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Abstrakt  

Obsahem této bakalářské práce je stavebně technologická studie etapy provedení obvodového 

pláště administrativní budovy Schuss Praha v Praze. Jedná se o zhotovení provětrávané fasády. 

Práce řeší technologický předpis provětrávané fasády, zásady organizace výstavby včetně 

technické zprávy zařízení staveniště a výkresu zařízení staveniště, návrhu strojní sestavy, 

kontrolního a zkušebního plánu a bezpečnosti práce.  

Klí čová slova 

Technologická etapa, plechová provětrávaná fasáda, fasádní lamely Montaline, tepelná izolace, 

vzduchová mezera, technologický postup, rozpočet, časový plán, zařízení staveniště, mobilní 

pracovní plošina, strojní sestava, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost práce.  

Abstract 

The content of this bachelor thesis is structurally technological study stage execution external 

cladding of administrative building Schuss Praha in Prague. The works deals with making of 

ventilated facade. Thesis solve technological regulation of ventilated facade, principles of 

organization of construction including technical report of construction site equipment and 

drawing construction site equipment,design mechanical assembly, inspection and test plan and 

safety.  

Keywords 

Technology stage, metal ventilated facade, facade profiles Montaline, thermal insulation, air 

gap, technological process, budget, schedule, construction site equipment, mobile work 

platform, mechanical assembly, inspection and test plan, safety.  
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Úvod 

Tato bakalářská práce je zaměřena na zpracování stavebně technologické studie etapy 

provedení obvodového pláště administrativní budovy firmy Schuss Praha, spol. s.r.o. 

Výsledkem mé práce je návrh řešení obvodového pláště, zvolený jako tzv. provětrávaná fasáda. 

Mezi přednosti této fasády je zejména odolnost proti ohni, akustická izolace, tepelná roztažnost 

a montáž na nerovný povrch. Opláštění spočívá v provedení nosného jednosměrného svislého 

roštu, mezi který bude vložena tepelná izolace a ta bude kryta kontaktně difúzní fólií. Na nosný 

rošt se budou následně přišroubovávat fasádní lamely 

Pro stavebně technologickou studii etapy byl zpracován technologický předpis, výkres 

zařízení staveniště, zvolení vhodných mechanismů pro technologickou etapu, časový plán, 

položkový rozpočet technická zpráva BOZP a kontrolní a zkušební plán provětrávané fasády. 
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1. Popis území stavby 

1.1 Identifika ční údaje o stavbě 

Název stavby:   SÍDLO FIRMY SCHUSS PRAHA                    

Místo stavby:   Praha 15, Hostivař 

Katastrální území:  Hostivař 

Čísla pozemků:  2581/54, 1405/2, 1405/4 

Kraj:    Praha 

Stavebník:   SCHUSS PRAHA, spol. s.r.o. 

Weilova 2, 102 05 Praha 10 

IČO: 61457795 

DIČ: 010 - 61457795 

Druh stavby:   Novostavba 

Projektant:   ATELIER 6, s.r.o. 

Rokycanova 30, Praha 3, 130 00 

IČO: 26163535 

DIČ: CZ26163535 

2. Urbanistické, architektonické a stavebně technické 
řešení 

2.1 Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též 
vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně 
historický pr ůzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v 
památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 

Staveniště se nachází v katastrálním území Hostivař na parcelách dle katastru nemovitostí číslo 

2581/54, 1405/2, 1405/4. Investor Schuss Praha, spol. s.r.o. je vlastníkem pozemků. Parcela se 

nachází v Praze 15- Hostivaři mezi ulicemi K Pérovně a Štěrboholská v průmyslové zóně 

jihovýchodní části Prahy. Parcela je rovinatá bez větších nerovností. Staveniště se nachází na 

západní části pozemku. 

Stavba není ani nesouvisí s žádnou památkovou oblastí. 
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2.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě 

pozemků s ní souvisejících 

Navržená stavba se nachází v průmyslové zóně a z hlediska urbanistických hledisek je 

situována v místě, kde se v okolí zástavby nevyskytují stavby určené pro bydlení. Objekt je 

řešen jako dvoupodlažní s možností nástavby třetího nadzemního podlaží, nepodsklepený. 

Budova je obdélníkového půdorysu o rozměrech 43,36 x 19,36 m. Vjezd je umístěn v severní 

části pozemku, který je napojen na ulici K Pérovně. Parkoviště obsahující 23 míst ke stání je 

umístěno v severozápadní části pozemku. Jižní část pozemku bude využita jako plocha pro 

zásobování. V západní části pozemku bude umístěna transformátorová stanice PRE, která bude 

zásobovat objekt elektrickou energií. 

2.3 Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských 

staveb a řešení vnějších ploch 

2.3.1 Bourací práce 

Bude provedeno vybourání zbytků stávajících zpevněných ploch a základů bývalých 

provizorních staveb. Ty budou strojně upraveny na recyklát, který bude uložen na stavebním 

pozemku. Recyklát bude možné použít do spodních vrstev podloží zpevněných ploch. 

2.3.2 Zemní práce 

Před započetím veškerých zemních prací bude nutné vytýčit stávající inženýrské sítě.  

Na stávajícím pozemku budou plošně odebrány nejsvrchnější vrstvy, které tvoří dle 

geologického průzkumu částečně ornice a částečně navážky. 

Základová spára bude zhutněna a pod základové patky a základové pasy bude proveden 

vyrovnávací podkladní beton tloušťky 100 mm. Mezi základové patky a pasy bude proveden 

zhutnělý štěrkopískový podsyp srovnaný na úroveň – 0,250 m pod projektovanou nulu. 

2.3.3 Základy 

Na pozemku bude před započetím projektových prací proveden geologický a radonový 

průzkum. 

Před zahájením zakládání je nutné provést převzetí základové spáry geologem. Založení bude 

provedeno pod navážkami na jílových hlínách. 
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Sloupy 300x300 mm budou osazovány do kalichů monolitické železobetonové patky a tyto 

kalichy následně zality betonem C16/20 a tím zmonolitněny. Na tyto kalichy budou dále 

osazeny prefabrikované základové trámy, na které se v průběhu výstavby bude zdít obvodový 

plášť. Velikost patek je 2,8x2,8 m, výšky 500 mm. 

Veškeré železobetonové konstrukce budou provedeny z betonu C16/20 a oceli B500. 

Nad základy bude proveden podkladní beton se sítí tloušťky 150 mm z betonu C12/15. V 

základových pasech a podkladním betonu budou provedeny prostupy pro rozvody kanalizace a 

ostatních profesí. Pod základové konstrukce budou provedeny pásky pro uzemnění 

hromosvodu. 

2.3.4 Konstruk ční řešení 

Vlastní nosná konstrukce je navržena jako montovaný železobetonový skelet typu S1.2. Jedná 

se o trojlodní halu o modulovém rozponu 6,0 m x 6,0 m o sedmi polích po 6.0m. Objekt je 

dvoupodlažní s konstrukční výškou 3,7 m.   

Jedná se o objekt se systémem podélných rámů.  Na dělené sloupy jsou ukládány průvlaky tvaru 

T a typu S 1.2 s vyloženou konzolou na ukládání stropních panelů. 

Tuhost objektu je zajištěna ztužidly. Sloupy jsou čtvercového průřezu 300x300mm. 

Prefabrikované průvlaky jsou navrženy o rozměrech 390x390mm s vyložením 100mm pro 

uložení stropních panelů Spiroll.  

Schodiště je montované ocelové. 

2.3.5 Svislé konstrukce 

Obvodové stěny budou provedeny z cihelného zdiva Porotherm 36,5 P+D , které bude zatepleno 

Isover Fassil tl. 100mm a fasáda bude obložena pláštěm z ocelových profilových plechových 

kazet firmy Kovové profily, spol. s.r.o. typu fasádních lamel označených ML 26 F, šířky 300 

mm a různé délky. 

Veškeré zděné konstrukce v 1.NP a v 2.NP budou provedeny z příčkových cihel POROTHERM 

11.5 P+D resp. 6.5 P+D. Střešní atiky budou vyzděny z cihel POROTHERM 17,5 P+D. 

Výtahová šachta bude tvořena železobetonovými stěnami tl. 150 mm. 

Vytvořen bude dojezd výtahu do úrovně  -1,200m pod projektovanou nulu. 

Napojení příček na fasádní okenní sloupky bude provedeno konstrukcí UD 30 a opláštěné 

deskami Rigips tl. 9.5mm s minerální izolací Isover Piano tl. 40mm.  
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Vnitřní schodiště je montované ocelové s betonovými stupni ve svařovaném U-profilu, které 

jsou kryty hliníkovými plechy. 

Venkovní schodiště bude ocelové schodnicové. Vnitřní schodnice budou kotveny ve vřeteni ke 

třem sloupům HEB 200. Schodnice na úrovni -0,150m bude kotvena k železobetonovému 

základu. Tento základ bude monolitický a bude součástí základu k HEB sloupům. Horní 

podesta bude kotvena k objektu. Stupně schodiště budou z pororoštů. 

2.3.6 Vodorovné konstrukce 

Nosnou konstrukci stropů tvoří prefabrikované průvlaky, které mají 100mm vyložení na které 

jsou ukládány stropní panely Spiroll  tl. 250mm.  

Jako nadokenní překlady budou sloužit prefabrikovaná železobetonová podélná. Součástí 

skladeb podlah budou cementové potěry. Ve všech těchto konstrukcích budou provedeny 

dilatační spáry. Dilatace budou provedeny prořezem potěrů v místech sádrokartonových příček 

a vložením izolace Isover, u větších ploch budou dilatace provedeny po 6m. 

2.3.7 Střecha 

Střešní konstrukce je navržena jako dvouplášťová větraná střecha. 

Povlaková krytina je tvořena folií z měkčeného PVC FATRAFOL 810, tl. 1.5mm, barva světle 

šedá, která je mechanicky kotvena k podkladu.  

Skladba střechy: 

hydroizolace PVC-P Fatrafol 810; mechanicky kotvit k podkladu   1,5 mm 

prkenný záklop         32 mm  

dřevěné krokve 100/140 mm        140 mm 

dřevěná vaznice 100/160 mm       160 mm 

cihelné pilíře 300 x 300 mm z cihel plných na MVC 25 

tepelná izolace ISOVER S8 2 x 80 mm      160 mm 

nosný železobetonový panel SPIROLL      250 mm 

montovaný stropní podhled Rigips s kovovou nosnou konstrukcí desky RB 12,5 mm 

Všechny dřevěné konstrukce budou opatřeny ochranným nátěrem proti dřevokazným houbám 

a dřevokaznému hmyzu. 

Střešní plochy budou vyspádovány cca. 2% k střešním vpustím. Vpusti budou temperovány. 
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2.3.8 Hydroizolace a izolace proti radonu 

Na podkladní beton bude provedena foliová izolace z měkčeného PVC-P Fatrafol 793 proti 

zemní vlhkosti a proti  radonu - nízké radonové riziko.  

Izolace bude vytažena min. 200mm na svislé stěny a nad terén. Jako hydroizolace střechy bude 

použita rovněž folie z měkčeného PVC–P Fatrafol 810. Na sociálním zařízení a ve všech 

vlhkých provozech bude provedena stěrková hydroizolace vytažena min. 200mm na svislé 

stěny, ve sprchách min. 2100mm. Ve všech místnostech s podlahovou vpustí, bude podlaha 

spádována směrem k ní. 

2.3.9 Izolace proti hluku 

Podlahy v celém objektu jsou navrženy jako plovoucí z důvodu zamezení šíření hluku po 

konstrukcích. V podlahách je navržena minerální izolace proti kročejovému hluku Isover N tl. 

50mm.  

2.3.10  Tepelné izolace 

Celý projektovaný objekt je navržen tak, aby tepelně vyhovoval technickým podmínkám ČSN 

73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. Zateplení podlahové konstrukce v 

přízemí bude provedeno tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu tl. 50mm. Zateplení atik 

a železobetonových konstrukcí bude provedeno také extrudovaným polystyrenem tl. 50mm. 

Tepelná izolace střešních konstrukcí bude řešena deskami Isover  S 2 x 80mm.  

Zateplení fasády bude provedeno deskami Isover Fassil tl. 100 mm.  

2.3.11  Podhledy 

V celém objektu jsou navrženy zavěšené stropní podhledy výšky cca. 2900mm. 

2.3.12 Povrchy stěn 

Na sociálních zařízeních a v zázemí kuchyňského provozu budou provedeny keramické 

obklady do výšky cca. 2000mm.   
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2.3.13  Fasáda 

Fasáda je navržena jako bezkontaktní provětrávaná fasáda. Obvodový plášť se skládá 

z cihelných bloků Porotherm 36,5 P+D, kamenné tepelné izolace Isover fassil tl. 100 mm, 

kontaktní difúzní fólie Juta, větranou mezerou, nosného roštu a fasádních lamel ML 26/300 F. 

Fasádní lamely jsou ocelové žárově pozinkováné profilované plechy s šířkou 300 mm a různou 

délkou od firmy Kovové profily spol. s.r.o., se systémem do sebe zapadajících zámků. Nosný 

prvek L konzola je připevněna k cihelným blokům pomocí rámové hmoždinky SXR 10x100 

FUS. Tepelná izolace se k podkladu nelepí, pouze vkládá do nosného roštu a upevňuje pomocí 

plastových terčů s ocelovým trnem se spotřebou 6 ks/m². Připevnění fasádních lamel je pomocí 

zasunutí vrchní hrany do zámku lamely již připevněné a šroubováním spodní hrany lamely. 

Spoje se provádí pomocí závitotvorných šroubů EJOT JZ3-6,3x19-E22. Další klempířské 

profily se spojují pomocí trhacích nýtů. 

2.3.14  Výplně otvorů 

2.3.14.1 Okna 

Navržená okna a venkovní dveře jsou z hliníkových profilů SCHÜCO. Okna jsou otevíravě 

sklopná.  

2.3.14.2 Dveře 

Venkovní dveře na hliníkových fasádách jsou hliníkové s hliníkovým plechem. Ve vstupu do 

objektu budou osazeny prosklené posuvné dveře z hliníkových profilů. Ostatní vnitřní dveře 

jsou navrženy z dřevotřískové desky, plné, hladké včetně obložkových zárubní. 

2.3.15  Malby a nátěry 

Všechny místnosti v objektu budou opatřeny otěruvzdornou malbou. Veškeré kovové a dřevěné 

konstrukce budou opatřeny ochrannými nátěry. 

2.3.16  Klempířské a zámečnické konstrukce 

Veškeré klempířské prvky jsou navrženy z pozinkovaného plechu s reaktivním nátěrem. Jedná 

se o oplechování atik a oplechování světlíků. Parapety vnitřní i venkovní jsou navrženy z 

pozinkovaného plechu. Schodišťové zábradlí bude provedeno nerezové s nerezovým madlem. 

Markýza nad vstupem bude ocelová se skleněnou střechou. 

Markýza nad částí zásobování je navržena ocelová s průhledným vlnitým polykarbonátem. 

Podél fasády jsou navrženy slunolamy.  
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2.3.17  Pojízdné vnitřní areálové komunikace 

Povrch parkoviště bude tvořen betonovou dlažbou. Komunikace a manipulační plochy pro 

zásobování budou mít povrch krytý živičným povrchem. Parkovací stání budou tvořena 

betonovou zatravňovací dlažbou. Zámková dlažba bude krýt pěší komunikace. 

2.3.18  Transformátorová stanice PRE 

V západní části pozemku bude u hranice do ulice K Pérovně umístěná transformátorová stanice 

PRE typu BEK 300/550 o rozměrech 5,5x3m. Výška atiky je 2,63m nad terénem. 

Z transformátorové stanice bude vybudována přípojka NN areál firmy Schuss Praha, 

s ponecháním rezervy pro PRE 

2.3.19  Oplocení 

Pozemek bude oplocen z kovových sloupků s výplní ocelových svařovaných sítí a žárově 

pozinkován. Podezdívka bude ze železobetonových desek kotvených do patek sloupů oplocení. 

Výška oplocení bude 2,0 m. Vjezd bude tvořen z posuvné ocelové brány délky 9,37m 

s ovládáním z recepce a na sloupku u vjezdu. Vstup je tvořen brankou umístěnou vedle 

vjezdové branky. V jihovýchodní části pozemku je oplocení tvořeno z žb monolitickou stěnou, 

která slouží jak zástěna pro odpadkové kontejnery. Vstup do tohoto prostoru je dvěma 

brankami. 

2.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

V prostoru stavby nebo jejího okolí je dostupná veškerá technická a dopravní infrastruktura. 

Pozemky jsou napojeny na veřejné komunikace K Pérovně a Štěrboholská. Nachází se zde i 

chodníky pro pěší. Stavba bude napojena na kanalizaci, prodloužený vodovodní řád, horkovod, 

kabelové rozvody NN a rozvody veřejného osvětlení. Kanalizační přípojka bude připojena na 

stávající kanalizační řád. Vodoměrná šachta bude umístěna ve vodoměrné šachtě 

v severozápadní části pozemku. Plynovodní přípojka nebude realizována. Horkovodní přípojka 

bude napojena v severní části na stávající horkovod Pražské teplárenské, a.s. Veškerá elektrická 

energie bude napojena na novou transformátorovou stanici. Příjezd na staveniště je z ulice 

K Pérovně, která je v severní části pozemku široká 6,1 m.  



 

23 
 

2.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení 

dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro 

navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

Parkoviště splňuje požadavky vyhlášky č. 11/2014 sb., hl. m. Prahy na řešení dopravy v klidu. 

Parkovacích míst je 23 a z toho dvě vyhrazena pro osoby se sníženou pohyblivostí. Zpevněné 

plochy vně areálu jsou vybudovány a jejich rekonstrukce nebude potřebná 

2.6 Vliv stavby na životní prostředí 

Stavba je navržena, tak aby nenarušovala životní prostředí v dané lokalitě. Škodliviny jsou 

eliminovány nebo minimalizovány. Průmyslové škodliviny se zde nevyskytují. Splaškové vody 

budou svedeny do kanalizačního řádu. Komunální odpad se bude shromažďovat v jihovýchodní 

části pozemku v kontejnerech na to určených. 

2.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně 

přístupných ploch a komunikací 

Do všech přístupných podlaží je umožněn bezbariérový přístup pomocí výtahu s vyhovujícími 

rozměry. Před objektem jsou dvě parkovací místa pro invalidy. 

2.8 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich 

výsledků do projektové dokumentace 

Byl proveden inženýrsko-geologický a radonový průzkum. Vyhodnocení geologického 

průzkumu je jako jednoduchá stavba v jednoduchých základových poměrech. Vyhodnocení 

radonového průzkumu je jako nízké radonové riziko. 

2.9 Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční 

polohový a výškový systém 

Geodetická firma provedla zaměření staveniště a jeho okolí polohopisným a výškopisným 

zaměřením. Vše bylo zaměřeno v systému JTSK a výškově v systému BpV. 

2.10  Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 

technologické provozní soubory 

SO 101 – Administrativní budova 
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SO 102 – Zpevněné plochy – živce, zatravňovací tvárnice, chodníky – zámková dlažba 

SO 103 – Areálový vodovod  

SO 104 – Splašková kanalizace 

SO 105 – Areálový horkovod 

SO 106 – Areálový rozvod NN 

SO 107 – Transformátorová stanice 

SO 108 – Zeleň 

SO 109 – Oplocení, vjezdová brána 

2.11  Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby 

před negativními účinky provádění stavby a po jejím 

dokončení, resp. jejich minimalizace 

Celá stavba se nachází na pozemcích investora, proto nebude omezovat žádné existující 

provozy. Při všech pracích se musí postupovat, tak aby bylo zabráněno šíření nadměrného hluku 

a šíření prachu. Práce budou probíhat v běžné pracovní době. Případné znečištění veřejných 

komunikací bude ihned odstraněno. Vzniklé poškození bude nutné po skončení prací odstranit 

a uvést do původního stavu. 

2.12  Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Staveniště bude po dobu výstavby chráněno proti přístupu nepovolaných osob. Při provádění 

prací je nutné dodržovat veškeré právní předpisy a nařízení, především nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

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

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

být vybaveni osobními ochrannými pomůckami – pracovní oděv, reflexní vesty, přilby, brýle, 

pracovní rukavice. 

3. Mechanická odolnost a stabilita 

Statickými výpočty byla prokázána, že je stavba navržena se splňujícími podmínkami na 

mechanickou odolnost a stabilitu. 
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4. Požární bezpečnost 

Budova je navržena v souladu s platnými požárními předpisy dle ČSN 73 0802 - Požární 

bezpečnost staveb 

5. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba je navržena v souladu s hygienickými předpisy a technickými požadavky na výstavbu. 

Stavba je navržena, tak aby nenarušovala životní prostředí v dané lokalitě. Škodliviny jsou 

eliminovány nebo minimalizovány. Průmyslové škodliviny se zde nevyskytují. Splaškové vody 

budou svedeny do kanalizačního řádu. Komunální odpad se bude shromažďovat v jihovýchodní 

části pozemku v kontejnerech na to určených. 

6. Bezpečnost při užívání 

U veškerých zdrojů ohrožení pracovníků budou průběžně prováděny pravidelné revize. Vstup 

do strojoven výtahů bude cizím osobám zakázán. 

7. Ochrana proti hluku 

Není potřebné zřizovat další opatření proti ochraně hluku. Díky obvodovému plášti, který je 

tvořený provětrávanou fasádou a izolačními skly z trojskel je nadměrný hluk eliminován.  

8. Úspora energie a tepla 

8.1 Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění 

porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu 

energetické náročnosti budov 

Objekt je navržen na splnění platné normové požadavky na tepelnou techniku. 

8.2 Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

Není součástí této práce. Doložena samostatně 
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9. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Do všech přístupných podlaží je umožněn bezbariérový přístup pomocí výtahu s vyhovujícími 

rozměry. Před objektem jsou dvě parkovací místa pro invalidy. 

10. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího 

prostředí 

Na území stavby se neobjevují území se zvýšenou seismicitou nebo poddolování. Radonové 

riziko je nízké a stavba nezasahuje do ochranných pásem. 

11. Ochrana obyvatelstva 

Stavba splňuje požadavky na ochranu obyvatelstva. 

12. Inženýrské objekty 

12.1  Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Kanalizace splašková bude z objektu napojena novou přípojkou do veřejné kanalizace DN 200 

koncové šachty v místě křížení ulice K Pérovně a Rabakovská. Před výstupem z objektu je 

navržená revizní šachta. 

12.2  Zásobování vodou 

Stavební objekt bude napojený na prodloužený vodovodní řád PE 160 v ulici k Pérovně. 

Vodovodní řád bude ukončený hydrantem. Za hranicí pozemku areálu Schuss Praha je navržená 

vodoměrná šachta. 

12.3  Zásobování energiemi 

Vytápění objektu je uvažováno z nově vybudované výměníkové stanice voda/voda, která bude 

umístěna v přízemí objektu, v samostatné místnosti. Výměníková stanice bude napojena 

samostatnou přípojkou na potrubí horkovodu Pražské Teplárenské a.s., které je vedeno v těsné 

blízkosti objektu v ulici K Pérovně. Jedná se o horkovod 2x DN 250. Vlastní přípojka 

horkovodu 2x DN 50 bude vedena pod úrovní terénu zpevněných ploch uvnitř areálu firmy 

Schuss Praha. K zásobování elektrické energie bude sloužit nově vybudovaná kompaktní 
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transformátorová stanice PRE a.s., typu BEK 300/550 v západní části pozemku o půdorysných 

rozměrech 5,5 x 3 m. Výška atiky stanice je 2,63 m nad terénem. Stanice bude napojena na 

stávající kabel 22kV vedoucí přes pozemek investora, dále jejím propojením novým kabelem 

1kV s distribuční sítí PRE a.s. a realizována přípojka NN pro navrhovaný areál. 

12.4  Řešení dopravy  

Vjezd je umístěn v severní části pozemku, který je napojen na ulici K Pérovně o šířce 6,1 m.. 

Parkoviště obsahující 23 míst ke stání, z toho dvě pro invalidy bude umístěno v severozápadní 

části pozemku. Pozemky jsou napojeny na veřejné komunikace K Pérovně a Štěrboholská. 

Nachází se zde i chodníky pro pěší.  

12.5  Povrchové úpravy okolí stavby včetně vegetačních úprav 

Povrch parkoviště bude tvořen betonovou dlažbou. Komunikace a manipulační plochy pro 

zásobování budou mít povrch krytý živičným povrchem. Parkovací stání budou tvořena 

betonovou zatravňovací dlažbou. Zámková dlažba bude krýt pěší komunikace. Zbylá plocha se 

zatravní a vysázejí se dřeviny. 

13. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

Jedná se o administrativní a skladovací objekt, tedy nevýrobní.   
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1. Obecné informace 

1.1 Identifika ční údaje o stavbě 

Název stavby:   SÍDLO FIRMY SCHUSS PRAHA                    

Místo stavby:   Praha 15, Hostivař 

Katastrální území:  Hostivař 

Čísla pozemků:  2581/54, 1405/2, 1405/4 

Kraj:    Praha 

Stavebník:   SCHUSS PRAHA, spol. s.r.o. 

Weilova 2, 102 05 Praha 10 

IČO: 61457795 

DIČ: 010 - 61457795 

Druh stavby:   Novostavba 

Projektant:   ATELIER 6, s.r.o. 

Rokycanova 30, Praha 3, 130 00 

IČO: 26163535 

DIČ: CZ26163535 

Administrativní a skladová budova je dvoupodlažní objekt s dvouplášťovou plochou střechou 

o půdorysných rozměrech 43,36 x 19,36 m, výšce střechy 7,95 m a výšce střešních světlíků 

9,75 m. Nosná konstrukce budovy je provedena ze železobetonového skeletu o rozponu 6m 

v obou směrech a konstrukční výškou 3,7m. Založení objektu je provedeno plošně na základové 

patky. Obvodový plášť je vyzdívaný cihelnými stěnami z keramických broušených tvárnic 

Porotherm 36,5 P+D. Fasáda je provedena kombinaci provětrávané fasády a okenních otvorů 

různé velikosti.  

1.2 Obecné informace o procesu 

Obvodový plášt bude tvořen z cihelných broušených tvárnic Porotherm 36,5 P+D spojené 

pomocí zdící malty Porotherm Profi.. Na tyto tvárnice bude realizována vnější skládaná 

provětrávaná fasáda s vnějším pláštěm z fasádních lamel FeZn plechu. Nosný rošt fasády bude 

ocelový pozinkovaný plech systému Montaline. Jednosměrný svislý rošt je tvořen distančními 

L konzoly a nosnými profily. Na tento rošt budou připevněny fasádní lamely z předem 

pozinkovaného laku ML 26/300 F. Mezi jednosměrným svislým roštem bude vložena tepelná 
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izolace z minerální izolace z kamenných vláken Isover Fassil, která bude k nosné konstrukci 

kotvena pomocí talířových hmoždinek. Tepelná izolace bude chráněna kontaktně difúzní 

otevřenou fólií se slepenými přesahy. Vnější fasádní lamely budou provedeny z pozinkovaného 

plechu tloušťky 1,0 mm na svislý nosný rošt. Veškeré detaily jako nadpraží, ostění, ukončení 

atiky, musí být provedeny dle montážních detailů dodavatele. 

2. Materiál 

2.1 Výpis materiálu 

Tab. 1: Výpis materiálu  

Materiál Vým ěra M.J. Spotřeba 
na M.J. Celkem Prořez Celkem s 

prořezem 
Celkem 

zaokrouhleno 
Obsah 
balení 

Počet 
balení 

Prvky nosného roštu 

Konzola L120 m2 ks 4ks/m2 2986,55 5% 3023,88 3024     

Výztužný Pz plech, r.š. 150 mm m bm   1181,35 5% 1240,42 1240     

Výztužný Pz plech, r.š. 200 mm  m bm   11,6 5% 12,18 12     

Výztužný Pz plech, r.š. 333 mm  m bm   5,2 5% 5,46 6     

Výztužný Pz plech, r.š. 180 mm  m bm   98 5% 102,9 103     

Výztužný Pz plech, r.š. 66 mm  m bm   8,9 5% 9,35 9     

Nárožní profily 

Pz plech, r.š. 336 mm m bm   32,2 5% 33,81 34     

Pz plech, r.š. 88 mm m bm   64,4 5% 67,62 68     

Dilatační profily 

Lizéna, Pz plech, r.š. 256 mm m bm   96,9 5% 101,75 102     

Upevňovací profily 

Pz plech, r.š. 166 mm m bm   184,05 5% 186,65 187     

Pz plech, r.š.  125 mm m bm   312,19 5% 327,8 328     

Pz plech, r.š.  64 mm m bm   184,05 5% 193,25 193     

Ukončovací profily 

Pz plech, r.š. 333 mm m bm   41,6 5% 43,68 44     

Pz plech, r.š. 237 mm m bm   5,4 5% 5,67 6     

Pz plech, r.š. 180 mm m bm   26 5% 27,3 27     

Pz plech, r.š. 148 mm m bm   5,4 5% 5,67 6     

Krycí profily 

Pz plech, r.š. 262 mm m bm   184,05 5% 193,25 193     

Pz plech, r.š. 168 mm m bm   8,9 5% 9,35 9     

Pz plech, r.š. 148 mm m bm   2,7 5% 2,84 3     

Parapetní profily 

Pz plech, r.š. 314 mm m bm   184,05 5% 193,25 193     
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Materiál Vým ěra M.J. Spotřeba 
na M.J. Celkem Prořez Celkem s 

prořezem 
Celkem 

zaokrouhleno 
Obsah 
balení 

Počet 
balení 

Okapnicové profily 

Pz plech, r.š. 130mm m bm   8,9 5% 9,35 9     

Pz plech, r.š. 119mm m bm   307,71 5% 323,09 323     

Fasádní lamely z FeZn plechu ML 26/300 F, tl.1,0mm 

Délka                    

6520 mm ks   134           

5920 mm ks   198           

4910 mm ks   20           

3560 mm ks   6           

3200 mm ks   8           

2960 mm ks   3           

2700 mm ks   6           

2310 mm ks   8           

1710 mm ks   8           

1350 mm ks   5           

860 mm ks   46           

600 mm ks   10           

300 mm ks   7           

260 mm ks   82           

200 mm ks   10           

Tepelná izolace 

Isover Fassil, tl.100mm m2 m2   746,637 5% 783,97 784 3,6m2 218 

Difúzní fólie 

Jutatop WB 2AP m2 m2   746,637 5% 783,97 784 75m2 11 

Spojovací materiál 

Hmoždinka tal.zatlouk. Plast. 
BRAVOLL PTH 8/60x135 

m2 ks 6ks/m2 4703,81 5% 4939 4939 200 25 

Šroub EJOT JZ3-6,3x19-E22 m2 100ks 16ks/m2 119,46 5% 119,84 120 100 120 

Rámová hmoždinka SXR 10x100/50 
FUS 

m2 ks 4ks/m2 2986,55 5% 3023,88 3024 50 61 

Termoizolační PVC podložka, v.70mm, 
d.140 mm 

m2 ks 4ks/m2 2986,55 5% 3023,88 3024 200 16 

Al-nýt trhací pr.4,8/16 x18mm s 
nerezovým trnem 

m2 500ks 8ks/m2 12,02 5% 12,54 13 500ks 13 
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2.2 Doprava 

2.2.1 Primární doprava 

Tenkostěnné profily budou přivezeny na stavbu nákladním automobilem dodavatele 

v zapáskovaných balících, které mají zpravidla hmotnost maximálně 4 tuny. Přepravovaný 

materiál musí být zajištěn proti poškození a musí být pevně uchycen např. mechanickými 

popruhy. Po dopravě materiálu na stavbu je nutné před zahájením skládání zkontrolovat, zda 

počet balíků, plechů a ostatního příslušenství odpovídá údajům na dodacím listu a zda při 

přepravě nedošlo k viditelnému poškození dodávky. V případě nesrovnalostí či poškození 

nutno uvést toto na dodacím listě a obratem kontaktovat dodavatele. Každý balík bude označen 

štítkem, na kterém budou údaje výrobce, jméno objednatele, číslo zakázky, označení typu 

profilu a jeho tloušťky, počet kusů v balíku a jejich délky. Dle těchto údajů budou balíky 

zkontrolovány při rozbalování, zda souhlasí se štítkem. 

Před složením dodávky na stavbě je nutné mít zajištěn dostatečný prostor nejen pro skladování, 

ale pro manipulaci s balíky dodávaných profilů. Balíky plechu je potřeba skládat pomocí 

vhodných manipulačních a mechanizačních prostředků. U menších délek do 6 m je možné 

využít vysokozdvižný vozík. U délek delších  nebo těžších dodávek je nutné použít pro skládání 

jeřáb. 

2.2.2 Sekundární doprava 

Doprava po staveništi ve svislém směru bude realizována pomocí dvou samohybných 

nůžkových manipulačních plošin. Při délek větších jak 6 m fasádních lamel bude použit na 

přiblížení autojeřáb. Při použití autojeřábu je nutno použít jako vázacích prostředků textilní 

pásy. Nikdy nesmí být použity ocelové lana nebo řetězy. Úvazek je potřeba upevnit symetricky 

a v těžišti. 

Vodorovná doprava po staveništi bude probíhat ručně a vysokozdvižným vozíkem, u něhož je 

doporučeno lyžiny vozíku podložit vhodným materiálem, aby nedošlo k poškození nejen 

profilů, ale ani jejich povrchové úpravy. 



 

35 
 

 

Obr. 1: Ukázka dopravy pomocí vysokozdvižného vozíku  

 

Obr. 2: Ukázka správné manipulace s balíky  

2.3 Skladování 

Dodaný materiál je nutné chránit proti negativním povětrnostním vlivům, mechanickému 

poškození nebo deformaci plechů při nesprávném skladování. Balíky musí být správně 

podloženy a uloženy v podélném směru mírně šikmo, aby případná voda nebo kondenzát mohly 

bezproblémově odtékat. 

Maximální povolený počet balíků ukládaných do stohu jsou dva. Při navrstvení více balíků 

může docházet k deformaci fasádních plechů. Při uložení nad nekrytým prostorem je vhodné 

překrýt balíky plechů paropropustnou plachtou, která chrání plechy negativním vlivy, jako déšť, 

prach, sníh a nečistoty ovzduší. Proto je důležité, aby byla plachta na krajích otevřená. Při 

delším období skladování je doporučené uložit materiál pod krytý přístřešek nebo střechu a tím 

předejít možnému poškození plechů. 
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Obr. 3: Ukázka skladování 

3. Převzetí pracoviště 

Objednatel předá subdodavateli pracoviště s odsouhlasenými a správně dokončenými 

předchozími pracemi na ŽB skeletu s uvedenými rovinnostmi sloupů, zdiva a vodorovných 

konstrukcí dle kontrolního a zkušebního plánu, dále KZP. Pro realizaci provětrávané fasády je 

podmínkou rovinnost zdiva, která je ± 2 mm na 2 m ve vodorovném směru a ± 5 mm na výšku 

podlaží. Výstupní kontrola se zapíše do stavebního deníku a její kopie bude podepsána 

zodpovědnou osobou a předána subdodavateli. V případě nevyhovující výstupní kontroly – 

nedodržené odchylky rovinnosti dle KZP – bude proveden zápis do stavebního deníku, kde 

bude zapsán souhlas s vícepracemi na odstranění těchto vad. Do stavebního deníku se také 

podepíše technický dozor stavebníka, který bude také přítomen předání pracoviště. 

4. Pracovní podmínky 

4.1 Povětrnostní pracovní podmínky 

V případě nepříznivých klimatických podmínek, které by mohly ovlivnit průběh realizace 

obvodového pláště, ohrozit práci a zdraví pracovníků či byli v rozporu se zákoníkem práce a 

ochrany zdraví, bude pracovní proces pozastaven na dobu nezbytně nutnou. Jedná se o změnu 

teploty v rozmezí od  5°C až 35°C, sněžení, déšť, vítr přesahující rychlost 11 m/s a sníženou 

viditelnost pod 30 m. Veškeré negativní situace budou nahlášeny stavbyvedoucímu nebo 

stavebnímu dozoru a zapsány do stavebního deníku. 

4.2 Vybavení staveniště 

Příjezdová komunikace je po ulici K Pérovně s obousměrným provozem s asfaltovým 

povrchem. Celé staveniště bude ohraničeno dočasným mobilním oplocením výšky 2,0 m. U 
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vjezdu bude část plotu odnímatelná, na kterém bude pověšena informační cedule se zákazem 

vstupu nepovolaným osobám. Kolem objektu bude rovná zpevněná plocha zhutněným 

štěrkovým násypem pro pojezd a manipulaci nůžkové zvedací plošiny a autojeřábu. Základní 

hygienické podmínky budou zajištěny sanitárním typem kontejneru. Na staveništi budou 

umístěny obytné uzamykatelné buňky pro stavbyvedoucího a pracovníky. Rozvod elektrické 

energie bude zajištěn z transformátorové stanice v západním cípu pozemku. Elektrická energie 

bude rozvedena do obytných a hygienických staveništních buněk zařízení staveniště. Zřízení 

zásobování vodou bude realizováno dočasnou vodovodní přípojkou k pokrytí všech 

hygienických potřeb. Dočasná kanalizační přípojka bude napojena na sanitární typy kontejneru. 

4.3 Instruktáž pracovníků 

Před zahájením prací musí být každý pracovník řádně proškolen o bezpečnosti práce na 

staveništi, obsluze strojů a o pracovním postupu. Práce provádějí pouze kvalifikované osoby. 

O instruktáži se vede evidence a svým podpisem potvrzují řádné proškolení. Za provedení 

každé práce je zodpovědný vedoucí čety a za bezpečnost pracovníků zodpovídá stavbyvedoucí. 

Práce budou probíhat dle platných norem a požadavků investora. 

5. Personální obsazení 

5.1 Kvalifikace 

Veškeré osoby realizující montáž obvodového pláště musejí mít potřebnou kvalifikaci pro 

provádění montáží provětrávaných fasád doloženou certifikačním listem. 

Obsluha montážních plošin se prokáže průkazem k tomu způsobilému. Obsluha 

vysokozdvižného vozíku se prokáže průkazem k obsluze vysokozdvižných vozíků a obsluha 

autojeřábu průkazem k obsluze a údržbě autojeřábu. Všichni pracovníci budou seznámeni 

s bezpečnostními předpisy na staveništi a budou způsobilý pro práci na montáži a ve výškách. 

5.2 Pracovní četa 

− 2 montážní pracovníci – vyučeni v oboru, proškoleni v realizaci provětrávaných fasád, 

praxe 

− 1 Vedoucí čety – šéf montér – kontroluje a koordinuje správný proces realizace procesu, 

min. 3 roky praxe, vyškolen a kvalifikován 
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− 2 obsluha pracovní plošiny – kvalifikovaný, vyškolený, praxe min. 3 roky, obsluha a 

údržba pracovní plošiny 

− 2 pomocný pracovník- kvalifikovaný, vyškolený, praxe min. 3 roky, vazačský průkaz 

− 1 obsluha autojeřábu – kvalifikovaný, vyškolený, praxe min. 3 roky, obsluha a údržba 

zvedacího mechanismu 

− 1 obsluha vysokozdvižného vozíku – kvalifikovaný, vyškolený, praxe min. 3 roky, 

obsluha a údržba přepravního mechanismu 

Vedoucí čety každý den zapíše do stavebního deníku stav probíhajících prací, popřípadě nastalé 

komplikace během realizace provětrávané fasády. 

6. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

6.1 Velké stroje 

Podrobný popis viz kapitola Návrh strojní sestavy. 

− 2x Samohybná nůžková pracovní plošina COMPACT 10 

− Autojeřáb LIEBHERR LTM 1080 

− Vysokozdvižný vozík JUNGHEINRICH EFG S50 

6.2 Elektrické nářadí 

Elektrické nůžky na plech NAREX EN 16 E, vrtací kladivo MAKITA HR2450, nýtovací kleště 

SCHNEIDER NZ – SYS, akumulátorový rázový utahovák MAKTEC MT691E 

6.3 Ruční nářadí 

Stavěcí kleště, kladiva, utahováky, šroubováky, nůžky na plech, pomocné lepicí pásky, nůžky, 

lámací nožíky. 

6.4 Měřící pomůcky 

Nivelační přístroj LEICA JOGGER 32, vodováha, pásmo, olovnice, úhelník, vázací drát. 

6.5 Pomůcky BOZP 

Pracovní ochranné rukavice, ochranné brýle, ochranná přilba, pracovní oděv, pracovní obuv, 

reflexní vesty. 
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7. Pracovní postup 

7.1 Montáž nosného roštu 

Před začátkem prací se provede kontrola rovinnosti stávajících svislých konstrukcí. Rozmístění 

distančních a nosných profilů se řídí kladečským plánem, dále KP. Proto je nutno před 

zahájením montáže zkontrolovat shodu mezi KP a připraveností staveniště. Rozpětí mezi 

distančními L konzoly je dle KP v rozmezí od 200 mm do 720 mm. Dle KP se s použitím 

olovnice a barvící šňůry se vytyčí jednotlivé svislé řady profilů. Pro zakotvení konzol do zdiva 

bude použita rámová hmoždinka SXR 10x100 FUS. Pod distanční L konzolu je nutno vložit 

plastovou termoizolační podložku k zamezení vzniku tepelných mostů. Navrženými rámovými 

hmoždinkami se nejprve připevní pouze dvě krajní distanční L konzoly. Po ukotvení 

distančních L konzol se vytyčí olovnicí svislice, která bude vedena minimálně 20 mm za čelem 

profilu. Podle této svislice se vynesené body na konzolích spojí vázacím drátem. Takto se 

zaměří svislý rovinný rošt a připevní se následující konzoly.  

 

Obr. 4: Rámová hmoždinka SXR 10x100 FUS  

 

 
Obr. 5: Ukázka přichycení distančního L konzoly 

7.2 Tepelná izolace 

Jako tepelný izolant budou použity minerální izolace z kamenných vláken Isover FASSIL 

s objemovou hmotností ≥ 50 kg/m³. Desky se vkládají do roštu obvodového pláště a jsou 

mechanicky kotveny zatloukacími fasádními hmoždinky s ocelovým trnem BRAVOLL PTH-

KZ 8/60 x135. Desky jsou kladeny vazbou tak, aby nevznikaly svislé spáry. Kotvení je 
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provedeno předvrtáním minimálně tří otvorů v každé desce kolmo k podkladu a bez příklepu. 

Hloubka vrtu do zdiva je min. 35 mm a hloubka kotvení je min. 25 mm. Do předvrtaného otvoru 

se vloží zatloukací talířová hmoždinka a do ní se zatluče kovový trn. Doporučené množství 

hmoždinek je 6 ks/m². 

 

Obr. 6: Schéma rozmístění hmoždinek při kotvení tepelné izolace z minerálních vláken  

7.3 Kontaktní difúzní fólie 

Difúzní fólie JUTATOP WB (2AP) se pokládá na pevný, rovný, čistý a suchý podklad. 

Umisťuje se na konstrukci popsaným povrchem směrem k exteriéru a ve svislém směru 

s přesahem 100 mm. Tento přesah je označen na fóliích. Pro spojení přesahů difúzní fólie slouží 

integrovaná dvojitá aplikační páska, která je součástí fólie JUTATOP WB pro snazší a rychlejší 

proveditelnost. 

 

Obr. 7: Ukázka procesu přelepení difúzní fólie  

7.4 Svislé nosné profily 

Po provedení tepelné izolace a překrytí difúzní fólií, začneme montovat k distanční L konzole 

profil nosný a podle vázacího drátu a vodováhy se zkontroluje, zda je jeho poloha správná. 

Následně se nosný profil přišroubuje k distančnímu L profilu pomocí závitotvorných šroubů 

EJOT JZ3-6,3x19-E22. Zkontroluje se přímost, svislost profilů a jejich osová vzdálenost podle 

KP a detailů. Nosné profily se budou napojovat pomocí podložením zbytkem profilu s přesahem 
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cca 100 mm pod místo napojení svrchního profilu a sešroubováním závitotvornými šrouby. 

Následně budou osazeny lizény dle KP a nárožní plechy v rozích budovy, které budou spojeny 

pomocí trhacích Al nýtů f 4,8 mm s nerezovými trny.  

7.5 Montáž fasádních lamel z profilovaných plechů 

Montáž jednotlivých lamel bude probíhat dle KP. Jedná se o fasádní lamely typu Montaline ML 

26/300 F s otevřenými spárami 15 mm. Šířka pásů profilů je jednotná a to 300 mm. Délky jsou 

různé od 250 mm do 6525 mm, dále dle výkazu výměr. Při připojování fasádních profilů je 

potřeba provádět pomocí šablony či alespoň za pomoci napjatého provázku, protože spojovací 

lemy jsou na fasádě viditelné a nepravidelnost má na vzhled fasády negativní vliv. I z tohoto 

důvodu je nutné ihned odstranit při montáži špony po vrtání, neboť velice brzy začínají 

korodovat. Dodávané profily jsou opatřeny ochrannou PE fólií proti poškození při transportu a 

montáži. Tuto fólii je nutné po montáži co nejdříve odstranit, protože vlivem UV záření může 

dojít k jejímu pevnému přichycení na povlékaném profilu. Před začátkem realizace fasádních 

lamel je nutno zkontrolovat dle KP správné uložení a kotvení nosných, dělících a nárožních 

prvků nosného roštu a jejich rovinnost a svislost. 

Montáž zpravidla začíná v poli svislého roštu, kde se jako první připevní nejvýše montovaná 

lamela. Je nutné dodržet předepsané polohy a rozměry spár. Polohu každého prvku je potřeba 

kontrolovat vodováhou a šířku spár vhodným metrem. Je vhodné si na nosném roštu vyznačit 

správně vypočtenou polohu spodní hrany. Kladečský proces je tedy směrem od shora dolů. 

Montážníci na dvou vedle sebe stojících nůžkových pracovních plošinách budou následovně 

přišroubovávat spoje fasádních lamel k nosnému profilu pomocí závitotvorných šroubů od 

okraje směrem ke středu profilu. Následující lamela se připojí na předchozí zasunutím do 

zámku této lamely a ve spodní časti přišroubováním na nosný rošt.  

 

Obr. 8: Detail zasunutí lamely do zámku a její přišroubování 
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Obr. 9: Fotografie montáže ze dvou vedle sebe stojících plošin 

 

Obr. 10: Fasádní lamely ML 26/300 F  

7.6 Předání díla 

Po realizaci montáže obvodového pláště dojde k úklidu pracoviště do původního stavu a bude 

přizván objednatel k předání kompletního díla. U předání je nutno mít veškerou prováděcí 

dokumentaci opláštění, prohlášení o shodě k použitým materiálům a průkazy k montáži. Pokud 

je kompletní dílo bez vad a nedodělků dojde k jeho předání. 
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Obr. 11: Schéma skladby opláštění  

8. Jakost a kontrola kvality 

Jakost a kontrola bude průběžně kontrolována stavbyvedoucím a technickým dozorem 

stavebníka. Jsou zodpovědní za převzetí pracoviště a za kontrolu kompletní projektové 

dokumentace. Za převzetí materiálu ručí stavbyvedoucí a vedoucí pracovní čety realizující 

opláštění objektu. 

V průběhu výstavby je nutno dbát na správnou polohu dílců, jak jejich rovinnost, tak i svislost 

a správné ukotvení fasádních lamel.  

8.1 Vstupní kontrola  

Před započetím prací je potřebné zkontrolovat zkompletované předchozí práce na svislých 

zděných konstrukcích a osazení otvorů dle výkresové dokumentace. Dále se zkontroluje 

materiál – jeho množství, typ, objednací čísla, certifikáty, stav po přepravě, rozměry – podle 

objednacích listů. Další kontrolou bude způsob skladování fasádních lamel.  

8.2 Mezioperační kontrola 

Provádí se během průběhu montáže obvodového pláště. U realizace provětrávané fasády 

zejména kontrola svislosti, vodorovnosti a přivrtání distančních L konzol. Následně kontrola 

správného uložení a kotvení tepelného izolantu, kontrola provedení difúzní fólie, kontrola 

svislosti, osazení a přivrtání profilů lizén, nároží a nosných. Poté kontrola rovinnosti a polohy 

provedení fasádních lamel dle kladečského plánu. 
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8.3 Výstupní kontrola 

Kontrolujeme skutečné provedení a finální vzhled fasády, rovinnost a ukotvení fasádních lamel. 

Dále správné zhotovení ostění, nadpraží a parapetů.  

Kontroly budou průběžně sledovány vedoucím čety a zapsány do stavebního deníku. O všech 

kontrolách bude vždy proveden řádný zápis do stavebního deníku. Jakost a kontrola je 

podrobněji rozepsána v této bakalářské práci v bodě Kontrolní a zkušebním plán. 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví 

9.1 Použité předpisy 

Veškeré práce budou realizovány v souladu: 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích 

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

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

− Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., O způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu 

− Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., Stanovení rozsahu a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků 

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

prostředí 

− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., Stanovení bližších požadavků na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• 591/2006 Sb. 

� Příloha č. 1 

− Požadavky na zajištění staveniště 

− Zařízení pro rozvod energie 

− Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

� Příloha č. 2 
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− Obecné požadavky na obsluhu strojů 

− XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

− XV. Přeprava strojů 

� Příloha č. 3 

− Skladování a manipulace s materiálem 

− XI. Montážní práce 

• 362/2005 Sb. 

− II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

− IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

− Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

− VIII. Shazování předmětů a materiálu 

− IX. Přerušení práce ve výškách 

− X. Krátkodobé práce ve výškách 

− XI. Školení zaměstnanců 

9.2  Bezpečnostní opatření, ochranné pomůcky 

Montážní práce ve výškách je nutno přerušit při rychlosti větru přesahující 11 m/s. Při rychlosti 

větru nad 8 m/s montážníci musí být zabezpečeni proti pádu. Při manipulaci se zavěšeným 

břemenem je nutno dbát zvýšené bezpečnosti, aby se v blízkosti nepohybovaly žádné osoby. 

Ochranné pomůcky: 

Ochranné helmy, ochranné brýle, reflexní vesty, pevná pracovní obuv, pracovní oděv, pracovní 

rukavice. 

Pracovníci realizující montážní práce musí být vyškoleni a kvalifikováni, tak aby mohli 

provádět dané práce. Zásady provádějících prací stanovuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

10. Životní prostředí 

Nakládání s odpady během výstavby se bude řídit dle zákona o odpadech – č.185/2001 Sb. a 

vyhláškou č. 93/2016 Sb. O katalogu odpadů. Během výstavby vznikají odpady jako zbytky 
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profilů, obalů, izolací, spojovacích materiálů, které je nutno zlikvidovat. Proto na staveništi 

budou připraveny kontejnery pro tyto účely. Likvidace odpadu bude probíhat dle platných 

předpisů zákona o odpadech a kontejner se následně odveze do sběrného dvora v Praze 14 – 

ulice Teplárenská 5. Umístění kontejnerů je zakreslené v příloze č. 2 Zařízení staveniště.  

Tab. 2: Přehled předpokládaných odpadů 

Typ odpadu Katalogové číslo Likvidace 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 sběrný dvůr Praha 14 

Plastové obaly 15 01 02 sběrný dvůr Praha 14 

Směsné obaly 15 01 06 sběrný dvůr Praha 14 

Plasty 16 01 19 sběrný dvůr Praha 14 

Cihly 17 01 02 sběrný dvůr Praha 14 

Plast 17 02 03 sběrný dvůr Praha 14 

Hliník 17 04 02 sběrný dvůr Praha 14 

Železo a ocel 17 04 05 sběrný dvůr Praha 14 

Směsné kovy 17 04 07 sběrný dvůr Praha 14 

Izolační materiály 17 06 04 sběrný dvůr Praha 14 

Směsné stavební a demoliční odpady 17 09 04 sběrný dvůr Praha 14 

Kovy 20 01 40 sběrný dvůr Praha 14 

Směsný komunální odpad 20 03 01 spalovna Praha 14 

11. Literatura, zdroje 

Montážní návody obvodového pláště fasádními lamelami typu Montaline ML 26/300 F od 

firmy Kovové profily, spol. s.r.o., tepelná izolace od firmy © Divize Isover, Saint-Gobain 

Construction Products CZ a.s., difúzní fólie Jutatop WB, atd. Na konci této bakalářské práce 

jsou uvedeny veškeré zdroje, literatura, použité vyhlášky, zákony a nařízení vlády. 
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Graf 1: Vytížení pracovníků během realizace opláštění v čase 
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1. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané 

úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a 

mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

Název stavby:   SÍDLO FIRMY SCHUSS PRAHA                    

Místo stavby:   Praha 15, Hostivař 

Katastrální území:  Hostivař 

Čísla pozemků:  2581/54, 1405/2, 1405/4 

Kraj:    Praha 

Stavebník:   SCHUSS PRAHA, spol. s.r.o. 

Weilova 2, 102 05 Praha 10 

IČO: 61457795 

DIČ: 010 - 61457795 

Druh stavby:   Novostavba 

Projektant:   ATELIER 6, s.r.o. 

Rokycanova 30, Praha 3, 130 00 

IČO: 26163535 

DIČ: CZ26163535 

Staveniště administrativního objektu firmy Schuss Praha se nachází v katastrálním území 

Hostivař na pozemcích 2581/54, 1405/2, 1405/4, jejímž majitelem je investor. Předmětné 

pozemky leží v průmyslové zóně jihovýchodní části Prahy. Objekt se nachází mezi ulicemi 

K Pérovně a Štěrboholská. Pozemek není ani nesouvisí s žádnou kulturní památkou. Staveniště 

bude oploceno mobilním oplocením TOI TOI do výšky 2m. Jednotlivé díly budou osazeny do 

betonových patek a spojeny zajišťovací sponou. Vjezd na staveniště je v severní části pozemku 

z ulice K Pérovně z přemístitelných částí mobilního oplocení otvíraných směrem dovnitř. 

2. Významné sítě technické infrastruktury 

Stavební objekt bude napojený na prodloužený vodovodní řád PE 160 v ulici k Pérovně. 

Vodovodní řád bude ukončený hydrantem. Za hranicí pozemku areálu Schuss Praha je navržená 

vodoměrná šachta. Kanalizace splašková bude z objektu napojena novou přípojkou do veřejné 

kanalizace DN 200 koncové šachty v místě křížení ulice K Pérovně a Rabakovská. Před 
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výstupem z objektu je navržená revizní šachta. Vytápění objektu je uvažováno z nově 

vybudované výměníkové stanice voda/voda, která bude umístěna v přízemí objektu, 

v samostatné místnosti. Výměníková stanice bude napojena samostatnou přípojkou na potrubí 

horkovodu Pražské Teplárenské a.s., které je vedeno v těsné blízkosti objektu v ulici 

K Pérovně. Jedná se o horkovod 2x DN 250. Vlastní přípojka horkovodu 2x DN 50 bude vedena 

pod úrovní terénu zpevněných ploch uvnitř areálu firmy Schuss Praha. K zásobování elektrické 

energie bude sloužit nově vybudovaná kompaktní transformátorová stanice PRE a.s., typu BEK 

300/550 v západní části pozemku o půdorysných rozměrech 5,5 x 3 m. Výška atiky stanice je 

2,63 m nad terénem. Stanice bude napojena na stávající kabel 22kV vedoucí přes pozemek 

investora, dále jejím propojením novým kabelem 1kV s distribuční sítí PRE a.s. a realizována 

přípojka NN pro navrhovaný areál. 

3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 

staveniště apod. 

3.1 Zásobování vodou 

Zásobování vodou bude provedeno zřízením odbočky z vodoměrné šachty vybudované pro 

vodovodní přípojku administrativní budovy, která bude napojena na sanitární kontejner typu 

SK1 firmy TOI TOI. 

3.2 Elektrická energie 

K zásobování elektrické energie bude sloužit dočasné připojení přes rozvaděč NN nově 

vybudované kompaktní transformátorové stanice umístěného v západním cípu pozemku, která 

bude v blízkosti stavebních buněk, aby je bylo možné zásobovat nutnou elektrickou energií. 

Dále z ní bude možné odebírat elektřinu pro obsluhu všech elektrických zařízení. 

3.3 Kanalizační přípojka 

Přípojka bude vedena ze sanitárního kontejneru typu SK1 firmy TOI TOI, potrubím DN 100, 

které bude napojeno na nejbližší revizní šachtu z kanalizace objektu. Do ní bude napojen i 

střešní svod k odvodnění všech stavebních kontejnerů. 

3.4 Odvodnění staveniště 

Pomocí vyspádování zpevněných ploch do uličních vpustí a  směrem k propustným plochám. 
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4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích 

osob včetně nutných úprav pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Po dobu realizace stavby bude staveniště oploceno mobilním oplocením TOI TOI 

s výstražnými tabulkami se zákazy vstupu na staveniště, tím bude zabezpečen vstup 

nepovolaným osobám. Nepovolané osoby mohou vstoupit na staveniště za doprovodu povolané 

osoby pouze s ochrannými pomůckami – ochranná helma, reflexní vesta. Jelikož se se areál 

nachází v průmyslové zóně, nepředpokládá se pohyb osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 

veřejných zájmů. 

V průběhu realizace budou pracovníci dbát na sníženou hlučnost prací. Znečištění nebo 

poškození veřejných ploch výstavbou musí zhotovitel okamžitě odstranit.  

6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a 

stávajících objektů 

Na staveništi bude pouze nově vybudovaná kompaktní transformátorová stanice, která bude 

využita na přívod elektrické energie. Jiné stávající objekty na staveništi nejsou. Pro zařízení 

staveniště budou použity mobilní kontejnery pro sklady, kanceláře, hygienická zařízení a šatny 

zaměstnanců. 

7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 

Všechny staveništní buňky podle zákona 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu 

dle §104 podléhají ohlášení stavebnímu úřadu. 
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8. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 

Všechny osoby pohybující se po staveništi budou seznámeni a proškoleni s možnými riziky 

z hlediska BOZP. Před začátkem výstavby bude zkontrolovaná způsobilost pracovníků. Na 

staveništi bude nutno nosit bezpečnostní prvky jako přilby a reflexní vesty. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci zohledňuje především nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

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

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., Stanovení bližších požadavků na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Všechna legislativa bude bezpodmínečně dodržována. 

9. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Při pracích na staveništi bude zacházeno tak, aby nevznikala nadměrná prašnost a hlučnost. Pro 

zajištění ochrany a zdraví budou použity kvalitní a udržované stavební stroje, po pravidelné 

kontrole. Práce budou realizovány v pracovním týdnu v 8 hodinové pracovní směně.   

10. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících 

dílčích termínů 

Datum zahájení výstavby: 7/2016 

Datum ukončení výstavby: 10/2016 

.  
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1. Identifika ční údaje o stavbě 

Název stavby:   SÍDLO FIRMY SCHUSS PRAHA                    

Místo stavby:   Praha 15, Hostivař 

Katastrální území:  Hostivař 

Čísla pozemků:  2581/54, 1405/2, 1405/4 

Kraj:    Praha 

Stavebník:   SCHUSS PRAHA, spol. s.r.o. 

Weilova 2, 102 05 Praha 10 

IČO: 61457795 

DIČ: 010 - 61457795 

Druh stavby:   Novostavba 

Projektant:   ATELIER 6, s.r.o. 

Rokycanova 30, Praha 3, 130 00 

IČO: 26163535 

DIČ: CZ26163535 

2. Informace o staveništi 

Staveniště administrativního objektu firmy Schuss Praha se nachází v katastrálním území 

Hostivař na pozemcích 2581/54, 1405/2, 1405/4, jejímž majitelem je investor. Předmětné 

pozemky leží v průmyslové zóně jihovýchodní části Prahy. Objekt se nachází mezi ulicemi 

K Pérovně a Štěrboholská. Pozemek není ani nesouvisí s žádnou kulturní památkou. Staveniště 

bude oploceno mobilním oplocením TOI TOI do výšky 2m. Jednotlivé díly budou osazeny do 

betonových patek a spojeny zajišťovací sponou Vjezd na staveniště je v severní části pozemku 

z ulice K Pérovně z přemístitelných částí mobilního oplocení otvíraných směrem dovnitř. 

3. Sítě technické infrastruktury 

Stavební objekt bude napojený na prodloužený vodovodní řád PE 160 v ulici k Pérovně, 

Vodovodní řád bude ukončený hydrantem. Za hranicí pozemku areálu Schuss Praha je navržená 

vodoměrná šachta. Kanalizace splašková bude z objektu napojena novou přípojkou do veřejné 

kanalizace DN 200 koncové šachty v místě křížení ulice K Pérovně a Rabakovská. Před 

výstupem z objektu je navržená revizní šachta. Vytápění objektu je uvažováno z nově 



 

58 
 

vybudované výměníkové stanice voda/voda, která bude umístěna v přízemí objektu, 

v samostatné místnosti. Výměníková stanice bude napojena samostatnou přípojkou na potrubí 

horkovodu Pražské Teplárenské a.s., které je vedeno v těsné blízkosti objektu v ulici 

K Pérovně. Jedná se o horkovod 2x DN 250. Vlastní přípojka horkovodu 2x DN 50 bude vedena 

pod úrovní terénu zpevněných ploch uvnitř areálu firmy Schuss Praha. K zásobování elektrické 

energie bude sloužit nově vybudovaná kompaktní transformátorová stanice PRE a.s., typu BEK 

300/550 v západním cípu pozemku o půdorysných rozměrech 5,5 x 3 m. Výška atiky stanice je 

2,63 m nad terénem. Stanice bude napojena na stávající kabel 22kV vedoucí přes pozemek 

investora, dále jejím propojením novým kabelem 1kV s distribuční sítí PRE a.s. a realizována 

přípojka NN pro navrhovaný areál. 

4. Zajištění zdrojů a energií 

4.1 Zásobování vodou 

Zásobování vodou bude provedeno zřízením odbočky z vodoměrné šachty vybudované pro 

vodovodní přípojku administrativní budovy, která bude napojena na sanitární kontejner typu 

SK1 firmy TOI TOI. 

4.2 Elektrická energie 

K zásobování elektrické energie bude sloužit dočasné připojení přes rozvaděč NN nově 

vybudované kompaktní transformátorové stanice umístěného v západním cípu pozemku, která 

bude v blízkosti stavebních buněk, aby je bylo možné zásobovat nutnou elektrickou energií. 

Dále z ní bude možné odebírat elektřinu pro obsluhu všech elektrických zařízení. 

4.3 Kanalizační přípojka 

Přípojka bude vedena ze sanitárního kontejneru typu SK1 firmy TOI TOI, potrubím DN 100, 

které bude napojeno na nejbližší revizní šachtu z kanalizace objektu. Do ní bude napojen i 

střešní svod k odvodnění všech stavebních kontejnerů. 

5. Uspořádání a bezpečnost staveniště 

Po dobu realizace stavby bude staveniště oploceno mobilním oplocením TOI TOI 

s výstražnými tabulkami se zákazy vstupu na staveniště, tím bude zabezpečen vstup 

nepovolaným osobám. U vjezdu bude oplocení obsahovat otvíratelnou uzamykatelnou bránu. 

Tato brána se po skončení pracovní doby uzamkne. Nepovolané osoby mohou vstoupit na 
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staveniště za doprovodu povolané osoby pouze s ochrannými pomůckami – ochranná helma, 

reflexní vesta. 

6. Údaje o dopravních trasách 

Vjezd na staveniště je na severní hranici pozemku z veřejné ulice K Pérovně a jejím 

pokračováním. Dopravní trasy dovezeného materiálu jsou řešeny v příloze Širší dopravní 

vztahy.  

7. Řešení staveniště  

7.1 Doprava po staveništi 

Kolem objektu bude provedena zpevněná plocha zhutněným štěrkovým násypem pro pojezd 

montážních pracovních plošin a autojeřábu. 

7.2 Skladovací plochy 

Skladovací plocha pro materiál k realizaci obvodového pláště (kromě fasádních profilů větších 

délek) a nářadí bude provedena z uzamykatelného kontejneru TOI TOI LK1. Pro profily výše 

psaných rozměrů bude sloužit zpevněná plocha v blízkosti objektu realizace opláštění, 

vytvořena zhutněným štěrkovým násypem. 

7.3 Dočasné stavební objekty 

Na staveništi budou použity mobilní stavební buňky, které budou sloužit pro pobyt pracovníků, 

dále jako sociální zázemí, ale také sklad. Dalším dočasným objektem je mobilní oplocení 

lemující pozemek investora a odpadní kontejner. 

8. Osvětlení staveniště 

Se zřízením osvětlení se nepočítá, neboť se neuvažují práce za tmy. 

9. Vliv provád ění stavby na životní prostředí 

Vliv provádění stavby na životní prostředí se řídí zejména zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech včetně jeho novelizací a také vyhláškou č. 93/2016 Sb. O katalogu odpadů. Pro 

zajištění ochrany a zdraví budou použity kvalitní a udržované stavební stroje, po pravidelné 

kontrole.  
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10. Buňky zařízení staveniště 

Na staveništi budou použity mobilní stavební kontejnery firmy TOI TOI, jejíž dopravu i firma 

zajišťuje. Jsou to kancelář stavbyvedoucího, hygienické zařízení, šatna pro pracovníky a sklad 

některého materiálu a nářadí. Dále bude přistaven odpadní kontejner dodavatelskou firmou. 

Buňky budou umístěny dle výkresu zařízení staveniště.  

10.1  Kancelář stavbyvedoucího  

Bude tvořit 1 obytný kontejner TOI TOI typu BK1 

 

Obr. 12: Půdorys kanceláře  

Technické specifikace: 

� šířka: 2438 mm 

� délka: 6058 mm 

� výška: 2800 mm 

� el. přípojka: 380 V/32 A 

Vnitřní vybavení: 

� 1x elektrické topidlo 

� 3x el. zásuvka 

� okna s plastovou žaluzií 

10.2  Šatny 

Budou tvořit 2 obytné kontejnery TOI TOI typu BK1 viz. 10.1 Kancelář stavbyvedoucího. 

Předpoklad maximálního počtu pracovníků 6.  
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10.3  Hygienická zařízení 

Jako hygienické zařízení je navržen Kombi kontejner SK1 firmy TOI TOI 

 

Obr. 13: Půdorys hygienického zařízení  

Technické specifikace:  

� šířka: 2438 mm 

� délka: 6058 mm 

� výška: 2800 mm 

� el.přípojka: 380 V/32 A 

� přívod vody: 3/4" 

� odpad: potrubí DN 100 

Vnitřní vybavení: 

� 2x elektrické topidlo 

� 2x sprchovací kabina 

� 3x umyvadlo 

� 2x pisoár 

� 2x toaleta 

� 1x boiler 200 litrů 

10.4  Sklad materiálu a nářadí 

2x Skladový kontejner TOI TOI typu LK1 
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Obr. 14: Půdorys skladového prostoru 

Technické specifikace: 

� šířka: 2438 mm 

� délka: 6058 mm 

� výška: 2591 mm 

10.5  Kontejner na svoz odpadu 

Bude zajištěn dodavatelskou službou a budou potřebné dva kontejnery. 

 

Obr. 15: Kontejner na odpad 

� Objem: 6 m³ 

� šířka: 2 m 

� délka: 3 m 

� výška: 1,5 m 

Jako sklad materiálu bude provedena zpevněná odvodněná plocha. 
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11. Dimenzování staveniště pro potřeby vody a energie 

11.1  Maximální spotřeba vody 

Tab. 3: Výpočet maximální potřeby vody pro ZS 

Spotřeba vody pro hygienické a 

sociální účely 
Počet pracovníků 

Střední norma 

[l/prac. ] 

Celkem 

[l] 

Hygienické účely 6 40 240 

Sprchování 6 45 270 

Celkem 510 

Celková spotřeba vody: 

�� = ��×��

�×	
��
= ��×�,�

�×	
��
= 0,048 �/� návrh DN 15 potrubí vody 

11.2  Maximální příkon elektrické energie 

Tab. 4: Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro elektrické nářadí 

Strojní zařízení Počet kusů 
Příkon 

[kW ] 

Celkem 

[kW] 

Elektrické nůžky na plech 1 0,52 0,52 

Vrtací kladivo 2 1,56 3,12 

Celkem P1 3,64 

Tab. 5: Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro buňky ZS 

Typ buňky ZS Počet kusů 
Příkon 

[kW ] 

Celkem 

[kW] 

BK1 3 
Osvětlení: 2x0,036 

3,072 
El.topidlo: 2x1,5 

SK1 1 
Osvětlení: 2x0,036 

3,072 
El.topidlo: 2x1,5 

Celkem P2 6,144 
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Nutný příkon elektrické energie: 

� = 1,1 × �(0,5�1 + 0,8�2)� + (0,7�1)� 

                                        � = 1,1 × �(0,5 × 3,64 + 0,86 × 6,144)� + (0,7 × 3,64)� 

                                        � = 8,302 %& 

Potřebný výkon pro technologickou etapu obvodového pláště je 8,302 kW. 
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1. Obecné informace o stavbě 

1.1 Identifika ční údaje o stavbě 

Název stavby:   SÍDLO FIRMY SCHUSS PRAHA                    

Místo stavby:   Praha 15, Hostivař 

Katastrální území:  Hostivař 

Čísla pozemků:  2581/54, 1405/2, 1405/4 

Kraj:    Praha 

Stavebník:   SCHUSS PRAHA, spol. s.r.o. 

Weilova 2, 102 05 Praha 10 

IČO: 61457795 

DIČ: 010 - 61457795 

Druh stavby:   Novostavba 

Projektant:   ATELIER 6, s.r.o. 

Rokycanova 30, Praha 3, 130 00 

IČO: 26163535 

DIČ: CZ26163535 

1.2 Popis stavby 

Předmětné pozemky určené pro výstavbu areálu jsou ve vlastnictví investora. Toto vlastnictví 

je vedeno v Katastru nemovitostí- katastrální území Hostivař. Záměr investora je vybudování 

nového sídla společnosti SCHUSS PRAHA s.r.o., kterým bude nový administrativní a skladový 

areál mezi ulicemi K Pérovce a Štěrboholskou. Předmětné pozemky leží v průmyslové zóně 

jihovýchodní části Prahy. 

1.3 Způsob výstavby 

Strojní sestava se navrhuje pro technologickou etapu provedení obvodového pláště 

administrativní budovy, tedy návrhu strojů pro montáž opláštění. Budova bude z 

železobetonového skeletu o rozpětí 6 metrů v obou směrech založena plošně na patkách. 

Vodorovné konstrukce budou tvořeny železobetonovými panely, uloženými na 

železobetonových průvlacích v příčném směru. Konstrukční výška přízemí je 3,7m. Střecha je 

navržená jako plochá dvouplášťová krytá rovnou atikou. Obvodový plášť budovy bude 
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vyzdívaný na obvodová železobetonová ztužidla, která budou tvořit nadpraží oken. Zdivo bude 

obloženo tepelnou izolací, která bude kryta fasádními lamelami. 

2. Dopravní možnosti napojení 

Místo stavby se nachází v jihovýchodní části průmyslové zóny Prahy v Praze 15- Hostivař. 

Vjezd na staveniště je v severní části pozemku, který je napojen na ulici K Pérovně. Dopravní 

dostupnost staveniště nákladními automobily je bezproblémová. Ulice i příjezdová komunikace 

je dostatečně široká pro příjezd a odjezd nákladních automobilů pro zásobování stavby 

předmětným materiálem.  

 

Obr. 16: Mapa - dostupnost a zásobování stavby 
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Obr. 17: Itinerá ř dopravního spojení 

Délka trasy mezi provádějící firmou plechové fasády a staveništěm je 10,4 km a její čas 

potřebný pro příjezd je 16 min. Na trase se nachází pouze jediný bod zájmu – podjezd železniční 

trasy do průjezdné výšky 4,3 m. 

3. Návrh strojní sestavy 

Zhotovitel plechové fasády je firma Kovové profily, spol. s.r.o. se sídlem Podnikatelská 545/ 

190 11, Praha 9 – Běchovice, která zajišťuje i dodání materiálu. K pronájmu plošin, jeřábu a 

materiálu k zateplení budovy budou vybrány stavební firmy v blízkém okolí plánované stavby. 

Materiál bude po stavbě přesunován pomocí vysokozdvižného vozíku, montován ze dvou 

pracovních nůžkových plošin a přibližován autojeřábem. Parametry pro výběr těchto firem bude 

dostupnost potřebných materiálů pro výstavbu. V případě strojů, zda budou vyhovovat 

potřebným parametrům na opláštění budovy. 
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3.1 Seznam navrhovaných strojů 

3.1.1 Autojeřáb LIEBHERR LTM 1080 

Vzhledem k délkám profilů přesahující 6000 mm, je možné dle výrobce s balíky materiálu 

manipulovat pouze pomocí jeřábu. Autojeřáb LIEBHERR LTM 1080 bude sloužit při vykládce 

přejímky materiálu na skladový prostor a po dobu přemístění potřebného materiálu na západní 

stranu objektu. 

Technické parametry: 

� Nosnost max.:  80t/ 3m 

� Vyložení max.:  46 m 

� Výška max.:  66 m 

� Počet náprav:  4 

� Transportní hmotnost: 48t 

� Průjezdnost (v/š):  3,85m/2,55m 

  

Obr. 18: Autojeřáb LTM 1080  
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Obr. 19: Rozsah manipulace s břemenem 

 

3.1.2 Pracovní nůžková plošina HAULOTTE COMPACT 10 

Na realizaci opláštění budou použity 2 pracovní nůžkové plošiny, které ve fázi montáže 

nosného roštu budou pracovat samostatně. Při montáži fasádních lamel budou pracovat naráz a 

budou umístěny vedle sebe. 

Technické parametry: 
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� Pracovní výška: 10,14 m 

� Max. výška podlahy pracovního koše: 8,14 m 

� Možnosti pojezdu do pracovní výšky: 10,14 m 

� Max. nosnost koše: 450 kg 

� A Délka ve složeném stavu (se schůdky): 2,31 m (2,46 m) 

� B Šířka: 1,20 m 

� C Výška v přepravní poloze: 2,26 m 

� D Rozvor: 1,86 m 

� E Světlost podvozku: 13 cm 

� F × G Rozměry pracovního koše: 2,30m × 1,20m 

� Rozšíření koše: 0,92 m 

� Nosnost na rozšířené části koše: 150 kg 

� Rychlost pojezdu: 1 – 3km/h 

� Max. stoupavost: 23% 

� Řízení: proporcionální 

� Akumulátory: 24 V – 250 Ah C5  

� Celková hmotnost: 2330 kg 

 

Obr. 20: Pojezd do pracovní výšky 
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Obr. 21: Rozměry pracovní plošiny 

3.1.3 Vysokozdvižný vozík JUNGHEINRICH EFG S50 

Na staveništi bude využit k vodorovné dopravě materiálu po staveništi. 

 

Obr. 22: Vysokozdvižný vozík  

Technické parametry:  

� Nosnost  5000 kg 

� Zdvih   3000 mm 

� Pohon   elektrický 

� Poloměr otáčení 2637mm 

� Spotřeba energie 12,5kWh/h (60 pracovních cyklů/h) 
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3.1.4 Vrtací kladivo MAKITA HR2450 

Boudou použity 2 vrtací kladiva. Bude sloužit k vrtání do cihelných bloků, plechů a případně 

pro jiné práce. 

 

Obr. 23: Vrtací kladivo  

Technické parametry:  

� Energie příklepu:    2,3 J 

� Hmotnost:     2,4 kg 

� Počet příklepu:    0 - 4.500 min-1 

� Jmenovitý příkon:    780 W 

� Otáčky naprázdno:    0 - 1.100 min-1 

� Rozměry (d×š×v):    360×72×204mm 

� Vrtací výkon (ocel/beton/dřevo průměr): 13 / 24 / 32 mm 

3.1.5 Nýtovací kleště SCHNEIDER NZ – SYS 

Nýtovací kleště budou použity na spojování plechových profilů. Na staveništi budou potřeba 2 

kusy. 

 

Obr. 24: Nýtovací kleště  

Technické parametry:  

� Hmotnost:  1,7 kg 
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� Nýty:   2,4 - 4,8 mm 

� Pracovní tlak:  6,3 bar 

� Spotřeba vzduchu: 1,1 l/úder3 

� Tažná síla:  7200 N 

3.1.6 Elektrické nůžky na plech NAREX EN 16 E 

Budou potřebné na staveništi na úpravu fasádních profilů. 

 

 

 

 

Obr. 25: Elektrické nůžky na plech  

Technické parametry: 

� Jmenovitý příkon:    520 W 

� Max. síla ocelového plechu:   1,6 mm 

� Max. síla Al plechu:    2 mm 

� Minimální poloměr střihu:   15 mm 

� Počet zdvihů naprázdno:   650 - 5 700 min-1 

� Hmotnost:     2 kg 

� maximální tloušťka plechu (ocel/hliník): 1,6mm/ 2,0mm 

� minimální poloměr střihu:   15 mm 

3.1.7 Akumulátorový rázový utahovák MAKTEC MT691E 

Utahovák je vhodný pro utahování kotev, šroubů a spojů pro provedení plechové fasády. Na 

staveništi budou potřeba 2 kusy. 
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Obr. 26: Aku rázový utahovák  

Technické parametry: 

� Otáčky naprázdno:  0 - 2.400 min⁻¹ 

� Počet úderů naprázdno: 0 - 3.000 min⁻¹ 

� Max. utahovací moment: 135 Nm 

� Standardní šroub:  M5 - M14 

� Upnutí / velikost vrtáku: Šestihran 1/18 

� Akumulátor:   18 V / 1,1 Ah 

� Hmotnost:   1,5 kg 

� Rozměry (d×š×v):  173 × 82 × 225 mm 

3.1.8 Nivelační přístroj LEICA JOGGER 32 

 

Obr. 27: Nivelační přístroj  

Technické parametry: 

� Střední km chyba:  2,0mm/km 

� Zvětšení dalekohledu: 32x 

� Průměr objektivu:  36mm 
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� Min. zaostření:  1,0m 

� Kompenzátor:   vzduchové tlumení 

� Citlivost krabicové libely: 8´/ 2mm 

� Dělení kruhu:   360° 

� Nejmenší dílek:  1° 

� Provozní teplota:  -20° - +40° 

� Váha:    1,5kg 
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1. Identifika ční údaje o stavbě 

Název stavby:   SÍDLO FIRMY SCHUSS PRAHA                    

Místo stavby:   Praha 15, Hostivař 

Katastrální území:  Hostivař 

Čísla pozemků:  2581/54, 1405/2, 1405/4 

Kraj:    Praha 

Stavebník:   SCHUSS PRAHA, spol. s.r.o. 

Weilova 2, 102 05 Praha 10 

IČO: 61457795 

DIČ: 010 - 61457795 

Druh stavby:   Novostavba 

Projektant:   ATELIER 6, s.r.o. 

Rokycanova 30, Praha 3, 130 00 

IČO: 26163535 

DIČ: CZ26163535 

2. Charakteristika obvodového pláště 

Obvodový plášť je navržen jako bezkontaktní provětrávaný plášť. Obvodový plášť je tvořen 

z cihelných bloků Porotherm 36,5 P+D, kamennou tepelnou izolací Isover Fassil tl. 100 mm, 

nosné konstrukce, difúzní fólie Juta, provětrávaná vzduchová mezera tl. 34 mm a vnějšího 

opláštění z žárově pozinkovaných fasádních lamel ML 26/300 F tl. 26 mm, které budou 

upevněny k nosnému roštu pomocí závitotvorných šroubů EJOT JZ3-6,3x19-E22. L konzoly 

nosného roštu budou kotveny do cihelných bloků pomocí rámových hmoždinek SXR 10x100 

FUS. Kamenná izolace se k podkladu nelepí, vkládá se do nosného roštu a následně ukotví 

pomocí plastových terčů, jejichž spotřeba je 6 ks/m². 
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3. Kontrolní a zkušební plán provětrávané fasády 

3.1 KZP- tabulka 

Tab. 6: Kontrolní a zkušební plán  

  
č. NÁZEV 

KONTROLY 
POPIS 

KONTROLY 
LEGISLATIVA KONTROLU 

PROVEDE 
ZPŮSOB 

KONTROLY 
ČETNOST 

KONTROLY 
VÝSLEDEK 

- zápis 
VYHOVÍ/   

NEVYHOVÍ 
KONTROLU 
PROVEDL 

KONTROLU 
PROVĚŘIL 

KONTROLU 
PŘEVZAL 

V
S

T
U

P
N

Í  

1 
Převzetí 

pracoviště 

Kontrola PD, 
kompletnost PD, 

SOD, připravenost 
pracoviště 

PD, TP, SOD, vyhl. 
č. 499/2006, 

n.v.362/2005 Sb. 
SV, TDI vizuálně jednorázově SD, P   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

2 
Převzetí 

předchozích 
činností 

Kontrola provedení 
svislých a 

vodorovných 
konstrukcí 

PD, TP, ČSN 73 
0205, ČSN 73 0202 

SV, TDI, GD měřením jednorázově SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

3 
Převzetí 
materiálu 

Kontrola dodaného 
materiálu 

DL, PD, ČSN EN 
14782, ČSN 72 

0212-5 
SV, TDI 

vizuálně, 
měřením 

průběžně při 
přejímce 

SD, DL, C   
JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

4 
Doprava a 
skladování 
materiálu 

Kontrola přepravy a 
skladování 
materiálu 

PD, výkres ZS SV, TDI vizuálně 
průběžně při 

přejímce 
SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

5 Kontrola strojů 
Kontrola 

technického stavu a 
způsobilosti strojů 

n.v. 378/2001 Sb., 
TL 

SV, S vizuálně průběžně SD, P   
JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

M
E

Z
IO

P
E

R
A
Č

N
Í 

6 
Klimatické 
podmínky 

Teplota vzduchu, 
rychlost větru, 

viditelnost 

n.v. č.. 362/2005 Sb., 
TP 

SV 
vizuálně, 
měřením 

každý den SD   
JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

7 
Kontrola 

způsobilosti 
pracovníků 

Kontrola 
způsobilosti 
pracovníků, 

průkazy, certifikáty 

např. strojní průkaz SV vizuálně každý den SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

Kontrola použití 
ochranných 
pomůcek 

n.v. č. 591/2006 Sb. SV vizuálně každý den SD   
JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

8 
Kontrola 
podkladu 

Kontrola čistoty PD, TP SV vizuálně jednorázově SD   
JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
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9 

Kontrola 
upevnění 

nosné 
podkonstrukce 

Typ, počet, 
přesnost, ukotvení, 

umístění dle PD 
ČSN 73 0202, PD, MD SV 

vizuálně, 
měřením 

průběžně SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

10 

Kontrola 
uložení a 

upevnění desek 
tepelné izolace 

Stavební 
připravenost, 

kvalita, tloušťka, 
osazení, kotvení 

PD, TL, MD SV vizuálně průběžně SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

11 
Kontrola 
upevnění 

difúzní fólie 

Kvalita provedení, 
spojování, 
upevnění 

ČSN EN 13111, TP SV vizuálně průběžně SD   
JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

12 
Kontrola 
montáže 

nosného roštu 

Kontrola osazení 
dle PD 

ČSN 73 0205, ČSN 73 
0202, ČSN 73610, PD 

SV 
vizuálně, 
měřením 

průběžně SD   
JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

13 

Kontrola 
provedení 
upevnění 
fasádních 

lamel 

Kontrola fasádních 
lamel 

ČSN EN 14782, PD, 
MD 

SV vizuálně průběžně SD   
JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

Kontrola 
připevnění lamel 

ČSN EN ISO 15480, 
TP, MD  

SV měřením průběžně SD   
JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

Kontrola 
správného kladení 

lamel 

ČSN 73 0202, ČSN 73 
0205, MD 

SV vizuálně průběžně SD   
JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

V
S

T
U

P
N

Í  

14 
Kontrola 
geometrie 

fasády 

Kontrola 
rovinnosti, 

svislosti, osazení 
dle PD 

ČSN 73 0205, PD SV, GD, TDI měřením jednorázově SD, P   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

15 
Kontrola 
finálního 

vzhledu fasády 

Celkový vzhled, 
provedení detailů, 
poškození, čistota 

PD, MD SV, TDI vizuálně jednorázově SD   
JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

16 
Kontrola 
čistoty 

staveniště 

Kontrola čistoty po 
ukončení prací 

SOD SV, TDI vizuálně jednorázově SD   
JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
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3.2 Popis prováděných kontrol 

3.2.1 Vstupní kontroly 

� Převzetí pracoviště 

Kontroluje se správnost a kompletnost projektové dokumentace, která musí být 

odsouhlasená objednatelem a zkontrolovaná technickým dozorem investora a hlavním 

stavbyvedoucím. Kontroluje se především kompletnost všech realizačních výkresů, jejich 

správnost a srozumitelnost. Dále se kontroluje platné stavební povolení. Při převzetí 

pracoviště kontrolujeme ohraničení staveniště oplocením výšky minimálně 1,8 m dané 

nařízením vlády č. 591/2006 Sb., přehledně a řádně označení vstupu a vjezdu na staveniště 

zákazem vstupu nepovolaným osobám. Příjezdová a přístupová cesta musí být průjezdná a 

průchozí. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku a sepíše se protokol o převzetí 

pracoviště. 

� Převzetí předchozích prací 

Před zahájením prací realizace provětrávané fasády je nutné zkontrolovat již hotové svislé 

a vodorovné konstrukce. Především jejich svislost a rovinnost. Kontrolují se mezní 

odchylky pomocí provázku, olovnicí a měřicím přístrojem. Provádí se na 2 m latí a 

maximální odchylka je ±2 mm/2 m. V tomto typu opláštění není problém případné 

nerovnosti eliminovat osazením nosného roštu fasády. Převzetí předchozích prací bude 

zapsané v stavebním deníku. 

� Převzetí materiálu 

Veškerý materiál dovezený na stavbu je nutné před zahájením prací zkontrolovat. 

Kontrolujeme množství, rozměry, barevnost, jakost a kvalitu, nepoškozenost při dopravě a 

celistvost ochranné povrchové fólie na materiálu. Zkontrolujeme shodnost dodacího listu 

s objednacím listem a ověřujeme certifikáty shody se štítky CE. Odchylky fasádních lamel 

ML 26/300 F je udávána výrobcem ±2 mm/4m a ±3 mm/6m. O převzetí materiálu bude 

proveden zápis do stavebního deníku. 

� Přeprava a skladování materiálu 

Kontrolujeme umístění odvodněné skládky materiálu podle výkresu zařízení staveniště. 

Materiál musí být chráněn před vlivem povětrnostních vlivů a skladován dle podmínek 

výrobců. Kontrolujeme, zda velkorozměrové profily fasádních lamel budou uloženy ve 
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svazcích na podkladcích v mírném spádu. Lamely je nutno překrýt plachtou zabraňující 

přímému slunečnímu záření, dešťové vodě, ale umožňující proudění vzduchu. Materiál 

nesmí být při přepravě a ukládání po staveništi znehodnocen, poškozen nebo jiným 

způsobem snížena jeho jakost a kvalita.  

� Kontrola strojů 

Kontrolujeme kompletnost a způsobilost všech strojů, nářadí a pomůcek. Dále kontrolujeme 

technický stav, například hladinu provozních kapalin, ošetření důležitých součástek 

promazáním a mechanické poškození. U zvedacích mechanismů kontrolujeme, zda nedošlo 

k poškození montážních částí a háků. Po skončení směny kontrolujeme uložení všech 

strojů, nářadí a pomůcek na dané místo v suchu a v bezpečí. Bude sepsán protokol o 

provedení kontroly strojů a bude vložen do stavebního deníku. 

3.2.2 Mezioperační kontroly 

6. Kontrola klimatických podmínek 

Kontrolu provádíme každý den před započetím prací. Při montáži ve výškách je 

nejrizikovější povětrnostní podmínky. Při rychlost větru nad 8 m/s je nutné použití osobních 

zabezpečovacích prostředků, při rychlosti větru nad 11 m/s je nutné práce přerušit na dobu 

nezbytnou. Dále teplota prostředí a povrchová teplota podkladu nesmí překročit rozmezí 

+5°C až 35°C. Viditelnost nesmí klesnout pod 30 m. Provádí se zápis do stavebního deníku 

každý den. 

7. Kontrola způsobilosti pracovníků 

U všech pracovníků je nutno zkontrolovat, zda byli proškoleni v rámci BOZP na staveništi 

a seznámeni s pracovním postupem na provedení opláštění objektu. Všichni pracovníci se 

podepíší do záznamu ve stavebním deníku. U pracovníků realizující činnost, které potřebují 

příslušné oprávnění, bude vyžadováno předložení platného průkazu, certifikátu nebo jiný 

dokument opravňující vykonávat danou činnost. Dále mohou být prováděny dechové 

zkoušky na přítomnost alkoholických látek v těle. Bude průběžně kontrolováno, zda 

pracovníci používají osobní ochranné pomůcky a to přilby, reflexní vesty, pracovní obuv, 

pracovní oděv, rukavice, atd.  
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8. Kontrola podkladu 

Podklad musí být čistý, pevný, bez mastnot a prachu. Případné nečistoty je nutné odstranit. 

Bude proveden zápis do stavebního deníku. 

9. Kontrola upevnění nosné podkonstrukce 

Kontroluje se správné umístění, typ, počet, správné uchycení L konzol pomocí rámových 

hmoždinek SXR 10x100 FUS a použití termoizolačních podložek sloužící k přerušení 

tepelných mostů podle montážní a projektové dokumentace. O kontrole bude proveden 

zápis do stavebního deníku. 

10. Kontrola uložení a upevnění desek teplené izolace 

Je nutné zkontrolovat správné uložení a kotvení desek tepelné izolace. Kontroluje se 

připravenost pracoviště, tloušťka, jakost a kvalita tepelné izolace. Zkontroluje se celistvost 

izolační vrstvy. Provede se zápis do stavebního deníku 

11. Kontrola upevnění difúzní fólie 

Kontrola přesahů spojů difúzní fólie, která je vybavená dvojitou aplikační páskou, musí být 

minimálně 150 mm. Kontroluje se vodotěsnost provedených spojů správné ukotvení. 

Provede se zápis do stavebního deníku. 

12. Kontrola montáže nosného roštu 

Rozmístění nosných profilů se řídí podle montážní a projektové dokumentace. Kontroluje 

se svislost a osová vzdálenost. Svislost se měří 2 m latí a její odchylka je ±3 mm/2 m. 

Provede se kontrola správného dotažení šroubů. Provede se zápis do stavebního deníku. 

13. Kontrola provedení upevnění fasádních lamel 

Kontroluje se typ, rozměry, barevnost a mechanické poškození lamel před připevněním a 

druh spojovacího materiálu. Tolerance udávaná výrobcem je ±2 mm/4m a ±3 mm/6m. Dále 

se kontroluje správné připevnění jednotlivých lamel k nosnému roštu pomocí spojovacího 

materiálu dle montážních detailů. Montáž fasádních lamel se řídí podle kladečského plánu, 

která probíhá směrem od shora dolů. Během manipulace s materiálem nesmí dojít k jeho 

poškození, především poničení pohledové vrstvy lamely. Po pracovní směně se zkontroluje, 

zda jsou všechny fasádní lamely pevně upevněny, aby nedošlo k ohrožení někoho na 
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staveništi. Po dokončení montáže je nutné zkontrolovat odstranění ochranné fólie 

z fasádních lamel. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

3.2.3 Výstupní kontroly 

14. Kontrola geometrie fasády 

Kontrola výškové a polohové osazení fasádních lamel podle montážní a projektové 

dokumentace. Kontrola rovinnosti opláštění, která je v toleranci ±3 mm/2 m. Provede ji 

stavbyvedoucí, technický dozor investora a geodet. Provede se zápis do stavebního deníku. 

15.  Kontrola finálního vzhledu fasády 

Provede se kontrola celkového vzhledu a osazení provětrávané fasády dle projektové 

dokumentace. Kontrola provedení montážních detailů a provedení předepsaných spár. 

Celková plocha provedené fasády musí být čistá. Kontroluje stavbyvedoucí a technický 

dozor investora. Provede se zápis do stavebního deníku. 

16. Kontrola čistoty staveniště 

Po dokončení prací musí být na staveništi pořádek a čistota. Odpadky odvezeny na skládku, 

uskladnění a očištění použitého nářadí a pracovních pomůcek pro následné použití. 

Kontrola čistoty okolních ploch. Provede se zápis do stavebního deníku. 

3.3 Použité zákony, normy a vyhlášky 

• Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn 

• Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na ochranu zdraví při 

práci na staveništích 

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

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

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• ČSN 730202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 

• ČSN 730205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
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• ČSN 730212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola 

přesnosti stavebních dílců 

• ČSN 73610 Navrhování klempířských konstrukcí 

• ČSN EN 14782 Samonosné plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní 

obklady - Specifikace výrobku a požadavky 

• ČSN EN ISO 15480 Samovrtné šrouby se závitem do plechu se šestihrannou hlavou a 

přírubou 

• ČSN EN 13111 Hydroizolační pásy a fólie – pojistné hydroizolace pro skládané krytiny 

střech a stěn – stanovení odolnosti proti propustnosti vody 

3.4 Použité zkratky 

� Dokumenty: 

PD Projektová dokumentace 

SOD Smlouva o dílo 

SD Stavební deník 

C Certifikát 

DL Dodací list 

P Protokol 

TL Technický list 

MD Montážní dokumentace 

KP Kladečský plán 

TP Technologický předpis 

� Profese: 

SV Stavbyvedoucí 

TDI Technický dozor investora 

GD Geodet 

S Strojník 
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1. Obecné informace o BOZP 

Zpráva BOZP určuje, jakým způsobem bude zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

podle platných zákonů a nařízení vlády. Zpráva je zaměřena na technologickou etapu provedení 

provětrávané fasády administrativního objektu. Před započetím prací bude probíhat školení 

pracovníků ohledně BOZP, kterou musí podstoupit všichni pracovníci. Pracovníci budou zcela 

proškoleni v oblasti bezpečnosti práce a pohybu na staveništi, manipulaci se stroji a nářadím. 

Toto školení pracovníci potvrdí podpisem do stavebního deníku a do protokolu o školení. 

Stavbyvedoucí je povinen školení provést a seznámit pracovníky s riziky na pracovišti, všechny 

protokoly o proškolení stavbyvedoucí uchová pro případné pozdější dohledání. Rizika na 

staveništi mohou vzniknout s ohledem na Nařízení vlády č.591/2006 Sb. a Nařízení vlády 

č.362/2005 Sb. 

2. Předpis č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

2.1 Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 
1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní 
komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní 
komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a 
stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být 
vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k 
nim vedou. 

3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy 
v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě 
ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích 
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umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým 
postižením. 

4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami16), provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí 
být vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které 
k nim vedou. 

6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis5). 

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

8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho 
bezprostřední blízkosti. 

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením Toi Toi do výšky 2m. Jednotlivé díly budou 

osazeny do betonových patek a spojeny zajišťovací sponou. Vjezd na staveniště bude 

z přemístitelných částí mobilního oplocení otvíraných směrem dovnitř. Oplocení nebude 

zasahovat do přilehlých komunikací. U vjezdu bude umístěna značka „POZOR- výjezd a vjezd 

vozidel stavby“. U brány při vjezdu bude umístěna značka „Stavba- nepovolaným vstup 

zakázán“ a „Nejvyšší dovolená rychlost 10 km/h“. Osvětlení nebude nutné, protože se 

nepředpokládá práce ve večerních hodinách. Práce budou probíhat maximálně v rozmezí od 

6:00 do 20:00 hod, v měsících červenec až září. Zpevněné plochy na staveništi budou 

dostatečně únosné pro provedení etapy obvodového pláště. Při manipulaci a dopravě na 

staveništi nebude ohrožena bezpečnost osob na staveništi, ani v jeho okolí. 

II. Zařízení pro rozvod energie 

1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána 
takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby 
musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení 
a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a 
výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, 
které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, 
musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 

2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 
elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 
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zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 
fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 
zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 
neoprávněné manipulaci. 

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

Zařízení pro rozvod energie bude vedeno v plastových chráničkách označených podle typu a 

bude odpovídat platným normám. Na staveništi bude pouze dočasný rozvod energie do buněk 

staveniště. Pracovníci si budou elektrický proud přivádět přímo z rozvodu pomocí 

prodlužovacích kabelů. Způsobilá osoba a stavbyvedoucí budou pravidelně kontrolovat stav 

rozvodu energie. Vše se bude zapisovat do stavebního deníku. V okolí dočasného elektrického 

vedení se nepředpokládá pohyb osob nebo strojů, nicméně se budou tyto rozvody překrývat 

ochrannými deskami. 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a 
stabilní s ohledem na 

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

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

c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba 
stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný 
pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 

3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 
stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných 
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a 
podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů18) a požadavky na 
organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby 
nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 

5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví 
fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního 
prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu 
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konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. 
Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem. 

6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti 
a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 

7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného 
odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost 
práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel 
neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 

8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky 
zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly 
seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu pro 
potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 

Za pohyblivé pracoviště nacházející se ve výšce je považovaná samohybná nůžková pracovní 

plošina do výšky cca 10 m, rozměry jsou detailněji rozepsány v kapitole Strojní sestava. 

Předpokládá se maximální počet 3 pracovníků na pracovní plošině, což její únosnost splňuje. 

Materiál a nářadí bude skladováno ve vybudovaných skladech a skládkách se souladem 

s právními předpisy. V případě ohrožení osob, majetku nebo životního prostředí je 

stavbyvedoucí povinen přerušit práce na dobu nutnou k odstranění těchto opatření. 

2.2 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 

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

2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v 
souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 
uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném 
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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. 

Obsluha strojů bude seznámena se všemi podmínkami na staveništi pro pohyb strojů na 

staveništi, to bude potvrzeno podpisem do protokolu o školení BOZP. Všechny zpevněné 

plochy jsou dimenzovány na únosnost všech strojů. Při výstavbě se nepředpokládá bránění 

provozu strojů. Obsluha strojů musí nutně dodržovat předepsané pokyny od výrobců a BOZP. 

Stroje jsou blíže rozepsány v kapitole Strojní sestava. 

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

1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i 
střídající obsluha. 

2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem k 
používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo 
zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení 
práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy 
nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 

3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i 
pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které 
se zajistí v souladu s návodem k používání. 

4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě 
zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému 
spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny 
a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 

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

Obsluha strojů bude zaznamenávat závady strojů, hlásit jejich stav v případě závady odstranit. 

Všichni pracovníci obsluhující strojní zařízení musí být řádně k této činnosti oprávněni a 

proškoleni. Stroje po skončení denní směny budou řádně zabezpečeny proti samovolnému 

pohybu a složeny do přepravní polohy. Pracovní plošiny nesmějí zůstat vytažené do výšky. 

Všechny stroje budou řádně zamčeny, jak kabina, tak ovládací panel. V případě úniku 

nežádoucích látek ze stroje musí být stroj odstaven na staveništní plochu, kde pod něj bude 
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vložena nádoba na zachycení těchto látek. Údržbu strojů bude provádět obsluha strojů, opravny 

nebo půjčovny. 

XV. Přeprava strojů 

1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení se 
provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při přepravě 
stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním 
provozním bezpečnostním předpise. 

2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i při 
vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy požadavky 
zvláštního právního předpisu22) a dále uvedené bližší požadavky. 

3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného stroje, 
na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud není v 
návodech k používání stanoveno jinak. 

4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, popřípadě 
jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a spolu se 
strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, 
popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 

5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu, 
bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 

6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny fyzické 
osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při pádu nebo 
převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 

7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo 
dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. 

8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá 
zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 

9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a mechanicky 
zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož maximální 
přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na tažné vozidlo, 
pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny5). 

10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, která 
připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje teprve 
na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabržděno. 

Při přepravě stroje na ložné ploše nákladního automobilu se nesmí vyskytovat žádná osoba. 

Stroj musí být uvázán, tak aby nedošlo k jeho pohybu nebo převržení z ložné plochy nákladního 
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automobilu. Stroj musí být stabilizován utahujícími popruhy, podkladky pod koly nebo jiným 

stabilizačním způsobem. 

2.3 Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál 
musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve 
které bude zabudován do stavby. 

2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být 
řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s 
průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a 
manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 

3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 

4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní 
a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení 
například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů 
není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně 
položenými na sebe. 

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

16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem24). 

Bezpečný přísun a odběr materiálu bude zajištěn během výstavby opláštění. Skladovaný 
materiál bude umístěn ve skladovacích buňkách firmy Toi Toi. Velkoformátový materiál bude 
uskladněn na odvodněné skládce uložený na podkladcích v mírném podélném sklonu a 
chráněn před nepříznivými povětrnostními vlivy. Vzniklý odpad bude odstraněn do 
příslušných přistavených kontejnerů. Vše je zakresleno ve výkresu zařízení staveniště.  
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XI. Montážní práce 

1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou 
osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání 
montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby 
montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických 
osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a 
přípravky stanovené v technologickém postupu. 

3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při 
montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k 
osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 

4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce. 

5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby 
upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 

6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají 
trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako jsou 
schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže. 

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

10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zařízení 
se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu6). Je zakázáno zdvihat 
nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem 
znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude 
překročena nosnost použitého zařízení. 

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

12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob uvolňování 
vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví technologický postup 
montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby 
stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 

13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a 
upevněn podle technologického postupu. 
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14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců 
a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 

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

Montážní práce budou probíhat ze dvou samohybných pracovních plošin Compact 10, které je 

vybavené ochranným zábradlím a dle výše popsaných pokynů BOZP. Pro pojezd pracovních  

plošin je zřízena zpevněná plocha, splňující její únosnost. Kotvení nosné konstrukce a ostatních 

materiálů bude kontrolováno, aby nedošlo k jejímu odtržení větrem či jiným nepříznivým 

vlivem. Na konci každé pracovní směny musí vedoucí čety zkontrolovat řádné upevnění 

veškerých zpracovaných materiálů, aby nedošlo k poškození nebo ublížení na zdraví osob 

vyskytujících se na staveništi. 

3. 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 

3.1 Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

DALŠÍ POŽADAVKY NA ZP ŮSOB ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍCH 

POSTUPŮ, KTERÉ JE ZAM ĚSTNAVATEL POVINEN ZAJISTIT P ŘI PRÁCI VE 

VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU, A NA BEZPE ČNÝ PROVOZ A 

POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH ZA ŘÍZENÍ POSKYTOVANÝCH ZAM ĚSTNANCŮM 

PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly povaze 
prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný pohyb 
a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky průvodní dokumentace; 
přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní prostředky, které splňují požadavky 
stanovené zvláštními právními předpisy9). 

2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 

a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z 
výšky (pracovní polohovací systémy), 

b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 
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4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit 
o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 

9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných 
pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro 
vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 

Obsluha pracovních plošin se bude řídit dle pokynů výrobce pro montáž. Montážníci mají 

k dispozici úchytná lana k možnému přichycení, při vlivu nepříznivému větru nad 8 m/s. Při 

rychlosti větru nad 11 m/s je nutné práce ve výškách přerušit na dobu nezbytně nutnou. 

Pracovníci budou mít reflexní vesty a plastové přilby. 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách 
tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během 
práce, tak po jejím ukončení. 

2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita 
vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

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

Pracovníci musejí dbát na to, aby jejich nářadí a pomůcky se nenacházeli na okrajích 

pracovních plošin a jejich následnému pádu. Pracovníci by měli být vybavení pracovními 

opasky k přichycení nářadí a drobného materiálu. Po každém uchycení fasádních prvků je nutné 

zkontrolovat správné a řádné upevnění k zamezení jejich pádu. To se zkontroluje i po každé 

skončené pracovní směně.  

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob 
nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 

2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 

a) vyloučení provozu, 

b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod 
místem práce ve výšce, 

c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi 
upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah 
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jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě 
zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 

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

3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 

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

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

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

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

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného 
okraje pracoviště ve výšce. 

Montážní práce budou probíhat na samohybných nůžkových pracovních plošinách do výšky 10 

m. Plošina je vybavena veškerým ochranným zábradlím proti pádu osob. Pod prostorem a 

v okolí při práci na plošinách se pohyb osob nesmí přiblížit 1,5 m. 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

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

a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením 
apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu 
nebo materiálu, 

b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 

c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných 
nežádoucích účinků. 

2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo 
dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. 

Shazování materiálu a předmětů je přísně zakázáno při technologické etapě provedení 

obvodového pláště. Případný zbylý materiál pracovníci  svezou pracovní plošinou. 

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, 
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b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených pracovních 
plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u 
pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla 
větru 6 stupňů Bf) , 

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 

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

Výstavba dané etapy je plánována od července do října, proto se nepředpokládá, že denní 

teplota klesne pod 0°C. Přerušení prací stavbyvedoucím bude dle výše zmíněných bodů a), b), 

c). 

X. Krátkodobé práce ve výškách 

Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních prvků 
se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo jiným 
způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci nebo podobných 
nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce použije osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu. 

Krátkodobé práce budou probíhat také ze samohybných nůžkových pracovních plošin 

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. 

Všichni pracovníci musí bezpodmínečně podstoupit školení o BOZP před zahájením prací. 

Proškolení stvrzují podpisem do protokolu o školení a stavebního deníku. Stavbyvedoucí je 

povinen seznámit pracovníky s riziky na staveništi.  

4. Další právní předpisy. 

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

práci a jeho pozdějším znění. 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., O způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 

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

prostředí 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., Stanovení bližších požadavků na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci 

5. Závěr 

Technická zpráva BOZP byla zpracována podle uvedených platných právních předpisů 

zohledňující technologickou etapu provedení opláštění administrativního objektu. Všichni 

účastníci technologické etapy jsou povinni splňovat všechny požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo stanovit, jakým způsobem bude administrativní 

budova opláštěná. Provětrávaná fasáda přináší budově výborné vlastnosti, protože vzduchovou 

mezerou se akumuluje vzduch mezi tepelnou izolací a obkladem. Tím je zajištěná přirozená 

ventilace vzduchu a odvětrávání obvodových stěn.  

Položkový rozpočet byl zpracován v programu BUILDPower S od firmy RTS a.s., 

časový plán v programu CONTEC a výkresová část v programu AutoCAD 2016. 

Podklady ke zpracování výkresové části jsem použil od Ing. arch. Ondřeje Moravce, 

firmy Atelier 6, s.r.o., který mi projektovou dokumentaci zapůjčil pro studijní účely. 

Zpracováním stavebně technologické studie etapy jsem nabyl vědomosti a poznatky, které jsou 

při realizaci této etapy nezbytné. Závěrem bych chtěl říci, že bakalářská práce je zpracovaná 

v rozsahu daném zadání. 
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