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ABSTRAKT  

Bakalářská práce se zabývá technologickou etapou opláštění budovy. 

Technologický předpis je řešen na opláštění stěnovými a střešními panely 

PUR panely tl.100mm, izolovaným a neizolovaným systémem Borga. 

Obsahem práce je výkaz výměr, rozpočet, časový plán, návrh strojní sestavy, 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Technologický předpisy, opláštění budovy, sendvičové panely, izolovaný 

systém Borga, neizolovaný systém Borga.  

ABSTRACT  

The bachelor thesis deal with the technological steps of building envelope. 

Technological specification is designed for wall and roof sheathing panels 

PUR panels th.100mm, insulated and uninsulated Borga system. The thesis 

includes the bill of quantities, budget, schedule, design of mechanical 

assemblies, occupational safety and health.  

KEYWORDS  

Technological regulations, building cladding, sandwich panels, Borga 

insulation system, Borga uninsulated system.  
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ÚVOD

Bakalářská práce se zabývá etapou opláštění výrobní haly společnosti Zoši Trans

s.r.o.  Na již realizovaném halovém objektu se blíže obeznámíme s třemi různými druhy

opláštění. Jako prvním se budeme zabývat tepelně izolovaným střešním a stěnovým pláštěm

z PUR panelů tl.100mm . Další  v pořadí  bude neizolované opláštění a zastřešení firmy

Borga.  Stěnový a střešní systém firmy Borga bude řešen i jako izolovaný.

Cílem  mé  BP  je  nalezení  optimálního  řešení  pro  tuto  etapu  jak  po  stránce

technologické, tak i technické.

Bakalářská práce je dělena do 9 kapitol a 17 příloh. Skláda se z technické zprávy

daného objektu, technologických předpisů pro danou část,  KZP, návrhu strojních sestav.

Část  příloh  obsahuje  výkresy  pro  jednotlivé  etapy  halového  opláštění,  časové

harmonogramy a bilanci zdrojů.
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1.1 Identifikační údaje 

1.2 Charakteristika území 

1.2.1 Charakteristika pozemku
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Parcely  k  výstavbě  jsou  vymezeny  ze  severní  strany  pozemkem  s  parcelním 

číslem  330/151,  jehož  vlastníkem  je  firma  ZOŠI,  z  východní  strany  pozemkem  s 

parcelním  číslem  330/42,  jehož  vlastníkem  je  firma  ZOŠI,  z  východní  strany 

pozemkem s parcelním číslem 330/91 jehož vlastníky je firma  ZOŠI,  z  jižní  strany  

pozemky  s  parcelními  čísly  798/31,  798/34,  798/34  jejichž vlastníkem  je  firma 

ZOŠI,  pozemky s  parcelními  čísly 798/36,  798/39,  798/40 jejichž vlastníkem  je  firma

  ZOŠI,  pozemky  s  parelními  čísly  330/142,  330/143  jejichž  vlastníkem  je  firma 

ZOŠI.  Příjezdová  komunikace  leží  na  pozemcích  s  parcelními  čísly 330/116,  330/91, 

330/50 jejichž vlastníkem je firma  ZOŠI  a pozemku s parcelním číslem 330/51, jehož 

vlastníkem je firma  ZOŠI.  Pozemek je  velmi  mírně  svažitý.  Výškový  rozdíl  mezi  

dvěma  body  hranice  pozemku  činí  cca 0,45m.

            Název stavby: Přístavba výrobní haly ZOŠI TRANS    

            Místo stavby:  Nové Bránice 166, Nové Bránice, 66464

            Parcelní číslo: 330/41, 330/151, 318/1

            Výměra: 2245 m2

            Katastrální území:             Nové Bránice

            Účel stavby:             Výroba zemědelských produktů 

            Generální projektant:   Ing. Jan Dvořák, autorizace č. 1005579 

            Zodpovědný projektant:         Ing. Jan Dvořák, autorizace č. 1005579

Pozemeky s parcelními čísly 330/41, 330/151, 318/1 se nachází v katastrálním 

území obce Nové Bránice. Vlastníkem těchto pozemků je firma ZOŠI s.r.o., která je i 

investorem výstavby výrobní haly. 



1.2.2 Průzkumy pozemku

1.2.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

1.2.4 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

1.2.5 Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin
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Podle informací získaných z geologické mapy tvoří podloží v prostoru stavěniště

spraše  a  sprašové  hlíny.  na  staveništi  jíly  a  prachovité  jíly.  Přítomným 

hydrogeologickým  průzkumem  bylo  zjištěno,  že  hladina  podzemní  vody  není  nad 

úrovní  základové  spáry  skladovací  haly.  Při  kontrolním  měření  radonu  v  půdním 

vzduchu  byl  určen  radonový  index  třídy  1(nízký  radonový  index).  Ochranou  proti 

případnému  průniku  radonu  z  podkladové  půdy  bude  hydroizolační  souvrství  spodní 

stavby.

Pozemek s parcelním číslem 318/1 je evidována jako zastavěná plocha a nádvoří

bez žádných věcných břemen (dle ČÚZK). Na přilehlých pozemcích s parcelními čísly  

330/151, 318/1 se také nenachází věcné břemeno.

Plán  přístavby  výrobní haly  nebude  mít  žádný  vliv  na  okolní  stavby  a 

pozemky.  Přistavovaná  hala  je  založena  o  350  mm  pod  úrovní  základové  spáry  již 

existující  haly.  Po  kompletním  dokončení  veškerých  stavebním  prací  a  stavby  jako 

celku  bude  probíhat  pravidelné  pozorování  a  měření  případného  poklesu  sousední 

stavby. Pokud bude měřením zjištěň pokles, provedou se potřebné protiopatření k jeho 

zastavení.

 V  současné  době  se  v  prostoru  přístavby  výrobní  haly  nachází  již 

nepoužívaná zemědělská technika. 



1.2.6 Požadavky na zábory 

1.2.7 Možnost napojení na stávající technickou infrastrukturu 

1.2.7.1 Vodovodní přípojka
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 Pro realizaci mobilního oplocení kolem zařízení staveniště pro etapu opláštění 

haly a krátkodobé  umístění  prostředků  pro  montáž  a  realizaci  opláštění  budou  

využity pozemeky investora pod parcelními čísly 318/1, 330/80, 330/82, 330/83,330/84,

 330/81, 330/151. Dojde také k částečnému záboru pozemků investora pod parcelními 

čísly  330/79,  330/87,  330/86,  330/39,  330/38  pro  potřebu  dopravy  uvnitř  stavby  a 

dočasného umístění  prostředků  potřebných  pro  realizaci  opláštění.  Pro  skladování  

materiálu  a  k  využítí  jako  pracovní  plocha  jsou  určeny  pozemky  investora  pod 

parcelními  čísly  330/9, 330/10  a  330/125.  Během  výstavby  dojde  k  omezení  

možnosti  dopravy  k  objektu podnikání,  ležícího  na  parcelních  čislech  313/2  a  313/2.

Tato technika bude po předchozí domluvě přemístěna investorem na jinou 

část jeho pozemku. 

Z hlediska komunikační infrastruktury bude bude halová přístavba napojena na 

stávající obslužnou komunikaci vedoucí k pozemku investora. Příjezdová komunikace 

je  ve  vlastnictví  investora,  jedná  se  o  komunikaci  šířky  3,25m  s  asfaltovým 

povrchem,  k  prostoru  staveniště  vede  také  asfaltová  komunikace  komunikace  šířky 

3,3 metrů. 

Nedojde k její realizaci, vodovodní řad se připojí na rozvod vody z PE DN40 v 

již realizované hale. Přípojka bude vedena pod nově realizovatelnou stavbou v délce 21 

m,  trasa  vedení  stávající  přípojky  se  nemusí  měnit,  nedochází  k  zásahu  do  spodní 

stavby. Řešení této přípojky není součástí řešené etapy.

V  případě  přístavby  výrobní haly  nebude  potřebná  nová  přípojka 

inženýrských sítí, veškeré sítě se již nachází na pozemku investora, firmy ZOŠI.



1.2.7.2 Přípojka elektrické energie

1.2.7.3 Kanalizační a splašková přípojka

1.3 Charakteristika stavby

1.3.1 Účel užívání stavby 

1.3.2 Orientační rozměry stavby 

ocelová rámová konstrukce, která má v podélné stěně E pomocnou ocelovou konstrukci 
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Nedojde k její realizaci, elektrická energie bude připojena na již stávající rozvod 

v  areálu  investora,  kabel  NN  v  přilehlé  hale.  Přípojka  bude  vedena  pod  nově 

realizovatelnou stavbou v délce 21 m, trasa vedení stávající přípojky se nemusí měnit, 

nedochází k zásahu do spodní stavby. Řešení této přípojky není součástí řešené etapy.

Do trubního vedení PVC DN160 bude svedena splašková kanalizace z nově 

budovaného objektu, do stávající kanalizační šachty na pozemku investora. Délka 

přípojky činí 24m. Řešení této přípojky není součástí řešené etapy.

Po dokončení bude objekt sloužit jako výrobní hala pro společnost ZOŠI 

s.r.o. Veškeré technologie budou dodány až po dokončení hrubé stavby Zázemí 

pro zaměstnance je umístěno v stávajících objektech investora.

Půdorysné rozměry stavby 25x 30 m 

Maximální výška stavby od UT 7,35 m 

Zastavěná plocha 770 m2 

1.3.3 Stavební a konstrukční řešení 

Přistavovaná část výrobní haly je z konstrukčního hlediska projektována jako 



1.3.4 Řešení etapy opláštění 
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Celý objekt bude opláštěn PUR panely tloušťky 100mm. Z těchto panelů bude 

proveden i střešní plášť. Dále bude provedeno opláštění izolovaným systémem Borga s 

cílem porovnat rozdíl v realizaci.

pro  realizaci  šikmého  stěnového  pláště,  který  kopíruje  opěrnou  zídku.  U  řady  0  hala 

navazuje na stávající skladovou halu a má zde šířku 25,65m. Nosný systém haly tvoří 

příčne vazby na rozpětí 24,1 m. Osové vzdálenosti těchto vazeb jsou 5600m. Střecha je 

sedlová se  sklonem 10%. Výška haly u vrcholu je  +7,35m,  u okapu +5,95m. V čelní 

stěně v řadě 6 jsou dveře sloužící ke vstupu do haly z vnější strany. Ve stěně v řadě 0 

jsou  vrata  3,2x3,1m propojující  obě  haly.  Stěnový  i  střešní  plášť  je  proveden  z  PUR 

panelů  tl.100mm,  stěnový  plášť  je  kladen  vodorovně.  Objekt  je  celý  navržen  jako 

jednopodlažní.  Z  důvodu  předpokládaného  účelu  objektu  nejsou  uvnitř  realizovány 

žádné  příčkami  oddělené  prostory.  Podlaha  v  celém  vnitřním  prostoru  provedena 

celoplošně z broušeného betonu. Vjezdová vrata do haly i propojovací vrata se stávající 

halou budou řešena jako výsuvná, ocelová, lamelová, sekční. Požární odolnosti nosných

ocelových prvků je dosaženo rezervou ve využítí nosné kapacity jednotlivých výpočtů 

nosné konstrukce. Výpočet požární odolnosti lze doložit statickým výpočtem.
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2.1 Údaje o stavbě 

 Mapa č. 1 – Poloha stavby

2.2 Dopravní trasy 
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Na veškerých uvažovaných trasách ke staveništi nejsou dopravní omezení, která 
by bránila průjezdu předpokládaných dopravních a stavebních strojů. Jedinou vyjímkou 
je příjezd ke staveništi,  kde dochází k rekonstrukci chodníků v obci. Z tohoto důvodu 
volím trasu uvedenou na mapě č.2, kde je již rekonstrukce hotová. V případě žádného z 
dopravních prostředků se nejedná o nadrozměrnou dopravu. Z tohoto důvodu nemusíme
posuzovat  průjezdné  výšky  po  celé  trase.  Po  celé  trase  nejsou  žádné  omezení  pro 
vozidla nad 3,5t. 

Pro  dopravu  materiálu  pro  řešenou  technologickou  etapu,  pronájmu  plošin, 
jeřábu,  budou  kontaktovány  stavební  firmy  v  blízkém  okolí  plánované  přístavby. 
Parametry pro výběr těchto firem bude dostupnout potřených materiálů pro výstavbu, v 
případě strojů, zda budou vyhovovat potřebným parametrům na opláštění haly. 

Druhá  trasa  na  mapě  č.2  byla  navržena  z  důvodu  opravy  chodníků  v  obci  a 
zůžení  komunikace.  Tato  trasa  bude  sloužit  pro  příjezd  veškerých  dopravních  a 
stavebních strojů na staveniště nad šířku 2,5m a hmotnosti nad 3,5t.

Plánovaná  přístavba  výrobní  haly  se  nachází  v  jihozápadní  části  katastrálního 
území  Nové  Bránice,  na  jih  od  centra  obce.  Obec  se  nechází  v  okrese  Brno-venkov 
náležící pod Jihomoravský kraj, 8 km severozápadně od Ivančic u Brna. 



Mapa č.2-Příjezd ke staveništi

2.2.1 Stěnové a střešní panely PUR tl.100mm
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Firma HALOVÉ SYSTÉMY s.r.o. sídlí v České republice ve Šlapanicích u Brna. Z této 
pobočky budou také dováženy sendvičové PUR panely včetně veškerého příslušenství. 
Doprava  panelů  bude  realizována  pomocí  tahače  s  návěsem.  Vybraná  trasa  vede  po 
silnici III. třídy ve směru Šlapanice do Brna, kde se napojí na dálnici D1 ve směru na 
Prahu. Poté sjede na výjezdu 194A na dálnici D52 ve směru Pohořelice,  kde sjede na 
výjezdu 16 (Ledce), kde dále pokračuje po silnici III. třídy ve směru Němčičky, kde po 
3,6  km  odbočí  ve  směru  na  Pravlov.  Déle  skrz  rekonstrukce  chodníků  v  obci  Nové 
Bránice je cesta vedená horní částí obce ulicemi Hlavní a Ivančická. Po 3 km odbočím 
doleva přes most a a za 700 metrů jsem v cíli své cesty, areálu firmy ZOŠI. Viz výřez 
mapy č.2. Odhadovaná vzdálenost je 39 km a dojezdový čas 50 min.



             Mapa č. 3 – Trasa Halové systémy s.r.o Šlapanice – Nové Bránice
2.2.1.1 Body zájmu 
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Na  navržené  příjezdové  komunikaci  byla  vytipována  místa,  která  je  nutné 
posoudit z hlediska průjezdnosti tahače s návěsem a vlekem. Vybral jsem komplikované
křižovatky, kruhový objezd. Z důvodu nedostupnosti map s měřítkem, jsem použil mapy
do  kterých  bylo  následně  měřítko  přepočítáno.  Simulování  průjezdu  bylo  provedeno 
pomocí programu Archicad, kde byly dané soupravy vyneseny v měřítku odpovídajím 
mapám.  Nejvyšší  povolené  zatížení  mostních  konstrukcí  vzhledem  k  přepravované 
technice  bylo  porovnáno  s  webovou  mapovou  aplikací  silniční  a  dálniční  sítě 
provozovanou  Ředitelstvím  silnic  a  dálnic(ŘSD).  V  případě  každého  mostu  jsou 
uvedeny tři  hodnoty  zatížení  (normální,výhradní  a  vyjímečné).  Normální  zatížení  nás 
informuje o průměrném zatížení od jedoucích vozidel, zatížení výhradní nás seznamuje 
s maximální hmotností  jediného vozidla na mostní konstrukci. Vyjímečné zatížení nás 
seznamuje  s  maximální  hmotností  vozidla  na  mostní  konstrukci,  která  se  může  po 
mostní  konstrukci  pohybovat  samostatně.  Nenaložené  souprava  (kamion  +  přepravní 
návěs  převážející  PUR  panely  od  dodavatele  váží  15  000  kg.  Maximální  naložení 
návěsu  PUR  panely  je  dle  doporučení  výrobce  6  000kg.  Celková  hmotnost  konečné 
naložené soupravy je 21 000kg. Délka celé soupravy je Zatížení normální charakterizuje
průměrné  zatížení  od  jedoucích  vozidel,  zatížení  výhradní  je  maximální  hmotnost 
jediného  vozidla  (soupravy)  na  mostě.  A  zatížení  výjimečné  je  maximální  hmotnost 
vozidla  (soupravy)  na  mostě,  které  se  může  samostatně  bez  dalších  vozidel  po  mostě 
pohybovat. Prázdna souprava, tj.  tahač + návěs,  převážející  PUR PW-D a PUR PW-S 
panely  váží  cca 7  000 kg.  Maximální  naložení  kamionu  panely je  dle  výpisu  prvků 2 
500kg, viz příloha č.  15.  Po  sečtení  se  dostaneme  na  celkovou  hmotnost  soupravy
 9  500  kg.  Délka soupravy je 13,6 m, šířka 2,5 m. 



     Mapa č. 4 – Vytipovaná kritická místa na příjezdové cestě

 Bod č.1 -  křižovatka z ulice 
 Ivančická na ulici U Škrobárny

 VYHOVUJE

Výřez č.1 – křižovatka ulice Ivančická na ulici
                   U škrobárny
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    Bod č.2 – Dočasné zúžení komunikace z   
důvodu rekonstrukce OÚ v 
obci Nové Bránice

VYHOVUJE

Výřez č.2- Dočasné zůžení komunikace z důvodu
      rekonstrukce OŮ v obci Nové Bránice

   Bod č.3- odbočka na obec Moravské       
     Bránice

VYHOVUJE

Výřez č.3- Odbočka na obec Moravské 
      Bránice
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     Bod č.4-křižovatka do areálu ŽOŠI 
      TRANS

           VYHOVUJÍCÍ

Výřez č.4 – křižovatka do areálu ŽOŠI TRANS

    Bod č.5 – křížení účelové komunikace do 
         areálu ŽOŠI TRANS

VYHOVUJÍCÍ

Výřez č.5- křížení účelové komunikace do 
      areálu ŽOŠI TRANS
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2.2.2 Stěnové a střešní plechy systému Borga-neizolovaná varianta

Mapa č. 5– Trasa Borga s.r.o Popůvky u Brna – Nové Bránice
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Navrhovaná  trasa  ze  skladu  firmy  Borga  II.třídy  č.  602  směr  Rosice.  Dále 
pokračuje po silnici I.třídy č.23.Těsně před Rosicemi odbočíme doleva na silnici II.třídy
č.394. V obci Tetčice odvočíme mírně vlevo na ulici Paleckého.  Pokračujeme dále po 
silnici  II.třídy  až  do  obce  Žleb.  Z  obce  Žleb  dále  po  silnici  II.třídyč.152  a  po  dvou 
kilometrech odbočíme lehce vlevo na silnici II.Třídy číslo 395. Po jednom kilometru se 
dostaneme do cíle naší cesty.Viz mapa č.1. Odhadovaná vzdálenost trasy je 21,9km a 
odhadovaný příjezdový čas 27 minut. 

Stěnové  a  střešní  prvky  budou  dovezeny  ze  skladu  firmy  Borga,  sídlící  v 
Popůvkách u Brna. 



Mapa č. 6 – Vytipovaná kritická místa na příjezdové cestě
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posoudit  z  hlediska  průjezdnosti  tahače  s  návěsem.  Vybral  jsem  komplikované 
křižovatky, sjezdy z dálnic, kruhový objezd. Z důvodu nedostupnosti map s měřítkem, 
jsem použil mapy do kterých bylo následně měřítko přepočítáno. Simulování průjezdu 
bylo  provedeno  pomocí  programu  Archicad,  kde  byly  dané  soupravy  vyneseny  v 
měřítku odpovídajím mapám. Nejvyšší povolené zatížení mostních konstrukcí vzhledem
k  přepravované  technice  bylo  porovnáno  s  webovou  mapovou  aplikací  silniční  a 
dálniční sítě provozovanou Ředitelstvím silnic a dálnic(ŘSD). V případě každého mostu
jsou uvedeny tři hodnoty zatížení (normální,výhradní a vyjímečné). Normální zatížení 
nás  informuje  o  průměrném  zatížení  od  jedoucích  vozidel,  zatížení  výhradní  nás 
seznamuje  s  maximální  hmotností  jediného  vozidla  na  mostní  konstrukci.  Vyjímečné 
zatížení  nás  seznamuje  s  maximální  hmotností  vozidla  na  mostní  konstrukci,  která  se 
může  po  mostní  konstrukci  pohybovat  samostatně.  Nenaložené  souprava  (kamion  + 
přepravní  návěs  převážející  prvky  systému  Borga  od  dodavatele  váží  14  000  kg. 
Maximální naložení návěsu prvky systému Borga je dle doporučení výrobce 4 500kg. 
Celková  hmotnost  konečné  naložené  soupravy  je  18  500kg.  Délka  celé  soupravy  je 
18,5m.  Zatížení  normální  charakterizuje  průměrné  zatížení  od  jedoucích  vozidel, 
zatížení  výhradní  je  maximální  hmotnost  jediného  vozidla  (soupravy)  na  mostě.  A 
zatížení výjimečné je maximální hmotnost vozidla (soupravy) na mostě, které se může 
samostatně  bez  dalších  vozidel  po  mostě  pohybovat.  Prázdna  souprava,  tj.  tahač  + 
návěs, převážející prvky systému borga panely váží cca 7 000 kg. Maximální naložení 
kamionu panely je dle výpisu prvků 2 500 kg, viz příloha č. 15. Po sečtení se dostaneme
na celkovou hmotnost soupravy 9 500 kg. Délka soupravy je 13,6 m, šířka 2,5 m. 

2.2.2.1 Body zájmu 
Na navržené příjezdové komunikaci byla vytipována místa, která je nutné 



Bod č.1- Dvě navazující ostré 
zatáčky- Moravské Bránice

VYHOVUJE

Výřez č.6- Dvě navazující ostré zatáčky -  Moravské 
      Bránice

Bod č.2- Křížení v obci 
Moravské Bránice

VYHOVUJE

Výřez č.7- Dvě navazující ostré zatáčky -  Moravské 
      Bránice

-29-



2.2.3 Stěnové a střešní plechy systému Borga-izolovaná varianta

Mapa č. 7 – Trasa Borga s.r.o Popůvky u Brna – Nové Bránice
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Stěnové  a  střešní  prvky budou dovezeny ze  skladu  firmy Borga,  sídlící  v 
Popůvkách u Brna. Tepelná izolace a folie budou dodány firmou Dektrade, z jejího 
skladu v Brně-Slatině 

Navrhovaná  trasa  ze  skladu  firmy  Borga  II.třídy  č.  602  směr  Rosice.  Dále 
pokračuje po silnici I.třídy č.23.Těsně před Rosicemi odbočíme doleva na silnici II.třídy
č.394. V obci Tetčice odvočíme mírně vlevo na ulici Paleckého.  Pokračujeme dále po 
silnici  II.třídy  až  do  obce  Žleb.  Z  obce  Žleb  dále  po  silnici  II.třídyč.152  a  po  dvou 
kilometrech odbočíme lehce vlevo na silnici II.Třídy číslo 395. Po jednom kilometru se 
dostaneme do cíle naší cesty.Viz mapa č.1. Odhadovaná vzdálenost trasy je 21,9km a 
odhadovaný příjezdový čas 27 minut. 



  Mapa č. 8 – Trasa Stavebniny DEK s.r.o Brno-Pražákova – Nové Bránice

2.2.3.1 Body zájmu
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Navrhovaná  trasa  ze  skladu  firmy  Stavebniny  DEK  z  areálu  na  Pražákově  v 
Brně.  Začátek  trasy  vede  z  areálu  na  ulici  Pražákovu,  po  které  se  odbočením vpravo 
dostaneme na nájezd č.52. Dále pokračujeme rovně po silnici I.třídy na ulici Heršpická 
a  pokračujeme  odbočením doleva  na  nájezd  v  ulici  Jihlavská  a  druhým nájezdem do 
ulice  Vídeňská.  Z  ulice  Vídeňská  pokračujeme  dále  na  dálnici  D52.  ve  směru 
Pohořelice, kde sjede na výjezdu 16 (Ledce), kde dále pokračuje po silnici III. třídy ve 
směru Němčičky, kde po 3,6 km odbočí ve směru na Pravlov. Déle skrz rekonstrukce 
chodníků  v  obci  Nové  Bránice  je  cesta  vedená  horní  částí  obce  ulicemi  Hlavní  a 
Ivančická. Po 3 km odbočím doleva přes most a a za 700 metrů jsem v cíli své cesty, 
areálu firmy ZOŠI. Viz výřez mapy č.2. Odhadovaná vzdálenost je 27,1 km a dojezdový
čas 30 min.

Viz 2.2.2.1 Body zájmu. 

Celková délka soupravy je 20,5 m, šířka 2,5m. Váha nákladu je cca 8 t. Váha 
nákladního automobilu je cca 8 t. Po sečtení je celková váha sestavy cca 16 t. 



Mapa č. 9- Doprava Ramirent-> ZOŠI TRANS

-32-

Nůžkové  dieslové  plošiny  Haulotte  Compact  12  DX  v  počtu  dvou  kusů  dodá 
firma Ramirent ze své brněnské provozovny sídlící na adrese Řípská 20B, 627 00 Brno 
- Slatina. Naplánovaná trasa z provozovny firmy vede na dálnici D1, z které sjedeme na 
Exitu  194A  na  dálnici  D52  po  které  pokračujeme  až  k  Exitu  16,  kde  sjedeme  do 
Bratčice. Následně po silnici č. 395 do Němčiček. Dále pokračujeme po silnici III. třídy 
kde  zahneme  mírně  vlevo  do  ulice  U  Škrobárny.  U  autobusové  zastávky  zahneme 
vlevo. Na první odbočce zahneme vpravo, z které už se dostaneme do areálu ZOŠI. Viz 
výřez č. 2. Odhadovaná vzdálenost 33 km, odhadovaný čas 34 min. 

2.2.4 Nůžková dieslová plošina Haulotte Compact 12 DX 



2.2.5 Autojeřáb Tatra T148-ČKD 20 t

Mapa č. 10-Doprava Autojeřáby Kozel-> ZOŠI TRANS
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Autojeřáb  Tatra  T148-ČKD  20t  v  počtu  jednoho  kusu  dodá  firma  Autojeřáby 
Kozel  ze  své  provozovny  sídlící  v  Ořechově  u  Brna  na  adrese  U  Kostela  11. 
Naplánovaná trasa z provozovny firmy vede na Vesnici Silůvky, do které se dostaneme 
po silnici II rřídy po ulici Jeřábkova. V Silůvkách odbočíme do ulice Anenská, kterou 
pokračujeme dalších  4,5km.  Dostaneme se  na  křižovatku,  na  které  odbočíme  vpravo. 
Dalé je cesta stejná jako v mapě č.6,dovozu materiálu z firmy Borga s.r.o .Tato cesta nás
zavede  až  do areálu  firmy ZOŠI.  Odhadovaná vzdálenost  10  km,  odhadovaný čas  15 
min. 
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3.1 Obecné informace

3.1.1 Základní informace o stavbě

Přistavovaná část ocelové výrobní  je řešena jako jednopodlažní hala, která bude

sloužit jako výrobní hala pro potřeby investora. Zázemí pro pracovníky firmy Zoši je

řešeno v již stojící skladovací hale.

3.1.2 Samotná konstrukční část 

3.2 Materiál

 3.2.1 Materiálová specifikace
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Pro opláštění a střešní konstrukci byly zvoleny sendvičové PW PUR panely od 

firmy  HALOVÉ  SYSTÉMY  s.r.o.  Jedinou  vyjímkou  bude  opláštění  v  ose  0,  kde 

dochází k napojení na stávající objekt. V ose E je navržena pomocná ocelová konstrukce

 pro  vynesení  šikméno  stěnového  pláště,  který  kopíruje  opěrnou  zídku.  Stěny budou 

opláštěny sendvičovými PW PUR-S panely tl.100mm v barvě ral 9002/9002(šedobílá) s 

přiznaným zámkem. Panely budou kotveny do ocelové konstrukce, v ose E do pomocné 

ocelové konstrukce. Pur panely budou kotveny do nosné a pomocné ocelové konstrukce 

haly. Nosná konstrukce haly pro tuto etapu je tvořena jaklovými uzavřenými svařenci a 

U  profily.  Všechny  spoje  halové  konstrukce  jsou  řešeny  svarem.  Nosnou  konstrukcí 

obvodového pláště se samostatně věnuje výkres č.2. Střešní konstrukce bude opláštěna 

PW PUR-D  panely  tl.  100mm  v  barvě  RAL 9002/9002(šedobílá)  s  trojvlnou.  Střešní 

PUR panely budou zakotveny do střešních ocelových vazníků. V následující kapitole se 

zabývám  primárním  materiálem  pro  opláštění  ocelové  haly.  V  příloze  BP  se  budu 

zabývat sekundárními materiály nutnými pro realizaci.

Hala je situována v jihozápadní části obce Nové Bránice v areálu firmy Zoši. 

Stavba haly je řešena jako přístavba k stávajíci skladovací hale firmy ZOŠI trans. s.r.o. 

 Jednání s vlastníky okolních pozemků ohledně konstrukce a vzhledu stavby proběhlo 

bez výtek.



DÉLKA 
[mm]

5600 5600 5600 5600 5600 1300

POČET 
[ks]

6 6 6 6 6 6 36 KS CELKEM

PLOCHA 
[m2]

33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 7,8 175,8  PLOCHA
CELKEM[m2]

 Tab.1. Materialová specifikace – Stěnové PW PUR-S panely – jižní strana

STRANA VÝCHODNÍ

DÉLKA 
[mm]

6100 6100 6100 6100 375

POČET 
[ks]

6 7 7 7 6 33 KS CELKEM

PLOCHA 
[m2]

36,6 42,7 42,7 42,7 2,25 166,95  PLOCHA
CELKEM[m2]

 Tab.2. Materialová specifikace – Stěnové PW PUR-S panely – východní strana

STRANA ZÁPADNÍ

DÉLKA 
[mm]

6100 6100 6100 6100 375

POČET 
[ks]

1 2 2 2 1 33 KS CELKEM

PLOCHA 
[m2]

6,1 12,2 12,2 12,2 0,38 43,08  PLOCHA
CELKEM[m2]

Tab.3. Materialová specifikace – Stěnové PW PUR-S panely – západní strana

STRANA SEVERNÍ

DÉLKA 
[mm]

5600 5600 5600 5600 5600 1300

POČET 
[ks]

6 6 6 6 6 6 36 KS CELKEM

PLOCHA 
[m2]

33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 7,8 175,8  PLOCHA
CELKEM[m2]

 Tab.4. Materialová specifikace – Stěnové PW PUR-S panely – severní strana
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 3.2.1.1 Stěnové PUR-S panely tl.100mm
STRANA JIŽNÍ



          Obr. č.1-lineární profil                  Obr. č.2-drážkový profil

DÉLKA 
[mm]

6100 6100 6100 6100 375

POČET 
[ks]

30 30 30 30 30 90 KS CELKEM

PLOCHA 
[m2]

6,1 12,2 12,2 12,2 0,38 43,08  PLOCHA
CELKEM[m2]

 Tab.5.  Materialová  specifikace  –  Střešní  PW  PUR-D  panely  
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 3.2.1.2 Střešní PW PUR-D  tl.100mm

Sendvičové PW PUR-D panely tl. 100 panely jsou třívrstvé. Vnější plášť tvoří

ocelový plech tl. 0,50 mm, který povlečen polyesterovým lakem v ostínu RAL 9002.

Střední vrstvu tvoří PUR pěna (m = 12,60kg/m2 , λ = 0,19 W/ mK ). Vnitřní vrstvu tvoří

plech  tl.  0,50  mm,  který  povlečen  polyesterovým lakem v ostínu  RAL 9002.  PUR

panely budou v exteriérovou profilaci T (trapéz) a v interiérovou profilaci R (drážka).

Hodnota pro součinitele prostupu tepla U=0,19 W/m2K. Norma ČSN 73 0540-2:2011

uvádí požadovanou hodnotu U=0,24  W/m2K. Z hlediska současných platných norem je

konstrukce vyhovující.

Sendvičové PUR panely PW PUR-S tl.100mm jsou třívrstvé. Vnější plášť tvoří

ocelový plech tl. 0,50 mm, který povlečen polyesterovým lakem v ostínu RAL 9002.

Střední vrstvu tvoří PUR pěna (m = 12,30kg/m2 , λ = 0,20 W/ mK ). Vnitřní vrstvu tvoří

plech  tl.  0,50  mm,  který  povlečen  polyesterovým lakem v ostínu  RAL 9002.  PUR

panely budou v exteriérovou profilaci L (lineární) a v interiérovou profilaci R (drážka).



        Obr. č.3-trapézový profil      Obr. č.4-drážkový profil

3.2.2 Transport a uskladnění na stavbě

Obr. č.5-skládání svazku do 6m  Obr. č.6-skládání svazku nad 6m
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Jak PW PUR-S tak PW PUR-D jsou dodavatelskou firmou Halové systémy s.r.o 

dopravovány  na  místo  stavby ve  svazcích.  S  panely  bude  na  stavbu  dodán  i  veškerý 

spojovací a ostatní materiál potřebný pro montáž panelů. Váha a velikost jednotlivých 

svazků bude koordinována přímo dodavatelem panelů. U nejčastějšího rozměru panelu 

5600  mm  byla  stanovena  maximální  výška  jednoho  svazku  na  1450mm.  Z  důvodu 

ochrany  panelu  proti  poškození  při  transportu  se  šířka  svazku  zvýší  na  1300mm.  Z 

důvodu  logistiky  je  dovolena  maximální  hmotnost  6  000  kg.  Doprava  svazků  bude 

zajištěna ze skladu firmy Halové systémy s.r.o vlastním kamionem s vlekem přímo na 

staveniště umístěné v Nových Bránicích. Dle výpočtů nosnosti transportního vozidla se 

může vždy dopravovat 5-6 svazků najednou. Specifikací přepravovaného materiálu se 

zabývá  samostatná  příloha  BP.  Z  důvodu,  aby  nedošlo  při  přepravě  k  poškození 

sendvičových panelů bude spodní strana vyztužena deskami z polystyrénu. Celý svazek 

bude  následně  spevněn  PE  fólií.  Po  transportu  panelů  na  stavbu,  budou  z  kamiónu 

složeny vysokozdvižným vozíkem ve vlastnictví  investora na předem určenou plochu 

vhodnou ke skladování. Je vhodné podložit lyžiny vhodným materiálem, aby nedošlo k 

poškození panelů. Při transportu pomocí VZV je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby byl 

zdvižen pouze jeden svazek, ne svazek následující. Delší panely budou složeny pomocí 

automobilového  jeřábu.  Po  složení  a  kontrole  všech  panelů  bude  pořízen  záznam  do 

transportního listu dodavatele. Další potřebný materiál nedodaný dodavatelskou firmou 

bude zakoupen u lokálních dodavatelů.

  3.2.2.1 Primární transport na stavbu
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K montáži stěnové panelové konstrukce bude využit autojeřáb Tatra AD20. Po 

domluvě  s  firmou  Autojeřáby  Kozel  bude  zapůjčena  u  firmy  VIAVAC  „přísavka“, 

kterou  budeme  využívat  k  přisátí  panelu  dle  pokynů  firmy  VIAVAC.  Přísávka  nám 

umožní  pohodlný  přesun  PUR  panelů  po  stavbě.  Při  zvedání  střešního  PW  PUR-S 

panelu zabezpečíme panel proti možné poruše přísavky omotáním textilních pásů okolo

 celé  šířky  panelu.  Následná  montáž  bude  realizována  pomoci  nůžkových  plošin 

Haullote.  Následovně  se  počítá  také  s  ruční  manipulací  s  jednotlivými  PUR  panely. 

Panely  je  nutné  zvedat  v  ose  panelu  a  před  přisátím  musí  být  minimálně  v  místech 

přisátí  odstraněna  ochranná  folie.  V  opačném  případě  by  mohlo  dojít  o  poškození 

panelu,  případně  k  nebezpečí  úrazu  na  staveništi.  Přisátí  stěnového  panelu  je 

znázorněno v obrázku č.7.

 
Obr. č.7-uchycení stěnového PW PUR-S panelu přísavkou

Pro  přesun  panelů  a  svazků  po  staveništi  bude  sloužit  vysokozdvižný  vozík. 

VZV  budou  skládány  panely  přímo  z  kamionu  a  přepravovány  po  stavbě.  Z  důvodu 

bezpečnosti budou při přesunu použity průmyslové textilní pásky, aby bylo zabráněno 

rozjetí panelů při jejich převozu. Pro převoz se doporučuje maximálně 5 panelů. Dále je 

u panelů uvažováno i s ruční přesunem

 3.2.2.2 Sekundární transport po staveništi

3.2.2.2.1 Stěnové panely
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K montáži stěnové panelové konstrukce bude využit autojeřáb Tatra AD20. Po 

domluvě  s  firmou  Autojeřáby  Kozel  bude  zapůjčena  u  firmy  VIAVAC  „přísavka“, 

kterou budeme využívat k zvednutí panelů přímo do montážní polohy. Detail v obr. č. 

8.  Při  zvedání  střešního  PW  PUR-D  panelu  zabezpečíme  panel  proti  možné  poruše 

přísavky  omotáním  textilních  pásů  okolo  celé  šířky  panelu.  Pro  montáž  počátečních 

střešních  panelů  a  jejich  opatření  PE  těsnící  páskou  využijeme  nůžkové  montážní 

plošiny  Haullote.  Následovně  se  počítá  také  s  ruční  manipulací  s  jednotlivými  PUR 

panely.  Panely  je  nutné  zvedat  pouze  v  místě  zámků  ze  spodní  hrany.  V  případě 

manipulace horní hranou by mohlo dojít k oddělení jednotlivých vrstev panelu. 

Svazky pur panelů by měli být uskladněny na suchém a čistém místě. Musí se 

zamezit hromadění vody mezi jednotlivými panely. Dále nesmí dojít k nadměrnému 

zatížení panelů a ochránit je před nadměrným zatížížením klimatickými vlivy(slunce, 

déšť,prach). 

Svazky se na předem vybraném prostoru skládají vedle sebe. Mezi jednotlivými 

svazky jsou ponechány prostory pro manipulaci s panely. Svazky ukládáme na dřevěné 

podložky,  které  jsou  součástí  každého  svazku.  Svazky  ukládáme  v  mírném  spádu  v 

podelném  směru  –  viz  obr.č.9.  Postupovat  budeme  dle  pokynů  ke  skladování 

doporučeným  dodavatelem  střešních  a  stěnových  panelů.  Každý  svazek  bude  zakryt 

plachtou zajištěnou proti jejímu odfouknutí větrem. Musíme zajistit dostatečné

 3.2.2.2.2 Střešní panely 

Obr. č.8-uchycení střešního PW PUR-D panelu přísavkou

3.2.2.3 Skladování PUR panelů



   Obr. č.9-skladování panelů ve spádu

3.3 Převzetí pracoviště 
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provětrávání. Nářadí potřebné k realizaci a spojovací materiál bude uložen v objektu v 

prostoru staveniště. Tento objekt bude znázorněn ve výkresu zařízení staveniště.Jedná 

se  o  objekt  ve  vlastnictví  investora-fa.  ZOŠI  TRANS.  Při  samotném ukládání  panelů 

musíme dbát  zvýšené  opatrnosti,  aby  nedošlo  k  jejich  mechanickému poškození.  Pro 

možnost mechanického poškození při vykládce i samotné montáži je pojištěn jak každý 

zaměstnanec, tak i celá stavba. 

Před  započetím  montáže  musí  být  hotové  všechny  svislé  nosné  konstrukce  a 

práce na spodní stavbě. Kontrolujeme svislost a rovinost ocelové konstrukce a rozměry 

dle  PD.  Při  převzetí  od  předcházející  party  montážníků  kontrolujeme  soulad  s 

projektovou dokumantací. 

Při  převzetí  uděláme  zápis  do  stavebního  deníku,  kde  zapíšeme  i  všechny 

přípádné odchylky s PD.Před zahájením montážních prací budou dokončeny veškeré 

svislé nosné konstrukce a zemní práce. Musí být zkontrolována svislost nosné ocelové 

konstrukce  a  její  rozměry.  Při  přejímce  od  předchozí  čety  se  kontroluje  soulad 

provedené stavby s projektovou dokumentací a vše se zapíše do stavebního deníku. 



3.4 Pracovní podmínky

3.4.1 Povětrnostní podmínky

  

Obr. č.10-Montážní list-přerušení prácí

3.4.2 Vybavenost staveniště

3.4.3 Instruktáž pracovníků
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Pro napojení na síť elektrické energie (230 V) pomocí stavebního rozvaděče 

bude využita stávající infrastruktura investora. Členové montážní party budou mít na 

staveništi  k  dispozici  uzamykatelnou  místnost  v  budově  investora.  Pro  uskladnění 

nářadí a drobného materiálu bude sloužit druhá místnost v budově investora. Sociální 

zázemí  pro  montážníky  poskytne  investor  ve  svém  stávajícím  objektu.  Pro 

manipulaci, skladování a přířez panelů je vyhrazen samostatný prostor.

 pracovníku bude dozorovat zástupce stavbyvedoucího.

Všechny  montážní  práce  budou  provedeny  kvalifikovanými  osobami  se 

znalostmi  z  oblasti  klempířských  a  zámečnických  prací.  Všichni  pracovníci  byli 

proškoleni  pověřenou  osobou  společnosti  Halové  systémy  o  správné  pokládce  a 

manipulaci s PW PUR-S a PW-PUR-D panely a nosného ocelového systému. Skupině

Dodavatel  sendvičových panelů  doporučuje  teplotu  pro  kladení:  od  +5  °C do 

+30  °C.  Kladení  střešních  panelů  musíme  provádět  proti  směru  vanoucích  větrů.  Při 

překročení rychlosti větru 8 m/s musí být práce přerušeny. Před pozastávkou je nutné 

všechny  pokladené  panely  přichytit  veškerým  spojovacím  materiálem  dle  standartu 

výrobce.  Na  konstrukci  střechy  nesmí  zustat  nic,  co  se  střešním  pláštěm  není  pevně 

spojeno. Při nevhodných klimatických podmínkách (vytrvalý déšť, snížená viditelnost, 

náledí, námraza) musí být montážní práce přerušeny-viz. Obr.č. 10-výřez z montážního 

listu.



3.5 Personální obsazení 

Pracovní pozice Počet zaměstnanců Odpovědnost, kvalifikace

Stavbyvedoucí

1 Kontrola vedení prací, 
komunikace s investorem, 
řešení složitých detailů s 
projekcí. Vysokoškolské 
vzdělání v oblasti 
stavebnictví.

Zástupce stavbyvedoucího

1 Kontrola vedení montáže 
dle technologikého 
předpisu, rozdělování práce,
odpovědnost za kvalitu, 
SOŠ stavební s maturitou

Montážní dělníci
4 Certifikace se systémem 

Halové systémy, průkaz pro
vedení montážních plošin, 
pečlivost, výuční list

.Jeřábník
1 Platný jeřábnický průkaz, 

manipulování s panely, 
odborné vedení stroje

Tab 6. Personální obsazení pro montáž panelů Halové systémy.

3.6 Stroje 

2x Nůžková dieslová montážní plošina Haulotte Compact 12 DX

Vysokozdvižný vozík H30D ve vlastnictví investora

3.6.2 Elektrické nářadí a pracovní pomůcky 
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3.6.1 Velké stroje

Automobilový jeřáb Tatra AD20 s přísavkou/žehličkou

Přímočará  vyřezávací  pila  na  kov,  okružní  pila  na  kov,  řetězová  pila  na  kov, 

bubnový prodlužovací elektrický kabel, elektrická vrtačka pro vrtání do ocele a zdiva se

zpětným chodem a hloubkovým dorazem.



3.6.3 Ruční nářadí

3.6.4 Měřící technika

Libela, ocelové pásmo, laserový nivelační přístroj, pravítko, lanko k měření.

3.6.5 Pomocné prostředky 

3.6.6 Osobní ochranné pracovní pomůcky

3.7 Pracovní postup 

3.7.1 Stěnové panely PW PUR-S
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Gola  sestava,  rázové  utahováky,  šroubováky,  nůžky  na  plech,  nýtovací  kleště, 

klempířské nářadí, pilníky, nůž,kladivo, tmelící souprava, spojovací materiál.

PE těsnící páska-samolepící,opravný tmel, opravný lak, štětec, PUR tmelící 

pěna, odmašťovadlo, čistící prostředky, smeták, hadry, kbelík, latě, fošny, dřevěné 

podložky,, stříkací pistole na tmel i lak.

Reflexní vesty, přilby, pracovní obuv, rukavice, pracovní postroje, ochranné 

brýle.

Pur  Panely  začneme  montovat  na  jižní  straně  objektu  provedením  nosné 

konstrukce z ocelových profilů. Poté započne na této straně kladení PW PUR-S panelů 

ve vodorovném směru po celém obdovu objektu až na jeho západní část. Montáž bude 

provádět  autojeřáb  TATRA AD20,  dvě  dieslové  nůžkové  montážní  plošiny Haulotte. 

Závěrem provedeme zaměření otvorů s následným osazením dveřních a okeních rámů. 

Zároveň s vsazením okeních a dveřních rámů budou provedeny všechno oplechování.
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Před  samotným  započetím  montáže  se  veškeré  stěnové  PW  PUR-S  panely 

zakracují na požadované rozměry dle dokumentace. Přířez panelů se provádí na předem určené

 plošte  na  pozemku  investora.  Tento  prostor  je  zakreslen  ve  výkrese  zařízení staveniště.  

Tento  prostor  je  zpevněn  a  napojen  na  zdroj  el.  energie.  K  zakracování panelů  bude  dle  

doporučení  dodavatelské  firmy  používána  okružní  pila  s  čepelí  na přikrojení sendvičových 

panelů,  přímočará  pila  s  kovovou  čepelkou.  Všechny  tyto  malé  stroje  dodá  firma  HILTI. 

Montážníci  důkladně  dbají  při  přířezávání  panelu  na  to  jaké  panely  řežou.  Nejsí  dojít  k 

záměně  interiérové  a  exteriérové  strany  panelu.  PW  PUR-S  panely  totiž  mají  na  spojích 

rozdílné spojovací zámky.Při samotném přířezu si dáváme pozor,  aby  nedošlo  k  oddělení  

jednotlivých vrstev panelů (delaminace)  a  jejich mechanickému  poškození.  Po  dokončení  

přířezu  panelu  dojde  ke  kontrole  panelů,  doplnění  případné  chybějící  samolepící  PE 

pásky,pilníkem  začistíme  ocelové  špony  a  připadné  nerovnosti  na  přiřezávaných  hranách 

plechu. Vzhledem k využívání prostoru části  prostoru  investorem  musí  montážníci  dodržet  

jak  skladovací,  tak  manipulační  prostor  dle  výkresu  staveniště,  z  důvodu  zachování 

dopravních tras.

Montážní práce na nosné konstrukci z ocele začneme na rohu jižní a západní 

strany  objektu  s  pomocí  autojeřábu  a  nůžkových  plošin.  Všechny  vzdálenosti  jsou 

naměřeny na osu a je velmi důležité jejich dodržení dle výkresu č.6 Schema ocelové 

nosné  fasádnikonstrukce.  Montážní  práce  na  nosné  konstrukci  musí  splňovat 

požadavky normy ČSN EN 1090-1+A1 a ČSN EN 1090-2+A1. Na veškerých spojích 

musíme  provést  dlkladní  svaření  s  nosnými  prvky  konstrukce  ocelové  haly,či  je 

přišroubovat  k  podlaze  či  skolu.  Dáváme  si  pozor  na  spojení  mezi  stěnovými  a 

střešními panely. Na závěr na spojích rohových stěnových panelů provedeme spojení 

pomocí samolepící PE těsnící pásky. 

3.7.1.1 Montáž nosné konstrukce z ocelových jeklů 

3.7.1.2 Úprava a zkracování stěnových panelů
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Montážní práce na nosné konstrukci z ocele začneme na rohu jižní a západní 

strany objektu a následovně budeme pokračovat v kladení panelů po obvodu nosného 

pláště  východně,  severně  až  po  západní  část  realizovaného  objektu.  Kolem  celého 

objektu jsou navrženy manipulační trasy pro pohyb montážních plošin a VZV vozíku.

 Ten  bude  dovážet  panely  z  prostoru  navrženého  pro  uskladnění  a  přířez  do 

manipulačního prostoru jeřábu. U soklu je zamýšlena okapnička. Vzhledem k tomu, 

že se nejedná o hlavní variantu opláštění, kterou se zabývám, oplechovací prvek není 

obsažen v přílohách.

Panely montujeme zásadně horizontálně po jednotlivých řadách od spodní hrany

 až k podokapnímu žlabu. Úvodní panel kotvíme do ocelového jeklu 150/150/6,3 mm, 

20mm  nad  samotným soklem.  Spolu  s  úvodním  panelem  je  nutné  po  celé  obvodové 

konstrukci usazovat  speciální klempířský prvek dle specifikace dodavatele panelů.  Z 

důvodu nízké vrtací kapacity jednotlivých samořezných šroubů musíme veškeré otvory 

na šrouby předem předvrtat. Důvodem k této činosti je tloušťka samotné příruby 18,5 a 

18mm. Maximální vrtnou kapacitu mají tyto šrouby 12mm. Do každého panelu budou 

předvrtány otvory 6mm hluboké s průměrem 5mm. Každý panel  vypodložíme klínky 

do  vodorovné  polohy  a  všechny  otvory  předvrtáme.  Dle  technologického  předpisu 

průvodce  musí  být  každý  panel  uchycen  minimálně  6  šrouby.  Tz.  na  každé  straně 

panelu minimálně tři strany. Před závěrečným dotažením prošívacích šroubů odstaníme

 folii proti mechanickému poškození panelu. Nakonec opět překontrolujeme rovinnost 

jednotlivých  panelů.  Je  důležité,  aby  byly  šrouby  správně  dotažené.  V  opačném 

případě by se dříve či později mohli objevit poruchy konstrukce. Správným dotažením 

jednotlivých vrutů se zabývá 

Na nosnou ocelovou halovou konstrukci nalepíme samolepící těsnící PE pásku. 

Dále nakreslíme kontrolní rysky z důvodu přesnějšího uchycení PW PUR-S panelů dle 

PD.  Pro  urychlení  tohoto  procesu  můžeme  využít  laserový  nivelační  přístroj.  První 

zaznačená výška je 1100 mm nad úrovní soklu, další jsou již podle výšky panelů- tj. 

1050mm-

3.7.1.3 Příprava na montáž panelů

3.7.1.4 Montáž a ucycení panelů



obr. č. 11.

Obr. č.11-Ukázka správně utaženého vrutu v PW PUR panelu
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Okolo předpřipravených výměn pro deře a okna přikotvíme jednotlivé panely k 

nosným ocelovým profilům z jeklů. Veškeré hrany vzniklé vyřezáváním otvorů okolo 

oken a dveří v místech, kde jde vidět tepelná izolace ( nadpraží, parapet, ostění) je nutné

ihned  po  dokončení  montáže  zakrýt  fólií,  kterou  lepíí  páskou  přípevníme  k 

přiřezávaným panelům. Fólii dáváme z důvodu zabránění zatečení v případě dešťů do 

V místě napojení přístavby na stávající halu budou panely ukotveny podobným 

způsobem. Na obou stranách budou montážní  práce probíhat  z  dieslových nůžkových 

plošin.  Nejprve  osadíme  speciální  prvkek  oplechování  pro  spojení  nové  haly  se 

stávající pomocí samořezných prošívacích šroubů. Pro dosažení přesné roviny a výšek 

použijeme  pro  podložení  panelu  dřevěné  klínky.  Ze  zadní  strany  panelu  pomocí 

prošívacích šroubů a PE pásky připevníme  prvek prvek oplechování. Osazované panely

srovnáme do roviny pomocí libely a následně kotvíme samořeznými šrouby do nosného 

jeklu. 

Následující řady PW PUR-S panelů klademe do zámků předchozích kladených 

panelů.  Tímto  bude vytvořeno pevné spojení  jednotlivých  panelů-v našem případě  s 

viditelným  spojem.  Každý  člen  montážní  musí  věnovat  zbýšenou  pozornost 

dostatečnému přitlačení panelů  v podélném spoji před pevným ukotvením do nosné 

konstrukce  spojovacím  materiálem.  Déle  kontrolujeme  rovinnost  na  již  předem 

načrtnutých  ryskách.  Pro  kotvení  do  ocelových  nosných  profilů  IPE  opět  poslouží 

samořezné  šrouby(prošíváky).  Jelikož  má  nosný  ocelový  jekl  nižší  tloušťku,  není 

potřeba  tyto panely předvrtávat.  Během celé  montáže  kontrolujeme vodorovnost  a  a 

svislost konstrukce a dáváme si pozor na správné ukotvení panelů.
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V konečné části montáže budou na kontrukci nainstalování lišty, které krijí svislé

spoje  jednotlivých  panelů.  Přesněji  jde  o  lišty  mezipanelové  napojovací  a  rohové. 

Všechny  okna  a  dveře  v  konstrukci  následně  doplníme  oplechovacími  prvky  a 

definitivně  přichytíme  k  nosné  kci.  Na  závěr  budou  připevněny  vnější  oplechovací 

prvky. Oplechovací prvky kotvíme pomocí samořezných sešívacích šroubů a nýtů.  Po 

těchto  všech  krocích  budou  z  panelů  odstaněny  fólie  chránící  panely  proti 

mechanickému  poškození.  Odstanění  fólií  musí  proběhnout  do  4  týdnů  od  ukončení 

montáže stěnových PW PUR-S panelů.

Následně po konci montáže sendvičových panelů zaměří montážníci otvory a dle

naměřených rozměrů budou následně vyráběny rámy a výplně oken a dveří. Poté budou 

rámy dveří a oken osazeny, překontrolovány pomocí laseru, olovnice a libely. V případě

správného  vycentrování  budou  uchyceni  do  nosného  rámu  z  jeklů.  Následně  dojde  k 

vnějšímu oplechování. Montážní mezera bude vypěněna PUR pěnou. Následně budou 

nasazeny okenní a dveřní křídla.

zakotveny do nosné konstrukce v okapu  z jeklů. Přes horní hranu panelu bude osazen 

krycí  okapový  díl,  který  bude  k  nosné  konstrukce  uchycený  pomocí  samořezných 

šroubů. Samotný  atikový  krycí  díl  je  součástí  dodávky  od  společnosti  HALOVÉ 

SYSTÉMY.

izolace pur panelů.

Závěrečnou řadu PW PUR-S panelů ukončuje okap. Panely zde budou 

3.7.1.5 Osazení okenních, dveřních rámů a jejich výplní 

3.7.1.6 Osazení a montáž klempířských prvků 



3.7.2 Střešní panely PW PUR-D
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Montážní  práce  začneme z  jižní  strany realizované haly pásy ve směru spádu. 

Stejný  postup  kladebních  prací  provedeme  i  ze  severní  strany.  V  konečné  fázi  po 

pokládce panelů se dořeší oplechování ke stávajícímu halovému objektu. Celá montáž 

bude probíhat pomocí automobilového jeřábu Tatra AD20 a dvou dieslových nůžkových

plošin Haulotte. Poté se vyřeší veškeré klempířské detaily. 

Montážní práce začneme z jižní strany objektu od nejnižšího místa směrem k 

hřebenu. Poté se budou panely pokládat ze severní strany směrem k hřebeni. Pokládka 

bude  provedena  systematicky,  napřed  z  jižní,  poté  ze  severní  strany.  Kolem  celého 

objektu jsou navrženy manipulační trasy pro pohyb montážních plošin a VZV vozíku. 

Před samotným započetím montážních prací musíme všechny střešní PW PUR-

D panely zakrátit na rozměry požadované projektovou dokumentací.  Přířez panelů se 

provádí na předem určené plošte na pozemku investora. Tento prostor je zakreslen ve 

výkrese zařízení staveniště. Tento prostor je zpevněn a napojen na zdroj el. energie. K 

zakracování panelů bude dle doporučení dodavatelské firmy používána okružní pila s 

čepelí na přikrojení sendvičových panelů, přímočará pila s kovovou čepelkou. Všechny 

tyto malé stroje dodá firma HILTI. Montážníci důkladně dbají při přířezávání panelu na 

to jaké panely řežou. Nejsí dojít k záměně interiérové a exteriérové strany panelu. PW 

PUR-D panely totiž mají na spojích rozdílné spojovací zámky.Při samotném přířezu si 

dáváme pozor, aby nedošlo k oddělení jednotlivých vrstev panelů (delaminace) a jejich 

mechanickému  poškození.  Po  dokončení  přířezu  panelu  dojde  ke  kontrole  panelů, 

doplnění  případné chybějící  samolepící  PE pásky,pilníkem začistíme ocelové špony a 

připadné nerovnosti na přiřezávaných hranách plechu. Vzhledem k využívání prostoru 

části  prostoru  investorem  musí  montážníci  dodržet  jak  skladovací,  tak  manipulační 

prostor dle výkresu staveniště, z důvodu zachování dopravních tras. 

3.7.2.1 Úprava panelů 

3.7.2.2 Příprava panelů na montáž
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Ten  bude  dovážet  panely  z  prostoru  navrženého  pro  uskladnění  a  přířez  do 

manipulačního prostoru jeřábu.  Dieslovými nůžkovými plošinami umístěnými uvnitř 

objektu namontujeme oka do kterých natáhneme záchytné lano proti pádu do hloubku. 

Kolem celé střešní konstrukce bude namontováno zábradlí bránící proti pádu z výšek. 

Všechny střešní panelové prvky se uchytí na ocelové jekle střešní konstrukce. 

Na  podélné  jekle  z  IPE  180  nalepíme  samolepící  těsnící  PE  pásku.  Pásku 

nalepíme  z  dieslových  montážních  plošin  umístěných  uvnitř  budovy.  Toto  řešení  je 

ověřeno dle technologického listu k plošině.  V případě možné poruchy plošin se může 

provést dodatečná montáž ze žebříku. Panely budeme klást v páseh od nejnižšího místa.

 Jako  první  proběhne  pokládka  panelů  u  okapu  z  jižní  strany  objektu,  následně 

pokračujeme  až  k  hřebeni  realizované  haly.  Poté  začneme  s  pokládkou  panelů  ze 

severní  strany  realizované  haly  směrem  od  okapu  až  po  hřeben.  Pro  zvedání 

jednotlivých panelů použijeme vakuovou přísavku pro zvedání sendvičových panelů. Z 

důvodu  bezpečnosti  musíme  každý  panel  před  jeho  zvedáním opatřit  textilními  pásy, 

aby  při  selhání  vakuové  přísavky  nedošlo  k  poškození  panelu  a  úrazu  montážníků. 

Všechny  prvky  musí  být  zakončeny  v  ose  IPE  nosníku.  Před  samotnou  montáží  na 

východní  straně  musíme  napřed  umístit  oplechovací  prvek  a  vyplnit  mezeru  izolační 

vlnou.  Tento  prvek  osazujeme  z  důvodu  napojení  na  stávající  halu  investora.  První 

panel  u  okapu  po  jeho  zvednutí  urovnáme  z  dieslové  nůžkové  plošiny.  Montážník 

zkontroluje  kolmost  PW  PUR-S  panelu  a  následně  je  k  nosné  konstrukci  přitáhne 

pomocí samořezných šroubů. Ty budou utaženy do nosníku IPE 180, tloušťka stojny je 

7mm.  Protože  je  maximální  vrtná  kapacita  těchto  samořezných  šroubů  12mm, 

předvrtání  není  nutné.  Před  plným  utažením  šroubů  odstraníme  folii  proti

mechanickému  poškození  panelů.  Stejným  postupem  pokračujeme  při  montáži 

následujících  panelů.  Musíme  dodržet,  aby  došlo  k  překrývání  vln  panelů  a  jejich 

dosedání.  Po  instalaci  ocelových  lan,  které  zajistí  ochranu  montážníků  proti  pádu  do 

hloubky,  mohou  montážnici  vylézt  na  již  položené  panely  a  začít  s  koncovým 

ukotvováním jednotlivých panelů.  Střešní  PW PUR-S panely kotvíme na spodní  vlnu 

pomocí samořezných vrutů. Po ukotvení všech panelů zkontrolujeme jejich rovinost. 

3.7.2.3 Montáž a upevnění panelů 



                          Obr. č.12-Podélny spoj PW PUR-S panelu
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Všechny  šrouby musí být  kvalitně utaženy. Možné problémy při špatném utažení 

šroubů jsou stejné jako u stěnových panelů. Tyto vady můžeme vidět na obrázku č.11.

     Obr. č.13-Příčný spoj PW PUR-S panelu

Následující řadu střešních PW PUR-S panelů klademe přes vlny do již  položených 

panelů a následně je přichytíme samořeznými vruty. Tento spoj můžeme 



3.8 Kontrola jakosti

3.8.1 Vstupní kontrola 

Kontrola kompletnosti projektové dokumentace k halovému objektu

Kontrola připravenosti staveniště 

Kontrola připravenosti pracoviště 

Kontrola materiálu – Sendvičových PW PUR-S a PW  PUR-D panelů, 

příslušenství, prvků oplechování

Kontrola logistiky na stavbu a skladování materiálů

Kontrola strojů 
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Se  započetím  montáže  prvků  oplechování  začneme  již  během  montáže 

jednotivých  panelů.  Oplechovací  prvky  budou  ke  konstrukci  uchyceny  pomocí 

samořezných šroubů a klempířských nýtů. Po dokončení prací z panelů strhneme folie 

bránící mechanickému poškrábání panelů. Musíme tak nejpozději učinit do měsíce po 

dokončení montáže.

Jakosti a požadované kvality opláštění docílíme kontrolou dílčích částí montáže 

a dodržováním technologických předpisů. Problematika dodržení jakosti bude nastíněna

v této kapitole – Požadavky na jakost a její zajíštění pro sendvičové izolované PW PUR 

panely. Kontrola jakosti se skládá z kontroly vstupní, mezioperační a výstupní. V další 

částí mé BP uvedu jednotlivé osoby, jejich povinosti a způsob kontrol. Výsledky těchto 

kontrol zaneseme do stavebního deníku

vidět na obrázku č.13. Tímto vytvoříme viditelný spoj. Montážníci věnují dostatečnou 

pozornost dotlačení panelů v podélném směru. Během celé doby kladení panelů dbáme 

zvýšené pozornosti,aby byla dodržena vodorovnost a svislost panelů. Dále dbáme, aby 

nebyla žádná část panelů volná. Takto klademe panely po celé ploše střešní konstrukce, 

než položíme poslední panel.

 3.7.2.4 Montáž prvků oplechování 



3.8.2 Mezioperační kontrola 

Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola způsobilosti a kvalifikace dělníků 

Kontrola ocelové nosné konstrukce

Kontrola přípravy montáže

Kontrola montáže panelů 

Kontrola osazení okenních a dveřních rámů a výplní 

Kontrola prvků oplechování

3.8.3 Výstupní kontrola 

Kontrola celkového vzhledu, povrchu fasády,napojení fasády,odstranění fólií

Kontrola rozměrů, geometrie, rovinnosti a svislosti 

3.9 BOZP 

3.10 Environment, nakládání s odpady 
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Před započetím každé etapy budou montážníci seznámeni s pracovním postupem 

pro danou činnost, použitím předepsaných pracovních pomůcek, strojů, nářadí. Podrobněji 

se budu BOZP zabývat v kapitole č.9 dle nařízení vlády č.136/2016 Sb., nařízení vlády č. 

362/2005 Sb., zákona č. 88/2016 Sb. a nařízení vlády č.378/2001.

Všechny  odpadní  materiály  vzniklé  při  stavbě  budou  zlikvidovány  dle  zákona 

č.185/2001 Sb.  o  odpadech.  Většinu  vyprodukovaného odpadu budou tvořit  odřezky  PW 

PUR-S a PW PUR-D. Odpadní materiál  bude naložen do kontejneru na stavební odpadní 

materiál  a  po  jeho  naplnění  odvezen  na  skládku  odpadu.Odpady,  které  při  montáži 

vzniknou,  budou  likvidovány  podle  zákona  č.  185/2001  Sb.  o  odpadech.  Největší  část 

odpadu budou tvořit odřezané kusy sendvičových panelů. Odpad bude uložen do kontejneru

na odpad a ten bude poté odvezen na skládku.



Zatřízení bylo provedeno podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. Další nakládání s odpady 

bude probíhat dle vyhlášky č. 83/2016 Sb.

 3.11 Literatura 

Seznam použité literatury je uveden v samostatné kapitole v závěru této práce. 
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Plastové obaly 15 01 02 

Hliník 17 04 02 

Izolace 17 06 04 

Železo, ocel 17 04 05 

Směsný komunální odpad 20 03 01
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4.1 Obecné informace

4.1.1 Základní informace o stavbě

4.1.2 Samotná konstrukční část 
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Přistavovaná část ocelové výrobní  je řešena jako jednopodlažní hala, která bude

sloužit jako výrobní hala pro potřeby investora. Zázemí pro pracovníky firmy Zoši je

řešeno v již stojící skladovací hale.

Hala je situována v jihozápadní části obce Nové Bránice v areálu firmy Zoši. 

Stavba haly je řešena jako přístavba k stávajíci skladovací hale firmy ZOŠI trans. s.r.o. 

Jednání s vlastníky okolních pozemků ohledně konstrukce a vzhledu stavby proběhlo 

bez výtek.

Pro opláštění a střešní konstrukci byl zvolen izolovaný halový systém od firmy 

BORGA s.r.o. Jedinou vyjímku bude tvořit opláštění v ose 0, kde dochází k napojení na 

stávající objekt.V ose E je navržena pomocná konstrukce s pozinkovaných profilů, která

bude sloužit pro vynesení šikmého stěnového pláště, který kopíruje opěrnou zídku.Stěny

budou z vnější strany opláštěny stěnovým ekonomickým profilem BPE-18 v barvě RAL

9002.Z  vnitřní  strany  se  opláští  ekonomickým  profilem  BPE-18  v  barvě  RAL 9002. 

Mezi vnitřním a vnějším opláštěním je vložena parotěsná folie DEKSEPAR tl.0,2mm, 

tepelná izolace ISOVER UNI tl.150mm a vnější  paropropustná folie Borga. Opláštění 

bude kotveno  do sekundární  konstrukce  tvořené  z  pozinkovaných  profilů,  v  ose  E  do 

pomocné pozinkované konstrukce. Opláštění dle standartu firmy Borga bude ukotveno 

do  sekundární  a  pomocné  pozinkované  konstrukce.  Nosná  kce  pro  tuto  etapu  haly  je 

tvořena  základovým  C-profilem  a  stěnovými  Z-profily.Všechny  spoje  halové 

konstrukce jsou řešeny přitažením Z a C profilu na klip. Nosnou konstrikci obvodového 

pláště  se  samostatně  věnuje  výkres  č.6.  Střešní  konstrukce  bude  z  vnější  strany 

opláštěna  SUPER 40  plechem v  barvě  RAL 9002,  z  vnitřní  strany plechem BPE-18v 

barvě  RAL  9002.  Mezi  vnitřním  a  vnějším  opláštěním  je  vložena  parotěsná  folie 

DEKSEPAR  tl.0,2mm,  tepelná  izolace  DEKWOOL  DOMO  tl.200mm  a 

paropropustná  folie  Borga  135.  Střešní  plášť  bude  kotven  do  střešních  Z  a  v  

krajních  polích  S  profilů  uchycených  na  klipy  na vaznici.



4.2 Materiál

 4.2.1 Materiálová specifikace

 4.2.1.1 Stěnové BPE-18 plechy (vnitřní/vnější)

STRANA JIŽNÍ

Vnější/vnitřní

Délka/výška
[mm]

Vnější
1080/6000

Vnitřní
1080/5820

POČET [ks] 28 28 112 KS CELKEM

PLOCHA 
[m2]

182 176 358  PLOCHA
CELKEM[m2]

 Tab.7. Materialová specifikace – Stěnové BPE-18 plechy (vnitřní/vnější) – jižní strana

STRANA VÝCHODNÍ

Vnější

DÉLKA
[mm]

Vn.
1080

/
6000

Vn.
1080

/
6100

Vn.
1080

/
6200

Vn.
1080

/
6300

Vn.
1080

/
6400

Vn.
1080

/
6500

Vn.
1080

/
6600

Vn.
1080

/
6700

Vn.
1080

/
6800

Vn.
1080

/
6900

Vn.
1080

/
7000

Vn.
1080

/
7100

 ks 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ʃ ks 24

PL. [m2] 13,0 13,2 13,4 13,6 13,8 14,0 14,2 14,4 14,6 14,8 15,0 15,2

Ʃ m2 169,2

 Tab.8. Materialová specifikace – Stěnové BPE-18 plechy (vnější) – východní strana

STRANA VÝCHODNÍ

Vnitřní

DÉLKA
[mm]

Vn.
1080

/
5800

Vn.
1080

/
5900

Vn.
1080

/
6000

Vn.
1080

/
6100

Vn.
1080

/
6200

Vn.
1080

/
6300

Vn.
1080

/
6400

Vn.
1080

/
6500

Vn.
1080

/
6600

Vn.
1080

/
6700

Vn.
1080

/
6800

Vn.
1080

/
6900

 ks 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ʃ ks 24

PL. [m2] 12,5 12,7 12,9 13,1 13,3 13,5 13,7 13,9 14,1 14,3 14,5 14,7

Ʃ m2 163,2

Tab.9. Materialová specifikace – Stěnové BPE-18 plechy (vnitřní) – východní strana
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STRANA SEVERNÍ

Vnější/vnítřní

DÉLKA 
[mm]

Vnější
1080/6000

Vnitřní
1080/5820

POČET 
[ks]

28 28 112 KS CELKEM

PLOCHA 
[m2]

182 176 336  PLOCHA
CELKEM[m2]

Tab.10. Materialová specifikace–Stěnové BPE-18 plechy(vnitřní/vnější) –severní strana

STRANA ZÁPADNÍ

Vnější

DÉLKA
[mm]

Vn.
1080

/
6000

Vn.
1080

/
6100

Vn.
1080

/
6200

Vn.
1080

/
6300

Vn.
1080

/
6400

Vn.
1080

/
6500

Vn.
1080

/
6600

Vn.
1080

/
6700

Vn.
1080

/
6800

Vn.
1080

/
6900

Vn.
1080

/
7000

Vn.
1080

/
7100

 ks 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ʃ ks 24

PL. [m2] 13,0 13,2 13,4 13,6 13,8 14,0 14,2 14,4 14,6 14,8 15,0 15,2

Ʃ m2 169,2

     Tab.11. Materialová specifikace – Stěnové BPE-18 plechy (vnější) – západní strana

STRANA VÝCHODNÍ

Vnitřní

DÉLKA
[mm]

Vn.
1080

/
5800

Vn.
1080

/
5900

Vn.
1080

/
6000

Vn.
1080

/
6100

Vn.
1080

/
6200

Vn.
1080

/
6300

Vn.
1080

/
6400

Vn.
1080

/
6500

Vn.
1080

/
6600

Vn.
1080

/
6700

Vn.
1080

/
6800

Vn.
1080

/
6900

 ks 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ʃ ks 24

PL. [m2] 12,5 12,7 12,9 13,1 13,3 13,5 13,7 13,9 14,1 14,3 14,5 14,7

Ʃ m2 163,2

   Tab.12. Materialová specifikace – Stěnové BPE-18 plechy (vnitřní) – západní strana

Název 
materiálu

Folie Borga 135 Deksepar tl.0,2mm Isover UNI 150mm

Ʃ m2 676,129 676,129 683,4
 Tab.13. Materialová specifikace – Izolační materiály (stěna) – všechny stěny
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Stěnové BPE-18 plechy jsou tl.0,5mm. Trapézový plech je vyroben z vysoce

kvalitní  oceli  třídy  DX51,válcované  za  studena  a  galvanizované  na  obou  stranách

vrstvou zinku 275 g/m2 v souladu s normami EN 10 346 a EN 10 143. Na ocelové jádro

trapézového plechu je nanesena pasivační vrstva a jádro je dále opatřeno základním

nátěrem a vrchní vrstvou v provedení Polyester P30.

              Obr. č.14-Profil Borga-BPE-18

 4.2.1.2 Střešní Super 40 plechy 

DÉLKA
[mm]

Vněj
ší

1080
/4500

Vnějš
í

  1080
/370

Vnější
  1080
/2900

Vnitřní
1080 /
4500

Vnitřní
1080 /
3700

Vnitřní
1080  /
0900

POČET 
[ks]

112 28 28 112 28 28 3361
1

KS CELKEM

PLOCH
A [m2]

544,3
2

111,8
8

111,88 544,32 111,88 111,88 1536
,16

 PLOCHA
CELKEM[m2]

 Tab.14. Materialová specifikace – Super 40 plechy  

Střešní trapézové plechy SUPER 40 jsou tl.0,6mm. Trapézový plech je vyroben

z  vysoce  kvalitní  oceli  třídy  DX51,válcované  za  studena  a  galvanizované  na  obou

stranách vrstvou zinku 275 g/m2  v souladu s normami EN 10 346 a EN 10 143. Na

ocelové jádro trapézového plechu je nanesena pasivační vrstva a jádro je dále opatřeno

základním nátěrem a vrchní vrstvou v provedení Polyester P30.

        Obr. č.15-Borga SUPER 40 profil
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Název 
materiálu

Folie Borga 135 Deksepar tl.0,2mm Dekwool tl.200mm

Ʃ m2 676,129 676,129 683,4
Tab.15. Materialová specifikace – Izolační materiály (střecha) 

4.2.2 Transport a uskladnění na stavbě

4.2.2.1 Primární transport na stavbu
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Veškeré plechy, jak BPE-18, tak i SUPER 40 jsou na stavbu dodávány firmou

Borga z její  výroby na území Polska přímo na stavbu svázány dle délky a váhy na

paletách, proloženy prokladky. S oplášťovacími plechy bude na stavbu dodán i veškerý

spojovací materiál a ostatní potřebný materiál potřebný pro izolovaný systém Borga.

Vyjímkou  v  tomto  případě  jsou  pouze  izolační  materiály.  Tyto  materiály  dodává

společnost  Stavebniny-DEK.  Váha  a  velikost  prvků  na  jedné  paletě  je  dána  již  při

expedici  z výroby.  Palety jsou vždy skladovány nejblíže  budoucímu místu montáže.

Maximální povolená hmotnost naložení na nákladní soupravu je 18 000 kg. Oplášťovací

plechy a budou rovnoměrně rozmístěny do 2 nákladních souprav. Doprava materiálu pro

opláštění bude zajištěna ze skladu firmy Borga s.r.o umístěného v Popůvkách u Brna.

Specifikací transportovaného materiálu se zabývá samostatná práce BP. Proti možnému

poškození  při  transportu  a  později  na  staveništi  jsou  obaleny  ještě  ve  výrobě

kartonovými prokladky a obaleny PE fólií.  Po transportu komponentů potřebných k

opláštění  na  stavbu,  budou  tyto  komponenty  z  kamiónu  složeny  vysokozdvižným

vozíkem ve vlastnictví investora na předem určenou plochu vhodnou ke skladování. Je

vhodné podložit  lyžiny vhodným materiálem, aby nedošlo  k poškození  jednotlivých

plechů v paletě. Při transportu pomocí VZV je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby byla

zdvižena  pouze  jedna  paleta  a  ne  paleta  následující.  Delší  oplášťovací  plechy  a

pozinkované  profily  budou  složeny  z  nákladního  vozidla  pomocí  automobilového

jeřábu..  Po složení a kontrole všech komponentů podle materiálové specifikace bude

pořízen záznam do transportního listu  dodavatele.  Další  potřebný materiál  nedodaný

dodavatelskou  firmou  bude  zakoupen  u  lokálních  dodavatelů 

(Illbruck,Berner,Gunebo,Link).



4.2.2.2 Sekundární transport po staveništi

Pro přesun panelů  a  svazků po staveništi  bude sloužit  vysokozdvižný vozík.

VZV budou  skládány  komponenty  přímo  z  kamionu  a  přepravovány  po  stavbě.  Z

důvodu bezpečnosti  budou při  přesunu použity průmyslové  textilní  pásky,  aby bylo

zabráněno  rozjetí  palet  s  plechy  při  jejich  převozu  po  staveništi.  Pro  převoz  se

doporučuje paleta, která je minimálně o 100 kg nižší, než maximální zátěžná hmotnost

vozíku.  Dále  u  plechů  počítáme  s  ručním  přesunem,  případně  s  přesunem pomocí

plošin.

4.3 Převzetí pracoviště  

Před započetím montáže musí  být  hotové všechny svislé  nosné konstrukce a

práce na spodní stavbě. Kontrolujeme svislost a rovinost ocelové konstrukce a rozměry

dle  PD.  Při  převzetí  od  předcházející  party  montážníků  kontrolujeme  soulad  s

projektovou dokumantací.  

Při  převzetí  uděláme  zápis  do  stavebního  deníku,  kde  zapíšeme  i  všechny

přípádné odchylky s PD.Před zahájením montážních prací budou dokončeny veškeré

svislé nosné konstrukce a zemní práce. Musí být zkontrolována svislost nosné ocelové

konstrukce  a  její  rozměry.  Při  přejímce  od  předchozí  čety  se  kontroluje  soulad

provedené stavby s projektovou dokumentací a vše se zapíše do stavebního deníku.  

4.4 Pracovní podmínky

4.4.1 Povětrnostní podmínky
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Dodavatel izolovaného systému firma Borga doporučuje teplotu pro kladení: od

+5 °C do +30 °C. Kladení plechů pro opláštění a střešní konstrukci musíme provádět

proti  směru  vanoucích  větrů.  Při  překročení  rychlosti  větru  8  m/s  musí  být  práce

přerušeny.  Před  pozastávkou  je  nutné  všechny pokladené plechy přichytit  veškerým

spojovacím materiálem dle standartu výrobce. Na konstrukci střechy nesmí zustat nic,



co se střešním pláštěm není pevně spojeno. Při nevhodných klimatických podmínkách

(vytrvalý déšť, snížená viditelnost, náledí, námraza) musí být montážní práce přerušeny.

4.4.2 Vybavenost staveniště

4.4.3 Instruktáž pracovníků

4.5 Personální obsazení 

Pracovní pozice Počet zaměstnanců Odpovědnost, kvalifikace

Stavbyvedoucí
1 Kontrola vedení prací, 

komunikace s investorem, 
řešení složitých detailů s 
projekcí. Vysokoškolské 
vzdělání v oblasti 
stavebnictví.

Parťák stavbyvedoucího 1

Kontrola vedení montáže 
dle technologikého 
předpisu, rozdělování práce,
odpovědnost za kvalitu, 
SOŠ stavební s maturitou

Montážní dělníci
4 Certifikace se systémem 

Borga, průkaz pro vedení 
montážních plošin, 
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Pro napojení na síť elektrické energie (230 V) pomocí stavebního rozvaděče 

bude využita stávající infrastruktura investora. Členové montážní party budou mít na 

staveništi  k  dispozici  uzamykatelnou   místnost  v  budově  investora.  Pro  

uskladnění  nářadí  a  drobného  materiálu  bude  sloužit  druhá  místnost  v  budově 

investora. Sociální zázemí  pro  montážníky  poskytne  investor  ve  svém  stávajícím

objektu. Pro  manipulaci,  skladování  a  přířez  panelů  je  vyhrazen  samostatný 

prostor.

          Všechny  montážní  práce  budou  provedeny  kvalifikovanými  osobami  se 

znalostmi  z  oblasti  klempířských  a  zámečnických  prací.  Všichni  pracovníci  byli 

proškoleni pověřenou osobou společnosti Borga o správné pokládce a manipulaci s 

plechy,  instalaci  izolovaného  systému  opláštění  a  nosného  ocelového  systému. 

Skupině pracovníku bude dozorovat zástupce stavbyvedoucího.



pečlivost, výuční list

Jeřábník
1 Platný jeřábnický průkaz, 

manipulování s panely, 
odborné vedení stroje

Tab 16. Personální obsazení pro montáž systímu BORGA

4.6 Stroje

 

4.6.1 Velké stroje

Automobilový jeřáb Tatra AD20 s popruhy a řetězy

2x Nůžková dieslová montážní plošina Haulotte Compact 12 DX

Vysokozdvižný vozík H30D ve vlastnictví investora

4.6.2 Elektrické nářadí a pracovní pomůcky  

Aku příklepová vrtačka HILTI TE 4-A22, Aku úhlová bruska AG 125-A22, Aku

vrtačka SF 22-A, Aku rázový utahovák SIW 22 T-A, Aku montážní šroubovák ST 1800-

A22,  prostřihovač  Makita  JN1601,  nůžky  na  plech  Makita  JS1000,bubnový

prodlužovací elektrický kabel, aku nabíječky HILTI, akumulátoru do přístrojů značky

HILTI. Podrobněji se stroji zabývá samostatná kapitola mé BP.  

4.6.3 Ruční nářadí

Gola sestava, rázové utahováky, šroubováky, nůžky na plech, nýtovací kleště,

klempířské  nářadí,  pilníky,  nůž,kladivo,  tmelící  souprava,  spojovací  materiál.

4.6.4 Měřící technika

Libela,  ocelové  pásmo,  laserový nivelační  přístroj,  pravítko,  lanko k měření.

4.6.5 Pomocné prostředky  
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PE  těsnící  páska-samolepící,opravný  tmel,  opravný  lak,  štětec,  PUR  tmelící

pěna,  odmašťovadlo,  čistící  prostředky,  smeták,  hadry,  kbelík,  latě,  fošny,  dřevěné

podložky,, stříkací pistole na tmel i lak.

4.6.6 Osobní ochranné pracovní pomůcky

Reflexní  vesty,  přilby,  pracovní  obuv,  rukavice,  pracovní  postroje,  ochranné

brýle.

4.7 Pracovní postup

4.7.1 Střešní vaznice-montáž

Vaznice  a  paždíky  mají  důležitou  roli  v celé  konstrukci,  zajišťují  celkovou

stabilitu.  Proto  musí  být  montáž  těchto  prvků  provedena  pečlivě,  v souladu

s následujícími pravidly.

 Prvky by měly být správně umístěny dle výkresové dokumentace. Je to důležité

z toho důvodu, že vaznice a paždíky mohou mít rozdílnou tloušťku, a tudíž musí být

každý prvek umístěn správně dle projektu. Parotěsnou fólie musíme položit před tím

než budou montovány vaznice.  Fólie  by měla být  položena z  vnějšíí  strany rámové

konstrukce.

Obr. č.16-Montáž fólie

1. umístěte fólie na kci    2. vystřeďění fólie    3. dbát na zachování kontinuity

Takzvané  klipsy  (prvky  připojující  vaznice  a  paždíky)   by  měly  vyčnívat  i

izolace, a proto musí být fólie proříznuta v místech kde se nacházejí. 
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Je  nutné  dbát  zvýšené  pozornosti:  Během  montáže  a  samotného  procesu

proříznutí, dát pozor na spoje fóliových pásu a prvek rámu, který se bezprostředně klipu

dotýká.  Místo  by  mělo  být  pečlivě  utěsněno  lepidlem nebo  silikonem.  Je  to  jedno

z kritických míst celé konstrukce.

Obrázek.17  Utěsnění klipového spoje

Dále sešroubujeme k rámu vaznice v místech klipů dle pokynů v projektu. Aby

byl postup montáže jednodušší, jsou klipy již předvrtány. Je důležité použít všechny

šrouby,  protože  chrání  konstrukci  před  ohybem  paždíků  nebo  sloupů  primární

konstrukce. Vaznice by měly být připojeny ke klipů a upevněny šrouby. Takový spoj

umožní správnou funkci prvku.

Obrázek č.18 Rámové prvky s vaznicemi s parotěsnou fólií

      Obrázek č.19 Spojení vaznic a spojení s primární konstrukcí - přesahy
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4.7.2 Montáž stěnových paždíků 

Stejně  jako  v případě  střešních  vaznic,  před  zahájením  montáže  stěnových

paždíků dáváme zvlášť pozor na místa, kde musí být fóliové pásy proříznuty pro klipy.

Tato místa musí být pečlivě dotěsníme spojovacími tmely. Připravte si vhodné šrouby,

matice a podložky a umístíme jednotlivé paždíky na klipy. Otvory pro šrouby by měly

být rozmístěny pravidelně. To by mělo pomoci se vyhnout posunu paždíku vzhledem

k po sobě jdoucím dírám.

Obrázek č.20  Spojení stěnového paždíku s primární konstrukcí (izolovaná hala)

Obrázek č.21  Spojení paždíkových přesahů

4.7.3 Montáž speciálních profilů

Speciální  profily mají  nestandardní použití.  Montáže takovýchto profilů musí

být  prováděny  v souladu  s technickou  dokumentací,  která  je  součástí  konstrukčního

řešení.
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4.7.3.1 S-profil

Spoje ‘S’ profilů (jenž slouží jako nosné prvky okapových systémů a přesahů) a

oplechování  musí  být  prováděno  velmi  pečlivě,  protože  jsou  lineární  a  všechny

nerovnosti by byly viditelné. Před samotnou montáží S-profilu změříme jeho délku a

zkontrolujte  zda  montážní  otvory  profilu  přesahují  podpory  umístěné  na  rámové

konstrukci.

Obrázek č.22 Speciální ‘S’ profil a jeho připojení

4.7.3.2 Úhelník L-50x50x1.25

Tento úhelník je navržen, aby ztužil stěnové paždíky. Měl by být namontován

z vnitřní strany haly. Je podpůrnou konstrukcí paždíků pro okenní výměny. Úhelníky by

měly být montovány s přesahem, za použití šroubů C-11.

Obrázek č.23 Spojení ztužujících úhelníků se stěnovými paždíky
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Úhelník by měl být před dotažením šroubů přesně umístěn. Chyby nebo 

nepřesná montáž může způsobit problémy s instalací okenního nebo dveřního 

oplechování.



Obrázek  č.24 Poloha úhelníku ve vztahu ke stěnovému paždíku

4.7.3.3 Speciální profil U-155x1.50

Tento  profil  bude  připojen  ke  stěnovým  paždíkům  pomocí  šroubů  C-11  ve

vzdálenostech max. 30cm. Je připojen k paždíkům umístěným pod okny. Je navržen tak,

aby  zesílil  montovanou  konstrukci  a  byl  podpůrnou  konstrukcí  pro  okenní  rámy.

 

 
 

Obrázek č.25  Speciální ‘U’ profil
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4.7.3.4 Montáž výměn pro okna a dveře

Obrázek č.26  Prvky podpůrné konstrukce

K montáži jednotlivých prvků použijeme úhelníky a samořezné šrouby.

Obrázek č.27  Prvky podpůrné konstrukce
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Speciální  nosné  konstrukce  pro  vrata,  okna  a  dveře  montujeme  v  souladu  s

výkresy  projektové  dokumentace  (v  projektu  není  obsaženo,  možné  pro  budoucí 

dodělání  výměn).  Konstrukce  by  měla  být  přesně  seřízena  a  zarovnána, měl  by  být

 zachován  přesný  rozměr  otvoru.  Hlavními  prvky  konstrukce  okenních  a dveřních

 otvorů jsou ‘C’ a ‘Z’ profily ohýbané za studena.



 V případě pásových oken, musí být C-nosníky nad podporami spojité.

Obrázek  č.28 Montáž spojitého ‘C’ profilu – nad podporami

Spojité C-nosníky pod podporami.

Obrázek  č.29 Montáž spojitého ‘C’ profilu – pod podporami

4.7.4 Montáž výměn pro vrata
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jejichpřesnému  umístění  dle  projektové  dokumentace ( v  projektu  není  obsaženo,  

možné  pro  budoucí dodělání  výměn).  Podpůrné  konstrukce  vrat  vyžadují přesnou  

montáž,  protože  v  případě  izolované  haly  následuje  celá  řada  dalších

montážních  prací.  Mezi  ně  patří  montáž  vnitřního  stěnového  opláštění,  

izolace  a vnějšího stěnového opláštění. Poté co je montáž dokončena, není již možné 

dodatečně

Během  montáže  konstrukčních  prvků  vrat,  věnujeme  velkou  pozornost
 



odstranit případné závady či chyby, k nimž mohlo dojít během instalace konstrukčních

prvků vrat.  

Obrázek č.30 Příklad označení jednotlivých prvků rámu pro vrata

Během montáže věnujeme zvláštní pozornost vzájemnému uspořádání prvků.

Obrázek č.31   Označení  nosných prvků

4.7.5 Montáž konstrukcí pro odsávání vzduchu

Před samotnou montáží konstrukcí pro odsávání vzduchu, zkonzultujeme jejich

popis uvedený v projektu. Podpůrná konstrukce pro odsávání vzduchu se může měnit

v závislosti  na  typu  a  účelu  zařízení.  Významný  vliv  mají  také  rozměry  a  váha

odsávacího  zařízení.  Prvním  krokem  je  přesně  určit  místo  montáže  podpůrné

konstrukce.  Nosné konstrukce  odsávacího zařízení  jsou  montovány během výstavby

sekundární  konstrukce.  V tomto  případě  společně  s montáží  střešní  konstrukce

(vaznice). Všechny použité prvky podpůrné konstrukce jsou speciálně navržené profily.
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Pro spojení použijeme šrouby C-11. Připojíme konkrétní prvky podpůrné konstrukce

k prvkům střešních vaznic. Musíme zachovat spojitost izolace. Přetáhneme parotěsnou

zábranu přes podpůrnou konstrukci odsávacího zařízení a utěsníme ji speciální páskou.

   

Obrázek  č.32 Instalace turboventů

4.7.6 Montáž parotěsné zábrany

4.7.6.1. Montáž střešní parotěsné zábrany

Střešní parotěsná zábrana je určeno k tomu, aby odvedla kondenzát,  který se

objevuje ve skelné vatě v důsledku rozdílů teplot vzduchu. Její montáž by měla začít

přípravou fóliových pásů vhodné délky.

Obrázek č.33 Střešní parozábrana
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Po  odvíjení  prvního  pásu  směrem  k protějšímu  rámu,  by  měl  být  další  pás

odvíjen s minimálním přesahem 25cm. Fóliové pásy by měly být připojeny ke spodní

části střešní vaznice pomocí tepelně izolačních pásek a šroubů. Přesahy fóliových pásů

by měly být srolovány třikrát, tak aby se vytvořily pravidelné proužky, které mohou být

sešity. K sešití fólie po vzdálenostech 15 cm použijeme sešívací pistoli a silné svorky.

Obrázek č.34  Způsob napojení parotěsné fólie

Obrázek č.35  Montáž parotěsné fólie

Použití  zdvojené tepelně izolační pásky na vaznicích během montáže fólie je

nezbytné pouze v zavětrovaných polích. Zdvojené izolační pásky vytváří prostor mezi

Z-nosníkem vaznice a vnitřním opláštěním střechy. Tak nedojde k tomu, že by výztuž

poškodila ocelové plechy. 
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Je  důležité  věnovat  pozornost  izolaci  v místě  styku stěny a  střechy.  V těchto

místě  by  měla  fólie  dosáhnout  nejvyššího  stěnového  paždíku.  Vzhledem  k tomuto

přesahu, bude možné napojení fóliových pásu střechy a fóliových pásů stěny. Tím bude

zachována kontinuita izolace. Na konci střechy, v místě styku se štíty, by měly fóliové

pásy dosáhnout nejvyššího štítového paždíku.



Obrázek č.36 Montáž tepelně izolační pásky

Obrázek č.37 Správný způsob montáže tepelně izolační pásky

4.7.6.2 Montáž stěnové parotěsné zábrany
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Dbáme na to, aby fólie nebyla na vaznicích příliš napnutá. Mohlo by to způsobit

poškození.  Tepelně  izolační  pásky  by  měly  být  symetricky  šroubovány  ke  spodní

přírubě  střešní  vaznice,  samozřejmě  až  po  dokončení  montáže  parotěsné  zábrany.

Dbáme na to, aby byla zajištěna spojitost pásů. V zimním období bude možné jasně

pozorovat na opláštění tepelné úniky.  

Proces  montáže  stěnové  parotěsné  zábrany  začneme  přípravou  jednotlivých

fóliových pásů. Počet pásů je pro každou část přesně určen. Přesahy fóliových pásů,

které vznikají během montáže, by měly být se stěnovou fólii třikrát srolovány a sešity



dohromady. Stěnové fóliové pásy sešíváme shora dolů. V zájmu zachování spojitosti

izolace, založíme spodní konec stěnové fólie pod profil základu. 

Obrázek č.38  Montáž parotěsné fólie - stěny

Montáž fólie na podpůrnou konstrukci vrat nebo okna musí být prováděna zvlášť

pečlivě. Všechny spoje pásek musí být rádně zkontrolovány!

4.7.7 Montáž parotěsné zábrany na stěnách, oknech, vratech a dveřích 

4.7.7.1 Okna 

Obrázek č.39 Montáž parotěsné fólie – okna
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Velkou  pozornost  věnujeme  detailu  napojení  parotěsné  zábrany  u  

okenních konstrukcí  izolované  haly  (v  projektu  není  obsaženo,  možné  pro  budoucí 

dodělání  izolace  oken).  Všechny  fóliové  pásy  lemující  obvod  konstrukce  okna 

musíme  namontovat  s  minimálně  30cm  přesahem.  Pomůže  to  přesnému  ustřižení

fóliového  pásu  a  napojení  na  konstrukci.  Všechny  fóliové  pásy  musíme  připojit  ke

konstrukci  speciálními  lepidly.  Okna  nejsou  v  současném  projektu  umístěna,  ale  je

počítáno s jejich dodělání v budoucnu.



4.7.7.2.Vrata 

Veškeré práce související s montáží parotěsné zábrany u vratových konstrukcí

musíme provádět v souladu se stejnými postupy jako v případě okenních konstrukcí.

Fóliové pásy by měly přečnívat z vnější do vnitřní strany konstrukce. Přesahy lepíme

speciálními těsnícími materiály. 

Obrázek č.40  Montáž parotěsné fólie – vrata

4.7.7.3.Dveře

Pásy parotěsné  zábrany s přibližným přesahem 30cm napojumeme na  vnitřní

profil konstrukce tak, že spoje umístíme v místě mezi dveřním rámem a konstrukcí.

Obrázek č.41 Montáž parotěsné fólie – dveře

-81-



4.7.8. Kritická místa izolace

4.7.8 .1. Přesah střechy

V místě napojení boční stěny a střechy dochází nejčastěji k únikům. Aby jste

se  tomu  vyhnuli,  měli  bysme  napojení  střešní  a  stěnové  fólie  provést  s  největší

opatrností.  Napojení  seřízneme  rovnoměrně  podél  celé  šíře  fóliových  pásů  a

překryjeme třikrát.

Výsledná  šíře  foliového  pásu  je  cca.  3cm  a  sešijeme  ho  každých  15cm.

V místech kde nemůžeme použít sponky, použijeme lepidlo.

4.7.8.2. Okna, dveře, vrata

V našem  případě  (  izolovaná  hala  )  jsou  tato  místa  více  náchylná  k

 povětrnostním vlivům.  Přesností  a  dodržováním montážních  postupů,  především

v horních  částech  okenních  rámů a  dveřních  zárubní,  ochráníme konstrukci  proti

případním únikům.

4.7.8.3. Štít

Střecha a štít  jsou napojeny pod úhlem.  V tomto místě  věnujeme zvláštní

pozornost  přesahům fólie  ponechaným na koncích střešních vaznic.  Tyto přesahy

pečlivě spojíme s foliovými pásy na stěnách.

4.7.8.4. Střešní hřeben

V tomto  případě  by  měla  být  zachována  spojitost  parotěsné  zábrany.

              Obrázek č.42  Napojení střechy a stěny – izolovaná hala
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     Obrázek č.43 Napojení sklon u střechy v hřebenu – izolovaná hala

4.7.9 TEPELNÁ IZOLACE

4.7.9 .1. Izolace střechy

Abychom mohli  izolovat  střechu  z vnějšku,  měli  bysme  nejprve  namontovat

všechni  vnitřní  střešní  ocelové  plechy..  Před  vložením  vrstvy  skelné  vaty,

zkontrolujeme,  zda  jsou  všechny  šrouby  ve  spojích  správně  utaženy.  Oblasti  mezi

střešními  vaznicemi  zbavíme  všech  špon  a  kousků  folie.  Musíme  brát  v úvahu,  že

během pokládky vlny se střešní konstrukce pohybuje. Tyto práce provádíme v souladu

se zdravotními a bezpečnostními pokyny, za příznivých povětrnostních podmínek (bez

deště).

 Obrázek  č.44 Umístění vaty ve střešní konstrukci

Během pokládky vlny,  dáváme velký pozor  na místa,  kde  konstrukční  prvky

vyčnívají z konstrukce střechy. V těchto místech musíme vlnu pečlivě seříznout, tak aby

volně  přilnula  k  částem  těchto  vyčnívajících   prvků  a  sloužila  tím  jako  izolace.
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Obrázek  č.45  Odstranění tepelného mostu

Vlna  musí  zcela  vyplnit  prostor  mezi  vaznicemi.  Tím se  vyhneme tepelným

ztrátám způsobeným případnými mezerami.

4.7.9.2. Izolace stěny

Izolace stěn skelnou vatou provedeme po montáži vnějších stěnových plechů a

po provedení izolace proti  větru.  Začneme u spodní strany stěny a nařežeme vatu v

místech  kde  jsou  umístěny  nosné  konstrukce  stěnových  paždíků  (takzvané  klipy).

      Obrázek č. 46  Izolace stěny

Vlna musíme vyplnit prostor mezi paždíky. Při pokládce deskové protipožární vlny je

potřeba  věnovat  zvláštní  pozornost  spojům,  které  musíme  stlačit  k  sobě,  aby

nevznikaly  žádné  mezery.  Vlna  nesmí  být  během  montáže  navlhlá  a  nesmí  se

objevovat žádná prázdná místa. Řez vedeme co nejoptimálněji, abychom vytvořili co

možná nejdelší kus vlny.
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Obrázek  č.47 Izolace prostoru mezi paždíky

4.7.9.3. Kritická místa tepelné izolace

Během montáže tepelné  izolace haly,  dáváme pozor  na spoje střechy a stěn,

zvláště pak v oblasti  štítu. V těchto místech způsobuje primární konstrukce štítového

rámu problémy během montáže vlny. To je důvod proč musíme zkontrolovat zda byla

vlna  v těžko  přístupných  místech  správně  položena.  Izolace  podpůrných  konstrukcí

oken, dveří, vrat, atd. Musíme položit velmi pečlivě. Vlna řežeme přesně, aby byla její

pokládka co nejjednodušší. Spoj haly se stávající budovou pečlivě zaizolujeme.

POZNÁMKA!  Veškerou  činnost  související  s  izolací  skelnou  vatou  provádíme  ve

vhodných povětrnostních podmínkách, kdy nejsou žádné srážky. Skelná vata je izolační

materiál, který ztrácí své vlastnosti, když navlhne.

4.7.10. IZOLACE PROTI VĚTRU

4.7.10.1. Střešní izolace proti větru

Role izolačního materiálu proti větru skladujeme uvnitř, v suchých podmínkách.

Izolaci proti větru provádíme po montáži tepelné izolace->skelné vaty. Zkontrolujeme

kvalitu skelné vaty a před zahájením montáže izolace proti větru ji očistíme. Případná

poškození způsobená během montáže skelné vaty opravíme a prázdná místa vyplníme

vatou.  Rozbalujeme izolaci  proti  větru  paralelně  s boční  stěnou  haly.  Připojíme  pás

izolace ke speciálnímu S-profilu a k první střešní vaznici. Opatrně napneme pás izolace

tak, aby byl zajištěn volný odtok kondenzované vody. Všechny možné dutiny vzniklé

při  montáži  mohou  způsobovat  hromadění  vody.  Každý  pás  přimontujeme  šrouby
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k některé z vaznic. Musíme dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k porušení izolačního

materiálu  proti  větru.  Šrouby  dotahujeme  k boční  straně  Z-profilu  vaznice.  Totéž

zopakujte se zbývajícími pásy. V případě konstrukce větrací turbíny musí být vada ve

spoji  rovněž zakryta izolací proti  větru.  Na okraji  střechy ze strany štítu,  zakryjeme

izolací proti větru především skelnou vatu.

Obrázek č.48 Izolace proti větru v ploše střechy a napojení se štítem

4.7.10.2. Stěnová izolace proti větru

Montáž izolace proti větru na stěnách začneme od spodní části stěny, konkrétně

od základového profilu. Připojíme pás izolace proti větru nejprve ke stěnovému paždíku

pomocí šroubů, které dotáhneme k boční straně profilu. Poté zopakujeme tento postup i

s druhým pásem, a to tak, aby překrýval ten předchozí o 15cm. Musíme pamatovat na

to, že izolační materiál by měl být mírně natažený, tak, aby byl umožněn volný odtok

vody.  U  podpůrných  konstrukcí  oken,  vrat  a  dveří,  by  jsme  měli  izolační  materiál

položit s přesahem, který by jsme měli protáhnout až k nosným konstrukcím. Případný

kondenzát  nesmí  zatékat  do  oblastí  spojů  oken,  dveří  a  vrat  a  jejich  podpůrných

konstrukcí.

Obrázek č.49 Stěnová izolace proti větru
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Obrázek č.50  Izolace proti větru u nosné konstrukce okna

4.7.11. MONTÁŽ OPLÁŠTĚNÍ

4.7.11.1. Montáž vnějšího střešního opláštění

Před zahájením montáže střešního opláštění, zkontrolujeme geometrii střechy.V

našem  případě  je  plocha  střechy  obdélníková,  zkontrolujeme  tedy,zda  jsou  střešní

úhlopříčky stejné). Plechy montujeme  kolmo k okapu. Všechny nerovnosti posouváme

do bočních bočních okrajů střechy či případně k hřebenu. Tyto části později zakryjeme

oplechováním,  které  tyto  nepřesnosti  skryje.  Pokládku  začneme  od  spodní  hrany

střechy.  Plechy  by  měly  být  uspořádány  do  pásů  od  okapové  hrany  ke  hřebenu.

Obrázek č.51  Přesah střechy a hřeben

Po počáteční  montáži  prvních  dvou řad  plechů,  zkontrolujte  jejich  vzájemné

uspořádání  a  uspořádání  vzhledem  k okapové  hraně.  Pokud  jsou  plechy  spojovány

paralelně, použijte šrouby pro jejich spojení.
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           Obrázek  č.52 Montáž plechů ve spojích

Přesah plechů BORGA SUPER 40 musí být ve spojích min. 200mm. Nesmíme

zapomenout zko zkontrolovat pokyny v montážní dokumentaci, týkající se vzájemného

uspořádání plechů na obou sklonech střechy.

Obrázek č.53 Postup kladení plechů

           Obrázek č.54 Přesah plechů

Nastavíme utahovací moment na utahováku pro dotažení šroubů. Moment by

měl  být  nastaven  tak,  aby  rovnoměrně  dotáhl  těsnění  pod  podložkou.
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   Obrázek č.55  Způsob připojení plechů

Z plechů ostraníme všechny špony pomocí měkkého kartáčku. Tím zabráníme

vzniku koroze  na  povrchu plechů.   Všechna místa,  kde  jsme plechy seřízly během

montáže,překryjeme korekční barvou.

Obrázek č.56 Odstranění špon

Obrázek č.57  Způsob napojení přesahů plechů

4.7.11.2. Montáž vnitřního střešního opláštění

Před  zahájením  montážních  pracech  na  vnitřním  střešním  opláštění,

zkontrolujeme  obecné  zásady  montáže  uvedené  v projektu.  Nejprve  si  připravíme

plechy  k montáži.  Pečlivě  zkontrolujeme  všechny  plechy,  aby  neobsahovaly  žádná

poškození  a  změříme  délky  všech  plechů,  aby  nedošlo  během  montáže  k chybám.

K montáži  vnitřních  plechů  použijeme  nůžkové  plošinu.  Montážní  práce  budeme

provádět z vnitřní části haly. Nejprve namontujeme plechy ze strany okapu (ze strany

stěny).
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Obrázek č.58  Montáž stěnových a podhledových plechů

    

Obrázek č.59  Přesah podhledových plechů
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V  našem  případě-  izolovaný systém Borga, nesmíme zapomenout zkontrolovat,zda

jsme  před  montáží  plechů  správně  namontovaly  tepelně  izolační pásky  a  ujistíme se,

 že plech nekoliduje s  jinými prvky  konstrukce. Nesmíme  zapomenout  správně  připojit  

trapézové  plechy.  Rozložení  plechů  v  místech  spojů  může  zvýšit  krycí  plochu  a  

následně  způsobit  problémy  s  montážími pracemi  v  případě  nejzazších  plechů.  

Vzhledem  k  celkové  obtížnosti,  montáž  stropního opláštění  vyžaduje  spolupráci  tří  

montérů.  Přepravu plechů  za  pomoci  zvedacích  mechanismů  provádíme  s  nejvyšší  

opatrností.  Nezapomínáme  před  napojením  plechů v  zavětrovaných  částech  použít  

zdvojenou  tepelně  izolační  pásku.  Postup  montážních prací  závisí  na  prostorových  

možnostech  kolem  staveniště  –  v  našem případě bez jakýchkoliv  problémů.  Způsob  

upevnění  vnitřního  trapézového  plechu  pomocí  šroubů  je znázorněn  v  montážní 

dokumentaci obsažené v  projektu.  Přesahy  trapézových  plechů musí být v souladu s pokyny 

obsaženými v projektu.



4.7.11.3. Montáž vnitřního stěnového opláštění

Obrázek č.60  Směr montáže stěnových plechů

Uspořádáním vnitřních stěnových plechů,  jejichž množství  a rozměry pečlivě

zkontrolujeme.  Pokyny  týkající  se  montáže  plechů  jsou  popsány  v montážní

dokumentaci.  Týkají  se  způsobu  upevňování  stěnových  plechů  pomocí  šroubů.

V případě ‘Z’ a ‘C’ profilů připevníme vnitřní plechy šrouby B33 a B34. Ke spojení

dvou plechů použijeme šrouby D14.  Přesahy mezi  vnitřními  stěnovými plechy jsou

přesně popsány v montážní dokumentaci. Vytváření těchto přesahů je důležitou součástí

montážního  procesu,  protože  velikost  přesahu  určuje  množství  plechů.

               Obrázek č.61  Přesah stěnových plechů
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Před  zahájením  montáže  stěnového  opláštění,  zkontrolujeme  obecné  zásady

montáže  uvedené  v  projektu.  Zvláštní  pozornost  věnujeme  sekčním  vratům  a

dveřním otvorům, protože správné položení plechů v těchto oblastech je zásadní pro

následující montáž oplechování. Plechy musíme uložit ve správném směru, tak jak je

uvedeno v montážní dokumentaci.



Obrázek č.62  Způsob montáže vnitřního stěnového oplechování

Obrázek č.63  Postup montáže vnitřního stěnového opláštění  u okenního otvoru

Dáváme pozor na to, aby nedošlo k poškození plechů během montáže, popřípadě

během dotahování šroubů.
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Po  sobě  jdoucí  plechy  uspořádáme  v návaznosti  na  předchozí  plech,  tak

abychom zajistili správné překrytí. Během montáže plechů kolem okna, vrat a dveřních

otvorů, nezapomeneme nařezat nadměrné množství materiálu. Všechny řezy provádíme

za použití  speciálních  nástrojů.  V místech  oplechování,  před  tím než  provedete  řez,

zkontrolujte tvar a rozměry oplechování.

Správné nastavení výšky prvního plechu stejně jako jeho vyrovnání a seřízení

má vliv na uspořádání následujících plechů v dané oblasti. Vzhledem k délce stěnových

plechů,  montáž  vyžaduje  spolupráci  několika  montážníků.  Jeden  pár  montážníků

asistuje  při  zvedání  a  koordinuje  uspořádání  vrchních  plechů,  zatímco  druhý  pár

montážníků  pracuje  v  „nulové“  hladině,  kde  koordinuje  výšku  a  zarovnání  daného

plechu. 



4.7.11.4. Montáž vnějšího stěnového opláštění

Nejprve umístíme plechy do vertikální polohy a do požadované výšky.

Obrázek  č.64 Montáž vnějšího stěnového opláštění v rovině základu

  Obrázek č.65  Způsob montáže vnějšího stěnového opláštění
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Před  zahájením montáže  vnějšího  stěnového opláštění,  zkontrolujeme  obecné

zásady montáže uvedené v projektu. Pořadí a směr montáže stěnových plechů je dán

v montážní dokumentaci. Dáváme pozor na to, aby nedošlo k poškození nebo porušení

plechů během přepravy na  příslušné  místo  montáže.  V případě,  že  izolační  materiál

proti větru byl již z vnější strany stěnové konstrukce namontován, před tím než budou

připojeny plechy k Z-nosníkům zkontrolujeme spojitost a přesahy této izolační vrstvy.

K montáži  vnějšího  oplechování  použijte  zvedací  stavební  mechanismy.  Jeden  pár

montážníků pracuje u zvedacího mechanismu, který se nachází souběžně s fasádou a

dodržuje min. vzdálenost 80cm od konstrukce. Druhý pár montážníků zajišťuje umístění

a napojení plechů ke konstrukci.



Obrázek č.66    Správné podélné spojení dvou plechů

Nesmíme  zapomenout nastavit  utahovací  moment  při  dotahování  plechů  ke

konstrukci.

      

 Obrázek č.67  Správné dotažení šroubů

4.7.12. Montáž příslušenství

Schematický postup montáže oken vypadá takto:

A.PRVOTNÍ KONTROLA

-zkontrolujte kvalitu a rozměry,

-přiřaďte jednotlivá okna k odpovídajícím okenním otvorům,

-zkontrolujte shodu konstrukce otvorů s rozměry oken.
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4.7.12.1 Montáž oken ( postup pro budoucí realizaci)

Přesná montáž prvního plechu je důležitá pro montáž následujících plechů. Poté,

co  namontujeme první  plech,  další  by měl  na  předešlý  přesně  navazovat  (průběžné

napojení  překrývajících se „horních vln“),  tak aby se předešlo nadměrnému přesahu

dvou plechů. Nadměrné přesahy plechů není možné vzájemně sešroubovat a zvětšuje se

rozsah krytí v dané oblasti.



B.PŘÍPRAVA MONTÁŽE

-vybalte jednotlivé prvky, 

-v případě otevíravých oken, nejprve do křídla namontujte kliky,

                                                 Obrázek č.68  Okenní klička

-během montáže by měl být každý pohyblivý prvek okna (křídla) uvolněn vysunutím

šroubů  umístěných  v horních  závěsech  (po  odstranění  pouzder)  nebo  ve  spodních

závěsech naklopeného okenního křídla. V případě otevíravých oken a vyklápěcích oken,

není potřeba spodní závěs demontovat. Pouze křídlo nadzvedněte.
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                                              Obrázek č.69 Rám okna

4.7.12.1.2 MONTÁŽ RÁMŮ

-Ověříme vnější rozměry oken a zkontrolujeme okenní otvory (otvor musí být cca. 4cm

širší a vyšší než samotné okno),

-očistětíme část pro uložení okenního rámu v nosné konstrukci okna,

-vymontujeme křídla z rámů,

-uložíme rám do konstrukce pomocí podpůrných podložek, tak aby byl zajištěn prostor

2cm mezi konstrukcí a rámem. Rám by měl být uložen v přední části otvoru, z vnější

strany C-nosníků nebo Z-nosníků, tak aby byl ve vertikální poloze,

-nezapomeneme rám zaklínit  v jeho rozích.  Zaklínění  uprostřed rámu může způsobit



A=600mm

   B=150mm

                                             Obrázek č.70 uspořádání kotevních míst

4.7.12.1.3 Těsnění okenní spáry
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-volný prostor mezi rámem a otvorem  musí být bez jakýchkoliv podpůrných prvků,

které byly použity během montáže, např. podložky, klíny, atd.,

-volný  prostor  mezi  rámem  a  otvorem  vyplníme  doporučeným  těsnícím  tmelem

(polyuretanová pěna). Musíme myslet na to, že pěna zrychluje proces vysoušení,

-poté co pěna vyschne, odstraníme přebytek tenkým nožem pečlivým seříznutím podél

rámu,

-namontujeme oplechování.  Poté  co dokončíme montáž,  zkontrolujeme funkci  všech

pohyblivých prvků okna, zregulujeme je a odstraníme ochrannou pásku.

 

 

-mechanická montáž závisí na typu používaných materiálů (samořezné

šrouby).  Šrouby  používané  pro  montáž  oken  musí  přenést  všechna

zatížení  působící  na okna,  takže musí  být  umístěny po celém obvodu

okna.  

průhyby některých rámových prvků,

-zarovnáme rám a dáme rám do vodováhy, změříme jeho úhlopříčky. Přijatelné rozdíly

v délkách úhlopříček nesmí přesáhnout 2mm u rámu o délce do 1 metru a 3mm pro

rámy delší než 1m,



Obrázek č.71 tmelení spáry

4.7.12.2 Montáž dveří

Postup montáže: -umístíme kompletní dveře do otvoru, dáváme pozor na levou/pravou

a vnitřní/vnější orientaci a dodržení přesné vzdálenosti mezi rámem a otvorem,
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 Obrázek č.72 Určení orientace dveří levé/pravé

-jako  nedílná  součást  rámu  namontujeme  dveřní  práh,  prahová  výška  by  neměla

přesáhnout 20mm nad navrženou úrovní podlahy,

-stabilizujeme dveře  v otvoru  klíny  (vložíme  je  mezi  konstrukci  a  dveřní  rám).  Ke

stabilizaci horního nosníku dveřního rámu a prahu, použijeme další 2 rozpěrné klíny na

obou stranách rámového překladu a prahu,



Obrázek č.73 Vytmelení spáry PUR pěnou

-poté  co  pěna  vyschne,  odstraňte  přebytek  tenkým nožem a  vyplňte  mezery,  které

zůstaly po distančních klínech hybridním tmelem Illbruck 

Obrázek č.74 Oříznutí PUR pěny a vyplnění mezer  

-poté  co  je  montáž  dokončena,  namontujeme  veškeré  dveřní  oplechování  pro

izolovanou halu.  

 Obrázek č.75 Oplechování izolované haly-vnitřní strana  
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-připojíme rám dveří ke konstrukci (samořeznými šrouby) v navržených místech, tzn.

tam  kde  jsou  předvrtány  v  rámu  speciální  otvory.  Prozatím  šrouby  nedotahujeme.

-kontrolujeme správnost montáže – křídla by měla držet konstrukci. Seřidíme křídlo ve

vztahu k rámu upravením nastavení rámu. Dotáhneme všechny šrouby, dotěsníme dveře

na  obou  stranách  dveřního  rámu  materiálem  doporučeným  v dokumentaci

(polyuretanová pěna), v souladu s pokyny stanovenými výrobci používaných materiálů,



4.7.12.3 Montáž  ventilačních turbín  

  Obrázek č.76  Hřebenová střešní ventilace  

 

Obrázek č.77 Spojení hřebenové střešní turbíny a oplechování
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K upevnění  ventileční  turbíny  a  hřebenového  oplechování  k horní  hraně

vaznic použijeme šrouby B-31. Hrany oplechování umístěné na nosné konstrukci střešní

turbíny spojíme šrouby B31.  

Před  zahájením  montáže  ventilačních  turbín,  zkonzultujeme  konstrukční

pokyny  uvedené  v dokumentaci.  Rotační  turbína,  která  využíván  vítr  k odvětrání

střešního skládaného pláště, je nainstalována na hřebeny námi řešené haly. Hřebenová

střešní  turbínu  namontujeme  pod  hřebenové  oplechování.  Napojení  hřebenového

oplechování  a  nosné  konstrukce  základny  turbíny  utěsníme  hybridním  tmelem.

Profilované těsnění umístíme pod oplechováním a nosnou konstrukcí základny turbíny.



Obrázek  č.78   Utěsnění  podpůrné  konstrukce  ventilace  v ploše  střechy

4.7.13. Montáž oplechování

4.7.13.1 Oplechování hřebene bez odvětrávání č.3a
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Oplechování č.3a umístíme na hřeben střechy. Profilované 40mm těsnění

připevníme  k  plechům  pomocí  hybridního  tmelu.  Poté  utáhneme  z obou  stran

oplechování  ke spoji  střešních plechů a horních  vaznic řadou šroubů.  Po vyrovnání

připevníme oplechování č.3a k horním vlnám střešních plechů, pomocí šroubů D-14.

Zároveň  musíme  dotahnout  15cm  přesahy,  rovněž  pomocí  šroubů  D-14.

Povrchové střešní ventilační turbíny umístíme do speciálního systémového

Borga profilu, který umožňuje volný průtok vzduchu v profilu. Kontrolujeme umístění

průchodů ve střešním plášti. V konkrétním místě vyřízneme otvor odpovídající průměru

ventilační turbíny. Poté, v závislosti na vzdálenosti otvoru a hřebenového oplechování,

připojíme z vnější strany plechu OSB desku. Tím ztužíme celou konstrukci a bude se

chovat jako nosná konstrukce pro montáž oplechování. Uřízneme desku ve stejné šíři

jako je šíře nosné konstrukce ventilační turbíny.  Pod OSB desku umístíme distanční

trámky. Po připojení desky k nosné konstrukci, provedeme dotěsnění butylovou páskou.

Dále,  namontujeme nosnou konstrukci (základnu ventilační turbíny)  do otvoru.  Před

montáží oplechování umístíme pod desku profilované těsnění na spodní hranu nosné

konstrukce

Myslíme na to, aby nedošlo k deformaci křehké hlavice ventilační turbíny.

Jakákoliv deformace může způsobit vibrace během provozu turbíny a poškodit ložiska. 



Obrázek č.79  Oplechování 3a

4.7.13.2 Oplechování přesahu střechy č.9a

Obrázek č.80  Oplechování 9a
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Oplechování  č.9a  namontujeme  po  dokončení  střešního  a  stěnového

opláštění. Oplechování č.9a umístíme mezi střešní plech a okapový nosník tak, aby byla

zakryta větruodolná vrstva. Musíme být opatrní, aby nedošlo k poškození oplechování.

Ohyb  okapového  oplechování  umístíme  v úrovni  spodní  hrany  střešního  opláštění.

Nejprve pomocí šroubů D-14 upevníme oplechování ke spodní vlně vnějšího střešního

plechu.  Poté  pomocí  šroubů  B-31  upevníme  oplechování  k okapovému  nosíku  přes

spodní vlnu plechu. Oplechování č.9a je navrženo k odvodu srážkové vody do systému

odpadních vod. Oplechování č.16a namontujeme z vnitřní strany haly, ve spoji vnitřního

střešního  plechu  a  vnitřního  stěnového  plechu.  Oplechování  přizpůsobíme  sklonu

střechy a dotáhneme pomocí šroubů D-14 k horním vlnám vnitřních BPE plechů.



Obrázek č.81  Oplechování 4a a 38

Obrázek č.82  Oplechování 39
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Umístíme jej svisle k vnějším plechům a použijeme šrouby D-14 k jeho připojení k

horním vlnám vnějších  plechů  (z  obou  stran).  Začneme  od  spodní  strany stěn.  Při

dotahování  oplechování  nesmíme  zapomenout  nastavit  správný  dotahovací  moment,

aby nedošlo k ohnutí.  Oplechování č.39 je navrženo tak, aby zakrylo hranu vnitřního

stěnového opláštění,  jeho připojením k prvku primární konstrukce. Umístíme ho  do

horní vlny trapézového plechu BPE 18 a dotáhneme šrouby D-14.  Oplechování č.38

slouží jako roh a zakrývá spojení svislých hran vnitřní stěny a primární konstrukci. Po

vyrovnání,  použijeme  šroub  D-14  k  uchycení  oplechování  do  horní  vlny  vnějšího

stěnového opláštění.

4.7.13.3 Oplechování rohů č.4a, č.39, č.38

Oplechování  č.4a  umístíme  na  boční  hrany  stěn,  z  vnější  strany  haly.



4.7.13.4 Oplechování základů č.5a  

Obrázek č.83 Oplechování č5a

4.7.13.4 Oplechování oken č.21b, č.5b, č.24, č.23a, č.22a
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Po osazení oken, vyčistíme prostor mezi vnějším stěnovým plechem a okenním

rámem, seřízneme přebytek montážní pěny. Poté namontujeme vnější oplechování č.5b

do horní části okna tak, že jej vložíme mezi vnější stěnový plech a paropropustnou fólii,

která ukončuje hranu stěny. Oplechování namontujeme svisle a připojíme ho k oknu

pomocí šroubů D-14 skrz spodní vlny plechů. Poté namontujeme oplechování č.21b,

které zakryje spoj oplechování č.5b a hranu stěnového plechu umístěného nad oknem

Použijeme  šrouby  D-14  k upevnění  oplechování  č.21b  k horním  vlnám  vnějších

stěnových  plechů  (do  každé  4.  vlny).  Oplechování  č.23a  (oplechování  parapetu)

namontujeme z vnější strany, položením jeho ohnutého okraje pod okno, do speciálního

otvoru v rámu okna. Oplechování okenního parapetu bude směřovat směrem ven a bude

Oplechování č.5a zakrývá spoj stěnového opláštění a základu. Umístíme jej mezi

vnější  stěnové opláštění a základový C-nosník tak,  aby byla zachována odpovídající

vzdálenost.  Použijte  šrouby B-31 ke  spojení  oplechování  základu a  základového C-

nosníku skrz spodní vlnu plechu. Oplechování č.5a upravíme a položíme mezi stěnové

opláštění a C-nosníkový profil základu. Oplechování základu bude namontováno šikmo

na podezdívku tak, aby umožňovalo odvod srážkové vody. Použijeme šrouby B-31 ke

spojení oplechování a základového C-nosníku skrz spodní vlnu vnějších plechů.



Obrázek č.84 Oplechování č.21b, č.5b, č.24, č.23a, č.22a

4.7.13.5 Oplechování dveří č.5b  č.21b  č.24  č.22a   

-104-

Nejprve namontujeme oplechování č.5b nad dveře. Oplechování umístíme

mezi dveřní rám a vnější stěnový plech a upevníme ho šrouby D-14 do dveřního rámu.

Poté namontujeme svislá vnější oplechování č.22a. Osadíme ho svisle k dveřnímu rámu

a připojíme šrouby D-14 k okraji horní vlny vnějšího stěnového plechu. Dalším krokem

je  montáž  vnitřního  oplechování.  Nejprve  namontujeme  svislé  oplechování  č.24.

Umístíme  jej  svisle  k  dveřnímu  rámu.  Připojíme  části  oplechování  k přiléhajícím

vnitřním  stěnovým  plechům  pomocí  šroubů  D-14.  Poté  umístíme  vodorovné

oplechování z vnitřní strany a připojíme jej k C-nosníku stěny pomocí šroubů B-33 skrz

tepelně izolační pásku. Nakonec uložíme a namontujeme oplechování č.21b nad dveře

tak, aby se zakryla hrana stěnového plechu. 

uchycen do horních vln BPE plechů pomocí šroubů D-14.  Použijeme šrouby D-14

k montáži svislého vnějšího oplechování č.22a. Dalším krokem je montáž oplechování

č.24  z  vnitřní  strany  haly.  Jako  první  bnamontujeme  horní  oplechování.  Osadíme

oplechování a použijte šrouby D-14 k připojení k horní vlně vnitřního stěnového plechu

nad oknem.  Poté  jej  přitlačíme k sousední  ploše  a  použijte  k připojení  v dolní  části

šrouby D-14. Spodní oplechování a svislé oplechování okna namontujeme obdobně.



     Obrázek č.85 Oplechování č.24, č.22a

4.7.13.6 Oplechování sekčních vrat č.21b  č.5b  č.32 

Obrázek č.86 Oplechování č.21b,č.5b,č.31a
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osadíme oplechování  z  vnější  strany  vrat.  Připevníme  ho  pomocí  šroubů B-33
ze  stranykonstrukce  vrat.  Nesmíme  zapomenout  dodržet  symetrii  pravého   úhlu  a  
připevnit  oplechování  k  vnitřní  straně  stěny  pomocí  šroubů  D-14.  Vodorovné  
oplechování  č.32připevníme  pomocí  šroubů  B-33  ve  spodní  části  nosníku  vrat.  
Poté  namontujemeoplechování  č.5b  a  použijeme  šrouby  D-14  ke  spojení  s 
oplechováním  č.32  ke stěnovému plechu. Nakonec namontujeme  oplechování  č.21b,
aby byla zakrytá hrana stěnového plechu a připojení  oplechování  č.5b.

Vložíme  tepelně  izolační  pásku  pod  vnější  svislé  oplechování  č.31a  a  



4.7.13.7 Štítové opechování č.11, č.7d a č.17a

Namontujeme  rohové  oplechování  č.7d  z vnější  strany  haly.  Umístíme  jej  k

vnější stěně a střešní vaznici a připevníme jej pomocí šroubů D-14 k horní vlně vnějšího

stěnového  plechu.  Poté  namontujeme  oplechování  č.11  na  střešní  plechy.  Hrana

oplechování umístěná u horní střešní vaznice nesmí kolidovat s horní vlnou. Měla by ji

překrýt. Následně umístíme oplechování č.11, které nejprve připevníme pomocí šroubů

D-14  ke střešnímu  plechu.  Pak  použijte  šrouby  B-31  k připojení  oplechování  ke

speciálnímu úhelníku 50mmx50mm. K propojení  oplechování  s oplechováním č.7d a

úhelníkem  50mmx50mm  použijeme  šrouby  D-14.  Oplechování  č.17a  bude

namontováno  z vnitřní  strany  haly  tak,  aby  zakrylo  rozdíly  ve  výškách  stěnových

plechů.  Použijeme  šrouby  D-14  k připojení  oplechování  do  horní  vlny  vnitřního

stěnového plechu.

Obrázek č.87 Oplechování č.11,č.7d a č.17a

4.7.14 Montáž okapového systému

4.7.14.1. Montáž háku/držáku

Montáž okapového systému začíná označením míst pro svody a označením

míst pro háky/držáky.

Nejnižší možná poloha háku je v minimální vzdálenosti 300mm od svodu.
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Obrázek č.88 Nejnižší dovolená poloha háku

Další hák by měl být namontován z druhé strany svodu o něco málo výše

(2.5mm) než je nejnižší hák .

Obrázek č.89 Montáž háku

Hák, který je ve vztahu ke svodu nejvýše by měl  být  přichycen z druhé

strany okraje střechy. Poté namontujte zbytek háků po vzdálenostech 600mm.

Obrázek č.90 Rozteč háků

4.7.14.2. Montáž žlabu

Žlab osadíme do háků do háků. Označíme si místo pro svod. 

Obrázek č.91 Montáž svodu
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Obkreslíme si obrys svodu na povrchu žlabu.  

Obrázek č.92 Obkreslení kotlíku

Nařízneme žlab napříč dle předresleného obrysu.

 

Obrázek č.93 Nastřihnutí žlabu

Použijeme nůžky na vyříznutí žlabu okolo otvoru

Obrázek č.94 Vyříznutí žlabu

Vyřiznutou  část  tvarujeme  zevnitř  tak,  aby  se  sem  nedostala  voda.

       Obrázek č.95 Tvarování napojení  
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Následně  namontujeme svod.  Připojím jej  z  vnitřní  strany a  zahnme do

otvoru.  

 

Obrázek č.96 Montáž svodu

Nasadíme  koncovku  seříznutím  nebo  ohnutím  bočních  úchytů.  Dáváme

pozor,  aby se  udržela  dostatečná  vzdálenost  od  oplechování  systému  odvodu  vody.

Obrázek č.97 Nasazení koncovky a její naklepnutí

Obrázek č.98 Zatlačení a zacvaknutí háků

4.7.14.3. Montáž žlabových spojek

Spojky namontujeme ve spojích mezi žlaby. Ponecháme dilatační mezeru 4-

5mm.Zacvakneme spojky ze zadní strany žlabu a připevníme je k okraji ohnutím, tzv.

„malá spojka“. 
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   Obrázek č.99 Montáž žlabových spojek

4.7.14.4. Montáž kolen a spojovacích prvků

Obrázek č.100 Kolena a spojovací prvky

4.7.14.5. Montáž držáku svodů

Obrázek č.101 Montáž držáku svodu.
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Držáky svodů  montujeme v minimálních  vzdálenostech  2m.  Každý  svod

ukotvíme minimálně dvěmi držáky. Spojovací  prvky budou namontovány v horním a

dolním koleně.  Umístíme je  do správných poloh,  změříme délku svodu a označíme

místo pro umístění  prvního horního držáku.  Držák bude namontován být  15cm pod

kolenem.  Během montáže  zkontrolujeme  polohu  svodu.  Měl  by  být  rovnoběžně  se

stěnou. 



4.8 Kontrola jakosti

4.8.1 Vstupní kontrola 

Kontrola kompletnosti projektové dokumentace k halovému objektu

Kontrola připravenosti staveniště 

Kontrola připravenosti pracoviště 

Kontrola materiálu – Střešních plechů, stěnových plechů, izolačních materiálu, 

           spojovacího materiálu,oplechování a dalšího příslušenství

Kontrola logistiky na stavbu a skladování materiálů

Kontrola strojů

4.8.2 Mezioperační kontrola 

Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola způsobilosti a kvalifikace dělníků 

Kontrola ocelové nosné konstrukce

Kontrola přípravy montáže

Kontrola montáže vaznic a paždíků

Kontrola opláštění objektu 

Kontrola osazení okenních a dveřních rámů a výplní 

Kontrola prvků oplechování

4.8.3 Výstupní kontrola 
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Kontrola celkového vzhledu, povrchu fasády,napojení fasády,odstranění fólií

Kontrola rozměrů, geometrie, rovinnosti a svislosti 

Jakosti a požadované kvality opláštění docílíme kontrolou dílčích částí montáže 

a dodržováním technologických předpisů. Problematika dodržení jakosti bude nastíněna

v této kapitole – Požadavky na jakost a její zajíštění pro izolovaný systém firmy Borga. 

Kontrola jakosti se skládá z kontroly vstupní, mezioperační a výstupní. V další částí mé 

BP uvedu jednotlivé osoby, jejich povinosti a způsob kontrol. Výsledky těchto kontrol 

zaneseme do stavebního deníku



4.9 BOZP 

4.10 Environment, nakládání s odpady 

Plastové obaly 15 01 02 

Zinkované profily 17 04 04 

Izolace 17 06 04 

Železo, ocel 17 04 05 

Směsný komunální odpad 20 03 01

Zatřízení bylo provedeno podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. Další nakládání s odpady bude 

probíhat dle vyhlášky č. 83/2016 Sb.

4.11 Literatura 

Seznam použité literatury je uveden v samostatné kapitole v závěru této práce. 
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Všechny  odpadní  materiály  vzniklé  při  stavbě  budou  zlikvidovány  dle  zákona 

č.185/2001 Sb. o odpadech. Většinu vyprodukovaného odpadu budou tvořit odřezky plechů 

použitých  na  opláštění,  izolací  a  fólií.  Odpadní  materiál  bude  naložen  do  kontejneru  na 

stavební odpadní materiál a po jeho naplnění odvezen na skládku odpadu.Odpady, které při 

montáži vzniknou, budou likvidovány podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Největší 

část  odpadu  budou  tvořit  odřezané  kusy  sendvičových  panelů.  Odpad  bude  uložen  do 

kontejneru na odpad a ten bude poté odvezen na skládku.

Před započetím každé etapy budou montážníci seznámeni s pracovním postupem 

pro danou činnost, použitím předepsaných pracovních pomůcek, strojů, nářadí. Podrobněji 

se budu BOZP zabývat v kapitole č.9 dle nařízení vlády č.136/2016 Sb., nařízení vlády č. 

362/2005 Sb., zákona č. 88/2016 Sb. a nařízení vlády č.378/2001.
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5.1 Obecné informace

5.1.1 Základní informace o stavbě

Přistavovaná část ocelové výrobní  je řešena jako jednopodlažní hala, která bude

sloužit jako výrobní hala pro potřeby investora. Zázemí pro pracovníky firmy Zoši je

řešeno v již stojící skladovací hale.

5.1.2 Samotná konstrukční část 
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Hala  je situována v jihozápadní části obce Nové Bránice v areálu firmy Zoši. 

Stavba haly je řešena jako přístavba k stávajíci skladovací hale firmy ZOŠI trans. s.r.o.

 Jednání s vlastníky okolních pozemků ohledně konstrukce a vzhledu stavby proběhlo 

bez výtek.

Pro  opláštění  a  střešní  konstrukci  byl  zvolen  neizolovaný  halový  systém  od 

firmy  BORGA  s.r.o.  Jedinou  vyjímku  bude  tvořit  opláštění  v  ose  0,  kde  dochází  k 

napojení na stávající objekt.V ose E je navržena pomocná konstrukce s pozinkovaných 

profilů,  která  bude  sloužit  pro  vynesení  šikmého  stěnového  pláště,  který  kopíruje 

opěrnou zídku.Stěny budou z vnější strany opláštěny stěnovým ekonomickým profilem 

BPE-18 v barvě RAL 9002. Opláštění bude kotveno do sekundární konstrukce tvořené z

pozinkovaných  profilů,  v  ose  E  do  pomocné  pozinkované  konstrukce.  Opláštění  dle 

standartu  firmy  Borga  bude  ukotveno  do  sekundární  a  pomocné  pozinkované 

konstrukce.  Nosná  kce  pro  tuto  etapu  haly  je  tvořena  základovým  C-profilem  a 

stěnovými  Z-profily.Všechny  spoje  halové  konstrukce  jsou  řešeny  přitažením  Z  a  C 

profilu na klip. Nosnou konstrikci obvodového pláště se samostatně věnuje výkres č.7 

a č.9. Střešní  konstrukce  bude  z  vnější  strany  opláštěna  SUPER  40  plechem  v  barvě

 RAL 9002.  Střešní   plášť  bude   kotven   do   střešních   Z   a   v  krajních  

polích  S  profilů uchycených  na  klipy  na vaznici.



5.2 Materiál

5.2.1 Materiálová specifikace

5.2.1.1 Stěnové BPE-18 plechy (vnitřní/vnější)

STRANA JIŽNÍ

Vnější

Délka/výška [mm] Vnější
1080/6000

POČET [ks] 28 28 KS CELKEM

PLOCHA [m2] 182 182  PLOCHA
CELKEM[m2]

 Tab.17. Materialová specifikace – Stěnové BPE-18 plechy (vnější) – jižní strana

STRANA VÝCHODNÍ

Vnější

DÉLKA
[mm]

Vn.
1080

/
6000

Vn.
1080

/
6100

Vn.
1080

/
6200

Vn.
1080

/
6300

Vn.
1080

/
6400

Vn.
1080

/
6500

Vn.
1080

/
6600

Vn.
1080

/
6700

Vn.
1080

/
6800

Vn.
1080

/
6900

Vn.
1080

/
7000

Vn.
1080

/
7100

 ks 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ʃ ks 24

PL. [m2] 13,0 13,2 13,4 13,6 13,8 14,0 14,2 14,4 14,6 14,8 15,0 15,2

Ʃ m2 169,2

 Tab.18. Materialová specifikace – Stěnové BPE-18 plechy (vnější) – východní strana

STRANA SEVERNÍ

Vnější

DÉLKA [mm] Vnější
1080/6000

POČET [ks] 28 28 KS CELKEM

PLOCHA [m2] 182 182  PLOCHA
CELKEM[m2]

 
Tab.19. Materialová specifikace – Stěnové BPE-18 plechy (vnější) – severní strana
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STRANA ZÁPADNÍ

Vnější

DÉLKA
[mm]

Vn.
1080

/
6000

Vn.
1080

/
6100

Vn.
1080

/
6200

Vn.
1080

/
6300

Vn.
1080

/
6400

Vn.
1080

/
6500

Vn.
1080

/
6600

Vn.
1080

/
6700

Vn.
1080

/
6800

Vn.
1080

/
6900

Vn.
1080

/
7000

Vn.
1080

/
7100

 ks 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ʃ ks 24

PL. [m2] 13,0 13,2 13,4 13,6 13,8 14,0 14,2 14,4 14,6 14,8 15,0 15,2

Ʃ m2 169,2

 Tab.20. Materialová specifikace – Stěnové BPE-18 plechy (vnější) – západní strana

Stěnové BPE-18 plechy jsou tl.0,5mm. Trapézový plech je vyroben z vysoce

kvalitní  oceli  třídy  DX51,válcované  za  studena  a  galvanizované  na  obou  stranách

vrstvou zinku 275 g/m2 v souladu s normami EN 10 346 a EN 10 143. Na ocelové jádro

trapézového plechu je nanesena pasivační vrstva a jádro je dále opatřeno základním

nátěrem a vrchní vrstvou v provedení Polyester P30.

         

        Obr. č.15-Profil Borga-BPE-18

DÉLKA
[mm]

Vnější
1080  /4500

Vnější
  1080    /370

Vnější
  1080    /2900

POČET 
[ks]

112 28 28 168 KS CELKEM

PLOCH
A [m2]

544,32 111,88 111,88 1536
,16

 PLOCHA
CELKEM[m2]
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 5.2.1.2 Střešní Super 40 plechy s Dropstopem

 Tab.21. Materialová specifikace – Super 40 plechy s Dropstopem 



Střešní trapézové plechy SUPER 40 jsou tl.0,6mm. Trapézový plech je vyroben

z  vysoce  kvalitní  oceli  třídy  DX51,válcované  za  studena  a  galvanizované  na  obou

stranách vrstvou zinku 275 g/m2  v souladu s normami EN 10 346 a EN 10 143. Na

ocelové jádro trapézového plechu je nanesena pasivační vrstva a jádro je dále opatřeno

základním nátěrem a vrchní vrstvou v provedení Polyester P30.

          

Obr. č.16-Borga SUPER 40 profil
    

5.2.2 Transport a uskladnění na stavbě

5.2.2.1 Primární transport na stavbu
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Veškeré plechy, jak BPE-18, tak i SUPER 40 jsou na stavbu dodávány firmou

Borga z její  výroby na území Polska přímo na stavbu svázány dle délky a váhy na

paletách, proloženy prokladky. S oplášťovacími plechy bude na stavbu dodán i veškerý

spojovací  materiál  a  ostatní  potřebný materiál  potřebný pro  izolovaný systém Borga.

Váha a velikost prvků na jedné paletě je dána již při expedici z výroby. Palety jsou vždy

skladovány  nejblíže  budoucímu  místu  montáže.   Maximální  povolená  hmotnost

naložení na nákladní soupravu je 18 000 kg. Oplášťovací plechy a budou rovnoměrně

rozmístěny do 2 nákladních souprav. Doprava materiálu pro opláštění bude zajištěna ze

skladu firmy Borga s.r.o umístěného v Popůvkách u Brna. Specifikací transportovaného

materiálu se zabývá samostatná práce BP. Proti možnému poškození při transportu a

později na staveništi jsou obaleny ještě ve výrobě kartonovými prokladky a obaleny PE

fólií.  Po  transportu  komponentů  potřebných  k  opláštění  na  stavbu,  budou  tyto

komponenty z kamiónu složeny vysokozdvižným vozíkem ve vlastnictví investora na

předem určenou plochu vhodnou ke skladování. Je vhodné podložit lyžiny vhodným

materiálem,  aby  nedošlo  k  poškození  jednotlivých  plechů  v  paletě.  Při  transportu



5.2.2.2 Sekundární transport po staveništi

Pro přesun panelů  a  svazků po staveništi  bude sloužit  vysokozdvižný vozík.

VZV budou  skládány  komponenty  přímo  z  kamionu  a  přepravovány  po  stavbě.  Z

důvodu bezpečnosti  budou při  přesunu použity průmyslové  textilní  pásky,  aby bylo

zabráněno  rozjetí  palet  s  plechy  při  jejich  převozu  po  staveništi.  Pro  převoz  se

doporučuje paleta, která je minimálně o 100 kg nižší, než maximální zátěžná hmotnost

vozíku.  Dále  u  plechů  počítáme  s  ručním  přesunem,  případně  s  přesunem pomocí

plošin.

5.3 Převzetí pracoviště  

Před započetím montáže musí  být  hotové všechny svislé  nosné konstrukce a

práce na spodní stavbě. Kontrolujeme svislost a rovinost ocelové konstrukce a rozměry

dle  PD.  Při  převzetí  od  předcházející  party  montážníků  kontrolujeme  soulad  s

projektovou dokumantací.  
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Při  převzetí  uděláme  zápis  do  stavebního  deníku,  kde  zapíšeme  i  všechny

přípádné odchylky s PD.Před zahájením montážních prací  budou dokončeny veškeré

svislé nosné konstrukce a zemní práce. Musí být zkontrolována svislost nosné ocelové

konstrukce  a  její  rozměry.  Při  přejímce  od  předchozí  čety  se  kontroluje  soulad

provedené stavby s projektovou dokumentací a vše se zapíše do stavebního deníku.  

pomocí VZV je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby byla zdvižena pouze jedna paleta a

ne paleta následující. Delší oplášťovací plechy a pozinkované profily budou složeny z

nákladního  vozidla  pomocí  automobilového  jeřábu. Po  složení  a  kontrole  všech

komponentů podle materiálové specifikace bude pořízen záznam do transportního listu

dodavatele. Další potřebný materiál nedodaný dodavatelskou firmou bude zakoupen u

lokálních dodavatelů.



5.4 Pracovní podmínky

5.4.1 Povětrnostní podmínky

Dodavatel izolovaného systému firma Borga doporučuje teplotu pro kladení: od

-10 °C do +30 °C. Kladení plechů pro opláštění a střešní konstrukci musíme provádět

proti  směru  vanoucích  větrů.  Při  překročení  rychlosti  větru  8  m/s  musí  být  práce

přerušeny.  Před  pozastávkou  je  nutné  všechny pokladené plechy přichytit  veškerým

spojovacím materiálem dle standartu výrobce. Na konstrukci střechy nesmí zustat nic,

co se střešním pláštěm není pevně spojeno. Při nevhodných klimatických podmínkách

(vytrvalý déšť, snížená viditelnost, náledí, námraza) musí být montážní práce přerušeny.

5.4.2 Vybavenost staveniště

5.4.3 Instruktáž pracovníků
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Pro napojení na síť elektrické energie (230 V) pomocí stavebního rozvaděče 

bude využita stávající infrastruktura investora. Členové montážní party budou mít na 

staveništi   k   dispozici   uzamykatelnou    místnost   v   budově   investora.   Pro  

uskladnění  nářadí  a  drobného  materiálu  bude  sloužit  druhá  místnost  v  budově 

investora. Sociální zázemí  pro  montážníky  poskytne  investor  ve  svém  stávajícím 

objektu.  Pro  manipulaci,  skladování  a  přířez  panelů  je  vyhrazen  samostatný 

prostor.

Všechny  montážní  práce  budou  provedeny  kvalifikovanými  osobami  se 

znalostmi  z  oblasti  klempířských  a  zámečnických  prací.  Všichni  pracovníci  byli 

proškoleni pověřenou osobou společnosti Borga o správné pokládce a manipulaci s 

plechy,  instalaci  izolovaného  systému  opláštění  a  nosného  ocelového  systému. 

Skupině pracovníku bude dozorovat zástupce stavbyvedoucího.



5.5 Personální obsazení 

Pracovní pozice Počet zaměstnanců Odpovědnost, kvalifikace

Stavbyvedoucí
1 Kontrola vedení prací, 

komunikace s investorem, 
řešení složitých detailů s 
projekcí. Vysokoškolské 
vzdělání v oblasti 
stavebnictví.

Parťák stavbyvedoucího 1

Kontrola vedení montáže 
dle technologikého 
předpisu, rozdělování práce,
odpovědnost za kvalitu, 
SOŠ stavební s maturitou

Montážní dělníci
4 Certifikace se systémem 

Borga, průkaz pro vedení 
montážních plošin, 
pečlivost, výuční list

.Jeřábník
1 Platný jeřábnický průkaz, 

manipulování s panely, 
odborné vedení stroje

Tab 6. Personální obsazení pro montáž systímu BORGA

5.6 Stroje

5.6.1 Velké stroje

Automobilový jeřáb Tatra AD20 s popruhy a řetězy

2x Nůžková dieslová montážní plošina Haulotte Compact 12 DX

Vysokozdvižný vozík H30D ve vlastnictví investora

5.6.2 Elektrické nářadí a pracovní pomůcky  

Aku příklepová vrtačka HILTI TE 4-A22, Aku úhlová bruska AG 125-A22, Aku

vrtačka SF 22-A, Aku rázový utahovák SIW 22 T-A, Aku montážní šroubovák ST 1800-

A22,  prostřihovač  Makita  JN1601,  nůžky  na  plech  Makita  JS1000,bubnový

prodlužovací elektrický kabel, aku nabíječky HILTI, akumulátoru do přístrojů značky

HILTI. Podrobněji se stroji zabývá samostatná kapitola mé BP.  

-122-



5.6.3 Ruční nářadí

Gola sestava, rázové utahováky, šroubováky, nůžky na plech, nýtovací kleště,

klempířské  nářadí,  pilníky,  nůž,kladivo,  tmelící  souprava,  spojovací  materiál.

5.6.4 Měřící technika

Libela,  ocelové  pásmo,  laserový nivelační  přístroj,  pravítko,  lanko k měření.

5.6.5 Pomocné prostředky  

PE  těsnící  páska-samolepící,opravný  tmel,  opravný  lak,  štětec,  PUR  tmelící

pěna,  odmašťovadlo,  čistící  prostředky,  smeták,  hadry,  kbelík,  latě,  fošny,  dřevěné

podložky,, stříkací pistole na tmel i lak.

5.6.6 Osobní ochranné pracovní pomůcky

Reflexní  vesty,  přilby,  pracovní  obuv,  rukavice,  pracovní  postroje,  ochranné

brýle.

5.7 Pracovní postup
 

5.7.1 Střešní vaznice-montáž

Vaznice  a  paždíky  mají  důležitou  roli  v celé  konstrukci,  zajišťují  celkovou

stabilitu.  Proto  musí  být  montáž  těchto  prvků  provedena  pečlivě,  v souladu

s následujícími pravidly.

každý prvek umístěn správně dle projektu.  

Dále sešroubujeme k rámu vaznice v místech klipů dle pokynů v projektu. Aby
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 Prvky by měly být správně umístěny dle výkresu č.7 Střešní vaznice. Je to důležité

z toho důvodu, že vaznice a paždíky mohou mít rozdílnou tloušťku, a tudíž musí být



byl postup montáže jednodušší, jsou klipy již předvrtány. Je důležité použít všechny

šrouby,  protože  chrání  konstrukci  před  ohybem  paždíků  nebo  sloupů  primární

konstrukce. Vaznice by měly být připojeny ke klipů a upevněny šrouby. Takový spoj

umožní správnou funkci prvku.

Obrázek č.102 Rámové prvky s vaznicemi bez parotěsné fólií

Obrázek č.21 Spojení vaznic a spojení s primární konstrukcí - přesahy

5.7.2 Montáž stěnových paždíků 

Stejně  jako  v případě  střešních  vaznic,  před  zahájením  montáže  stěnových

paždíků  dáváme zvlášť  pozor  na  místa,  kde  jsou  umístěné  pro  klipy.  Připravíme si

vhodné šrouby, matice a podložky a umístíme jednotlivé paždíky na klipy. Otvory pro

šrouby by měly být  rozmístěny pravidelně.  To by mělo  pomoci  se  vyhnout  posunu

paždíku vzhledem k po sobě jdoucím dírám.
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Obrázek č.21  Spojení paždíkových přesahů

5.7.3 Montáž speciálních profilů

Speciální  profily mají  nestandardní použití.  Montáže takovýchto profilů musí

být  prováděny  v souladu  s technickou  dokumentací,  která  je  součástí  konstrukčního

řešení.

5.7.3.1 S-profil

Spoje ‘S’ profilů (jenž slouží jako nosné prvky okapových systémů a přesahů) a

oplechování  musí  být  prováděno  velmi  pečlivě,  protože  jsou  lineární  a  všechny

nerovnosti by byly viditelné. Před samotnou montáží S-profilu změříme jeho délku a

zkontrolujte  zda  montážní  otvory  profilu  přesahují  podpory  umístěné  na  rámové

konstrukci.

Obrázek č.22 Speciální ‘S’ profil a jeho připojení
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5.7.3.2 Úhelník L-50x50x1.25

Obrázek č.23 Spojení ztužujících úhelníků se stěnovými paždíky

Úhelník  by  měl  být  před  dotažením  šroubů  přesně  umístěn.  Chyby  nebo

nepřesná  montáž  může  způsobit  problémy  s instalací  okenního  nebo  dveřního

oplechování.

Obrázek  č.24 Poloha úhelníku ve vztahu ke stěnovému paždíku
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Tento úhelník je navržen, aby ztužil stěnové paždíky. Měl by být namontován

z vnitřní strany haly. Je podpůrnou konstrukcí paždíků pro okenní výměny  (v  projektu 

 není  obsaženo,  možné  pro  budoucí  dodělání  výměn).  Úhelníky  by měly  být 

montovány s přesahem, za použití šroubů C-11.



5.7.3.3 Speciální profil U-155x1.50

 

 
 

Obrázek č.26  Speciální ‘U’ profil

5.7.3.4 Montáž výměn pro okna a dveře

Obrázek č.27  Prvky podpůrné konstrukce
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Tento  profil  bude  připojen  ke  stěnovým  paždíkům  pomocí  šroubů  

C-11  vevzdálenostech max. 30cm  (v  projektu  není  obsaženo,  možné  pro  budoucí 

dodělání  výměn).  Je  připojen  k  paždíkům  umístěným  pod  okny.  Je  navržen  tak,aby

zesílil  montovanou  konstrukci  a  byl  podpůrnou  konstrukcí  pro  okenní  rámy.

Speciální  nosné  konstrukce  pro  vrata,  okna  a  dveře  montujeme  v  souladu  s

výkresy projektové dokumentace  (v  projektu  není  obsaženo,  možné  pro  budoucí 

dodělání  výměn).  Konstrukce by měla být  přesně seřízena a zarovnána, měl  by  být  

zachován  přesný  rozměr  otvoru.  Hlavními  prvky  konstrukce  okenních  a dveřních 

otvorů jsou ‘C’ a ‘Z’ profily ohýbané za studena.



K montáži jednotlivých prvků použijeme úhelníky a samořezné šrouby.

Obrázek č.287 Prvky podpůrné konstrukce

 V případě pásových oken, musí být C-nosníky nad podporami spojité.

Obrázek  č.28 Montáž spojitého ‘C’ profilu – nad podporami

Spojité C-nosníky pod podporami.
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Obrázek  č.29 Montáž spojitého ‘C’ profilu – pod podporami

5.7.4 Montáž výměn pro vrata

Obrázek č.30 Příklad označení jednotlivých prvků rámu pro vrata
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Během montáže  konstrukčních  prvků vrat,  věnujeme velkou pozornost  jejich

přesnému  umístění  dle  projektové  dokumentace  (v  projektu  není  obsaženo,  možné 

 pro  budoucí dodělání  výměn->v projektu realizováno již v hlavní ocelové konstrukci).

 Podpůrné  konstrukce  vrat  vyžadujípřesnou  montáž,  protože  v případě  izolované

 haly  následuje  celá  řada  dalších montážních  prací.  Mezi  ně  patří  montáž  

vnitřního  stěnového  opláštění,  izolace  a vnějšího  stěnového  opláštění.  Poté  co  je 

montáž  dokončena,  není  již  možné  dodatečně odstranit  případné  závady  či  chyby,  k 

nimž mohlo dojít během instalace konstrukčníchprvků vrat.  



Během montáže věnujeme zvláštní pozornost vzájemnému uspořádání prvků.

Obrázek č.31   Označení  nosných prvků

5.7.5 Montáž konstrukcí pro odsávání vzduchu

Před samotnou montáží konstrukcí pro odsávání vzduchu, zkonzultujeme jejich

popis uvedený v projektu. Podpůrná konstrukce pro odsávání vzduchu se může měnit

v závislosti  na  typu  a  účelu  zařízení.  Významný  vliv  mají  také  rozměry  a  váha

odsávacího  zařízení.  Prvním  krokem  je  přesně  určit  místo  montáže  podpůrné

konstrukce.  Nosné konstrukce  odsávacího zařízení  jsou  montovány během výstavby

sekundární  konstrukce.  V tomto  případě  společně  s montáží  střešní  konstrukce

(vaznice). Všechny použité prvky podpůrné konstrukce jsou speciálně navržené profily.

Pro spojení použijeme šrouby C-11. Připojíme konkrétní prvky podpůrné konstrukce

k prvkům střešních vaznic. Musíme zachovat spojitost izolace. Přetáhneme parotěsnou

zábranu přes podpůrnou konstrukci odsávacího zařízení a utěsníme ji speciální páskou.

Obrázek  č.32 Instalace turboventů
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5.7.6 Montáž opláštění

5.7.6.1. Montáž vnějšího střešního opláštění s DROP-STOPem

V našem případě,není nutná izolace střechy,proto může se objevovat přírodní jev

kondenzace  vodních  par,  což  může  představovat  problém.  Tento  problém vyřešíme

použitím  antikondenzační  vrstvy  DROP  STOP  na  trapézové  plechy.  Tato  vrstva

absorbuje zkondenzované vodní páry a odstraní je během dne v důsledku vyšší teploty

střechy  a  správné  ventilaci.  Před  zakrytím  střešní  krytinou  s DROP  STOPem,

připravíme  místa  překrytí.  Antikondenzační  vrstva  bude  v místech  přesahů  opatřena

speciálním  lakem.  Absorpční  netkaná  textilie  bude  pokryta  lakem  v šířce  200mm

Zbytek  montážního procesu je  stejný jako v případě  klasických trapézových plechů.

Obrázek č.103 Montáž plechů s DROP-STOPem

Před zahájením montáže střešního opláštění, zkontrolujeme geometrii střechy.V

našem  případě  je  plocha  střechy  obdélníková,  zkontrolujeme  tedy,zda  jsou  střešní

úhlopříčky stejné). Plechy montujeme  kolmo k okapu. Všechny nerovnosti posouváme

do bočních bočních okrajů střechy či případně k hřebenu. Tyto části později zakryjeme

oplechováním,  které  tyto  nepřesnosti  skryje.  Pokládku  začneme  od  spodní  hrany

střechy.  Plechy  by  měly  být  uspořádány  do  pásů  od  okapové  hrany  ke  hřebenu.

Po počáteční  montáži  prvních  dvou řad  plechů,  zkontrolujte  jejich  vzájemné

uspořádání  a  uspořádání  vzhledem  k okapové  hraně.  Pokud  jsou  plechy  spojovány

paralelně, použijte šrouby pro jejich spojení.
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Obrázek  č.42 Montáž plechů ve spojích

Obrázek č.53 Postup kladení plechů

          

Obrázek č.54 Přesah plechů

Nastavíme utahovací moment na utahováku pro dotažení šroubů. Moment by

měl  být  nastaven  tak,  aby  rovnoměrně  dotáhl  těsnění  pod  podložkou.
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Přesah plechů BORGA SUPER 40 musí být ve spojích min. 200mm. Nesmíme

zapomenout zko zkontrolovat pokyny v montážní dokumentaci, týkající se vzájemného

uspořádání plechů na obou sklonech střechy.



   Obrázek č.55  Způsob připojení plechů

Z plechů ostraníme všechny špony pomocí měkkého kartáčku. Tím zabráníme

vzniku koroze  na  povrchu plechů.   Všechna místa,  kde  jsme plechy seřízly během

montáže,překryjeme korekční barvou.

Obrázek č.56 Odstranění špon

Obrázek č.57  Způsob napojení přesahů plechů

5.7.6.2. Montáž vnějšího stěnového opláštění

Před zahájením montáže  vnějšího  stěnového opláštění,  zkontrolujeme obecné

zásady montáže uvedené v projektu. Pořadí a směr montáže stěnových plechů je dán

v montážní dokumentaci. Dáváme pozor na to, aby nedošlo k poškození nebo porušení

plechů během přepravy na příslušné místo montáže. K montáži vnějšího oplechování

použijte  zvedací  stavební  mechanismy.  Jeden  pár  montážníků  pracuje  u  zvedacího

-133-



mechanismu, který se nachází souběžně s fasádou a dodržuje min. vzdálenost 80cm od

konstrukce. Druhý pár montážníků zajišťuje umístění a napojení plechů ke konstrukci.

Nejprve umístíme plechy do vertikální polohy a do požadované výšky.

Obrázek č.65  Způsob montáže vnějšího stěnového opláštění

Přesná montáž prvního plechu je důležitá pro montáž následujících plechů. Poté,

co  namontujeme první  plech,  další  by měl  na  předešlý  přesně  navazovat  (průběžné

napojení  překrývajících se „horních vln“),  tak aby se předešlo nadměrnému přesahu

dvou plechů. Nadměrné přesahy plechů není možné vzájemně sešroubovat a zvětšuje se

rozsah krytí v dané oblasti.

Obrázek č.66    Správné podélné spojení dvou plechů

Nezapomeňte nastavit utahovací moment při dotahování plechů ke konstrukci.
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Obrázek č.67  Správné dotažení šroubů

5.7.7. Montáž příslušenství

                                         

5.7.7.1 Montáž dveří

Postup montáže: 

-umístíme kompletní dveře do otvoru, dáváme pozor na levou/pravou a vnitřní/vnější

orientaci a dodržení přesné vzdálenosti mezi rámem a otvorem,

 Obrázek č.72 Určení orientace dveří levé/pravé

-jako  nedílná  součást  rámu  namontujeme  dveřní  práh,  prahová  výška  by  neměla

přesáhnout 20mm nad navrženou úrovní podlahy,

-stabilizujeme dveře  v otvoru  klíny  (vložíme  je  mezi  konstrukci  a  dveřní  rám).  Ke

stabilizaci horního nosníku dveřního rámu a prahu, použijeme další 2 rozpěrné klíny na

obou stranách rámového překladu a prahu,
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-připojíme rám dveří ke konstrukci (samořeznými šrouby) v navržených místech, tzn.

tam kde jsou předvrtány v rámu speciální otvory. Prozatím šrouby nedotahujeme.

-kontrolujeme správnost montáže – křídla by měla držet konstrukci. Seřidíme křídlo ve

vztahu k rámu upravením nastavení rámu. Dotáhneme všechny šrouby, dotěsníme dveře

na  obou  stranách  dveřního  rámu  materiálem  doporučeným  v dokumentaci

(polyuretanová pěna), v souladu s pokyny stanovenými výrobci používaných materiálů,

Obrázek č.73 Vytmelení spáry PUR pěnou

-poté  co  pěna  vyschne,  odstraňte  přebytek  tenkým nožem a  vyplňte  mezery,  které

zůstaly po distančních klínech hybridním tmelem Illbruck 

Obrázek č.74 Oříznutí PUR pěny a vyplnění mezer  

-poté  co  je  montáž  dokončena,  namontujeme  veškeré  dveřní  oplechování  pro

izolovanou halu.  

 Obrázek č.75 Oplechování izolované haly-vnější strana  
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5.7.7.2 Montáž  ventilačních turbín  

Před  zahájením  montáže  ventilačních  turbín,  zkonzultujeme  konstrukční

pokyny  uvedené  v dokumentaci.  Rotační  turbína,  která  využívá  vítr  k odvětrání

střešního skládaného pláště, je nainstalována na hřebeny námi řešené haly. Hřebenovou

střešní  turbínu  namontujeme  pod  hřebenové  oplechování.  Napojení  hřebenového

oplechování  a  nosné  konstrukce  základny  turbíny  utěsníme  hybridním  tmelem.

Profilované těsnění umístíme pod oplechováním a nosnou konstrukcí základny turbíny.

 

Obrázek č.76  Hřebenová střešní ventilace  

K upevnění  ventileční  turbíny  a  hřebenového  oplechování  k horní  hraně

vaznic použijeme šrouby B-31. Hrany oplechování umístěné na nosné konstrukci střešní

turbíny spojíme šrouby B31.  

 Obrázek č.77 Spojení hřebenové střešní turbíny a oplechování
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Myslíme na to, aby nedošlo k deformaci křehké hlavice ventilační turbíny.

Jakákoliv deformace může způsobit vibrace během provozu turbíny a poškodit ložiska. 

Povrchové střešní ventilační turbíny umístíme do speciálního systémového

Borga profilu, který umožňuje volný průtok vzduchu v profilu. Kontrolujeme umístění

průchodů ve střešním plášti. V konkrétním místě vyřízneme otvor odpovídající průměru

ventilační turbíny. Poté, v závislosti na vzdálenosti otvoru a hřebenového oplechování,

připojíme z vnější strany plechu OSB desku. Tím ztužíme celou konstrukci a bude se

chovat jako nosná konstrukce pro montáž oplechování. Uřízneme desku ve stejné šíři

jako je šíře nosné konstrukce ventilační turbíny. Pod OSB desku umístíme distanční

trámky. Po připojení desky k nosné konstrukci, provedeme dotěsnění butylovou páskou.

Dále,  namontujeme nosnou konstrukci (základnu ventilační turbíny)  do otvoru.  Před

montáží oplechování umístíme pod desku profilované těsnění na spodní hranu nosné

konstrukce

Obrázek  č.78   Utěsnění  podpůrné  konstrukce  ventilace  v ploše  střechy

5.7.8. Montáž oplechování

5.7.8.1 Oplechování hřebene bez odvětrávání č.3a

Oplechování č.3a umístíme na hřeben střechy. Profilované 40mm těsnění

připevníme  k  plechům  pomocí  hybridního  tmelu.  Poté  utáhneme  z obou  stran

oplechování  ke spoji  střešních plechů a horních  vaznic řadou šroubů.  Po vyrovnání

připevníme oplechování č.3a k horním vlnám střešních plechů, pomocí šroubů D-14.

Zároveň musíme dotahnout 15cm přesahy, rovněž pomocí šroubů D-14.
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Obrázek č.79  Oplechování 3a

5.7.8.2 Oplechování štítu A -oplechování č.10

Montáž  oplechování  štítu  č.10  začneme  kontrolou  oblasti,  která  bude

oplechována. Umístíme oplechování na hranu střechy a zkontrolujeme zda nekoliduje s

profily střešního plechu. Oplechování č.10 zakryje řezovou hranu střechy a její střešní

sklony. Po osazení, použijeme nejprve šrouby D-14 k uchycení oplechování ze strany

střešního pláště. Poté použijeme šrouby D-14 k uchycení oplechování ze strany štítu. 

Obrázek č.104  Oplechování 10

5.7.8.3 Oplechování přesahu střechy 0 oplechování č.9a

Oplechování  č.9a  uložíme  rovnoběžně  s hranou  střechy  tak,  aby

umožňovalo  odvod srážkové vody do odpadního systému.  Po montáži  střešního

opláštění,  umístíme  oplechování  pod  vnější  střešní  plech  na  hranu  nosníku  a

připojíme jej pomocí šroubů D-14 ke spodním vlnám střešního plechu, a to v  horní

části oplechování.
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Obrázek č.105 Oplechování 9a

5.7.8.4 Oplechování základů č.5a  

Oplechování č.5a zakrývá spoj stěnového opláštění a základu. Umístíme jej mezi

vnější  stěnové opláštění a základový C-nosník tak,  aby byla zachována odpovídající

vzdálenost.  Použijte  šrouby B-31 ke  spojení  oplechování  základu a  základového C-

nosníku skrz spodní vlnu plechu. Oplechování č.5a upravíme a položíme mezi stěnové

opláštění a C-nosníkový profil základu. Oplechování základu bude namontováno šikmo

na podezdívku tak, aby umožňovalo odvod srážkové vody. Použijeme šrouby B-31 ke

spojení oplechování a základového C-nosníku skrz spodní vlnu vnějších plechů.

Obrázek č.83 Oplechování č5a
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5.7.8.5 Oplechování rohů č.4a

Použijeme šrouby D-14 pro připojení oplechování vnějšího rohu k vnějším

stěnovým plechům.  Oplechování  č.4a  bude  umístěno  ke spodním částem stěnových

plechů  v pravém  úhlu.  Bude  ve  svislé  poloze  a  bude  přiléhat  k rohu  stěny.  Poté

použijeme šrouby D-14 k připojení oplechování k horním vlnám stěnového plechu.

Obrázek č.81  Oplechování 4a 

5.7.8.6 Vnější vertikální oplechování dveří č.22a

Oplechování umístíme na povrch stěny a na část dveřního rámu. Kratší část

oplechování  bude  částečně  zakrývat  dveřní  rám.  Uříznene  a  připojíme  oplechování

k dveřnímu rámu pomocí  jedné  řady šroubů D-14.  Druhá řada šroubů  oplechování

přichytí k C-nosníku dveřní konstrukce.   

Obrázek č.106 Oplechování 22a

5.7.8.7 Vnější horizontální oplechování dveří č.5b , č.21b

Před zahájením montáže oplechování č.5b si připravíme svislá oplechování

č.22a. Změříme plochu, kterou je potřeba zakrýt oplechováním a umístíme oplechování

pod stěnový plech, který se nachází v horní části dveřního rámu. Poté se oplechování
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připojí ke spodním vlnám stěnového plechu pomocí jedné řady šroubů D-14. Zakryjeme

ukotvení oplechování č.5b pomocí oplechování č.21b. Připevníme je k hraně stěnového

plechu, těsně nad oplechováním č.21b. Zachováme odpovídající vzdálenost mezi dvěmi

oplechováními. Použijeme šrouby D-14 k připojení oplechování č.21b k horním vlnám

stěnového plechu.

     Obrázek č.107 Oplechování č.5B, č.21b

5.7.8.8 Oplechování sekčních vrat č.27a 

Umístěte oplechování na vnější stranu sloupku vrat a na vnější stěnový plech.

Použijte  šrouby D-14 k připojení  oplechování  k horním vlnám vnějšího stěnového

plechu.  Poté použijte šrouby B-31 k připojení  oplechování k vnitřní  straně sloupku

vrat.

Obrázek č.108 Oplechování č.27a
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5.7.9 Montáž okapového systému

5.7.9.1. Montáž háku/držáku

Montáž okapového systému začíná označením míst pro svody a označením

míst pro háky/držáky.  Nejnižší možná poloha háku je v minimální vzdálenosti 300mm

od svodu.

Obrázek č.88 Nejnižší dovolená poloha háku

Další hák by měl být namontován z druhé strany svodu o něco málo výše

(2.5mm) než je nejnižší hák .

Obrázek č.89 Montáž háku

Hák, který je ve vztahu ke svodu nejvýše by měl  být  přichycen z druhé

strany okraje střechy. Poté namontujte zbytek háků po vzdálenostech 600mm.

Obrázek č.90 Rozteč háků

5.7.9.2. Montáž žlabu

Žlab osadíme do háků do háků. Označíme si místo pro svod. 
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Obrázek č.91 Montáž svodu

Obkreslíme si obrys svodu na povrchu žlabu.  

Obrázek č.92 Obkreslení kotlíku

Nařízneme žlab napříč dle předresleného obrysu.

 

Obrázek č.93 Nastřihnutí žlabu

Použijeme nůžky na vyříznutí žlabu okolo otvoru

Obrázek č.94 Vyříznutí žlabu

Vyřiznutou  část  tvarujeme  zevnitř  tak,  aby  se  sem  nedostala  voda.
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       Obrázek č.95 Tvarování napojení  

Následně  namontujeme svod.  Připojím jej  z  vnitřní  strany a  zahnme do

otvoru.  

      

Obrázek č.96 Montáž svodu

Nasadíme koncovku seříznutím nebo ohnutím bočních úchytů. Dáváme pozor, aby se

udržela dostatečná vzdálenost od oplechování systému odvodu vody.

Obrázek č.97 Nasazení koncovky a její naklepnutí

Obrázek č.98 Zatlačení a zacvaknutí háků
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5.7.9.3. Montáž žlabových spojek

Spojky namontujeme ve spojích mezi žlaby. Ponecháme dilatační mezeru 4-

5mm.Zacvakneme spojky ze zadní strany žlabu a připevníme je k okraji ohnutím, tzv.

„malá spojka“. 

Obrázek č.99 Montáž žlabových spojek

5.7.9.4. Montáž kolen a spojovacích prvků

Obrázek č.100 Kolena a spojovací prvky

5.7..5. Montáž držáku svodů

Držáky svodů  montujeme v minimálních  vzdálenostech  2m.  Každý  svod

ukotvíme minimálně dvěmi držáky. Spojovací  prvky budou namontovány v horním a

dolním koleně.  Umístíme je  do správných poloh,  změříme délku svodu a označíme

místo pro umístění  prvního horního držáku.  Držák bude namontován být  15cm pod

kolenem.  Během montáže  zkontrolujeme  polohu  svodu.  Měl  by  být  rovnoběžně  se

stěnou. 
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Obrázek  č.101

Montáž držáku svodu.

5.8 Kontrola jakosti

Jakosti a požadované kvality opláštění docílíme kontrolou dílčích částí montáže 

a dodržováním technologických předpisů. Problematika dodržení jakosti bude nastíněna

v této kapitole – Požadavky na jakost a její zajíštění pro izolovaný systém firmy Borga. 

Kontrola jakosti se skládá z kontroly vstupní, mezioperační a výstupní. V další částí mé 

BP uvedu jednotlivé osoby, jejich povinosti a způsob kontrol. Výsledky těchto kontrol 

zaneseme do stavebního deníku

5.8.1 Vstupní kontrola 

Kontrola kompletnosti projektové dokumentace k halovému objektu

Kontrola připravenosti staveniště 

Kontrola připravenosti pracoviště 

Kontrola materiálu – Střešních plechů, stěnových plechů, izolačních materiálu, 

           spojovacího materiálu,oplechování a dalšího příslušenství

Kontrola logistiky na stavbu a skladování materiálů

Kontrola strojů 

5.8.2 Mezioperační kontrola 

Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola způsobilosti a kvalifikace dělníků 

Kontrola ocelové nosné konstrukce

Kontrola přípravy montáže

Kontrola montáže vaznic a paždíků

Kontrola opláštění objektu 

Kontrola osazení okenních a dveřních rámů a výplní 

Kontrola prvků oplechování
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5.8.3 Výstupní kontrola 

Kontrola celkového vzhledu, povrchu fasády,napojení fasády,odstranění fólií

Kontrola rozměrů, geometrie, rovinnosti a svislosti 

5.9 BOZP 

Před započetím každé etapy budou montážníci seznámeni s pracovním postupem 

pro danou činnost, použitím předepsaných pracovních pomůcek, strojů, nářadí. Podrobněji 

se budu BOZP zabývat v kapitole č.9 dle nařízení vlády č.136/2016 Sb., nařízení vlády č. 

362/2005 Sb., zákona č. 88/2016 Sb. a nařízení vlády č.378/2001.

5.10 Environment, nakládání s odpady 

Všechny odpadní materiály vzniklé při stavbě budou zlikvidovány dle zákona 

č.185/2001 Sb. o odpadech. Většinu vyprodukovaného odpadu budou tvořit odřezky plechů 

použitých na opláštění, izolací a fólií. Odpadní materiál bude naložen do kontejneru na 

stavební odpadní materiál a po jeho naplnění odvezen na skládku odpadu.Odpady, které při 

montáži vzniknou, budou likvidovány podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Největší 

část odpadu budou tvořit odřezané kusy sendvičových panelů. Odpad bude uložen do 

kontejneru na odpad a ten bude poté odvezen na skládku.

Plastové obaly 15 01 02 

Zinkované profily 17 04 04 

Železo, ocel 17 04 05 

Směsný komunální odpad 20 03 01

Zatřízení bylo provedeno podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. Další nakládání s odpady bude 

probíhat dle vyhlášky č. 83/2016 Sb.

5.11 Literatura 

Seznam použité literatury je uveden v samostatné kapitole v závěru této práce. 
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6.1 Stavební stroje  

6.1.1 Primární doprava 

Do Primární  dopravy  je  zahrnuta  doprava  od  dodavatelů  na  staveniště.  Veškerá

primární doprava je zajištěna subdodavateli na staveniště vlastními prostředky .

6.1.2 Sekundární doprava 

Sekundární doprava zabezpečuje přepravu materiálů po staveništi.

6.1.2.1Automobilový  jeřáb Tatra AD20 

Technické parametry autojeřábu Tatra AD 20

Zatížení náprav kg 7380 2.10.8590

Nosnost kg 20000

Pojezd s břemenem kg/mm 4000 2800

Délka základního výložníku Zasunutý: 8 900 mm Vysunutý: 20 900 mm

Délka výložníku s nástavcem 28 800 mm

Hydraulická soustava 2 pomocné obvody 2 hlavní na otočném svršku

Bezpečnostní zařízení SLI 05

Ovládání Mechanické,čtyřpákové

Typ podvozku Tatra 815

Výkon motoru T 230 kW při 18 000 kg

Maximální povolená rychlost 80 km/hod
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Tab 22. Technické údaje – autojeřáb Tatra AD20

Jeřáb  bude  využit  při  zvedání  ocelové  konstrukce  a  pro  možnou  vykládku 

komponentů(uvažován  jako  rezerva  při  poruše  VZV).  Byl proveden  výpočet  pro 

nejvzdálenější břemeno s největší váhou-jeřáb vyhověl.



   Obrázek č.109 Technické info-Tatra AD 20
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6.1.2.1Nůžková pracovní plošina Haulotte: H 12 SX

Obrázek č. 110 – Technické údaje H12 SX
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6.1.2.2 Vysokozdvižný vozík Linde H30D

                                  
                                   Technická specifikace vysokozdvižný vozík Linde H30D

Nosnost kg 3000

Výška zdvihu mm 3005

Celková výška mm 2230

Zvedací zařízení STANDART

Pohon DIESEL

Motor VW

Hmotnost kg 4560

Obrázek č.111 Fotka- Vysokozdvižný vozík Linde H30D
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 Tab 23. Technické údaje –  Vysokozdvižný vozík Linde H30D
   



6.1.3 Elektrické nářadí 

6.1.3.1 Aku příklepová vrtačka HILTI  TE 4-A22 

Energie příklepu 2 J

Frekvence příklepu  5200/m

Hodnota triaxiální vibrace 11 m/s2 1

Příklepové vrtáky (optimální) 5-12 mm

Max. Rozsah příklepově vrt. průměru 5-18mm

Optimální vrtání do betonu 12 mm

Třída hmotnosti 3 kg

Obrázek č.112 Fotka- Aku příklepová vrtačka HILTI  TE 4-A22 

6.1.3.2 Aku úhlová bruska AG 125-A22

Hodnota trojosých vibrací při úhl. broušení 3,8 m/s2 1

Průměr kotouče 125 mm

Max. hloubka řezu 34 mm

Rozměr závitu vřetena 14 mm

Otáčky naprázdno 9500 rpm

Váha v souladu s postupem EPTA 01/2003 2,7 kg
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Tab 24. Technické údaje –  Aku příklepová vrtačka HILTI  TE 4-A22 

Tab 25. Technické údaje –  Aku  úhlová bruska AG 125-A22



Obrázek č.113 Fotka-  Aku úhlová bruska AG 125-A22

6.1.3.3 Aku vrtačka SF 22-A

Rychlost otáček 1: 370 ot/min, 2:1250 ot/min 3:2140 ot/min

Rozsah kroutícího momentu 2-12 Nm

Max. Kroutící moment-měkký spoj 50 Nm

Počet převodových stupňů 3

Rozsah upínacího držáku nástroje max. 13 mm

Utahování univerzálních kotev(HUD) max. 120 mm

Váh v souladu s postupem EPTA 01/2003 2,5 kg

Obrázek č.114 Fotka-   Aku vrtačka SF 22-A

 6.1.3.4 Aku rázový utahovák SIW 22T-A ½

Upínací nástroj/Sklíčidlo Vnější čtyřhran 1/2“

Váha v souladu s postupem EPTA 01/2003 3 kg

Max. Kroutící moment 450 Nm

Frekvence příklepu 2500/m

Utahování šroubů s vysokou pevností 8-16 mm

Utahování standartních šroubů 12-24mm

Utahování univerzálních kotev(HUD) 14 mm
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Tab 26. Technické údaje –   Aku vrtačka SF 22-A

Tab 27. Technické údaje –    Aku rázový utahovák SIW 22T-A ½



Obrázek č.115 Fotka-   Aku rázový utahovák SIW 22T-A ½

 6.1.3.5 Aku montážní šroubovák ST 1800 – A22

Energie baterie 56.16 Wh
Váha v souladu s postupem EPTA 01/2003 2,5 kg

Rozsah rychlosti bez zátěže 0 – 2000 rpm

Max. Rychlost bez zátěže 2000 rpm

Rukojeť absorbující vibrace Ano 

Hmotnost 2.5 kg 

Typ sklíčidla Rychloupínací sklíčidlo 1/4" 

Obrázek č.116 Fotka-   Aku rmontážní šroubovák ST 1800 – A22
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  Tab 28. Technické údaje –    Aku rmontážní šroubovák ST 1800 – A22



 6.1.3.6 Prostřihovač Makita JN1601 

Příkon 
550 W 

Hmotnost 1,6 kg 

Řezný výkon při 250 N/mm2 2,5 mm , při 400 N/mm2 1,6
mm , při 600 N/mm2 1,2 mm 

Počet úderů za minutu 2.200 min-1 

Řezný výkon při 400 N/mm2 1,6 mm 

Řezný výkon při 600 N/mm2 1,2 mm 

Rozměry (d x š x v) 261 x 75 x 177 mm 

Poloměr řezu vnitřní / vnější 45/ 50 

Šířka řezu 5 mm 

Obrázek č.117Fotka-   Prostřihovač Makita JN1601 

 6.1.3.6 Nůžky na plech Makita JS1000

Hmotnost 
1,4 kg 

Příkon 
380 W 

Počet úderů za minutu 4.500 min-1 

Řezný výkon při 400 N/mm2 1,0 mm 

Řezný výkon při 600 N/mm2 0,7 mm 

Rozměry (d x š x v) 322 x 70 x 78 mm 
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Tab 29. Technické údaje –    Prostřihovač Makita JN1601 

Tab 30. Technické údaje –   Nůžky na plech Makita JS1000



 

Obrázek č.117-Fotka-   Nůžky na plech Makita JS1000
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7.1  Požadavek  na  zajištění  rozhodujících  médií  a  hmot  a

jejich zabezpečení.

Dále  bude  prostor  staveniště  vybaven  stavebním kontejnerem.  Ostatní  vybavení

staveniště umístěno v objektech investora. Umístění všech prvků je vykresleno ve výkresu

zařízení staveniště.
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7.1.1 Kancelář umístěna v objektu 1  

 Kancelář  umístěna  v  objektu  1  bude  sloužit  jako  zázemí  pro  parťáka

stavbyvedoucího,  stavbyvedoucího,  technický  dozor  investora  a  případně  další  osoby

určené k řízení stavby. Kancelář je vybavena stolem, 4x židlí, uzamykatelnou skříňkou, 5x

elektrickou  zásuvkou  a  stojanem s  pitnou  vodou.  Okno  z  kanceláře  směřuje  směrem k

realizované hale.

Jako sociální zázemí pro montážní dělníky a zázemí pro administrativu stavby bude

využit  objekt  s  označením  1.  Tento  objekt  je  zaznačen  jak  na  stavební  situaci,  tak  i  na

zařízení staveniště.

Na  staveništi  nejsou  obsaženy  stavební  buňky,  veškeré  zázemí  potřebné  pro

výstavbu bude umístěno do stávájících objektů investora. Materiál bude skladován v hale s

označením 2.

Rozvod  vody  bude  případně napojen  textilní  hadicí  do  vodoměrné  šachty  

zaznačené  na výkrese  stavební  situace.  Přípojka  bude  také  opatřena  certifikovaným 

vodoměrem. Voda je uvažována pouze jako hasební(dle stávajících požárních bodů areálu.

V  prostoru  staveniště  bude  vybudována  nová  rozvodná  skříň  pro  elektrickou

přípojku,  která  bude  obsahovat  certifikovaný  elektroměr.  Napojena  bude  na  stávající

elektrickou rozvodnou skříň umístěnou u vedle stojící haly ve vlastnictví investora. Přípojka

bude vedená v nadzemní chráničce.  



7.2 Odvodnění prostoru staveniště

Srážková  deštová  voda  bude  v  okolí  staveniště  vsakována  zeminou.  Většina

prostoru staveniště leží  na vyasfaltovaných plochách,  na kterých bude voda odtékat  dle

stávajících poměrů.

7.3  Napojení  staveniště  na  stávající  dopravní  a  technickou

infrastrukturu 

Prostor staveniště je umístěň na vyasfaltovaných plochách ve vlastnictví investora.

Vjezd a výjezd z prostoru staveniště je situován východním směrem ven z areálu k obci

Nové Bránice. Na hranici areálu je umístěna uzamykatelná brána s vrátnicí, kudy budou na

stavbu  přijíždět  jak  stroje,  tak  i  materiál.  Veškeré  vnitroareálové  komunikace  jsou  ve

vlastnictví investora.
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7.1.4 Toaleta umístěná v objektu 1

V  objektu 1 bude  pro  montážníky  vyhrazen  prostor  toalet  v  objektu.

7.1.3 Skladovací prostor v objektu 2

Skladovací prostor umístěný v objektu 2 je umístěný za uzamykatelnými dveřmis 
bezpečnostním  zámkem.  Tento  prostor  je  zamýšlený  pro  skladování  nářadí  a  drobného
materiálu.

7.1.2 Šatna umístěna v objektu 1  

Vybraná  uzamyketalná  místnost  v  objektu  1  byla  vybrána  jako  šatna  pro

montážníky.  V  této  místnosti  jsou  obsaženy  uzamykatelné  skříňky.  Rozvod  elektrické

energie je řešen v rámci objektu S05. Stojan s barelem s pitnou vodou bude umístěň v

místnosti  šatny.  Hygienická normová plocha pro jednoho zaměstnance je  1,25 m2  ,  tzn.

1,375  m2  plochy  podlahy.  (2,53*5,58)/1,375  =  10,27,  tzn.  pro  10  zaměstnanců.  Pro

plánovanou partu 1 parťák mistra, 3 montážní dělníci + stavbyvedoucí prostor bezproblémů

vyhoví.



V okolí  realizované haly vedou rozvody sítí.  V našem případě není  nutné jejich

přeložení.  

V nejbližším okoli realizovaného objektu jsou uloženy tyto sítě:

Vodovodní  řád  PE  DN40  ve  vlastnictví  společnosti  ZOŠI  TRANS  vedoucí  z

hlavního  řádu  vedoucí  pod  příjezdovou  cestou  k  areálu  ZOŠI  TRANS.  Není  nutné

upravovat trasu vedení řádu

Kabel NN ve vlastnictví společnosti ZOŠI TRANS vedoucí v zemním rozvodu z

obce Nové Bránice. Není nutné upravovat trasu vedení kabelu.  

Kanalizační vnitroareálový rád ve vlastnictví společnosti ZOŠI TRANS vedoucí v

zemním rozvodu. Není nutné upravovat trasu tohoto řádu.

7.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

Práce  na  realizaci  opláštění  objektu  budou  výhradně  probíhat  na  pozemcích  ve

vlastnictví investora. Při jeřábnických pracích pro stavbu ocelové konstrukce(není součástí

BP) a skládání materiálu (uvažováno jako varianta místo VZV) musíme dodržet zakázané

zóny, kde nesmí dojít k pohybu ramena jeřábu se zavěšeným břemenem. Vzhledem k tomu,

že všechny dotčené pozemky jsou ve vlastnictví investora, nepočítá se s tím, že by mohlo

dojít k porušení práv třetí strany. Veškeré dotčené komunikace jsou ve vlastnictví investora,

dojde akorát k záboru parkovací plochy pro zřízení staveniště. Veškerá technika vyjíždějící

z areálu musí být očištěna, abychom zabránili  znečištění komunikace. Pracovní doba na

stavbě  po  dobu  realizace  opláštění  je  stanovena  od  7:00  do  19:00.  Není  tedy  nutné

posuzovat stavbu na vliv rušení nočního klidu v obci. 

7.5 Zabezpečení  okolí  staveniště  a požadavky na související

asanace, demolice, kácení dřevin 
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Staveniště  je  umístěno  v  oploceném  areálu  společnosti  ZOŠI  TRANS.  

Jedinou vyjímku  tvoří  sklad  materiálu  a  jižní  část  staveniště,  kde  bude  realizováno  

dočasné rozebíratelné oplocení 2m



vysoké. Všechny vstupní cesty na staveniště budou označeny cedulemi s nápisem „Zákaz

vstupu na staveniště.“ Všechny osoby vstupující na staveniště musí být řádně proškoleni z

hlediska BOZP.

V současné  době  je  v  místě  realizované  haly  skladovací  plocha  mezi  halovými

objekty. Jsou zde umístěny palety a drobný materiál. Jak palety, tak i drobný materiál bude

před samotným započetím stavby odstraněn. U zpevněného pásu pro pojezd v šíři 3m z jižní

strany objektu  bude po  dokončení  prací  provedena zpětná  rekultivace  na  ornou půdu.  

7.5.1 Mobilní plotový panel F2 z pozinkované oceli.

Pro  zabezpečení  vstupu  nepovolaných  osob  na  staveniště  bude  z  jižní  strany

staveniště umístěň Mobilní plotový panel F2 z ponikované oceli. Tyto panely budou dodány

včetně  plastobetonových  podstavců.  Dodávku  oplocení  zajistí  firma  DEK-stavebniny.

Samotný  plotový  panel  je  tvořen  svařeným  trubkovým  rámem  s  drátěnou  výplní

nabodovanou do rámu. Oplocení po celé délce bude opatřeno neprůhlednou geotextílií. V

místě  napojení  na  stávající  plot  společnosti  ZOŠI  TRANS  budou  nainstalovány

spojky.Budou použity svařené ocelové trubky s drátěnou výplní, přivařené do obvodového

rámu. Spolu s oplocením budou dodány i ukládací betonové patky, bezpečnostní spojky a

dvě uzamykatelné brány o dvou polích s pojezdovým kolečkem. Oplocení bude opatřeno

neprůhlednou fólií nebo geotextílií.  

Rozměr plotového panelu  3500x2000

7.6 Zábor pro prostor staveniště (dočasný / trvalý) 

Dočasný zábor bude nutný na parcele č. 330/83 a 330/84 ve vlastnictví společnosti

ZOŠI TRANS pro umístění zařízení staveniště, uskladnění materiálu pro realizaci opláštění

a dočasného situování strojů potřebných pro montážní a zvedací práce na realizaci opláštění

haly. Dočasný zábor v šíři 3m zpevněné plochy určené pro pojezd montážních plošin bude

nutný na parcele č. 798/31 ; 798/35 a 798/36 ve vlastnictví společnosti ZOŠI TRANS. 
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Povrchová  úprava Pozinkovaná  ocel
Tab 31. Technické údaje –   Plotový dílec F2

Při realizování haly není uvažováno s trvalým záborem žádné parcely.  



7.7 Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí

při výstavbě  

Podle platné zákonné úpravy č. 185/2001 Sb. o odpadech budou veškeré stavební

odpady, vzniklé při realizačních pracích na opláštění, budou třízeny a likvidováby přímo v

prostoru staveniště, nebo odvozem do areálu sběrných surovin.

V prostoru staveniště bude umístěna investorem popelnice  na  komunální  odpad.

Kontejner na směsný stavební odpad zajišťuje firma Borga. Při realizaci opláštění haly se

bude stavební odpad skládat hlavně z kovových plechů, části pozinkovaných profilů, kusů

izolace a fólií. Veškerý dřevěný materiál ať již z prokladků či palet po domluvě zlikviduje

investor.

Plastové obaly 15 01 02  

Zinkované profily 17 04 04  

Izolace 17 06 04  

Železo, ocel 17 04 05  

Směsný komunální odpad 20 03 01

Zatřízení bylo provedeno podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. Další nakládání s odpady

bude probíhat dle vyhlášky č. 83/2016 Sb.

7.7.1 Kontejner na odpad 10m3 / 5t  

Délka 4,00 m

Výška 1,30m

Šířka 2,10m

Nosnost 5t

Objem 10m3
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Tab 32. Technické údaje –   Kontejner na odpad 10m3 / 5t



7.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie

zemin 

Pro  realizační  etapu  opláštění  haly  systémem  BORGA se  nepočítá  se  zemními

pracemi. Následné terénní dorovnání je řešeno subdodavatelskou firmou.

7.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Veškeré nářadí, stavební stroje a zařízení pro realizaci opláštění musí být po celou

dobu realizace v uspokojivém technickém stavu a nesmí dojít k úniku žádných provozních

kapalin a dalších nebezpečných látek do půdy. 

Veškerý odpad bude shromažďován do odpadního kontejneru umístěného na stavbě

a následně zlikvidován dle platné zákonné úpravy č. 185/2001 Sb.

7.10 Zásady BOZP při práci na staveništi, posouzení potřeby

koordinátora BOZP při práci podle jiných právních předpisů 

Všichni zaměstnanci budou před započetím každé etapy prací seznámeni s jejich

postupem.  U  všech  zaměstnanců  bude  provedeno  proškoleným  zaměstnancem  vstupní

školení pracovníků z BOZP a PO. Pracovníci jsou povinni nosit OOPP ( ochranné přilby,

rukavice, reflexní vesty, pracovní obuv a oděv, při práci na střeše či plošinách záchytné

prostředky pro pád z výšky).

Při následné realizaci montážních prací je bezpodmínečně nutné dodržovat nařízení

vlády č. 136/2016 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., a nařízení

vlády č. 378/2001.

Porobnější  informace  o  problematice  bezpečnosti  a  ochraně  zdraví  při  práci

nalezneme v samostatné kapitole BP č.9 BOZP VYBRANÉ TECHNOLOGICKÉ ETAPY 
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Při  posuzování  nutnosti  přítomnosti  koordinátora  BOZP  na  realizované  stavbě,
jsem dospěl kzávěru, že jeho přítomnost není nutná z několika důvodů:
-nedochází k pracím ve výškách nad 10m
-celková doba praci nepřesáhne 30 dní a nebude na ní zároveň pracovat více než 20 osob po 
dobu delší než 1 den 



7.11 Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených  

staveb  

Na ralizované stavbě se nepočitá s pohybem osob s omezením shopnosti pohybu.

7.12 Zásady pro dopravní engeneering

Na přijezdové komunikaci k areálu firmy ZOŠI TRANS bude umístěno dočasné
dopravní  značení  upozorňující  na  vzjez  a  výjezd  vozidel  stavby.  Vzhledem  k  šířce
příjezdové komunikace není nutné upravovat přednost dopravním značením.

7.13 Stanovení speciálních podmínek pro realizaci stavby 

Pro realizaci stavby nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. 

7.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

 
Celková doba výstavby je  předpokládaná na  dobu 5 měsíců  od započetí  stavby.

Stavba bude dělena na jednotlivé dílčí celky.
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Zemní práce-zaměření základů a výkopové práce 

Práce na spodní stavbě-betonáž základových patek 

Montáž primární nosné kce - montáž ocelové haly 

Montáž sekundární nosné kce – montáž pozinkovaných profilů 

Montážní práce na opláštění haly 

Vnitřní dokončovací stavební práce

Vnější dokončovací stavební práce

Rekultivace okolí
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8.1 Vstupní kontroly 

8.1.1 Kontrola projektové dokumentace

Technický  dozor  investora  společně  se  stavbyvedoucím  zkontrolují  úplnost  a

správnost projektové dokumentace, jejímž obsahem je:

                                                                                              

Technická zpráva, zásady organizace výstavby a výkres zařízení staveniště 

Technologický předpis pro izolovaný halový systém firmy Borga

Výkresy pohledů na halu(elevation) a montážní dokumentaci, detaily 

Výkaz výměr  

8.1.2 Kontrola připravenosti staveniště  

8.1.3 Kontrola připravenosti pracoviště 

8.1.4 Kontrola materiálu  

Mistr montážní party spoleně se stavbyvedoucím překontrolují přejímky dodávek

veškerého materiálu,  zkontrolují  rozměry a mnoštví  dodaného materiálu podle dodacích

listů. Následně bude dodací list překontrolován s objedávkou materiálu. Po vizuální stránce
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Při přebírání pracoviště na staveništi se kontrolují veškeré ocelové nosné konstrukce

svislé a vodorovné, nosná pozinkovaná konstrukce výměn oken a dveří, nosné pozinkované

profily  pro  kotvení  fasádních  plechů(  L,  Z,  C,  CU  profily)  dle  výkresu  č.9  Stěnové 

paždíky.  Veškeré zmíněné části stavby musí být před následným zateplením a opláštěním  

stavebně  dokončeny.  Jednodlivé  nosné  profily  haly  se  kontrolují  podleprojektové 

dokumentace  a  odchylky  nesmí  přesáhnout  povolenou  mez.  Svislá  a  vodorovná nosná 

konstrukce  nesmí  přesáhnout  maximální  ochylku  +-5  mm/4  m  a  na  12  m  délky  je

maximální  přípustná  ochilka  15mm.  Vodorovnost  při  napojení  na  stávající  halu  nesmí

přesáhnout odchylku 2mm/ 2m.

Zkontroluje  se  zabezpečení  stavenište,  volnost  všech  ploch  určených  ke

skladování  a  zda  jsou  na  staveništi  veškeré  prostředky  podle  výkresu  č.3  Zařízení

staveniště.    

                                                                                



bude materiál  překonstrolován,  zkontrolováno bude jestli  jde o správný typ typ  plechu,

tloušťky, barvy a délky. Stejná kontrola se provede i u pozinkovaných profilů, jestli jde o

správnou délku, typ profilu a děrování. Následně po navezení tepelné izolace na stavbu se

provede  kontrola  typu  a  tloušťky  izolace.  V případě,  že  je  veškerý  materiál  vpořádku,

stavbyvedoucí či mistr provede přejímku materiálu a následně provede zápis do stavebního

deníku.

Při  převzetí  šroubů od subdodavatele  se  zkontroluje  typ  šrouby,  počet  kusů  a  a

barevná  úprava.  Pokud  je  vše  vpořádku,  stavbyvedoucí  či  mistr  přijmou  dodací  list  a

provedou zápis do stavebního deníku.

Při následné dodávce okapového systému včetně příslušenství se kontroluje, jestli se

dodaný  materiál  shoduje  s  materiálem  objednaným.  Kontroluje  se  typ,  barva,  délka  a

průměr okapového systému.  V případě že je shledáno, že materiál dodaný se shoduje s

materiálem objednaným, přijme stavbyvedoucí či mistr dodací list a provede se zápis do

stavebního deníku.

Při přejímce klempířských prvků, turbín, silikonu a těsnících pásek a oplechování se

kontroluje jejich shoda s projektovou dokumentací

8.1.5 Kontrola dopravy a skladování  

Při  dopravě  a  manipulaci  s  materiálem  v  místě  staveniště   nesmí  dojít  k  jeho

poškození a případnému zničení. Pozinkované profily jsou baleny na dřevěných paletách

opatřených  prokladky.  Plechy  budou  skladováný  na  paletách  a  každý  plech  je  opatřen

polyethylenovou folií, která se z plechu odstraní až při montáži. Folie brání mechanickému

poškození  plechu-  poškrání.  Po  dodání  tepelné  izolace  se  izolace  skladuje  pod

nepromokavou plachtou, před stavebním dokončením střechy, následně se skladuje uvnitř

haly. Při vykládce musíme dbát na kontrolu nepoškozenosti palet a pe úvazů, aby nedošlo k

degradaci paleti a následnému poškození materiálu.                 
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Jednotlivé palety budou rozmístěny na stavbě na předem určená skladovací míste

dle  výkresu  č.3  Zařízení  staveniště.  Po  jejich  uložení  provede  stavbyvedoucíkontrolu 

celistvosti a nepoškozenosti palet, v případě tepelné izolace zabezpečení ochranné plachty 

proti odfouknutí poryvem větru.



8.2 Mezioperační kontroly  

8.2.1 Kontrola klimatických podmínek               

8.2.2 Kontrola kvalifikace a způsobilosti dělníků  

Mistr montážní party je zodpovědný za dostatečnou kvalifikaci všech pracovníků

čety. Z tohoto důvodu překontroluje před započetím montážních prací jejich odbornost dle

dodaných dokumentů.  Mezi  tyto  dokumenty  patří:  výuční  list,  certifikát  o  proškolení  a

znalostí  z halového systému firmy BORGA, platné dokumenty opravňující  k uvazování

popruhů a platné dokumenty k řízení montážních plošin. Před samotným začátkem stavby

musí  být  všichni  pracovníci  proškoleni  BOZP  a   stavbyvedoucím  seznámeni  s

technologickým  postupem  a  specifiky  danné  výstavby  haly,  kterou  budou  následně

provádět.  Proškolení  potvrdí  svými  podpisy  v  protokolu,  že  byli  řádně  proškoleni  a

seznámeni s výstavbou a riziky stavby. Tento protokol je veden ve stavebním deníku. Při

samotné montáži bude mistr montáže kontrolovat dodržování všech pravidel BOZP a zda

montážnici používají všechny předepsané ochranné pomůcky a zdali postupují přesně podle

technolgického postupu.

Během  montážních  prací  ocelové  haly  budou  pracovníci  náhodně  vyzváni  k

podrobení dechové zkoušce na požití alkoholu
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Před  začátkem  montážních  prací  se  provede  kontrola  klimatických  podmínek

stavbyvedoucím a následné dny je provádí mistr. Tato kontrola bude prováděna vizuálně a

měřením,  veškeré  záznamy  budou  zapsány  do  stavebního  deníku.  Doporučené  teploty

kladení  plechů  a  pozinkovaných  profilů  jsou  od  výrobce  5°C  až  +35°C.  Velký  důraz

klademe taky na měření  rychlosti  větru.  Bude-li  překročena rychlost  větru nad 8m/s,  je

nutné  montážní  práce  přerušit.  Montážní  práce  budou  také  z  bezpečnostních  důvodů

přerušeny při  snížené  viditelnost,  náledí,  námraze,  prudkému sněžení  a  dešti.  Montážní

práce mohou pokračovat až po zlepšení klimatických podmínek, pokud nedojde k jejich

zlepšení, budou montážní práce přerušeny.

          Následně se provede kontrola uložení šroubů, ocelových prvků,  prvků  okapového 

systému do  uzamykatelného  skladu.  Nářadí  montážníci  uloží  do  uzamykatelného  voziku.



8.2.3 Kontrola pozinkované nosné konstrukce 

 

Po  dokončený  kompletní  montáže  se  ve  výměnách  pro  okna  a  dveře  provede

kontrola  rozměru  otvorů.  Pokud  není  otvor  ve  standartizované  velikosti,  je  nutno  jej

předelat 

Rozměr Mezní ochylky v mm pro rozsah rozměrů

Do 5,0 Vice  než  5,0-
10,0

Vice  než  10,0-
15,0

Více než 15,0

Délka,
šířka
(hloubka)

±5 ±7,5 ±10 ±12,5

výška ±7,5 ±10 ±12,5 ±15

8.2.4 Kontrola přípravy montáže folie a tepelné izolace     

Mistr party provede kontrolu jakosti a typu dodané tepelné izolace a folií. Následně

podle technologického předpisu dojde k zafoliování všech nosných ocelových prvků a k

přiklopení folie nosnými pozinkovanými profily.poté je mezi profily kladena tepelná izolace

a provede se i záklop z druhé strany. Kontrolujeme přerušení tepelných mostů dle standartů

filmy Borga (Cold bridge breaker).  Tyto prvky jsou vkládany do míst  předpokládaného

tepelného mostu.  Tímto  postupem pokračujeme dokud neopláštíme a  nezateplíme  celou

halu.   
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Tab 33. Povolené mezní ochylky nosné pozinkové konstrukce dle standartu firmy Borga - 
Vychází z normy ČSN EN 1993 - 1 - 1

Mistr  party  provede  kontrolu  namontovaných  pozinkovaných  profilů  a  kontrolu

jejich  spojů.  Tato  kontrola  bude  provedena  dle  výkresu  č.9  Stěnové paždíky.  Při 

spojování  pozinkované konstrukce  k ocelové  konstrukci  je  nutné  požívatochranné  brýle

 a  pracovní  rukavice,  pro  zamezení  možných  úrazů.  Probíhá  i  kontrola nalepení PE 

samoepící pásky.  



8.2.5 Kontrola přípravy montáže interiérových a exteriérových plechů      

Mistr  party  provede  kontrolu  délek  plechů  přichystaných  k  montáži,  dle  pozice

složení plechů na staveništi. Kontroluje se, jestli jsou složeny plechy stejných délek u místa

jejich pokládky. Pro případné dorovnání délky přímo na stavbě se využívá bruska s řezným

kotoučem na kov. Při  přířezu jednotlivých plechů se dbá na přesnost a jestli montážníci

využívají  při  zkracování  předepsané  pomůcky  BOZP.  Odřezané  kusy  se  ukládají  do

přistaveného kontejneru na směsný stavební odpad, který je umístěn přímo na staveništi.

8.2.6 Kontrola montáže plechů

8.2.7 Kontrola osazení okenních a dveřních rámů a výplní 

8.2.8 Kontrola klempířských prvků  

Mistr party zkontroluje dle montážní dokumentace správnost instalace oplechování

haly.  Kontroluje  jejich  správnou  polohu,  tvar,  velikost,  barvu  ,  barvu  uchycení  pomocí

šroubů  a  v  konečném  důsledku  i  barvu  šroubů.  Dále  se  kontroluje,  jestli  byla  z

oplechovacích prvků odstraněna ochranná folie. 
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Při předání dveřních a okeních otvorů na staveniště se zkontroluje jejich velikost a

porovná se s objednávkou a montážní dokumentací. Pokud stavbyvedoucí neshledá žádné

výtky, potvrdí převzetí do dodacího listu a udělá zápis do stavebního deníku. Při osazování

vrat a  dveří  kontroluje  stavbyvedoucí  či  mistr  vodorovnost  a  rovinnost  usazení  dveří,

správné  vyrovnání  v  kotevních  bodech  do  nosné  konstrukce  a  správné  zapěnění

nízkoexpanzní PUR pěnou.

Tuto kontrolu provádí mistr montážní party společne se stavbyvedoucím po celou

dobu  montážích  prací  opláštění  dle  standartu  firmy  Borga  přesně  dle  předepsaného

technologického  předpisu.  Musí  být  dodržen  směr  kladení  jednotlivých  plechů  dle

montážního výkresu  č.8,č.10 a  č.11.  Poté  kontrolujeme správnost  překrytí  jednotlivých

 plechů, jejich svislost a vodorovnost a pečlivé protmelení.  Všechny šrouby používané k 

uchyceníplechů k nosné konstrukci musí být s podložkou a těsněním.



8.3 Kontroly výstupní  

8.3.1 Kontrola povrchu fasády  

Mistr party společně se stavbyvedoucím zkontrolují konečné utažení všech šroubů.

Z  interiérových  a  exteriérových  plechů  již  musí  být  odstraněna  ochranná  folie.  Celé

opláštění musí být bez viditelného poškození. V případě poškození, dohlédne stavbyvedoucí

firmy Borga na ostranění těchto vad. V případě nemožnosti  odstranění přímo na stavbě,

bude provedena fotodokumentace a zápis do stavebního deníku. O tomto poškození bude

informován  jak  investor  tak  i  jednatel  firmy  Borga.  Následně  se  domluví  na  způsobu

odstranění vady.

8.3.2 Kontrola rozměrů, geometrie, rovinnosti a svislosti 

Pomocí laserové nivelační latě provede stavbyvedoucí s mistrem kontrolu rovinnosti

opláštění. Pro opláštění jsou pro plochu do 30m2  nutné minimálně 4 měření. Odchylka od

svislé roviny u stěn vyšších jak 5m je stanovena na maximálně na  ± 8 mm.Délkový rozměr

stěny pro 10 – 15 m dovoluje odchylku rovinnosti ± 10 mm a nad 15 m odchylku ± 12,5

mm. 
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9.1 Základní bezpečnostní opatření

Za dodržování výše uvedených předpisů zodpovídá zhotovitel stavby. Mezi základní

povinnosti zhotovitele je:

-180-

Pro bezpečnost práce na staveništi je hlavním prováděcím předpisem nařízení vlády 

č. 136/2016 Sb. v novelizovaném znění , o bližších minimálních požadavcích na BOZP při 

práci  na  staveništích.  Již  zmíněné  nařízení  představuje  prováděcí  předpis  pro  zákon  č. 

88/2016 Sb. v novelizovaném znění , upravující další požadavky pro bezpečnost a ochranu 

zdraví v pracovněprávních vztazích a o zajíštění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

či  poskytování  služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy.  Následujícím  z  provádějících 

předpustí,  jenž  musíme  dodržet  je  nařízení  vlády  č.362/2005  Sb.,  pojednávacící  o 

upřesňujících  požadavních  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na  pracovištích,  kde 

hrozí riziko pádu do výšky nebo do hloubky. Následovně také nařízení vlády č. 378/2001 

Sb.,  z  kterého  stanovíme  upřesňující  požadavky  na  bezpečný  provoz  a  používání  strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Zajistit, aby činnost zaměstnavatele a odváděná práce jeho pracovníků byly po 

stránce organizační a prováděcí, aby byli chráněni zaměstnanci třetí osoby. Zhotovitel 

stavby  má  povinost  vést  evidenci  o  proškolení,  prozkoušení  a  zdravotní  a  odborné 

způsobilosti. Po proškolení pracovníků je nutné úvést zápis do stavebního deníku.

Podle teoreticky odhadnutého stupně ohrožení má každý pracovník povinnost být 

vybaven  předepsanými  ochrannými  pracovními  prostředky  a  vhodnými  pracovními 

pomůckami.

Zajistit, aby veškeří zaměstnanci měli příslušnou odbornou způsobilost, zaškolení k 

činnostem ( které budou provádět) a příslušnou zdravotn způsobilost(BOZP). Seznámení s 

technologickými postupy prací, již se to přímo týká. Technoloické postupy výstavby musí 

být vždy na staveništi dostupné.



9.2 Rizikový registr
Zdroj rizik Možné nebezpečí Opatření

Autojeřáb
   AD20t

-zachycení, přitlačení 
materiálem
-schození pracovníka 
zavěšeným břemenem z 
montážní nůžkové plošiny 
nebo střechy haly

-zákaz pohybu pod posouvajícím se 
břenem
-zakázané zóny pohybu při zavěšení 
břemene-dle výkresu č.3- zařízení 
staveníště
-proškolení strojníka a upozornění na 
rizika na stavbě
-nošení OOPP(přilba,vesta)
-zvýšená opatrnost pracovníků
-dodání informací o TP

Nůžková montážní
plošina Haullote

-sražení plošinou při 
přesunu plošiny
-překlopení plošiny
-pán předměnu, nástroje z 
výšky
-pád z výšky

-zvýšená opatrnost pracovníků u 
pojezdové dráhy plošiny
-umístění plošiny ve stabilní poloze
-úvaz nástroje na postroj pracovníka

Nákladní automobil,
skládaní materiálů z
nákladové plochy

-zachycení, přitlačení 
materiálem nebo 
manipulační technikou
-pád materiálu při jeho 
skládání
-dopravní nehoda
-ohrožení při couvání 
vozidla
-sražení vozidlem

-zvýšení opatrnosti pracovníků při 
skládání materiálu
-skládání materiálu dle TL a TP
-zvýšená pozornost pracovníků při 
projíždění vozidla staveništěm
-výstražné znamení při couvání
-dodržování dopravních předpisů
-zvýšená bdělost řidiče

Systémové lešení

- deformace lešení
- prolomení podlážky
-pád lešení
-pád předmětu, nástroje z 
výšky
-pád z výšky

-dodržení maximálního počtu 
pracovníku na lešení
-dodržení únosnosti lešení
-umístění lešení na stabilní podklad
-úvaz nástroje na pracovníkův postroj
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Ruční nářadí,
vrtačka,bruska,

rázový utahovák

-řezné, tržné rány
-pracovní úraz rukou, nohou
-odlétnutí částit, zasažení 
očí a obličeje
-popálení kůže
-vzplanutí hořlavého 
materiálu od jisker

-využití OOPP(přilba, brýle, 
nehořlavé oblečení, pracovní obuv)
-dodržení předepsaného nářadí dle TP
-využívání nářadí v místech k tomu 
určených
-používat nářadí na mstech k tomu 
určených
-kontrola ochraných krytů a 
techického stavu nářadí
-ukládání nářadí na určená místa
-zkušenost pracovníků s nářadím
-odborné kvalifikace
-dodržování návodu k použití

Ruční manipulace s 
břemeny

-pád neukotveného plechu
-pořezání rukou o ostré 
hrany plechu
-pád materiálu při 
manipulaci

-používání OOPP-přilba, vesta
-používání pracovních rukavic a 
obuvi
-dodržování TP

Práce a pohyb 
pracovníků ve 
výškách a nad 
hloubkou

-pád předmětu z výšky
-pád osoby z výšky

-zhotovení ochranných 
konstrukcí(zábradlí, sítě)
-zamezení přístupu k volným 
okrajům, kde se nepracuje
-ukládání materiálu v bezpečných 
vzdálenosti od okraje
-používání OOPP
-zákaz pohybu osob pod místem 
práce ve výšce

Pohyb po žebříku -Pád žebříku
-Pád osoby ze žebříku

-na jednom žebříku se může 
pohybovat pouze jeden pracovník
-umístění žebříku tak aby byla 
zajištěna jeho stabilita
-sklon žebříku min 2,5:1
-užití certifikovaných žebříků
-zajištěn proti podklouznutí

-182-



ZÁVĚR: 

V přílohové části jsou zapracované veškeré výkresy potřebné pro prováděcí práce

vybrané technologické etapy, položkový rozpočet, výkaz výměr haly, časový harmonogram

a bilance strojů a pracovníků.

-183-

Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybral technologickou etapu se zaměřením na

opláštění  výrobní  haly  firmy ZOŠI  trans.  s.r.o.  v  Nových  Bránicích.  Zpočátku  jsem se

zaměřil na získání dostatečného množství informací o typech mnou zvoleného opláštění.

Jelikož byl projekt primárně určen pro opláštění PUR panely, bylo nutné změnit navaření

klipů na konstrukci z důvodu primárního využití izolovaného systému hal firmy BORGA.

Opláštění  původně navrženými PUR panely by nebylo  v tomto případně ekonomické a

proto došlo k záměně opláštění oproti projektu. Převaření klipů a rozteče mezi nimi byly

konzultovány s projektanty a statiky z projekční kanceláře firmy Borga. Díky jejich věcným

připománkám a pomoci se nakonec podařili vyřešit i exponované části projektu. Jako další

typy opláštění byly zvoleny PUR panely a pro názornost rozdílu systému Borga i jejich

neizolovaný systém.

V bakalářské práci jsou obsaženy veškeré nutné podklady pro provádění montážních

prací  izolovaného  systému  Borga,  neizolovaného  systému  Borga  a  PUR  stěnových  a

střešních  panelů  od  firmy Halové systémy s.r.o.  V úvodní  kapitole  bakalářské  práce  je

vypracována technická zpráva zaměřena na technologickou etapu opláštění. V BP jsou dále

vyřešeny širsí vztahy dopravních tras mezi sklady subdodavalů a staveništěm ocelové haly.

Všechny kritické úseky po trase jsou předem ověřeny z hlediska průjezdnosti  soupravy.

Pilířem  bakalářské  práce  jsou  zpracované  technologické  předpisy  na  jednotlivé  typy

opláštění.  V závěrečné  části  bakalářské  práce  řeším problematiku  organizace  výstavby,

návrhu strojní sestavy, kvalitativní požadavky a zajištění BOZP.
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Seznam použitých zkratek: 

PUR Polyuretan – typ izolace

BP Bakalářská práce 

KZP Kontrolní a zkušební plán

ČÚZK Český úřad zeměmeřičský a katastrální 

AS Asfalt

NN Nízko napětový rozvod

PVC Typ potrubž (Polyvinylchlorid) 

UT Upravený terén

t Tuna (měrná jednotka) 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic

PD Projektová dokumentace

OOPP Osobní ochranné pracovní pomůcky 

TP Technologický předpis 

TL Technický list  

AD Automobilový diesel
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