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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá řešením technologické etapy zastřešení bytového domu v Brně. 

Tato práce zahrnuje stavebně – průvodní a souhrnnou technickou zprávu, technologické 

předpisy vztahující se k problematice řešené etapy, návrh strojní sestavy pro danou etapu, 

technickou zprávu širších dopravních vztahů, zprávu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

kontrolní a zkušební plány vztahující se k etapě zastřešení, zprávu o ochraně životního 

prostředí, rozpočet a harmonogram. Součástí je návrh alternativního řešení zastřešení a 

porovnání z hlediska finančního i časového.  

  

Klíčová slova 

Zastřešení, dvouplášťová střecha, dřevěný krov, technická zpráva, technologický předpis, 

strojní sestava, dopravní vztahy, zařízení staveniště, harmonogram, rozpočet, kontrolní a 

zkušební plán, bezpečnost a ochrana zdraví při práci.  

  

  

  

Abstract 

Presented bachelor thesis deals with a solution of technological phase concerning roofing of 

a residential building in Brno. The thesis includes accompanying report and summary 

technical report, technological regulations focused on mentioned technological phase, 

proposal of general construction machines, mechanisms and tools. Moreover the thesis 

includes chapters as technical report of transport solutions, health and safety plan, quality 

control plan, environment and health plan, budget as well as time plan (construction 

schedule) of a relevant technological phase. Part of the thesis is focused on an alternative 

solutions of roofing and their comparison with respect to finances and activity duration.  

  

Keywords 

Roofing, double skin flat roof, timber roof truss, technical report, technological regulation, 

mechanism plan, transportation, construction site plan, construction schedule, budget, 

quality control plan, health and safety plan.  
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 ÚVOD: 
 Tématem této bakalářské práce je alternativní řešení zastřešení bytového domu 

v brně. Je využito podkladů Integrovaných bytových domů „NA PANENCE“. Stavba 

se nachází v Brně – Líšni, mezi ulicemi Novolíšeňská a Sedláčkova. 

 Celá stavba bytových domů je velice rozsáhlá pro vypracování bakalářské 

práce jsem se zaměřila pouze na 2 objekty B4 a B3 z 12 objektů stavby. Většina práce 

je zpracována pro zastřešení budovy dvouplášťovou střechou, podobná skladba je na 

stavbě realizována.  

 Tato práce zahrnuje stavebně – průvodní a souhrnnou technickou zprávu, 

technologické předpisy vztahující se k problematice řešené etapy, návrh strojní sestavy 

pro danou etapu, technickou zprávu širších dopravních vztahů, zprávu o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci, kontrolní a zkušební plány vztahující se k etapě zastřešení, 

zprávu o ochraně životního prostředí, rozpočet a harmonogram. 

 Součástí je návrh alternativního řešení zastřešení a jeho porovnání. Jako 

alternativní řešení je návrh klasické dvouplášťové střechy, dvouplášťová zelená 

střecha, jednoplášťová zelená střecha a klasická jednoplášťová střecha. Porovnání 

z hlediska cenového, časového a prostupu tepla jednotlivých skladeb. Součástí je 

vypracovaný samostatný položkový rozpočet, pracovní postup, detaily střech, časová 

náročnost, výpočet součinitele prostupu tepla pro všechny skladby.
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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ 

 Identifikační údaje stavby 
Název stavby: ITEGROVANÉ BYTOVÉ DOMY „NA 

PANENCE“ objekty B4 a B3 

Charakter stavby:   bytové domy s podzemním parkovištěm 

Místo stavby:    Brno – Líšeň, mezi ul. Novolíšeňská a Sedláčkova 

Kraj:      Jihomoravský 

Katastrální území:    Brno – Líšeň (612405) 

Parcelní čísla pro výstavbu: 4422/160, 4422/164, 4422/183, 4422/172, 4422/30, 

Stavebník:     ABD Group a.s. 

Ul. Masarykova 18 

Brno Modřice, 664 42 

IČ: 255 54 778 

DIČ: CZ 255 54 778 

Projektant:     PEND a.s. 

Vojanova 1 

Brno, 615 00 

IČ: 268 97 300 

DIČ: CZ 268 97 3001 

 Obecná charakteristika 
Stavební pozemek pro výstavbu integrovaných bytových domů se nachází ve 

východní části města Brna, v městské části Brno – Líšeň, v katastrálním území Líšeň 

(612405), při ulici Sedláčkově v území zvaném „Na Panence“, na okraji panelové bytové 

zástavby. Jedná se o dvanáct bytových bloků, o osmi – devíti nadzemních podlažích. 

Bytové domy májí suterén navržen jako parkovací plochy. 

 Objemové a prostorové údaje stavby 
Objemové a prostorové údaje jsou uvedeny pro celí komplex bytových domů. 

                                                           

1 Převzato z technické zprávy 
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Počet bytových bloků: 12 

Počet nadzemních podlaží: 8 (bloky A1-4, B1-2, C1-2)  

9 (bloky B3-4, C3-4) 

Počet podzemních podlaží: 1 

Počet bytových jednotek: 378 

Počet parkovacích stání: 533 

Hrubá plocha všech nadzemních podlaží: cca 29000m2 

Plocha pozemku: 13612m2 

Zastavěná plocha: 6630m2 

 Rozdělení stavby na stavební objekty 
SO 01   Hrubé terénní úpravy 

SO 02   Integrované bytové domy 

SO 03   Podzemní garáže ve vnitrobloku 

SO 04   Přípojka vysokého napětí, nízkého napětí a transformovna 

SO 05   Přípojka horkovodu 

SO 06  Přípojka vodovodu 

SO 07  Přípojka kanalizace 

SO 08   Přípojka sdělovacího kabelu 

SO 09   Veřejné osvětlení 

SO 10   Vnitroareálové rozvody požární vody a venkovní hydranty 

SO 11  Komunikace, parkovací plochy, chodníky a opěrné zdi 

SO 12   Sadové a parkovací úpravy 

SO 13   Protihluková stěna 

SO 14   Parkoviště 

2 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
Jedná se o novostavbu, která se skládá z 12 bytových bloků postavených do tvaru 

písmene „U“. Stavba je umístěná v západní okrajové části sídliště Líšeň na okraji panelové 

zástavby. Staveniště je ohraničenou ze severu obslužnou komunikací ulicí Sedláčkovou a 

na ni navazují bytové domy z 80-tých a 90-tých let 20. století. Z jihu je ohraničeno 
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komunikací ulice Novolíšeňská a tramvajovým tělesen. Architektonický vzhled budovy 

byl určen polohou staveniště, typem okolních staveb a navrhnut tak že doplňuje okolí 

výškovými i půdorysnými rozměry. 

Bytové domy jsou navrženy s 8 a 9 nadzemními podlažími. 9NP je navrhnuto na 

blocích B3, B4, C3,C4 a poslední ustupuje. K parkování slouží suterén bytových domů 

(306 parkovacích stání) a venkovní parkovací zpevněné plochy ze zámkové dlažby kolem 

domu (227stání). 

3 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 Základová konstrukce: 

Stavba je založena na vrtaných pilotách do hloubky 3,7-5,4 m pod úrovní terénu 

(to je 252,700 m. n m.) opřené o skalní podloží. Průměr pilot 900 a 630 mm, horní hrana 

se nachází v 6 různých výškách. Vzdálenost horní hrany piloty od železobetonové 

základové desky od 50 do 300 mm. Pokud je vzdálenost větší než 50 mm, provede se 

navaření výztuže. 

Podkladní betonová deska o tl. 100mm, která vyrovná výškoví rozdíl terénu a 

ukončovacích hlavic pilot. Deska je z betonu třídy C 16/20 vyztužena kari sítí průměru 

6mm s velikostí ok 100 x 100 mm. 

Po aplikaci bitumenové stěrkové hydroizolace bude provedena betonáž základové 

desky o tl. 200 mm z betonu třídy C 30/37 

 Hrubá vrchní stavba: 

 Svislé a vodorovné konstrukce jsou řešeny jako monolitický železobetonový skelet 

z betonu třídy C 30/37 a betonářskou výztuží 10 505(R). Stropní konstrukce je navržena 

o mocnosti 220 mm. Při výstavbě jednotlivých pater proběhne betonáž monolitického 

schodiště. 

 Obvodový plášť: 

Obvodové zdivo je tl. 450 mm z keramických tepelně izolačních tvarovek 

Porotherm EKO44 na maltu. Z vnější strany je zdivo kontaktně zatepleno minerální vlnou 

tl. 50 mm a 100 mm, lepenou montážním tmelem a následně opatřeno talířovými 

hmoždinkami (8ks/m2). Na izolaci se upevní armovací síť a následně rýhovaná omítka. 
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 Vnitřní stěny: 

Mezibytové konstrukce jsou řešeny z keramických zvukově izolační tvarovek 

Porotherm 30 AKU tl. 300 mm. Nenosné příčky z cihel Porotherm tl. 100 a 150 mm. 

Přizdívky, obezdívky a podezdívky jsou provedeny z tvárnic Ytong tl. 100 a150 mm. 

 Střecha: 

Zastřešení je provedeno plochou dvouplášťovou střechou. Nosná konstrukce 

střechy je tvořena dřevěným krovem. Na krokve se upevní OSB desky tl. 22mm dále 

následují dvě vrsty hydroizolace. 

 Podlahové konstrukce: 

Na železobetonový strop je položena kročejová izolaci, která je zalita vrstvou 

pěnobetonu tl. 50 mm. Následuje separační PVC folie s krajovým páskem tl. 5 mm a 

nakonec samonivelační cementoví anhydrit. Další je nášlapná vrstva dle projektové 

dokumentace a účelu místnosti (keramická dlažba, dřevěná lamelová podlaha) 

4 ÚDAJE O DOSAVADNÍM UŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 
Na území se nenacházejí žádné stavební objekty. Staveniště je pokryto travním 

porostem a nálety z okolních dřevin a nesouvislými asfaltovými a betonovými plochami. 

5 ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH 
Na pozemku byl proveden předběžný geologický průzkum, zpracovaný firmou 

Geos Brno. Základové poměry jsou ohodnoceny jako jednoduché, hladina podzemní vody 

v geologických vrtech hloubky 5m nebyla zjištěna. Součástí průzkumu je i osvědčení o 

kategorii radonového rizika – průzkum stanovil na území nízké radonové riziko. 

Pozemek byl geodeticky zaměřen firmou Grad. Zaměření bylo provedeno 

v rozsahu staveniště včetně povrchových znaků a zakreslení stávajících sítí. 

 Ochranná pásma 
Na pozemcích stavebníka se nachází ochranné a bezpečnostní pásmo vysokotlakého 

rozvodu plynu, středotlakého plynovodu, ochranné pásmo stávající kanalizace a na 

pozemek zasahuje ochranné pásmo tramvajového tělesa. Všechna pásma jsou vyznačena 

na situaci a stavba je respektuje. 
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6 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Stavba ani její zařízení nebudou mít negativní účinky na životní prostředí, zejména 

nebudou zdrojem škodlivých exhalací, hluku, tepla, otřesů, vibrací, prachu, zápachu. 

Po dobu přípravy území a výstavby budou eliminovány dopady na životní prostředí 

(zejména zvýšená prašnost), které jsou vyvolány jak vlastním stavebními pracemi, tak i 

provozem vozidel.2 

7 SITUACE A NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A 

TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Staveniště se nachází ve městě Brně, městské části Líšeň v ulici Sedláčkova a 

Novolíšeňská. Napojení staveniště a navrhované stavby na městskou dopravu je na 

komunikaci ulice Sedláčkova. Příjezdová komunikace je zpevněna stávajícím asfaltem a 

je dostatečně široka pro vjezd stavebních vozidel. 

 Staveništní doprava 
Materiál bude na stavbu dodáván nákladními automobily Man TGX 18,440 BLS 

s návěsem Kogel SN 24 Mega. Materiál náchylný na vlhkost (tepelná izolace) musí být 

dovezen zakrytý v automobilu s plachtou, tak aby nedošlo k poškození a znehodnocení 

materiálu. 

Pro dopravu na staveništi bude z předchozích etap stavby připraven věžoví jeřáb 

Potain GTMR 386 A, který bude manipulovat s těžkými a velkými prvky a bude je ukládat 

na místo montáže. Drobnější materiál a pomůcky bude zajištěn sloupovím výtahem NOV 

1000. Horizontální staveništní doprava, bude probíhat na paletovém vozíku. 

 Energetické sítě 
Na samotném staveništi se nenacházeli žádné inženýrské sítě v rámci realizace 

výstavby předchozích etap, byli vybudovány nové areálové sítě. Nové sítě byli napojeny 

na stávající v ulici Sedláčkova, jedná se o napojení přípojek vodovodu, splašková a 

dešťová kanalizace, vysokého a nízkého napětí, horkovodu, atd. 

                                                           

2 Text psaný kurzivou byl převzat z technické zprávy 
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Zařízení staveniště se napojí na vedení nízkého napětí a vodovod. Nízké napětí 

bude řešeno provizorním připojením staveništního rozvaděče E.on na stávající sítě v ulici 

Sedláčkova, pro zásobování staveniště a stavebních strojů.  

Na staveništi v průběhu realizace předchozích etap výstavby byli vybudovaný dvě 

vodoměrné šachty pro potřeby staveniště. 

Na jižní straně staveniště byla vybudována nová dešťová kanalizace napojena 

jádrovým vrtem do stoky. Plocha staveniště je ve spádu, tak aby docházelo k odtoku 

dešťové vody z plochy. Svody vody byli napojeny na staveništní kanalizaci. 

8 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS ZASTŘEŠENÍ BUDOVY 

 Technologický předpis dvouplášťové střechy 
Technologický předpis je vytvořen pro vypracování dvouplášťové ploché střechy 

na objektu Integrovaných bytových domů „NA PANENCE“. Předpis se zabývá pouze 2 

bloku z 12 a to bloky B4 a B3. 

Obsah technologického předpisu: 

1. Obecné informace 

2. Připravenost 

3. Výkaz výměr 

4. Materiál 

5. Pracovní podmínky 

6. Personální obsazení 

7. Stroje a pracovní pomůcky 

8. Pracovní postup 

9. Kontrola jakosti 

10. BOZP 

11. Ekologie 

Technologický předpis pro dvouplášťovou střechu viz. Kapitola č. 3. 

 Technická zpráva zařízení staveniště 
Technická zpráva zařízení staveniště obsahuje uspořádání objektů zařízení 

staveniště. Popisuje počet a rozmístění staveništních buněk, popis staveništních přípojek 
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a výpočet spotřeby energii. Dále řeší umístění skládky materiálu a přístupovou 

komunikaci s oplocením. 

Přílohou je Výkres č.V.2 Zařízení staveniště ve kterém je vyznačeno umístění 

objektů zařízení staveniště. A umístění zvedacích mechanizmů. 

Technická zpráva zařízení staveniště viz. Kapitola č.4 

Výkres zařízení staveniště viz Příloha č.V2 

Výkres výřez zařízení staveniště viz. Příloha č.V3 

 Návrh strojní sestavy 
Strojní sestava je navržena pro technologickou etapu zastřešení dvouplášťovou 

střechou. Popisuje použité stroje, jejich technické informace, posouzení vhodnosti 

věžového jeřábu. 

Návrh strojní sestavy viz. Kapitola č. 6 

 Položkoví rozpočet 
Rozpočet je zpracován pro zastřešení objektu B4 dvouplášťovou střechou. Dále jsou 

vypracovány rozpočty pro další skladby na 1 m2 bez započítání materiálu atiky, 

oplechování průlezu apod. Rozpočty jsou vytvořeny v rozpočtovém programu 

BULDPowerS od firmy RTS. 

Položkový rozpočet dvouplášťové střechy viz. Kapitola č.9 

Rozpočty na 1 m2 dalších alternativ viz. Kapitola č. 10 

 Harmonogram 
Harmonogram pro zastřešení dvouplášťovou střechou objekty B4 a B3 byl vytvořen 

v programu Projekt 2013 s dosazením hodnot převzatých z programu Contec. Byly 

použity výkazu výměr (viz. Technologický předpis Kapitola č.3) a činnosti z vytvořeného 

rozpočtu (viz. Rozpočet Kapitola č. 9). Při tvorbě harmonogramu bylo počítáno 

s osmihodinovou pracovní dobou a pěti pracovními dny od Pondělí do Pátku. 

Stejným způsobem byli zpracovány i časové plány pro další alternativní skladby na 

objektu B4 (viz. Kapitola č.5). S použitím jen konečných hodnot doby trvání jednotlivých 

skladeb. 

Harmonogram viz. Příloha č. P1  
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 Technická zpráva širších dopravních vztahů 
Zde je posouzena doprava věžového jeřábu z hlediska průjezdnosti délky, šířky, 

výšky a hmotnosti soupravy. Jsou zde uvedeny a vyhodnoceny jednotlivé body zájmu a 

doplněny fotografiemi trasy. 

Technická zpráva širších dopravních vztahů viz. Kapitola č.2 

Situace širších dopravních vztahů viz. Příloha č. V3 

Situace širších dopravních vztahů v blízkosti staveniště viz. Příloh č. V4 

 Kontrolní a zkušební plán 
Kontrolní a zkušební plán je vytvořen pro provádění dvouplášťové střešní 

konstrukce. Je členěn na vstupní, mezioperační a výstupní kontroly. Dále skutečný popis 

kontrol, jak a kdo kontrolu provádí, jakým předpisem se řídí, atd. 

Kontrolní a zkušební plán viz. Kapitola č. 7 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 
V průběhu realizace musí být dodržovány obecné podmínky pro provádění stavby dle 

BOZP. Důležité je dodržovat povinnosti plynoucí z těchto předpisů: 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

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

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

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy 

 Předpis č. 362/2005 Sb., Vyhláška o bližších požadavcích na bezpečnost a 

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

hloubky. 

 Předpis č. 378/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se stavoví bližší požadavky na 

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

 Předpis č. 499/2006 SB., Vyhláška o dokumentaci staveb 

BOZP na staveništi viz. Kapitola č. 8 
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 Alternativní střešní konstrukce 
Alternativní řešení zastřešení integrovaných bytových domů „NA PANENCE“ 

objektů B4, srovnání jejich finanční a časové náročnosti a porovnání součinitele prostupu 

tepla. Jedná se o dvě skladby tzv. zelené střechy a skladbu jednoplášťové střechy, obě 

provedené na železobetonové stropní konstrukci posledního nadzemního podlaží. 

První varianta tzv. zelené střechy je navržena na původním návrhu dvouplášťové 

střechy, kdy byly navrženy  úpravy horního pláště systémem pro vegetační vrstvu od 

firmy ISOVER. 

Druhá zpracovaná varianta zelené střechy je navržena jako jednoplášťová 

s využitím systémové skladby URBANSCAPE od firmy KNAUF. 

Poslední zvolenou alternativou je klasická jednoplášťová střecha, jež je navržena 

ze stříkané tepelné izolace a UV nátěru. 

Alternativní řešení viz. Kapitola č. 10 

 Vliv stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
V poslední kapitole je řešena ochrana životního prostředí a třídění odpadu na 

staveništi při stavební činnosti a nakládání s nimi. Dále se zabývá řešením prachu a hluku 

vznikajícím při výstavbě a řešení ochrany proti znečišťování komunikací. 

Celá tato kapitola je psána v souladu s těmito předpisy: 

 Předpis č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

 Předpis č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 

 Předpis č. 383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o 

podrobnostech nakládání s odpady 

 Předpis č. 477/2001 Sb. Zákon o obalech 

 Předpis č. 100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 

 Předpis č.272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací 

Zásady ochrany životního prostředí viz. Kapitola č. 11
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1 OBECNÉ INFORMACE 

 O stavbě 
Název stavby: ITEGROVANÉ BYTOVÉ DOMY „NA 

PANENCE“ objekty B4 a B4 

Charakter stavby:   bytové domy s podzemním parkovištěm 

Místo stavby:    Brno – Líšeň, mezi ul. Novolíšeňská a Sedláčkova 

Kraj:      Jihomoravský 

Katastrální území:    Brno – Líšeň (612405) 

Parcelní čísla pro výstavbu: 4422/160, 4422/164, 4422/183, 4422/172, 4422/30, 

Stavebník:     ABD Group a.s. 

Ul. Masarykova 18 

Brno Modřice, 664 42 

IČ: 255 54 778 

DIČ: CZ 255 54 778 

Projektant:     PEND a.s. 

Vojanova 1 

Brno, 615 00 

IČ: 268 97 300 

DIČ: CZ 268 97 3003 

 O procesu 
 Práce řeší provádění etapy zastřešení objektu a posouzení několika variant. 

Porovnává provedení dvouplášťové střechy, jednoplášťové střechy a zelené střechy. 

  Doprava materiálu 
 Doprava materiálu na stavbu pro etapu zastřešení, nevyžaduje použití velkých 

strojů a zařízení. Proto u většiny případů dodávky materiálu lze předpokládat 

bezproblémové zásobování. 

                                                           

3 Převzato z technické zprávy 
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 Poloha staveniště 
 Staveniště se nachází ve východní části města Brna, v městské části Brno – Líšeň, 

mezi ulicemi Sedláčkova a Novolíšeňská. Napojení na silniční síť bude prostřednictvím 

stávající komunikace ulice Sedláčkově a dále na silnici II. třídy Jedovnická. S napojením 

na silnici I. třídy Ostravská, nebo na dálnici D1. Dopravní vztahy v okolí staveniště jsou 

znázorněny v příloze č. V4 Situace širších dopravních vztahů a č. V5 Situace širších 

dopravních vztahů v blízkosti staveniště. 

 Závěr 
 Z důvodu bezproblémového zásobování stavby materiálem, jsem se rozhodla 

posoudit dopravu věžového jeřábu. Věžový jeřáb je poměrně rozměrné a těžké břemeno 

proto se jeví jako nejkomplikovanější prvek pro přepravu. Navrhnuty jsou dvě trasy (A, 

B) u kterých bylo nutno zkontrolovat a ověřit jejich vhodnost. 

 

Obr. č. 1 Vyznačení staveniště na mapě 1 [zdroj: www.mapy.cz] 
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Obr. č. 2 Vyznačení staveniště na mapě 2 [zdroj: www.mapy.cz] 

2 POPIS TRASY 

 Obecné informace 
 Předmětem řešení je navržení trasy pro dopravu věžového jeřábu z areálu firmy 

„CRANESERVICE BRNO, s.r.o. sídlem: Staré náměstí 303/33, 61900 Brno – Pozořice“ 

na staveniště. Na uvedené trase byla vybrána kritická místa „body zájmu“, která bylo 

nutné posoudit z hlediska průjezdnosti dané soupravy. Jedná se o nosnost mostů, výšku 

průjezdného profilu u mostů a křižovatky. Výška trolejového vedení ve městě Brně je 

5,5m. Nosnost a výškový profil mostů, byly zjištěny z webové mapové aplikace silniční a 

dálniční sítě ČR provozované ředitelstvím silnic a dálnic. 

 U každého mostu jsou uvedeny tři rozdílné hodnoty zatížení. Jsou to zatížení 

mostu normální, výhradní a výjimečné. Normální  zatížení  je průměrné  zatížení  mostní 

konstrukce od jedoucích vozidel, výhradní  zatížení  je maximální hmotnost  jediného 

vozidla na mostě a zatížení výjimečné  je  maximální  hmotnost  vozidla, které se po mostě 

může pohybovat samostatně. 
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 Jako výška průjezdného profilu u mostu je brána volná výška. Jedná se o nejmenší 

vzdálenost mezi vozovkou a překážkou (pevnou či pružnou) nad dopravním prostorem. 

 Poloměry křižovatek jsou odměřeny z map a přepočteny dle aktuálního měřítka. 

Pro simulaci dopravy byla do křižovatky zakreslena přesnými rozměry souprava. 

 Souprava 
 Jeřáb Potain GTMR 386A bude dopraven na tahači Tatra 815 s dvoukolovým 

podvozkem. 

Parametry soupravy: 

 Délka: 5,77 (tahač) + 14,95 (jeřáb) = 20,72 m 

 Hmotnost: 22 (tahač) + 36,5 (jeřáb) = 58,5 t 

 Maximální šířka: 2,5 m 

 Maximální výška: 4 m 

 Minimální poloměr otáčení soupravy: 17 m 

 Popis tras 

 Trasa A 

Délka trasy 13,6 km, čas 17 minut.  

Začátek trasy je v areálu firmy Staré náměstí 303/33 – ulice Moravská – vpravo na 

silnici I. třídy Vídeňská – silnice I. třídy Heršpická – vpravo na silnici I. třídy Opuštěná – 

silnice I. třídy Zvonařka, Hladíkova, Ostravská, Olomoucká -  vlevo po výjezdu Ostravská 

na silnici II. třídy Bělohradská – vlevo po silnici II. třídy Jedovnická – vpravo po ulici 

Sedláčkova. 

 Trasa B 

Délka trasy 10,6 km, čas 18 minut. 

Začátek trasy je v areálu firmy Staré náměstí 303/33 – vpravo na silnici III. třídy 

Zelená – na kruhovém objezdu 1. výjezdem po silnici III. třídy Sokolova – vlevo po silnici 

I. třídy Hněvkovského – silnice I. třídy Mariánské náměstí – po výjezdu Brno na silnici 

II. třídy Černovická -  silnice I. třídy Otakara Ševčíka – vpravo na silnici I. třídy Táborská 

– po hlavní Líšeňská – vpravo po hlavní Křtinská – vlevo na silnici II. třídy Jedovnická – 

vpravo na ulici Sedláčkova. 
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3 BODY ZÁJMŮ 

 Trasa A 

 

Obr. č. 3 Mapa trasy A [zdroj: www.mapy.cz] 

 Bod zájmu A1 

Volná výška: 3,2 m 

NEVYHOVÍ 

 

 

 

Trasa A nevyhovuje pro přepravu věžového jeřábu na staveniště z důvodů nízkého 

výškového profilu železničního podjezdu na ulici Poříčí (viz. Bod zájmu A1). 

Obrázek 1 železniční podjezd ulice Poříčí Obr. č. 4 Železniční podjezd v ulici Poříčí [zdroj: www. mapy.cz] 
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 Trasa B 

 

Obr. č. 5 Mapa trasy A [zdroj: www.mapy.cz]
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 Bod zájmu B1 

Volná výška: 5,69 m 

VYHOVUJE 

 

Obr. č. 6 Podjezd dálnice D1 [zdroj: www.mapy.cz] 

 Bod zájmu B2 

Poloměr kruhového objezdu: 17 m 

VYHOVUJE 

 

Obr. č. 7 Kruhový objezd v ulici Sokolova [zdroj: www.mapy.cz] 
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 Bod zájmu B3 

Normální zatížení: 30 t 

Výhradní zatížení: 78 t 

Výjimečné zatížení: 208 t 

VYHOVUJE na výhradní zatížení 

  

Obr. č. 8 Most přes řeku Svratku v ulici Sokolova [zdroj: www.mapy.cz] 

 Bod zájmů B4 

Křižovatka VYHOVUJE 

 

Obr. č. 9 Křižovatka v ulici Sokolova a Hněvkovského [zdroj: www.mapy.cz] 
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 Bod zájmů B5 

Volná výška: 4,3 m 

VYHOVUJE 

 

Obr. č. 10 Železniční podjezd v ulici Hněvkovského [zdroj: www.mapy.cz] 

 Bod zájmů B6 

Normální zatížení: 35 t 

Výhradní zatížení: 101 t 

Výjimečné zatížení: 322 t 

VYHOVUJE na výhradní zatížení 

 

Obr. č. 11 Komárovský most přes řeku Svitavu v ulici Černovická [zdroj: www.mapy .cz]
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 Bod zájmů B7 

Volná výška: 4,95 m 

VYHOVUJE 

 

Obr. č. 12 Železniční podjezd v ulici Černovická [zdroj: www.mapy.cz] 

 Bod zájmů B8 

Normální zatížení: 32 t 

Výhradní zatížení: 70 t 

Výjimečné zatížení: 117 t 

VYHOVUJE na výhradní zatížení 

 

Obr. č. 13 Most na silnici číslo 374 Černovická [www.mapy.cz]
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 Bod zájmů B9 

Normální zatížení: 32 t 

Výhradní zatížení: 68 t 

Výjimečné zatížení: 114 t 

VYHOVUJE na výhradní zatížení 

 

Obr. č. 14 Most na silnici Černovická [zdroj: www.mapy.cz] 

 Bod zájmů B10 

Normální zatížení: 25 t 

Výhradní zatížení: 68 t 

Výjimečné zatížení: 142 t 

VYHOVUJE na výhradní zatížení 

 

Obr. č. 15 most na silnici Černovická [zdroj: www.seznam.cz] 
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 Bod zájmů B11 

Normální zatížení: 32 t 

Výhradní zatížení: 70 t 

Výjimečné zatížení: 114 t 

VYHOVUJE na výhradní zatížení 

 

Obr. č. 16 Nadjezd na silnicí Ostravská [zdroj: www.mapy.cz] 

 Bod zájmů 12 

Křižovatka VYHOVUJE 

 

Obr. č. 17 Křižovatka v ulic Otakara Ševčíka a Táborská [zdroj: www.mapy.cz] 

Trasa B vyhovuje pro přepravu věžového jeřábu na staveniště. Na trase byla posouzena 

kritická místa (viz. Body zájmu B1 – B12). 
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4 ZÁVĚR 
 Po ověření kritických míst (bodů zájmů) na trasách, jsem zvolila pro přepravu 

věžového jeřábu trasu B. Z důvodů nevyhovění výškového profilu mostu pro danou 

soupravu na trase A. Zato u trasy B vyhovují všechny body zájmů daným požadavkům 

pro průjezd soupravy. 

 Doprava věžového jeřábu bude probíhat mimo dopravní špičku a to brzy ráno nebo 

večer s doprovodným vozidlem. Dle limitů stanovených v předpisu č. 341/2014 Sb. 

(Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu 

vozidel na pozemních komunikacích) se jedná o nadrozměrnou přepravu. Limitní rozměry 

vozidel: šířka 2,55mm, výška 4 m, délka 18 m, hmotnost 48 t. Navržená souprava 

překračuje limitní délku (20,72 m) a hmotnost (58,5 t). Proto je nutné zažádat o povolení 

vydávané Ministerstvem dopravy České republiky dle předpisu č. 13/1997 Sb. (Zákon o 

pozemních komunikacích). 
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1 OBECNÉ INFORMACE 

 Identifikační údaje o stavbě 
Název stavby:    ITEGROVANÉ BYTOVÉ DOMY „NA   

     PANENCE“ objekty B4 a B3 

Charakter stavby:   bytové domy s podzemním parkovištěm 

Místo stavby:    Brno – Líšeň, mezi ul. Novolíšeňská a Sedláčkova 

Kraj:      Jihomoravský 

Katastrální území:    Brno – Líšeň (612405) 

Parcelní čísla pro výstavbu: 4422/18, 4422/175, 4422/35, 4422/41, 4422/151, 

4422/267, 4422/155, 4422/40, 6415,6372, 6397, 

6395, 6396 

Stavebník:     ABD Group a.s. 

Ul. Masarykova 18 

Brno Modřice, 664 42 

IČ: 255 54 778 

DIČ: CZ 255 54 778 

Projektant:     PEND a.s. 

Vojanova 1 

Brno, 615 00 

IČ: 268 97 300 

DIČ: CZ 268 97 3004 

 Obecné informace 

 O stavbě 

Práce řeší technologickou etapu zastřešení objektů B4 a B3 bytového domu „NA 

PANENCE“. Bytové domy mají navrženo devět nadzemních podlaží. Konstrukce domů 

je řešena monolitickým železobetonovým skeletem založeným na pilotách a 

železobetonové základové desce. Stropy jsou navrženy železobetonové monolitické. 

                                                           

4 Převzato z technické zprávy 
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Stropní desky tl. 220 mm jsou uložené na průvlacích, které spojují sloupy 

železobetonového skeletu. Skelet má modulové rozpětí sloupů 4,5m, 4,7m 5,4m, 6m a 

9m. Výplňovým zdivem skeletu jsou keramické tvárnice Porother EKO44. Střešní 

konstrukce je navržena dřevěná dvouplášťová plochá střecha s krovem, uloženým na 

nosné konstrukci poslední ho podlaží. Výšková úroveň stavby +/- 0,000 = 275,200 m n. 

m. 

 O procesu 

 Práce řeší provádění etapy zastřešení objektu a posouzení několika variant. 

Porovnává provedení dvouplášťové střechy, jednoplášťové střechy a zelené střechy. 

Technologický předpis je zpracován pro realizaci dvouplášťové střechy.  

 Střecha je navržena jako dvouplášťová motýlková s mezi střešním žlabem. 

Nosnou konstrukcí horního pláště, bude dřevěný krov uložený na nosné konstrukci 

posledního podlaží. Na stropní desku, bude nanesen asfaltový penetrační nátěr, 

parozábrana „PARABIT G S40“ a dvě vrstvy tepelné izolace „ISOVER“. Jako první 

vrstva je navržena tepelná izolace Isover – T tl. 100mm a druhá je tepelná izolace Isover 

– S tl. 100mm. Konstrukce horního pláště, bude nesena krokvemi 80/200 mm a na nich 

budou uloženy OSB desky P+D tl. 22mm. Desky se překryjí geotextilií GUTTATEX 

RPES a následně bude položena PVC hydroizolace FATRAFOL. V mezi střešním 

prostoru vzniká větraná vzduchová mezera s minimální výškou 250mm. 

 O staveništi 

 Staveniště se nachází na parcelních číslech 4422/18, 4422/175, 4422/35, 4422/41, 

4422/151, 4422/267, 4422/155, 4422/40, 6415,6372, 6397, 6395, 6396 v katastrálním 

území Brno – Líšeň (612405). Staveniště je z jihu ohraničeno tramvajovým tělesem a ze 

severu ulicí Sedláčkovou. Příjezdová komunikace je zpevněna stávajícím asfaltem a je 

dostatečně široká pro vjezd stavebních vozidel. Zásobování staveniště bude prováděno 

nájezdem z ulice Sedláčkova, po zpevněném povrchu okolo stavby na skládku materiálu. 

Výjezd ze staveniště bude také na ulici Sedláčkova. Skládka materiálu bude na zpevněném 

povrchu a budou zde zřízeny kryté přístřešky na uskladnění materiálu.  
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2 PŘIPRAVENOST 

 Stavby 
 Pro převzetí staveniště pro montáž střešní konstrukce je podmínkou ukončení 

hrubé stavby objektu B4 a B3. Před zahájením montáže střešní konstrukce musí být 

dokončena hrubá stavba objektů B4 a B3. Pro montáž střešní konstrukce je především 

důležité ukončení realizace stropní konstrukce posledního podlaží a atik, které musí 

splňovat minimální požadavky na nosnost betonových konstrukcí. Dále musí být osazeny 

prostupující konstrukce vzduchotechniky a odpadní svody. Povrch stropní konstrukce a 

atiky musí být rovný, čistý a nesmí se na něm vyskytovat voda. 

 Staveniště 
 Musí být ohraničeno ze všech stran oplocením výšky 2 m a opatřeno 

uzamykatelnou bránou u vjezdu. Vjezd musí být označen viditelným bezpečnostním 

značením o výjezdu vozidel ze stavby a zákaz vstupu nepovolaných osob. Na staveništi 

musí být zřízeny zpevněné a odvodněné skladovací plochy, skladovací buňky a zastřešené 

nebo uzavřené přístřešky pro materiál, který nesmí být znehodnocen vlhkostí. Materiál se 

bude skladovat dle pokynů výrobce. Dále budou připraveny buňky kancelářské, pro 

zaměstnance a mobilní WC. Musí být zajištěno napojení na inženýrské sítě. Rozvod 

elektrické energie zajištujeme pomocí rozvaděčů. Dále musí být připraven jeřáb pro 

přepravu materiálu ze skládky na pracovní plochu stropní konstrukce posledního 

nadzemního podlaží. 

 Převzetí pracoviště 
Převzetí proběhne mezi vedoucími pracovních čet, po ukončení všech prací, které 

předchází realizaci dvouplášťové střechy. Při předání se kontroluje ukončení předchozích 

prací a soulad s projektovou dokumentací, čistota povrchů a zařízení staveniště. O 

kontrole a převzetí staveniště se provede zápis do stavebního deníku.
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3 VÝKAZ VÝMĚR 
Tab. č.  1 Plocha stropní desky 

BLOK  Š X D PLOCHA PRŮLEZ CELKEM 

( - ) (m) (m2) (m2) (m2) 

B4 17,10 x 18,80 321,48 0,36 321,12 

B3 17,55 x 16,45 288,70 0,36 288,34 

CELKEM 609,46 

Tab. č.  2 Plocha atiky 

BLOK V X Š = V X D = CELKEM 

( - ) (m) (m2) (m) (m2) (m2) 

B4 (1,55 X 17,10) X 2 53,01 (1,55 X 18,80) X2 58,28 111,29 

B3 (1,30 X 17,55) X 2 45,63 (1,30 X 16,45) X2 42,77 88,40 

CELKEM PLOCHA ATIKY 199,69 

Tab. č.  3 Plocha šachty 

BLOK V X Š = V X D = CELKEM 

( - ) (m) (m2) (m) (m2) (m2) 

B4 0,90 X 3,22 2,90 0,90 X 2,40 2,16 5,06 

B3 0,90 X 3,22 2,90 0,90 X 2,40 2,16 5,06 

CELKEM PLOCHA ŠACHTY 10,12 

Tab. č.  4 Celková plocha spodního pláště 

BLOK DESKA ATIKA ŠACHTA CELKEM 

( - ) (m2) (m2) (m2) (m2) 

B4 321,12 111,29 5,06 437,47 

B3 288,34 88,40 5,06 381,8 

CELKOVÁ PLOCHA 819,27 
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Tab. č.  5 Prvky krovu objektu B4 

OZN. NA 

VÝKRESE 

NÁZEV ROZMĚRY (mm) POČE

T 

CELKE

M (m3) 

1 POZEDNICE 160x140x20400 2 0,91 

2 VAZNICE 160x180x20400 6 3,53 

3 SLOUPEK 160x160x900 10 0,23 

4 SLOUPEK 160x160x1075 12 0,33 

5 SLOUPEK 160x160x1215 6 0,19 

6 SLOUPEK 160x160x1250 6 0,19 

7 KROKEV 80x200x4900 52 4,08 

8 KROKEV 80x200x3800 52 3,16 

9 KROKEV 80x200x3700 26 1,54 

10 KROKEV 80x200x3200 26 1,33 

11 ČELO 

HOBLOVANÉ 

40x220x20550 2 0,36 

12 ZAVĚTROVÁNÍ 25x150x3300 52 0,64 

KUBATURA ŘEZIVA CELKEM S 10% PROŘEZU  16,49 

Tab. č.  6 Celkově délky jednotlivých profilů objektu B4 

 

 

 

 

 

 

PROFIL 

(mm) 

DÉLKA BEZ 

PROŘEZU (m) 

DÉLKA 

S PROŘEZY (m) 

160x140 40,80 44,88 

160x180 122,40 134,64 

160x160 36,69 40,40 

80x200 631,80 694,98 

40x220 41,10 45,21 

25x150 171,60 188,76 
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Tab. č.  7 Prvky ktovu objektu B3 

OZN. NA 

VÝKRESU 

NÁZEV ROZMĚRY (mm) POČE

T 

CELKE

M (m3) 

1 POZEDNICE 160x140x16450 2 0,74 

2 VAZNICE 160x180x16850 6 2,91 

3 SLOUPEK 160x160x1150 5 0,15 

4 SLOUPEK 160x160x1030 5 0,13 

5 SLOUPEK 160x160x900 8 0,18 

6 SLOUPEK 160x160x1050 5 0,13 

7 SLOUPEK 160X160X1200 5 0,15 

8 KROKEV 80x200x4900 42 3,29 

9 KROKEV 80x200x2750 42 1,85 

10 KROKEV 80x200x3250 42 2,18 

11 ČELO HOBLOVANÉ 40x220x16450 2 0,29 

12 ZAVĚTROVÁNÍ 25x150x2650 24 0,24 

13 ZAVĚTROVÁNÍ 25X150X3850 16 0,23 

KUBATURA ŘEZIVA CELKEM S 10% PROŘEZU  13,73 

Tab. č.  8 Celková délka jednotlivých profilů objektu B3 

PROFIL 

(mm) 

DÉLKA BEZ 

PROŘEZU (m) 

DÉLKA 

S PROŘEZY (m) 

160x140 32,90 36,19 

160x180 101,10 111,21 

160x160 29,35 32,29 

80x200 457,80 503,58 

40x220 32,90 36,19 

25x150 125,20 137,72 
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Tab. č.  9 Materiál krovu celkem objektů B4 a B3 

NÁZEV B4 + B3 CELKEM 

KUBATURA ŘEZIVA 16,49 + 13,73 30,22 m3 

KOTVA POZEDNICE 14 +12 26 Ks 

Tab. č.  10 Plocha horního pláště 

OBJEKT Š X H PLOCHA 

ZÁKLOPU 

PROŘEZ 

5% 

SOUČET 

PLOCH 

( - ) (m) (m2) (m2) (m2) 

B4 22,75 x 20,55 467,51 23,38 490,89 

B3 20,38 x 16,45 335,25 16,76 352,01 

CELKEM 842,9 

4 MATERIÁL 

 Vlastnosti materiálu 

 Penetrační nátěr 

Asfaltový penetrační lak DenBit BR – ALP zvyšuje přilnavost tepelně svařitelných pásů. 

Pochozí prachuvzdorný po 6 hod řádná suchost po 12 – 24 hod. 

 1 balení:   19 kg 

 spotřeba:   0,2 - 0,4 kg/m2 

Tab. č.  11 Penetrační nátěr objekty B4 a B3 

OBJEKT PLOCHA 

PODKLADU 

SPOTŘEBA 

cca 0,3 

BALENÍ BALENÍ 

( - ) (m2) (kg) (ks) (ks) 

B4 437,47 132 7 7 

B3 381,8 115 6,05 7 

CELKEM 14 



38 

 

 Parozábrana 

Parabit G S40 

 tloušťka:  4 mm 

 délka role:   7,5 m 

 šířka role:   1 m 

 1balení:                       7,5 m2  

 na paletě:                    20 ks 

Tab. č.  12 Parozábrana objekty B4 a B3 

OBJEKT PLOCHA 

PODKLADU 

BALENÍ  + 15 % BALENÍ 

+ 15 % 

BALENÍ 

CELKEM 

( - ) (m2) (ks) (ks) (ks) (ks) 

B4 437,47 58,33 8,67 67 67 

B3 381,8 50,91 7,64 58,55 59 

CELKEM 126 

 Tepelná izolace 

Tepelná izolace Isover - T 10 a Isover – S 10 

 1 balení (paleta): 31,20 m2 

 rozměry:  2000 x 1200 mm 

 tloušťka:  100 mm 

 λD:   0,038 W.m-1.K-1 

Tab. č.  13 Isover - T10 objekty B4 a B3 

 OBJEKT PLOCHA 

PODKLADU 

BALENÍ  + 3 % BALENÍ 

+ 3% 

BALENÍ 

CELKEM 

( - ) (m2) (ks) (ks) (ks) (ks) 

B4 321,12 10,29 0,31 10,6 11 

B3 288,34 9,24 0,28 9,52 10 

CELKEM 21 
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Tab. č.  14 Isover - S10 vodorovné konstrukce objekty B4 a B3 

OBJEKT PLOCHA 

PODKLADU 

BALENÍ  + 3 % BALENÍ 

+ 3% 

BALENÍ 

CELKEM 

( - ) (m2) (ks) (ks) (ks) (ks) 

B4 321,12 10,29 0,31 10,6 11 

B3 288,34 9,24 0,28 9,52 10 

CELKEM 21 

Tab. č.  15 Isover - T10 svislé konstrukce objekty B4 a B3 

OBJEKT PLOCHA 

PODKLADU 

BALENÍ  + 3 % BALENÍ 

+ 3% 

BALENÍ 

CELKEM 

( - ) (m2) (ks) (ks) (ks) (ks) 

B4 116,35 3,73 0,11 3,84 4 

B3 93,46 2,99 0,01 3 3 

CELKEM 7 

Tab. č.  16 Celkem Isover - T10 objekty B4 a B3 

OBJEKT VODOROVNÁ 

KONSTRUKCE 

SVISLÁ 

KONSTRUKCE 

BALENÍ 

CELKEM 

( - ) (ks) (ks) (ks) 

B4 11 4 15 

B3 10 3 13 

CELKEM 28 

 Lepidlo na zateplení svislých konstrukcí 

Baumit ProContact lepící hmota na bázi cementu určená k lepení izolačních desek. 

 Spotřeba 4 – 5 kg/m2 

 Potřeba vody cca 6 – 7 l na 25 kg pytel 

 25 kg pytel 

 54 pytlů na paletě = 1350 kg 
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Tab. č.  17 Baumit Procontact na objekty B4 a B3 

OBJEKT PLOCHA POTŘEBA BALENÍ BALENÍ 

( - ) (m2) (kg) (ks) (ks) 

B4 117 468 18,72 19 

B3 94 376 15,04 16 

CELKEM 35 

 Talířová hmoždinka a fasádní minerální zátka 

Talířová hmoždinka zápustná s ocelovým šroubovacím trnem STR 8/600 2G x 135 mm a 

fasádní minerální zátka průměr 70 mm. 

 8 ks na m2 

 100 ks v balení 

Tab. č.  18 Celkem talířová hmoždinka a zátky na objekty B4 a B3 

OBJEKT PLOCHA POTŘEBA HMOŽDINKY 

BALENÍ 

ZÁTKY 

BALENÍ 

BALENÍ 

( - ) (m2) (ks) (ks) (ks) (ks) 

B4 117 936 9,36 9,36 10 

B3 94 752 7,52 7,56 7 

CELKEM 17 17 17 

 Pro realizaci objektu B4 bude dovezeno 10 ks balení talířových hmoždinek a 10 ks balení 

fasádní minerální zátky. Zbytek nepoužitého materiálu bude použit na realizaci objektu 

B3. 

 Krov 

Bude použito kvalitní smrkové dřevo, které bude na stavbu dodáno již ošetřené 

impregnací proti plísním a škůdcům. Použité prvky musí vyhovovat především: pevnosti 

v tahu, ohybu a smyku, nesmí obsahovat podélné a šikmé trhliny, nesmí se kroutit, a s 

minimální množství suků. Spojovací materiál: tesařské skoby, svorníky, podložkami, 

dřevěné kolíky, klíny a vruty dle potřeby. Všechny viditelné dřevěné prvky střechy 

přesahující před objekt, budou povrchově upraveny ohoblováním a s nátěrem barvy. 
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Tab. č.  19 Kubatura řeziva a kotvy na objekty B4 a B3 

OBJEKT KUBATURA 

ŘEZIVA 

KOTVA 

POZEDNICE 

( - ) (m3) (ks) 

B4 16,49 14 

B3 13,73 12 

CELKEM 30,22 26 

 Záklop 

OSB desky P + D 

 tloušťka:  22 mm 

 rozměry:  2500 x 675 mm 

 plocha desky:  1,69 m2 

 paleta:   32 ks 

 hmotnost desky: 21,45 kg 

 hmotnost palety: 665 kg 

Tab. č.  20 Záklop na objekty B4 a B3 

OBJEKT PLOCHA DESKA 

OSB 

PROŘEZ 

5% 

DESKA 

+ 5% 

DESKA 

OSB 

PALETA 

( - ) (m2) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) 

B4 490,89 290,47 14,52 304,99 305 9,6 

B3 352,01 208,29 10,41 218,7 219 6,9 

CELKEM OSB DESEK 524 16,5 

CELKEM PALET 16 KS + 16 KS OSB DESEK  

 Separační vrstva 

Geotextilie GUTTATEX 300 

 plošná hmotnost:  300 g/m2 

 šířka:    2 m 

 délka:    50 m 

 plocha v roly:   100 m2 
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Tab. č.  21 Geotextilie Guttatex 300 na objekty B4 a B3 

OBJEKT PLOCHA (M2) + 15 % PLOCHA + 15 % ROLE 

( - ) (m2) (m2) (m2) (ks) 

B4 490,89 73,63 564,52 5,65 

B3 352,01 52,80 404,81 4,05 

SOUČET 9,7 

CELKEM ROLÍ 10 

 Hydroizolace 

PVC hydroizolace FATRAFOL 810 bude použita jako plošná folie. Na opracování detailů 

použijeme FATRAFOL 804. 

 tloušťka:   1,50 mm 

 šířka:    1,30 m 

 délka:    20 m 

 plocha v roly:   26 m2 

Tab. č.  22 Fatrafol 810 na objekty B4 a B3 

OBJEKT PLOCHA  A1  + 15 % PLOCHA + 15 % ROLE 

( - ) (m2) (m2) (m2) (ks) 

B4 490,89 73,63 564,52 21,71 

B3 352,01 52,80 404,81 15,57 

SOUČET 37,28 

CELKEM ROLÍ (19 M2 REZERVA) 38 

Tab. č.  23 Fatrafol 804 na objekty B4 a B3 

OBJEKT PLOCHA 10 % 

Z A1 

PLOCHA 

ATIKY 

CELKEM 

PLOCHA 

ROLE 

( - ) (m2) (m2) (m2) (ks) 

B4 49,09 58,28 107,37 4,13 

B3 35,20 42,77 77,97 2,99 

SOUČET   7,12 

CELKEM ROLÍ 

(23 M2 REZERVA) 

  8 
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 Ostatní materiál 

 průlez 2 ks 600 x 600 mm 

 závětrná lišta poplastovaná hliníková 86,6 + 73,66 = 160,3 m 

 větrací mřížka 

 odvodňovací střešní žlab 200/150 PVC HT 22,75 + 20,38 = 43,13 m 

 žlabový kotlík ke žlabu 200/150 DN 125 PVC HT 4ks 

 oplechování atiky poplastovaným hliníkem (18,8 + 18,8 + 16,45)x 0,3 = 16,22 m2 

 Doprava 

 Primární doprava 

Materiál bude na stavbu dodáván nákladními automobily Man TGX 18,440 BLS 

s návěsem Kogel SN 24 Mega. Materiál náchylný na vlhkost (tepelná izolace) musí být 

dovezen zakrytý v automobilu s plachtou, tak aby nedošlo k poškození a znehodnocení 

materiálu. 

 Sekundární doprava 

Pro dopravu na staveništi bude z předchozích etap stavby připraven věžový jeřáb 

Potain GTMR 386 A, který bude manipulovat s těžkými a velkými prvky a bude je ukládat 

na místo montáže. Drobnější materiál a pomůcky bude zajištěn sloupovým výtahem NOV 

1000. Horizontální staveništní doprava, bude probíhat na paletovém vozíku. Při 

manipulace s materiálem je třeba, aby nedošlo k jeho deformaci či poškození. 

 Skladování 
 Skladování materiálu proběhne na předem určených skládkách zařízení staveniště. 

Skládky jsou zpevněny a odvodněny. Materiál na nich bude uskladněn dle pokynů 

výrobce, který určuje počty možných skladovaných palet na sobě, směr uložení materiálu, 

klimatické podmínky, prokládání materiálu, apod. 

 Pro drobný materiál a pomůcky budou vyhrazeny skladovací buňky o rozměrech 

6,058 x 2,438 m. V buňkách uskladníme v originálních baleních (PE pytlíky nebo 

papírových krabicích) např. kotvy hřebíky, šrouby, vruty, penetrační nátěr apod. Ostatní 

rozměrnější materiál bude skladován v krytých přístřešcích. 
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 Izolační desky Isover jsou baleny do PE folie do maximální výšky 1,3 m. Skladují 

se v krytých suchých prostorách naležato do výše vrstvy maximálně 2m. Izolace bude na 

stavbu dodána bezprostředně před zabudováním do konstrukce.  

 Role parozábrany, musí být skladovány na paletě v originálním balení maximálně 

ve dvou vrstvách a ve vertikální poloze. Role musí být skladovány vždy ve vertikální 

poloze i po vyjmutí z palet. Materiál musí být chráněn před mechanickým poškozením, 

přímým sluncem a jiným zdrojům tepla.  

 Fatrafol je dodáván v rolích uložených na paletách a fixován folií. Materiál 

skladujeme v originálních uzavřených obalech a do doby zpracování musíme chránit před 

povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování -5˚až +30˚C. 

 Řezivo na konstrukci, bude uskladněno v krytém přístřešku, aby nedošlo 

k navlhnutí. Dřevěné prvky budou naskládány na sebe, proloženy proklady. Řezivo 

uložíme na palety nebo na dřevěné hranolky 200 x 200 mm, tak aby se řezivo nedotýkalo 

země a nedocházelo k průhybu (deformaci). Vzdálenost prokladek u hraněného řeziva je 

1/5 délky prvku od jeho okraje. Jednotlivé prvky řeziva budou popsány dle polohy 

v konstrukci. Výška skládky nesmí přesáhnout 1,5 m 

 OSB desky jsou dodávány na paletách a zataveny do folie. V případě odstranění 

původního obalu skladujeme jako řezivo. Skladujeme maximálně do výšky dvou metrů. 

5 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

 Obecné pracovní podmínky 
 Na staveništi musí být průjezdné příjezdové cesty pro přísun materiálu. Staveniště 

musí být zařízeno pro bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Na staveništi 

musí být zřízeny veškeré skladovací buňky, buňky pro pracovníky, mobilní WC a 

skladovací zpevněné plochy s krytými přístřešky. Dále musí být zajištěn přívod vody a 

elektrické energie. 

 Pracovní směna je určená 8 hodinová od 7:00 do 16:00 hodin s polední pauzou na 

oběd 1 hodina. Zaměstnavatel zajistí bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. 

Všichni pracovníci musí být proškoleni BOZP. Podrobné předpisy BOZ pro jednotlivé 

druhy prací jsou obsaženy v různých vyhláškách, státních normách nebo 
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vnitropodnikových předpisech, které musí být v plném rozsahu respektovány, a je 

povinnost vedení stavby se s nimi včas dostatečně seznámit. 

 Pracovní podmínky procesu (klimatické podmínky) 
Práce mohou být prováděny jen za určitých klimatických podmínek, při teplotě od 

5 - 30˚C krovy lze provádět i za nižších teplot. Stavební práce nesmí být prováděny 

v případě silného větru, kdy rychlost větru je vyšší než 8 m/s, při silném a vytrvalém dešti, 

sněžení, snížené viditelnosti (mlha). V případě nepříznivého počasí je nutná 

technologická přestávka, před touto přestávkou je zapotřebí zajistit již zhotovené části 

krovu, tak aby nedošlo k uvolnění jednotlivých částí popřípadě zborcení o této přestávce 

je nutné udělat zápis do stavebního deníku. V případě vytrvalých dešťů musí být 

ochráněné konstrukce a materiál na konstrukci, proti zatékání či promáčení a to zakrytím 

igelitem.  

Proškolení pracovníků zajistí stavbyvedoucí před započetím prací. Své proškolení 

pracovníci stvrdí podpisem pod daným dokumentem. 

6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Na provedení jednotlivých prací bude osobně dohlížet stavby vedoucí. Mistr nebo 

stavbyvedoucí určí vedoucího a rozdělí pracovníky do pracovní čety. Zodpovědný za 

kvalitu provedené práce má vedoucí pracovní čety. Pracovníci musí být proškoleni 

ohledně práce ve výškách, bezpečnosti na pracovišti a ochraně životního prostředí. 

Jednotlivé práce smí provádět pouze dělníci s požadovanou kvalifikací pro daný úkon. 

Pracovní stroje budou obsluhovat pouze osoby k tomu určené a řádně proškolené. 

 Pracovníci 

 1 stavbyvedoucí – vyučen ve stavebním oboru 

 1 mistr – vyučen ve stavebním oboru 

 1 jeřábník – vyučení, zaškolení, platné oprávnění pro manipulaci s jeřábem, 

řidičský průkaz skupiny C 

 2 vazač – vyučen ve stavebním oboru, vazačský průkaz 
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6.1.1.1 Pracovní četa 

Pracovní četa je určena na jeden objekt obytného domu. 

 1 vedoucí čety – vyučen ve stavebním oboru 

 4 tesař – vyučen v oboru 

 3 klempíř – vyučen v oboru 

 4 izolatér – proškolení, specializace na izolatérské práce 

 4 pomocný dělník – proškoleni či vyučen ve stavebním oboru 

7 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
Následující seznam nasazených pracovních strojů a pomůcek je podrobněji rozepsán 

v samotné kapitole, která jednotlivé stroje popisuje podrobněji. 

 Stroje 

 Věžový jeřáb Potain GTMR 386 A 

 Stavební osobo – nákladní výtah NOV 1000 

 Nákladní automobil Man TGX 18,440 4 x 2 BLS 

 Valník s plachtou Kogel SN 24 Mega tříosý 

 Iveco Hi-street 

 Pracovní pomůcky a nářadí 

 Řetězová pila Narex EPR 35 - 20 

 Kotoučová pila Narex EPK 16D 

 Listová pila Narex EPL 2 – 7 BE 

 Stavební laser Bosch GLL 2 – 80P Professional 

 Vrtačka Bosch GSB 21 – 2 RTC Professional 

 Aku šroubovák Bosch GSB 36 VE – 2 LI Professional 

 Pneumatická hřebíkovačka GSN 90 – 34 DK 

 Kompresor Scheppach HC 52 DC 

 Horkovzdušný svařovací automat Varima V 

 Horkovzdušný ruční přístroj Triac AT 

 Hořák s propan butanovou láhví na vozíku 
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 Paletový vozík GT26T 

 Pila na tepelnou izolaci, pilník hrubý a jemný, sada šroubováků, vazačské 

příslušenství, vodováha, metr, pásmo, lať, tesařské kladivo, koště, špachtle, 

zalamovací nůž, nůžky na HI, úhelník apod. 

 Pomůcky BOZP 

 Ochranná helma, rukavice, reflexní vesta, ochranné brýle, pracovní obuv 

 Bezpečnostní jištění a pomůcky pro práci ve výškách 

8 PRACOVNÍ POSTUP 

 Kontrola podkladu 
Zahájení prací je možné po kontrole podkladu jeho rovinnost, čistota, bezprašnost 

a na povrchu se nesmí vyskytovat stojatá voda. Před započetím prací musí být dodržena 

technologická přestávka od předchozí etapy, během níž dochází tvrdnutí, tuhnutí a 

vysychání betonových konstrukcí. 

 Osazení sloupků krovu 
Před nanášením penetračního nátěru proběhne zakotvení dřevěných sloupků do 

stropní konstrukce posledního nadzemního podlaží. Dřevěné sloupky krovu budou 

osazeny do kotevních prvků. Ve stropní konstrukci budou předchystány kotevní prvky 

(posouzené statikem), které byly přivařeny k výztuži stropu posledního nadzemního 

podlaží. Sloupky jsou různě dlouhé a tím bude docílen spád střešní konstrukce. Osazení 

kotev pro přichycení ochranných prostředků pro práci ve výškách (kotvení musí být 

posouzeno statikem) 

 Penetrační nátěr 
Na plochu železobetonové stropní konstrukce nanášíme vtíráním penetrační nátěr 

pokrývačským kartáčem nebo štětkou. V případě vlhkého podkladu vtíráme intenzivně, 

během vtírání se aktivují chemické látky k vylepšení přilnavosti na vlhký podklad. 

Druhou vrstvu nanášíme po zaschnutí předchozí vrstvy. Postup nanášení je stejný jak u 

první vrstvy. Pomůcky očistíme technickým benzínem, ušpiněné ruce očistíme vodou a 

mýdlem. 
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 Parotěsná zábrana 
K natavení asfaltový pásů přistoupíme po zaschnutí penetračního nátěru a jeho 

kontrole. Celoplošné natavování asfaltových pásů Parabit G S40 budou provádět odborně 

způsobilé osoby (izolatéři). Ochranou vestu nepoužívají pracovníci při natavování 

parozábrany, je zde riziko vzplanutí. Kolem střešního výlezu, odvětrávání a jiných 

prostupů nalepíme manžety. Natavování pásů se provádí od středu konstrukce ke krajům. 

První pás celý rozvineme na střed stropní konstrukce a srovnáme. Tento pás přeložíme na 

polovinu a natavíme pomocí ručně ovládaného hořáku, který bude hadicí napojen na vozík 

s propanbutanovou láhví. To samé zopakujeme s druhou polovinou pásu. Spodní povrch 

pásu zahříváme hořákem, pomocí tyče s hákem (tyč tvaru hokejky) rozvinujeme pás a 

lepíme k podkladu. Další pás pokládáme s podélným přesahem minimálně 100 mm na 

první pás, příčné přesahy pásů minimálně 150 mm. Pásy musí být příčně převázány, tak 

aby nevznikal průběžný příčný spoj. Po ukončení je zapotřebí kontrola kvality provedení. 

 Tepelná izolace 
Tepelnou izolaci Isover budeme pokládat ve dvou vrstvách, čímž omezíme výskyt 

průběžných spár, kterými by mohl pronikat vzduch. 

Položíme první vrstvu izolace Isover T, desky pokládáme na sraz a dohlížíme na 

dodržení vazby. Druhou vrstvu izolace Isover S pokládáme stejně jako první vrstvu, ale 

kolmo na ní. 

 U izolování prostupu, atiky a průlezu na střech musíme věnovat zvýšenou 

pozornost. Prostupy izolujeme pomocí tepelně izolačními segmenty ve tvaru mezikruží. 

Segmenty protahujeme stropem směrem dolů minimálně 30 mm pod tepelně izolační 

vrstvu. 

 Po dokončení prací či přerušení bude izolace chráněná před vlhkostí. 

 Zateplení atiky 
 Zateplení atiky proběhne tepelnou izolací Isover S, desky se budou na atiku lepit 

pomocí tmelu. Tmel na desky nanášíme po obvodu a po minimálně třech bodů „bochánků“ 

do středu. Desku pořádně přitlačíme na atiku, tak aby se tmel dostal všude. Opět klademe 

zvýšenou pozornost na dodržení převazby spár desek. Izolaci dále zajistíme talířovými 

hmoždinkami pomocí montážního setu, dojde k automatickému zatlačení izolantu cca 
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15mm, které zakryjeme krytkou. Počet kotvících prvků je 8ks na 1m2 umístění viz 

obrázek. 

 

Obr. č. 18 Kotvící prvky 8 ks na 1 m [zdroj: www.e-zateplení.cz] 

 Montáž krovu 
 Montáž dřevěného krovu proběhne po ukončení předchozích kroků a uklizení 

střešního prostoru. Montáž provádí jen odborně způsobilý zaměstnanci „tesaři“ a pomocní 

dělníci. Řezivo je dodáváno již na impregnované, proto v případě úprav ošetříme nové 

řezné hrany impregnačním nátěrem. Do konstrukce je zakázáno zabudovat řezivo 

neimpregnované, deformované, se zbytky kůry, atd. 

  Zaprvé bude pozednice usazena na závitové tyče, které byli přichystány při 

betonáži železobetonového věnce atiky. Poté použijeme matky s podložkami a dotáhneme 

na předepsanou sílu. Vzdálenost kotev 1,5 m dle projektové dokumentace. Dále 

namontujeme vaznice, jenž budou přichyceny k připraveným sloupkům šrouby. 

Bezprostředně poté je nutné provést zavětrování konstrukce. Po zavětrování krovu 

provedeme montáž krokví, které spojujeme s pozednicí a vaznicí. Navazující krokve 

spojujeme matkovým šroubem. Spoje provedeme klasickým tesařským spojem 

„osedláním“. Spoje budou na řezivu předem nachystány, při montáži provádíme jen 

nezbytné úpravy. Případné úpravy musí být dodatečně naimpregnovány. 

 Záklop 
 Pracovníci musí používat bezpečnostní popruhy a být seznámeni s prací ve 

výškách. Ochranné prostředky, které budou připevněny ke konstrukci krovu či dočasný 

kotevním místům na stropu posledního podlaží a atiky rozmístěny dle potřeb (kotvení 
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dočasných kotvících ok ochranných prostředků do stavebních konstrukcí musí být 

posouzeny statikem). Jednotlivé OSB desky se spojují na pero a drážku a pomocí hřebíků 

bude přibyta ke krokvím. U montáže desek musíme dbát na dodržení převazby desek, tak 

aby nedocházelo k průběžným příčným spárám. Dle projektové dokumentace provedeme 

střešní průlez a prostupy jednotlivých instalací, apod. 

 Separační vrstva 
 Pracovníci musí používat bezpečnostní popruhy a být seznámeni s prací ve 

výškách. Geotextilie se volně pokládá s přesahem 100 mm ve směru spádu. Dočasně ji 

přitížíme prkny do doby pokládky PVC hydroizolace a jejího kotvení. 

 Osazení žlabů a svodů 
 Střešní konstrukce má odvodnění řešeno mezistřešním žlabem, který vyžaduje 

montáž před pokládkou hydroizolace k docílení správné funkčnosti střechy. Montáž žlabu 

bude provedena jen odborně způsobilými zaměstnanci klempíř, dále musí být dokončeny 

nadstřešní části vzduchotechniky, průlezy a kanalizace. (viz. Detail D.1A) 

 Závětrné lišty 
 Pracovníci musí používat bezpečnostní popruhy a být seznámeni s práci ve 

výškách. Závětrné lišty po obvodu přesahu střechy. Oplechování bude provedeno 

z poplastovaného hliníkového profilu, k němu bude nalepena PVC hydroizolace. 

Oplechování provádí kvalifikovaný pracovník tedy klempíř. Profily budou připevněny 

k záklopu z OSB desek. 

 Hydroizolace 
 Pracovníci musí používat bezpečnostní popruhy a být seznámeni s práci ve 

výškách (kotvení do ŽB atiky). První položíme hydroizolaci Fatrafol 810 na celou plochu 

střechy a na svislé části konstrukce či prostupy ve střeše bude použit Fatrafol 804. 

Minimální teplota pokládky +10°C 

 Pásy folie se kladou ve směru spádu střechy. Role z hydroizolací rozvineme, 

uřízneme na požadovanou délku (folii nikdy netrháme) a dokonale vypneme, tak aby se 

netvořily přehyby a folie byla položena vodorovně. Pásy ukládáme s minimálním 

přesahem 100 mm. Po pokládce prvního pásu bude folie ukotvena hmoždinkami do 
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podkladu. Hmoždinky budou navrtány 50 mm od okraje folie ve vzdálenosti 200 mm. 

Kotevní hmoždinky překryjeme dalším pásem folie s dodržením přesahu 100 mm. Po 

pokládce všech pásů spojíme jednotlivé pásy pomocí horkovzdušného svařovacího 

automatu k svařování PVC folii. Automat nahřívá spodní část druhé folie a válečky 

automatu druhou folii pojezdem přitlačí k první folii. Po ukončení vodorovné 

hydroizolace budou osazena střešní vpusti s manžetou, kterou přilepíme k folii. Poté bude 

použit Fatrafol 804 k pokrytí prostupů ve střeše, na svislé části konstrukce kotvení 8ks na 

1 m2. Hydroizolaci pokládáme s minimálním přesahem 100 mm přes vodorovnou 

hydroizolaci. 

 

Obr. č. 19 Příklad napojení PVC hydroizolace [zdroj: www.izolujeme.cz] 

 Oplechování atiky 
 Na atiku bude profil upevněn vruty s hmoždinkou ve vzdálenosti cca 400 mm, tak 

aby profil překryl horní okraj atiky. Sklon atiky minimálně 3° na střechu. Plechy budou 

spojovány svařováním či drážkami (jednoduchá, dvojitá, trojitá). (viz. detail D.1B) 

9 KONTROLA JAKOSTI 

 Vstupní kontrola 
 Nejprve bude zkontrolovaná projektová dokumentace její kompletnost a další 

dokumenty. Dle dokumentace bude zkontrolována správnost provedení předchozích prací 

a vystupujících konstrukcí, jejich rovinnost, nepoškozenost, dodržení technologické 
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přestávky (vice v Kzp). Kontrola provedení otvorů na uchycení sloupků krovu. Dále 

proběhne kontrola dodávky materiálu dle dodacích listů, správné množství, skladování, 

nepoškozenost, značení, kontrola zařízení staveniště, funkčnost potřebných stavebních 

strojů a pomůcek. Kontrolu provádíme dle KPZ a o kontrolách provedeme zápis do 

stavebního deníku. 

 Mezioperační kontrola 
 Mezioperační kontrolu provádí stavbyvedoucí, nebo vedoucí čety před zahájením 

prací a v průběhu vykonávání činnosti. Kontrolují klimatické podmínky, zda jsou vhodné 

pro danou práci. Pravidelně musí být prováděna kontrola pokládky jednotlivých vrstev 

skladby střechy, vizuální kontrolou a měřením. V případě nalezení chyb je nutné provést 

opravu či učinit vhodná opatření. Kontrolu provádíme dle KPZ a o kontrolách provedeme 

zápis do stavebního deníku. 

 Zkontrolujeme celistvost a provedení penetračního nátěru, zda nátěr schnul 

rovnoměrně, nevznikaly kaluže nátěru na povrchu. Nátěr se nesmí loupat, praskat a 

vykazovat jiné deformace ovlivňující jeho funkčnost. 

 Po ukončení parozábrany bude provedena vizuální kontrola natavení pásů a 

odtrhová zkouška. Kontrolovat budeme provedení spojů, rovinnost, velikost přesahů, 

nepropustnost vrstvy atd. 

 U tepelné izolace provedeme vizuální kontrolu první i druhé vrstvy, především 

kontrolujeme vazby desek. V místech návaznosti svislé izolace na vodorovnou provedeme 

kontrolu napojení a zaizolování atiky, prostupů, výtahové šachty, průlezu atd. 

 Kontrolujeme provedení konstrukce krovu v souladu s projektovou dokumentaci. 

Tedy kontrolujeme provedení spojů, stabilitu, pevnost a umístění správných prvků. 

 Záklop kontrolujeme stejně jako krov, navíc kontrolujeme vazbu desek. 

 Bude provedena vizuální kontrola separační vrstvy, její celistvost, neporušenost a 

velikost přesahů. 

 Během pokládky hydroizolace kontrolujeme kotvení k podkladu a velikost 

přesahů. Po dokončení pokládky pásů kontrolujeme sváry folií a napojení svislé části 

hydroizolace tj. atika, prostupy, výtahové šachty, průlezy atd. Provádíme vizuální a 

zátopovou zkoušku. 
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 Výstupní kontrola 
 Vedoucí čety u výstupní kontroly především vizuálně kontroluje konstrukci jako 

celek. Provedení detailů a spojů v souladu s projektovou dokumentací. Bude provedena 

kontrola těsnosti spojů PVC hydroizolace a to zkouškami optickou, zátopovou, vakuovou 

a zkušební jehlou. V případě nalezení chyb je nutné provést opravu či učinit vhodná 

opatření. Kontrolu provádíme dle KPZ a o kontrolách provedeme zápis do stavebního 

deníku. 

10 BOZP 
 V průběhu realizace musí být dodržovány obecné podmínky pro provádění stavby 

dle BOZP. Důležité je dodržovat povinnosti plynoucí z těchto předpisů: 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

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

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

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

 Předpis č. 362/2005 Sb., Vyhláška o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

 Předpis č. 378/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se stavoví bližší požadavky na 

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

 Předpis č. 499/2006 SB., Vyhláška o dokumentaci staveb 

 Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni v oblasti BOZP. Toto proškolení 

bude stvrzeno podpisem dotčených osob do stavebního deníku. Podrobné informace o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou součástí samotného předpisu. (viz. Kapitola č. 

8) 
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11 EKOLOGIE 
 V průběhu realizace musí být zajištěna ochrana životního prostředí dle nařízení, 

stanovujícím opatření a postupy v souladu s platnými zákony o nakládání s odpady. 

Důležité je dodržovat povinnosti plynoucí z těchto předpisů: 

 Předpis č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

 Předpis č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 

 Předpis č. 383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o 

podrobnostech nakládání s odpady 

 Předpis č. 477/2001 Sb. Zákon o obalech 

 Předpis č. 100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 

 Předpis č.272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací 

Podrobné informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou součástí samotného 

předpisu (viz. Kapitola č. 8). 
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1 OBECNÉ INFORMACE 

 Identifikační údaje o stavbě 
Název stavby: ITEGROVANÉ BYTOVÉ DOMY „NA 

PANENCE“ objekty B4 a B3 

Charakter stavby:   bytové domy s podzemním parkovištěm 

Místo stavby:    Brno – Líšeň, mezi ul. Novolíšeňská a  

     Sedláčkova 

Kraj:      Jihomoravský 

Katastrální území:    Brno – Líšeň (612405) 

Parcelní čísla pro výstavbu: 4422/160, 4422/164, 4422/183, 4422/172, 

4422/30, 

Stavebník:     ABD Group a.s. 

Ul. Masarykova 18 

Brno Modřice, 664 42 

IČ: 255 54 778 

DIČ: CZ 255 54 778 

Projektant:     PEND a.s. 

Vojanova 1 

Brno, 615 00 

IČ: 268 97 300 

DIČ: CZ 268 97 300 

 Obecné informace 

 O stavbě 

Práce řeší technologickou etapu zastřešení objektů B4 a B3 bytového domu 

„NA PANENCE“. Bytové domy mají navrženo devět nadzemních podlaží. 

Konstrukce domů je řešena monolitickým železobetonovým skeletem založeným na 

pilotách a železobetonové základové desce. Stropy jsou navrženy železobetonové 

monolitické. Stropní desky tl. 220 mm jsou uložené na průvlacích, které spojují sloupy 

železobetonového skeletu. Železobetonový skelet má modulové rozpětí sloupů 4,5m, 

4,7m 5,4m, 6m a 9m. Výplňovým zdivem skeletu jsou keramické tvárnice Porother 

EKO44. Střešní konstrukce je navržena dřevěná dvouplášťová plochá střecha 
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s krovem, uloženým na nosné konstrukci poslední ho podlaží. Výšková úroveň stavby 

+/- 0,000 = 275,200 m n. m. 

 O procesu 

 Práce řeší provádění etapy zastřešení objektu a posouzení několika variant. 

Porovnává provedení dvouplášťové střechy, jednoplášťové střechy a zelené střechy. 

Technická zpráva zařízení staveniště je navržena pro realizaci dvouplášťové střechy.  

 Střecha je navržena jako dvouplášťová motýlková s mezi střešním žlabem. 

Nosnou konstrukcí horního pláště, bude dřevěný krov uložený na nosné konstrukci 

posledního podlaží. Na stropní desku, bude nanesen asfaltový penetrační nátěr, 

parozábrana „PARABIT G S40“ a dvě vrstvy tepelné izolace „ISOVER“. Jako první 

vrstva je navržena tepelní izolace Isover – T tl. 100mm a druhá je tepelná izolace 

Isover – S tl. 100mm. Konstrukce horního pláště, bude nesena krokvemi 80/200 mm a 

na nich budou uloženy OSB desky P+D tl. 22mm. Desky se překryjí geotextilii 

GUTTATEX RPES a následně bude položena PVC hydroizolace FATRAFOL. 

V mezi střešním prostoru vzniká větraná vzduchová mezera s minimální výškou 

250mm. 

 O staveništi 

 Staveniště se nachází na parcelních číslech 4422/18, 4422/175, 4422/35, 

4422/41, 4422/151, 4422/267, 4422/155, 4422/40, 6415,6372, 6397, 6395, 6396 

v katastrálním území Brno – Líšeň (612405). Staveniště je z jihu ohraničeno 

tramvajovým tělesem a ze severu ulicí Sedláčkovou. Příjezdová komunikace je 

zpevněna stávajícím asfaltem a je dostatečně široká pro vjezd stavebních vozidel. 

Zásobování staveniště bude prováděno nájezdem z ulice Sedláčková, po zpevněném 

povrchu okolo stavby na skládku materiálu. Výjezd ze staveniště bude také na ulici 

Sedláčkovou. Skládka materiálu bude na zpevněném povrchu a budou zde zřízeny 

kryté přístřešky na uskladnění materiálu.  

2 STAVENIŠTNÍ DOPRAVA 

 Primární  
 Materiál bude na stavbu dodáván nákladními automobily Man TGX 18,440 

BLS s návěsem Kogel SN 24 Mega. Materiál náchylný na vlhkost (tepelná izolace) 
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musí být dovezen zakrytý v automobilu s plachtou, tak aby nedošlo k poškození a 

znehodnocení materiálu. 

 Sekundární 
 Pro dopravu na staveništi bude z předchozích etap stavby připraven věžový 

jeřáb Potain GTMR 386 A, který bude manipulovat s těžkými a velkými prvky a 

bude je ukládat z automobilů na skládky a následně ze skládky na místo montáže. 

Drobnější materiál a pomůcky bude zajištěn sloupovým výtahem NOV 1000. 

Horizontální staveništní doprava, bude probíhat na paletovém vozíku. Při 

manipulace s materiálem je třeba, aby nedošlo k jeho deformaci či poškození. 

3 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 Plochy a objekty 

 Staveništní buňka jako kancelář stavbyvedoucího 

 Oplocení okolo celého staveniště 

 Skládka materiálu 

 Zastřešené sklady 

 Staveništní komunikace, z ulice Sedláčková v šířce 5,0 a 7,0 m a délce cca 

300,0 m 

 Staveništní přípojka energií (vodovod průměr 25 mm) 

 Šatny pro pracovníky ve staveništních buňkách 

 Hygienické zázemí v obytné buňce (WC, SPRCHY) 

 Kontejnery na odpad 

 Zabezpečení staveniště 
 Staveniště se nachází na neoploceném pozemku mimo jihozápadní strany, kde 

je původní opěrná zeď s oplocením, proto bude okolo staveniště pro potřeby a 

zabezpečení vybudováno dočasné oplocení. Vjezd a výjezd na staveniště jsou tvořeny 

uzamykatelnými branami pro ochranu proti vniknutí neoprávněných osob na 

staveniště a vstup povolen v reflexní vestě s ochrannou přilbou. Plot bude opatřen 

výstražným značením, který zakazuje vstup nepovolaným osobám na staveniště a před 

možností úrazu. Po skončení stavby bude dočasné oplocení odstraněno. 



61 

 

 Značení staveniště 
 Na dočasném oplocení budou připevněny informační a výstražné cedule. 

Upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám a nebezpečí zranění při 

neuposlechnutí zákazu. Cedule s informacemi o stavbě. Okolo staveniště bude 

rozestavěno dopravní značení a v ulici Sedláčková budou umístěny značky 

upozorňující na výjezd vozidel ze stavby. 

 Napojení staveniště na inženýrské sítě 
Na samotném staveništi se nenacházeli žádné inženýrské sítě v rámci realizace 

výstavby předchozích etap, byli vybudovány nové areálové sítě. Nové sítě byli 

napojeny na stávající v ulici Sedláčkova, jedná se o napojení přípojek vodovodu, 

splašková a dešťová kanalizace, vysokého a nízkého napětí, horkovodu, atd. 

Zařízení staveniště se napojí na vedení nízkého napětí a vodovod. Nízké napětí 

bude řešeno provizorním připojením staveništního rozvaděče E.on na stávající sítě 

v ulici Sedláčkova, pro zásobování staveniště a stavebních strojů.  

Na staveništi v průběhu realizace předchozích etap výstavby byly vybudovaný 

dvě vodoměrné šachty pro potřeby staveniště. 

Na jižní straně staveniště byla vybudována nová dešťová kanalizace napojena 

jádrovým vrtem do stoky. Plocha staveniště je ve spádu, tak aby docházelo k odtoku 

dešťové vody z plochy. Svody vody byly napojeny na staveništní kanalizaci. 

4 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 Kancelář, šatna BK1 
 Kontejnery budou sloužit jako kancelář stavby vedoucího, šatny pracovníků, 

odpočinkové místnosti a místnosti pro stravování. Instalace je rychlá a nenáročná, 

kontejnery lze stavět vedle sebe či na sebe pro úsporu místa. Kontejner je vybaven 

elektrickým topidlem, 3mi elektrickými zásuvkami a nábytek dle účelu kontejneru 

(stoly, židle, věšáky, skříně). Na stavbě bude umístěno 5 kontejnerů. Počet ověřen viz. 

Odstavec 5. 

Technická data: 

 Šířka: 2438 mm 

 Délka: 6058 mm 

 Výška: 2800 mm 
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 Elektrická přípojka: 380 V/32 A 

 Sprchový kontejner SK5 
Kontejnery bude sloužit, jako umývárny pro zaměstnance je vybaven pěti 

samostatnými sprchovými boxy, dvěma mycími žlaby s šesti kohoutky, elektrickým 

topidlem a výkonným elektrickým boilerem 300 litrů. Každý kontejner bude napojen 

na fekální tank objemu 9 m3.  Na staveništi bude umístěn jeden sprchový kontejner. 

Počet ověřen viz. Odstavec 5. 

Technická data: 

 Šířka: 2438 mm 

 Délka: 6058 mm 

 Výška: 2800 mm 

 Elektrická přípojka: 380 V/32 A 

 Přívod vody: 3/4“ 

 Odpad: potrubí DN 100 

Obrázek 2 Sprchový kontejner SK5 [zdroj: www.toitoi.cz] 

Obr. č. 20 Buňka BK1 [zdroj: www.toitoi.cz] 
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 Skladovací kontejner LK1 
 Slouží k uskladnění nářadí, pomůcek a drobnějšího materiálu náchylného na 

vlhkost či sluneční záření. Kontejner má uzamykatelné vstupní dveře, které jsou přes 

celou šířku kontejneru. Skladovací kontejner je možné vybavit policemi pro 

uskladnění drobného materiálu a pomůcek. O skladovací kontejnery se stará pověřená 

osoba, která má na starost pořádek a přehled o obsahu. Tato osoba vede písemný 

záznam o obsahu a informuje vedení o potřebném doplnění. Na stavbě budou umístěny 

4 skladové kontejnery. Počet ověřen viz. Odstavec 5. 

Technická data: 

 Šířka: 2438 mm 

 Délka: 6058 mm 

 Výška: 2591 m 

 Mobilní toaleta TOI TOI FRESH s mytím rukou 
 TOI TOI FRESH s dvojitým větráním fekálního tanku. Ke každé toaletě patří 

pravidelný servis, zajištěný personálem firmy TOI TOI. V případě naplnění firma TOI 

TOI zajistí výměnu za novou. Kabiny jsou vybaveny fekální nádrží na 250 litrů, 

jeřábním okem, dvojitým odvětráváním, pisoárem, držákem toaletního papíru, 

uzamykacím mechanismem, zrcadlem, háčkem na oděv, zásobníkem na čistou vodu 

pro mytí rukou, zásobníkem papírových ručníků a dávkovačem tekutého mýdla. Na 

staveništi bude umístěno 5 mobilních toalet. Počet ověřen viz. Odstavec 5. 

Technická data: 

 Šířka: 1200 mm 

 Hloubka: 1200 mm 

 Výška 2300 mm 

 
Obr. č. 21 Skladovací kontejner LK1 [zdroj: www.toitoi.cz] 
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 Hmotnost 82 k 

 Přístřešek HAKI 
 Na staveništi bude přístřešek sloužit k uskladnění materiálu pro danou etapu. 

Přístřešek je tvořen ocelovou konstrukcí ze standartních dílců lešení HAKI, 

doplněných speciálními dílci. Přístřešek lze stavět bez mechanizace a bude opláštěný 

vlnitými plechy. Střecha přístřešku je sedlová a tvořena také vlnitými plechy. 

Konstrukce a plechy jsou povrchově upraveny žárovým zinkováním. Rozměry 

přístřešku 15 x 7,5 m. 

 Zpevněné plochy 

 Staveništní komunikace 

 Staveništní komunikace je navržena tak, aby vyhovovala požadavkům 

výstavby celého objektu. Vozovka má dočasné využití proto není finančně náročná. 

 
Obr. č. 22 Mobilní toaleta TOI TOI FRESH [zdroj: www.toitoi.cz] 

Obr. č. 23 Přístřešek HAKI [zdroj: www.haki.cz] 
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Musí splňovat požadavky na bezpečný provoz a být v dosahu zvedacího mechanizmu. 

Vozovka je navržena jednosměrná šířky 5,0 a 0,7 m a délky cca 300m s nezpevněnou 

krajnicí šířky 0,5 m. Směr trasy se mění pomocí oblouků o poloměru 20,0 m dostačují 

pro průjezd zvedacího mechanismu. Vozovka je tvořena různými frakcemi (32 – 62 

mm) kameniva tloušťky 150mm, který je zpevněn pomocí válce. 

 Zpevněné plochy 

 Zpevněné plochy pod zařízením staveniště je řešena stejným způsobem jako u 

vozovky. Buňky, jeřáb a sloupový výtah budou uloženy na silniční železobetonové 

panely. 

 Je zpevněna stejným způsobem, jako u staveništní komunikace je plocha 

zařízení staveniště 

 Oklepové plochy 
 Oklepová plocha není na staveništi navržena v případě znečištění komunikace 

na ulici Sedláčkova, bude objednán samosběrný zametač. 

 Dočasné oplocení Idea (3500 Zn+) 
 Pevnostní rám je tvořen horizontální a vertikální trubkou, na rám je napevno 

navařena výplň svařované sítě. Plotové dílce mají povrchovou úpravu žárovým 

zinkem. Dílce budou osazeny do otvorů nosných patek a nakonec se na horní konec 

sousedících plotových dílců navlečou zajišťovací spony a pevně klíčem dotáhnou 

matice vratného šroubu. V místech vjezdu a výjezdu na staveniště se nezaloží nosné 

patky a vynechá se pevnostní spona. Na konce sloupků plotových dílců, které tvoří 

křídla brány se na místo spony použijí panty na branku. Křídla se nahoře otáčejí 

v pantech a dole v otvoru nosné patky. Druhá strana křídla je dole opatřena 

pojezdovým kolečkem pro snadnou manipulaci s křídly. Brány se budou zamykat 

pomocí řetězu a visacího zámku. Oplocení bude pro dosažení stability a bezpečnosti 

zajištěno vzpěrami proti pádu. Na plotový dílec bude uchycena textilie upínacími 

pásky pro omezení pohledu na stavbu či zachycení nečistot unikajících ze stavby. 
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Obr. č. 26 Plotoví dílec Idea s textilii [zdroj: www. mobilníploty.cz] 

  

 Nádrž na vodu 
 Na staveništi bude umístěna plastová nádrž na užitkovou vodu na plastové 

paletě. V případě přerušení dodávky, nehody apod. bude nádrž využita jako havarijní 

zdroj vody pro stavbu. 

 

Technická data: 

 Šířka: 1000 mm 

 Délka: 1200 mm 

 Výška: 1160 mm 

 Objem nádrže: 1000 l 

 Plnící otvor: NW 150 

 Výpustní armatura: NW 50 

Obr. č. 24 Vzpěra oplocení [zdroj: 

www.mobilniploty.cz] 

Obr. č. 25 Zajišťující spona, kolečko brány a nosná patka [zdroj: www.mobilnipolty.cz] 

Obr. č. 27 Nádrž na vodu [zdroj: www.rajzahrady.cz] 
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 Staveništní rozvaděč RES 2.2.2.2 IP44 
 Staveništní rozvaděč RS je přenosná zásuvková 

skříň vybavena chrániči a jističi. Bude sloužit k přímému 

napájení strojů a zařízení staveniště. Zařízení obsahuje 

chránič, hlavní vypínač a vlastní měření. 

Zásuvky: 

 2 x 5 k/32 A/400 V 

 2 x 4 k/32 A/400 V 

 2 x 5 k/16 A/400 V 

 2 x 16 A/230 V 

5 DIMENZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 Kanceláře 
Vedoucí pracovníci 

Stavbyvedoucí – 1osoba 

Mistr – 2 osoby 

Tab. č.  24 Dimenzování kanceláří 

Typ stavební buňky Doporučené m2 Typ buňky Počet 

Kancelář 

stavbyvedoucího 

Cca 14 BK1* 1 

Kancelář mistrů Cca 16 BK1* 1 

*Podrobný popis jednotlivých stavebních buněk viz kapitola č. 4 

 Šatna, sprcha a toalety 
Počet pracovníků ve stejnou dobu – okolo 20 osob 
Tab. č.  25 Dimenzování buněk 

Typ stavební buňky Doporučené  Typ buňky Počet 

Šatna 1,75 m2/os. BK1* 3 

Sprcha 1 sprcha / 20 os. SK5* 1 

Toaleta 2 sedadla + 2 mušle Mobilní toaleta* 5 

*Podrobný popis jednotlivých stavebních buněk viz kapitola č. 4 

 Stanovení dodávky elektrického proudu na staveniště 
 Potřebná hodnota elektrického proudu se stanovuje z celkového počtu strojních 

zařízení a jejich výkonu. Dle časového plánu jsou vybrány stroje, které by mohly být 

užívány ve stejnou chvíli. A jejich kombinace může způsobit maximální možnou 

potřebu elektrické energie. Hodnotu příkonu stanovíme pomocí vztahu:1 

S = 1,1√(0,5 ∗ 𝑃1 + 0,8 ∗ 𝑃2 + 𝑃3)2 + (0,7 ∗ 𝑃1)2 

Obr. č. 28 Staveništní rozvaděč RES 

2.2.2.2.IP44 [zdroj:www.e-rozvadece.cz] 
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S – Zdánlivý příkon 

1,1 – Koeficient rezervy nepředvídaného zvýšení příkonu 10% 

P1 – Instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 

P2 – Instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů 

P3 – Instalovaný výkon vnějšího osvětlení 

Tab. č.  26 Potřeba elektrického proudu 

Přístroj Štítkový 

příkon (kW) 

Počet 

(ks) 

Celkem (kW) 

P1 – Příkon elektromotorů na staveništi 

Věžoví jeřáb Potain 52,7 1 52,7 

Stavební výtah 2 x 5,5 2 22 

Horkovzdušný 

svařovací automat 

4,6 1 4,6 

Horkovzdušný ruční 1,6 2 3,2 

Kompresor 2,2 1 2,2 

Vrtačka 1,3 2 1,3 

Pila 2,4 1 2,4 

Celkem P1 88,4 

P2 – Příkon osvětlení vnitřních prostorů staveniště 

Buňka BK1 20 W/m2 5 0,78 

Sanitární buňka 6 W/m2 1 0,10 

Celkem P2 0,88 

P3 – Příkon osvětlení venkovní prostor staveniště 

Halogenový reflektor 2 x 0,5 5 5 

Celkem P3 5 

S = 1,1√(0,5 ∗ 88,4 + 0,8 ∗ 0,88 + 5)2 + (0,7 ∗ 88,4)2 

S = 87,45 kW 

 Potřeba staveništní vody 
 Potřeba provozní vody při realizaci zastřešení je minimální proto počítám jen 

potřebu vody pro osobní hygienu. 5 

Vzorec: QP = (PP*NS*kNT)/(t*3600) (l/s) 

QP – maximální hodinová potřeba vody 

PP – Počet pracovníku ve směně 

                                                           

5 Motyčka V: CW 22 – Stavebně technologické projektování – studijní materiály: 

VUT v Brně: Získáno 11/2009 
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NS – Norma spotřeby vody na osobu z den1 

KNT – Koeficient nerovnoměrnosti potřeby vody pro osobní účely, kNT=2,7 

T – Pracovní doba na staveništi dle směnosti v hodinách (letní měsíce) 

Tab. č.  27 Potřeba vody 

Potřeba vody MJ Spotřeba/den Počet Celkem 

spotřeba/den 

Pracovníci na staveništi 1 prac./ 

směna 

40 20 800 

QP = (20*40*2,7)/(8*3600) = 0,075 l/s 

6 STAVBY VYŽADUJÍCÍ OHLÁŠENÍ 
 Dle §103 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Ohlášení vyžadují tato objekty 

zařízení staveniště: stavební buňky, oplocení staveniště, sklady, stavební výtah a 

věžový jeřáb. 

7 BOZP 
 V průběhu realizace musí být dodržovány obecné podmínky pro provádění 

stavby dle BOZP. Důležité je dodržovat povinnosti plynoucí z těchto předpisů: 

 Předpis č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

 Předpis č. 309/2006 Sb., Zákon kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy 

 Předpis č. 362/2005 Sb., Vyhláška o bližších požadavcích na bezpečnost a 

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

hloubky. 

 Předpis č. 378/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se stavoví bližší požadavky 

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

 Předpis č. 499/2006 SB., Vyhláška o dokumentaci staveb 

 Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni v oblasti BOZP. Toto proškolení 

bude stvrzeno podpisem dotčených osob do stavebního deníku. 
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Podrobné informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou součástí samotného 

předpisu (viz. Kapitola č.8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 

8 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 Realizace stavby nad míru neovlivní svým provozem životní prostředí. Za 

předpokladu dodržení legislativy zabývající se posuzování vlivů na životní prostředí 

především dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Vzniklí 

hluk při výstavbě musí být v souladu s nařízením vlády č.272/2011 o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hluk a vibrace nesmí překročit limitní 

hodnoty. 

 Vzniklý odpad bude ukládán do připravených kontejnerů a nakládání s ním se 

bude řídit dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady a zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. Odpad bude 

tříděn do kategorií dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 kterou 

se stanoví Katalog odpadů. 

Podrobné informace o ochraně životního prostředí jsou součástí samotného předpisu 

(viz. Kapitola č. 11 Zásady ochrany životního prostředí). 
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Časový plán (dále harmonogram) pro zastřešení dvouplášťovou střechou 

objekty B4 a B3 byl vytvořen v programu Projekt 2013 s dosazením hodnot 

převzatých z programu Contec. Byly použity výkazu výměr (viz. Technologický 

předpis Kapitola č.3) a činnosti z vytvořeného rozpočtu (viz. Rozpočet Kapitola č. 9). 

Při tvorbě harmonogramu bylo počítáno s osmihodinovou pracovní dobou a pěti 

pracovními dny od Pondělí do Pátku. 

Harmonogram je součásti přílohy č. P1 - Harmonogram
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1 OBECNÉ INFORMACE 

 Identifikační údaje o stavbě 
Název stavby:    ITEGROVANÉ BYTOVÉ DOMY „NA  

     PANENCE“ objekt B4 a B3 

Charakter stavby:   bytové domy s podzemním parkovištěm 

Místo stavby:    Brno – Líšeň, mezi ul. Novolíšeňská a  

     Sedláčkova 

Kraj:      Jihomoravský 

Katastrální území:    Brno – Líšeň (612405) 

Parcelní čísla pro výstavbu: 4422/160, 4422/164, 4422/183, 4422/172, 

4422/30, 

Stavebník:     ABD Group a.s. 

Ul. Masarykova 18 

Brno Modřice, 664 42 

IČ: 255 54 778 

DIČ: CZ 255 54 778 

Projektant:     PEND a.s. 

Vojanova 1 

Brno, 615 00 

IČ: 268 97 300 

DIČ: CZ 268 97 300 

 Obecné informace 

 O stavbě 

Práce řeší technologickou etapu zastřešení na objektech B4 a B3 bytového 

domu „NA PANENCE“. Tyto domy jsou navrženy s 9 nadzemními podlažími. K 

parkování slouží suterén domů. Budova je řešena jako monolitický železobetonový 

skelet založený na pilotách a železobetonové základové desce. Stropy jsou navrženy 

také jako železobetonové monolitické desky tl. 220 mm uložené na průvlacích, které 

spojují sloupy železobetonového skeletu. Železobetonový skelet s modulovým 

rozpětím sloupů 4,5m, 4,7m 5,4m, 6m a 9m. Výplňovým zdivem skeletu, jsou 

keramické tvárnice Porother EKO44. Střešní konstrukce je navržena jako dřevěná 
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dvouplášťová plochá střecha s krovem uloženým na nosné konstrukci poslední ho 

podlaží. Výšková úroveň stavby +/- 0,000 = 275,200 m n. m. 

 O procesu 

 Práce řeší provádění etapy zastřešení objektu a posouzení několika variant. 

Porovnává provedení dvouplášťové střechy, jednoplášťové střechy a dvou zelených 

střech. Návrh strojní sestavy je navržena pro realizaci dvouplášťové střechy.  

 Střecha je navržena jako dvouplášťová motýlková s mezistřešním žlabem. 

Nosnou konstrukcí horního pláště, bude dřevěný krov uložený na nosné konstrukci 

posledního podlaží. Na stropní desku, bude nanesen asfaltový penetrační nátěr, 

parozábrana „PARABIT G S40“ a dvě vrstvy tepelné izolace „ISOVER“. Jako první 

vrstva je navržena tepelná izolace Isover – T tl. 100mm a druhá je tepelná izolace 

Isover – S tl. 100mm. Konstrukce horního pláště, bude nesena krokvemi 80/200 mm a 

na nich budou uloženy OSB desky P+D tl. 22mm. Desky budou překryty geotextilii 

GUTTATEX a následně bude položena PVC hydroizolace FATRAFOL. 

V mezistřešním prostoru vzniká větraná vzduchová mezera s minimální výškou 

250mm. 

2 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY 
Návrh strojní sestavy a pracovních pomůcek je zpracován pro řešení dvouplášťové 

střešní konstrukce dvou objektů (B4 a B3). 

 Stroje 

 Věžový jeřáb 

 Stavební věžový jeřáb Potain GTMR 386A s otočnou věží s vodorovným nebo 

šikmým výložníkem. Jeřáb je přepravován pomocí tahače TATRA 815 a 

třínápravového podvozku. Jeřáb je možno postavit na dráze s rozchodem kolejí 5 m 

nebo na pevných patkách s rozměrem základny 5 x 5 m. Únosnost podloží musí být 

minimálně 2,5 kg/cm2. Příkon jeřábu vyžaduje zajištění přívodu zakončeného 100 A 

vypínačem uzamykatelným ve vypnuté poloze a jištěným minimálně 90 A jističem s 

vypínací charakteristikou "D".  

Technické parametry: 

 Maximální nosnost: 1300 kg 

 Poloměr otáčení: 2 m 
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 Výškový rozsah: 22,6 – 32,8 m (dle počtu vložených mezidílu) 

 Maximální dosah: 31 – 50 m 

 Šířka stroje: 2,5 m 

 Výška stroje: 22,7 – 42,9 m 

 Montážní prostor: minimálně 6 x 40 m 

 

Obr. č. 29 Dosah jeřábu Potain GTMR 386A [zdroj: www.craneservice.cz]
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Obr. č. 30 přeprava věžového jeřábu Potain GTMR 356A [zdroj:www.craneservice.cz] 

Posouzení: 

 Max. výška budovy B4 a B3 Vb = 25,7 m  

 Max. výška prvku  Vp = 1,5 m (řezivo) 

 Výška závěsu s kočkou  Vz = 1,9 m 

 Max. výška potřebného zdvihu Z = Vb + Vp + Vz = 25,7 + 1,5 + 1,9 = 29,1m 

VYHOVÍ 

 

Obr. č. 31 Křivka jeřábu Potain GTMR 386A [zdroj: www.caneservice.cz] 

A. Nejvzdálenější prvek – paleta OSB desek 0,7 t do vzdálenosti 45 m

 VYHOVÍ 

B. Nejtěžší prvek do výšky – řezivo cca 1 t do vzdálenosti 45 m 

 VYHOVÍ 

Využití: Bude sloužit k přepravě materiálů o větší hmotnosti a rozměrech, především 

přepravě prvků dřevěného krovu.



80 

 

 

 Stavební výtah 

Stavební osobo – nákladní výtah NOV 1000 

 Nosnost: 1000 kg/12 osob 

 Rychlost: 28 m/min 

 Maximální výška: 100 m 

 Rozměry klece: 1215 x 1900 mm 

 Elektromotor 2 x 5,5 kW 

 Instalovaný příkon: 16,5 kW 

Využití: Bude sloužit především k přepravě osob, pomůcek a nářadí na místo montáže, 

případně pro přesun některého materiálu. 

 

Obr. č. 32 stavební výtah NOV 1000 [zdroj: www.vytahy-stavebni.cz] 
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 Nákladní automobil 

Nákladní automobil Man TGX 18,440 4 x 2 

BLS, valníkem s plachtou Kogel SN 24 Mega tříosý 

Automobil: 

 Nosnost: 10 t 

 Maximální hmotnost: 18000 kg 

 Výkon: 324 kW 

 Pohon 4 x 2 

Valník s plachtou: 

 Celková hmotnost: 36000 kg 

 Provozní hmotnost: 6589 kg 

 Užitečná hmotnost: 29411 kg 

 Rozměry d x š x v: 13950 x 2550 x 4000 mm 

 Ložná plocha d x š x v: 13620 x 2480 x 2980 

mm 

Využití: Automobil bude sloužit k přepravě stavebního materiálu na staveniště. 

Všechen materiál určený k této etapě je nutno převážet zakrytý.  

 Pracovní pomůcky a nářadí 

 Řetězová pila 

Elektrická řetězová pila Narex EPR 35 – 20 

 Délka vodící lišty: 350 mm 

 Jmenovitý příkon: 2400 W 

 Hmotnost: 4,2 kg 

Využití: Případnému zkracování prvků krovu. 

 Pila kotoučová 

Kotoučová pila Narex EPK 16 D 

 Jmenovitý příkon: 1100 W 

 Hloubka řezu pod úhlem 90˚: 0 – 55 mm 

 Hloubka řezu pod úhlem 45˚: 0 – 38 mm 

 Řezání pod úhlem: 0˚ - 45˚ 

 Hmotnost: 3,4 kg 

Obr. č. 33 Nákladní automobil Man TGX 

18,440 BLS [zdroj:www.man.cz] 

Obr. č. 34 Valník s plachtou Kogel 24 

Mega [zdroj: www.google.cz] 

Obr. č. 35 Elektrická řetězová pila Narex EPR 

35-20 [zdroj: www.narex.cz] 

Obr. č. 36 Kotoučová pola Narex 

EPK 16 D [zdroj: www.narex.cz] 
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Využití: K řezání a upravování dřevěných prvků, především OSB desek. 

 Listová pila 

Listová pila Narex EPL 12 – 7 BE 

 Jmenovitý příkon: 720 W 

 Hloubka řezu dřevo: 120 mm 

 Hloubka řezu barevný kov: 20 mm 

 Hloubka řezu ocel: 10 mm 

 Řezání pod úhlem: 0˚ - 45˚ 

 Hmotnost: 2,4 kg 

Využití: Vhodná k tvarovaným a krátkým přímým řezům, řezání OSB desek v místě 

prostupů. 

 Stavební laser 

Křížový liniový laser Bosch GLL 2 – 80P Professional, umožňuje nivelaci v rozsahu 

360˚, přesná práce v dosahu 80 m. 

 Třída laseru: 2 

 Pracovní rozsah: 20 m 

 Pracovní dosah s přijímačem 80 m 

 Přesnost nivelace +/- 0,2 mm/m 

 Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54 

 Hmotnost: 0,68 kg 

 Stavební stativ BS 150 

 Vrtačka 

Příklepová vrtačka Bosch GSB 21 – 2 RTC Professional 

 Jmenovitý příkon: 1300 W 

 Otáčky: 900 – 3000 min 

 Hmotnost: 2,9 kg 

 Max. krouticí moment: 43,0/20,5 Nm 

 Upínací rozsah: 1,5 – 13 mm 

 Rozsah vrtání beton: 22/13 mm 

 Rozsah vrtání dřevo: 40/25 mm 

 Rozsah vrtání ocel: 16/10 mm 

Obr. č. 37 Listová pila Narex 12-

7 BE [zdroj:www.narex.cz] 

Obr. č. 38 Křížoví liniový laset Bosch 

GLL 2-80P a stavební stativ BS150 

[zdroj: www.bosch.cz] 

Obr. č. 39  Příklepová vrtačka Bosch GSB 

21-2RTC [zdroj: www.bosh.cz] 
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 Rozsah vrtání do zdiva: 24/16 mm 

 Regulace otáček 

Využití: Široké využití při realizaci dvouplášťové střechy, například vrtání děr při 

montáži krovy, kotvení tepelné izolace talířovými hmoždinkami, osazení závětrných 

lišt atd. 

 Aku. Šroubovák 

Aku příklepový šroubovák Bosch GSB 36 VE – 2 - LI Peofessional 

 Max. kroutící moment: 100/60 Nm 

 Volnoběžné otáčky 1. stupeň: 0 – 420 min-1 

 Volnoběžné otáčky 2. stupeň: 0 – 1800 min-1 

 Max. frekvence příklepu: 27000 min-1 

 Napětí akumulátoru: 36 V 

 Hmotnost: 3,4 kg 

 Stupně kroutících momentů: 25+1 

 Max. průměr vrtání: 102 mm (dřevo), 16 mm (ocel), 20 mm (zdivo) 

Využití: Aku. Šroubovák bude sloužit k šroubování šroubů krovu, kotvení hmoždinek 

PVC folie atd. 

 Hřebíkovačka 

Pneumatická hřebíkovačka GSN 90 – 34 DK Professional 

 Průměr hřebíků: 2,8 – 3,8 mm 

 Délka hřebíku 50 – 90 mm (hřebíky s hlavou tvaru D v pásu) 

 Pracovní tlak: 5 – 8 bar 

 Hmotnost: 3,8 kg 

 Úhel zásobníku: 34˚ 

Využití: Hřebíkovačka bude využita na přichycení OSB desek ke krovu či k montáži 

samotného krovu. 

Obr. č. 40 Aku úříklepový šroubovák 

Bosch GSB 36Ve-2LI [zdroj: www.bosh.cz] 

Obr. č. 41 Pneumatická 

hřebíkovačka Bosch GSN 90-34 DK 

[zdroj: www.naradi-cz.cz] 
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 Kompresor 

Scheppach HC 52 DC dvouválcový olejový kompresor 8 bar 

 Motor: 230 V/50 Hz 

 Příkon: 2200 W 

 Pracovní tlak max: 8 bar 

 Objem vzdušníku: 50 l 

 Počet výstupů na vzduch: 2x 

 S regulací pracovního tlaku 

 Rozměry d/š/v: 760/370/720 mm 

 Hmotnost: 44 kg 

Využití: Na kompresor se připojí hadicí pneumatická hřebíkovačka. 

 Horkovzdušný svařovací automat 

Varimat V2 vhodný pro velké plochy a svařování blízko okrajů. 

 Příkon: 4600 W 

 Teplota: 100˚ – 260 ˚C 

 Rychlost 0,7 – 12 m/min 

 Rozsah průtoku vzduchu: 50 – 100 % 

 Šířka trysky: 40 mm 

 Hmotnost: 35 kg 

Využití: Určený k svařování PVC hydroizolace 

 Horkovzdušný ruční přístroj 

Triac AT s příslušenstvím na ploché střechy Triac tryska přeplátovací a přítlačný 

váleček 

 Příkon: 1600 W 

 Teplota: 40 – 650 ˚C 

Obr. č. 42 Scheppach HC 52 DC kompresor 

[zdroj: www.tomek-naradi.cz] 

Obr. č. 43 Horkovzdušný svařovací automat 

Varimat V2 [zdroj:www.weldplast.cz] 

Obr. č. 44 Detail svařování horkým vzduchem [zdroj: www.weldpalst.cz] 
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 Hmotnost: 1 kg 

Využití: svařování detailu a špatně přístupných míst PVC hydroizolace 

  Hořák s PB lahví 

Propan butanová láhev 10kg (nebo 33) s vozíkem a stavební hořák napojený hadicí na 

láhev. 

Stavební hořák: 

 Výkon: 65 kW 

 Hmotnost: 1,8 kg 

 Spotřeba: 5200g/hod 

 Š/H/V: 580/80/120 mm 

 Regulátor: NP 01011 nebo U4498 

 Hadice: 10 m 

Láhev: 

 Hmotnost (prázdná): 10 kg 

 Š/V: 590/300 mm 

Vozík na 10 kg: 

 Nosnost: 100 kg  

 Kola: 200 mm 

 V/Š/D: 1100/440/250 mm 

Využití: Určen k natavení asfaltové parozábrany, PB láhev bude umístěna na vozíku 

pro lepší manipulaci. Hořák bude spojen s PB láhví pomocí 10 m hadice. 

Obr. č. 46 Horkovzdušná ruční přistroj Triac 

AT [zdroj: www.weldplast.cz] 
Obr. č. 45 Detail použití přeplatovací trysky a 

přítlačného válečku [zdroj: www.weldplast.cz] 

Obr. č. 47 Stavební hořák s propan butanovou láhví na 

vozíku [zdroj:www.google.cz] 
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 Paletový vozík 

Paletový vozík GT26T 

 Nosnost: 2700 kg 

 Výška zdvihu: 200 mm 

 Délka vidlic: 1150 mm 

 Rozteč vidlic: 540 mm 

 Minimální výška: 85 mm 

 Vlastní hmotnost: 79 kg 

Využití: Pro manipulaci materiálu na skládce případně převoz na místo montáže či 

k zvedacímu mechanizmu. 

 Další pracovní pomůcky 

 Pokrývačský kartáč či štětka, štětec 

 Zalamovací nůž, nůžky, nůžky na plech 

 Svinovací metr, úhelník, pásmo, vodováha 

 Sada vrtáků do dřeva a betonu, matkových klíčů, šroubováků, pilníků 

 Ztužidla, tesařské skoby, dřevěné kozy, dláta 

 tesařská tužka 

 Tesařské kladivo, palice 

 Smeták, lopata či stavební vysavač 

 Pracovní pomůcky BOZP 

 Ochranná helma 

 Přilba PROTECTOR STYLE 600 vyrobena z odolného 

ABS plastu s 8mi bodovým upnutím, elektrická isolační 

ochrana do 1000 V, ochrana proti pádu břemene a bočnímu 

nárazu. 

 Pracovní rukavice, brýle, oděv 

 Pracovní rukavice kombinované z tkaniny a kůže, ochranné uzavřené brýle 

v případě potřeby. Při práci musí pracovníci používat pracovní oděv a obuv pevnou 

uzavřenou s ocelovou špicí.  

Obr. č. 48 Paletový vozík GT26T 

[zdroj: www.eulift.cz] 

Obr. č. 49 Ochranná helma Protector 

style 600 [zdroj:www.picha.cz] 
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 Reflexní vesta 

  Všechny osoby při pohybu po staveništi budou nosit reflexní vestu 

s dvěma reflexními pruhy a zapínáním na suchý zip. Případně oblečení 

s reflexními prvky. Ochranou vestu nepoužívají pracovníci při natavování 

parozábrany, je zde riziko vzplanutí. 

 Pomůcky pro práci ve výškách 

 Pro práci ve výškách je nutné pracovníkům poskytnout 

bezpečnostní prvky. Bezpečnostní zachycovací postroj se zadním a předním kotvícím 

prvkem, polohovací pás s bočními oky, zachycovač pádu s lanem. Zachycovač pádu 

obsahuje lano, zajišťovací souprava s brzdou a tlumičem pádu zakončený karabinou, 

spletené lano PA průměru 12 mm a očnicí a karabinou na horním konci, dolní konec 

je šitý bez oka. Například postroj LX LANEX a zachycovač pádu s lanem LANEX 

Lanostop – 15 m. 

 Kotvy do betonu ClimbTech Removable conctere anchor 22 kN. Kotevní 

systém je určen pro jištění jedné osoby do 140 kg, pevnost 22 kN. 

 Popruhová smyčka 1,8 m k ukotvení k jakémukoliv bodu, který snese 

dynamickou sílu nejméně 15 kN. 

 

Obr. č. 52 Postroj LX Lanex, zachycovač páduLanex Lanostop, kotva do betonu a popruhová smyčka 

[zdroj:www.plcha.cz] 

Obr. č. 50 Pracovní oděn, brýle, rukavice [zdroj:plcha.cz] 

Obr. č. 51 Reflexní vesta 

[www.oopp.cz] 
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1 VSTUPNÍ KONTROLA 

 Převzetí pracoviště 

 Kontrola PD, SOD a dalších dokumentů 

 Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem kontrolují úplnost, kompletnost a 

správnost projektové dokumentace, dodržení podmínek v rámci ochrany životního 

prostředí, nakládání s odpady. Dále kontrolují platnost a aktuálnost všech potřebných 

povolení. O provedení kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 Kontrola ohraničení a označení staveniště 

 Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem případně mistrem kontrolují, 

dočasné oplocení staveniště, brány vjezdu a výjezdu na staveniště. Kontrolují polohu 

a délku oplocení pomocí nivelačního přístroje a pásma, shodnost s projektovou 

dokumentaci. Nepoškozeno jednotlivých prvků dočasného oplocení. Zda jsou na 

oplocení umístěny informační a výstražné cedule. Upozorňující na zákaz vstupu 

nepovolaným osobám a nebezpečí zranění při neuposlechnutí zákazu. Cedule s 

informacemi o stavbě. Okolo staveniště bude rozestavěno dopravní značení a v ulici 

Sedláčkova budou umístěny značky upozorňující na výjezd vozidel ze stavby. Vstup 

na stavbu povolen jen v reflexní vestě a ochranné přilbě. O kontrole bude proveden 

zápis do stavebního deníku. 

 Kontrola zařízení staveniště 

 Stavbyvedoucí, technický dozor investora či mistr, kontrolují zařízení dle 

výkresové dokumentace. Kontrolujeme počet buněk, jejich účel, čistotu, vybavení a 

umístění dle výkresu. U přístřešku na uskladnění materiálu kontrolujeme polohu dle 

výkresu, jeho kompletnost, neporušenost a stabilitu. Kontrola zpevněných ploch a 

komunikace, jejich neporušenost celistvost, čistota a dostatečná únosnost. Kontrola 

staveništních přípojek a kontejnerů na odpad kontrolujeme technický stav, 

nepoškozenost umístění dle výkresu zařízení staveniště. 

 Převzetí předchozích činností 
 Stavbyvedoucí, technický dozor investora a geodet, kontrolují hlavně strop a 

atiku - základní rozměry střechy, dokončenost a úplnost konstrukcí, výšku atiky, 

umístění střešních otvorů pro vtoky, výlezy, prostupující potrubí vzduchotechniky atd. 

Dále se kontroluje konstrukce podkladu - povrch nesmí být výrazně hrubý, s ostrými 

hranami a výstupky. Zbaven volných nečistot. Na povrchu nesmí být stojící voda, led 
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nebo sníh. Betonový povrch stropní konstrukce by měl vykazovat mezní výchylku 

nejvýše 5 mm na 2 metrové lati. Dovolené odchylky rovnoběžnosti: ±10 mm (do 4m); 

±12 mm (od 4 m do 8 m); ±20 mm (od 8m do 16 m). Na stropní konstrukci kontroluje 

provedení kotvících prvků pro uchycení sloupků krov. Kontrola vytažení závitových 

tyčí z železobetonového věnce atiky, vzdálenost 1,5 m. Maximální vzdálenost vtoků 

od atik by měla být maximálně 15 m a minimálně 0,5 m. Kontrolují také ve stavebním 

deníku, dodržení technologické přestávky zrání betonu. O kontrole bude proveden 

zápis do stavebního deníku. 

 Převzetí materiálu 
 Stavbyvedoucí a mistr kontrolují dodání materiálů, jeho kvalita, 

nepoškozenost, kompletnost, označení, štítky, množství dle projektové dokumentace. 

Dále budou kontrolovat atesty, certifikáty, technické listy a prohlášení o shodě. 

Kontrola materiálu proběhne dle dodacích listů. O kontrole provedeme zápis do 

stavebního deníku a dodacího listu. 

o Asfaltové pásy kontrolujeme především správnost dodaného druhu a uložení 

ve svislé poloze 

o Tepelné izolace kontrolujeme šířku, délku, druh, tloušťku, množství a 

prohlášení o shodě 

o Hydroizolačních pásů především kontrolujeme správnost dodaného druhu 

hydroizolace, nepoškozenost, rozměry a množství 

o U dřevěných prvků krovu kontrolujeme rozměry, výřezy, vlepení kotevního 

prvku do sloupku, provedení impregnace prvků, kvalitu řeziva apod.. 

o U všech ostatních materiálů se kontroluje kvalita, množství, neporušenost a 

správnost dodaného druhu materiálu. 

 Doprava a skladování materiálu 
 Stavbyvedoucí, mistr a skladník kontrolují dopravu a skladování materiálu. 

Materiál nesmí být v průběhu přepravy ani při ukládání na skládku znehodnocen, 

poškozen nebo jiným způsobem snížena jeho kvalita a jakost. Skládka je určena dle 

výkresu zařízení staveniště. Skladování materiálů dle podmínek výrobce, materiál 

chráníme před povětrnostními vlivy. Jsou zřízeny uzamykatelné sklady pro drobný 

materiál. O kontrole provedeme zápis do stavebního deníku. 
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o Izolační desky Isover jsou baleny do PE folie do maximální výšky 1,3 m. 

Skladují se v krytých suchých prostorách naležato do výše vrstvy maximálně 

2m. Izolace bude na stavbu dodána bezprostředně před zabudováním do 

konstrukce.  

o Role parozábrany, musí být skladovány na paletě v originálním balení 

maximálně ve dvou vrstvách a ve vertikální poloze. Role musí být skladovány 

vždy ve vertikální poloze i po vyjmutí z palet. Materiál musí být chráněn proti 

mechanickému poškození přímému slunci a jiným zdrojům tepla.  

o Fatrafol je dodáván v rolích uložených na paletách a fixovány folií. Materiál 

skladujeme v originálních uzavřených obalech a do doby zpracování musíme 

chránit před povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování -5˚až +30˚C. 

o Řezivo na konstrukci, bude uskladněno v krytém přístřešku, aby nedošlo 

k navlhnutí. Dřevěné prvky budou naskládány na sebe, proloženy proklady. 

Řezivo uložíme na palety nebo na dřevěné hranolky 200 x 200 mm, tak aby se 

řezivo nedotýkalo země a nedocházelo k průhybu (deformaci). Vzdálenost 

prokladu u hraněného řeziva je 1/5 délky prvku od jeho okraje. Jednotlivé 

prvky řeziva budou popsány dle polohy v konstrukci. Výška skládky nesmí 

přesáhnout 1,5 m. 

o OSB desky jsou dodávány na paletách a zataveny do folie. V případě 

odstranění původního obalu skladujeme jako řezivo. Skladujeme maximálně 

do výšky dvou metrů. 

o Pro drobný materiál a pomůcky budou vyhrazeny skladovací buňky o 

rozměrech 6,058 x 2,438 m. V buňkách uskladníme v originálních baleních 

(PE pytlíky nebo papírových krabicích) např. kotvy hřebíky, šrouby, vruty, 

penetrační nátěr apod.. Ostatní rozměrnější materiál bude skladován v krytých 

přístřešcích. 

 Převzetí strojů 
 Mistr a strojník kontrolují technický stav všech strojů a pomůcek. Kontrolují 

technický stav jako je např. hladina provozních kapalin, ošetření důležitých součástek 

promazáním, různá jiná mechanická poškození. Kontrolují provozní dokumenty 

strojů, kdy byla provedena technická prohlídka (platná technická a emise). Také 

kontrolují, zda elektrické přístroje neprobíjejí apod. U zdvihacích zařízení se 
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kontroluje, zda se nepřetrhlo lano, nejsou porušeny montážní části a háky. Mistr 

kontroluje, zda jsou stroje po skončení práce uloženy na svá místa v suchu a bezpečí. 

Kontroluje se počet strojů v souladu s PD. Dále se kontrolují ochranné pracovní 

pomůcky - počet, stáří, čistota atd. O kontrole bude proveden zápis do stavebního 

deníku a do provozních dokumentů strojů. 

2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

 Klimatické podmínky 
 Mistr kontroluje stav klimatických podmínek při příchodu na stavbu, případně 

před započetím prací a provádí záznam každý den do SD (teplota 4x denně - ráno, v 

poledne a 2x večer). Technologický předpis stanovuje, za jakých podmínek není 

možné pracovat nebo jaká opatření je nutno provést, aby se pokračovat mohlo.  

Všeobecné podmínky: 

- bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 

- silný vítr o rychlosti nad 11 m/s a 8 m/s při práci s jeřábem 

- dohlednost v místě práce menší než 30 m 

- teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C 

Teplotní podmínky procesů: 

- penetrační nátěr +5°C až 35°C 

- parozábrana nad +5°C 

- tepelná izolace -50°C až +75°C 

Podmínky práce omezující: 

- pokles teploty na hranici 5 °C - je nutné provádět zimní opatření (pro dělníky: 

častější přestávky, teplý čaj, atd.) 

- teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0°C – nutné chránit povrch proti 

promrzání, způsob ochrany závisí na intenzitě mrazu, deště, větru a kombinaci 

těchto vlivů. 

 Kontrola způsobilosti dělníků 

 Kontrola způsobilosti dělníků, průkazy, certifikáty 

 Stavbyvedoucí či mistr kontrolují u všech pracovníků, zda byli seznámeni s 

pracovním postupem a proškoleni o BOZP na staveništi. O tomto školení je veden 

záznam ve SD spolu s podpisy zúčastněných osob. U činností vyžadující získání 
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příslušného oprávnění, bude u tohoto oprávnění kontrolována jeho platnost. Týká se 

to řidičských průkazu, jeřábnický průkaz, vazačský průkaz apod. Dělníci můžou být 

podrobeni dechové zkoušce. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 Kontrola použití ochranných pomůcek 

 Mistr kontroluje pravidelně, zdali všichni pracovníci dodržují podmínky 

bezpečnosti a ochrany zdraví. Kontroluje, zda pracovníci nosí předepsané 

bezpečnostní pomůcky, především ochranné přilby, reflexní vestu, pracovní rukavice, 

pevnou pracovní obuv a hlavně používání vázacích prostředků při pracích ve výškách. 

Ochranou vestu nepoužívají pracovníci při natavování parozábrany, je zde riziko 

vzplanutí. U bezpečnostních postrojů, lan a zachycovačů pádu, kontrolujeme pevnost, 

funkčnost a nepoškozenost. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 Kontrola strojů a pomůcek 
 Mistr a strojník kontrolují technický stav všech strojů a pomůcek. Kontrolují 

technický stav jako je např. hladina provozních kapalin, ošetření důležitých součástek 

promazáním, různá jiná mechanická poškození. Kontrolují provozní dokumenty 

strojů, kdy byla provedena technická prohlídka (platná technická a emise). Také 

kontrolují, zda elektrické přístroje neprobíjejí apod. U zdvihacích zařízení kontrolují, 

zda se nepřetrhlo lano, nejsou porušeny montážní části a háky. Mistr kontroluje stroje 

po skončení práce uložení na svá místa v suchu a bezpečí. Kontroluje se počet strojů 

v souladu s PD. Dále se kontrolují ochranné pracovní pomůcky - počet, stáří, čistota 

atd. 

O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku a do provozních dokumentů 

strojů. 

 Kontrola podkladu 
 Mistr nebo stavbyvedoucí kontroluje čistotu podkladu a vlhkost podkladu max. 

5 - 6%. Povrch železobetonového stropu posledního podlaží musí být vyzrálí, čistý, 

soudržný, bez prachu, hrubých nečistot a na povrchu nesmí být stojatá voda, led či 

sníh. Před každou pokládkou nové vrstvy skladby střechy musí být kontrolována 

čistota a nepoškozenost podkladu. O kontrole bude proveden zápis do stavebního 

deníku. 
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 Osazení sloupků krovu 
 Stavbyvedoucí či mistr kontroluje kotvení sloupků do kotev v 

železobetonovém stropu posledního podlaží. Svislost, osazení správných délek (pro 

dosažení spádu druhého pláště) a polohu dle projektové dokumentace. O kontrole bude 

proveden zápis do stavebního deníku. 

 Provedení penetračního nátěru 
 Mistr a stavbyvedoucí kontrolují provedení dvou vrstev penetračního nátěru. 

Druhá vrstva se nanáší po zaschnutí první vrstvy. Kontrola se provádí hned po aplikaci 

nátěru, přítomnost louží musí být okamžitě odstraněna. Po zaschnutí kontrolujeme 

celistvost a provedení penetračního nátěru, zda nátěr schnul rovnoměrně, nevznikaly 

kaluže nátěru na povrchu. Nátěr se nesmí loupat, praskat a vykazovat jiné deformace 

ovlivňující jeho funkčnost. Penetraci nanášíme při teplotě +5°C až +35°C. O kontrole 

bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 Kontrola parozábrany 
 Stavbyvedoucí či mistr kontrolují provedení parotěsné folie. Parozábrana se 

pokládá na hladký povrch, s max. odchylkou rovinnosti 5mm na 2m lati, bez prohlubní 

(hloubka max. 3mm) a výčnělku (výška max. 1,5mm). U spoje kontrolujeme střídání 

spojů - v jednom bodě se nesmí stýkat 4 hrany, průběhu svaru, za válečkováním sváru, 

provádění nad +5°C (asfaltový pás). Podélné přesahy min. 100mm a příčné přesahy 

min. 150mm s odchylkou +-10mm. Kontroluji vytažení parozábrany na celou výšku 

atiky, nebo min. 150mm na přestupující konstrukce např. světlíky, komíny, větrací 

hlavice atd. Nebo napojení na bitumenovou vložku, jiný pásek materiálu či nastavení 

kroužků kolem příslušenství vystupujícího nad střechu. Parozábrana po dobu montáže 

slouží jako dočasná hydroizolace, je nutné použít dvoustupňové vpusti tak, aby byla 

parozábrana odvodněna. Vizuálně kontrolujeme celistvost parozábrany její 

nepoškozenost, přilnavost přesahů. Nesmí vykazovat vzduchové bubliny pod folií. 

Kontrola natavení. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 Provedení tepelné izolace 

 Tepelná izolace Isover T 

 Stavbyvedoucí či mistr kontrolují. Kladení izolačních desek na sraz, kontrolují 

dodržení vazby dle kladečského plánu. Kontrolují, zda nedošlo k znehodnocení desek 

tepelné izolace vlhkostí. Materiál musí být chráněn před technologickou a klimatickou 



97 

 

vlhkostí, před deštěm, sněhem, mrazem a dlouhodobým přímým slunečním zářením 

zakrytím vhodnou folií a kontrolou jeho upevnění. Max vlhkost v konstrukci je 10% a 

měří se vlhkoměrem. Rozsah teplotního použití -50 až +75°C. O kontrole bude 

proveden zápis do stavebního deníku. 

 Tepelná izolace Isover S 

 Stavbyvedoucí či mistr kontrolují. Kladení izolačních desek na sraz, kontrolují 

dodržení vazby dle kladečského plánu. Druhá vrstva tepelné izolace je kladena kolmo 

na předchozí vrstvu, nesmí dojít k průběžným spárám přes dvě vrstvi izolace. 

Kontroluje se, zda nedošlo k znehodnocení desek tepelné izolace vlhkostí. Materiál 

musí být chráněn před technologickou a klimatickou vlhkostí, před deštěm, sněhem, 

mrazem a dlouhodobým přímým slunečním zářením zakrytím vhodnou folií a 

kontrolou jeho upevnění. Max vlhkost v konstrukci je 10% a měří se vlhkoměrem. 

Rozsah teplotního použití -50 až +75°C. Kontrola montáže tepelné izolace na atiku, 

zda nedochází k odlepování montážního tmelu, druh a počet kotvících prvků určuje 

výrobce ( 8ks na 1m2) kontrolují umístění krytek tepelné izolace na kotvící prvky. O 

kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 Kontrola chránění konstrukce proti povětrnosti 
 Při přerušení práce pokládání jednotlivých vrstev je potřeba chránit tyto vrstvy 

proti klimatickým vlivům. Hotové části budou přikryty nepromokavou plachtou, která 

se musí zatížit. Zakrytí provedených prací provádíme až do pokládky hydroizolační 

vrstvy aby nedošlo k znehodnocení namontovaného materiálu. O kontrole bude 

proveden zápis do stavebního deníku. 

 Kontrola konstrukce krovu 
 U všech dřevěných prvků krovu kontrolujeme, že byli naimpregnovány. 

Kontrolujeme, že byli naimpregnovány i dodatečné úpravy na stavbě. O kontrole bude 

proveden zápis do stavebního deníku. 

  Kontrola uložení pozednic 

 Kontrolujeme uložení a vyvrtané otvory do pozednice pro kotvení na atiku, dle 

předepsané vzdálenosti kotev po 1,5 m. Použití matky s podložkami a dotáhnutí 

předepsanou silou. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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  Kontrola osazení vaznic a zavětrování 

 Kontrolujeme osazení vaznic na sloupky, jejich správnost osazení a kotvení. 

Bezprostředně po osazení vaznic musí být provedené zavětrování. Provedeme 

kontrolu zavětrování, jeho kotvení a správnost provedení dle projektové dokumentace. 

Znovu kontrolujeme svislost sloupků. O kontrole bude proveden zápis do stavebního 

deníku. 

 Kontrola krokví 

 Kontrolujeme spoje krokví s vaznicí a pozednicí. Správnost provedení 

tesařského spoje „osedláním“ hloubku zářezu 1/3 výšky prvku. Dále kontrolujeme 

spoje navazujících krokví, spojení matkovým šroubem. Kontrolujeme správnou 

polohu krokví, spád krokví 2 % směrem k úžlabí a jejich vzdálenost, dle projektové 

dokumentace. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

  Kontrola tuhosti krovu 

 Kontrola provedení dle projektové dokumentace, jeho celková tuhost. Dále 

kontrolujeme dodržení všech technologických postupů, dotažení všech spojů. O 

kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 Vzduchová mezera 
 Stavbyvedoucí či mistr vizuálně kontrolují provedení vzduchové mezery, 

tepelnou izolaci, výšky atd. Kontrolují tepelnou izolaci na podlaze a atice její 

neporušenost, znehodnocení vlhkem, zda nedošlo k poškození při montáži krovu. 

Kontrolují jednotlivé výšky vzduchové mezery dle projektové dokumentace měřením. 

Kontrola velikosti přívodních a odvodních otvorů pro vzduch dle projektové 

dokumentace. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 Kontrola záklopu 
 Před provedením záklopu kontrolujeme konstrukci krovu a čistotu 

zaklopeného prostoru. U záklopu kontrolujeme rovinnost a celistvost povrchu, 

dodržení vazeb jednotlivých desek. Kontrolujeme upevnění jednotlivých desek ke 

konstrukci krovu, sraz desek a zaražení hřebíků do desek (nesmí vyčnívat nad povrch). 

Kontrolujeme sklon konstrukce 2 % směrem k úžlabí. Provedení prostupujících 

konstrukcí jejich poloha dle projektové dokumentace. O kontrole bude proveden zápis 

do stavebního deníku. 
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 Kontrola separační vrstvy 
 Kontrolujeme celistvost, neporušenost, pokládání ve směru spádu, přesahy 

minimálně 100mm. Kontrolujeme dočasné přitížení například prkny do doby pokládky 

PVC hydroizolace a jejího kotvení. O kontrole bude proveden zápis do stavebního 

deníku. 

 Kontrola žlabu, vtoků 
 Stavbyvedoucí nebo mistr kontrolují správnou polohu uložení vtoků, 

spádovaní střechy směrem k žlabu, spádování žlabu k vtoku. Sklon žlabu 1,5 % na 1 

m kontrolují pomocí digitální vodováhy s přípustnou odchylkou 0,05°. Kontrolují jeho 

spoje, těsnost, celistvost žlabu jako celku. O kontrole bude proveden zápis do 

stavebního deníku. 

 Kontrola závětrné lišty 
 Stavbyvedoucí či mistr kontrolují provedení závětrových lišt po obvodu 

přesahu střechy. Kontroluje spoje a připevnění hliníkových profilu k deskám záklopu. 

O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 Kontrola hydroizolace a osazení manžet 
 Stavbyvedoucí či mistr kontrolují podklad hydroizolace, musí být čistý, 

neporušený, suchý a separační vrstva nesmí být pokrčená. Kontroluje teplotu prostředí 

min. + 5°C. V průběhu prací musí být kontrolována čistota, neporušenost a napnutí 

folie, kotvení okrajů, přesahy pásů, pokládku folie kolmo ke spádu konstrukce, 

napojení na oplechování a spojování folií.  Při pokládce folie na atiku a další svislé 

části musí být provedena kontrola vytažení, přilepení a použití správného typu folie. 

Dále bude zkontrolováno provedení v místech prostupů osazení manžet, napojení na 

vtok a napojení svislých částí na vodorovné.  

 Kotvení hmoždinkou 50 mm od kraje ve vzdálenosti 200 mm. Přesah pásů min 

100 mm. Kotvení svislé folie 8 ks na 1 m2. Svislou folii pokládáme přes vodorovnou 

folii s minimálním přesahem 100 mm. O kontrole bude proveden zápis do stavebního 

deníku. 

 Kontrola oplechování atiky 
 Kontroluje se ukotvení hliníkového plechu, ve vzdálenosti cca 400mm. 

Kontroluje se povrchová úprava hliníkových plechů. Kontroluje se sklon atiky směrem 

na plochu střechy. Oplechování na atice minimálně sklonem 3° dovnitř střechy. 
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Kontrola kotvení oplechování, neporušenost hydroizolace plechem. Spoje plechu mezi 

sebou spojené svařováním nebo drážkami (jednoduchá, dvojitá, trojitá). Kontrola 

dilatace plechu, je zajištěna právě provedením drážek. Kontrola nainstalování mřížek 

proti ptactvu. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

Obr. č. 53 a - b oplechování atiky, 1-6 spoje plechů [zdroj:www.tzb-info.cz] 

 Kontrola nadstřešních prvků 
 Stavbyvedoucí či mistr kontrolují osazení hlavic vzduchotechniky dle pokynů 

výrobce, celistvost, neporušenost. O zkoušce bude proveden zápis do stavebního 

deníku. 

3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 

 Kontrola provedení 
 Stavbyvedoucí, projektant a mistr vizuálně kontrolují celistvost a provedení 

konstrukce. Měřením kontrolují rozměry a provedení v souladu s projektovou 

dokumentací a technologickým předpisem. Kontrolují provedení detailů dle výkresové 
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dokumentace (atika, žlab, přesahy konstrukce, rohů, provedení hran, apod.). Vizuálně 

kontrolují celistvost, neporušenost, stojatou vodu a čistotu poslední vrstvy. O kontrole 

bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 Kontrola sklonu 
 Kontrola sklonů dle projektové dokumentace. Na střeše nesmí v ploše vznikat 

kaluže hlubší než 1cm. Sklon a jeho směr musí odpovídat projektové dokumentaci. 

Měření se provádí 2 m latí a nivelačním přístrojem. Sklon střechy 2%, žlabu 1,5 % na 

1 m, atika spád 3° měřeno digitální vodováhou s přípustnou odchylkou 0,05°. 

 Zkoušky těsnosti 
 O provedených zkouškách bude proveden zápis do stavebního deníku a napsán 

protokol o zkouškách. Protokol musí obsahovat odkaz na použitou normu, 

identifikační údaje o objektu a posuzované části stavby, měřící metody, informace o 

zkušebních zařízeních, výpis nalezených vad (přesná lokalizace vady a 

fotodokumentace), jméno objednavatele zkoušky, datum zkoušky. 

 Zátopová zkouška 

 Zátopová zkouška těsnosti izolací se řídí norma “ČSN 75 0905 Zkoušky 

vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží". (Pro zátopové zkoušky plošných 

konstrukcí není dosud platná legislativa k dispozici, proto využijeme ČSN 75 0905) 

 Optimální doba trvání zkoušky je 48 hodin a počíná běžet okamžikem naplnění 

daného zkoušeného sektoru vodou. Zkouška je ukončena a hodnocena jako úspěšná 

pokud se po 48 hodinách neobjeví na spodním líci stropní konstrukce žádné průsaky. 

V případě, že se průsaky objeví, je potřeba zkoušku okamžitě ukončit, vodu ze 

zkoušeného sektoru odčerpat a znovu zkontrolovat zkoušený sektor. Případné 

nalezené netěsnosti opravit a zkoušku znovu opakovat. Statik před započetím zkoušky 

musí stanovit maximálním zatížení nosné střešní konstrukce. Při provádění zátopové 

zkoušky a zejména kvůli jejímu objektivnímu vyhodnocení je potřeba zajistit, aby při 

deštích nemohla voda podtékat pod zkoušenou izolaci nedokončenými úseky 

izolačního povlaku, stejně tak zabezpečit maximálně možnou úroveň hladiny zkušební 

kapaliny např. osazením bezpečnostních přelivů na zaslepené střešní vtoky. 

 Zkouška těsnosti spojů pomocí zkušební jehly 

 Zkouška se provádí souběžně s prováděním optické kontroly a spočívá v 

ověření homogenity spojů v celé délce nebo cíleně vybraných úseků pomocí speciální 
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zkušební jehly. Za nevyhovující se považuje místo, kde hrot jehly vnikne do spoje 

mezi folie zcela nebo i částečně. Tato místa se musí následně opravit navařením 

záplaty nebo jiným dohodnutým způsobem. 

 Optická zkouška 

 Optickou zkoušku provádí stavbyvedoucí, technický dozor investora a mistr. 

Při optické zkoušce kontrolují celou plochu střechy včetně všech detailů. Kontrolují 

místa spojů, velikost přesahů folie, poškození folie, provedení detailů, napojení 

vyčnívajících konstrukcí, napojení svislé izolace na vodorovnou, znečištění, apod. 

 Vakuová zkouška 

 Zkouška se provádí podle metodiky ČSN EN 1593 "Nedestruktivní zkoušení - 

Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda" pomocí průhledných zvonů. Před přiložením 

zvonu se zkoušená oblast nejdříve zbaví prachu a nečistot a na povrch se nanese 

detekční kapalina s povrchově aktivním činidlem (saponátový roztok). Zkušební 

kapalina nesmí být těkavá, zasychat a nesmí při sníženém tlaku pěnit. Zkušební 

kapalina nesmí poškodit (reagovat) materiál zkoušených objektů! Zkušební zvon se 

umístí nad zkoušené místo a přitiskne se k podkladu. Test se u PVC folií provádí při 

podtlaku 0,2 bar (0,02 Mpa). Dosažená hodnota podtlaku by měla být konstantní po 

dobu min. 30 sekund. Případná netěsnost je detekována tvorbou bublin. Tato zkouška 

se provádí pouze namátkově u cca 5% spojů, především v místech kratší spojů a  T- 

spojů. Zkouška se smí provádět nejméně 1 hodinu po provedení vlastního spoje 

horkovzdušným svařováním. 

 Kontrola staveniště 
 Stavbyvedoucí a mistr kontrolují zařízení staveniště, jeho čistotu a připravenost 

na další etapu výstavby. Kontrolují odvezení odpadů, odvoz nepotřebného materiálu, 

uvolnění míst na skládkách a technický stav zařízení staveniště. 

4 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: 
o SV – Stavbyvedoucí 

o TDI – technický dozor investora 

o M – Mistr 

o S – statik 

o GO - geodet 
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o SD – stavební deník 

o VL – vlastnické listy 

o SOD – smlouva o dílo 

o TZ – technická zpráva 

o TL – technický list 

o TP – technologický předpis 

o ZS – zařízení staveniště 

o PD – projektová dokumentace 

o VZS – výkres zařízení staveniště 

o POŽP- podmínky ochrany životního prostředí 

o SV – statický výpočet 

o ST – strojník 

o SK – skladník 

5 POUŽITÉ NORMY, VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ 

VLÁDY 
- ČSN 0212 - Geometrická přesnost ve výstavbě - kontrola přesnosti 

- ČSN EN 13970 - Hydroizolační pásy a folie - asfaltové parozábrany - 

Definice a charakteristiky 

- ČSN 731901 - Navrhování střech - Základní ustanovení 

- ČSN P 730600 – Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 

- ČSN 750905 – Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží 

- ČSN 733610 – Navrhování klempířských konstrukcí 

- ČSN 732810 – Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 

- ČSN 730212-3 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 

Část.3 Pozemní stavební objekty 

- ČSN 730210-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. 

Část1: Přesnost osazení 

- ČSN EN 1593 – Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti 

- ČSN EN 1928 – Hydroizolační pásy a folie – Asfaltové, plastové a pryžové 

pásy a folie pro hydroizolaci střech-Stanovení vodotěsnosti 

- ČSN EN 13956 – Hydroizolační pásy a folie-Plastové a pryžové foli pro 

hydroizolaci střech Definice a charakteristiky 

- ČSN EN 13970 -  Hydroizolační pásy a folie – Asfaltové parozábrany – 

Definice a charakteristiky 

- ČSN EN 1604 Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví-Stanovení 

rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek 
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- ČSN P 73 0606  - Hydroizolace staveb 

- ČSN EN 1253-3 - Podlahové vpusti a střešní vtoky 

- ČSN 727221-3 tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Část 3: 

Průmyslově vyráběné výrobky z XPS 

- ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov - Terminologie 

- ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Požadavky 

- ČSN 72 7221-3 - Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví 

- ČSN EN 13164 - Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví  

- ČSN EN 13583 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové 

pásy a fólie pro hydroizolaci střech 

- Předpis č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

- Předpis č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 

- Předpis č. 383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o 

podrobnostech nakládání s odpady 

- Předpis č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

- Předpis č. 378/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se stavoví bližší požadavky 

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

- Předpis č. 362/2005 Sb., Vyhláška o bližších požadavcích na bezpečnost a 

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

hloubky. 

- Předpis č.183/2006 Sb., Stavební zákon 

- Předpis č. 350/2005 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

některé související zákony 

- Předpis č. 11/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů 

- Předpis 312/2005 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 

163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky 

- Předpis č. 21/2003 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví technické 

požadavky na osobní ochranné prostředky 
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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 Tato zpráva je vypracována pro technologickou etapu zastřešení objektu 

Integrovaného bytového domu „NA PANENCE“ objekty B3 a B4 v Brně – Líšni. 

Zpráva uvádí základní předpisy, které musí být dodrženy z hlediska zabezpečení 

zdraví při práci. Důležité je dodržovat povinnosti plynoucí z těchto předpisů: 

 Předpis č. 309/2006 Sb., Zákon kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy 

 Předpis č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

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

podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 

čistících a dezinfekčních prostředků. 

 Předpis č. 378/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se stavoví bližší požadavky 

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

 Předpis č. 362/2005 Sb., Vyhláška o bližších požadavcích na bezpečnost a 

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

hloubky. 

2 OPATŘENÍ BOZP 

 Zajištění staveniště 
 Staveniště se nachází na neoploceném pozemku mimo jihozápadní strany, kde 

je původní opěrná zeď s oplocením, proto bude okolo staveniště pro potřeby a 

zabezpečení vybudováno dočasné oplocení. Vjezd a výjezd na staveniště jsou tvořeny 

uzamykatelnými branami pro ochranu proti vniknutí neoprávněných osob. Po 

skončení stavby bude dočasné oplocení odstraněno. 

 Na dočasném oplocení budou připevněny informační a výstražné cedule. 

Upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám a nebezpečí zranění, Cedule s 

informacemi o stavbě. Okolo staveniště bude rozestavěno dopravní značení a v ulici 

Sedláčkova budou umístěny značky upozorňující na výjezd vozidel ze stavby. Vstup 

na stavbu povolen jen v reflexní vestě a ochranné přilbě.  
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 Staveništní komunikace se bude řídit pravidly silničního provozu a bude řízena 

dopravním značením. Maximální rychlost na staveništi bude 10 km/h. Komunikace 

musí být čistá, dostatečně únosná a nepoškozená, tato kritéria budou průběžně 

kontrolována a případné poškození napravena. 

  

Obr. č. 54 Cedule pozor výjezd vozidel stavby a zákaz vstupu na staveniště [zdroj: www.eshop-tabulky.cz] 

 

 

Obr. č. 55 Značení na staveništi [zdroj:www.eshop-tabulky.cz] 
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 Obecné požadavky na pracovníky 
 Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni v oblasti bezpečnosti práce na 

pracovišti a seznámeni s obecnými ochrannými pracovními prostředky. Toto 

proškolení bude stvrzeno podpisem dotčených osob do stavebního deníku. 

Zaměstnanci musí být vybaveni vhodnými ochrannými a pracovními pomůckami. Dle 

nařízení vlády č. 495/2001 Sb. (podrobnosti níže) 

 Zdroje energie 
 Dočasné zdroje energie musí být označeny a zaměstnanci budou seznámeni 

s jejich přesnou polohou. Zaměstnanci musí být proškoleni v používání a seznámeni 

s vypínačem v případech nutnosti. Dočasná zařízeni budou opatřeny bezpečnostním 

štítkem a návodem k použití. Opravovat a manipulovat s elektrickým vedením smí 

pouze způsobilé osoby. Stavbyvedoucí zajistí pravidelné kontroly elektrických 

zařízení o kontrole se provede zápis s datem další revize.  

 

Obr. č. 56 Tabulky upozornující na elektrický proud [zdroj:www.eshop-tabulky.cz] 
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Obr. č. 57 Tabulka na elektrická zařízení [zdroj: www.eshop-tabulky.cz] 

 Podání první pomoci 
 Na staveništi budou umístěny lékárničky s pomůckami pro poskytování první 

pomoci. Tato místa budou označeny příslušnou značkou (viz. Obr.). Zaměstnanci se 

seznámí s pravidly podáváním první pomoci, aby byli schopni v případě nehody podat 

okamžitou pomoc. Obsah lékárničky není dán žádným právním předpisem. Lékárnička 

bude vybavena základními potřebami pro poskytnutí první pomoci například: 

dezinfekce, oční voda, obvazový materiál, náplasti, nůžky, pinzeta, respirační rouška, 

škrtidlo, atd. U lékárniček musí probíhat kontroly obsahu, expirace materiálu a léčiv a 

doplňování chybějícího materiálu. 

 

Obr. č. 58 Značení lékárničky [zdroj: www.roexposhop.cz] 

První pomoc: 

 Poskytnout první pomoc je povinna každá osoba v dosahu zraněného, pokud 

tím neohrozí svoje zdraví či život. Neposkytnutí první pomoci je trestním činem, dle 

zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Tím se rozumí zavolat záchrannou službu 

a poskytnout první pomoc dle svých možností a schopností. V případě ohrožení života 

zachránce či někoho dalšího, první pomoc neposkytujeme (úsek pod napětím, požár, 

nebezpečí pádu, atd.). 

Postup při poskytování první pomoci: 
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- Zjistíme, zda je osoba při vědomí (hlasitým oslovením, zatřepeme rameny) 

- Přivoláme pomoc z okolí hlasitým „POMOC!“ 

- Tato přivolaná osoba zavolá záchrannou službu na tel. Číslo 112 či 155 

- Pokud zraněný krvácí, zastavíme krvácení, v případě tepenného krvácení 

aplikujeme tlakový obvaz či zaškrtíme nad ranou směrem k srdci 

- Zjistíme, zda zraněný dýchá 

- Pokud nedýchá, vyčistíme dutinu ústní (od jídla, zvratků, atd.) šetrně 

zakloníme postiženému hlavu 

- Pokud nezačne dýchat sám, zahájíme kardiopulmonální resuscitaci. 

Neškoleným laickým zachráncům se doporučuje při resuscitaci pouze stlačovat 

hrudník a neprovádět umělé dýchání z úst do úst. Vyškolení zachránci 

v resuscitaci střídají stlačování hrudníku a umělé vdechy v poměru 30 : 2 

Provádíme až do příjezdu záchranné služby 

 V případě volání záchranné služby informujte dispečera, kde se událost stala, 

co se stalo, kdo volá, dále dbejte pokynům dispečera.  

Nečastější úrazy na staveništi: 

- Zlomenina 

- Popálenina 

- Bezvědomí 

- Infarkt 

- Vdechnutí cizího tělesa 

- Krvácení 

- Poranění očí 

Na stavbě se bude vždy vyskytovat proškolená osoba v oblasti první pomoci a 

zaměstnanci budou informování o kterou osobu se jedná. 

 Požární bezpečnost na staveništi 
 Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a souvisejících předpisů. Bude 

na staveništi zajištěna požární bezpečnost. Na staveništi budou umístěny viditelně a 

volně přístupné hasící přístroje tak, aby bylo umožněno snadné a rychlé použití. 

Přenosný práškový hasící přístroj o hmotnosti 2kg bude ve všech staveništních 

buňkách. 
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 Při vzniku požáru jsou pracovníci povinni pokusit se požár uhasit hasícími 

přístroji či jinými vhodnými prostředky (zasypat pískem, látkou, atd.). Požár nehasí 

v případě ohrožení vlastního života. Požár musí být neprodleně ohlášen případně 

vyhlášen požární poplach „HOŘÍ!“ Pokud není v silách zaměstnanců uhasit požár, je 

nutné přivolat hasičský záchranný sbor na tel. 112 či 150. Při volání je nutné oznámit 

své jméno, kde a co hoří. Do příjezdu hasičského záchranného sboru zajistí 

stavbyvedoucí či jiná pověřená osoba evakuaci osob a vydává úkoly vypnutí 

elektrického proudu, uvolnění komunikace, atd. 

 Skladování a manipulace materiálu 
 Materiál bude skladován na staveništi dle zprávy zařízení staveniště. Za 

dodržení podmínek udanými výrobcem či stanoveny jiným způsobem (vyhláškou, 

normou, předpisem, atd.). Skladovací plochy budou zpevněné a odvodněné. Materiál 

bude skladován v požadovaných polohách do maximálně do výšky 1,5 m ručně a 

mechanicky maximálně do výšky 3 m. Podrobnější informace o skladování jsou 

uvedeny v technologickém předpisu (viz. Kapitola č. 3). Při odběru materiálu budou 

dodržovány předpisy pro bezpečnou manipulaci s materiálem. Uvázána břemena na 

jeřábu nebudou přenášena přes nebezpečný provoz a uvolnění materiálu z úvazu 

proběhne až po ustálení, usazení na místo. S materiálem bude manipulovat pouze 

pověřená osoba, o dodávkách a odběru materiálu musí být veden záznam. 

 Obsluha strojů 
 Stavbyvedoucí před použitím stroje seznámí obsluhu s místními pracovními a 

provozními podmínkami, které mají vliv na bezpečnost práce. Jsou to zejména 

únosnost půdy, přejezdy přes inženýrské sítě, uložení podzemních vedení technického 

vybavení, nadzemní překážky, které by mohly být poškozeny provozem. 

 Obsluha stroje má na starost stabilitu, bezpečnost a technický stav stroje. 

Technický stav musí být kontrolován minimálně jednou ročně nebo při objevení 

závady. O prohlídkách a stavu vozu bude veden záznam do provozní dokumentace 

strojů. Stroje mohou být používány pouze k účelům, ke kterým jsou určeny. Při 

obsluze stroje musí být dodrženy bezpečnostní pokyny. 

 Po ukončení prací a při jejím přerušení musí být stroje a jeho pracovní zařízení 

zajištěny proti samovolnému pohybu. Pracovní zařízení stroje bude zajištěno jeho 

spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, kde se zajistí v souladu 
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s návodek používání. Zajištění proti užití neoprávněnou osobou, například: uzamknutí 

kabiny, vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 

 Stroje jsou vybaveny zvukovou signalizací pro zpětný chod a signál pro 

vyklizení nebezpečného provozu, obsluha stroje bude vybavena bezdrátovou 

vysílačkou pro usnadnění komunikace. 

 Práce ve výškách 
 Všichni pracovníci provádějící práce na střešní konstrukci budou proškoleni o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách, o tomto školení bude proveden 

zápis stvrzený podpisem zaměstnanců. Podpisem stvrzují účast na školení a 

porozumění požadavkům na práci ve výšce. 

 Zaměstnancům budou poskytnuty osobní ochranné prostředky pro práci ve 

výšce, které budou povinné pro práce probíhající na střeše (především po pracích 

následujících pokládce krovu). Jedná se o bezpečnostní postroj a zachycovač pádu 

s lanem, jenž bude připevněno k dřevěném krovu či dočasným kotevnímu místu na 

stropu posledního podlaží a atiky rozmístěných dle potřeby (kotvení dočasných 

kotvících ok ochranných prostředků do stavebních konstrukcí musí být posouzeny 

statikem). Zaměstnanec se před každým použitím musí přesvědčit o jejich 

kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. Poškozené části je důležité 

ihned vyměnit za nový. Drobné a lehké nářadí může být zavěšeno na postroj. 

  

Obr. č. 59 Ochrané pomůcky proti pádu [zdroj: www.plcha.cz] 

 Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být na pracovišti uloženy tak, aby 

nedošlo ke sklouznutí či shození z výšky.  



114 

 

 Pod místem práce ve výšce bude bezpečnostní páskou ohraničen ohrožený 

prostor šíře 2,5 m od volného okraje pracoviště. 

 Shazování jakéhokoliv materiálu z výšky je zakázáno. Nepoužitý materiál, 

vzniklý odpad, pracovní pomůcky, atd. budou odneseny případně spuštěny pomocí 

lana či jeřábu. 

 V případě nepříznivého počasí je nutné přerušení prací. Za nepříznivé počasí 

se při práci ve výškách rozumí: bouře, déšť, sněžení, tvoření námrazy, silný vítr o 

rychlosti nad 11 m/s, teplota prostředí během provádění nižší než -10°C. Není 

povoleno z důvodu bezpečnosti pracovat samostatně to znamená, že práce budou 

vykonávat vždy dvě a více osob. 

3 PŘEDPIS Č. 309/2006 SB. 
 Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

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

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ze dne 23, května 2006 

 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 

- Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a 

konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro 

zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly 

bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, 

aby 

a) prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, 

odpočinek a stravování zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a 

vybavení, 

b) únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových 

cest byly stále volné, 

c) v prostorách byla zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění, 

d) pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným 

poskytovatelem pracovně lékařských služeb prostředky pro poskytnutí 

první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání poskytovatele 

zdravotnické záchranné služby. 

 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 

- Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně 

montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na 

jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro 

bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, 

pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

- Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou 
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a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 

b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 

c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro 

příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 

e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 

f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a 

pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě 

ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

g) splnění požadavků na způsobilost fyzických osob konajících práce na 

staveništi, 

h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků 

a materiálů, 

i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 

j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 

k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 

skutečného postupu prací, 

l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 

zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, 

m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 

n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi 

nebo v jeho těsné blízkosti, 

o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na 

staveništi, které mu bylo předáno, 

p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a 

činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 

q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

§ 4 

Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 

- Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní 

prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, 

dopravní prostředky a nářadí musí být 

a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců, 

b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a 

aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek, 

               pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. 

§ 5 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

- Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, 

aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby 

zaměstnanci 

a) nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. 

Nelze-li je vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami, 

nebo musí být doba výkonu takové činnosti v rámci pracovní doby časově 

omezena, 
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b) nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, 

c) byli chráněni proti pádu nebo zřícení, 

d) nebyli ohroženi dopravou na pracovištích, 

e) na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího 

zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak, 

f) nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména 

páteř. 

 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST A ZVLÁŠTNÍ ODBORNÁ 

ZPŮSOBILOST 

§ 9 

 Odborná způsobilost 

- Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci 

rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance (dále jen "zajišťování 

úkolů v prevenci rizik") s ohledem na 

a) nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci ve vztahu k 

předmětu činnosti zaměstnavatele, 

b) základní znalosti a dovednosti zaměstnanců, 

c) počet zaměstnanců, jejich odbornou připravenost a jimi vykonávanou práci. 

- Zaměstnavatel může zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik, je-li k tomu 

způsobilý nebo odborně způsobilý, jinak je povinen zajistit tyto úkoly odborně 

způsobilým zaměstnancem, kterého zaměstnává v pracovněprávním vztahu. 

Nemá-li takového zaměstnance, je povinen zajistit je jinou odborně způsobilou 

osobou. Odborně způsobilý zaměstnanec zaměstnavatele nebo jiná odborně 

způsobilá fyzická osoba jsou odborně způsobilými osobami. 

 Zvláštní odborná způsobilost 

- Na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a 

zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu nebo 

opravy, mohou práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně je 

obsluhovat jen zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci. 

- Předpokladem zvláštní odborné způsobilosti zaměstnance je 

a) zdravotní způsobilost podle zvláštního právního předpisu, 

b) dosažení věku stanoveného zvláštním právním předpisem; tento věk však nesmí 

být nižší než 18 let, 

c) odborné vzdělání stanovené prováděcím právním předpisem, 

d) odborná praxe v délce a v oboru stanoveném prováděcím právním předpisem, 

e) splnění požadavků určených osobou, která uvádí na trh nebo distribuuje, 

popřípadě uvádí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit 

oprávněný zájem, 

f) doklad o úspěšně vykonané zkoušce ze zvláštní odborné způsobilosti. 

- Zvlášť odborně způsobilý zaměstnanec musí dokončit zaškolení nebo zácvik, v 

němž působil pod dohledem osoby, popřípadě osoby touto osobou určené. 

Nebyl-li způsob, obsah a doba zaškolení nebo zácviku určen pověřenou 

osobou, určí je zaměstnavatel s ohledem na charakter práce a náročnost 

obsluhy. 

ČÁST TŘETÍ 

DALŠÍ ÚKOLY ZADAVATELE STAVBY, JEJÍHO ZHOTOVITELE, POPŘÍPADĚ 

FYZICKÉ OSOBY, KTERÁ SE PODÍLÍ NA ZHOTOVENÍ STAVBY, A 
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KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 

STAVENIŠTI 

§ 14 

- Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k 

provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci 

stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která 

splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti (§ 10). Právnická osoba 

může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně 

způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která 

odborně vede realizaci stavby. 

- Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo 

realizaci stavby současně, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce. 

Zadavatel stavby, který je fyzickou osobou a splňuje stanovené předpoklady 

odborné způsobilosti, koordinátora neurčí, bude-li činnost koordinátora 

vykonávat sám. 

- Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a 

informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se 

mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou 

součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k 

součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. 

- Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a 

skutečnostech, o nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat 

dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. 

§ 15 

- V případech, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací 

a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce 

a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po 

dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

- Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, zadavatel stavby zajistí, aby 

před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby 

tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 

práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i 

způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a 

podstatným změnám během realizace stavby. 

§ 16 

Zhotovitel stavby je povinen 

a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval 

koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 

postupech, které zvolil, 

b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po 

celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas 

předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, 

brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, 

tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle 

dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v 

plánu. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-309#f3063756


118 

 

§ 18 

Koordinátor je při realizaci stavby povinen bez zbytečného odkladu 

a. informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a 

zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, 

b. upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti 

převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu 

je oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 

c. oznámit zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li 

zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke 

zjednání nápravy,6 

4 NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB. 
Příloha č. 1 Další požadavky na staveniště 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

- Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 

zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení 

následujících zásad: 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, 

- Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 

rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto 

zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 

bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, 

které k nim vedou. 

- Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 

provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 

nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na 

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

- Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 

technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění 

podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a 

během provádění prací je dodržuje. 

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

pracovišť a dopravních komunikací. 

- 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. 

                                                           

6 Text psaný kurzivou byl nastudován a převzat ze zákona 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-309#f3063840
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- 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. 

Při výstavbě předchozích etap bolo zhotoveno dočasné oplocení výšky 2 m po celém 

obvodě staveniště. Využíváno po celou dobu realizace vjezdu a výjezdu na staveniště 

viditelně zavěšenými značkami zakazující vstup nepovolaných osob a vstup povolen 

jen v reflexní vestě s ochranou vestou, značky upozorňující na vjezd a výjezd vozidel 

stavby. 

II. Zařízení pro rozvod energie 

- Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, 

provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí 

vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před 

nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného 

zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a 

výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti 

fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, 

existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a 

viditelně označeny. 

- 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. 

- Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je 

odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních 

prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz 

dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno 

umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 

Napojení energii je blíže popsáno v návrhu zařízení staveniště, rozvod je v provozu po 

celou dobu realizace stavby. 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje dle pokynů výrobce a v souladu 

s požadavky zvláštních právních předpisů a požadavky na organizaci práce a 



120 

 

pracovních postupů  tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, 

majetku nebo životního prostředí. 

- 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. 

- Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 

bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených 

opatřeních. 

- 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. 

- 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. 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 

strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

- Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 

pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 

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

vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 

nadzemních vedení a překážek. 

- Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech 

pracovních činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, 

jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny 

proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

- Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 

signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným 

výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až 

tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li 

v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností 

stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 

m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po 

uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými 

osobami. 

- Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem 

a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací 
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působících škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, 

a podobně. 

Tato opatření je nutné dodržovat především u věžového jeřábu, nákladního výtahu a 

nákladních automobilů. 

XIII. Stavební výtahy 

- Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených 

intervalech kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. 

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

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

XV. Přeprava strojů 

- 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. 

- 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. 

- Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na 

pevném podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti 

nežádoucímu pohybu. 

Informace se tíkají především pro dopravu jeřábu a stavebního výtahu na staveniště a 

po staveništi. 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

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

prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, 

přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
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- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 

právním předpisem. 

Podrobnější informace o skladování materiálu jsou uvedeny v technologickém 

předpisu kapitola č.3 v části skladování. 

XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

- Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v 

tavných nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti 

stanovených zvláštním právním předpisem. 

- Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce je 

nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických osob a označit 

bezpečnostními značkami 

- 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. 

- Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou 

odborně způsobilé podle zvláštního právního předpisu, a aby práce spojené s 

rozehříváním živic neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s 

technologickým postupem a s návodem na používání příslušného zařízení. 

Informace se týkají aplikace parozábrany a hydroizolační vrstvy. 
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Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 

- Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

- Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do 

staveb.7 

5 PŘEDPIS Č. 495/2001 SB. 
Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

- 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. 

- Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci 

používali současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné 

prostředky vzájemně slučitelné. 

- Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. 

Používání ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, 

že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami. 

- Způsob, podmínky a dobu používání 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. 

- K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění poskytne zaměstnavatel 

dezinfekční prostředky. Za dezinfekční prostředky se považují též ochranné 

masti s dezinfekčním účinkem. 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 

- Jednotlivými ochrannými prostředky jsou zejména: 

o Pro ochranu hlavy: ochranné přilby 

o Pro ochranu sluchu: mušlové chrániče sluchu, akustické přilby (tzv. 

protihlukové přilby), zátkové chrániče sluchu a podobné prostředky, 

o Pro ochranu očí a obličeje: ochranné brýle, ochranné obličejové štíty, 

o Pro ochranu dýchacích orgánů: masky a polomasky s filtry proti částicím, 

parám, plynům 

o Pro ochranu rukou a paží: rukavice na ochranu před: 

a) mechanickým poškozením (proti bodnutí, proříznutí, vibracím apod.), 

b) chemickými látkami a biologickými činiteli, 

c) elektřinou, žárem a nízkými teplotami, 

                                                           

7  Tex psaný kurzivou byl nastudován a převzat ze zákona 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
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o Pro ochranu nohou: obuv polobotková, kotníčková, poloholeňová, holeňová a 

vysoká, chrániče kolen, hlavním požadavkem na obuv je pevnost a odolnost i 

v nepříznivých podmínkách. 

o Pro ochranu trupu a břicha: ochranné vesty, kabáty a zástěry pro ochranu 

před strojním zařízením a před ručním nářadím (bodnutí, pořezání, 

rozstříknutí roztaveného kovu apod.), 

o Pro ochranu celého těla: 

o Prostředky pro prevenci pádů: úplná výstroj pro prevenci pádů včetně 

veškerých doplňků, brzdné zařízení pohlcující kinetickou energii včetně 

veškerých nezbytných doplňků, 

o Ochranné oděvy: ochranné pracovní oděvy dvojdílné, oděvy poskytující 

ochranu před strojním zařízením a ručním nářadím (proti bodnutí, pořezání 

apod.).8 

6 PŘEDPIS Č. 362/2005 SB. 
Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ze dne 17. srpna 2005 

§ 3 

- Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu 

zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich 

bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich 

provádění. Na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, 

pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi 

volná hloubka přesahuje 1,5 m. 

- Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky 

proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků 

kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s 

ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet 

dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance 

dostatečné. 

- Ochranu proti pádu není nutné provádět 

a) na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, 

pokud pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou 

ochranou proti pádu, například zábranou6) umístěnou ve vzdálenosti nejméně 

1,5 m od okraje, na němž hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj"), 

b) pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 

m pod korunou vyzdívané zdi. 

- Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž 

půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po 

jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti 

posunutí nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem 

ochrany proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti 

vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 

                                                           

8 Text psaný kurzivou byl nastudován a převzat ze zákona 495/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se 
stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pomůcek. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-362#f2945407
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1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a výšce menší 

než 0,75 m. 

- Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní 

situace, s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost 

a zdraví zaměstnanců. 

- Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo 

samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi 

zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. 

Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o 

povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným 

způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího 

zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele. 

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 

 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

- Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky 

odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní 

situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a 

zkoušeny v souladu s požadavky průvodní dokumentace; přitom smí být použity 

pouze osobní ochranné pracovní prostředky, které splňují požadavky 

stanovené zvláštními právními předpisy. 

- Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních 

prostředků přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném 

stavu. 

- 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. 

- Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, 

jen pokud 

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

sedačce, popřípadě jinak zajištěno proti pádu, 

c) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod 

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

neprodleně vyproštěn. 

- 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. 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-362
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- Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány 

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

nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 

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

být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

- Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí 

riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy 

bezpečně zajistit. 

- Pro bezpečené zajištění ohrožených prostorů se použije zejména  vyloučení 

provozu, ohrazení nebo dozor apod. 

- Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 2,5 m 

při práci ve výšce nad 20 m do 30 m,1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 

30 m. 

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

hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 

VI. Práce na střeše 

- Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti pádu ze 

střešních plášťů na volných okrajích, propadnutí střešní konstrukcí. 

- 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. 

- 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.). 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

- 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) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě 

vzniku jiných nežádoucích účinků. 

- 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. 

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

, 

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 

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

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.9 

7 PŘEDPIS Č. 378/2001 SB. 
Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. ze dne 12. září 2001, 

§ 2 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí 

- obsluhou je míněn zaměstnanec, který zařízení používá a je k této činnosti 

oprávněn, 

- průvodní dokumentací soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro 

montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a 

revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí 

zařízení 

- provozní dokumentací soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, 

záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak zvláštní 

právní předpis, nebo pokud takový právní předpis není vydán, stanoví-li tak 

průvodní dokumentace nebo zaměstnavatel, 

§ 3 

Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na 

příslušném riziku vytvářeném daným zařízením jsou 

- používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s 

provozní dokumentací; zaměstnavatel může stanovit další požadavky na 

bezpečnost místním provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v 

rozsahu daném normovou hodnotou, 

- zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný 

manipulační prostor se zřetelem na technologický proces a organizaci práce, 

umožňující bezpečné používání zařízení, 

- přivádění nebo odvádění všech forem energií a látek, užívaných nebo 

vyráběných, bezpečným způsobem, 

- vybavení zařízení zábranou nebo ochranným zařízením nebo přijetí opatření 

tam, kde existuje riziko kontaktu nebo zachycení zaměstnance pohybujícími se 

částmi pracovního zařízení nebo pádu břemene, 

                                                           

9  Text psaný kurzivou byl nastudován a převzat ze zákona 362/2005 Sb.Nařízení vlády o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky.  
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- montování a demontování zařízení za bezpečných podmínek v souladu s 

návodem dodaným výrobcem, nebo není-li návod výrobce k dispozici, návodem 

stanoveným zaměstnavatelem, 

- ochrana zaměstnance proti nebezpečnému dotyku u zařízení pod napětím a 

před jevy vyvolanými účinky elektřiny, 

- umístění ovládacích prvků ovlivňujících bezpečnost provozu zařízení mimo 

nebezpečné prostory, bezpečné ovládání, a to i v případě jejich poruchy nebo 

poškození, dobrá viditelnost, rozpoznatelnost a v určených případech příslušné 

označení; nemohou-li být ovládací prvky z technických důvodů umístěny mimo 

nebezpečné prostory, nesmí být jejich ovládání zdrojem nebezpečí, a to ani v 

důsledku nahodilého úkonu, 

- spouštění zařízení pouze záměrným úkonem obsluhy pomocí ovládače, který je 

k tomu účelu určen, 

- vybavení ovládačem pro úplné bezpečné zastavení; v době, kdy se zařízení 

nepoužívá, jeho vypnutí a ve stanovených případech jeho odpojení od zdrojů 

energií a zabezpečení, 

- vybavení ovládačem pro nouzové zastavení, který zablokuje spouštěcí ovládače 

tam, kde je to nutné; současně se zastavením chodu zařízení nebo jeho 

nebezpečné části se musí vypnout přívody energií k jeho pohonům, s výjimkou 

případů, kdyby tím došlo k ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců, 

- neohrožování zaměstnance rizikovými faktory, například hlukem, vibracemi 

nebo teplotami, které vyvíjí zařízení, 

- v případě potřeby označení výstražnými nebo informačními značkami, 

sděleními, značením nebo signalizací, které jsou srozumitelné, mají 

jednoznačný charakter a nesmí být poškozovány běžným provozem zařízení, a 

- vybavení vhodným ochranným zařízením a zabezpečením před ohrožením 

života a poškozením zdraví tak, aby chránilo zaměstnance zejména 

a. před padajícími, odlétajícími nebo vymrštěnými předměty uvolněnými 

ze zařízení, 

b. před rizikem požáru nebo výbuchu s následným požárem nebo účinků 

výbušných směsí látek vyráběných, užívaných nebo skladovaných v 

zařízení, 

c. před nebezpečím vzniklým vypouštěním nebo únikem plynných, 

kapalných nebo tuhých emisí, 

d. před možným poškozením zdraví zaměstnance způsobeným zachycením 

nebo destrukcí pohybující se části zařízení. 

- Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li 

zařízení odpojeno od přívodů energií; není-li to technicky možné, učiní se 

vhodná ochranná opatření. 

- Obsluha musí mít možnost se přesvědčit, že v nebezpečných prostorech se 

nenachází žádný zaměstnanec; pokud nelze tento požadavek splnit, 

bezpečnostní systém před spuštěním, popřípadě zastavením zařízení musí 

vydávat zvukový nebo i viditelný výstražný signál, aby zaměstnanci zdržující se 

v nebezpečném prostoru měli vždy dostatek času nebezpečný prostor opustit. 

Ochranné zařízení 

a) musí mít pevnou konstrukci odolnou proti poškození, 

b) musí být umístěno v bezpečné vzdálenosti od nebezpečného prostoru, 

c) nesmí bránit montáži, opravě, údržbě, seřizování, manipulaci a čištění 
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d) f) musí splňovat další technické požadavky na blokování nebo jištění stanovené 

zvláštním právním předpisem, popřípadě normovou hodnotou, nevyplývají-li 

další požadavky ze zvláštního právního předpisu. 

§ 4 

- Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna 

podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li 

průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení 

zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem. 

- Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být 

prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním 

provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, 

popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost 

následných kontrol jinak.  

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a 

zaměstnanců 

Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a 

zaměstnanců jsou 

- Pevnost a stabilita během užívání s ohledem na velikost a hmotnost zdvihaných 

břemen a na namáhání vzniklá v kotvících či zajišťovaných bodech konstrukce; 

u pojízdného zařízení jeho stabilita s ohledem na předpokládané podmínky 

provozu a vlastnosti podkladu, po kterém se pohybuje. 

- Zabránění případnému zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnance. 

- Zabránění pádu zařízení nebo jeho části či nebezpečnému posunu. 

- Zabránění samovolnému uvolnění pracovního zařízení nebo jeho částí. 

- Vyznačení jmenovité nosnosti a tam, kde je to nutné, i jmenovité nosnosti pro 

každou pracovní polohu zařízení. 

- Označení vázacích prostředků pro zdvihání tak, aby bylo možné určit 

charakteristiky podstatné pro jejich bezpečné použití. 

- Opatření, aby se zaměstnanci nenacházeli pod zavěšeným břemenem, 

nevyžadují-li to zvláštní podmínky práce stanovené místním provozním 

bezpečnostním předpisem, a aby se břemeno ne-přepravovalo nad 

nechráněnými pracovišti, a pokud to není možné, aby byla zajištěna bezpečnost 

zaměstnanců. 

- Volba vázacích prostředků s ohledem na manipulované břemeno, uchopovací 

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

vázacích prostředků. 

- Skladování závěsných prostředků tak, aby nedošlo k jejich záměně nebo 

poškození. 

- Zřetelné označení dočasně instalovaného zařízení, aby obsluha mohla určit 

jeho charakteristiku a bylo tak zajištěno jeho bezpečné používání. 

- Zřetelné a vhodné označení zařízení, které není určeno pro zdvihání 

zaměstnanců, zákazem zdvihání osob. 

Zvláštními požadavky na používání zařízení pro bezpečné zdvihání zaměstnanců jsou 

- Zabránění pádu zaměstnanců a zařízení; pokud nelze předejít pádu kabiny, 

použití závěsných lan se zvýšeným koeficientem pevnosti a provádění jejich 

kontroly každý den, kdy je zařízení používáno. 

- Zabránění případného zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnanců. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-378
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- Zabránění ohrožení zaměstnanců v kabině při výpadku pohonu a umožnění 

jejich evakuace nebo jejich snadného vyproštění. 

- Použití zařízení ke zdvihání břemen ve výjimečných případech i ke zdvíhaní 

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

zajištění jejich bezpečnosti; obsluha na řídicím stanovišti musí mít možnost 

spolehlivými prostředky komunikovat se zdvihanými zaměstnanci a v případě 

nebezpečí musí být k dispozici spolehlivé prostředky pro případnou evakuaci 

nebo vyproštění zdvihaných zaměstnanců. 

- Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se 

povětrnostní podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení 

nebo bezpečnost a zdraví zaměstnanců a k omezení dalších rizik vyplývajících 

z této situace pro obsluhu a zaměstnance. 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 

přemisťování zavěšených břemen jsou: 

- Volba, kontrola a provádění všech pracovních operací tak, aby byla zajištěna 

bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců. 

- Ochrana zabraňující sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene; 

pravidelná kontrola a údržba zařízení. 

- Opatření k zabránění kolize břemene nebo částí zařízení s okolními předměty 

nebo se zaměstnanci, kteří se nacházejí v jeho manipulačním prostoru, v 

případě, že obsluha nemůže sledovat dráhu zdvihaného a přemisťovaného 

břemene po celou dobu jeho pohybu. 

- Způsob vázání nebo odvazování břemene oprávněným zaměstnancem vždy v 

koordinaci a za plné součinnosti s obsluhou, která zdvihací zařízení ovládá. 

- Zajištění vzájemné koordinace obsluh, jsou-li břemena zdvihána nebo 

přemisťována dvěma nebo více zařízeními. 

- Zamezení vzájemné kolize zařízení nebo jejich částí nebo kolize s břemeny, 

pokud jsou dvě nebo více zařízení umístěna tak, že se jejich manipulační 

prostory překrývají. 

- Provádění dohledu nad zavěšeným břemenem zaměstnancem pověřeným 

zaměstnavatelem, pokud není zamezen přístup do nebezpečného prostoru a 

není-li zavěšené břemeno při výpadku pohonu zajištěno. 

- Ochrana zaměstnance při částečném nebo úplném výpadku pohonu a při 

nebezpečí pádu břemene. 

- Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se 

povětrnostní podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení 

nebo bezpečnost a zdraví zaměstnanců; přijetí odpovídajících opatření k 

zamezení samovolnému pohybu zařízení nebo převrácení zařízení. 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení jsou 

- Vybavení zařízení řízeného obsluhou vhodnou ochranou k omezení rizika 

poškození zdraví, které může vzniknout v důsledku zachycení zaměstnance 

pojezdovými částmi zařízení. 

- Zabezpečení zařízení řízeného obsluhou před převrácením při provozu za 

běžných podmínek, a to ochranným zařízením, které zajistí, že se pojízdné 

zařízení nenakloní o více než čtvrtinu maximálního náklonu, nebo konstrukcí, 

která zajistí dostatečný prostor kolem obsluhy, i když naklonění bude větší než 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-378
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-378
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čtvrtina maximálního náklonu, nebo jiným technickým opatřením se stejným 

účinkem; ochranné konstrukce nejsou nutné, pokud je zařízení během činnosti 

stabilizováno nebo jestliže jeho konstrukční provedení znemožňuje převrácení; 

existuje-li riziko přimáčknutí obsluhy při převrácení zařízení, lze používat 

pouze takové zařízení, které je vybaveno zádržným systémem, například 

bezpečnostními pásy. 

a) vybavení prostředky pro brždění a zastavení; vyžaduje-li to bezpečnost 

zaměstnanců, vybavení nouzovou brzdou se snadno přístupným ovládáním 

nebo automatickými systémy pro případ, že dojde k selhání hlavního 

brzdového a zastavovacího systému, 

b) vybavení vhodným osvětlením tak, aby obsluze v noci nebo v prostředí se 

sníženou viditelností umožnilo bezpečné používání, 

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu 

nákladů 

- Opatření proti náhodnému spadávání volně ložených sypkých nákladů nebo 

pádu jednotlivých břemen dopravovaných nad nechráněnými pracovišti nebo 

komunikacemi. 

- Vzájemné blokování centrálního a místního ovládání zařízení. 

- Zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu, ve kterém 

zaměstnavatel uvede 

a) zaměstnance oprávněné k používání zařízení a k vedení evidenční knihy o 

používání zařízení a počtu provozních hodin, 

b) termíny, rozsah a způsob provádění kontrol zařízení, 

c) technologický postup pro používání zařízení, včetně úkonů a činností, které 

jsou zakázány,10 

 

                                                           

10 Tex psaný kurzivou byl nastudován a převzat ze zákona 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se 
stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-378
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1 ÚVOD 
Položkový rozpočet byl vytvořen v rozpočtovém programu BUILDpowerS od firmy RTS a.s. 

pro skladbu dvouplášťové střechy. Rozpočet je vypracován pro objekt B4  Integrovaných 

bytových domů „NA PANENCE“. 

2 POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 
00
1 

Integrované bytové 
domy na Panence     

Objekt: 
  

001 
Střešní 
konstrukce 

  
  

    

Rozpočet: 001 
Dvouplášťov
á střecha         

HSV   
  

12 913,30 7 653,88 20 567,18 

PSV   
  

837 117,57 412 890,12 1 250 007,69 

MON   
  

0,00 0,00 0,00 

Vedlejší náklady 
  

0,00 22 870,35 22 870,35 

Ostatní náklady 
  

0,00 0,00 0,00 

Celkem 
  

850 030,87 443 414,35 1 293 445,22 

Rekapitulace daní 

            

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH  
  

15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 1 293 445,22 CZK 

Základní DPH  
  

21 % 271 624,00 CZK 

Zaokrouhlení    -0,22 CZK 

Cena celkem s DPH 
    

1 565 069,00 
CZ
K 
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Položkový rozpočet  

S: 001 Integrované bytové domy na Panence 

O: 001 Střešní konstrukce 

R: 001 Dvouplášťová střecha 

       

P.č
. 

Číslo 
položky Název položky MJ množství 

cena / 
MJ celkem 

Díl: 44 Zastřešení       
20 567,18 

1   Montáž geotextílie m2 491,00000 15,90 7 806,90 

2   Geotextilie GUTTATEX 300 g/m2 š. 200 cm PES m2 491,00000 25,80 12 667,80 

3   Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 36 
m 

t 0,16694 554,00 92,48 

Díl: 711 Izolace proti vodě       7 997,14 
4   Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za 

studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního 
laku ALP 

m2 438,00000 18,00 7 884,00 

5   Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 
m 

t 0,13140 861,00 113,14 

Díl: 712 Živičné krytiny       
422 409,91 

6   Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 438,00000 75,90 33 244,20 

7   Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton, 
tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci 

m2 541,00000 359,50 194 
489,50 

    Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev 
pásem fólie. 

8   Propan-butan lahve 33 kg kus 10,00000 1 158,00 11 580,00 

9   Fólie Fatrafol 804 tl. 2,0, š.1200 mm střešní šedá m2 50,00000 226,00 11 300,00 

10   Fólie Fatrafol 810 tl.1,5, š. 1300 mm střešní šedá m2 491,00000 217,00 106 
547,00 

11   Pás asfaltový Parabit G S 40 pískovaný m2 438,00000 107,00 46 866,00 

12   Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 36 
m 

% 4 
040,26700 

4,55 18 383,21 

Díl: 713 Izolace tepelné       
326 883,42 

13   Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 
vrstvy - materiál ve specifikaci 

m2 876,00000 47,20 41 347,20 

14   Montáž izolace na tmel a hmožd.8 ks/m2, beton m2 116,00000 185,00 21 460,00 

15   Hmoždinka zapoušt. STR 8/60U 2G x 135 mm se 
zátkou, ocelový šroubovací trn 

kus 936,00000 12,80 11 980,80 

16   Baumit ProContact lepicí malta á 25 kg 26102 kg 116,00000 9,70 1 125,20 

17   Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 100 mm m2 438,00000 139,00 60 882,00 

18   Deska z minerální plsti ISOVER S-i 
2000x1200x100mm, ekonomická 

m2 438,00000 323,50 141 
693,00 

19   Deska z minerální plsti ISOVER S-i 
2000x1200x100mm, ekonomická 

m2 116,00000 323,50 37 526,00 

20   Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m t 11,56300 940,00 10 869,22 

Díl: 721 Vnitřní kanalizace       6 673,26 
21   Vtok střešní HL63 DrainBox pro plochou střechu, 

HL 63P/ s PVC izolační přirubou, D 75,110,125 
mm 

kus 2,00000 3 335,00 6 670,00 

22   Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m t 0,00560 583,00 3,26 

Díl: 762 Konstrukce tesařské       
414 537,60 

23   Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 m 428,00000 229,50 98 226,00 

24   Šroub spojkový 02 1357 zn. tvaru T7 M24 x 170 
mm 

1000 
ks 

1,00000 41 
100,00 

41 100,00 

25   Šroub s kulatou hl. + samojisticí maticí S 10x50 M 1000 
ks 

1,00000 15 
010,00 

15 010,00 
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26   Hřeb nastřelovací pozinkovaný typ B d 6x40 mm 1000 
ks 

1,00000 176,00 176,00 

27   Hřeb nastřelovací pozinkovaný typ B d 6x60 mm 1000 
ks 

2,00000 228,00 456,00 

28   Matice přesná šestihranná 02 1401 M 24 ks     1 
000,00000 

7,20 7 200,00 

29   Vrut pro dřevostavby SCH 5 x 50 mm, drážka 
Thorx, vysokopevnostní,se zápustnou hlavou a 
samovrtnou špičkou 

1000 
ks 

1,00000 648,00 648,00 

30   Vrut pro dřevostavby SCH 6 x 110 mm, drážka 
Thorx, vysokopevnostní,se zápustnou hlavou a 
samovrtnou špičkou 

1000 
ks 

1,00000 1 924,00 1 924,00 

31   Vrut pro dřevostavby SCH 8 x 300 mm, drážka 
Thorx, vysokopevnostní,se zápustnou hlavou a 
samovrtnou špičkou 

1000 
ks 

1,00000 13 
590,00 

13 590,00 

32   Prkno SM I.jak. tl. 22-25mm dl. 4-5m  š. nad 
160mm 

m3 0,64000 4 465,00 2 857,60 

33   Fošna SM/BO I.jak tl.70-80mm dl. do 5m š.120-
240mm 

m3 10,11000 5 665,00 57 273,15 

34   Fošna SM I.jak tl. 40 mm dl. 3-5 m š. 100-250 mm m3 0,36000 5 465,00 1 967,40 

35   Hranol SM/JD 1 14x16 délka nad 600 cm m3 0,91000 6 690,00 6 087,90 

36   Hranol SM/JD 1 16x16 délka 300-600 cm m3 0,93000 6 475,00 6 021,75 

37   Hranol SM/JD 1 16x18 délka nad 600 cm m3 3,53000 6 905,00 24 374,65 

38   Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 22 mm m2 491,00000 267,00 131 
097,00 

39   Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 
m 

% 4 
080,09450 

1,60 6 528,15 

Díl: 764 Konstrukce klempířské       
71 506,36 

40   Montáž žlabů Al mezistřešních m 23,00000 621,00 14 283,00 

    vč. dodávky a montáže podkladní lepenky, spojovacích prostředků a těsnící hmoty. 

41   Závětrná lišta z Al plechu tl.0,63 mm, rš 500 mm m 87,00000 251,00 21 837,00 

42   Oplechování říms z Al plechu, rš 330 mm m 37,00000 265,00 9 805,00 

43   výlez nastřechu, montáž a materiál ks     1,00000 2 000,00 2 000,00 

    včetně spojky. 

44   Žlab Watec Fin BR, hliník, prášková barva 
štěrkově šedá 

m 23,00000 1 009,00 23 207,00 

    včetně spojky. 

45   Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 
m 

t 0,26124 1 433,00 374,36 

Díl: VN Vedlejší náklady       
22 870,35 

46   Zařízení staveniště Soubor 1,00000 22 
870,35 

22 870,35 

    Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. 
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1 ÚVOD 
V rámci bakalářské práce jsem se rozhodla pro návrh alternativního řešení 

zastřešení integrovaných bytových domů „NA PANENCE“ objektů B4 a B3, srovnání 

jejich finanční a časové náročnosti a porovnání součinitele prostupu tepla. Jedná se o 

dvě skladby tzv. zelené střechy a skladbu jednoplášťové střechy, obě provedené na 

železobetonové stropní konstrukci posledního nadzemního podlaží. 

První varianta tzv. zelené střechy je navržena na původním návrhu dvouplášťové 

střechy, kdy byly navrženy  úpravy horního pláště systémem pro vegetační vrstvu od 

firmy ISOVER. 

Druhá zpracovaná varianta zelené střechy je navržena jako jednoplášťová 

s využitím systémové skladby URBANSCAPE od firmy KNAUF. 

Poslední zvolenou alternativou je klasická jednoplášťová střecha, jež je navržena 

ze stříkané tepelné izolace a UV nátěru. 

Skladby jsou navrhovány tak, aby zatěžovaly stropní konstrukci co nejméně. 

Samozřejmě je nutné posoudit navržené skladby statikem. Statický výpočet není 

porovnání navržených skladeb. 

2 SKLADBA STŘECH 

 Variantní řešení č. 1 - Dvouplášťová střecha 
Jedná se o původní návrh skladby střešního pláště, tato varianta je podrobně 

zpracována v Kapitole č. 3 – Technologický předpis pro provádění dvouplášťové 

střechy. Detaily v příloze detail D.1A a D.1B 

 Zvolená skladba 

 Železobetonová stropní konstrukce 

 Asfaltový penetrační nátěr 

 Parozábrana Parabit G S40 

 Teplená izolace Isover – T10 

 Tepelná izolace Isover – S10 

 Vzduchová mezera 

 Dřevěný krov 

 Záklop s OSB desek P + D  22 mm 

 Separační vrstva Geotextilie GUTTATEX 300 
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 PVC hydroizolace Fatrafol 810 

 Variantní řešení č. 2 - Zelená dvouplášťová střecha 
Pro toto řešení jsem se rozhodla pro zachování vzhledu původní skladby a 

navržení v dnešní době oblíbené zelené varianty. A zanechání výhod vzduchové 

mezery například odvětrávání vlhkosti z konstrukce dříve, než zkondenzují, a také 

z důvodu zlepšení tepelné stability podstřeší v letním období.  

Jedná se o extenzivní typ zelené střechy osazené rostlinami, které se dobře 

přizpůsobují extrémním podmínkách a vyžadují minimální údržbu. Je možné osadit 

suchomilnými rostlinami například: netřesky, rozchodníky, mechy, sukulenty, byliny 

a luční traviny. 

 Zvolená skladba 

 Železobetonová stropní konstrukce 220 mm 

 Asfaltový penetrační nátěr 

 Parozábra Parabit G S40 

 Tepelná izolace Isover – T10 100 mm 

 Tepelná izolace Isover – S10 100 mm 

 Vzduchová mezera  

 Dřevěný krov 

 Záklop z OSB desek 22 mm 

 Separační vrstva geotextilie GUTTATEX 1 mm 

 PVC hydroizolace Fatrafol 818 odolná proti prorůstání kořínků 2 mm 

 Separační vrstva geotextilie GUTTATEX 1 mm 

 Vegetační vrstva, vegetační panel CULTILENE ISOVER 100 mm 

 Povrchová úprava zasypat kačírkem (či vrstvou zeminy, kůry) 50 mm 

 Jutová síť 

 Cultilene desky 

Desky Cultilene jsou výrobky z minerální vlny, které slouží jako substrát pro 

pěstování rostlin. 

Panely Cultilene slouží jako vegetační vrstva, drenážní, hydroakumulační 

vrstva, zároveň umožňuje zakořeňování rostlin. Panely Cultilene slouží k přímému 

pěstování rostlin. V jednovrstvých systémech extenzivních střech je není nutné 
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doplňovat drenážními foliemi, mají 3x větší propustnost pro vodu než je požadavek 

norem pro zelené střechy (FLL) a než mají nejlepší zeminy určené pro jednovrstvé 

systémy. Zároveň dokáží udržet zásobní vodu několikanásobně více než běžné nopové 

folie výšky 20 mm- viz technický přehled. Jejich vláknitá struktura zároveň filtruje 

zbytkovou zeminu při počátečním zakořeňování. Tloušťka této vrstvy je 50 až 100 mm. 

Hydrofilní minerální vaty Cultilene, mají propustnost až 210 mm/min. Tyto systémy 

výrazně snižují celkovou cenu ozeleněné střechy 

Pro správný růst rostlin je nutné, aby vegetační vrstva zabezpečila dostatek 

prostoru pro růst kořenů a dále aby kořeny mohly dýchat a přijímat živiny. Obsah 

vzduchu by měl být při maximálním nasycení vodou alespoň 10% objemu a hodnota 

pH v rozmezí 5,5 - 7,5. Všechny tyto požadavky splňují Cultilene panely. Mocnost 

vegetační vrstvy se plánuje podle rostlin, které budeme na střeše mít. 

Výhody desek Cultilene oproti zemině: 

 výrazně menší přitížení střechy 

 lepší drenážní kapacita a výrazně větší vodní propustnost 

 obrovská pórovitost - více vzduchu pro kořeny 

 schopnost udržet více vody po delší čas 

 neutrální pH 

 výrazné snížení tepelných ztrát11 

 Montážní postup 

Montáž zelené dvouplášťové střechy je až po PVC hydroizolaci shodná 

s prováděním dvouplášťové střechy (viz. Technologický předpis č. 3). 

– Před montáží hydroizolace budou osazeny vtoky a kotvy pro přichycení jutové 

sítě, ukončovací profily „L“ a opatřeny hydroizolací. (viz. Příloha D.2B) 

– Kotvy budou přichyceny vruty přes podložku kotvy na OSB desky. 

                                                           

11 Vegetační střechy 2013 - ISOVER pro systémy vegetačních střech, informace pro 

projektanty a realizační firmy (http://www.isover.cz/data/files/vegetacni-strechy-

2013-1216.pdf) 
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– Po pokládce hydroizolace následuje položení geotextilie, která se volně pokládá 

s přesahem 100 mm ve směru spádu. Dočasně ji přitížíme prkny do doby 

pokládky vegetačních panelů. 

– Následuje montáž oplechování atiky (viz. Příloha D.2A) 

–  Cultilene panely se kladou na sráz a dohlížíme na dodržení vazby. Na okraji 

střechy a okolo vtoků vynecháme bez panelu Cultilene šíře 200 mm na kačírek. 

– Následuje pokládka jutové sítě a přichycení k předem přichystaným kotvám. 

– Následně se vegetační panel osadí rostlinami a to naříznutím panelu. Do takto 

vzniklé kapsy vložíme kořenový systém rostliny. Vegetační panel je nutné 

opatřit výživovými tabletami, které je nutné za 2 roky znovu aplikovat. 

 Variantní řešení č. 3 - Zelená střecha URBANSCAPE 
Tuto střechu jsem navrhla kvůli častějšímu využívání zelených střech na 

budovách, kdy zelená střecha má nesčetné výhody tepelné, estetické, ekologické a jiné. 

Dle podkladů výrobce zvolená skladba není výrazně náročná na statiku a ani na 

údržbu.  

Skladba je pochůzí za předpokladu vybudování roznášecích ploch (chodníků), 

proto se nabízí vybudovat bezpečného přístupu pro obyvatele bytových domů. Pro 

tento účel by bylo nutné vybudovat chodníčky dřevěné, kamenné či z oblázků. Což 

není součástí navržené skladby a není s ní počítáno v rozpočtu ani v časovém 

porovnání náročnosti provedení. 

Jedná se o extenzivní typ zelené střechy osazené rostlinami, které se dobře 

přizpůsobují extrémním podmínkách a vyžadují minimální údržbu. Je možné osadit 

suchomilnými rostlinami například: netřesky, rozchodníky, mechy, sukulenty, byliny 

a luční traviny. Hnojíme 1 – 2 x za rok vhodným hnojivem. 

 Zvolená skladba 

 Železobetonová stropní konstrukce 220 mm 

 Spádová vrstva ve spádu 2% cementová pěna PORIMENT PS tl. min. 40mm 

 Asfaltový penetrační nátěr 

 Parozábrana Parabit G S40 

 Tepelná izolace Syrodur 5000 CS 100 mm ve dvou vrstvách 

 Separační vrstva geotextilie GUTTATEX 300  1 mm 

 PVC hydroizolace Fatrafol 818 odolná proti prorůstání kořínků 2 mm 



143 

 

 Urbanscape ochranná folie 

 Urbanscape retenční drenážní folie 

 Urbanscape Green Roll 40 mm 

 Urbanscape rozchodníkový koberec 40 mm 

 Systém URBANSCAPE 

a) Rozdíl mezi klasickou zelenou střechou a Urbanscape 

Klasická zelená střecha se musí pravidelně zalévat, protože nedokáže 

akumulovat velké množství vody. V praxi se to často zanedbá a rostliny 

uvadnou. Urbascape dokáže vodu akumulovat a zalévá se minimálně. Po 

zhotovení klasické střechy se rostliny teprve vysazují, kdyžto Urbanscape se 

dodává s předpěstovaným kobercem rostlin. 

b) Zabraňuje přehřívání interiéru 

Teplota zelené střechy je až o 40 °C nižší než u tradiční střechy! Zelené střechy 

pomáhají v létě snížit efekt městských tepelných ostrovů, kdy je teplota vzduchu 

ve městech až o 5 – 7 °C vyšší než na venkově.  

c) Prodlužuje životnost střechy 

Zelená střecha dokáže prodloužit životnost střechy až trojnásobně! Chrání 

spodní vrstvy střechy před mechanickým poškozením, UV zářením a vysokými 

teplotními výkyvy. 

d) Výhody 

 zadržuje velké množství vody a téměř se nemusí zalévat 

 díky nízké hmotnosti příliš nezatěžuje střech 

 po zhotovení je již celá zelená 

e) Vrstvy 

 Urbanscape rozchodníkový koberec je Biologicky odbouratelný Urbanscape 

rozchodníkový koberec tvoří deset až dvanáct různých druhů rozchodníků. 

Rozchodníkový koberec má alespoň 95% pokrytí při dodání. Tyto odolné 

rostliny dokážou zadržet vodu v jejich listech a jsou proto velmi vhodné pro 

různé povětrnostní podmínky. 

 Urbanscape Green Roll je lehký substrát pro zelené střechy z dlouhých 

kamenných panenských vláken, speciálně šitý do kompaktního a rozměrově 

stabilního pásu. Výrobek je tvořen výhradně z panenských minerálních 
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kamenných vláken. Urbanscape Grenn Roll zajišťuje vynikající zadržování 

vody a ochranu zelené střechy. Je dobrý pěstebný substrát z různých 

minerálních směsí. Urbanscape Green Roll Medium a Urbanscape Green Roll 

High mají navíc extra savé částice rozptýlené do vlny kamenné minerální plsti. 

Tím se výrobek stává nejvhodnější pro pěstování rostlin, kde substrát 

z minerální vlny absorbuje vodu přes vzlínání. Super absorbční částice 

umožňují další skladování vody i uvolnění v případě potřeby. Super absorbční 

částice také chrání vodu proti odpařování a vyplavování při vysokých 

teplotách. 

 Urbanscape retenční drenážní fólie s oboustrannou drenáží i zásobníkovou 

deskou. Vyrobena z recyklovaných vysoce kvalitních plastů. S vynikající 

nosností pro zelené střechy. Zabezpečuje provzdušnění kořenů rostlin. Panely 

jsou na jedné straně perforovány pro zadržování vody. Retenční drenážní desky 

zajišťují dostatek vody v suchých obdobích a rychlý odtok vody v období 

dešťů.12 

 Montážní postup 

– Na střeše vytyčíme spád pomocí vodícími latěmi nebo provázkem. 

– Poté čerpáme cementovou pěnu na železobetonový strop a srovnáme do 

potřebných ploch latí nebo nivelační hrazdou. Následuje technologická pauza 30 

dní. 

– Po uplynutí technologické pauzy naneseme penetrační nátěr a natavíme 

asfaltový pás (více viz příloha č. 3). 

– Další je vrstva tepelné izolace, která se klade na sraz, a dohlížíme na dodržení 

provázaní jednotlivých desek, tj. vazba. 

– Musí být zateplena i atika na lepidlo s talířovými hmoždinkami. 

– Geotextilie se volně pokládá s přesahem 100 mm ve směru spádu. Dočasně ji 

přitížíme prkny do doby pokládky PVC hydroizolace a jejího kotvení. 

– Následuje osazení žlabů. 

                                                           

12  Technické parametry URBANSCAPE (http://www.knaufinsulation.cz/zelene-

strechy-urbanscape) 
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– Poté můžeme pokládat hydroizolaci, postup je shodný s pokládkou hydroizolace 

v technologickém předpisu č. 3. 

– Provedeme oplechování atiky (viz. Příloha D3A) 

– Ochrannou folii rozvineme se vzájemným přesahem 20 cm a dočasně zatížíme 

do pokládky drenážní folie 

– Drenážní folii klademe s vzájemným přesahem na 2 řady otvory nahoru. Pod ní 

vsuneme „L“ lištu. 

– Green Roll rozvineme kolmo na drenážní folii těsně vedle sebe 

– Rozchodníkový koberec opatrně rozvineme příčně na Green Roll. Začínáme 

v nejvyšším místě a postupujeme ve směru spádu střechy. Rozchodníkový 

koberec klademe 200 mm od okraje střechy a od střešních vpustí, tento prostor 

zasypeme kačírkem frakce 16 – 32 mm.  

 

Obr. č. 60 Pokládka ochranné folie [zdroj: www.knaufinsulation.cz] 

 

Obr. č. 61 Pokládka Green roll na sráz [zdroj: www.knaufinsulatinon.cz] 
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Obr. č. 62 Detail souvrství: Rozchodníkový koberec, Green roll, Nopová folie [zdroj: www.kmaufinsulation.cz] 

 

Obr. č. 63 Detail přechodu Rozchodníkového koberce a kačírku [zdroj: www.knaufinsulation.cz] 

– Osadíme střešní vpusť s ochranným košem (viz. Příloha D3B) 

– Po pokládce je nutná zálivka tak dlouho, než se Green Roll nasytí. Povrch je 

nasycený, když přebytečná voda (voda, kterou souvrství nepojme, tedy ji 

propouští na drenážní vrstvu) začne odtékat do střešního žlabu. Nasycení 

zjistíme také stlačením (například prstem), pokud se stlačený povrch zalije 

vodou je nasycen. 

 Variantní řešení č. 4 - Jednoplášťová střecha 
Tato zvolená varianta je velmi jednoduchá na montáž a především je časově 

nenáročná na následnou údržbu. Kromě technologické pauzy, která je vyžadována po 
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provedení spádové vrstvy, je možné provádět pokládku jednotlivých vrstev zvolené 

skladby kontinuálně, bez větších časových přestávek. 

Stříkaná tepelná izolace byla zvolena především z důvodu její velké výhody, kdy 

nedochází k přehřívání interiéru v letním období.  

Jednoplášťovou střechu jsem zvolila z důvodu širokého používání pro řešení 

zastřešení bytových domů v České republice, a ačkoliv se nejedná o efektní variantu i 

ona má nepřeberné výhody, které již byly uvedeny v úvodu kapitoly. Další velkou 

výhodou je dostupnost a zkušenosti realizačních firem, tudíž jen málokdy dochází 

k závažným poruchám. 

 Zvolená skladba 

 Železobetonová stropní konstrukce 220 mm 

 Spádová vrstva ve spádu 2% cementová pěna PORIMENT PS tl. Min. 40mm 

 Stříkaná tepelná izolace EKO H Roof, tl. 80 – 100 mm 

 UV nátěr vícevrstvý 

 Montážní postup 

– Na střeše vytyčíme spád pomocí vodících latí nebo provázkem. 

– Poté čerpáme cementovou pěnu na železobetonový strop a srovnáme do 

potřebných ploch latí nebo nivelační hrazdou. Následuje technologická pauza 30 

dní. 

– Osazení prostupujících konstrukcí a žlabů. 

– Tepelná izolace se nanáší nástřikovou pistolí, pěna po dopadu na povrchu ihned 

reaguje, expanduje a po chvíli zatvrdne. Nástřik přechází z vodorovné 

konstrukce plynule na svislé. (viz. Detail D4) 
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Obr. č. 64 Příklad přechodu nástřiku ze svislé na vodorovnou konstrukci [zdroj: www.penovaizolacni.cz] 

 

Obr. č. 65 Detail ukončení u odvětrávacího komínku a příklad řešení střešní vpusti [zdroj: 

www.penovaizolacni.cz] 
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– Na tepelnou izolaci naneseme nástřikem UV nátěr ve dvou vrstvách. Životnost 

UV nátěru je 30 let, ale je vhodné dle výrobce nástřik obnovovat v rozmezí 3 – 

7 let. 

– Osazení oplechování atiky. 

3 CENOVÉ POROVNÁNÍ 
Cenové porovnání jsem provedla pro 1 m2 každé navržené skladby, bez 

započítání materiálu atiky, oplechování, průlezu apod. Pro každou skladbu je vytvořen 

rozpočet v programu BUILDpowerS od firmy RTS pro 1 m2 skladby. 

 Variantní řešení č. 1 - Dvouplášťová střecha 

R: 03 Dvouplášťová střecha  1m2 

       

P.č. 

Číslo 

položky Název položky MJ množství 

cena / 

MJ celkem 

Díl: 44 Zastřešení       41,89 

1   Montáž geotextílie m2 1,00000 15,90 15,90 

2   Geotextilie GUTTATEX 300 

g/m2 š. 200 cm PES 

m2 1,00000 25,80 25,80 

3   Přesun hmot pro budovy 

monolitické výšky do 36 m 

t 0,00034 554,00 0,19 

Díl: 711 Izolace proti vodě       

205,39 

4   Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr 

ALP za studena, 1x nátěr - včetně 

dodávky penetračního laku ALP 

m2 1,00000 18,00 18,00 

5   Izolace proti vlhk. vodorovná 

pásy přitavením 

m2 1,00000 75,90 75,90 

6   Pás asfaltový Parabit G S 40 

pískovaný 

m2 1,00000 107,00 107,00 

7   Přesun hmot pro izolace proti 

vodě, výšky do 60 m 

t 0,00521 861,00 4,49 

Díl: 712 Živičné krytiny        
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1 208,08 

8   Krytina střech do 10° fólie, 4 

kotvy/m2, tl. izolace do 160 mm, 

fólie ve specifikaci 

m2 1,00000 359,50 359,50 

    Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření 

všech spojů, překrytí kotev pásem fólie. 

9   Propan-butan lahve 33 kg kus 0,50000 1 

158,00 

579,00 

10   Fólie Fatrafol 810 tl.1,5, š. 1300 

mm střešní šedá 

m2 1,00000 217,00 217,00 

11   Přesun hmot pro povlakové 

krytiny, výšky do 36 m 

% 11,5550 4,55 52,58 

Díl: 713 Izolace tepelné     

  

529,91 

12   Izolace tepelné stropů vrchem 

kladené volně, 2 vrstvy - materiál 

ve specifikaci 

m2 1,00000 47,20 47,20 

13   Deska z minerální plsti ISOVER 

UNI tl. 100 mm 

m2 1,00000 139,00 139,00 

14   Deska z minerální plsti ISOVER 

S-i 2000x1200x100mm, 

ekonomická 

m2 1,00000 323,50 323,50 

15   Přesun hmot pro izolace tepelné, 

výšky do 36 m 

t 0,02150 940,00 20,21 

Díl: 762 Konstrukce tesařské       

1 205,08 

16   Montáž vázaných krovů m2     1,00000 229,50 229,50 

17   krov 1 m2 m2     1,00000 644,00 644,00 

18   Hřeb nastřelovací pozinkovaný 

typ B d 6x60 mm 

100

0 ks 

0,20000 228,00 45,60 
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19   Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 

4PD tl. 22 mm 

m2 1,00000 267,00 267,00 

20   Přesun hmot pro truhlářské 

konstr., výšky do 36 m 

% 11,86100 1,60 18,98 

Cena celkem bez DPH     3 190,00 

Cena celkem s DPH     3 860,00 

 

 Variantní řešení č. 2 - Zelená dvouplášťová střecha 
Cena zatravňovacích panelů 3300 kč/m3 jsem přepočítala na m2 výšky 100 mm na 330 

kč. 

R: 04 Zelená střecha dvouplášťová 1m2 

       

P.č. 

Číslo 

položky Název položky MJ množství 

cena / 

MJ celkem 

Díl: 44 Zastřešení       41,89 

1   Montáž geotextílie m2 1,00000 15,90 15,90 

2   Geotextilie GUTTATEX 300 

g/m2 š. 200 cm PES 

m2 1,00000 25,80 25,80 

3   Přesun hmot pro budovy 

monolitické výšky do 36 m 

t 0,00034 554,00 0,19 

Díl: 01 zelená střecha       

1 072,82 

4   Izolace tepelné stropů vrchem 

kladené volně, 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci 

m2 1,00000 23,60 23,60 

5   Výsadba trvalek m2     1,00000 400,00 400,00 

6   Vegetační panel m2     1,00000 330,00 330,00 

7   Kamenivo  těžené frakce 8-16 

kačírek praný  VL 

m3 0,10000 875,00 87,50 

8   Tkanina jutová JH 427 g/m2 šíře 

105 cm přírodní, kotvená 

m 1,00000 33,90 33,90 
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9   Přesun hmot pro izolace tepelné, 

výšky do 36 m 

t 0,21045 940,00 197,82 

Díl: 711 Izolace proti vodě       129,13 

10   Izolace proti vlhkosti vodor. 

nátěr ALP za studena, 1x nátěr - 

včetně dodávky penetračního 

laku ALP 

m2 1,00000 18,00 18,00 

11   Pás asfaltový Parabit G S 40 

pískovaný 

m2 1,00000 107,00 107,00 

12   Přesun hmot pro izolace proti 

vodě, výšky do 60 m 

t 0,00480 861,00 4,13 

Díl: 712 Živičné krytiny       

1 296,84 

13   Izolace proti vlhk. vodorovná 

pásy přitavením 

m2 1,00000 75,90 75,90 

14   Krytina střech do 10° fólie, 4 

kotvy/m2, na beton, tl. izolace 

do 160 mm, fólie ve specifikaci 

m2 1,00000 359,50 359,50 

    Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, 

svaření všech spojů 

15   Propan-butan lahve 33 kg kus 0,50000 1 

158,00 

579,00 

16   Fólie Fatrafol 818 tl. 2,0, š.1200 

mm střešní šedá 

m2 1,00000 226,00 226,00 

17   Přesun hmot pro povlakové 

krytiny, výšky do 36 m 

% 12,40400 4,55 56,44 

Díl: 713 Izolace tepelné       529,91 

18   Izolace tepelné stropů vrchem 

kladené volně, 2 vrstvy - 

materiál ve specifikaci 

m2 1,00000 47,20 47,20 

19   Deska z minerální plsti ISOVER 

UNI tl. 100 mm 

m2 1,00000 139,00 139,00 
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20   Deska z minerální plsti ISOVER 

S-i 2000x1200x100mm, 

ekonomická 

m2 1,00000 323,50 323,50 

21   Přesun hmot pro izolace tepelné, 

výšky do 36 m 

t 0,02150 940,00 20,21 

Díl: 762 Konstrukce tesařské       

1 216,66 

22   Montáž vázaných krovů m2     1,00000 229,50 229,50 

23   krov 1 m2 m2     1,00000 644,00 644,00 

24   Hřeb nastřelovací pozinkovaný 

typ B d 6x60 mm 

100

0 ks 

0,25000 228,00 57,00 

25   Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 

4PD tl. 22 mm 

m2 1,00000 267,00 267,00 

26   Přesun hmot pro truhlářské 

konstr., výšky do 36 m 

% 11,97500 1,60 19,16 

Cena celkem bez DPH     4 287,00 

Cena celkem s DPH     5 187,00 
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 Variantní řešení č. 3 - Zelená střecha URBANSCAPE 

R: 06 Zelená střecha Urbanscape 1 m2 

       

P.č. 

Čísl

o 

polo

žky Název položky MJ množství 

cena / 

MJ celkem 

Díl: 44 Zastřešení       

238,49 

1   Montáž geotextílie m2 1,00000 15,90 15,90 

2   Potěr Poriment PS-500 ve spádu,nad 

500m2,tl. 40 mm 

m2 1,00000 182,50 182,50 

3   Geotextilie GUTTATEX 300 g/m2 

š. 200 cm PES 

m2 1,00000 25,80 25,80 

4   Přesun hmot pro budovy monolitické 

výšky do 36 m 

t 0,02579 554,00 14,29 

Díl: 01 Zelená střecha       

1 914,14 

5   Povlaková krytina střech do 10°, 

fólií PVC, 1 vrstva - fólie ve 

specifikaci 

m2 1,00000 111,00 111,00 

6   Kladení rozchodníkového koberce, 1 

vrstva - materiál ve specifikaci 

m2 1,00000 23,60 23,60 

7   Kladení rozchodníkového koberce, 1 

vrstva - materiál ve specifikaci 

m2 1,00000 23,60 23,60 

8   Pokládka drenážní folie m2     1,00000 23,60 23,60 

9   URBANSCAPE rozchodníkoví 

koberec 20 - 40 mm 

m2     1,00000 999,00 999,00 

10   URBANSCAPE Green roll 20 mm m2     1,00000 216,00 216,00 

11   URBANSCAPE drenážní folie 

retenční 

m2     1,00000 400,00 400,00 
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12   URBANSCAPE ochranná folie - 

protikořenová 

m2     1,00000 109,00 109,00 

13   Přesun hmot pro budovy monolitické 

výšky do 36 m 

t 0,01505 554,00 8,34 

Díl: 711 Izolace proti vodě       

205,39 

14   Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr 

ALP za studena, 1x nátěr - včetně 

dodávky penetračního laku ALP 

m2 1,00000 18,00 18,00 

15   Izolace proti vlhk. vodorovná pásy 

přitavením 

m2 1,00000 75,90 75,90 

16   Pás asfaltový Parabit G S 40 

pískovaný 

m2 1,00000 107,00 107,00 

17   Přesun hmot pro izolace proti vodě, 

výšky do 60 m 

t 0,00521 861,00 4,49 

Díl: 712 Živičné krytiny       

1 164,50 

18   Krytina střech do 10° fólie, 4 

kotvy/m2, na beton, tl. izolace do 

160 mm, fólie ve specifikaci 

m2 1,00000 359,50 359,50 

    Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření 

všech spojů, překrytí kotev pásem fólie. 

19   Propan-butan lahve 33 kg kus 0,50000 1 

158,00 

579,00 

20   Fólie Fatrafol 818 tl. 2,0, š.1200 mm 

střešní šedá 

m2 1,00000 226,00 226,00 

Díl: 713 Izolace tepelné       

1 539,20 

21   Izolace tepelné stropů vrchem 

kladené volně, 2 vrstvy - materiál ve 

specifikaci 

m2 1,00000 47,20 47,20 
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22   Deska Styrodur 5000 CS 1250 x 600 

x 100 mm zelená 

m2 2,00000 746,00 1 

492,00 

Cena celkem bez DPH     5 062,00 

Cena celkem s DPH     6 125,00 

 

 Variantní řešení č. 4 - Jednoplášťová střecha 

R: 02 Jednoplášťová střecha 1 m2 

       

P.č. 

Číslo 

položk

y Název položky MJ množství 

cena / 

MJ celkem 

Díl: 44 Zastřešení       196,60 

1   Potěr Poriment PS-500 ve 

spádu,nad 500m2,tl. 40 mm 

m2 1,00000 182,50 182,50 

2   Přesun hmot pro budovy 

monolitické výšky do 36 m 

t 0,02545 554,00 14,10 

Díl: 713 Izolace tepelné       982,20 

3   TI stříkaná EKO H roof + UV 

nástřik 

m2     1,00000 954,00 954,00 

4   Přesun hmot pro izolace tepelné, 

výšky do 36 m 

t 0,03000 940,00 28,20 

Cena celkem bez DPH     1 179,00 

Cena celkem s DPH     1 427,00 
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Graf č. 1 Cenové porovnání 

4 ČASOVÉ POROVNÁNÍ 
Časové porovnání je provedeno na objekt B4 pro jednotlivé skladby, bez 

provádění atiky, oplechování, průlezu atd., a bez započtení nutnosti provedení vstupní 

a výstupní kontroly. 

 

 

Graf č. 2 Časové porovnání 
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5 POROVNÁNÍ SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA U 
Výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí (U) u všech navržených skladeb 

jsem vypočítala dle níže uvedených vzorců dosazením hodnot získaných 

z technických listů jednotlivých materiálů. Dále jsem využila výpočtu na webových 

stránkách tzb-info. 

V tabulce jsou vypsány konečné výsledky výpočtu součinitele prostupu tepla a 

porovnány s požadavky dle ČSN 73 0540 – 2. 

 

Prostupu tepla: U =
1

(𝑅𝑆𝑖+𝑅+𝑅𝑆𝑒)
 = [W/m2k] 

 

Tepelný odpor: R = 
𝑑

𝜆
 = [m2k/W] 

 

 Požadavky ČSN 73 0540 – 2 

 Požadovaná hodnota: UN,20 = 0,24 W/m2K 

 Doporučená hodnota: Urec,20 = 0,16 W/m2K 

 Doporučená hodnota po pasivní budovy: Upas,20 = 0,15 – 0,10 W/m2K 

Tab. č.  28 Součinitel prostupi tepla U 

Skladba U Vyhoví / Nevyhoví 

[ - ] [W/m2k] [ - ] 

1. Dvouplášťová 0,15 Vyhovuje na Upas,20 

2. Dvouplášťová zelená 0,13 Vyhovuje na Upas,20 

3. Zelená 

URBANSCAPE 

0,13 Vyhovuje na Upas,20 

4. Jednoplášťová 0,19 Vyhovuje na UN,20 

Všechny skladby vyhovují požadavkům dle ČSN 73 0540 – 2. 

6 ZÁVĚR 
Tab. č.  29 Shrnutí výsledků 

Skladba Cena s DPH Doba U 

[ - ] [ Kč/m2 ] [ Dny ] [W/m2k] 

1. Dvouplášťová 3860 27 Pasivní 

budovy 

2. Dvouplášťová zelená 5187 30 Pasivní 

budovy 
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3. Zelená URBANSCAPE 6125 51 Pasivní 

budovy 

4. Jednoplášťová 1427 35 Požadovaná 

 

Navrhované skladby nelze posuzovat objektivně, jelikož se jedná o dvě 

dvouplášťové a dvě jednoplášťové střechy, a z toho dvě jsou zelené. Proto se zde 

zaměřím pouze na porovnání z finančního hlediska, časového hlediska a požadavkům 

na prostup tepla. Z těchto hledisek je pomyslným vítězem dvouplášťová střecha. 

Z důvodu druhé nejnižší ceny nejkratší doby provádění a součinitel prostupu tepla 

splňuje požadavky pro účely pasivních domů. 

Srovnání zelené střechy, jelikož mě nové systémy od firem ISOVER a KNAUF 

zaujaly. Z cenového hlediska je zelená dvouplášťová střecha levnější. Z pohledu 

prostupu tepla jsou si skladby rovny. Velký rozdíl je v době provádění, kdy u 

jednoplášťové zelené střechy je delší doba o 21 dní. Za předpokladu požadavku 

pochůzí střechy je vhodnější jednoplášťová zelená střecha pro snadnější vybudování 

zábradlí na atice a doplnění střechy o chodníky. U dvouplášťové zelené střechy by 

bylo nutné upravit skladbu horního pláště. Další výhodou u jednoplášťové střechy je 

dodávání rozchodníkových koberců s min. 95 % pokrytí rostlinami, zato u 

dvouplášťové je nutná výsadba a plné pokrytí lze předpokládat za 1 – 2 roky. 

Všechny navrhované skladby mají své výhody a nevýhody. Proto je hlavně na 

investorovi jakou má střecha plnit funkčnost, cenovou a časovou náročnost či estetický 

vzhled. Z mého pohledu je nejzajímavější varianta zelené jednoplášťové střechy, 

kterou je možné využívat jako další prostor pro obyvatele bytových domů. Skladba 

není náročná na pokládku, jen je časově náročnější díky nutné technologické pauze 

spádové vrstvy, jež lze kompenzovat realizací spádové vrstvy postupně na všech 12 

objektech. Tímto řešením zaplníme 30 dní technologické pauzy. A po uplynutí 

technologické pauzy budou realizovány další vrstvy po jednotlivých objektech. Proto 

je z mého pohledu nejvhodnějším alternativním řešením střechy na integrovaném 

bytovém domě „NA PANENCE“. 
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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 Tato zpráva je vypracována pro technologickou etapu zastřešení objektu 

Integrovaného bytového domu „NA PANENCE“ objekty B3 a B4 v Brně – Líšni. 

Zpráva uvádí základní předpisy, které musí být dodrženy z hlediska ochrany životního 

prostředí. V průběhu realizace musí být zajištěna ochrana životního prostředí dle 

nařízení, stanovujícím opatření a postupy v souladu s platnými zákony o nakládání 

s odpady. Důležité je dodržovat povinnosti plynoucí z těchto předpisů: 

 Předpis č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

 Předpis č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 

 Předpis č. 383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o 

podrobnostech nakládání s odpady 

 Předpis č. 477/2001 Sb. Zákon o obalech 

 Předpis č. 100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 

 Předpis č.272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací 

 Stavba svým provozem neovlivní životní prostředí nad míru obvyklou. 

Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje budou 

po revizní kontrole, a tudíž nehrozí únik olejů, pohonných hmot a jiných látek. Pokud 

k úniku přeci jen dojde, tak bude o této skutečnosti proveden zápis a bude se tento 

problém neprodleně řešit. Odpady vzniklé provozem sanitárních buněk a mobilních 

toalet budou odváděny do fekálních nádrží. Které bude firma TOI TOI pravidelně 

servisovat a likvidovat vzniklý opad. 

  Požadavky jsou kladeny především na odpady vznikající při výstavbě. 

Zmíněné odpady je nutné třídit dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. a zajistit jejich likvidaci 

v souladu s platnou legislativou. Dle katalogu odpadů se budou jednotlivé odpady 

stavební (skupina 17) a komunální (skupina 20) třídit v průběhu výstavby do 

kontejnerů a označených nádob a poté odvážet k recyklaci v závislosti na druhu. 

Nakládáno s odpady bude dle vyhlášky č.383/2001 Sb. a dle zákona č.185/2001 Sb.. 

2 TŘÍDĚNÍ ODPADŮ 
V této kapitole jsou jednotlivé odpady rozděleny a popsány způsoby nakládání s nimi. 
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 Staveništní odpad 
 Vznikající při výstavbě a je rozdělen do dvou kategorií: O – ostatní běžný 

odpad a N – nebezpečný odpad. V níže uvedené tabulce se odpad rozdělí do 

jednotlivých nádob. 

Tab. č.  30 Staveništní odpad 

Kód Název odpadu Kategorie Způsob likvidace 

150101 Papírové a lepenkové obaly O 1 

150102 Plastové obaly O 1 

150104 Kovové obaly O 2 

170201 Dřevo O 1 

170203 Plasty O 2 

170302 Asfaltové směsi O 1 

170604 Izolační materiály O 1 

170407 Směsné kovy O 3 

170903 Jiné stavební a demoliční odpady N 1 

170904 Směsné stavební a demoliční 

odpady 

O 1 

Místa, kam budou jednotlivé odpady odvezeny: 

1. SAKO Brno, a.s. – spalovna, sběrný dvůr, skládka stavební suti včetně 

nebezpečného odpadu 

2. EKOTERMEX, a.s. Vyškov – spalovna nebezpečného a průmyslového odpadu 

3. REMET, spol, s.r.o., Brno – skládka kovošrotu 

 Komunální odpad 
 Vznikající díky pohybu osob po staveništi a jejich potřeb. Vzniklý odpad se 

neřadí do odpadů nebezpečných. V níže uvedené tabulce se odpad rozdělí do 

jednotlivých nádob. 

Tab. č.  31 Komunální odpad 

Kód Název odpadu Kategorie Způsob likvidace 

200101 Papír a lepenka O 1 

200102 Sklo O 1 
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200108 Biologický rozložitelný odpad O 1 

200111 Textilní materiál O 1 

200125 Jedlý olej a tuk O 1 

200139 Plasty O 1 

200301 Směsný komunální odpad O 1 

Místa, kam budou jednotlivé odpady odvezeny: 

1. SAKO Brno, a.s. – spalovna, sběrný dvůr, skládka stavební suti včetně 

nebezpečného odpadu 

3 PRACH A HLUK 
 Vlivy ovlivňující kvalitu životního prostředí v okolí výstavby jsou hluk a prach 

vznikající při realizaci stavby. Staveniště se nachází v zastavěném území Brno – Líšeň, 

jeho provoz by tedy neměl obtěžovat okolí ve velké míře. 

 Je nutné omezení hlučnosti na stavebních strojích. Limity hluku jsou stanoveny 

v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Práce budou na stavbě probíhat pouze ve stanovené 

pracovní době, a to od 16:00 do 18:00 hodin. V tuto dobu je povolena maximální 

hladina hluku je cca 65 dB. 

 Dále je nutné zamezit vzniku nadměrné prašnosti. Okolo staveniště bude 

realizované dočasné oplocení opatřené plachtou, která zamezí prašnosti do okolí. Při 

realizaci střešní konstrukce se nepředpokládá nadměrná prašnost ze staveniště 

vyžadující další opatření proti prachu. 

4 OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ KOMUNIKACÍ 
 Při realizaci střešní konstrukce nepředpokládáme výrazné znečišťování 

komunikací. Proto není na staveništi navržena oklepová plocha v případě znečištění 

komunikace na ulici Sedláčkova bude objednán samosběrný zametač. 

5 ZÁVĚR 
 Každý pracovník musí být seznámen s těmito opatřeními a musí je 

bezvýhradně dodržovat. O tomto školení bude proveden písemný záznam do 

stavebního deníku a stvrzen podpisem každého pracovníka.
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ZÁVĚR: 
 Cílem mojí práce bylo vytvořit potřebné podklady k realizaci zastřešení 

bytových domů v Brně.  Práce byla zpracována dle zapůjčené projektové 

dokumentace. Největší část práce tvoří popis realizace dvouplášťové střešní 

konstrukce. Při návrhu alternativ jsem se snažila využít moderních skladeb a materiálu 

s lepšími vlastnostmi. 

 V práci zpracovávám stavebně – průvodní a souhrnnou technickou zprávu, 

technologické předpisy, návrh strojní sestavy, technickou zprávu širších dopravních 

vztahů, zprávu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kontrolní a zkušební plány, 

zprávu o ochraně životního prostředí, porovnání alternativ, rozpočet a harmonogram. 

 I když je bakalářská práce zpracována jen na jednu technologickou etapu 

integrovaných bytových domů „NA PANENCE“ objektů B4 a B3, jsem poznala 

komplikovanost přípravy stavby tak velkého objektu. Poznala jsem důležitost 

návaznosti jednotlivých činností a jak je důležité plánování i malých detailů. Naučila 

jsem se používat a pracovat s programy, ulehčující rozpočtování a časové plánování 

staveb. Dále jsem se naučila nejen samostatné práci, ale i vyhledávání v normách a 

zákonech a spolupráci s dodavatelskými firmami, které jsem oslovovala za účelem 

získání  informací.
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- ČSN EN 13970 - Hydroizolační pásy a folie - asfaltové parozábrany - 

Definice a charakteristiky 

- ČSN 731901 - Navrhování střech - Základní ustanovení 

- ČSN P 730600 – Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 

- ČSN 750905 – Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží 

- ČSN 733610 – Navrhování klempířských konstrukcí 
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- ČSN 732810 – Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 

- ČSN 730212-3 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 

Část.3 Pozemní stavební objekty 

- ČSN 730210-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. 

Část1: Přesnost osazení 

- ČSN EN 1593 – Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti 

- ČSN EN 1928 – Hydroizolační pásy a folie – Asfaltové, plastové a pryžové 

pásy a folie pro hydroizolaci střech-Stanovení vodotěsnosti 

- ČSN EN 13956 – Hydroizolační pásy a folie-Plastové a pryžové foli pro 

hydroizolaci střech Definice a charakteristiky 

- ČSN EN 13970 -  Hydroizolační pásy a folie – Asfaltové parozábrany – 

Definice a charakteristiky 

- ČSN EN 1604 Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví-Stanovení 

rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek 

- ČSN P 73 0606  - Hydroizolace staveb 

- ČSN EN 1253-3 - Podlahové vpusti a střešní vtoky 

- ČSN 727221-3 tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Část 3: 

Průmyslově vyráběné výrobky z XPS 

- ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov - Terminologie 

- ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Požadavky 

- ČSN 72 7221-3 - Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví 

- ČSN EN 13164 - Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví  

- ČSN EN 13583 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové 

pásy a fólie 

- ČSN 73 0540 – 1 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 

- ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

- ČSN 73 0540 – 3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

- ČSN 73 0540 – 4 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody 

Zákony, nařízení vlády a předpisy: 
- Předpis č.183/2006 Sb., Stavební zákon 

- Předpis č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů 
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- Předpis č. 477/2001 Sb. Zákon o obalech 

- Předpis č. 100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 

- Předpis č. 350/2005 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a některé související zákony 

- Předpis č. 309/2006 Sb., Zákon kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy 

- Předpis č.272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací 

- Předpis č. 495/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší 

podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 

čistících a dezinfekčních prostředků. 

- Předpis č. 362/2005 Sb., Vyhláška o bližších požadavcích na bezpečnost a 

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

hloubky. 

- Předpis č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 
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