
 
 

1 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  
   

 
 
 
 

 
FAKULTA STAVEBNÍ   
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ  
STAVEB  
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
 
 

 
 

 

 
 
 
ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÉ ETAPY ZASTŘEŠENÍ 
PRŮMYSLOVÉHO OBJEKTU V JAROMĚŘI 
THE TECHNOLOGICAL STAGE OF ROOF CONSTRUCTION WORKS OF THE INDUSTRY 
OBJECT IN JAROMĚŘ 
 
 
 
 
 
 
 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR’S THESIS 
 

 
AUTOR PRÁCE JIŘÍ SCHREIBER 
AUTHOR 
 
 

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. VÁCLAV VENKRBEC 
SUPERVISOR 
 
 
BRNO 2016 



 
 

2 
 

  



 
 

3 
 

 



 
 

4 
 

  



 
 

5 
 

 



 
 

6 
 

Abstrakt  

Bakalářská práce se zabývá řešením technologie stavebních úprav na objektu 

s podnikatelským záměrem v Jaroměři. Obsahem práce je především zpracovaný 

technologický předpis. Pro etapu stavebních úprav zastřešení objektu je dále zpracován návrh 

zařízení staveniště, technická zpráva zařízení staveniště a technická zpráva pro provádění 

stavebních úprav na střešní konstrukci, časový plán, položkový rozpočet, návrh strojní 

sestavy.   

 

Klíčová slova  

Zastřešení objektu, stavební úpravy, technologický postup, bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci, kontrolní a zkušební plán, staveniště, pracoviště, konstrukce.  

 

 

 

 

 

Abstract  

This thesis with technology of building modifications to the bussiness company in Jaroměř. 

The thesis mainly contain the technology transcription. For the stage of roofing of the object is 

treated a concept of building site equipment, a technical report of building site equipment and 

a technical report of building modification performing on the roof constructions, a schedule, a 

itemized budget, concept machine setup.  

 

Keywords  

Roofing of fhe object, construction work, technological proces, protection safety of health 

during work, control and testing plan, building site, working place, construction. 
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Úvod  

V mé bakalářské práci se budu podrobně zabývat stavebními úpravami na zastřešení 

objektu s podnikatelským záměrem v Jaroměři. Konkrétně budu zpracovávat koncept zařízení 

staveniště, technologický předpis pro danou etapu, návrh strojní sestavy, následně časový 

plán a položkový rozpočet této etapy. Budou řešeny také trasa dopravy materiálu na stavbu. 

V neposlední řadě bude zmíněná bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbě.   

Řešený objekt je ve špatném až havarijním technickém stavu, z těchto důvodů je 

navržená kompletní rekonstrukce a nezbytné stavební úpravy vzhledem k navrhovanému 

provozu. Do současnosti byl využíván jako sklad materiálu stavební firmy a z části pneuservis. 

Objekt se nachází v uzavřeném areálu, v zastavěné části, v centru města Jaroměř, na 

levém břehu řeky Labe. Plochy kolem objektu jsou rovinaté, částečně zpevněné, směrem 

k řece nezpevněné, zatravněné. Kolem objektu se nachází náletové keře. Vjezd do areálu a 

výjezd z areálu zůstávají stávající, jsou napojené na místní komunikaci, ulici Kostelní. 

Řešená stavba je jednopodlažní, nepodsklepena, s členitým půdorysem o největších 

půdorysných rozměrech 80,77 × 39,45 m. Zastavěná plocha objektu činí 2 117 m². Výška po 

vodorovnou atiku je 5 m od úrovně čisté podlahy v hale. 

Objekt je tradičně zděný, obvodové i vnitřní nosné stěny a příčky jsou z plných pálených 

cihel. Tloušťka obvodového zdiva je 600 mm a 450 mm. Venkovní sokl je kamenný, základy 

smíšené, z kamene a betonu.  

Mírná sedlová střecha z dřevěných prken a krokví je uložená na obvodovém zdivu, na 

vnitřních litinových sloupech s ocelovými válcovanými průvlaky a na dřevěné pozednici na 

obvodovém zdivu. Na dřevěné střešní krokve je zavěšený podhled z prken, rákosu a 

vápenných omítek. Podhledy jsou na mnoha místech poškozené a propadlé, především vlivem 

zatékání do střechy.  

Část stávajícího, nevyhovujícího objektu bude odbourána. Jedná se především o 

dodatečné přístavby k původnímu objektu, což je patrné z výkresové dokumentace.   

Práce bude obsahovat textovou část, kde budou popsány veškeré již zmiňované 

kapitoly, obsahem bude také přílohová část, kterou budou tvořit výkresy zařízení staveniště a 

dopravní vztahy, dále budou součástí příloh kontrolní a zkušební plány, časový plán a 

položkový rozpočtem. 
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1. Základní údaje o stavbě 

1.1 Identifikační údaje  

Název stavby: Stavební úpravy nemovitosti na podnikatelský objekt Snaha a. s. Jaroměř 

Místo stavby: ulice Kostelní, 551 01 Jaroměř 

Investor: Snaha a.s., Hradecká 597, 551 01 Jaroměř 

Katastrální území: 657336 Jaroměř (okres Náchod) 

Číslo parcel: 162, 165/1, 165/3, 165/10, 166, 167, 168, 169, 4121/1, 4322/1, 4326/1, 4326/10 

Základní stavební objekty:           

 S.O.  01.         VÝROBNÍ  OBJEKT  SNAHA  a. s.         

 S.O.  02.         KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ  PLOCHY    A   PARKOVIŠTĚ  

 S.O.  03. VENKOVNÍ  DEŠŤOVÁ  KANALIZACE     

 S.O.  03. A ZASAKOVACÍ OBJEKT          

 S.O.  04. VENKOVNÍ VODOVOD 

 

1.2 Urbanistické, architektonické a stavebně technické 

řešení  

1.2.1 Zhodnocení staveniště  

Staveniště se nachází na parcelách číslo 162, 166, 167, 169, 165/2, 165/3, které jsou 

ve vlastnictví investora. Staveniště se nachází v zastavěné části, v centru města Jaroměř. 

Práce nebudou jakkoliv ohrožovat okolní objekty, ani případné osoby na pozemkách těchto 

objektů. Ostatní objekty v okolí nebudou pracemi nijak ovlivněny. V průběhu prací musí být 

dodržovány všechny bezpečnostní opatření. Vjezd na staveniště vede ze stávající 

komunikace, z ulice Kostelní. Plánovaná doprava na staveniště nebude nijak výrazně 

omezovat dopravu v blízkém okolí. Staveniště zaujímá plochu přibližně třech čtvrtin celkové 

plochy pozemků a je oploceno plotem vysokým 1,8 m. Oplocení staveniště je zřízeno 

z klasického pozinkovaného pletiva, které je napnuto na ocelových sloupcích. Vjezd na 

staveniště je chráněn uzamykatelnou bránou se značkou zakazující vstup nepovolaným 

osobám. Tím je znemožněn přístup třetím osobám a zabráněno jejich případným zraněním. 

Staveništní přípojky budou napojeny na již stávající přípojky v areálu objektu.  

 

1.2.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby  

Halový výrobní objekt je nepodsklepen s jedním nadzemním podlažím a členitým 

půdorysem o největších půdorysných rozměrech 80,77 × 39,45 m. Základové konstrukce jsou 

smíšené, z kamene a betonu. Venkovní sokl je kamenný. Objekt je tradičně zděný, obvodové 

i vnitřní nosné stěny a příčky jsou z plných cihel. Tloušťka obvodového zdiva je 600 mm a 450 

mm. Mírná sedlová střecha se sklonem 2° tvořena z dřevěných prken a krokví je uložená na 

obvodovém zdivu a na vnitřních litinových sloupech s ocelovými válcovanými průvlaky. 

Směrem k řece je vyzděná vodorovná atika, do dvora areálu je přesah střechy z dřevěných 

krokví a bednění z prken. Střešní krytina je z asfaltových pásů, značně porušená, především 

kolem střešních vpustí. Na dřevěné střešní krokve je zavěšený podhled z prken, rákosu a 
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vápenných omítek. Podhledy jsou na mnoha místech poškozené a propadlé, především vlivem 

zatékání do střechy. Podlahy v objektu jsou betonové, značně popraskané a rozlámané. Část 

stávajícího, nevyhovujícího objektu bude odbourána. Jedná se především o dodatečné 

přístavby k původnímu objektu, což je patrné z výkresové dokumentace. Dispoziční řešení 

vyplývá ze stávajícího stavu objektu, charakteru výroby a požadavků investora. Je patrné z 

projektové dokumentace. Přirozené osvětlení  a  větrání  objektu  bude zajištěno okny a 

střešními světlíky. 

Nová skladba střešní konstrukce je navržené z nosných dřevěných pozednic a krokví 

ve stejných dimenzích jako jsou stávající prvky. Roznášecí vrstvu bude tvořit bednění ze 

smrkových prken o tloušťce 25 mm. Na bednění bude přichycena vyrovnávací geotextílie a 

následně připevněna PVC povlaková střešní hydroizolace. Vnitřní stropní podhledy jsou 

navrženy ze sádrokartonových desek, které jsou přichyceny k ocelovému dvojitému roštu. 

Rošt je nesen krokvovými závěsy. Mezi ocelový rošt a sádrokartonové desky je navržena 

parotěsná vrstva. Tepelná izolace ze skelné vaty bude volně ložená na ocelový rošť ve vzniklé 

dutině nad podhledovou konstrukcí. Izolace bude provedena ve dvou vrstvách. Povrchy podlah 

budou v kancelářích z krytiny PVC, na chodbách a v hygienických zařízení z keramické 

dlažby. Vnitřní omítky stěn vápenné štukové, opatřené malbou.  V hygienickém zázemí se 

stěny opatří keramickými obklady. Okna budou plastová, vnitřní dveře dřevěné do ocelových 

typových zárubní. 

Nejvyšší bod atiky je 5,0 m nad úrovní podlahy prvního podlaží. Objekt leží na parcele 

č. 169, celková zastavěná plocha po odbourání původních přístavků činí 2 117 m², nový 

obestavěný prostor objektu činí 10 585 m³. Na parcele 163/1, 163/2 a 164 se nachází stávající 

objekty, dosavadní sídlo společnosti. Na parcele č. 162 a 167  je příjezdová cesta do areálu 

firmy, která bude zachována. Na parcele č. 166 a 168 budou zřízeny zpevněné plochy 

(komunikace, chodníky, parkovací stání). Parcely č. 165/2 a 165/3 budou po dokončení 

výstavby uvedeny do původního stavu, budou tedy využívány jako zelená plocha. Z hlediska 

urbanistického nebudou stavební úpravy objektu narušovat ráz okolí. 

 
1.2.3 Technické řešení  

Střešní plášť nese nosná konstrukce krovu, která je uložena na dřevěné pozednice a 

ocelové válcované nosníky na litinových sloupech. Pozednice jsou kotveny do obvodového 

zdiva. Krokve v osových vzdálenostech 1,0 m jsou navrženy v původních dimenzích, 160 × 

200 mm, stejně tak pozednice, 160 × 140 mm. Vrchní vrstvu tvoří záklop, který je vytvořen 

jako bednění z prken. Funkci podhledu tvoří sádrokartonová konstrukce Rigips, která je 

zavěšena na krokvích. Parotěsná vrstva je vytvořena z fólie Dekfol N 110 Standart. Tepelně 

izolační vrstva je složena ze dvou vrstev tepelné izolace, skelné vaty Isover Domo. Obě vrstva 

jsou vytvořeny z tepelněizolačních pásů o tloušťce 120 mm. Povlaková hydroizolační vrstva 

se vytvoří z PVC fólie Fatrafol-S 810. Pod hydroizolací je navržena separační vrstva geotextílie 

Filtek 500 g/m². Dokončovací vnitřní povrchové úpravy jsou zhotoveny malbou Primalex.  

 

Skladba střešního pláště 

 Fólie  PVC  Fatrafol-S 810 tloušťky 1,5 mm 

 Separace – geotextílie Filtek 500 g/m² 

 Bednění ze smrkových prken tloušťky 25 mm 
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 Dřevěný krov 

 Vzduchová mezera 

 Tepelná izolace ze skelné vaty, Isover Domo tloušťky 2 × 120 mm = 240 mm,  položená 

na rošt sádrokartonového podhledu 

 Parotěsná  zábrana Dekfol N 110 Standart  

 Nosný ocelový, dvojitý rošt sádrokartonového podhledu Rigips, zavěšený do 

dřevěných krokví střechy   

 Sádrokartonový podhled Rigips, desky tloušťky 12,5 mm 

 Malby Primalex 

 

1.2.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu  

Stavba je napojena na dopravní infrastrukturu na východní straně pozemku z ulice 

Kostelní. Dále se tato ulice napojuje na ulici V Zahrádkách, ta pokračuje na komunikaci II. třídy, 

ulice Jaromírova. Tato ulice vede na křižovatku, kde je vjezd na silnici I. třídy č. 33. Inženýrské 

sítě jsou připojeny z ulice Kostelní podle výkresu zařízení staveniště.  

 

1.2.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury  

Dopravní řešení určení pro potřeby staveniště nenaruší plynulost dopravy veřejných 

pozemních komunikací. Na výjezdu do ulice Kostelní bude dopravní značení s výstražným 

trojúhelníkem: „POZOR! Výjezd vozidel stavby“. Na vjezdu do staveniště pak bude cedule: 

„Vjezd povolen pouze vozidlům stavby“. Přípojky objektu na inženýrské sítě jsou již zřízeny z 

předchozích prací.  

 

1.2.6 Vliv stavby na životní prostředí  

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí v průběhu realizace ani po ní. Je 

zajištěn průběžný odvoz odpadu, jehož třídění a zpracování se bude řídit podmínkami zákona 

č. 185/2001 Sb. Komunální odpad se bude odvážet samostatně. Všechny stroje a automobily 

musí být před výjezdem ze staveniště, pokud je to nutné, očištěny. U všech strojů budou 

prováděny pravidelné kontroly, aby se předešlo únikům oleje, pohonných hmot nebo jiných 

látek ohrožující životní prostředí. Pod motory těchto strojů budou při zaparkování vkládány 

nádoby pro zachycení pohonných hmot a olejů. 

 

1.2.7 Řešení bezbariérového užívání  

Tento objekt nevyžaduje bezbariérový přístup.  

 

1.2.8 Průzkumy a měření  

V rámci provádění střechy budou provedeny kontrolní zkoušky, které jsou dále 

popsané v Kontrolních a zkušebních plánech. Jedná se o zkoušku optickou, vakuovou, 
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zátopovou a zkoušku těsnosti spojů pomocí jehly. Veškerá měření budou probíhat dle platných 

norem.  

 

1.2.9 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby  

Stavba by neměla mít žádný zásadní vliv na okolní objekty. V průběhu prací může 

docházet k hluku, vibracím nebo prašnosti. Také hrozí možné znečištění komunikací při 

dopravě materiálu. Proto je nutné dodržovat zásady nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a 

automobily před odjezdem ze staveniště popřípadě očistit. Způsob zajištění ochrany zdraví a 

bezpečnosti pracovníků Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků musí být v souladu 

s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a nařízením vlády č. 326/2005 Sb. Každá pracovník musí 

být proškolen o bezpečnosti práce a musí používat osobní ochranné bezpečnostní pomůcky. 

V průběhu prací musí být dodržovány bezpečnostní pokyny, které budou pravidelně 

kontrolovány pověřenou osobou. Na staveništi budou umístěné výstražné bezpečnostní 

značení. Podrobné informace jsou uvedeny v BOZP. 

 

1.3 Mechanická odolnost a stabilita  

Mechanická odolnost a stabilita byla prověřena statikem. Prověření se týká především 

únosnosti krovu a okapních přesahů na střešní plášť s proměnným zatížením. V průběhu 

demolice je nutné, aby statik určil stav narušené konstrukce. V případě nahnilé konstrukce a 

nedostatečné únosnosti je zapotřebí učinit bezpečnostní opatření. Statické návrhy jsou platné 

tehdy, pokud jsou dodrženy technologické postupy.  

 

1.4 Požární bezpečnost 

Objekt je navržen, aby vyhověl požadavkům norem ČSN 73 0804 Požární bezpečnost 

– Výrobní objekty. Objekt nemá jiné speciální požadavky na požární bezpečnost. Staveniště 

bude vybaveno práškovými hasicími přístroji. Dále se technická zpráva požární bezpečností 

nezabývá.  

 

1.5 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí  

Navrhované materiály nejsou při správném nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 

Sb. škodlivé pro životní prostředí. Odpad je nutné třídit dle Katalogu odpadů daný vyhláškou 

č. 381/2001 Sb. Stavba splňuje vyhlášku č. 268/2009 Sb., a tak se nepředpokládá ohrožení 

životního prostředí nebo zdraví.  

 

1.6 Bezpečnost při užívání  

Objekt je navržen v souladu s vyhláškami, předpisy a zákony, které stanovují podmínky 

bezpečnosti pro užívání. 
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1.7 Ochrana proti hluku  

Nepředpokládá se, že by byla překročena při době užívání stanovená hladina 

akustického tlaku 50 dB, kterou nám stanovuje nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 

1.8 Úspora energie a ochrana tepla  

Skladba střešního pláště je navržena tak, aby splnila podmínky podle ČSN 73 0540, o 

tepelné ochraně budov. Hlavní vrstvy omezující únik tepla jsou z tepelněizolačních pásů Isover 

Domo tl. 120 mm ve dvou vrstvách.  

 

1.9 Řešení přístupu a užívaní stavby osobami s omezenou 

schopností a orientace  

Pro tento typ stavby nejsou kladeny speciální požadavky.  

 

1.10 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího 

prostředí  

Vnější konstrukce jsou navrženy a provedeny tak, aby odolávaly nepříznivým vnějším 

vlivům např. zvýšeným povětrnostním podmínkám. Objekt leží v místě, kde se nevyskytuje 

radonové působení. Nepřepokládá se s negativními vlivy na stavbu, kterými např. jsou 

seizmická činnost, vysoká hladina podzemní vody, objekt v oblasti poddolování apod. Od řeky 

Labe, která protéká v těsné blízkosti, je areál oddělen protipovodňovou stěnou. 

 

1.11 Ochrana obyvatelstva 

Celý pozemek bude chráněn před vstupem nepovolaných osob oplocením a 

uzamykatelnou branou. Stavba je postavena v souladu s příslušnými normami, vyhláškami a 

nařízeními. Stavba by neměla svými konstrukcemi nebo provedením ohrožovat jakoukoliv 

osobu.  

 

1.12 Inženýrské stavby  

Přípojky inženýrských sítí objektu jsou zřízeny již z předchozích prací. Jsou napojeny 

na inženýrské sítě stávajících objektů. 

1.13 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb  

Žádné výrobní ani nevýrobní technologické zařízení se zde během výstavby 

nevyskytují. 
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1. Identifikační údaje  

1.1 Identifikační údaje o stavbě  

Název stavby: Stavební úpravy nemovitosti na podnikatelský objekt 

SNAHA a. s. Jaroměř 

Charakter stavby:   Rekonstrukce stávajícího objektu, trvalá stavba 

Místo stavby:    ulice Kostelní, 551 01 Jaroměř           

k. ú. 657336 Jaroměř                       

p. č. 162, 165/1, 165/3, 165/10, 166, 167, 168, 169, 

4121/1, 4322/1, 4326/1, 4326/10 

Kraj:     Královehradecký 

Okres:     Náchod 

Stavebník:        SNAHA a.s.      

     Hradecká 597, 551 01 Jaroměř   

     IČ: 44500122, DIČ: CZ 44500122 

Projektant:        ORGATEX - NÁCHOD s.r.o.    

     Wolkerova 1749, 547 01 Náchod   

     IČ: 25260341, DIČ: CZ 25260341   

     Ing. Aleš Pfeifer 

Zhotovitel:    GEOINDUSTRIE s.r.o.    

     Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek  

     IČ: 62242911, DIČ: CZ 21181367  

Předběžné náklady na výstavbu:  30 mil. Kč  

Předpokládaná doba realizace:  7/2016 – 9/2017  

Základní stavební objekty:   S.O.  01.         VÝROBNÍ  OBJEKT  SNAHA  a. s.     

S.O.  02.         KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ  PLOCHY    

A   PARKOVIŠTĚ           

S.O.  03. VENKOVNÍ  DEŠŤOVÁ  KANALIZACE 

S.O.  03. A ZASAKOVACÍ   OBJEKT      

S.O.  04. VENKOVNÍ VODOVOD  

                

 

1.2 Popis staveniště  

Pozemek se nachází na území Královehradeckého kraje, okresu Náchod, v 

katastrálním území 657336 Jaroměř. Stávající výrobní objekt je majetkem společnosti Snaha 

a nachází se v zastavěné části obce, nedaleko historického centra města. Zde je výstavba 

stabilizovaná. Objekt je v těsné blízkosti chrámu sv. Mikuláše. Na pozemku se nenachází 

žádná zemědělská půda a nejsou zde zachovány žádné přírodní ani přírodně blízké 

ekosystémy. Plocha pozemku a v okolí je rovinatá. Prostor navrhované stavby je na úrovni 

250,90 m. n. m. Po provedení inženýrskogeologického průzkumu byly na staveništi zjištěny 

poměrně jednoduché základové a geotechnické poměry. Průzkum byl proveden na stavební 
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parcele číslo 165/3. Objekt se nachází cca 3 m nad průměrnou hladinou řeky Labe, která 

protéká v těsné blízkosti. 

 

Areál a stávající objekt  se  nachází dle výpisu z KN v rozsáhlém chráněném území. 

Nenachází se v chráněném území, památkové rezervaci ani v památkové zóně. Areál se 

nenachází v záplavovém území. Od řeky je chráněný betonovou hrází před zaplavením. 

Nejedná se o kulturní památku. Stavební úpravy jsou navržené tak, aby byl zachován původní 

tvar a vzhled objektu. Přístupová trasa pro dopravní obsluhu bude řešena ulice Kostelní, 

stávajícím sjezdem na vytvořenou manipulační zpevněnou plochu na p. č. 162, 166, 167. Dále 

bude vytvořena druhá přístupová cesta na západní straně objektu, na pozemek 165/3. 

Staveniště se nachází v uzavřeném a oploceném areálu. Přístup nepovolaných osob bude 

vyloučen. Celková zastavěná plocha po odbourání původních přístavků činí 2 117 m², nový 

obestavěný prostor objektu činí 10 585 m³. Pro zařízení staveniště bude využita plocha cca    

2 445 m². Všechny inženýrské sítě pro zařízení staveniště budou připojeny ke stávajícím 

přípojkám. 

 

1.3 Základní koncepce zařízení staveniště  

Staveniště se nachází v uzavřeném, oploceném areálu, výška oplocení je 1,8 m. Do 

areálu budou dva vjezdy a výjezdy, první stávající na východní straně areálu a druhý, který 

bude zřízen provizorně pro vjezd techniky potřebné k rekonstrukci základových konstrukcí na 

západní straně areálu. Oba vjezdy jsou z veřejné komunikace ulice Kostelní. Na silnicích 

napojujících se na staveništní cestu budou umístěny cedule upozorňující na zvýšený pohyb 

stavební techniky a maximální povolená rychlost v areálu. Dodatečně bude oplocena pouze 

nutná část pracoviště. Tento prostor bude od stávajícího areálu firmy oddělen mobilním 

oplocením, aby se zamezilo přístupu zaměstnanců firmy a nepovolaným osobám pohybujícím 

se v areálu na staveniště. Použijeme mobilní oplocení od společnosti Toi Toi, průhledný 

mobilní plot o rozměrech jednoho pole 3 472 x 2 000 mm. Upevněny budou v betonových 

patkách. Součástí oplocení bude uzamykatelná brána o rozměrech 5 000 x 2 000 mm. Aby byl 

vyloučen přístup nepovolaných osob, budou na příjezdové bráně a na bráně před vstupem do 

objektu umístěny informační a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným 

osobám, při jehož nedodržení by mohlo dojít ke zranění osob. Dodatečně bude použito 

zábradlí Vebe pro okraje střech. 

Komunikace na staveništi a zpevněné plochy budou zhotoveny ze štěrkové drtě frakce 

32/63, v tloušťce vrstvy 200 mm, drť bude použita na parcelách č. 162, 166, 164, veškerá 

zpevněná plocha bude hutněna válcováním a prolita cementovou maltou. Na západní straně 

areálu, na pozemku č. p. 165/3, budou jako zpevněný podklad použity betonové silniční 

panely, které budou využity z pozemku investora. V areálu se nachází nově realizované 

podzemní vedení inženýrských sítí, plynovodu, vodovodu a dešťové kanalizace. Voda pro 

stavební účely a pro sociální zařízení bude zajištěna ze stávajícího rozvodu. Měření odběru 

bude zajištěno podružným vodoměrem. Odpadní vody ze sociálních zařízení budou odváděny 

do stávající kanalizace. Elektrickou energií bude staveniště také zásobováno ze stávajících 

rozvodů firmy přes samostatný rozvaděč s podružným měřením.  

Zpevněné plochy jsou navrženy pro pojezd a zajištění jednotlivých těžkých strojů. V 

etapě stavebních úprav zastřešení pro pohyb vysokozdvižného vozíku po celém staveništi, 

dále pro zaparkování a zapatkování nákladního automobilu při vykládce materiálu. 

Za uspořádání staveniště, případně vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, 

kterému bylo toto staveniště předáno a který ho převzal. Provedl se řádný zápis o předání a 
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převzetí, v němž byly uvedeny všechny známé skutečnosti, které jsou známy z hlediska 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 

pracovišti. Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, aby se stavba mohla řádně 

a bezpečně realizovat.  

Zázemí pro pracovníky a dělníky v průběhu všech etap bude zajištěno stavebními 

buňkovými kontejnery, kde bude využit sanitární kontejner s hygienickým zařízením, WC a 

šatnami pro pracovníky, dále obytný kontejner sloužící jako kancelář a uzamykatelné skladové 

kontejnery. Kontejnery se položí na čtyři smrkové hranoly po stranách. Na staveništi bude také 

umístěn kontejner na komunální odpad a kontejnery na odvoz původních materiálů. Stavební 

výrobky a materiály se budou bezpečně uskladňovat a ukládat tak, aby nebyly poškozeny a 

nebyl narušen veřejný pořádek. Pro umístění kontejnerů bude využita část pozemku p.č. 166 

a 167. Veškeré tyto objekty budou využívány po celý proces stavby.  

 

 

2.  Objekty zařízení staveniště 

Jako šatny pro dělníky, sociální zařízení a k uskladnění materiálu budou sloužit 

kontejnery od firmy Toi Toi. Na staveništi bude umístěno celkem 6 kontejnerů, z čehož 3 

obytné (kontejner pro kancelářské potřeby, pro stavbyvedoucího a šatna pro dělníky). Dále 

zde budou dva kontejnery s hygienickým zařízením a jeden kontejner sloužící k uskladnění 

materiálu a nářadí. Dočasné objekty budou osazovány na podklad ze štěrkové drtě 32/63 mm 

tl. 200 mm. Po umístění budou napojeny k elektřině, případně k vodě a kanalizaci a budou 

propojeny zemnícím drátem. Veškeré rozmístění objektů zařízení staveniště je zřejmé z 

výkresu B1.1 Situace zařízení staveniště. 

 

2.1 Kanceláře, sociální zařízení 

Kancelářské kontejnery pro stavbyvedoucího a pro mistry budou umístěny vně objektu 

u stávajícího oplocení. Tyto objekty mají standardní vnější rozměry modulu obytného 

kontejneru 6 058 x 2 438 x 2 800 mm, 5 858 x 2 238 x 2 560 mm jsou rozměry vnitřní (ty jsou 

uváděny pro standartní tloušťky použitých skladeb stropu tl. 120 mm, stěn 100 mm a podlahy 

120 mm). Hmotnost kontejneru je cca 2 500 kg.  

Nosná konstrukce je tvořena ocelovým rámem svařeným z profilů tl. 4 mm s 8 

svařovanými rohovými prvky s otvory pro manipulaci. Ocelový rám je opatřen antikorozním 

nátěrem. 

Podlahu tvoří pozinkovaný plech tl 0,55 mm, který je vsazený do ocelového rámu, 

minerální vlna tl. 100 mm uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, PE fólie (parotěsná 

zábrana), voděodolná dřevotřísková deska V 100 tl. 19 mm, PVC podlahová krytina tl. 1,4 mm 

(mramorovaná). Nosnost podlahy je 2,5 kN/m².  

Stěny tvoří trapézový pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, minerální vlna tl. 80 mm uložená 

mezi příčnými ocelovými výztuhami, dřevěné hranoly (přerušení tepelného mostu ocelové 

konstrukce), PE fólie (parotěsná zábrana), bílá laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, 

která je vsazena do plastových profilů bílé barvy. Vnitřní příčky jsou z bílé laminované 

dřevotřískové desky tl. 10 mm. U podlahy a stropu jsou okapové lišty bílé barvy.  
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Střechu kontejnerů tvoří nelakovaný pozinkovaný trapézový plech tl. 0,8 mm, minerální 

vlna tl. 100 mm, dřevěné hranoly (přerušení tepelného mostu ocelové konstrukce), PE fólie 

(parotěsná zábrana), podhled jako bílá laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, vsazena 

do plastových profilů bílé barvy. Svody vody jsou řešeny PVC trubkami v rohových sloupech. 

Nosnost střechy je 1,5 kN/m².  

Vnější dveře mají rozměr 800 x 1 970 mm, jsou z pozinkovaného plechu, tepelně 

izolované, oboustranně lakované (z vnější strany v barvě kontejneru, z vnitřní v barvě bílé). 

Jsou opatřené kováním klika/klika a zámkovou vložkou FAB. Dveře je možné opatřit 

pozinkovanou mříží z vnější strany o rozměrech 900 x 2 000 mm, z důvodů bezpečnost. Vnitřní 

dveře jsou standartní, plné, bílé o rozměrech 800 x 1 970 mm. Také jsou opatřeny kováním 

klika/klika a vložkou. Okna jsou bílá, plastová s izotermickým sklem (U = 1,0 W/m² *K). Okna 

jsou jednokřídlová nebo dvoukřídlová, otevíratelná, sklopná, jsou opatřena vnitřní hliníkovou 

žaluzií, z venku možno opatřit pozinkovanou mříží.  

V kontejnerech se nachází elektroinstalace 3 x 400/240 V, 50 HZ, vše je navrženo dle 

ČSN 33 2000. Instalace jsou tažené ve stěnách s nástěnným rozvaděčem, zapuštěnými 

vypínači (1 vypínač) a zásuvkami (3 jednoduché zásuvky). Nástěnná rozvodnice 8 nebo 12 

modulů, proudový chránič 40/4/003, dl=30 mA. Svítidla jsou zde zářivková 1x36 W nebo 1x58 

W s krytem OMS Plast M. Vytápění kontejnerů probíhá pomocí závěsného stěnového 

elektrického konvektoru 0,75 - 2 kW s vestavěným termostatem, se samostatným jištěním a 

samostatnou zásuvkou. Větrání kontejnerů je přirozené pomocí oken. Kontejnery se budou 

pokládat na zpevněný podklad a na dřevěné hranoly. Pro manipulaci s nimi použijeme 

hydraulický jeřáb. Dále se kontejnery napojí na přívod elektrické. 

Pro stavbyvedoucího a pro mistry použijeme obytné kontejnery BK1. 

Obr. 1  Kancelář, šatna – BK1            
  Zdroj: http:// http://www.toitoi.cz 

 

2.2 Hygienická zařízení staveniště  

Na staveništi budou umístěné dva stejné sanitární kontejnery, v každém budou jak 

sprchy, tak WC pro pracovníky. Rozměry těchto kontejnerů jsou totožné jako rozměry 

obytných kontejnerů (vnější 6 058 x 2 438 x 2 800 mm, 5 858 x 2 238 x 2 560 mm jsou rozměry 

vnitřní). Jejich konstrukce bude také stejná jakou předešlých objektů BK1. 
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Vnitřní podlaha musí vyhovovat mechanickou odolností a hygienickým podmínkám. 

Bude zde vodovzdorná překližka na lité podlaze a odtokové podlahové vpusti. Stěny budou z 

laminátových dřevotřískových desek tl. 10 mm vsazených do plastových profilů.  

Standartní elektroinstalace třífázové 3 x 400/240 V, 50 Hz, provedení přizpůsobené pro 

instalovanou technologii a zařízení. Odvětrání bude pomocí oken a také stěnového ventilátoru. 

Přívod vody bude vyřešen ¾" plastovou trubkou, odvod vody pomocí PVC trubky DN 100 mm, 

ohřev vody bude zajištěn elektrickými boilery Ariston 200 l. Každý sanitární kontejner je 

vybavena 2 sprchovými kouty, 2 WC, 2 pisoáry a 3 umyvadly. Baterie ve sprchových koutech 

budou napojeny na teplou i studenou vodu, u umyvadel pouze na studenou. Sprchy jsou 

opatřeny zástěnami. V kabinách s WC jsou držáky toaletních papírů, u umyvadel dávkovače 

mýdla, držáky papírových ručníků.  

Jako kontejnery hygienického zařízení použijeme objekty typu SK1. 

Kontejner sloužící jako šatna bude mít stejné technické parametry jako obytný 

kontejner BK1.   

 

Obr. 2 Koupelna, WC – SK1                      
Zdroj: http://www.toitoi.cz 

 

 2.3 Uskladnění materiálu a nářadí 

Pro uskladnění materiálu, nářadí a menšího strojního zařízení bude na staveništi 

umístěn jeden kontejner. Rozměry jsou 6 058 x 2 438 x 2 591 mm, vnitřní 5 858 x 2 238 x 2 

351mm. PVC fólie zde budou uskladněny na dřevěných paletách, pro manipulaci s nimi bude 

využit paletový vozík. Prostorově odpovídá jeden kontejner na uskladnění materiálu a druhý 

pro nářadí. 

Kontejnery jsou svařeny z ohýbaných ocelových profilů tl. 4 mm. V rozích kontejneru 

jsou svařované rohové kostky z plechu tl. 6 mm, ve kterých jsou vypáleny otvory pro 

manipulaci. 
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Stěny kontejnerů jsou tvořeny lakovaným trapézovým plechem tl. 1,5 mm, který je 

pevně přivařen do ocelového rámu kontejneru. Strop je tvořen hladkým lakovaným plechem tl. 

2 mm a je přivařen na vyspárované střešní nosníky. Podlaha je vyztužena podlahovými 

nosníky a je kryta lakovaným rýhovaným ocelovým plechem tl. 3 mm odolným proti skluzu. 

Ocelová vrata jsou dvoukřídlová, uzamykatelná o rozměrech 2 000 x 2 100 s tyčovým 

zavíráním a gumovým těsněním, které brání zatékání dešťové vody do kontejneru. Vrata jsou 

z pozinkovaného plechu, tepelně izolované, oboustranně lakované (z vnější strany v barvě 

kontejneru, z vnitřní v barvě bílé). Jsou opatřené kováním klika/klika a zámkovou vložkou FAB. 

Vrata je možné opatřit pozinkovanou mříží z vnější strany o rozměrech 2 300 x 2 200 mm, 

z důvodů bezpečnost. Okna u tohoto typu kontejneru nejsou. Jsou bez elektroinstalace. 

Povrch stěn kontejneru je z vnější strany lakovaný. 

Pro uskladnění materiálu a nářadí bude použit kontejner typu LK1. 

 

Obr. 3  Skladový kontejner – LK1            
  Zdroj: http:// http://www.toitoi.cz 

 

 

2.4 Provozní zařízení staveniště  

Jako provozní zařízení staveniště budou sloužit inženýrské sítě, které bude staveniště 

využívat. Jedná se především o přípojku vody a elektřiny. Staveništní přípojky budou 

vybudovány a následně odstraněny zhotovitelem, ten je bude také udržovat v nezávadném 

stavu. Je nutné provést kontrolu funkčnosti a nezávadnosti při předání.  

 

2.4.1 Vodovodní přípojka          

Voda pro stavební účely a pro sociální zařízení bude zajištěna ze stávajícího rozvodu 

firmy Snaha a.s. Měření odběru bude zajištěno podružným vodoměrem. Vybuduje se přípojka 

z plastového potrubí DN 40, vedeným v hloubce 0,5 m pod povrchem, k napojení jednotlivých 

hygienických buněk, omytí strojů. Voda bude rozvedena co nejkratší cestou a přes nejméně 

možných křížení s komunikacemi a skladovacími prostorami. Požární voda při případném 

vzniku požáru se bude odebírat ze stávajícího podzemního požárního hydrantu, který je 
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umístěn pod veřejnou komunikací ulice Kostelní, 50 m od řešeného objektu. Výpočet potřeby 

vody viz. Technická zpráva zařízení staveniště – kap. 4. Zdroje pro stavbu.   

 

2.4.2 Elektrická přípojka        

Elektrickou energií bude staveniště také zásobováno ze stávajících rozvodů firmy 

Snaha a.s. přes samostatný rozvaděč s podružným měřením. Rozvaděč bude zásobovat 

staveništní kontejnery a elektrická zařízení potřebná k realizaci stavby. Dočasně vybudovaná 

přípojka povede kabelem pod zemí co nejkratší cestou a přes nejméně možných křížení s 

komunikacemi a skladovacími prostorami, v místech komunikace budou kabely opatřeny 

chráničkou a uloženy v betonových tvarovkách, aby nedošlo k poškození důsledkem pohybu 

těžké techniky. Výpočet potřeby elektrické energie viz. Technická zpráva zařízení staveniště 

– kap. 4. Zdroje pro stavbu.   

 

2.4.3 Kanalizační přípojka     

Odpadní vody ze sociálních zařízení buněk budou odváděny do stávající vnitro 

areálové kanalizace pomocí plastové PVC přípojky DN 100 cca 1,0 m pod terénem. Sklon 

potrubí je nejméně 2 %. Kanalizační přípojka zařízení staveniště bude napojena na stávající 

kanalizační šachtu. Napojena bude pomocí odbočky, která se po dokončení výstavby zruší, 

nebo se ponechá a zaslepí.  

 

2.5 Skládky  

Na staveništi bude provedena souvislá zpevněná a odvodněná plocha ze silničních 

betonových panelů, které jsou v dostačujícím počtu uloženy na pozemku investora. Panely 

budou ukládány do pískové lóže. Na severní straně pozemku, na hranici pozemků 166 a 168, 

bude určena plocha o rozměrech 13 x 10 m pro skládku prvků vrchní stavby. Tato plocha bude 

sloužit jako skladovací po celou dobu rekonstrukcí. Dřevěné krokve budou skladovány na 

dřevěných podkladních trámech průřezu 100 x 100 mm. Je nutné materiál skladovat 

odvodněné ploše, zajistit, aby neležela ve vodě, krokve musí být chráněny před deštěm, 

překrytím plachtou. Jednotlivé prvky skladujeme tak, aby byla snadná následná manipulace. 

 

2.6 Oplocení  

Staveniště se nachází v uzavřeném areálu, oploceno po celém obvodu. Dále 

použijeme mobilní oplocení Toi Toi, které ochrání celé pracoviště před vstupem nepovolaných 

osob. Celkem bude oploceno 220 m o výšce 2,0 m. Toto oplocení má průměr horizontální 

trubky 30 mm a vertikální trubky 42 mm. Rozměr jednoho pole je 3 472 x 2 000 mm. Dílce mají 

drátěnou výplň, která je vyrobena ze zinkovaného drátu přivařeného do obvodového rámu. 

Velikost jednoho oka je 100 x 200 mm. Dílce budou upevněny v betonových patkách.  Součástí 

oplocení bude i uzamykatelná dvoukřídlová brána o rozměrech 5 000 x 2 000 mm, která bude 

umístěna u vstupu do objektu směrem do dvora ve východní části areálu. Aby byl vyloučen 

přístup nepovolaných osob, budou na vstupní bráně umístěny informační a výstražné tabule 

upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám, při jehož nedodržení by mohlo dojít ke 

zranění osob. Přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace na staveniště se 

nepředpokládá. 
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Pro bezpečný pohyb dělníků po střešní konstrukci budou použity dva typy mobilního 

zábradlí Vebe pro okraje střech a pro instalaci na povrchu, zapůjčeny také od společnosti Toi 

Toi. Zábradlí na okraje střech je kotveno pomocí kotvících šroubů M12 x 150 mm. Zábradlí pro 

instalaci na povrchu je přitíženo plastovými patkami. Osová vzdálenost sloupků je 2 m.  

 

2.7 Staveništní komunikace 

Řešený areál je napojen na veřejnou místní komunikaci ulice Kostelní. Pro naše účely 

bude hlavní napojení z veřejné komunikace přes pozemky p. č. 162, 166, 167 ve východní 

části areálu a přes pozemek p. č. 165/3 na západní straně. Komunikace budou jednosměrné, 

s vytvořeným prostorem pro otáčení automobilů a techniky. Šířka jízdního pruhu bude 3,75 m. 

Komunikace na staveništi, komunikace spojující staveniště s ulicí Kostelní a veškeré zpevněné 

plochy budou zhotoveny z části ze štěrkové drtě frakce 32/63 tl. 200 mm a cementové malty a 

z části z betonových silničních panelů, dostupných na pozemku investora. Materiál potřebný 

na zhotovení zpevněné komunikace se doveze pomocí sklápěčů ze stavebnin Havelka 

Jaroměř a betonárny Cemex, s pobočkou v Jaroměři. Podklad, který do budoucna poslouží 

jako nosné podloží navrhovaných ploch, bude zpevněn a zhutněn pojezdem těžkého válce. 

Celková zpevněná plocha činí cca 2 445 m², z toho je 825 m² z betonových silničních panelů 

a 1 620 m² ze štěrkové drtě. Při tloušťce štěrkové drtě 200 mm bude potřeba celkem 324 m³ 

materiálu. Na zpevněné ploše budou určena místa pro otáčení těžkých strojů. Vždy je nutné 

použít betonových či dřevěných desek pro zapatkování a zajištění mechanismů. 

 

2.8 Parkoviště 

Pro parkování pracovníků a návštěvníků stavby budou zhotovena tři kolmá parkovací 

stání pro osobní automobil. Parkovací stání bude na zpevněné ploše a bude umístěna u vjezdu 

na staveniště od ulice Kostelní ve východní části areálu. Celkové parkovací plochy budou 7,5 

x 5,5 m. Plocha bude zhotovena opět ze štěrkové drtě frakce 32/63 a cementové malty. 
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3. Nasazení montážních strojů   

Nákladní automobil Tatra 815 sklápěč 

 Nákladní automobil Tatra se sklápěcí korbou zajistí primární dopravu štěrku 

stmeleného cementem pro provedení zpevněných ploch. 

 objem korby:   7 m³ 

 celková hmotnost vozidla: 22 000 kg 

 užitná hmotnost:  10 700 kg 

 hnané nápravy:      6 × 6 

 max. přepravní rychlost: 80 km/h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Tatra 815 sklápěč        
  Zdroj: http://www.autopasek.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Rozměry Tatry 815       
  Zdroj: http://www.autopasek.cz 
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Tandemový vibrační válec Caterpillar CB24B 

 Vibrační válec poslouží k zhutnění štěrkového podsypu, který bude sloužit jako 

zpevněná plocha staveniště. 

 Pracovní šířka: 1 200 mm 

 Síla vibrací:  34,7 kN 

 Rozměry:  2 575 × 1 312 × 2 595 mm 

 Frekvence:  63 Hz 

 Provozní hmotnost: 2 900 kg 

 Výkon motoru: 24,4 kW 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1 Rozměry stroje Caterpillar CB24B        

 

Obr. 6 Caterpillar CB24B  
  Zdroj: http://www.caterpillar.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Schéma stroje Caterpillar CB24B        
 Zdroj: http://www.caterpillar.com 

A Délka stroje 2500 mm 

B Rozvor běhounů 1800 mm 

C Průměr běhounu 700 mm 

E Výška stroje 1800 mm 

F Výška střechy 2680 mm 

G Světlá výška 262 mm 

H Světlá výška běh. 520 mm 

J Šířka běhounu 1200 mm 

K Šířka stroje 1298 mm 
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Nakladač Caterpillar 226B3 

 Vibrační válec poslouží k zhutnění štěrkového podsypu, který bude sloužit jako 

zpevněná plocha staveniště. 

 Výkon motoru: 61 kW 
 Jmenovitá nosnost: 1 225 kg 
 Objem lopaty:  0,4 m3 
 Provozní hmotnost: 3 614 kg  

 

 

 

Obr. 8 Nakladač Caterpillar 226B3     
 Zdroj: http://www.zeppelin.cz 

 

4. Zdroje pro stavbu  

4.1 Elektrická energie pro staveništní provoz  

Pro staveniště je nutné znát potřebu elektrické energie.   

Výpočet nutného příkonu elektrické energie:  

P = 1,1 · {[(0,5 · P1 + 0,8 · P2)2] + (0,7 · P1)2}0,5 [kW]          

1,1 – koeficient ztráty vedení               

0,5 a 0,7 – koeficient současnosti elektromotorů            

0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení            

1,0 – koeficient současnosti venkovního osvětlení (zde neuvažujeme) 

P1 – příkon elektromotorů na staveništi        

P2 – příkon osvětlení vnitřních prostor  

Tab. 2 Příkony elektrické energie na staveništi  

P1 – příkon elektromotorů na staveništi nářadí 

Nářadí, přístroj Příkon [kW] Počet [ks] Příkon celkem [kW] 

Ruční vrtačka 0,5 2 1,0 

Pokosová pila 1,8 2 3,6 

Vytápění buněk 2,0 6 12,0 

Ohřev vody v kontejnerech 1,5 2 3,0 

Vybavení kanceláří 0,5 2 1,0 

Osvětlení staveniště 0,2 5 1,0 

Příkon P1 celkem [kW] 21,6 
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P2 – příkon osvětlení vnitřních prostor 

Prostor Příkon [kW] Počet [ks] Příkon celkem [kW] 

Obytné kontejnery 0,236 3 0,472 

Sanitární kontejnery 0,144 2 0,288 

Skladovací kontejnery 0,072 1 0,072 

Příkon P2 celkem [kW] 0,832 

 

P = 1,1 · {[(0,5 · P1 + 0,8 · P2)2] + (0,7 · P1)2}0,5 

P = 1,1 · {[(0,5 · 21,6 + 0,8 · 0,832)2] + (0,7 · 20,6)2}0,5 
 
P =  19,39 kW 

 

Nutný příkon elektrické energie je 19,39 kW. Návrh bude proveden dodavatelem elektrické 

energie, který zohlední nízké napětí. Dle toho bude dimenzována pojistková skříň.  

Všechny elektrické rozvaděče na stavbě budou uzemněny. 

 

4.2 Potřeba vody pro staveništní provoz  

Výpočet potřeby vody pro staveniště:  

Qn = Σ (Pn · Kn) / (t · 3600) [l/s]  

Qn – spotřeba vody v l/s         

 Pn – potřeba vody v l/den (směna 8 hodin)       

 Kn – koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (2,7; 2,0)    

 t – doba odběru  

Tab.3 Potřeba vody pro staveništní účely    

A – potřeba vody pro hygienické a sociální účely  

činnost 
měrná 

jednotka 
počet 
m. j. 

střední norma [l/m. j.]  potřebné množství vody [l] 

umyvadla, WC 1 osoba 17 40 680 

sprchy 1 osoba 17 50 850 

A – potřeba vody celkem [l]  1 530 

B – potřeba vody pro údržbu  

činnost 
měrná 

jednotka 
počet 
m. j. 

střední norma [l/m. j.]  potřebné množství vody [l] 

umývání 
pracovních 
pomůcek, strojů 

- - - 150 

B – potřeba vody celkem [l]  150 
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Qn = Σ (Pn · Kn) / (t · 3600) [l/s]   

Qn = (A · 2,7 + B · 2,0) / (t · 3600)  

Qn = (1 530 · 2,7 + 150 · 2,0) / (8 · 3600)  

Qn = 0,154 l/s  

Q = Qn + 0,2 · Qn = 0,154 + 0,2 · 0,154 = 0,185 l/s  

Průtok vody je minimálně 0,185 l/s, návrh dimenze potrubí vodovodní přípojky DN 25, 

která je dostačující pro stávající přípojku kanalizace s DN 150. Zdroj vody je dostačující dle 

ČSN 75 5455. 

 

4.3 Potřeba vody pro požární účely  

Nutné zajištění vody také pro požární účely. Voda pro požární účely bude v případě 

nutnosti zajištěna z nedalekého požárního podzemního hydrantu umístěného ve veřejné 

komunikaci ulice Kostelní (cca 50 m od objektu). 

 

 

5. Řešení dopravních tras  

Bližší dopravní vztahy na staveništi a při napojení staveniště na okolní komunikace je 

uvedeno ve výkrese B1.2 Situace bližších dopravních vztahů. 

Dodavatelem štěrku stmeleného cementem pro zajištění stability staveništní 

komunikace je firma Cemex Czech Republic, která má pobočku na okraji obce Jaroměř. Trasa 

bude kvůli omezení průjezdu soupravy do 2,5 t na silnici IV. třídy prodloužena. Celková délka 

trasy je 4 km.  

Tato trasa je také zvolena z důvodů dopravní situace v městě Jaroměř v dopravní 

špičce. Touto trasou se autodomíchávače vyhnou silnici I/33, hlavnímu tahu na Hraniční 

přechod Náchod – Kudowa, kde se tvoří kolony a město bývá neprůjezdné. 
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Obr. 9 Trasa Cemex–>Snaha a.s., délka 4 km, silnice III/285 12 –> II/285, doprava betonu   

 Zdroj: http://www.mapy.cz/  

 

Dřevěné krokve budou dopravovány z pily Podhora se sídlem v obci Holohlavy. Trasa 

povede středem města, její délka je 8,5 km.   

Obr. 10 Trasa Pila Podhora–>Snaha a.s., délka 8,5 km, silnice I/33, doprava dřevěných krokví   

 Zdroj: http://www.mapy.cz/   

 



 
 

36 
 

Veškerý ostatní materiál bude dopravován nákladním automobilem Man a dodávkovým 

automobilem Mercedes – Benz ze stavebnin DEK Hradec Králové. Trasa povede po obchvatu 

Hradce Králové a následně centrem města. Délka cesty je 25,5 km. 

Obr. 11 Trasa DEK stavebniny–>Snaha a.s., délka 25,5 km, silnice I/11, I/31, I/35 a I/33, doprava materiálu  
 Zdroj: http://www.mapy.cz 

 

 

6. Likvidace zařízení staveniště  

Zařízení staveniště, včetně všech skládek a mobilních kontejnerů, odstraní po skončení 

všech stavebních a montážních prací firma, která stavbu realizovala. Zařízení se odstraní v 

plném rozsahu v dohodnutém čase před kolaudací. Bude odvezeno zpět do skladu dodavatele 

stavby pomocí tahače s návěsem a hydraulickým jeřábem. Veškeré dočasně vybudované 

přípojky budou odstraněny před začátkem konečné úpravy venkovních ploch a komunikací 

(dlažby, asfaltových ploch, zelených ploch). Rýhy od přípojek budou zasypány a zhutněny. 

Štěrk prolitý cementovou maltou, který sloužil jako zpevnění ploch, bude zanechán jako 

podklad pod vnitro areálové komunikace, chodníky a parkovací stání. Mobilní oplocení včetně 

vstupní brány bude také odstraněno a odvezeno do skladu firmy. 
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7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

Za bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců odpovídá zaměstnavatel na základě 

předpisů a nařízení souvisejících s výstavbou. Dodržování norem, zákonů, předpisů je pro 

zhotovitele stavby závazné. Bezpečnost práce je stanovena především těmito předpisy: 

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

• zákon č. 262/2006 Sb., Zákon zákoník práce ve znění všech pozdějších novel            

• zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

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

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon a zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)                           

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Zhotovitel stavby musí mít zajištěny ochranné pomůcky pro všechny pracovníky, 

základní vybavení pro poskytnutí první pomoci při úrazu. Dodavatel stavby bude mít zajištěno, 

v rámci přípravy stavby, základní vybavení pro poskytnutí první pomoci při úrazu a vypracuje 

taková organizační opatření, aby byly při realizaci respektovány základní bezpečnostní 

předpisy pro stavební práce.   

Důležitá ustanovení:  

• ustanovení zodpovědného pracovníka (evidence pracovníků, dodavatelská 

dokumentace, technologický postup, odevzdání a převzetí pracoviště zápisem, 

povinnost přerušení stavebních prací v případě zjištění závažných nedostatků z 

hlediska bezpečnosti práce);                 

• povinnost dodavatele (školení BP, ověření znalostí);                                  

• povinnost pracovníků (dodržování technologických postupů, návodů, používání 

přidělených OOPP, nářadí, strojů a pomůcek, nevzdalovat se z určeného pracoviště 

bez souhlasu odpovědného pracovníka);                

• označení staveniště (bezpečnostní tabulky a značky – ČSN ISO 3864);           

• osvětlení. 

Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na 

staveniště (pracoviště) osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícím ohrožení, 

které pro tyto osoby při provádění stavebních prací můžou vzniknout.  

Při stavebních pracích v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti 

dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím dle ČSN 343100 a ČSN 343108.  

Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu vybavena všemi 

bezpečnostními tabulkami a nápisy ve smyslu ČSN ISO 3864 a také musí být provedena 

výchozí revize s výchozí revizní zprávou. U příslušných svorek a kontaktů je nutno umístit 

tabulky, upozorňující na nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku možnosti výskytu 

napětí z jiného rozvaděče nebo místa. Údržbu a pravidelné revize zařízené nutno provádět v 

pravidelných periodách a v termínech podle pokynů výrobců zařízení, které jsou uvedeny v 

původní dokumentaci výrobců a budou předány provozovateli.  

Rozsah stavby vyžaduje přítomnost koordinátora BOZP na staveništi. Jeho činnost se 

řídí jednotlivými ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ten ukládá zadavatelům staveb (stavebníkům, 

investorům) mnoho povinností, které vycházejí ze stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP při realizaci stavby a zavázat všechny 
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zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP podle jednotlivých ustanovení zákona č. 

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.  

Činnosti koordinátora BOZP – přípravná fáze stavby: 

• zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě, vyžaduje-

li si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících pracovníky zvýšenému 

ohrožení života nebo zdraví;                           

• zpracuje přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích 

vztahujících se ke stavbě;                  

• zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu 

inspektorátu práce;                    

• posoudí stav zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při 

jednotlivých pracovních postupech zhotovitelů. 

Činnosti koordinátora BOZP - fáze realizace stavby:   

• koordinuje spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a 

činností prováděných na staveništi současně;               

• spolupracuje při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací a při stanovení času 

potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností;             

• sleduje provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování 

požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci;              

• upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání 

náprav;                     

• organizuje kontrolní dny k dodržování plánu BOZP z účasti zhotovitelů, provádí zápisy 

z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi;                             

• navrhuje opatření vedoucích k odstranění nedostatků a informuje všechny zhotovitele 

o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu 

jednotlivých prací;                             

• kontroluje způsob zabezpečení ochrany staveniště, včetně vjezdu na staveniště, a to 

s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám;               

• sleduje dodržování plánu BOZP a aktualizuje jej. 

 

8. Životní prostředí a požární bezpečnost  

Pro ochranu životního prostředí na stavbě je třeba splnit obecné podmínky vyplývající z platné 

legislativy, zejména:  

• pro parkování a opravy stavebních mechanismů a manipulaci s ropnými látkami a 

látkami nebezpečnými vodám musí být v rámci stavebních prací zřízen stavební dvůr 

(lze využít např. dočasně zpevněné plochy);                

• stavební mechanismy, které se budou pohybovat na stavebních pozemcích, musí být 

v dokonalém technickém stavu, bude nezbytné je kontrolovat zejména z hlediska 

možných úkapů ropných látek – kontrola bude prováděna pravidelně, před zahájením 

prací v těchto prostorech;                  

• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 

neprodleně odstraněna, odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům;                

• z hlediska ochrany vod i půd je třeba zabezpečit látky škodlivé vodám a půdě (ropné 

produkty, nátěrové hmoty a ostatní chemikálie) dle příslušných norem, odpady budou 
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správně uloženy (popř. zabezpečeny) a bude s nimi nakládáno dle požadavků platné 

legislativy;                    

• při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby 

především exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním 

• po dobu stavby bude stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených 

stavbou, rozumí se tím technická a organizační opaření, která povedou k 

minimalizování prašnosti a případného znečištění při provádění činnosti (např. čištění 

komunikací, zkrápění prašných povrchů atd.).  

Stavba bude probíhat v souladu s platnými právními předpisy především Ministerstva životního 

prostředí. Je nutné dbát ohled a dodržovat následující legislativy:  

Životní prostředí:                             

• zákon č. 17/1992 Sb., Zákon o životním prostředí;              

• zákon č. 114/1992 Sb., Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny;          

• zákon č. 123/1998 Sb., Zákon o právu na informace o životním prostředí;           

• zákon č. 100/2001 Sb., Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí);           

• zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů;            

• zákon č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon); 

• zákon č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích);             

• zákon č. 388/1991 Sb., Zákon ČNR o Státním fondu životního prostředí;          

• zákon č. 201/2012 Sb., Zákon o ochraně ovzduší;              

• vyhláška č. 93/2016 Sb., Vyhláška o katalogu odpadů                      

• vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších 

předpisů (vyhlášky č. 41/2005 Sb., č. 294/2005 Sb., č. 353/2005 Sb., č. 351/2008 Sb., 

č. 478/2008 Sb., č. 61/2010 Sb., č. 170/2010 Sb., č. 35/2014 Sb., č. 27/2015 Sb.);             

• vyhláška č. 428/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí 

zákon č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích);             

• vyhláška č. 294/2005 Sb., Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a 

jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady.  

 

Požární bezpečnost:   

• zákon č. 133/1985 Sb., Zákon České národní rady o požární ochraně;            

• vyhláška č. 246/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci);                

• vyhláška č. 268/2011 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o 

technických podmínkách požární ochrany staveb;                

• předpis č. 320/2015 Sb., Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o 

změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), kterým se mění 

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, 

kouřovodů a spotřebičů paliv;                                     

• nařízení vlády č. 172/2001 Sb., Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně. 
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9. Časový plán stavby (harmonogram)  

Součástí technické zprávy zařízení staveniště je i zpracovaný řádkový harmonogram. 

Harmonogram je v příloze B2.1 Časový plán pro stavební úpravy zastřešení, je zpracovaný v 

automatizovaném systému pro řízení a realizaci staveb Contec. Časový plán je vypracován 

jako optimální časový model stavby. V praxi bude tento plán zpravidla změněn 

stavbyvedoucím. Proto je dobré při samotné realizaci zpracovávat dílčí operativní časové 

plány.  

Normohodiny potřebné k sestavení časového plánu jsou brány především z 

rozpočtového programu BUILDpower, ve kterém byl také zpracován rozpočet rekonstrukce 

spodní a vrchní etapy řešené stavby. Ten je přiložen v příloze B2.3 Položkový rozpočet 

stavebních úprav zastřešení. 

Předpokládaný začátek etapy je 7/2016, konec 9/2016. 

 

10. Důležitá telefonní čísla  

Zde jsou uvedeny důležité údaje, kontakty a telefonní čísla na osoby podílející se na 

stavbě. Všechny kontakty jsou také uvedeny v kancelářích stavbyvedoucího a mistra na 

stavbě.    

Stavebník: SNAHA a.s.         

  Hradecká 597, 551 01 Jaroměř      

  IČ: 44500122, DIČ: CZ 44500122      

  Kontaktní osoba: Jiří Ježek; tel.: 730 300 111 

Zpracovatel projektové dokumentace:        

  ORGATEX - NÁCHOD s.r.o.       

  Wolkerova 1749, 547 01 Náchod      

  IČ: 25260341, DIČ: CZ 25260341      

  Kontaktní osoba: Ing. Aleš Pfeifer; tel.: 777 662 266 

Zhotovitel:  GEOINDUSTRIE s.r.o.       

  Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek     

  IČ: 62242911, DIČ: CZ 21181367      

  Kontaktní osoba: Ing. Jiří Kubálek; tel.: 608 498 157 

Generální dodavatel stavby:          

  ORGATEX - NÁCHOD s.r.o.       

  Wolkerova 1749, 547 01 Náchod      

  IČ: 25260341, DIČ: CZ 25260341      

  Kontaktní osoba: Ing. Aleš Pfeifer; tel.: 777 662 266 

Subdodavatelé:  CEMEX Czech Republic s.r.o. – pobočka Jaroměř   

   Langiewiczova, 551 02 Jaroměř – Josefov    

   IČ: 27892638; DIČ: CZ 60201088     

   Pila PODHORA       

   Cukrovarská, 503 03 Holohlavy     

   IČ: 25924966, DIČ: CZ 25924966     
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1. Identifikační údaje  

1.1 Identifikační údaje o stavbě  

Název stavby: Stavební úpravy nemovitosti na podnikatelský objekt 

SNAHA a. s. Jaroměř 

Charakter stavby:   Rekonstrukce stávajícího objektu, trvalá stavba 

Místo stavby:    ulice Kostelní, 551 01 Jaroměř           

k. ú. 657336 Jaroměř                       

p. č. 162, 165/1, 165/3, 165/10, 166, 167, 168, 169, 

4121/1, 4322/1, 4326/1, 4326/10 

Kraj:     Královehradecký 

Okres:     Náchod 

Stavebník:        SNAHA a.s.      

     Hradecká 597, 551 01 Jaroměř   

     IČ: 44500122, DIČ: CZ 44500122 

Projektant:        ORGATEX - NÁCHOD s.r.o.    

     Wolkerova 1749, 547 01 Náchod   

     IČ: 25260341, DIČ: CZ 25260341   

     Ing. Aleš Pfeifer 

Zhotovitel:    GEOINDUSTRIE s.r.o.    

     Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek  

     IČ: 62242911, DIČ: CZ 21181367  

Předběžné náklady na výstavbu:  30 mil. Kč  

Předpokládaná doba realizace:  7/2016 – 9/2017  

Základní stavební objekty:   S.O.  01.         VÝROBNÍ  OBJEKT  SNAHA  a. s.     

S.O.  02.         KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ  PLOCHY    

A   PARKOVIŠTĚ           

S.O.  03. VENKOVNÍ  DEŠŤOVÁ  KANALIZACE 

S.O.  03. A ZASAKOVACÍ OBJEKT      

S.O.  04. VENKOVNÍ VODOVOD 

 

1.2 Obecné informace o objektu 

Jedná se o rekonstrukci a stavební úpravy stávajícího objektu umístěného na pozemku 

p. č. 169, k. ú. Jaroměř. Stávající objekt je ve špatném až havarijním technickém stavu, 

z těchto důvodů je navržená kompletní rekonstrukce a nezbytné stavební úpravy vzhledem 

k navrhovanému provozu. Do současnosti byl využíván jako sklad materiálu stavební firmy a 

z části pneuservis. 

Objekt se nachází v uzavřeném areálu, v zastavěné části, v centru města Jaroměř, na 

levém břehu řeky Labe. Plochy kolem objektu jsou rovinaté, částečně zpevněné, směrem 
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k řece nezpevněné, zatravněné. Kolem objektu se nachází náletové keře. Vjezd do areálu a 

výjezd z areálu zůstávají stávající, jsou napojené na místní komunikaci, ulici Kostelní. 

Řešená stavba je jednopodlažní, nepodsklepena, s členitým půdorysem o největších 

půdorysných rozměrech 80,77 × 39,45 m. Zastavěná plocha objektu činí 2 117 m². Výška po 

vodorovnou atiku je 5 m od úrovně čisté podlahy v hale. 

Objekt je tradičně zděný, obvodové i vnitřní nosné stěny a příčky jsou z plných pálených 

cihel. Tloušťka obvodového zdiva je 600 mm a 450 mm. Venkovní sokl je kamenný, základy 

smíšené, z kamene a betonu. Mírná sedlová střecha z dřevěných prken a krokví je uložená na 

obvodovém zdivu, na vnitřních litinových sloupech s ocelovými válcovanými průvlaky a na 

dřevěné pozednici na obvodovém zdivu. Na dřevěné střešní krokve je zavěšený podhled 

z prken, rákosu a vápenných omítek. Podhledy jsou na mnoha místech poškozené a propadlé, 

především vlivem zatékání do střechy. Podlahy v objektu jsou betonové, značně popraskané 

a rozlámané. Část stávajícího, nevyhovujícího objektu bude odbourána. Jedná se především 

o dodatečné přístavby k původnímu objektu, což je patrné z výkresové dokumentace.   

 

1.3 Obecné charakteristika procesu 

Uvnitř stávajícího objektu se demontují stávající stropní podhledy z prken, rákosu a 

vápenných omítek. Následně se zjistí skutečný stav nosných střešních krokví, bednění z prken 

a pozednice. Poškozené konstrukce zasažené hnilobou nebo plísní se demontují a nahradí 

novými krokvemi a bedněním. Nové krokve a pozednice budou ve stejných dimenzích a 

roztečích jako stávající. Stávající asfaltové pásy na střeše se kompletně odstraní a nová 

krytina střechy bude vytvořena z fólie PVC. Podhled v interiéru se zhotoví ze sádrokartonové 

konstrukce a tepelné izolace. 

 

 

2. Připravenost  

2.1 Připravenost stavby  

Na stavbě jsou již zhotovené rekonstrukce základových konstrukcí, sanace zdiva a 

demolice částí stávajícího a nevyhovujícího objektu. Již je také provedena hydroizolace, 

drenáž po obvodu objektu, záhonový obrubník, dosyp kačírkem a dodatečné zateplení 

suterénního zdiva tepelnou izolací XPS tl. 220 mm.  

Před převzetím je nutno vizuálně zkontrolovat podřezaní zdiva, zda je provedeno po 

celém objektu. Dále tepelnou izolaci soklu, její správné umístění, ukotvení a případná 

mechanická porušení. V neposlední řadě kontrolujeme vizuálně a měřením zabetonované 

záhonové obrubníky po obvodu objektu, jejich stabilitu a vzdálenost od líce spodní stavby a 

násyp v podobě kačírku, frakci zrna, výšku násypu. 

Kontroly budou prováděné jak vizuálně, tak měřením, příslušnými pracovníky. Jedná 

se o zhotovitele prací hrubé spodní stavby a technický dozor investora. Vše je nutné 

zaznamenat do stavebního deníku. 

 

 



 
 

45 
 

2.2 Připravenost a převzetí pracoviště  

Staveniště je ponecháno v kompetenci hlavním dodavatelem stavby, nyní bude 

předáno samotné pracoviště dodavateli zastřešení objektu, ten provede veškerou demontáž a 

montáž prvků střešní konstrukce. Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného 

pracoviště, odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno 

a který je převzal. V zápise o předání a převzetí musí být uvedeny všechny známé skutečnosti, 

jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících 

se na staveništi, popřípadě pracovišti.   

Předání proběhne mezi etapami úprav spodní stavby a zastřešení objektu. Bude 

předána přístupová cesta na staveniště, která bude sloužit pro veškerou dopravní obsluhu. 

Dále bude předána plocha pro skládku materiálu, kde budou skladovány dřevěné prvky a 

drobný materiál, bude zpevněná a odvodněná. Musí být zajištěn bezpečný přístup na střechu 

a bezpečný způsob dopravy materiálu na střechu. Dále na stavbě bude uzamykatelný 

kontejnerový sklad pro skladování drobného nářadí a materiálu. Veškeré tyto prvky budou 

uspořádány tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně realizovat. Na stavbě bude také 

zřízeno buňkoviště, kde bude kontejner pro stavbyvedoucího, dále zde bude zřízeno WC, 

umývárna a šatna pro pracovníky. Obytné kontejnery i kontejnery s hygienickým zařízením 

budou napojeny na rozvod vody společnosti Snaha a.s., odtud bude brána i voda pro stavební 

účely. Elektrickou energií bude staveniště zásobováno také ze stávajících rozvodů této 

společnosti přes samostatný rozvaděč s podružným měřením.  

Při samotném převzetí musí být pracoviště uklizené, čisté, provedeno řádně dle 

projektové dokumentace. Budou provedeny rekonstrukce spodní stavby, jak již bylo zmíněno. 

Následně bude pracoviště předáno, sestaví se předávací protokol a vše se řádně zapíše do 

stavebního deníku. Zápis bude podepsán příslušnými osobami. 

 

 

3. Materiál, doprava, skladování  

3.1 Specifikace materiálu  

Všechny použité prvky střešní konstrukce budou ze smrkového dřeva, dovezeného 

z nedaleké pily. Nové krokve budou ve stejných dimenzích a roztečích jako stávající, tj. 160 × 

200 mm, nové pozednice taktéž ve stejných dimenzích jako stávající, tj. 160 × 140 mm. 

Bednění střechy z prken je v tloušťce 25 mm. Všechny prvky budou naimpregnovány z výroby.  

Nová krytina střechy je navržená z fólie PVC tloušťky 1,5 mm, položená na geotextílii 

a kotvena do bednění z prken. 

Ve střeše objektu jsou navrženy atypické sedlové pásové světlíky dodávané firmou 

DekPlastic, osazeny do původních otvorů. 

Všechny klempířské prvky na střeše, oplechování atiky, okapů, lemování zdí, žlaby, 

svody apod. budou provedeny z pozinkovaného plechu. Ve styku s fólií PVC bude použita 

plechová lišta Viplanyl. Všechny tyto prvky dodá společnost Dek, s pobočkou v nedalekém 

Hradci Králové. 

Podhled v interiéru bude vytvořen ze sádrokartonové konstrukce. Bude použit nosný 

dvojitý ocelový rošt a sádrokartonové desky RIGIPS RB, tl. 12,5 mm, bílé barvy, bez 

požadavků na požární bezpečnost. Celá konstrukce podhledu bude zavěšena do dřevěných 



 
 

46 
 

krokví. Na rošt sádrokartonového podhledu bude položena tepelná izolace z minerální vlny od 

firmy Isover, ve dvou vrstvách, v celkové tloušťce 240 mm. Všechen materiál podhledu dodá 

také společnost Dek.   

 

Tab. 4 Výkaz výměr  

VÝKAZ VÝMĚR PRO REKONSTRUKCI VRCHNÍ STAVBY 

Č. P. NÁZEV POLOŽKY VÝPOČET M. J. BALENÍ VÝMĚRA 

1. Hydroizolační fólie 
FATRAFOL-S 810, tl. 1,5 mm; 
šíře role 1 300 mm; spoj 
tavením - přesah 80 mm; 
spotřeba na 1 m² střecha = 1,1 
m² 

1 996,3 × 1,1 = 
2 195,93 m² 

m² 
bal. 
palety 

26 m² 85 balení 
4 palety + 
9 balení 

2. Hydroizolační fólie 
FATRAFOL-S 810/V AA, tl. 1,5 
mm; šíře role 2 000 mm, pás 
šířky 2 m zabraňující šíření 
požáru 

45,6 m² m² 
bal. 

26 m² 2 balení 

3. Geotextílie FILTEK 500 g/m²; 
šířka rola 2 m; přesahy 5% 

1 996,3 × 1,05 =  
2 096,12 m² 

m² bal. 75 m² 28 balení 

4. Ochranný impregnační 

přípravek DEKSAN PROFI, 

vydatnost 0,03 kg/m² - impreg. 

řezaných ploch 

10 kg kg;  
ks bal. 1; 5; 

10; 20; 
50 kg 

1 × 5 kg 
5 × 1 kg 

5. Celoplošné bednění tl. 25 mm, 
impregnované; prořezy 10% 

2 022,02 × 1,1 = 
2 334,23 m²  
=> 24993,5 kg 

m²  
m³  
t 

- 

2334,23 m² 
58,36 m³ 
27,43 t 

6. Krokve 160 × 200, 
impregnované 

2 135,23 m 
 

m 
m³ 
t 

- 

2 135,23 m 
68,33 m³ 
32,12 t 
 

7. Pozednice 160 × 140 mm  172 m m 
m³ 
t 

- 

172 m 
3,853 m³  
1,81 t 

 

8. Tep. Izolace Isover Domo tl. 
120 mm, ve 2 tloušťkách 

2 063,79 × 2 = 
4 127,58 m² 

m²  
ks bal. 

8,64 m² 478 balení 

9. Parozábrana DEKFOL N 110 
Standart; šířka role 1,5 m; 
přesahy 5% 

2 013,45 × 1,05 
=  2 114,13 m² 

m² 
bal. 

75 m² 28 balení 

10. Spojovací páska DEKTAPE 
REFLEX 48 mm × 50 m 

2 013,45 × 1,1 =  
2 214,8 m² 

m 
ks 

50 m 45 ks 

11. Ocelový rošt - profil UD 
(30/27/0,6) 4m 

1 812,1 m 
 

m; ks 4 m/ks 454 ks 

12. Ocelový rošt - profil CD 
(60/27/0,6) 4m 

6 443,1 m  
 

m; ks 4 m/ks 1 611 ks 
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13. Šroub samořezný pro 
sádrokarton TN 25 mm 

35 940 ks ks 1000 
ks/ bal. 

36 balení 

14. Šroub samořezný pro 
sádrokarton TN 35 mm 

11 417 ks ks 1000 
ks/ bal. 

12 balení 

15. Ocelový pružinový závěs CD 

 

5 709 ks ks 100 ks/ 
bal. 

58 balení 

16. Závěs přímý s hákem pro 

dřevěnou konstrukci (drát 375, 

500, 1 000, 1 250 mm)   

4 × 1 428 ks ks 100 ks/ 
bal. 

4 × 15 
balení 

17. Spojka křížová CD profilů 4 027 ks ks 100 ks/ 
bal. 

41 balení 

18. Tmel Rigips Super spárovací 

sádrový 

318 kg kg; 
bal. 

25 kg/ 
bal. 

13 balení 

19. Páska výztužná samolepicí 

Rigips; šířka 50 mm 

1 500,9 m m; 
bal. 

45 m/ 
bal. 

34 balení 

20. Tmel silikonový univerzální bílý 32,76 kg ks 310 ml/ 
bal. 

106 ks 

21. Sádrokartonové deska RIGIPS 
RB, 1,25 × 2,5 m; prořezy 10% 

1 872,3 × 1,1 = 
2 059,5 m²  
=> 659 ks   
=> 14,33 palety 

m²; ks; 
palety 

3,125 
m²/ks; 
paleta 
46 ks 

2 059,5 m² 
659 ks  
14 palet + 
16 desek 

22. Sádrokartonové deska RIGIPS 
RBI impregnované, 1,25 × 2,5 
m; prořezy 10% 

47,3 × 1,1 = 
52,03 m²  
=> 17 ks   

m²; ks; 
palety 

3,125 
m²/ks; 
paleta 
46 ks 

52,03 m²  
17 ks  
 

23. Penetrace hloubková Den 
Braven; spotřeba 0,05 kg/m² 

2 059,5 + 52,03 
= 2 111,53 m² 
=> 105,6 kg   

kg; 
ks bal. 

1; 3; 5; 
10 kg 

11 × 10 kg 

24. Interiérový nátěr PRIMALEX 
POLAR, barva bílá, ve 2 
vrstvách, vydatnost 7 – 11 
m²/kg 

421,9 kg kg; ks 1,5; 4; 
7,5; 15; 
40 kg 

10ks × 40 
kg + 2ks × 
15kg 

 

3.2 Doprava  

3.2.1 Doprava primární  

Primární doprava bude sloužit k dopravě veškerého materiálu na stavbu. Veškeré 

potřebné dřevěné prvky budou na stavbu dovezeny z pily Podhora z nedaleké obce Holohlavy, 

dováženy budou postupně dle postupu výstavby a ukládány budou na připravený prostor 

skládky materiálu. Firma Podhora zajistí dopravu materiálu pomocí valníkového nákladního 

automobilu Man TGA 26.413 s hydraulickou rukou Fassi F210AC.24. Naplánovaná trasa 

nákladního automobilu je blíže popsaná v kapitole A2 Technická zpráva zařízení staveniště – 
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Řešení dopravních cest. Menší nářadí, drobný materiál a cementové suché směsi budou na 

stavbu dovezeny dodávkou Mercedes-Benz Sprinter 313 CDi. Všechny dopravní prostředky a 

stroje jsou blíže popsány v kapitole A5 Návrh strojní sestavy pro etapu zastřešení objektu. 

 

3.2.2 Doprava sekundární 

Sekundární doprava bude sloužit k dopravě materiálu po stavbě. Přesun menšího 

materiálu a drobného nářadí bude probíhat ručně, částečně také pomocí stavebních koleček 

a paletového vozíku. Horizontální manipulaci s dřevěnými krokvemi a bedněním bude 

zabezpečovat vysokozdvižný vozík Desta DV 35 T4. Vertikální přesun materiálu a jeho 

osazení zabezpečí pásový mini jeřáb Unic URW-295 a stavební výtah Geda 200 Z. K práci 

dělníků ve výškách poslouží pracovní plošina Haulotte H 12 SDX. Všechny dopravní 

prostředky a stroje jsou blíže popsány v kapitole A5 Návrh strojní sestavy pro etapu zastřešení 

objektu. 

 

3.2.3 Skladování  

Skladování materiálu a nářadí bude provedeno na předem určeném místě na 

staveništi. Drobné nářadí bude uskladněno v uzamykatelném skladu. Dřevěné krokve a 

bednění bude skladováno na dřevěných podkladcích na zpevněné a odvodněné skládce. 

Materiál nesmí ležet ve vodě. Plocha je zhotovena ze silničních betonových panelů. Dřevěné 

prvky budou dováženy postupně dle postupu výstavby a uskladňovány. Uložený materiál musí 

být překrytý vodě nepropustnou plachtou, aby se zajistila ochrana materiálu před nepříznivými 

vnějšími vlivy. Na jednotlivých prvcích musí být viditelně vyznačeny jejich délky. Pro 

uskladnění palet s rolemi hydroizolace, geotextílie, parozábrany a barelů s impregnačním 

přípravkem, penetračním nátěrem či interiérovými nátěry bude využit uskladňovací kontejner. 

Veškerý potřebný materiál pro sádrokartonové pohledy bude dopraven na staveniště 

v průběhu prací a  uskladněn uvnitř objektu po zhotovení střešní konstrukce. Tento materiál 

se na pracovišti uskladní tak, aby nepřekážel probíhajícím stavebním procesům. 

 

 

4. Pracovní podmínky  

4.1 Vlastní proces  

Veškeré stavební práce na střeše budou prováděny za příznivých klimatických 

podmínek. Práce budou zastaveny v případě deště, sněžení, námrazy nebo bouřky. Teplota 

se bude pohybovat od -10°C do +30°C. V případě teplot pod 5 °C musí zaměstnavatel zajistit 

teplý oděv, teplé tekutiny a pochozí plochy nesmí být namrzlé či kluzké. Konkrétní podmínky 

určí koordinátor BOZP. Povrchové teploty podkladů nesmí klesnout pod +5°C. Pokud teplota 

klesne pod tuto hodnotu, je třeba následné provádění prací konzultovat s dodavateli 

jednotlivých materiálů, od nichž jsou použity pro tyto práce. Viditelnost musí být větší než 30m. 

Rychlost větru musí být do max. 11 m/s. Práce mohou provádět pouze způsobilé osoby a 

osoby, které byly náležitě seznámeny s bezpečnostními předpisy prací ve výškách. Dále 

budou pracovníci poučení o bezpečnosti prací ve výškách. Stavební práce budou prováděny 
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v souladu s platnými normami, předpisy, projektové dokumentace a požadavky investora. Pro 

všechny níže uvedené konstrukce platí všeobecné pracovní podmínky.  

 

Pracovní podmínky – demontážní práce 

Pří demontážní práci musí pracovníci dodržovat a řídit se výše uvedenými zásadami a 
předpisy, především bezpečnostními pokyny při práci ve výškách. Dále demontovat 
konstrukce po částech, neshazovat předměty z výšky, v případě nutnosti omezit prašnost 
kropením. 

 

Pracovní podmínky – hydroizolační vrstva (FATRAFOL-S 810, tl. 1,5 mm) 

Izolatéři mohou na položené hydroizolační fólie vstupovat pouze v obuvi s měkkou 

podešví, která vylučuje mechanické poškození fólie a přitom zaručuje bezpečnou chůzi po fólii 

bez nebezpečí uklouznutí a splňuje kritéria bezpečnostních požadavků na osobní ochranné 

pracovní prostředky. 

Se zřetelem k rozměrové nestabilitě a necelistvosti tohoto typu podkladu, k jeho 

průhybu i nestejnorodému stavu i kvalitě je třeba fóliovou vrstvu podkládat celoplošně 

netkanou textilií ze syntetických vláken o plošné hmotnosti minimálně 500 g/m². 

 

Pracovní podmínky – podhledová vrstva (Rigips RB) 

 Desky opláštění musí být před montáží minimálně po dobu 48 hodin skladovány v 

prostoru montáže, aby došlo k vzájemnému vyrovnání vlhkosti. 

Tmelení a lepení se smí provádět až v době, kdy se již neočekávají výrazné změny 

teploty a vlhkosti. Tmelení je přípustné pouze při teplotách v místnosti nad +5 °C. 

Desky se skladují na plocho na podkladech v rozteči max. 500 mm. Musí být ochráněny 

před stykem s kapalnou vlhkostí. Přenášejí se ve svislé poloze. Profily je nutno skladovat tak, 

aby nedošlo k jejich deformaci. 

 

Pracovní podmínky – dřevěná konstrukce 

 Předpokladem pro započetí tesařských prací je řádné očištění původního zdiva a 

stávající pozednice, na kterou budou kladeny jednotlivé krokve. 

Každý prvek musí být po celém svém povrchu před zabudováním opatřen účinnou 

impregnací proti dřevo znehodnocujícím houbám a dřevokaznému hmyzu (ČSN 73 1701 – 

Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí, ČSN EN 335-1 – Definice tříd ohrožení 

biologickým napadením - všeobecné zásady). 

Vlhkost dřeva nesmí při zabudování přesáhnout hodnoty podle ČSN 73 2810 - 

Provádění dřevěných konstrukcí. Maximální hmotnostní vlhkost je 18 %.  
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4.2 Obecně  

Přístupová cesta na staveniště je zhotovena z ulice Kostelní, celé staveniště je z 

bezpečnostních důvodů oploceno, součástí plotu je uzamykatelná brána. Dodávka 

elektrického proudu je zajištěna napojením rozvodní skříně 220/400 V a voda bude čerpána 

ze stávajícího vodovodního řadu firmy s podružným vodoměrem. Na staveništi je připraven 

uzamykatelný sklad na materiál a pracovní pomůcky, dále jsou připravené zpevněné a 

odvodněné plochy pro skládky materiálů. Je zde i buňkoviště, kde se nachází kontejner pro 

stavbyvedoucího a dále kontejner s hygienickým zařízením a šatnami pro pracovníky. Vedoucí 

čety musí mít přístup ke kompletní projektové dokumentaci. Osvětlení bude zajištěno denním 

světlem, tedy práce nebudou probíhat v noci, v případě nepříznivých podmínek bude 

provedeno dosvícení pomocí přenosných montážních lamp o vysoké svítivosti. Po staveništi 

se budou pohybovat jen osoby k tomu určené. Před započetím práce budou všichni pracovníci 

proškoleni o bezpečnosti práce a instruovány o průběhu realizace, vše bude stvrzeno jejich 

podpisem. Je bezpodmínečně nutné dodržet bezpečnost na staveništi a při provádění všech 

úkonů souvisejících se stavbou. Pracovníci budou používat ochranné a bezpečnostní pracovní 

pomůcky, ke kterým jsou určeny a budou mít příslušné průkazy, jimiž se budou prokazovat, že 

tyto činnosti mohou provádět. Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými 

normami a požadavky investora. Nedodržení některé z uvedených podmínek by mělo za 

následek odstoupení od smlouvy ze strany investora a případně úhradu vzniklých škod 

investorovi. 

 

 

5. Pracovní postup  

 5.1 Demolice původní konstrukce 

 Demontována bude celá konstrukce, včetně shnilých a nestabilních krokví, dřevěného 

bednění a asfaltových pásů. Jako první bude odstraněn podhled z prken, rákosu a vápenných 

omítek, který je zavěšen na krokve. Po odhalení krokví bude statikem určen skutečný stav 

dřevěné nosné konstrukce. V případě, že statik označí konstrukci za nestabilní a 

nebezpečnou, bude zapotřebí učinit v zasažených místech opatření, které zajistí bezpečný 

pohyb dělníků po konstrukci při odstraňování stávajících asfaltových pásů. V tomto případě, 

bude kromě zábradlí po celém obvodu objektu ve výšce 1,1 m, také navrženo podepření 

narušené konstrukce pomocí teleskopických ocelových stojek a OSB desek, na kterých budou 

přišroubovány dřevěné klíny tak, aby vytvořily vodorovnou plochu pro uložení podpěr. Na 

podlaze stojky budou podloženy. Svislost podpěr se změří vodováhou. Použity budou stojky o 

maximální výšce 2 900 – 5 000 mm a bednící deska OSB tl. 25 mm. 

Po stabilizování konstrukce začnou postupně odstraňovat asfaltové pásy, které budou 

snímat pomocí patřičného nářadí. Pásy se budou řezat nožem a postupně strhávat, dělníci si 

mohou pomoci různými ocelovými tyčemi s plochým koncem.  

Následovat bude dřevěné bednění, které již dělníci budou odstraňovat z pracovní 

plošiny. Bednění bude demontováno pomocí páčidel, tesařským kladiv, popřípadě motorové 

pily. Demontovaný materiál budou vkládat do výsypného kontejneru, položeného na vidlích 

vysokozdvižného vozíku a následně odvážen z objektu ven do připravených kontejnerů.  
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Dřevěné trámy krokví a pozednic budou demontovány také z pracovní plošiny. 

Vertikální přesun původních těchto prvků zajistí jeřáb, následně budou tyto prvky rozřezány 

motorovou pilou na dílčí části a odvezeny do kontejnerů. Při manipulaci s výložníkem jeřábů 

musí obsluha dbát zvýšené bezpečnosti a opatrnosti tak, aby při demontáži jednotlivých prvků 

nenarušily stávající sloupy a ocelové vaznice.  

Obdobným způsobem budou snímány původní sedlové světlíky, následně rozřezány a 

také uloženy na skládku. Ze skládky bude všechen původní a již nepotřebný materiál odvážen 

do městského sběrného dvora.     

Obr. 12 Ilustrační fotografie původního stavu ploché střechy s asfaltovými pásy    
 Zdroj: http://www.hydroizolace-brno.cz  
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Obr. 13 Ilustrační fotografie demontáže asfaltových pásů      
 Zdroj: http://www. hydroizolace-brno.cz 

 

5.2 Provádění krovu 

Dřevěné krokve budou po dopravení na staveniště složeny na zpevněnou a 

odvodněnou plochu skládky. Předpokládaná venkovní teplota při provádění montáže 

vaznicového krovu je +5 °C až +20 °C. 

Provádění montáže krovu bude v jednosměnném pracovním režimu. 

 Krokve dimenze 160 × 200 mm se budou kotvit na stávající pozednici osazenou a 

ukotvenou na zdivo a na stávající ocelové vaznice IPE 270 (vruty k navařeným 

plochám na vaznici). 

- krokve budou předem impregnovány přípravkem Deksan Profi (řezané 

plochy se musí dodatečně ošetřit) 

- osová vzdálenost krokví je 1 000 mm 

 

 Pozednice dimenze 160 × 140 mm je kotvena na závitové tyče Ø 10, které budou 

zachovány, pouze v případě špatného stavu kotev (koroze) budou odřezány a 

nahrazeny kotvami novými. 

- pozednice budou předem impregnovány přípravkem Deksan Profi (řezané 

plochy se musí dodatečně ošetřit) 

- kotvení pozednic po 1,5 m 

 

 Přibití celoplošného bednění ke krokvím. Postup přibíjení je od okapu směrem ke 

hřebenu. Prkna se kladou na sraz mezi osy krokví, prkna jsou nařezány na délky 2 m. 
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Prkna jsou impregnována z výroby, přípravkem Deksan Profi budou ošetřovány řezané 

strany. 

 

Obr. 14 Schéma střešního pláště        
  Zdroj: ArchiCAD 18 

 

5.3 Pokládka hydroizolačních PVC pásů 

Pokládka podkladní a vyrovnávací geotextílie s podélnými i příčnými přesahy min. šířky 

50 mm, která bude kotvena aku sponkovací pistolí. Hydroizolační vrstva, střešní fólie na bázi 

PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou, se následně kotví do dřevěného bednění pomocí 

vrutů a roznášecích podložek. Prkna bednění je nutno osazovat na sraz, min. tloušťka 

podkladních prken musí být 25 mm. Přesahy jednotlivých pásů hydroizolační fólie budou 

svařeny horkovzdušným automatem určeným pro svařování střešních fólií. Šířka podélného 

přesahu nesmí být menší než 50 mm. Při vymezení přesahu pásů je možno se řídit potiskem 

na lícové straně fólie, který je umístěn 100 mm od okraje pásu. Po svaření spojů je nutné svar 

zahladit válečkem. Délka pásů se dle potřeby upraví nožem nebo nůžkami, pásy se nesmí 

trhat. 
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Obr. 15 Zhotovení spoje PVC pásů pomocí svařovacího automatu     
 Zdroj: http://www.varimat.com 

 
 

 

Obr. 16 Schéma spojení fólií v přesahu pásu       
 Zdroj: http://www. fatrafol.cz 
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Obr. 17 Napojení vodorovná hydroizolace na svislou       
 Zdroj: http://www.varimat.com 

 

 

5.4 Konstrukce sádrokartonového podhledu 

Veškerý materiál a technologie provádění jsou použity od společnosti Rigips. V první 

řadě je nutné výškově vytyčit podhled pomocí laseru nebo značkovací šňůry. Vytyčuje se 

úroveň konstrukce, kde je nutno zohlednit tloušťku opláštění. Při vytyčení je třeba zkontrolovat, 

zda při zamýšlené výškové úrovni podhledu nedochází ke kolizi mezi předepsanou výškou 

dutiny nebo kolizi mezi výškou uvažovaných svítidel a výškou dutiny v místě svítidel. Nutné je 

zkontrolovat i výšku a polohu zabudovaných konstrukcí v dutině podhledu a členění 

navazujících obvodových konstrukcí (výška nadpraží oken a dveří, nadsvětlíky, vyústky 

vzduchotechniky atd.) 

Dále je nutno provést půdorysné rozmístění instalací a vzduchotechniky v dutině 

podhledu s ohledem na možnost kotvení podhledu. 

Rozměření míst pro upevnění nosných závěsů podhledu se provede s ohledem na 

povahu nosné konstrukce stropu a s ohledem na dovolené rozteče závěsů a nosných profilů 

podhledu. 
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Obr. 18 Postup montáže sádrokartonového podhledu      
 Zdroj: http://www.rigips.com 

 

 

 

 
Obr. 19 Zavěšený podhled na křížovém roštu z profilů R-CD      
 Zdroj: http://www.rigips.com 
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5.4.1 Montáž UD profilů 

 Obvodové profil se doporučuje v případě požadavku na 

zlepšení akustických vlastností konstrukce opatřit v místě styku 

s omítkou samolepicím těsnícím páskem. Následně se profily 

připevní k obvodovým konstrukcím na výškovou značku pomocí 

plastových natloukacích hmoždinek s vruty, do předem předvrtaných 

děr. Vzájemná rozteč připevnění UD profilu je max. 800 mm. V 

rozích podhledu je vzdálenost prvního připojení od rohu max. 200 

mm. 

  
Obr. 20 Umístění UD profilů v konstrukci        
 Zdroj: http://www.static.e-sciany.pl 

 

5.4.2 Kotvení podhledu 

 Kotvení závěsů do nosných krokví je třeba provést vhodnými upevňovacími prostředky. 

K tomu slouží pérové rychlozávěsy, které se skládají z drátu s okem potřebné délky a kotvícího 

plechu, na které se zavěsí konstrukce z CD profilů. Ke kotvení podhledů do dřevěných trámů 

lze užít vrut do svislých závěsů s plochou hlavou typu FN. Do dřevěných nosných prvků stropu 

se kotví vždy z boku trámu. Spotřeba závěsů na 1 m² je 3 kusy. 

  

Obr. 21 Umístění kotvících závěsů v konstrukci       
 Zdroj: http://www.static.e-sciany.pl 
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5.4.3 Montáž CD profilů 

 Profily CD, ke kterým se připevňují desky opláštění, jsou 

v provedení křížového dvouúrovňového roštu, kde obě úrovně tvoří 

nosné profily CD. V horní úrovni jsou v prostoru profily zachyceny na 

krokevní rychlozávěsy (závěs a táhlo - drátu s okem tl. 4 mm,  délky 

125 až 1 500 mm) a u obvodových stěn volně položeny na vrchní 

hranu profilů UD. Profily ve spodní úrovni, které klademe kolmo, jsou 

u stěn zasouvány do obvodových profilů UD. Zároveň jsou profily 

obou úrovní spojeny mezi sebou ohnutými křížovými spojkami v místech křížení. Mezilehlá 

rozteč CD profilů v horní úrovni je 2,5 m, ve spodní úrovni 1,25 m. Nevhodné je umístění 

závěsu do podélného napojení profilu nebo křížení profilů. 

 

Obr. 22 Umístění kotvících závěsů v konstrukci       
 Zdroj: http:www.static.e-sciany.pl 

 

 

Obr. 23 Detail spojů      Obr. 24 Spoj křížovými spojkami 
 Zdroj: http://www.rigips.com      Zdroj: http:www.static.e-sciany.pl 
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Obr. 25 Spojení CD profilů s UD profily u stěny      
  Zdroj: http:www.rigips.com 

 

Obr. 26 Ilustrační foto finální podoby nosného roštu SDK podhledu    
  Zdroj: http:www.iconpro.cz 

 

 

5.4.4 Pokládka tepelné izolace 

 Po zhotovení nosného ocelového roštu bude ve vzniklé dutině nad konstrukcí podhledu 

položena tepelná izolace, skelná vata Isover Domo tloušťky 120 mm, ve dvou vrstvách a 

následně se na spodní část ocelového roštu nalepí parotěsná fólie Dekfol N 110 Standart. 

Tepelná izolace bude vkládána skrz rošt do dutiny nad nosnou konstrukcí podhledu. Tvořena 

bude dvěma vrstvami v celkové tloušťce 240 mm. Tím je docíleno překrytí spár jednotlivých 

pásů skelné vaty, aby nedocházelo k tepelným únikům. Prostupy pro krokevní závěsy budou 

do vaty vyříznuty. Parozábrana nalepená na spodní část ocelového roštu slouží proti 

nežádoucímu průniku vlhkosti z interiéru do tepelné izolace. Ke spojení pásů fólií mezi sebou 

bude použita spojovací páska Dektape Reflex. 
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 Obr. 27 Ilustrační foto pokládky tepelné izolace na nosný rošt     
  Zdroj: http:www.iconpro.cz 

 

Obr. 28 Ilustrační foto lepení parozábrany na spodní část nosného roštu    
  Zdroj: http:www.iconpro.cz 

 

5.4.5 Montáž opláštění – sádrokartonové desky 

Následně se strop zaklopí sádrokartonovými deskami. Desky budou zvedány do výšky 

3,5 m pomocí zvedáku na sádrokartonové desky, kde si materiál převezmou dělníci a zabudují 

do konstrukce. Příčné spáry mezi deskami musí být posunuty min. o 400 mm. Všechny spáry 

jsou prováděny na sraz s přetmelením. Desky se připevňují k profilům pomocí šroubů Rigips 

212/35 TM, osově vzdálenými max. 250 mm. Mezi hranou desky a stěnou musí zůstat mezera 

min. 5 mm pro dodatečné pružné zatmelení umožňující průhyb stropu. V případě potřeby se 

do opláštění vyřežou otvory pro elektroinstalace, vyústky atd.  
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Po dokončení opláštění se všechny spáry přelepí výztužnou samolepící páskou a 

přetmelí dvěma vrstvami tmelu. Druhou vrstvu je možné provádět po zaschnutí první vrstvy 

tmelu. Druhou vrstvu pak roztáhneme do šířky a uhladíme do ztracena. Při tmelení se také 

zatáhnou silikonovým tmelem vynechané mezery mezi stěnou a podhledem. Po zaschnutí 

tmelu provedeme přebroušení tmeleného povrchu brusným kotoučem. Při broušení nesmíme 

poškodit nebo odhalit pásku nebo narušit karton na povrchu desek opláštění. Kvalita povrchu 

Q2 - standardní tmelení pro obvyklé nároky na povrchy. 

 

Obr. 29 Ilustrační foto kladení sádrokartonových desek na nosný rošt     
  Zdroj: http:www.iconpro.cz 

 

Obr. 30 Ilustrační foto finální podoby sádrokartonového záklopu připraveného na broušení  
  Zdroj: http:www.iconpro.cz 
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Obr. 31 Provedení různých výškových úrovní SDK podhledu       
 Zdroj: http:www.steelaprofil.pl 

 

 

6. Personální obsazení  

Doprava materiálů na staveniště: 1 řidič nákladního automobilu MAN TGA 26.413   

     1 řidič dodávky Mercedes – Benz Sprinter   

    

Manipulace s materiálem po staveništi:  1 řidič vysokozdvižného vozíku Desta 

      1 řidič pracovní plošiny Haulotte  

Manipulace s materiálem na pracovišti:  1 obsluha jeřábu Unic 

Řidiči jsou školené osoby zajišťující zásobování materiálem a správnou manipulaci 

s materiálem. Řidiči budou vlastníky příslušných řidičských průkazů. Musí umět základní 

údržbu stroje. 

Vedoucí pracovní čety:   mistr       

Mistr organizuje práci své čety, dbá na správnost realizace a dodržování předepsaných 

postupů. Koná funkci vedoucích pracovní čety. Minimální dosažené vzdělání – střední odborné 

s maturitou.  

Dělníci provádějící střechu: 2 tesaři      

     4 pomocní pracovníci 
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Tesaři zhotovují bednění a osazují krokve na obvodové zdivo a litinové sloupu. 

Minimální dosažené vzdělání střední vzdělání s výučním listem v oboru tesař, tesařské práce. 

Pomocní pracovníci provádějící pomocné práce při vykládání materiálu, přesunu 

materiálu, řezání prken, úklidu, apod.  

Dělníci provádějící podhled: 2 sádrokartonáři     

     2 pomocní pracovníci     

     1 elektrikář (vyhotoví rozvody elektřiny v příčkách) 

Před zahájením veškerých prací bude provedena kontrola všech pracovníků a  jejich 

příslušných průkazů. Dále se provede kontrola strojů. Řádně budou zkontrolovány doklady o 

proškolení pracovníků o BOZP. 

 

 

7. Stroje, nářadí, pracovní pomůcky  

7.1 Stroje  

Veškeré stroje a jejich přesné využití včetně technických parametrů je podrobněji 

popsáno v kapitole A5 Návrh strojní sestavy pro etapu zastřešení objektu. 

 

Nákladní automobil Man TGA 26.413 s hydraulickou rukou FASSI F210AC.24 

 Užitná nosnost:   13 450 kg 

 Rozměry ložné plochy:  2 480 × 6 140 mm 

 Plocha valníku:   15,23 m² 

 Max. počet palet na valníku: 12 ks 

 

Hydraulická ruka Fassi F210AC.24 

 Max. dosah ramena:  10 650 mm  

 Max. zatížení max. vyložení: 1 580 kg 

 

Vysozdvižný vozík Desta DV 35 T4 

 Max. nosnost:  3 500 kg 

 Max. výška zdvihu:  3 000 mm 

 Vlastní hmotnost:  5 460 kg 

 Rozměry:   4 330 × 1 270 × 2 490 mm 

 

Výklopný kontejner 

 Max. nosnost: 800 kg 

 Objem:  600 l 
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 Hmotnost:  175 kg 

 Rozměry:  1 500 × 820 × 1 060 mm 

 

Mini jeřáb Unic URW-295 

 Max. nosnost:   2 900 kg 

 Max. výška zdvihu:   8 800 mm 

 Vlastní hmotnost:   1 850 kg 

 Rozměry v převozním stavu: 2 690 × 600 × 1 375 mm 

 

Pracovní plošina Haulotte H 12 SDX 

 Max. výška pracovního koše: 10 m 

 Nosnost koše:   990 kg 

 Rozměry plošiny:   4 100 × 2 200 × 2 500 mm 

 Hmotnost:    5 350 kg 

 

Stavební výtah Geda 200 Z 

 Max. nosnost:   200 kg 

 Max. výška výtahu:   60 m 

 Rozměr koše:   1 340 × 930 × 1 100 mm 

 Zastavěná plocha:   1 900 × 2 500 mm 

 Rychlost zdvihu:   25 m/min 

 

Dodávkový vůz Mercedes – Benz Sprinter 313 CDi 

 Ložná plocha:   1 560 x 4 220 mm 

 Objem nákl. prostoru:  12,2 m³ 

 Užitečná nosnost:   1 360 kg 

 Rozměry:    6 940 × 1 990 × 2 710 mm 

 

Ruční paletový vozík PTK 20/1150 

 Nosnost:  2 000 kg 

 Lyžiny:  1 150 × 540 mm 

 Vestavěná tlaková váha 
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Zvedák na sádrokartonové desky 

 Nosnost:  68 kg 

 Výška zdvihu: 1 400 – 3 500 mm 

 Hmotnost: 43 kg 

 

 

7.2 Nářadí a pracovní pomůcky  

Svařovací automat Leister Varimat V2  

 Horkovzdušný svařovací přístroj pro svařování střešních fólií s šířkou trysky 40 mm  

 Maximální rychlosti svařování: 12 m/min 

 Regulace teploty v rozmezí: 100 – 620 C° 

 Hmotnost: 35 kg   

 

Pokosová pila Scheppach HM 80 Lxu 

 Průměr kotouče: 210 mm, 24 zubů      

 

 Průřez při 90°: 340 × 58 mm;  

při 45°: 240 × 32 mm 

 

 Příkon: 1 800 W 

 

 Hmotnost: 13,5 kg 

 

Motorová pila Husqvarna 135 14“ 

 Rozteč řetězu:  3/8“ 

 Délka vodící lišty: 35 – 40 mm (14“ – 16“) 

 Zdvihový objem válce: 40,9 cm³ 

 Hmotnost:  4,4 kg 

 

Další potřebné nářadí: 2 × aku šroubovák, 2 × ruční vrtačka, 4 ×  sada vrtáků, aku sponkovací 

pistole, brusné kotouče, tesařská kladiva, montážní hřebíky, stavební kolečka, svinovací metr, 

pásmo 5 m, vodováha 2 m, uvazovací popruhy, kleště, nůžky, nůž, montážní žebřík, elektrické 

prodlužovačky, teleskopické ocelové stojky výšky 2 900 – 5 000 mm, OSB desky 25 mm  
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7.3 OOPP – Osobní ochranné a pracovní pomůcky  

Pomůcky pro BOZP: ochranné stavební helmy, reflexní vesty, pracovní obuv + 

pracovní oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle, respirační roušky (pro broušení a řezání), 

ochranné štíty pro svařování. 

 

8. Jakost a kontrola kvality  

 Veškeré kontroly jsou blíže popsány v kapitole A6 Kontrolní a zkušební plán pro 

stavební úpravy zastřešení objektu. 

 

8.1 Kontrolní a zkušební plán pro tesařské konstrukce 

8.1.1 Kontrola vstupní 

Vstupní kontrola bude zahrnovat několik kontrol provedených na stavbě před 

započetím prací na rekonstrukci vrchní stavby. O všech zkouškách je veden záznam 

do stavebního deníku.  

 

 Kontrola projektové dokumentace 

 Kontrola připravenosti staveniště 

 Kontrola bezpečného vstupu dělníků na pracoviště 

 Kontrola ochrany zeleně 

 Kontrola ukončení a kvality předchozích prací 

 Kontrola materiálů dodaných na stavbu a jejich skladování 

 Kontrola způsobilosti dělníku 

 Kontrola strojů a pomůcek  

 

8.1.2 Mezioperační kontrola  

Bude prováděna v průběhu výstavby. O všech zkouškách je veden záznam do 

stavebního deníku.  

 

 Kontrola klimatických podmínek 

 Kontrola zdvihání a uvázání břemene 

 Kontrola podkladu 

 Kontrola osazení pozednic 

 Kontrola při osazování krokví 

 Kontrola při zhotovení celoplošného bednění 
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 Kontrola provedení penetračního nátěru řezaných ploch 

 

8.1.3 Výstupní kontrola  

Prováděna vždy po ukončení prací na jednom patře. O všech zkouškách je veden 

záznam do stavebního deníku.  

 Kontrola geometrie 

 Kontrola zakrytí konstrukce před prováděním krytiny 

 

 

8.2 Kontrolní a zkušební plán pro pokládku hydroizolační 

vrstvy 

8.2.1 Kontrola vstupní 

Vstupní kontrola bude zahrnovat několik kontrol provedených na stavbě před 

započetím prací na rekonstrukci vrchní stavby. O všech zkouškách je veden záznam 

do stavebního deníku.  

 Kontrola projektové dokumentace 

 Kontrola připravenosti staveniště 

 Kontrola bezpečného vstupu dělníků na pracoviště 

 Kontrola ukončení a kvality předchozích prací 

 Kontrola materiálů dodaných na stavbu a jejich skladování 

 Kontrola způsobilosti dělníku 

 Kontrola strojů a pomůcek 

 

8.2.2 Mezioperační kontrola  

Bude prováděna v průběhu výstavby. O všech zkouškách je veden záznam do 

stavebního deníku.  

 Kontrola klimatických podmínek 

 Kontrola zdvihání a uvázání břemene 

 Kontrola podkladu 

 Kontrola pokládky geotextilie 

 Kontrola pokládky hydroizolace 

 Kontrola oplechování atiky, komínů 
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8.2.3 Výstupní kontrola  

Prováděna vždy po ukončení prací na jednom patře. O všech zkouškách je veden 

záznam do stavebního deníku.  

 Kontrola spádu 

 Kontrola těsnosti 

o Optická zkouška 

o Zátopová zkouška 

o Zkoušky těsnosti spojů pomocí zkušební jehly 

o Vakuová zkouška 

  

 

8.3 Kontrolní a zkušební plán pro provádění 

sádrokartonových podhledů 

8.3.1 Kontrola vstupní 

Vstupní kontrola bude zahrnovat několik kontrol provedených na stavbě před 

započetím prací na rekonstrukci vrchní stavby. O všech zkouškách je veden záznam 

do stavebního deníku.  

 Kontrola projektové dokumentace 

 Kontrola připravenosti staveniště 

 Kontrola bezpečného vstupu dělníků na pracoviště 

 Kontrola ukončení a kvality předchozích prací 

 Kontrola připravenosti pracoviště 

 Kontrola materiálů dodaných na stavbu a jejich skladování 

 Kontrola způsobilosti dělníku 

 Kontrola strojů a pomůcek 

 

8.3.2 Mezioperační kontrola  

Bude prováděna v průběhu výstavby. O všech zkouškách je veden záznam do 

stavebního deníku.  

 Kontrola klimatických podmínek 

 Kontrola zdvihání a uvázání břemene 

 Kontrola vytyčení konstrukce 

 Kontrola nosných závěsů podhledu 

 Kontrola provádění ocelového roštu 

 Kontrola ukládání tepelné izolace 
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 Kontrola provedení parotěsné zábrany 

 Kontrola zaklopení sádrokartonovými deskami 

 Kontrola povrchových úprav tmelením 

 Kontrola povrchových úprav malbou 

 

8.3.3 Výstupní kontrola  

Prováděna vždy po ukončení prací na jednom patře. O všech zkouškách je veden 

záznam do stavebního deníku.  

 Kontrola provedených sádrokartonových podhledů 

 

 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
Při provádění stavby se musí dodržovat osvědčené technologické postupy a dodržovat 

platné bezpečnostní předpisy o BOZP. Zejména:  

• zákon č. 174/1968 Sb., Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve 

znění zákona č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona 

č. 124/2000 Sb.,  

• zákon č. 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

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

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci);  

• 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. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí;  

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením 

prací byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 

15 zák. č. 309/2006 Sb.   

 

Dále je nutno vybavit pracovníky ochrannými pomůckami. Všichni pracovníci musí být 

proškoleni jak zacházet se svěřeným nářadím. Materiály, které budou použity zhotovitelem 

stavby, musí mít doloženy doklady o tom, že k těmto výrobkům bylo vydáno prohlášení o shodě 

výrobcem nebo dovozcem ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na vybrané stavební výrobky. 
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10. Ochrana životního prostředí, ekologie  

Musí se řádně nakládat s odpady, pro ochranu životního prostředí je třeba dbát na 

třídění odpadů, proto musíme na staveniště dodat kontejnery, které budou pravidelně 

vyváženy, ostatní odpady budou odvážena na skládky a na sběrná místa. Odpady budou 

likvidovány v souladu se zákony a to na místech určených k likvidaci daných odpadů. List o 

předání odpadu k likvidaci bude uchován.  

Je třeba dbát na dovolené hodnoty prašnosti prostředí a hluku od strojů, dále na 

dodržení pravidelné pracovní doby a nočního klidu. Musí být zajištěno, aby stroje byly v 

náležitém technickém stavu a aby z nich neunikal olej nebo nafta, která by mohla kontaminovat 

spodní vody (zajistíme to pravidelnou technickou kontrolou). Pokud by na stavbě bylo riziko 

úniku provozních kapalin z nákladních vozů a ostatních strojů do zeminy, pod případné místo 

by se umístila plechová nádoba (kdyby došlo k úniku kapalin ze strojů, musí dojít k zastavení 

činnosti a k následné nutné opravě stroje, tomu se budeme snažit předejít pravidelnými 

kontrolami).  

Veškeré nakládání s odpady a ochrana životního prostředí musí být v souladu s 

následující legislativou:  

• zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů;  

• zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů;  

• předpis č. 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů.  

• vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších 

předpisů (vyhlášky č. 41/2005 Sb., č. 294/2005 Sb., č. 353/2005 Sb., č. 351/2008 Sb., 

č. 478/2008 Sb., č. 61/2010 Sb., č. 170/2010 Sb., č. 35/2014 Sb., č. 27/2015 Sb.).  

 

Tab. 5 Zatřídění odpadu  

Skupina 

odp. 

Zatřídění odp.  Způsob likvidace 

17 02 01 Dřevo Odvoz do sběrného dvora města Jaroměř 

17 02 03 Plasty Odvoz na skládku města Jaroměř 

17 04 05 Železo a ocel Odvoz do sběrného dvora města Jaroměř 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené 

pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

Odvoz na skládku města Jaroměř 

17 08 01 Stavební materiál na bázi 

sádry 

Odvoz na skládku města Jaroměř 

15 01 01 Papírové obaly Odvoz na skládku města Jaroměř 

15 01 02 Plastové obaly Odvoz na skládku města Jaroměř 

20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz na skládku komunálního odpadu 

města Jaroměř 

Zdroj: vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpad 
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1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich 

zajištění  

V průběhu stavby bude potřebný materiál dovážen pomocí nákladního automobilu Man 

a dodávkového automobilu Mercedes - Benz. 

 

1.1 Maximální spotřeba vody  

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

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

že tato etapa nevyžaduje žádné mokré procesy, bude přípojka dimenzována pouze na potřeby 

pro hygienické účely, které se odvíjí od maximálního možného počtu pracovníků na stavbě. 

V případě nutnosti je navržena spotřeba vody na umývání pracovních pomůcek a strojů.  

Celková potřeba vody je Q = 0,185 l/s (výpočet v kap. Technická zpráva zařízení 

staveniště – 4.2 Potřeba vody pro staveništní provoz). Tomuto průtoku postačí jmenovitá 

světlost potrubí pro zadanou technologickou etapu DN 25. 

1.2. Maximální příkon elektrické energie  

Výpočet potřebného množství elektrické energie se určí ze složek potřebných pro 

staveništní buňky a pro přístroje či mechanismy používané na stavbě.  

Nutný příkon elektrické energie je 19,39 kW (výpočet v kap. Technická zpráva zařízení 

staveniště – 4.1 Elektrická energie pro staveništní provoz). 

 

2. Objekty zařízení staveniště 

Kompletní výčet těchto objektů v kap. Technické zprávě zařízení staveniště – 2. 

Objekty zařízení staveniště. 

 

3. Odvodnění staveniště  

Staveniště je ve východní části odvodněno do štěrbinového žlabu, v západní části 

sklonem betonových panelů.  

 

4. Napojeni staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu  

Staveniště je napojeno na ulici Kostelní. Práce neomezují provoz na těchto ulicích. 

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po dokončení všech prací uvede dotčené komunikace do 

původního stavu. Staveništní rozvody budou řešeny dočasně a to napojením vody přes 

zbudovanou vodoměrnou šachtu, kanalizace bude napojena na stávající kanalizační šachtu a 

elektrické vedení bude napojeno na rozvodnou skříň.  
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4.1. Zásobování vodou  

Jako provizorní zásobování vodou bude sloužit dočasné napojení na stávající 

vodoměrnou šachtu. Napojení bude na hranici staveniště, kde musí být osazen vodoměr pro 

odečítání potřeby vody pro staveniště. Před návrhem vodovodní přípojky zařízení staveniště 

jako provizorní zásobování vodou se stanoví nutná maximální potřeba z důvodu dimenze 

přípojky.  

 

4.2. Elektrická energie  

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

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

osazen rozvaděč s měrnými hodinami spotřeby elektrické energie. Rozvod bude tažen od 

tohoto místa do staveništního rozvaděče umístěného u buňky stavbyvedoucího a odsud do 

dalších míst. Osvětlovací trasa bude vedena samostatně z důvodů koordinovaného zapínání 

a vypínání. Zásady pro rozvod jsou stejné jako u tras 230/400 V. Uvnitř objektu bude osvětlení 

řešeno žárovkovými a výbojkovými tělesy napájenými ze staveništních rozvaděčů.  

 

5. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

Provádění stavby nemá negativní vliv na okolní zástavbu ani pozemky. 

 

6. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související 

asanace, demolice, kácení dřevin 

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

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

Kontejnery s odpadem budou zajištěny proti případné prašnosti. Na pozemku se nenachází 

žádné dřeviny, které by bylo zapotřebí kácet, ani prostředí, které by mělo podléhat asanaci. 

Na pozemku se nachází celkem dva objekty a tři přístřešky, které budou zdemolovány, viz 

projektová dokumentace. 

 

7. Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)  

Vlastníkem pozemků dotčených výstavbou je investor. Investor uvolňuje parcely k 

účelům stavebních úprav po celou dobu výstavby. Nebudou nutné žádné další zábory.  
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8. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí 

při výstavbě, jejich likvidace 

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

se budou vyskytovat kontejnery na odpad dle právě prováděných prací podle katalogu odpadů. 

Dále se budou stále na staveništi nacházet kontejnery na komunální odpad. Odpady 

vyprodukované stavbou budou zlikvidovány specializovanými institucemi dle zákona. 

Nepředpokládá se ekologicky nebezpečný odpad. Všechny stroje budou mít po předepsané 

revizní kontrole, takže se nepředpokládá žádný únik ekologicky nebezpečných tekutin. V 

případě úniku ekologicky nebezpečných tekutin, budou neprodleně odborně odstraněny. 

Obr. 32 Kontejner na komunální odpad 5 m³, nosnost 3 tun 

 Zdroj: http://www.siegl.cz  

Obr. 33 Velkoobjemový kontejner 9 m³, nosnost 5 tun 

 Zdroj: http://www.siegl.cz  
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Tab. 6 Zatřídění odpadu  

Skupina odp. Zatřídění odp.  Způsob likvidace 

17 02 01 Dřevo Odvoz do sběrného dvora města Jaroměř 

17 02 03 Plasty Odvoz na skládku města Jaroměř 

17 04 05 Železo a ocel Odvoz do sběrného dvora města Jaroměř 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené 

pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

Odvoz na skládku města Jaroměř 

17 08 01 Stavební materiál na bázi 

sádry 

Odvoz na skládku města Jaroměř 

15 01 01 Papírové obaly Odvoz na skládku města Jaroměř 

15 01 02 Plastové obaly Odvoz na skládku města Jaroměř 

20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz na skládku komunálního odpadu 

města Jaroměř 

Zdroj: vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpad 

 

9. Bilance zemních prací, požadavky na přísun deponie 

zemin  

Vytěžená zemina bude odvezena na skládku. Sejmutá ornice v místě provizorních 

zpevněných ploch bude uložena na pozemku investora a použita k budoucí úpravě pozemku.  

 

10. Ochrana životního prostředí při výstavbě  

Zeleň, která bude dotčena stavbou, musí být chráněna před poškozením. Stavba bude 

probíhat tak, aby nedošlo ke znečišťování vzduchu a vody vlivem stavebních prací. Ochrana 

vzduchu - zamezení prašnosti a uniknutí toxických látek do ovzduší.  

 

11. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

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

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

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  
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12. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených 

staveb  

Není potřeba provádět žádné úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených 

staveb, protože se v blízkosti stavby nenachází žádné stavby. 

 

13. Zásady pro dopravní inženýrská opatření  

Pro rekonstrukci výrobního objektu nenavrhl dopravní inspektorát žádná dopravně 

inženýrská opatření.  

 

14. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

(provádění stavby za provozu, opatření proti účinků 

vnějšího prostředí při výstavbě apod.)  

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

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

 

15. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

Datum zahájení technologické etapy: 7/2016  

Datum dokončení technologické etapy: 8/2016 
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1. Hlavní stroje a mechanizace 

 

1.1 Nákladní automobil MAN TGA 26.413 s hydraulickou 

rukou FASSI F210AC.24 
Nákladní automobil bude využíván k primární dopravě jednotlivých dřevěných prvků na 

stavbu, k dopravě sádrokartonových desek a střešních světlíků. Na tento automobil bude 

nainstalován valník a hydraulický jeřáb Fassi F210AC.24 pro nakládku a vykládku materiálu. 

Tento automobil bude zapůjčen od firmy Autodoprava Pospíšil se sídlem v Jaroměři. 

 

Nákladní automobil MAN TGA 26.413 

 Ložná plocha:  6 140 mm × 2 480 mm, výška bočnic 800 mm 

 Plocha valníku: 15,23 m² 

 Užitná nosnost: 13 450 kg 

 Celková hmotnost:  26 000 kg 

 Nápravy:  6 × 2 

 Přeprava palet: max. 12 ks 

 Výkon motoru: 301 kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 34 Man TGA 26.413 s hydraulickou rukou Fassi           
 Zdroj: http://www.jelinek-doprava.cz 
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 Hydraulická ruka Fassi F210AC.24 
 Max. dosah ramena 10 650 mm při 

zatížení 1 580 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr. 35 Graf nosnosti hydraulické ruky Fassi 

v závislosti na vzdálenosti vyložení  
 Zdroj: http:// http://www.jelinek-doprava.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 36 Rozměry hydraulické ruky Fassi F210AC.24       
 Zdroj: http:// http://www.jelinek-doprava.com 

 



 
 

82 
 

1.2 Vysokozdvižný vozík Desta DV 35 T4 

Čelní vysokozdvižný vozík DV 35 T4 slouží k nakládání, skládání a přepravě 

horizontální i vertikální materiálu po celém staveništi. Z důvodů nerovných staveništních 

komunikací je tento stoj určen především k provozu v terénních podmínkách, kde nelze 

používat vozíky běžného provedení. Dále je vybaven pohonem všech kol a zdvojenou hnací 

nápravou pro případ vyproštění z náročných terénních podmínek. 

 

 Max. nosnost: 3 500 kg 

 Max. výška zdvihu: 3 000 mm 

 Vlastní hmotnost: 5 460 kg 

 Rozměry: 4 330 × 1 270 × 2 490 mm 

 Pohonná jednotka: Diesel (39 kW) 

 

 

Obr. 37 Vysokozdvižný vozík Desta DV 35 T4 
Tab. 7 Technická data a parametry    Zdroj: http://www.czas.cz  

       

 

 

 

 

Obr. 38 Základní rozměry vozíku 
  Zdroj: http://www.czas.cz 
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1.3 Jeřáb Unic URW – 295 

Mini jeřáb UNIC 295 je velice flexibilní pásový stroj, který je svými schopnostmi 

plnohodnotnou náhradou velkých věžových či automobilových jeřábů v místech, kde jsou tyto 

stroje prostorově a ekonomicky nevýhodné. Disponuje zdvižným výkonem necelé 3 tuny a 

zdvihem břemene do výšky až 8,8 m, což jsou dostatečné hodnoty pro řešenou etapu. Díky 

řadě vestavěných bezpečnostních prvků zahrnujících počítačově řízený zvukový a hlasový 

varovný systém je na nejvyšší technické úrovni. 

 

 Max. nosnost: 2 900 kg 

 Max. výška zdvihu: 8 800 mm 

 Vlastní hmotnost: 1 850 kg 

 Rozměry v převozním stavu: 2 690 (2,91 v kombinaci s naftovým a elektrickým 

pohonem) × 600 × 1 375 mm 

 Rychlost navíjení háku: 10 m/min 

 Pohonná jednotka: Diesel (9,6 kW), elektro (3,7 kW, napětí 400 V) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 39 Mobilní mini jeřáb Unic URW-295        
 Zdroj: http://www.ggrrail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 40 Mini jeřáb Unic při práci v interiéru 
  Zdroj: http://www.machinerypark.com 
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Obr. 41   Graf nosnosti jeřábu Unic 

v závislosti na vzdálenosti vyložení

 Zdroj: http://www.ggrrail.com  

 

 

 

 

 

 

Obr. 42  Mini jeřáb Unic URW-295 v 

převozním stavu  
 Zdroj: http://www.ggrrail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 43  Prostorové řešení jeřábu 

Unic s maximálním vyložením patek

   Zdroj: http://www.kmbbs.cz  
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1.4 Pracovní plošina Haulotte H 12 SDX  

Z této pracovní plošina budou pracovníci provádět veškeré demontážní a montážní 

práce ve výškách. Mezi výhody těchto terénních samohybných nůžkových plošin patří snadný 

vstup do koše v malé výšce 1,60 m, super elastické pneumatiky, bezpečná činnost na svahu 

nad 5° kontrolována senzory náklonu s automatickým omezovačem činnosti. Možnost 

oboustranného rozšíření koše pro zvětšení pracovního prostoru. Při práci v náročném terénu 

oceníte uzávěrku diferenciálu a robustnost plošiny. Její velký pracovní prostor umožňuje 

mít skutečnou mobilní dílnu ve výškách. Nabízí užitečné zatížení až 990 kg, mohou pojmout 

několik pracovníků. Díky malému vnějšímu poloměru otáčení 4,1 m dosahuje stroj vynikajících 

manévrovacích schopností. 

 

 Max. výška pracovního koše: 10 m 

 Nosnost koše: 990 kg 

 Hmotnost: 5 350 kg 

 Max. povolený sklon plošiny: 5° 

 Pohonná jednotka: Diesel 

 Nápravy: 4 × 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.44 Pracovní plošina Haulotte H 12 SDX   Obr. 45 Plošina Haulotte H 12 SDX

 Zdroj: http://www.arendodatel.cz      Zdroj: http://www.dmp.re 
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Obr. 46 Rozměry pracovní plošina Haulotte H 12 SDX      

 Zdroj: http://www.grupovendap.com  

 

 

1.5 Stavební výtah Geda 200 Z 

Stavební výtah bude využíván k vertikální dopravě materiálu. Tento výtah přepraví 

PVC střešní fólie, dřevěné bednění, role geotextílie, veškerý drobný materiál a nářadí dělníků 

do úrovně střešní konstrukce. Konstrukce výtahu bude přikotven k obvodovému zdivu. 

 

 Max. nosnost: 200 kg 

 Max. výška výtahu: 60 m 

 Rozměr koše: 1 340 × 930 × 1 100 mm 

 Zastavěná plocha: 1 900 × 2 500 mm 

 Rychlost zdvihu: 25 m/min 

 Příkon motoru: 1,7 kW 

 

 

 

 

Obr. 47 Schéma výtahu Geda 200 Z   

  Zdroj: http://www.svp.cz 
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Obr. 48 Výtah ve výškové úrovni vykládky    Obr. 49 Natočení výtahu pro vykládku

 Zdroj: http://www.geda.de      Zdroj: http://www.geda.de 

 

 

1.6 Dodávkový vůz Mercedes – Benz Sprinter 313 CDi 

Dodávkový vůz poslouží k primární dopravě materiálu na staveniště. Díky svým 

rozměrům nákladového prostoru bohatě postačí na převoz rolí PVC fólie, geotextílie, 

parozábrany a veškerého drobného materiálu. Všechen materiál bude svážet ze stavebnin 

v Jaroměři, v případě větší objednávky z nedalekého Hradce Králové.  

 

 Ložná plocha: 1 560 × 4 220 mm 

 Objem nákl. prostoru: 12,2 m³ 

 Užitečná nosnost: 1 360 kg 

 Rozměry: 6 940 × 1 990 × 2 570 mm 

 Výkon: 96 kW 

 
 

Obr. 50 Mercedes – Benz Sprinter 313 CDi 
  Zdroj: http://www.en.wikipidia.org 

 

 

 

 

 

 

Obr. 51 Vnitřní rozměry vozu Mercedes – Benz Sprinter 313 CDi     
 Zdroj: http://www.arc-gmbh.de 
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1.7 Ruční paletový vozík PTK 20/1150 

 Ruční paletový vozík bude sloužit k dopravě drobnému materiálu po pracovišti a 

v skladovacím kontejneru pro urovnání uskladněného materiálu. Tandemový vozík je vybaven 

tlakovou váhou, která udává orientační hmotnost nákladu s přesností na 50 kg. Pro případy 

manipulace s paletami střešní fólie, která má hmotnost cca 800 kg, je tento vozík s nosností 

2 000 kg dostatečný.  

 

 Nosnost: 2 000 kg 

 Lyžiny: 1 150 × 540 mm 

 Max. výška zdvihu: 200 mm 

 Hmotnost vozíku: 65 kg 

 

 

 

Obr. 52 Ruční paletový vozík PTK 20/1150 

http://www.paletové-vozíky.cz 

 

1.8 Zvedák na sádrokarton Timbertech BIG01 
 Tento zvedák dělníkům poslouží při zdvihání sádrokartonových desek do výšky 3,5 m. 

Zvedání bude probíhat manuálně díky klikovému mechanismu s integrovanou brzdou. 

Podstavec je opatřen kolečky s brzdou, která zajišťují stabilitu a bezpečnost při zdvihání na 

pracovišti. Výložník zvedáku má nastavitelný úhel až 60°. 

 

 Max. nosnost: 68 kg 

 Pracovní výška: 1 400 – 3 500 mm 

 Pro desky o max. rozměrech:   

4 870 × 1 250 mm 

 Hmotnost: 43 kg 

 

 

 

 

 

 

Obr. 53 Zvedák Timbertech BIG01 
  http://www.do-domu.cz 
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1.9 Výklopný kontejner 

Výklopný kontejner v kombinaci s vysokozdvižným vozíkem Desta DV 35 T4 bude 

využit při demontáži rákosových podhledů a dřevěného bednění. Pracovníci budou 

demontovaný materiál vkládat do tohoto kontejneru, který jim bude k dispozici na zdvižených 

vidlích vysokozdvižného vozíku, tak, aby materiál nemuseli házet pod sebe, pod pracovní 

plošinu, na které pracují.  

 

 Max. nosnost: 800 kg 

 Objem: 600 l 

 Hmotnost: 175 kg 

 Rozměry: 1 500 × 820 × 1 060 mm 

 

Obr. 54 Výklopný kontejner (vyrianta základní – otevřený)

 Zdroj: http://www.standmar.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 55 Kombinace kontejneru s vozíkem         

 http://www.standmar.sk 

 

 

2. Menší stroje a nářadí 

 

2.1 Svařovací automat Leister Varimat V2 

Horkovzdušný svařovací automat Varimat V2 je určený pro svařování střešních fólií z PVC, 

TPO, ECB, EPDM a CSPE přeplátováním. Jedná se o profesionální svařovací automat 

praktický pro svařování velkých ploch. Díky výkonu a rychlosti je svařování kvalitnější, rychlejší 

a úspornější. Inovované horkovzdušné dmychadlo s bezuhlíkovým motorem je o 25 % 

výkonnější než u předchozího modelu VARIMAT V, což zajišťuje spolehlivý chod přístroje v 

jakýchkoliv podmínkách. Přístroj má displej s intuitivním ovládáním Leister e-Drive, který 
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umožňuje zobrazení přednastavených a uložených parametrů. Navíc má automat 

nastavitelnou vodící tyč, aby Vás při práci nebolela záda. 

     

 Horkovzdušný svařovací přístroj pro svařování 

střešních fólií s šířkou trysky 40 mm  

 Maximální rychlosti svařování 12 m/min 

 Regulace teploty v rozmezí 100 – 620 C° 

 Hmotnost 35 kg   

Obr. 56 Leister Varimat V2  

  Zdroj: http://www.roofmaster.com 

 

 

Obr.57 Leister Varimat V2 svařování fólie        

 Zdroj: http://www.roofmaster.com 

 

 

2.2 Pokosová pila Scheppach HM 80 Lxu 
 

Pokosová pila HM 80 Lxu je navržena pro přesné řezání tvrdých i měkkých druhů dřeva, 

dřevěných profilů i plastů. Na řešeném objektu bude používána na úpravu prkenného bednění. 

Je vyrobena z velmi pevné, ale lehké slitiny hliníku, takže se dobře přenáší. Velkou výhodou 

je silný motor 1800 W ve spojení s potahem, díky kterému stroj zvládne řezy o výšce 58 mm 

a délce až 340 mm. Kotouč je vyroben z kvalitního materiálu a má standardně 24 zubů z 

tvrdokovu, což zajišťuje velice dobrou kvalitu řezu. Pro přesnou práci je pila osazena laserem 

a plný kryt pilového kotouče zajišťuje maximální bezpečnost obsluhy. 
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 Průměr kotouče 210 mm, 24 zubů  
    

 Průřez při 90°: 340 x 58 mm;  
při 45°: 240 x 32 mm 
 

 Příkon 1 800 W 
 

 Hmotnost 13,5 kg  
 

 

 

Obr. 58 Scheppach HM 80 Lxu  
  Zdroj: http://www.rs-tools.cz 

 

2.3 Motorová pila Husqvarna 135 14“  
 

Motorová pila poslouží k úpravě dřevěných prvků, zejména k vytvoření ozubů u krokví, 

které se budou kvůli své délce skládat z více prvků. Pila je vybavena motorem X-Torq® s nižší 

spotřebou paliva a sníženou úrovní emisí, palivovým čerpadlem a automatickou funkcí vracení 

spínače STOP do pohotovostní polohy pro snadné startování. 

 

 Rozteč řetězu 3/8“ 

 Délka vodící lišty 35 – 40 mm (14“ – 16“) 

 Zdvihový objem válce 40,9 cm³ 

 Hmotnost 4,4 kg 

 

 

Obr. 59 Husqvarna 135 14“  
 Zdroj: http://www.rs-tools.cz 
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2.4 Aku šroubovák Makita 6271DWPE 

Aku šroubovák bude používán k přichycení bednění ke krokvím a spojení krokví 

s navařenými podložkami na ocelových vaznicích.  

 

 napětí akumulátoru 12 Volt 

 rozpětí sklíčidla 0,8 – 10 mm 

 max. průměr vrtáku do dřeva 25 mm 

 hmotnost 1,5 kg  

 doba nabíjení 60 minut 

 

 

 

 

Obr. 60 Aku šroubovák Makita 6271DWPE 
 Zdroj: http://www.makita.cz 

 

 

2.5 Aku sponkovací pistole Makita DST110Z 

Aku sponkovací pistolí se přichytí geotextílie k dřevěnému bednění, aby při zvýšeném 

větru nedocházelo ke zdvihnutí či posunutí této vrstvy. 

 

 šířka sponky 10 mm 

 délka sponky 7, 10 mm 

 tloušťka sponky 0,5 x 0,7 mm 

 obsah zásobníku 125 ks 

 akumulátor 14,4 V 

 hmotnost 2,0 kg 

 rozměry 245 x 79 x 191 mm 

 Obr. 61 Aku sponkovací pistole Makita DST110Z
  Zdroj: http://www.makita.cz 
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2.6 Další potřebné nářadí 

Tesařská kladiva  

 

Tesařská dláta  

 

Stavební kolečka  

 

Svinovací metr 5 m 

 

Pásmo 30 m  

 

Vodováha 2 m  

 

Uvazovací popruhy  

 

Kleště  

 

Nůžky   

 

Ocelové páčidlo  

 

Elektrické prodlužovačky  
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1. Kontrolní a zkušební plán pro tesařské konstrukce 

Kompletní kontrolní a zkušební plán pro tesařské konstrukce je uveden v příloze č. 

A2.4 Kontrolní a zkušební plán pro tesařské konstrukce. V KZP jsou uvedeny veškeré zdroje, 

normy, vyhlášky, měřící parametry a kdo kontroly provádí. Vše je nutné zaznamenávat do 

stavebního deníku. Dále jsou popsané všechny body jednotlivých kontrol s uvedenými 

požadovanými odchylkami. 

 

1.1 Kontrola vstupní 

 

1. Převzetí pracoviště 

 

1 a)  Kontrola projektové dokumentace 

Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora kontrolují úplnost a kompletnost 

projektové dokumentace, dodržení podmínek v rámci ochrany životního prostředí, 

nakládání s odpady, odvod dešťových vod. Dále aktuálnost a platnost všech potřebných 

povolení.  

 

1 b)  Kontrola připravenosti staveniště 

Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem, případně i mistrem, kontrolují, zda je 

objednatelem zajištěn přístup na staveniště a příjezdová cesta. Dále kontrolují oplocení 

staveniště pomocí pásma a nivelačního přístroje dle PD. Toto se řídí dle vyhlášky č. 

591/2006 Sb., která předepisuje souvislé nepoškozené oplocení na hranici staveniště do 

výšky nejméně 1,8 m. Kontrola umístění brány pro vjezd/výjezd, její nepoškození, min. 

šířka 3,5m. Výjezd/vjezd na pracoviště a jeho zabezpečení mobilním oplocením, brána 

šířky 5 m. Pro chodce průchod min. šířky 1,1m. Také kontrolují řádné označení hranic 

staveniště, ty musí být rozeznatelné i za snížené viditelnosti. Příjezdové cesty a všechny 

vstupy na staveniště musí být označeny informační tabulkou zákazu vstupu nepovolaným 

osobám, pozor stavba, výjezd vozidel stavby, vstup povolen pouze v helmě, ochranné 

obuvi a ochranné vestě apod. 

 

1 c)  Kontrola bezpečného vstupu dělníků na pracoviště 

Každý pracovník musí mít zajištěný bezpečný vstup na pracoviště. Každý den mistr 

provádí vizuální kontrolu žebříků a bezpečnosti pracovních plošin dle platných vyhlášek a 

norem. Dále musí být zřízeno zábradlí nad atikou střechy, kde je dodržena min. výška 

horní tyče zábradlí 1,1 m. 

 

2. Kontrola ochrany zeleně 

Mistr s technickým dozorem kontrolují dostatečnou ochranu stromů a křovin z 

předešlých prací. Dále kontrolují, zda je ochrana nepoškozená, trvalá a připevněna bez 

poškození stromu (vyvázání větví, vypolštářování kmene stromů, bednění není osazeno 
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přímo na vyčnívající kořenové náběhy). Zvláštní pozornost věnujeme zdvihacím 

mechanismům, které nesmí zasahovat do koruny stromů a ničit tak jejich větve. 

 

3. Kontrola ukončení a kvality předchozích prací 

Řešená etapa navazuje na stavební úpravy spodní stavby, kde se provede kontrola 

provedení zásypů drenážních potrubí, chodníkových obrubníků a jiných terénních úprav. 

Dále čistotu staveniště a pracoviště po této četě, nepoškozenost jiných konstrukcí při 

předchozí činnosti. 

 

4. Kontrola materiálů dodaných na stavbu a jejich skladování 

Kontroluje se převzatý materiál, jeho kompletnost, kvalita, množství dle PD, označení 

(štítky, technické listy, protokoly). Kontrola proběhne dle dodacích listů. Kontrolují se 

certifikáty, atesty, prohlášení o shodě, technické listy. Dřevěné krokve a bednění musí dle 

dodacího listu odpovídat dané kvalitě, rozměrům a množství. Dále nesmí být prvky 

poškozeny, obsahovat trhliny, lýko čí kůru. Jednotlivé prvky by neměly vykazovat 

rozměrovou odchylku větší než 5 mm. Dále tyto prvky musí být ošetřeny impregnací. 

Dřevěné prvky jsou dostatečně vysušené, max. povolená vlhkost měřena hrotovým 

vlhkoměrech je 20 %. 

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

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

výkresu zařízení staveniště. Dřevěné prvky na skládce jsou podloženy dřevěnými trámky 

100 x 100 mm, z důvodů ochrany materiálu před zemní vlhkostí, do výšky max. 1,8 m. 

Skladování materiálů musí být chráněn před povětrnostními vlivy, kontrola překrytí 

plachtou propouštějící vlhkost, plachta musí být u země přitížena.  

 

5. Kontrola způsobilosti dělníku 

Stavbyvedoucí či mistr před zahájením prací kontrolují u všech pracovníků, zda byli 

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

veden záznam ve stavebním deníku spolu s podpisy zúčastněných osob. U pracovníků 

vykonávajících činnost vyžadující získání příslušného oprávnění, bude toto oprávnění 

deklarováno příslušným platným průkazem, certifikátem či jiným dokumentem opravňující 

vykonávat danou činnost. Dělníci můžou být podrobeni dechové zkoušce.   

 

6. Kontrola strojů a pomůcek 

Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce. Kontrolují 

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

promazáním, různá jiná mechanická poškození, nebo zda elektrické přístroje neprobíjejí 

apod. U zdvihacích zařízení se kontroluje celistvost zdvihacích prostředků a nejsou-li 

porušeny montážní části zdvihacího zařízení a háku. Mistr kontroluje, zda jsou stroje a 

nářadí po skončení práce uloženy na svá místa v suchu a bezpečí, v uzamčených 

prostorách. Těžká technika musí být zaparkována na svých místech ve stabilní poloze, 

řádně zabrzděna a uzamčena. Pod motory těchto strojů musí být umístěna nádoba pro 
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zachycení olejů a jiných provozních kapalin. Také se kontroluje počet strojů a nářadí v 

souladu s technologickým předpisem. Dále jsou zkontrolovány ochranné pracovní 

pomůcky - počet, stáří, čistota atd. 

 

1.2 Kontrola mezioperační 

Bude prováděna v průběhu výstavby. O všech zkouškách a kontrolách je veden 

záznam do stavebního deníku.  

 

7. Kontrola klimatických podmínek 

Mistr kontroluje stav klimatických podmínek při příchodu na stavbu, případně před 

započetím prací a provádí záznam každý den do stavebního deníku. Řídí se podle 

technologického předpisu, který udává okrajové podmínky klimatických vlivů. V případě 

nesplnění těchto podmínek musí mistr práci přerušit, nebo učinit adekvátní opatření.  

Za tyto podmínky se považuje: 

 bouře, vytrvalý déšť (5 mm/m²/h), sněžení nebo tvoření námrazy  

 čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s při práci na plošinách a žebřících nad 5 m výšky 

práce, v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m/s 

 dohlednost v místě práce menší než 30 m 

 průměrná denní teplota během provádění prací nižší než -10 °C, při teplotách pod 

5°C musí zaměstnavatel pracovníkům zajistit teplé oblečení a obuv, teplé nápoje a 

pochozí povrchy chránit před námrazou.   

 

8. Kontrola zdvihání a uvázání břemene 

Po uvázání dřevěných prvku a před jeho zvednutím zkontrolujeme správnost 

vazačského úkonu, jeho provedení a kvalitu. Krokve a bednění bude do objektu 

dopravováno na vidlích vysokozdvižného vozíku. Prvky musí být řádně přichyceny ke 

konstrukci vidlí pomocí stahovacích popruhů a umístěny tak, aby byla zajištěna jejich 

stabilita a průjezdnost po pracovišti. Při vázání břemene na jeřáb musí být opět provedena 

kontrola vazačského úkonu. Při zapatkování jeřábu, manipulaci s jeho výložníkem a 

manipulaci s břemenem se kontroluje zručnost obsluhy jeřábu, nesmí dojít k narušení 

jiných konstrukcí v objektu. 

 

9. Kontrola podkladu 

Zde je provedena kontrola čistoty původní zděné konstrukce. Na místo původních 

kotev jsou na chemické kotvy navrtány závitové tyče, kontrola polohy a svislosti těchto 

kotev. Kontrola položení asfaltových pásů, na které následně bude položena dřevěná 

pozednice. Maximální povolená odchylka rovinnosti podkladu je ± 5 mm na 2 m lati. 
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10. Kontrola osazení pozednic 

Kontroluje se správné vyvrtání otvorů do osazovaných pozednic podle vzdáleností 

závitových tyčí, otvor pro osazení na závitové tyče musí mít průměr maximálně o 10 mm 

vetší než je průměr tyče. Kontrola spojů jednotlivých prvků na ozub. Kontrola provedení 

osazení pozednic a s tím spojená rovinnost. Odchylka maximálně ± 5 mm na 2 metrech. 

Kontroluje se správné utažení matek a použitý materiál a následné uřezání přesahu 

závitových tyčí. Všechny řezané a vrtané plochy musí být dodatečně impregnované.  

 

11. Kontrola osazování krokví 

Tuto kontrolu provádí mistr, popřípadě stavbyvedoucí, vizuálně i měřením. Dbá se na 

správné usazení krokve na litinové sloupy, kde je prvek pomocí vrutů přichycen 

k příložkám, které jsou navařeny na ocelových vaznicích. Na obvodové zdivo je krokev 

uložena na dřevěnou pozednici, ke které je přitažena vrutem. Kontrola spojů, vruty musí 

být řádně dotaženy, nesmí vyčnívat nad povrch konstrukce. Dále se kontroluje poloha 

krokví. Osová vzdálenost těchto střešních prvků je 1 000 mm s maximální povolenou 

odchylkou ± 10 mm. Výšková a půdorysná poloha osazených střešních krokví musí být 

v souladu s PD a maximální odchylkou ± 10 mm. Měření provedeno pásmem, svinovacím 

metrem, laserovým dálkoměrem případně nivelačním přístrojem. Spoj krokví v hřebeni 

střešní konstrukce bude zhotovený pomocí svorníků, pro které je nutné předem vyvrtat 

otvor. Otvor musí mít průměr maximálně o 2 mm větší než je průměr svorníku. Kontrola 

tesařských spojů v hřebeni a mezi jednotlivými prvky. 

 

12. Kontrola při zhotovení celoplošného bednění 

Provádí mistr, popřípadě stavbyvedoucí, vizuálně i měřením. Jednotlivá prkna 

celoplošného bednění musí být skládána na sraz tak, aby mezi prkny nezůstávaly mezery. 

Prkna se připevňují k nosné konstrukci vruty, vždy alespoň dvěma vruty v každém křížení 

s nosnou konstrukcí. Délka hřebíků musí být volena tak, aby délka zaražení hřebíku v 

nosné konstrukci byla nejméně 40 mm. Mezi spoji prken musí být dodržena vazba, dále 

se musí klást od osy střešních krokví a  směrem od okapu k hřebeni. Po dokončení 

bednění je nutné zkontrolovat jeho rovinnost. Mezní odchylka rovinnosti bednění by měla 

být maximálně ± 5 mm na 2 m lati. Z plochy bednění nesmí vystupovat ostré hrany nebo 

předměty, např. špatně zavrtané vruty, vyčnívající suky apod. 

 

13. Kontrola provedení impregnačního nátěru řezaných ploch 

Penetraci nanášíme jen na řezané plochy, prvek je impregnován již z výroby. Mistr a 

stavbyvedoucí kontrolují provedení penetračního nátěru, jeho naředění a pravidelné, 

rovnoměrné natření. Nátěr musí být proveden ve dvou rovnoměrných vrstvách. Druhá 

vrstva se provádí do ne zcela suché první vrstvy. Kontrola se provádí ihned po provedení 

nátěru. Po zaschnutí nátěru je provedena vizuální kontrola. Penetrace se nanáší při teplotě 

nad 5 °C až 35 °C. Doba schnutí je přibližně 3 hodiny při teplotě 20 °C až 30 °C, 4 a více 

hodin při teplotě 5 °C až 19 °C. 
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14. Kontrola tuhosti 

Kontrola tuhosti krovu dle PD, dodržení všech technologických předpisů. Kontrola 

dotažení spojů. U hřebíkových spojů kontrolujeme zaražení hřebíků, kde hlava hřebíku 

musí být v jedné úrovni s povrchem dřevěného prvku. Svorníkové spoje musí být dotaženy 

tak, aby spojované prvky těsně lícovaly ve spárách a v případě nutnosti bylo možné 

dotáhnout tyto spoje z důvodů možného sesychání dřeva zabudovaného do konstrukce.  

 

 

1.3 Kontrola výstupní 

Prováděna vždy po ukončení prací řešené činnost. O všech zkouškách je veden 

záznam do stavebního deníku.  

 

15. Kontrola geometrie 

Stavbyvedoucí s technickým dozorem provádí kontrolu rozměrů a vzdáleností 

jednotlivých prvků krovu dle PD. Celá dřevěná konstrukce se zkontroluje jak ve svislém tak 

i vodorovném směru. Měření probíhá pomocí olovnice, vodováhy, pásma, nivelačního 

přístroje a nataženého provázku. Povolená odchylka od projektovaného stavu je ± 10 mm. 

O kontrole je proveden zápis do stavebního deníku. 

 

16. Kontrola zakrytí konstrukce před prováděním krytiny 

V případě časového odstupu provádění krytiny musí být konstrukce zakryta a chráněna 

proti nepříznivým vlivům počasí. Kontrolu provádí stavbyvedoucí s technickým dozorem. 

O výsledcích kontroly je proveden záznam do stavebního deníku. 
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2. Kontrolní a zkušební plán pro provádění 

hydroizolační vrstvy 

Kompletní kontrolní a zkušební plán pro střešní hydroizolaci je uveden v příloze č. B2.5 

Kontrolní a zkušební plán pro pokládku hydroizolační vrstvy. V KZP jsou uvedeny veškeré 

zdroje, normy, vyhlášky, měřící parametry a kdo kontroly provádí. Vše je nutné zaznamenávat 

do stavebního deníku. Dále jsou popsané všechny body jednotlivých kontrol s uvedenými 

požadovanými odchylkami. 

 

2.1 Kontrola vstupní 

Převzetí pracoviště 

1 a)  Kontrola projektové dokumentace 

Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora kontrolují úplnost a kompletnost 

projektové dokumentace, dodržení podmínek v rámci ochrany životního prostředí, 

nakládání s odpady, odvod dešťových vod. Dále aktuálnost a platnost všech potřebných 

povolení.  

 

1 b)  Kontrola připravenosti staveniště 

Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem, případně i mistrem, kontrolují, zda je 

objednatelem zajištěn přístup na staveniště a příjezdová cesta. Dále kontrolují oplocení 

staveniště pomocí pásma a nivelačního přístroje dle PD. Toto se řídí dle vyhlášky č. 

591/2006 Sb., která předepisuje souvislé nepoškozené oplocení na hranici staveniště do 

výšky nejméně 1,8 m. Kontrola umístění brány pro vjezd/výjezd, její nepoškození, min. 

šířka 3,5 m. Výjezd/vjezd na pracoviště a jeho zabezpečení mobilním oplocením, brána 

šířky 5 m. Pro chodce průchod min. šířky 1,1 m. Také kontrolují řádné označení hranic 

staveniště, ty musí být rozeznatelné i za snížené viditelnosti. Příjezdové cesty a všechny 

vstupy na staveniště musí být označeny informační tabulkou zákazu vstupu nepovolaným 

osobám, pozor stavba, výjezd vozidel stavby, vstup povolen pouze v helmě, ochranné 

obuvi a ochranné vestě apod. 

 

1 c)  Kontrola bezpečného vstupu dělníků na pracoviště 

Každý pracovník musí mít zajištěný bezpečný vstup na pracoviště. Každý den mistr 

provádí vizuální kontrolu žebříků a bezpečnosti pracovních plošin dle platných vyhlášek a 

norem. Dále musí být zřízeno zábradlí nad atikou střechy, kde je dodržena min. výška 

horní tyče zábradlí 1,1 m. 

 

2. Kontrola ukončení a kvality předchozích prací 

Pokládka střešní fólie bude navazovat na stavební úpravy nosné střešní konstrukce. 

Proběhne kontrola kompletního stavu a čistoty, zda konstrukce není mechanicky narušena 

nebo špatně provedena (vyčnívající vruty, suky apod.). Tuto kontrolu provádí mistr, 

popřípadě stavbyvedoucí, s technickým dozorem. 
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3. Kontrola materiálů dodaných na stavbu a jejich skladování 

Kontroluje se převzatý materiál, jeho kompletnost, kvalita, množství dle PD, označení 

(štítky, technické listy, protokoly). Kontrola proběhne dle dodacích listů. Kontrolují se 

certifikáty, atesty, prohlášení o shodě, technické listy. Všechny role PVC hydroizolace i 

geotextílie musí dle dodacího listu odpovídat danému druhu, kvalitě, rozměrům a množství.  

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

poškozen nebo jiným způsobem snížena jeho kvalita a jakost. Fólie budou ukládány do 

připravených kontejnerových skladů, musí být uloženy ve svislé poloze na dřevěných 

paletách a fixovány obalovou fólií. Sklady chrání materiál před přímým slunečním zářením 

a deštěm, musí být uzamykatelné. Pro tento materiál postačí jeden kontejner. 

 

4. Kontrola způsobilosti dělníku 

Stavbyvedoucí či mistr před zahájením prací kontrolují u všech pracovníků, zda byli 

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

veden záznam ve stavebním deníku spolu s podpisy zúčastněných osob. U pracovníků 

vykonávajících činnost vyžadující získání příslušného oprávnění, bude toto oprávnění 

deklarováno příslušným platným průkazem, certifikátem či jiným dokumentem opravňující 

vykonávat danou činnost. Kontrola použití osobních ochranných pomůcek. Dělníci můžou 

být podrobeni dechové zkoušce.   

 

5. Kontrola strojů a pomůcek 

Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce. Kontrolují 

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

promazáním, různá jiná mechanická poškození, nebo zda elektrické přístroje neprobíjejí 

apod. U zdvihacích zařízení se kontroluje celistvost zdvihacích prostředků a nejsou-li 

porušeny montážní části zdvihacího zařízení a háku. Mistr kontroluje, zda jsou stroje a 

nářadí po skončení práce uloženy na svá místa v suchu a bezpečí, v uzamčených 

prostorách. Těžká technika musí být zaparkována na svých místech ve stabilní poloze, 

řádně zabrzděna a uzamčena. Pod motory těchto strojů musí být umístěna nádoba pro 

zachycení olejů a jiných provozních kapalin. Také se kontroluje počet strojů a nářadí v 

souladu s technologickým předpisem. Dále jsou zkontrolovány ochranné pracovní 

pomůcky - počet, stáří, čistota atd. 

 

 

2.2 Kontrola mezioperační 

Bude prováděna v průběhu výstavby. O všech zkouškách a kontrolách je veden 

záznam do stavebního deníku.  

 

 6. Kontrola klimatických podmínek 

Mistr kontroluje stav klimatických podmínek při příchodu na stavbu, případně před 

započetím prací a provádí záznam každý den do stavebního deníku. Řídí se podle 
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technologického předpisu, který udává okrajové podmínky klimatických vlivů. V případě 

nesplnění těchto podmínek musí mistr práci přerušit, nebo učinit adekvátní opatření.  

Za tyto podmínky se považuje: 

 bouře, vytrvalý déšť (5 mm/m²/h), sněžení nebo tvoření námrazy 

 čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s při práci na plošinách, pojízdných lešeních a 

žebřících nad 5 m výšky práce, v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 

m/s 

 dohlednost v místě práce menší než 30 m 

 průměrná denní teplota během provádění prací nižší než -5 °C a vyšší než 30 °C 

 

7. Kontrola zdvihání a uvázání břemene 

Role hydroizolační fólie budou na střechu dopravovány stavebním výtahem. Zde mistr 

kontroluje správné uložení materiálu do koše zdvihacího mechanismu, tak aby byl vkládán 

rovnoměrně na všechny strany. Dále kontroluje, zda není překročena maximální nosnost 

stavebního výtahu. Dopravovaný materiál musí být řádně připevněn k pevné konstrukci 

výtahu. Stavebním výtahem nesmí být přepravovány osoby. 

 

8. Kontrola podkladu 

Tuto kontrolu provádí mistr, popřípadě stavbyvedoucí, s technickým dozorem. 

Kontrolují povrch dřevěného bednění, který musí být nenarušený, čistý, pevný, soudržný 

a nesmí obsahovat vyčnívající hlavy vrutů či suky. 

 

9. Kontrola pokládky geotextilie 

Mistr, popřípadě stavbyvedoucí, vizuálně i měřením. Provádí kontrolu při pokládání 

netkaná geotextilie. Kontroluje provedení přesahů, to je min. 50 mm. Dále správné 

přichycení této vrstvy k podkladu pomocí sponkovací pistole tak, aby v případě působení 

větru nebyla geotextílie nadzdvihnuta a přemístěna, spony přibližně 250 mm od sebe. Po 

dokončení pokládky musí být zkontrolována čistota a mechanická nepoškozenost této 

vrstvy. 

 

10. Kontrola pokládky hydroizolace 

Při natavování folie je potřeba nejprve zkontrolovat osazení obvodových úchytných 

prvků. Dále se provede kontrola čistoty ploch fólie, která  musí být při natavování suchá a 

čistá. Fólie musí být k podkladu připevněna vruty s roznášecími podložkami. Pokládají se 

s překrytím min. 50 mm. Předepsaná šířka svaru je min. 30 mm. Při svařování je 

kontrolována předepsaná teplota, ta nesmí být příliš nízká, aby byl zajištěn dostatečně 

vodotěsný spoj, ani příliš vysoká, aby nedošlo ke spálení fólie. Kontrola napojení 

hydroizolace na střešní vpusti. Pásy hydroizolace se nesmí trhat, úprava délky nůžkami. 

Mistr také kontroluje, zda izolatéři vstupují na položené hydroizolační fólie pouze v obuvi s 

měkkou podešví, která vylučuje mechanické poškození fólie a přitom zaručuje bezpečnou 

chůzi po fólii bez nebezpečí uklouznutí. 
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11. Kontrola oplechování atiky, komínů 

Kontroluje se ukotvení plechů správnou kotvící technikou se správnou roztečí 

spojovacích prvků (závisí na druhu spoje - nýtování 250 – 300 mm, pájení 350 – 400 mm 

ve dvou řadách atd.) Kontroluje se povrchová nepoškozenost a čistota. Kontroluje se sklon 

atiky směrem na plochu střechy. Oplechování na atice minimálně sklonem 3° dovnitř 

střechy. Kontrola neporušenosti hydroizolace plechem. Spoje plechu mezi sebou spojené 

svařováním, drážkami (jednoduchá, dvojitá, trojitá) nebo nýtováním. Kontrola dilatace 

plechu, je zajištěna právě provedením drážek. Kontrola lemováni u komínů, ukončovacích 

plechů. 

 

 

2.3 Kontrola výstupní 

Prováděna vždy po ukončení prací řešené činnost. O všech zkouškách je veden 

záznam do stavebního deníku.  

 

12. Kontrola spádu 

Kontrola spádu podle projektové dokumentace. U nepochůzí střechy nesmí v ploše 

vznikat kaluže hlubší než 1cm. Sklon a jeho směr musí odpovídat projektové dokumentaci. 

Měření se provádí latí a nivelačním přístrojem. Minimální spád se doporučuje 1° pro odtok 

vody. 

 

13. Kontrola těsnosti 

13.1 Optická zkouška 

Optickou kontrolu je možno považovat za základní nástroj kontroly izolací jak 

ve svarech, tak v ploše a v detailech. Optická kontrola se provádí u všech druhů 

povlakových hydroizolací. Provádí ji nejprve mistr či stavbyvedoucí, případně 

vedoucí pracovník izolační firmy a následně společně vedoucí pracovník izolační 

firmy s technickým dozorem investora a to při předávání díla nebo jeho dílčích 

částí.  

Předmětem kontroly je: plochy jako celek, tvar a jednotnost průběhů svarů, 

způsob zahlazení válečkem v místě spoje, vruby a rýhy (přípustné pouze do 10 % 

tloušťky fólie – větší poškození je nutné opravit přeplátováním), kompletnost 

systému a provedení veškerých detailů, znečištění fólie chemickými látkami a 

přípravky, zřetelné zeslabení fólie. 

 

13.2 Zátopová zkouška 

Optimální doba trvání zkoušky je 48 hodin a počíná běžet okamžikem naplnění 

daného zkoušeného sektoru vodou. Zkouška je ukončena a hodnocena jako 

úspěšná pokud se po 48 hodinách neobjeví na spodním líci stropní konstrukce 

žádné průsaky. V případě, že se průsaky objeví, je potřeba zkoušku okamžitě 

ukončit, vodu ze zkoušeného sektoru odčerpat a znovu zkontrolovat zkoušený 
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sektor. Případné nalezené netěsnosti opravit a zkoušku znovu opakovat. Při 

provádění zátopové zkoušky je potřeba zajistit, aby při deštích nemohla voda 

podtékat pod zkoušenou izolaci nedokončenými úseky izolačního povlaku, stejně 

tak zabezpečit maximálně možnou úroveň hladiny zkušební kapaliny např. 

osazením bezpečnostních přelivů na zaslepené střešní vtoky. Před zahájením 

zkoušky je nutné sepsat protokol mezi investorem a realizační firmou o případném 

škodném plnění v případě, že se zkouška nezdaří a voda zasáhne ostatní 

konstrukce. 

Pro zátopovou zkoušku těsnosti izolací existuje norma ČSN 75 0905 Zkoušky 

vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží. Pro zátopové zkoušky plošných 

konstrukcí (střechy a podlahy) není dosud platná legislativa k dispozici. Nicméně je 

možné a účelné postupovat v některých bodech provedení zkoušky s touto ČSN. 

 

13.3 Zkoušky těsnosti spojů pomocí zkušební jehly 

Zkouška se provádí souběžně s prováděním optické kontroly a spočívá v 

ověření homogenity spojů v celé délce nebo cíleně vybraných úseků či detailů 

pomocí speciální zkušební jehly. Za nevyhovující se považuje místo, kde hrot jehly 

vnikne do spoje mezi fólie zcela nebo i částečně. Tato místa se musí následně 

opravit navařením záplaty. Kontrolu provádí technický dozor investora s vedoucím 

pracovníkem izolační firmy. 

 

13.4 Vakuová zkouška 

Zkouška se provádí pomocí průhledných zvonů. Tyto zvony jsou osazeny 

vakuometrem s platnou kalibrací s možností připojení hadicí k vakuové vývěvě. 

Zvon má na spodní hraně tlakový těsnící profil vzduchotěsně ohraničující zkušební 

prostor. Princip zkoušky spočívá v odsátí vzduchu ze zvonu a vytvoření 

definovaného podtlaku (-20 kPa nebo -50 kPa). Před přiložením zvonu se zkoušená 

oblast nejdříve zbaví prachu a nečistot a na povrch se nanese detekční kapalina s 

povrchově aktivním činidlem (např. saponátový roztok). Zkušební kapalina nesmí 

být těkavá, nesmí při teplotě zkoušení během doby zkoušení zasychat, musí být 

viskosní a nesmí při sníženém tlaku pěnit. Musí být zabezpečena kompatibilita 

zkušební kapaliny s materiálem zkoušených objektů. Zkušební zvon se umístí nad 

zkoušené místo a přitiskne se k podkladu. Test se provádí u PVC fólií při podtlaku 

0,5 bar (0,05 MPa). Dosažená hodnota podtlaku by měla být konstantní po dobu 

minimálně 30 sekund. Případná netěsnost je detekována tvorbou bublin. Tato 

zkouška se vzhledem k časové náročnosti provádí zejména v místech T- spojů. 

Zkouška se smí provádět nejméně 1 hodinu po provedení vlastního spoje 

horkovzdušným svařováním. Kontrolu provádí technický dozor investora 

s vedoucím pracovníkem izolační firmy. 
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3. Kontrolní a zkušební plán pro provádění 

sádrokartonových podhledů 

Kompletní kontrolní a zkušební plán pro sádrokartonové konstrukce je uveden v příloze č. 

B2.6 Kontrolní a zkušební plán pro provádění sádrokartonových podhledů. V KZP jsou 

uvedeny veškeré zdroje, normy, vyhlášky, měřící parametry a kdo kontroly provádí. Vše je 

nutné zaznamenávat do stavebního deníku. Dále jsou popsané všechny body jednotlivých 

kontrol s uvedenými požadovanými odchylkami. 

 

3.1 Kontrola vstupní 

1. Převzetí pracoviště 

1 a)  Kontrola projektové dokumentace 

Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora kontrolují úplnost a kompletnost 

projektové dokumentace, dodržení podmínek v rámci ochrany životního prostředí, 

nakládání s odpady, odvod dešťových vod. Dále aktuálnost a platnost všech potřebných 

povolení.  

 

1 b)  Kontrola připravenosti staveniště 

Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem, případně i mistrem, kontrolují, zda je 

objednatelem zajištěn přístup na staveniště a příjezdová cesta. Dále kontrolují oplocení 

staveniště pomocí pásma a nivelačního přístroje dle PD. Toto se řídí dle vyhlášky č. 

591/2006 Sb., která předepisuje souvislé nepoškozené oplocení na hranici staveniště do 

výšky nejméně 1,8 m. Kontrola umístění brány pro vjezd/výjezd, její nepoškození, min. 

šířka 3,5m. Výjezd/vjezd na pracoviště a jeho zabezpečení mobilním oplocením, brána 

šířky 5 m. Pro chodce průchod min. šířky 1,1m. Také kontrolují řádné označení hranic 

staveniště, ty musí být rozeznatelné i za snížené viditelnosti. Příjezdové cesty a všechny 

vstupy na staveniště musí být označeny informační tabulkou zákazu vstupu nepovolaným 

osobám, pozor stavba, výjezd vozidel stavby, vstup povolen pouze v helmě, ochranné 

obuvi a ochranné vestě apod. 

 

1 c)  Kontrola bezpečného vstupu dělníků na pracoviště 

Každý pracovník musí mít zajištěný bezpečný vstup na pracoviště. Každý den mistr 

provádí vizuální kontrolu žebříků a bezpečnosti pracovních plošin dle platných vyhlášek a 

norem. Dále musí být zřízeno zábradlí nad atikou střechy, kde je dodržena min. výška 

horní tyče zábradlí 1,1 m. 

 

2. Kontrola ukončení a kvality předchozích prací 

Řešená činnost navazuje na dokončenou nosnou část střešního pláště. Kontroluje se 

kvalita provedení dřevěného záklopu a osazení dřevěných krokví. Dále čistota staveniště 

a pracoviště po této četě, nepoškozenost jiných konstrukcí při předchozí činnosti. 
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3. Kontrola připravenosti pracoviště 

Prověření půdorysného rozmístění instalací a vzduchotechniky v dutině podhledu s 

ohledem na možnost kotvení podhledu. Kontrola umístění vývodů elektroinstalace v ploše 

podhledu a umístění elektroinstalačních krabic v dutině podhledu a obvodových stěnách. 

 

4. Kontrola materiálů dodaných na stavbu a jejich skladování 

Kontroluje se převzatý materiál, jeho kompletnost, kvalita, množství dle PD, označení 

(štítky, technické listy, protokoly). Kontrola proběhne dle dodacích listů. Kontrolují se 

certifikáty, atesty, prohlášení o shodě, technické listy. Všechen potřebný materiál pro 

sádrokartonové konstrukce musí dle dodacího listu odpovídat dané kvalitě, rozměrům a 

množství. 

Kontrola uskladnění materiálu. Materiál nesmí být v průběhu přepravy ani při ukládání 

na místo skladování znehodnocen, poškozen nebo jiným způsobem snížena jeho kvalita 

a jakost. Materiál pro sádrokartonové podhledy bude přivezen v průběhu procesu, po 

dokončení nosné střešní konstrukce. Je nutné zajistit ochranu skladovaného materiálu, po 

dobu nedokončení střešního pláště, před možnou protékající vodou. Jako ochrana bude 

použita zakrývací fólie. Kontrola přepravy materiálu.  Desky musí být dopravovány v 

krytých dopravních prostředcích za podmínek vylučujících jejich navlhnutí nebo jiné 

znehodnocení. Skladují se v krytých prostorách naležato do výše vrstvy maximálně 2 m. 

 

5. Kontrola způsobilosti dělníku 

Stavbyvedoucí či mistr před zahájením prací kontrolují u všech pracovníků, zda byli 

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

veden záznam ve stavebním deníku spolu s podpisy zúčastněných osob. U pracovníků 

vykonávajících činnost vyžadující získání příslušného oprávnění, bude toto oprávnění 

deklarováno příslušným platným průkazem, certifikátem či jiným dokumentem opravňující 

vykonávat danou činnost. Dělníci můžou být podrobeni dechové zkoušce.   

 

6. Kontrola strojů a pomůcek 

Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce. Kontrolují 

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

promazáním, různá jiná mechanická poškození, nebo zda elektrické přístroje neprobíjejí 

apod. U zdvihacích zařízení se kontroluje celistvost zdvihacích prostředků, nepoškozenost 

zvedáku. Mistr kontroluje, zda jsou stroje a nářadí po skončení práce uloženy na svá místa 

v suchu a bezpečí, v uzamčených prostorách. Těžká technika musí být zaparkována na 

svých místech ve stabilní poloze, řádně zabrzděna a uzamčena. Pod motory těchto strojů 

musí být umístěna nádoba pro zachycení olejů a jiných provozních kapalin. Také se 

kontroluje počet strojů a nářadí v souladu s technologickým předpisem. Dále jsou 

zkontrolovány ochranné pracovní pomůcky - počet, stáří, čistota atd. 
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3.2 Kontrola mezioperační 

Bude prováděna v průběhu výstavby. O všech zkouškách a kontrolách je veden 

záznam do stavebního deníku.  

 

7. Kontrola klimatických podmínek 

Mistr kontroluje stav klimatických podmínek při příchodu na stavbu, případně před 

započetím prací a provádí záznam každý den do stavebního deníku. Řídí se podle 

technologického předpisu, který udává okrajové podmínky klimatických vlivů. V případě 

nesplnění těchto podmínek musí mistr práci přerušit, nebo učinit adekvátní opatření.  

Za tyto podmínky se považuje: 

 průměrná denní teplota během sádrování nižší než 5 °C a vyšší než 30 °C  

 

8. Kontrola zdvihání břemene 

V první řadě mistr kontroluje stabilitu zvedáku, zabezpečení koleček proti pohybu. Při 

zdvihání desek se kontroluje správné jištění materiálu, výložník zvedáku musí být naklopen 

tak, aby z něho materiál nespadl.  

 

9. Kontrola vytyčení konstrukce 

Výškové vytyčení podhledu (váhorys) pomocí laseru nebo značkovací šňůry. Vytyčuje 

se úroveň konstrukce obvodových profilů. Je nutno zohlednit tloušťku opláštění. Při 

vytyčení je třeba zkontrolovat, zda při zamýšlené výškové úrovni podhledu nedochází ke 

kolizi mezi předepsanou výškou dutiny nebo mezi výškou uvažovaných. Nutné je 

zkontrolovat i výšku a polohu zabudovaných konstrukcí v dutině podhledu a členění 

navazujících obvodových konstrukcí (výška nadpraží oken a dveří, nadsvětlíky, vývody 

vzduchotechniky atd.) 

 

10. Kontrola nosných závěsů podhledu 

Rozměření míst pro upevnění nosných závěsů podhledu se provede s ohledem na 

povahu nosné konstrukce stropu a s ohledem na dovolené rozteče závěsů a nosných 

profilů podhledu. Maximální rozteče mezi jednotlivými závěsy nesmí být vyšší jak 750 mm. 

První závěsy od stěny jsou maximálně 250 mm.  

 

11. Kontrola provádění ocelového roštu 

Mistr kontroluje správné připevnění obvodových UD profilů na natloukací hmoždinky 

(rozteče hmoždinek maximálně 800 mm, od rohu 200 mm), dále zhotovení kompletního 

roštu z CD profilů. Kontrolována je rovinnost, přesná výška, pořadí jednotlivých vrstev, 

jejich rozmístění, rozteče a kotvení. Rozteče mezi nosnými spodními profily jsou 500 mm 

a mezi horními profily 1 000 mm. Tolerance rovinnosti je ± 5 mm na 2 m lati. 
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12. Kontrola ukládání tepelné izolace 

Kladení desek skelné vaty se provádí na sraz, kontroluje se dodržení vazby. Při kladení 

na sraz je druhá vrstva kladena kolmo na předchozí vrstvu a tak, aby styčné spáry 

neprobíhaly z důvodu zamezení tepelných mostů. Dále se kontroluje, zda nedošlo k 

znehodnocení desek tepelné izolace vlhkostí. Materiál musí být chráněn před 

technologickou a klimatickou vlhkostí, před deštěm, sněhem, mrazem a dlouhodobým 

přímým slunečním zářením zakrytím vhodnou folií a kontrolou jeho upevnění. 

 

13. Kontrola provedení parotěsné zábrany 

Mistr kontroluje provedení parotěsné folie. Parozábrana je lepena na spodní část 

ocelového roštu, fólie musí být přilepena rovnoměrně a dostatečně napnuta. U spoje 

kontrolujeme polohu spojovací pásky s povolenou odchylkou ± 2 mm a také její přilnavost. 

Dostatečná přilnavost pří teplotě nad +5°C. Podélné přesahy min. 100 mm a příčné 

přesahy min. 150 mm s povolenou odchylkou ± 10 mm. Dále se kontroluje vytažení 

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

hlavice a ukončení parozábrany u stěn. Vizuálně kontrolujeme celistvost parozábrany, její 

nepoškozenost, přilnavost přesahů. Fólie nesmí vykazovat příliš velké průvěsy mezi 

lepenými plochami. 

 

14. Kontrola vyvedení elektro rozvodů a vyústek   

Mistr, popřípadě stavbyvedoucí, kontroluje vývody elektro sítí a vyústek vzduchotechniky. 

Podle PD kontroluje vzdálenosti mezi jednotlivými vývody. Všechny prostupy 

parozábranou musí být dodatečně řádně utěsněny pomocí spojovací pásky. 

 

15. Kontrola zaklopení sádrokartonovými deskami 

Zde se kontroluje čistota, neporušenost, celistvost a orientace (orientují vždy delší 

stranou kolmo k montážním profilům) desek pohledové konstrukce. Spáry musí být 

správně rozmístěny, musí být dodrženo posunutí příčných spár o min. 400 mm. Dále se 

kontroluje kotvení desek, počet použitých vrutů a jejich rozmístění, vruty musí být 

dostatečně zapuštěny do sádrokartonových desek, zároveň hlava vrutu nesmí narušit 

ochranný karton. Rovinnost podhledové konstrukce musí splňovat maximální povolenou 

odchylku ± 5 mm na 2 m lati. 

 

16. Kontrola povrchových úprav tmelením 

Při tmelení se kontroluje čistota provedených prací, povrch musí být hladký a bez 

prohlubní, tmel nesmí být probroušen na samolepící bandážní pásku nebo pří broušení 

nesmí být narušen karton použitý na deskách.  
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17. Kontrola povrchových úprav malbou 

Před započetím maleb musí být povrch konstrukce důkladně očištěn od prachu a 

nečistot. Kontrolujeme provedení penetračního nátěru. Při malování se kontroluje 

dostatečné rozmíšení barvy. Dále způsob nanášení a vrstvení na podklad, které bude 

provedeno ve dvou vrstvách.  

 

3.3 Kontrola výstupní 

Prováděna vždy po ukončení prací dané činnosti. O všech zkouškách je veden záznam 

do stavebního deníku.  

 

18. Kontrola provedených sádrokartonových podhledů 

Kontrola dokončených maleb, napojení sádrokartonových konstrukcí na obvodové 

stěny pružným silikonovým tmelem. Vizuální kontrola podhledů jako celku. Rovinnost 

dokončené podhledové konstrukce musí splňovat maximální povolenou odchylku ± 5 mm 

na 2 m lati. 
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1.  Bezpečnost a ochrana zdraví na stavbě, důležité 

předpisy  

Za bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců odpovídá zaměstnavatel na základě 

předpisů a nařízení souvisejících s výstavbou. Dodržování norem, zákonů, předpisů je pro 

zhotovitele stavby závazné. Bezpečnost práce je stanovena především těmito předpisy:  

 předpis č. 174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností 

práce, ve znění zákona České národní vlády č. 159/1992 Sb., zákona č. 

47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb.,  

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

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

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci);  

 předpis č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu 

(Stavební zákon), v aktuálním znění zákona 350/2012 Sb. 

 předpis č. 262/2006 Sb., Zákon zákoník práce ve znění všech pozdějších novel; 

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

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon a zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci);  

 předpis č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 

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

 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;  

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;  

 předpis č. 201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidenci úrazů, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu.; 

 Předpis č. 163/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky 

na vybrané stavební výrobky.  

Zhotovitel stavby musí mít zajištěny ochranné pomůcky pro všechny pracovníky, 

základní vybavení pro poskytnutí první pomoci při úrazu. Dodavatel stavby bude mít zajištěno, 

v rámci přípravy stavby, základní vybavení pro poskytnutí první pomoci při úrazu a vypracuje 

taková organizační opatření, aby byly při realizace respektovány základní bezpečnostní 

předpisy pro stavební práce. Všichni zaměstnanci mají právo na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, na informace o nevyhnutelných rizikách jejich práce a na informace o 

jejich preventivním zajištění a opatření. Vzor záznamu o proškolení zaměstnanců o BOZP na 

stavbě je uveden v příloze B2.7 Záznam o školení BOZP, vzor záznamu o úrazu je uveden 

v příloze B2.8  Záznam o úrazu. 

 Znalost veškerých důležitých bezpečnostních předpisů je nedílnou a trvalou součástí 

kvalifikačních předpokladů. Podmínky k zajištění provádění stavebních prací musí být 

vytvářeny již při tvorbě projektové dokumentace. Součástí dokumentace je také technologický 

postup, který bude na stavbě neustále k dispozici. 



 
 

114 
 

V následujících kapitolách jsou uvedeny hlavní předpisy, nejdůležitější rizika a 

především opatření proti nim.    

 

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

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích 

§ 9 

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

Další požadavky na staveniště         

Obecné požadavky  

 

I. Požadavky na zajištění staveniště  

1. riziko: vniknutí nepovolaných fyzických osob na staveniště – opatření: staveniště v 

zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 

m  

2. riziko: vstup nepovolaných fyzických osob na staveniště – opatření: zhotovitel zajistí 

označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti. 

Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 

značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

4. riziko: vjezd neoprávněných vozidel a kolize provozu vozidel na staveništi – opatření: 

zřetelné označení vjezdu na staveniště pomocí dopravních značek (značka „zákaz 

vjezdu“, dodatková tabule „mimo vozidel stavby“)   

6. riziko: zajištění bezpečného stavu pracoviště a dopravních komunikací, především 

osvětlení staveništi – práce budou probíhat pouze ve dne od 6:00 do 15:00  

8. riziko: nebezpečí úrazu a ohrožení fyzických osob zdržujících se na staveništi, 

popřípadě v jeho bezprostřední blízkosti, při manipulaci se stroji, materiálem a břemeny 

– opatření: všichni pracovníci budou používat ochranné pracovní pomůcky (především 

vesty a helmy) a obsluhu strojů budou provádět pouze osoby s příslušnými průkazy.  

 

II. Zařízení pro rozvod energie  

2. riziko: nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu zařízení, porucha zařízení a 

nebezpečí poranění elektrickým proudem – opatření: na staveništi budou pravidelné 

kontroly a revize ve stanovených intervalech a zařízení budou zabezpečena proti 

neoprávnění manipulaci osob, zařízení budou navržena, provedena a používána tak, 

aby byly v souladu s normovými požadavky  

3. riziko: vjezd dopravních prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma v 

případě nemožného přesunutí nadzemního elektrického vedení mimo staveniště – 



 
 

115 
 

opatření: nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením 

vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 

 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  

1. riziko: nebezpečí úrazu při práci na pracovišti ve výšce (pád do hloubky) – opatření: 

všechny pracoviště nacházející se ve výšce jsou opatřena zábradlím, dále musí být 

pevná a stabilní s ohledem počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 

maximální zatížení, které se může vyskytnout a povětrnostní vlivy, kterým by mohla být 

vystavena 

3. riziko: mimořádné události, které mohou ovlivnit stabilitu a pevnost pracoviště – 

opatření: zhotovitel zajistí provádění odborných prohlídek pracoviště v intervalech 

stanovených v průvodní dokumentaci  

4. riziko: nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí při 

skladování materiálu, nářadí a strojů – opatření: materiál, nářadí a stroje budou 

skladovány na předem určeném místě, podle pokynů výrobce a v souladu s dalšími 

požadavky  

5. riziko: ohrožení životů nebo zdraví osob na staveništi v případě nepříznivých 

povětrnostních podmínek, nevyhovujícím stavu konstrukce nebo stroje, živelné 

události a dalších nepředvídatelných událostí opatření – prováděné práce budou 

přerušeny, jakmile by vedly k ohrožení životů, dále se provedou nezbytná opatření k 

ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a zápis o opatřeních  

7. riziko: změna povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, 

popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce 

zejména při používání a provozu strojů – opatření: v případě práce se stroji ve 

zhoršených povětrnostních podmínkách bude práce přerušena  

8. riziko: nebezpečí úrazu osamoceně pracujících pracovníků v místech pádu z výšky 

– opatření: zajištěné pravidla dorozumívání pro případ nehody a účinné formy dohledu 

pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci 

 

 

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. riziko: narušení bezpečnosti práce z důvodů neznalosti pracovníků místních 

provozních a pracovních podmínek – opatření:  před použitím stroje zhotovitel seznámí 

obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami, 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 
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2. riziko:  zranění a ohrožení osob v důsledku pracovních podmínek v průběhu všech 

pracovních činností stroje – opatření: stroje vybaveny stabilizátory, táhly nebo závěsy, 

jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti 

zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

 

XIV.  Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 

práce  

1. riziko: vznik závady stroje nebo provozních odchylek – opatření: obsluha stroje vždy 

kontroluje stroj po ukončení práce, pokud zaznamená nějaké závady, seznámí s nimi 

střídající obsluhu 

2. riziko: samovolný pohyb nezajištěného stroje po ukončení prací – opatření: proti 

samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení nebo přerušení 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 

4.  riziko: samovolné spuštění stroje či samovolný pohyb stroje, užití stroje 

neoprávněnou fyzickou osobou opatření v nepřítomnosti obsluhy stroje – opatření: 

vždy, když se obsluha stroje vzdálí od stroje tak, že v případě potřeby nemůže okamžitě 

zasáhnout, učiní opatření v souladu s návodem k používání, která zabrání 

samovolnému spuštění či pohybu stroje, před užitím stroje neoprávněnou osobou 

obsluha vždy vyjme klíče ze spínací skříňky nebo uzamkne ovládání stroje 

5. riziko: nebezpečí porušení stroje nebo narušení plynulosti staveništní dopravy – 

opatření: 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 

 

 

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. riziko: nebezpečí úrazu při skladování materiálu, znehodnocení materiálu – opatření: 

materiál musí být skladován tak, jak je určeno výrobcem, přednostně v poloze, ve které 

bude zabudován do stavby  

3. riziko: nebezpečí poškození materiálu při skladováním na skládce – opatření: 

skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné, technické vlastnosti 

skladovacích ploch musí odpovídat hmotnosti materiálu  

4. riziko: nebezpečí poškození materiálu způsobem skladování – opatření: materiál 

bude skladován tak, aby nedošlo k jeho poškození (převrácení, překlopení nebo 

posunutí), dřevěné krokve musí být ukládána na dřevěné podložky (trámky)   
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5. riziko: nebezpečí poškození materiálu skladovaného na sobě – opatření: prvky, které 

na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení 

například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy proklady (trámky)  

9. riziko: porušení sypkých hmot v pytlích při skladování – opatření: materiál v pytlích 

se ručně ukládá do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném skladování, jsou-li na 

paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny například opěrami 

nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo 

dojít k jejich sesuvu 

15. riziko: nebezpečí poškození dílců při nesprávném upínání a obepínání dílců - 

opatření: upínání a odepínání dílců bude prováděno ze země a podle předpisu. 

 

XI. Montážní práce 

1. riziko: nebezpečné provádění montážních prací, které by vedlo k ohrožení fyzických 

osob a konstrukcí – opatření: montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém 

převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou odpovědnou za jejich provádění a o 

předání pracoviště se vyhotoví písemný záznam 

2. riziko: nebezpečí zranění osob při montážních pracích – opatření: fyzické osoby 

provádějící montáž, při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky 

stanovené v technologickém postupu 

4. riziko: nebezpečí zranění osob při přepravě materiálu a jeho poškození – opatření: 

zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 

výrobce 

5. riziko: nebezpečí zranění osob při vázání prvku – opatření: způsob a místo upevnění 

stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby upevnění i uvolnění 

vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně 

9. riziko: bezpečné skladování dílců – opatření: při odebírání dílců ze skládky nebo z 

dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné skladování zbývajících dílců podle 

části I. této přílohy 

10. riziko:  nebezpečí při zdvihání a přemisťování zavěšených břemen pomocí 

pojízdných zařízení – opatření: provádí se v souladu s bližšími požadavky zvláštního 

právního předpisu, 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. riziko: nebezpečí zranění osob při přemisťování dílců – opatření: 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 

13. riziko: nebezpečí při nedodržení technologických postupů – opatření: Následující 

dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a 

upevněn podle technologického postupu 
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XII. Bourací práce 

1. riziko: nebezpečí zranění osob při nekontrolovaném porušení stability stavby nebo 

její části – opatření: bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební 

konstrukce, se smí provádět pouze podle technologického postupu stanoveného v 

dokumentaci bouracích prací a na základě statického posouzení 

5. riziko: nebezpečí zranění osob z důsledků neznalosti stavu odkryté konstrukce – 

opatření: jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly 

průzkumem podle bodu 1 odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu 

přizpůsobení technologického postupu těmto skutečnostem tak, aby vždy byla 

zajištěna bezpečnost prováděných prací 

6. riziko: nebezpečí zranění osob v prostoru bouracích prací – opatření: před 

zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané stavby 

i na jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného zájmu, jenž 

by mohl být těmito pracemi ohrožen. 

7. riziko: nebezpečí vniknutí nepovolaným osobám na staveniště v průběhu bouracích 

prací – opatření: ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením 

o výšce nejméně 1,8 m, pokud tomu použitá technologie bourání nebrání 

13. riziko: bezpečnost při bouracích pracích na dočasných stavebních konstrukcích – 

opatření: dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích 

vnějších stranách nesmějí být zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes 

ně strháván materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu navrženy 

15. riziko: nebezpečí zranění osob v případě nezajištění konstrukce – opatření: bourací 

práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané 

konstrukce, které nebyly dosud strženy 

23. riziko: nebezpečí zranění osob při bourání zakryté konstrukce – opatření: ruční 

bourání stropů s dřevěnou nosnou konstrukcí se smí provádět tehdy, jsou-li nosné 

prvky odkryty a ze stropů je odklizen vybouraný materiál 

24. riziko: nebezpečí zranění osob z důvodů špatné demontáže prvků – opatření: 

stropní prvky je nutno před uvázáním na zdvihací zařízení uvolnit od ostatních 

konstrukcí 

26. riziko: ohrožení osob padajícími předměty nebo materiálem z pracoviště nad nimi 

– opatření: smí se provádět pouze tehdy, jsou-li provedena opatření stanovená v 

technologickém postupu k zajištění bezpečnosti fyzických osob při takovém způsobu 

práce 

 

XV. Malířské a natěračské práce 

1. riziko: ohrožení osob škodlivými látkami vznikajícími při provádění těchto prací – 

opatření: při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem nebo 

nástřikem dodržení stanovených technologických postupů s přihlédnutím k návodům k 

používání a k určenému způsobu ochrany osob 
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2. riziko: nebezpečí zranění osob při práci ve výškách – opatření: používání žebříků v 

souladu s požadavky zvláštního právního předpisu, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 2.4 

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 

 

2.4 Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 

1.  Datum odeslání oznámení. 

2.  Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/adresa místa 

bydliště, případně místo podnikání zadavatele stavby (stavebníka). 

3.  Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště. 

4.  Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy č. 

5 k tomuto nařízení, pokud mají být na stavbě prováděny. 

5.  Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/adresa místa 

bydliště, případně místo podnikání zhotovitele stavby a fyzické osoby 

zabezpečující odborné vedení provádění stavby, popřípadě vykonávající 

stavební dozor. 

6.  Jméno a příjmení / název, případně identifikační číslo a sídlo / adresa místa 

bydliště, případně místo podnikání koordinátora při přípravě stavby. 

7.  Jméno a příjmení / název, případně identifikační číslo a sídlo / adresa místa 

bydliště, případně místo podnikání koordinátora při realizaci stavby. 

8.  Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací. 

9.  Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 

10.  Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 

11.  Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 

12.  Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby 

oprávněné jednat jeho jménem. 
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3.  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky 

§ 5 

Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  

Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které 

je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení 

poskytovaných zaměstnanců pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou  

 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí  

1. riziko: nedostatečné zabezpečení konstrukce – opatření: způsob zajištění a rozměry 

konstrukce budou odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání 

a musí umožňovat bezpečný průchod 

2. riziko – nebezpečí pádu z konstrukce opatření – konstrukce bude opatřena na okraji 

zábradlím v požadované výšce  

4. riziko – špatná konstrukce zábradlí opatření – zábradlí se bude skládat alespoň 

z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 150 mm, 

za dostatečnou se považuje výška horní tyče nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-

li zvláštní právní předpisy jinak 

5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 

ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 

bezpečnostní opatření (ochranné osobní prostředky proti pádu). Práce ve výškách a 

nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. 

Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní operace se 

odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 

 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

1. riziko: nebezpečí zranění osob při práci ve výškách – opatření: 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 

 

III. Používání žebříků 

2. riziko: nebezpečí zranění pracovníka při vzestupu a sestupu na žebříku – opatření: 

pracovník bude vždy při vzestupu/sestupu otočen čelem k žebříku  
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3. riziko: nebezpečí úrazu při vynášení břemen po žebříku – opatření: po žebříku budou 

vynášena břemena maximálně do 15 kg  

4. riziko: nebezpečí zranění pracovníka - opatření: po žebříku nebude současně 

vystupovat nebo sestupovat více než jedna osoba  

7. riziko: nebezpečí zborcení žebříku - opatření: žebřík bude postaven na stabilním, 

pevném, dostatečně velkém a nepohyblivém podkladu tak, aby po celou dobu jeho 

používání byla zajištěna stabilita, při použití přítomny dvě osoby 

8. riziko: nebezpečí podklouznutí žebříku, případně zborcení žebříku – opatření: žebřík 

bude zajištěn proti podklouznutí pomocí protiskluzových přípravků a jednotlivé díly 

žebříku budou zajištěny proti vzájemnému pohybu, při použití přítomny dvě osoby  

11. riziko: špatný technický stav konstrukce žebříku – opatření: zaměstnavatel zajistí 

provádění pravidelných prohlídek žebříku 

 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu  

1. riziko: nebezpečí zranění špatným skladováním materiálu ve výškách – opatření: 

materiál, nářadí a pracovní pomůcky budou uloženy tak, aby byly zajištěny proti pádu, 

sklouznutí nebo shození jak během práce, tak i 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. riziko: nebezpečí přetížení konstrukce určené k uložení materiálu ve výšce – 

opatření: hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí a i hmotnost osob nesmí překročit 

nosnost konstrukce stanovenou v dokumentaci 

 

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

1. riziko: nebezpečí pádu osob nebo předmětů do ohroženého prostoru pod místem 

práce – opatření: prostor bude bezpečně zajištěn ochranným zábradlím  

3.  riziko: vznik nebezpečí v důsledku nedostatečného prostoru okolo ohroženého 

prostoru – opatření: ohrožený prostoru bude mít šířku od volného okraje pracoviště 

nejméně 1,5 m pro práce ve výškách do 10 m 

6. riziko: nebezpečí práce nad sebou, na níže položeném pracovišti – opatření: lze 

provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak, technologický postup 

musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti pracovníků 

 

VI. Práce na střeše 

1. riziko: nebezpečí pádu osob do volného prostoru – opatření: zaměstnance 

vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti pádu ze střešních plášťů na volných 

okrajích a propadnutí střešní konstrukcí 

2. riziko: nebezpečí propadnutí osob do volného prostoru – opatření: ochranu proti 

pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, 
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zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případné podepření nestabilní konstrukce 

teleskopickými stojkami s bednícími OSB deskami.  

 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

1. riziko: ohrožení zdraví osob v místě předpokládaného shozu – opatření: místo 

dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením 

apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu shozeného předmětu nebo 

materiálu, dále 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. 

 

IX. Přerušení práce ve výškách 

riziko: nebezpečí zranění osob při práci ve výškách při nepříznivého počasí – opatření: 

práce bude přerušena při nepříznivých klimatických podmínkách (bouře, déšť, sněžení, 

tvoření námrazy), při zvýšené povětrnostní situaci, kde působí 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), za snížené viditelnosti (dohlednost v místě práce menší než 30 m) 

a teplotě prostředí během provádění prací nižší než -10°C 

 

XI. Školení zaměstnanců 

 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení  

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména 

pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat  

z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních 

plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných 

pracovních prostředků. 
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4.  Předpis č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se 

stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí 

§ 5 

4.1 Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
břemen a zaměstnanců 

 

Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 

břemen a zaměstnanců jsou: 

 

1.  Pevnost a stabilita během užívání s ohledem na velikost a hmotnost zdvihaných 

břemen a na namáhání vzniklá v kotvících či zajišťovaných bodech konstrukce; u 

pojízdného zařízení jeho stabilita s ohledem na předpokládané podmínky provozu a 

vlastnosti podkladu, po kterém se pohybuje. 

2.  Zabránění případnému zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnance. 

3.  Zabránění pádu zařízení nebo jeho části či nebezpečnému posunu. 

4.  Zabránění samovolnému uvolnění pracovního zařízení nebo jeho částí. 

5.  Vyznačení jmenovité nosnosti a tam, kde je to nutné, i jmenovité nosnosti pro každou 

pracovní polohu zařízení. 

6.  Označení vázacích prostředků pro zdvihání tak, aby bylo možné určit charakteristiky 

podstatné pro jejich bezpečné použití. 

7.  Opatření, aby se zaměstnanci nenacházeli pod zavěšeným břemenem, nevyžadují-li 

to zvláštní podmínky práce stanovené místním provozním bezpečnostním předpisem, 

a aby se břemeno nepřepravovalo nad nechráněnými pracovišti, a pokud to není 

možné, aby byla zajištěna bezpečnost zaměstnanců. 

8.  Volba vázacích prostředků s ohledem na manipulované břemeno, uchopovací a vázací 

místa a povětrnostní podmínky, v závislosti na způsobu a uspořádání vázacích 

prostředků. 

9.  Skladování závěsných prostředků tak, aby nedošlo k jejich záměně nebo poškození. 

10.  Zřetelné označení dočasně instalovaného zařízení, aby obsluha mohla určit jeho 

charakteristiku a bylo tak zajištěno jeho bezpečné používání. 

11.  Zřetelné a vhodné označení zařízení, které není určeno pro zdvihání zaměstnanců, 

zákazem zdvihání osob. 

 

Zvláštními požadavky na používání zařízení pro bezpečné zdvihání zaměstnanců 

jsou: 

 

1.  Zabránění pádu zaměstnanců a zařízení; pokud nelze předejít pádu kabiny, použití 

závěsných lan se zvýšeným koeficientem pevnosti a provádění jejich kontroly každý 

den, kdy je zařízení používáno. 

2.  Zabránění případného zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnanců. 
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3.  Zabránění ohrožení zaměstnanců v kabině při výpadku pohonu a umožnění jejich 

evakuace nebo jejich snadného vyproštění. 

4.  Použití zařízení ke zdvihání břemen ve výjimečných případech i ke zdvihání 

zaměstnanců je možné jen za předpokladu, že jsou přijata vhodná opatření k zajištění 

jejich bezpečnosti; obsluha na řídicím stanovišti musí mít možnost spolehlivými 

prostředky komunikovat se zdvihanými zaměstnanci a v případě nebezpečí musí být k 

dispozici spolehlivé prostředky pro případnou evakuaci nebo vyproštění zdvihaných 

zaměstnanců. 

5.  Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se 

povětrnostní podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení nebo 

bezpečnost a zdraví zaměstnanců a k omezení dalších rizik vyplývajících z této situace 

pro obsluhu a zaměstnance. 

 

 

4.2 Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 

a přemisťování zavěšených břemen 

 

Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 

přemisťování zavěšených břemen jsou: 

 

1.  Volba, kontrola a provádění všech pracovních operací tak, aby byla zajištěna 

bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců. 

2.  Ochrana zabraňující sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene; 

pravidelná kontrola a údržba zařízení. 

3.  Opatření k zabránění kolize břemene nebo částí zařízení s okolními předměty nebo se 

zaměstnanci, kteří se nacházejí v jeho manipulačním prostoru, v případě, že obsluha 

nemůže sledovat dráhu zdvihaného a přemisťovaného břemene po celou dobu jeho 

pohybu. 

4.  Způsob vázání nebo odvazování břemene oprávněným zaměstnancem vždy v 

koordinaci a za plné součinnosti s obsluhou, která zdvihací zařízení ovládá. 

5.  Zajištění vzájemné koordinace obsluh, jsou-li břemena zdvihána nebo přemisťována 

dvěma nebo více zařízeními. 

6.  Zamezení vzájemné kolize zařízení nebo jejich částí nebo kolize s břemeny, pokud 

jsou dvě nebo více zařízení umístěna tak, že se jejich manipulační prostory překrývají. 

7.  Provádění dohledu nad zavěšeným břemenem zaměstnancem pověřeným 

zaměstnavatelem, pokud není zamezen přístup do nebezpečného prostoru a není-li 

zavěšené břemeno při výpadku pohonu zajištěno. 

8.  Ochrana zaměstnance při částečném nebo úplném výpadku pohonu a při nebezpečí 

pádu břemene. 

9.  Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se 

povětrnostní podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení nebo 

bezpečnost a zdraví zaměstnanců; přijetí odpovídajících opatření k zamezení 

samovolnému pohybu zařízení nebo převrácení zařízení. 
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4.3 Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení 

 

Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení jsou: 

 

1.  Vybavení zařízení řízeného obsluhou vhodnou ochranou k omezení rizika poškození 

zdraví, které může vzniknout v důsledku zachycení zaměstnance pojezdovými částmi 

zařízení. 

2.  Vybavení hnací jednotky ochranným zařízením proti poškození v případech náhodného 

zadření, uváznutí či zaseknutí příslušenství nebo přídavných nebo tažených zařízení; 

pokud zadření, uváznutí či zaseknutí nelze zabránit, je nutné učinit všechna dostupná 

opatření. 

3.  Zajištění provozuschopného stavu hnacích jednotek, došlo-li k jejich znečištění nebo 

poškození. 

4.  Zabezpečení zařízení řízeného obsluhou před převrácením při provozu za běžných 

podmínek, a to ochranným zařízením, které zajistí, že se pojízdné zařízení nenakloní 

o více než čtvrtinu maximálního náklonu, nebo konstrukcí, která zajistí dostatečný 

prostor kolem obsluhy, i když naklonění bude větší než čtvrtina maximálního náklonu, 

nebo jiným technickým opatřením se stejným účinkem; ochranné konstrukce nejsou 

nutné, pokud je zařízení během činnosti stabilizováno nebo jestliže jeho konstrukční 

provedení znemožňuje převrácení; existuje-li riziko přimáčknutí obsluhy při převrácení 

zařízení, lze používat pouze takové zařízení, které je vybaveno zádržným systémem, 

například bezpečnostními pásy. 

5.  Vybavení zdvižného manipulačního vozíku (dále jen „vozík") zařízením k omezení 

rizika převrácení, jako jsou například 

a) ochranná konstrukce pro obsluhu, 

b) konstrukce zabraňující převrácení vozíku, 

c) konstrukce zajišťující při převrácení obsluze dostatečný bezpečný prostor 

mezi vozíkem, terénem či podlahou, 

d) zádržný systém, zajištující připoutání obsluhy k sedadlu, aby nedošlo k jejímu 

přimáčknutí při převrácení vozíku. 

6.  Požadavky na pojízdné zařízení, které může ohrožovat zaměstnance v jeho blízkosti, 

jsou: 

a) zabezpečení před spouštěním nepovolanými zaměstnanci, 

b) vybavení zařízením, které minimalizuje následky kolize v případě, že se 

pohybuje na vodicím zařízení více jednotek, 

c) vybavení prostředky pro brždění a zastavení; vyžaduje-li to bezpečnost 

zaměstnanců, vybavení nouzovou brzdou se snadno přístupným ovládáním 

nebo automatickými systémy pro případ, že dojde k selhání hlavního brzdového 

a zastavovacího systému, 

d) doplnění o systém ke zlepšení viditelnosti, není-li zorné pole obsluhy 

dostatečné, 
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e) vybavení vhodným osvětlením tak, aby obsluze v noci nebo v prostředí se 

sníženou viditelností umožnilo bezpečné používání, 

f) vybavení potřebným množstvím vhodných druhů požární techniky, věcných 

prostředků požární ochrany, případně požárně bezpečnostních zařízení; to 

neplatí, jsou-li tyto umístěny v dosahu pojízdného pracovního zařízení, 

g) ochrana dálkových ovládačů proti poškození, automatické zastavení 

zařízení, pokud se pojízdné zařízení s vlastním pohonem dostane mimo dosah 

dálkových ovládačů či se v jeho manipulačním prostoru vyskytne překážka. 

7. Vybavení taženého, vlečeného nebo neseného zařízení v případě dopravy 

zaměstnanců vhodnými ochrannými prostředky; přizpůsobení rychlosti, pokud 

zařízení vykonává pracovní činnost během tažení, vlečení nebo nesení. 

8. Zákaz použití zařízení se spalovacím motorem bez katalyzátoru v 

uzavřených prostorech a pracovištích zaměstnavatele. 

 

 

4.4 Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou 

dopravu nákladů 

 

Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou 

dopravu nákladů jsou: 

 

1.  Zajištění bezpečného přístupu ke všem obslužným plošinám nebo odpočívadlům a 

jejich bezpečné provedení. 

2.  Ochrana otvorů uzavřených částí zařízení umožňující přístup k pohyblivým částem 

uzamykatelnými nebo blokovanými ochrannými zařízeními. 

3.  Opatření proti náhodnému spadávání volně ložených sypkých nákladů nebo pádu 

jednotlivých břemen dopravovaných nad nechráněnými pracovišti nebo komunikacemi. 

4.  Vzájemné blokování centrálního a místního ovládání zařízení. 

5.  Zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu, ve kterém zaměstnavatel 

uvede: 

a) zaměstnance oprávněné k používání zařízení a k vedení evidenční knihy o 

používání zařízení a počtu provozních hodin, 

b) termíny, rozsah a způsob provádění kontrol zařízení, 

c) technologický postup pro používání zařízení, včetně úkonů a činností, které 

jsou zakázány, 

d) opatření k zajištění bezpečnosti práce ve škodlivém prostředí při zjištění 

výskytu nebezpečných látek a na ochranu proti výbojům statické elektřiny. 
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Závěr  

Cílem mé bakalářské práce byla realizace stavebních úprav na výrobním objektu 

společnosti Snaha a. s. v Jaroměři. Při zpracovávání této práce bylo navrženo souvrství 

střešního pláště a kompletní realizace, jak demontáže této konstrukce, tak i montáže, byla 

popsána v technologickém postupu.  

Při řešení práce jsem narazil na mnohé problémy související s komplexním řešením 

technologické etapy na reálné stavbě, s jejichž řešením jsem se v dosavadním studiu nesetkal 

a věřím, že tyto informace mi budou přínosem do praxe. Díky zpracování práce jsem se naučil 

pracovat nejen s technickými listy výrobců, normami a vyhláškami, ale také s pro mě novým 

softwarem.  Během zpracovávání bakalářské práce jsem byl také v kontaktu s mnoha zástupci 

z různých firem, tudíž jsem získal mnoho dalších poznatků z praxe. Díky zpracovávání 

bakalářské práce jsem mohl využít, co jsem se doposud naučil na této škole. Této zkušenosti 

si velmi cením, rozšířilo mi to mé obzory v této tématice. 

Snažil jsem se komunikovat s vedoucím mojí práce a konzultovat s ním veškerou 

problematiku, komunikoval jsem také s projekční kanceláří. Získal jsem mnoho nových 

poznatků a cenných informací o prováděných a popisovaných technologiích, dále poznatky 

ohledně technologických postupů, časového plánování, rozpočtování a mnoho dalších. 
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