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Seznam použitého zna ení

atd.   a tak dále 

BOZP  bezpe nost a ochrana zdraví p

Bpv  Balt po vyrovnání

CL  Alpská taška Classic

.  íslo 

SN  státní technická norma

DN  jmenovitý pr m

DSP  dokumentace pro stavební povolení

EN  evropská norma

EPS-F  expandovaný polystyren fasádní

EPS-Z  expandovaný polystyren základní

JKSO  jednotná klasifikace stavebních objekt

JTSK  jednotná trigonometrická sí

K  Kelvin – základní jednotka teploty

K   koruna eská 

Kg  kilogram 

kN  jednotka síly 

ks  kusy 

k.ú.  katastrální území

kW  kilowatt 

Lambda sou initel tepelné vodivosti mate

m  základní délková jednotka
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m3  základní jednotka objemu

m. n. m. metry nad mo em

Mc,a  ro ní množství zkondenzované vodní páry

Mev,a  ro ní množství odpa

Mi  faktor difuzního odporu

MJ  m rná jednotka

MVC  malta vápenno-

NN  nízké nap tí 

NP  nadzemní podlaží

OOPP  osobní ochranné pracovní prost

P+D  pero a drážka 

Pa  základní jednotka tlaku

PD  projektová dokumentace

PO  požární ochrana

PP  podzemní podlaží

PTH  porotherm 

PVC  polyvinylchlorid

RHi  relativní vlhkost v

R  tepelný odpor 

Sb.   sbírka 

SO  stavební objekt

SP  stavební povolení
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Ti  návrhová vnit ní teplota

tl.   tlouš a 

TUV  teplá užitková voda

U  sou initel prostupu tepla

VN  vysoké nap tí 

W  jednotka výkonu

XPS  extrudovaný polystyren

ZS  za ízení staveništ

ŽB  železobeton 

°  stupn

°C  stupn  Celsia 

%  procenta 
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a) identifikace stavby 

Název stavby:

Novostavba bytového domu na pozemku p.

Investor:

Obec Prav ice, Prav ice .p. 46, 768 24 Hulín

Projektant:

Martin Valášek, Roštín .p. 142, 768 03 Roštín

Ú el stavby:  

Ú elem realizace novostavby bytového domu je 

sloužících pro pot eby obyvatelstva

možnost ubytování osob s

Charakteristika stavby:  

Jedná se o novostavbu bytového domu na pozemku p.

Prav ice. Pozemek, na kterém bude stavba realizována, se nach

bydlení. Nachází se v severní 

maximálních rozm rech 47,86x75,22m

to z pozemk  p. . 465/10 a 465/1, kde je obecní chodník a obecní as

Ostatní okolní zástavba je sm

Tvar st ech okolní zástavby j

polovalbový a plochý. Nový objekt 

nebude stínit okolní zástavb

bude tvo en t emi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlaží

max. p dorysných rozm

pasech z prostého betonu. Svislé 

pálených tvárnic Porotherm

bude zhotovena z keramobetonového systému Porotherm a to z

železobetonových nosník  a stropních vložek Miako

jako valbová s betonovou st

Bytový d m bude napojen na sít

2 

Novostavba bytového domu na pozemku p. . 298/37 v k.ú. Prav ice 

ice .p. 46, 768 24 Hulín

.p. 142, 768 03 Roštín

elem realizace novostavby bytového domu je zvýšení bytových

eby obyvatelstva. Výstavbou bytového domu bude taktéž rozší

omezenou schopností pohybu. 

tavbu bytového domu na pozemku p. . 298/37 v

Pozemek, na kterém bude stavba realizována, se nachází v navrhované ploše pro 

severní ásti obce Prav ice. Pozemek stavby je mírn

rech 47,86x75,22m. P ístup a p íjezd je možný z jihozápadní strany a 

. 465/10 a 465/1, kde je obecní chodník a obecní asfaltová komunikace. 

Ostatní okolní zástavba je sm sicí rodinných dom  od jednoho do t í nadzemních podlaží. 

okolní zástavby je r zný. Sousední objekty mají tvar st echy

Nový objekt bytového domu, osazený na pozemku

okolní zástavb  a nebude jim zhoršovat podmínky osv

emi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím a

rozm rech 23,1m x 13,5m. Objekt bude založen

prostého betonu. Svislé obvodové a nosné zdivo bude provedeno z

árnic Porotherm a výpl ové zdivo z p í kovek Porotherm. Stropní konstrukce 

keramobetonového systému Porotherm a to z

železobetonových nosník  a stropních vložek Miako. St echa bytového domu je navržena 

ovou st ešní taškou. P ístup na st echu bude z podkrovního prostoru. 

m bude napojen na sít  technického vybavení:  
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zvýšení bytových jednotek obce, 

Výstavbou bytového domu bude taktéž rozší ena 

katastrálním území 

navrhované ploše pro 

ice. Pozemek stavby je mírn  svahovaný o 

jihozápadní strany a 

. 465/10 a 465/1, kde je obecní chodník a obecní asfaltová komunikace. 

í nadzemních podlaží. 

echy sedlový, valbový, 

osazený na pozemku investora, 

podmínky osv tlení. Bytový d m 

emi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím a je navržen o 

Objekt bude založen na základových 

nosné zdivo bude provedeno z keramických 

kovek Porotherm. Stropní konstrukce 

keramobetonového systému Porotherm a to z prefabrikovaných 

echa bytového domu je navržena 

podkrovního prostoru. 



vodovodní ad  

elektro vedení  

deš ová kanalizace  

splašková kanalizace 

plynovodní ad 

b) údaje o pozemcích stavby

Obec: Prav ice 588890

Katastrální území: Prav ice 732974

íslo parcely Vlastník pozemku

298/37 
Obec Prav ice, Prav

.p. 46, 768 24 Hulín

465/10 
Obec Prav ice, Prav

.p. 46, 768 24 Hulín

465/1 
Obec Prav ice, Prav

.p. 46, 768 24 Hulín

Tab. . 1 Pozemky dot ené stavbou

c) údaje o provedených pr

infrastruktur 

Provedené pr zkumy

Stanovení radonového indexu pozemku:

Na míst  stavby bylo provedeno ohledání a bylo provedeno m

radonu v p dním vzduchu. Na pozemku p.

domu, byl nam en st ední radonový index. 

Geologické pom ry: 

Na pozemku stavby byly provedeny vrtané sondy do úro

zjišt no, že geologické pom

3 

pozemcích stavby

ice 732974

Vlastník pozemku Vým ra m2 Druh pozemku

ice, Prav ice 

.p. 46, 768 24 Hulín
2862 Orná p da 

ice, Prav ice 

.p. 46, 768 24 Hulín
583 Ostatní plocha 

ice, Prav ice 

.p. 46, 768 24 Hulín
4158 Ostatní plocha 

ené stavbou

údaje o provedených pr zkumech a o napojení na dopravní a technickou 

Stanovení radonového indexu pozemku:

 stavby bylo provedeno ohledání a bylo provedeno m ení objemové aktivity 

dním vzduchu. Na pozemku p. . 298/37, na kterém bude novostavba 

ední radonový index. 

a pozemku stavby byly provedeny vrtané sondy do úrovn  základové spáry a bylo 

no, že geologické pom ry pro realizaci bytového domu jsou p

Bakalá ská práce 

Zp sob ochrany 

Zem d lský p dní 

fond 

Žádné ochrany 

Žádné ochrany 

zkumech a o napojení na dopravní a technickou 

ení objemové aktivity 

, na kterém bude novostavba bytového 

 základové spáry a bylo 

ry pro realizaci bytového domu jsou p íznivé. Zemina je 



jemnozrnná s podílem 

t žitelnosti 3. Zemina je st

Hydrogeologické pom ry:

Z hydrogeologického hlediska je 

Hladina podzemní vody se nachází v

dotacích atmosférických srážek

Geodetické práce: 

Na pozemku stavby bylo provedeno výškopisné a poloh

Výchozí podklady:  

Katastrální mapa, dispozi

Dopravní napojení

Stavba bude napojena 

p. . 465/1 v k.ú. Prav ice.

Napojení na inženýrské sít

Elektro p ípojka: 

Elektro p ípojka není p

298/37 v k.ú. Prav ice je osazena stávající elektrom

umíst na ve zd ném pilí i

sk ín bude zemním kabelem veden elektrický rozvod do novo

Kanaliza ní p ípojka: 

Deš ová kanalizace 

Srážkové vody spadené na stavebn

budou zasakovány do p dní zeminy

svedeny do deš ové kanaliza

kanaliza ního adu. Kanaliza

celkové délce cca 11 bm a bude napojena na ve

p. . 465/9 v k.ú. Prav ice. 

4 

jemnozrnná s podílem ástic < 0,063mm. Na pozemku jsou zeminy kopné, t

osti 3. Zemina je st edn  propustná.

hydrogeologického hlediska je možné objekt umístit dle projektové dokumentace

Hladina podzemní vody se nachází v hloubce cca 10,0 – 8,0 m pod terénem a je závislá na 

srážek. 

Na pozemku stavby bylo provedeno výškopisné a polohopisné zam

, dispozi ní požadavky investora

Stavba bude napojena novým vjezdem na místní asfaltovou komunikaci na

Napojení na inženýrské sít

ípojka není p edm tem stavby, je stávající a na hranici pozemku stavb

ice je osazena stávající elektrom rná sk í . Tato elektro sk

a nadále bude voln  p ístupná pro obsluhu elektro 

bude zemním kabelem veden elektrický rozvod do novostavby bytového domu

Srážkové vody spadené na stavebn  neupravený terén (terén s travním porostem, atd..) 

budou zasakovány do p dní zeminy. Deš ové vody ze st echy bytového domu budou 

ové kanaliza ní p ípojky a následn  odvád ny do deš

Kanaliza ní p ípojka z PVC DN200 bude zhotovena ve spádu 3% o 

a bude napojena na ve ejný kanaliza ní ad DN400 na pozemku 

. Pod stávající asfaltovou komunikací bude proveden p

Bakalá ská práce 

Na pozemku jsou zeminy kopné, t ída 

možné objekt umístit dle projektové dokumentace. 

,0 m pod terénem a je závislá na 

opisné zam ení.

komunikaci na pozemku 

tem stavby, je stávající a na hranici pozemku stavby p. . 

Tato elektro sk í je 

elektro sít . Z této el. 

bytového domu.  

travním porostem, atd..) 

echy bytového domu budou 

ny do deš ového 

ovena ve spádu 3% o 

ad DN400 na pozemku 

Pod stávající asfaltovou komunikací bude proveden protlak pro 



toto potrubí. Kladení a montáž potrubí musí respektovat montáž

vydané výrobcem. 

Splašková kanalizace 

Splaškové odpadní vody z

novou splaškovou kanalizací z

p ípojky. Odtud budou odvedeny do stáva

se nachází na pozemku p.

v nezpevn né ploše. Pod stávající asfaltovou komunikací bude 

potrubí. Délka splaškového potrubí cca 1

Vodovodní p ípojka: 

Objekt bytového domu bude napojen vodovodní p

na ve ejný vodovod na pozemku p.

pozemku p. . 298/37 v k.ú. Prav

hlavním uzáv rem vody o p

rozvod vody do novostavby bytového domu. Délka p

cca 12bm. 

Plynovodní p ípojka: 

Bude nov  zhotovena p

na pozemku p. . St. 167 v

v k.ú. Prav ice, bude v zemi vedena plynovodní p

sk ín  na pozemku p. . 298/37 v

oplocení na ve ejn  p ístupném míst

komunikací bude plynovodní p

chráni kou. 

Telekomunika ní p ípojka:

Telekomunika ní p ípojka není p

telekomunika ní sí

5 

Kladení a montáž potrubí musí respektovat montážn -technologické p

Splaškové odpadní vody z plánované novostavby bytového domu budou 

novou splaškovou kanalizací z PVC trub DN150 do navržené splaškové kanaliza

ípojky. Odtud budou odvedeny do stávající ve ejné splaškové kanalizace DN300, která 

se nachází na pozemku p. . 465/9 v k.ú. Prav ice za místní p íjezdovou komunikací 

né ploše. Pod stávající asfaltovou komunikací bude proveden protlak pro toto 

potrubí. Délka splaškového potrubí cca 11bm. 

Objekt bytového domu bude napojen vodovodní p ípojkou na zdroj pitné vody a to 

ejný vodovod na pozemku p. . 465/9 v k.ú. Prav ice. Na voln  p

k.ú. Prav ice, bude umíst na vodovodní šachta s

rem vody o p dorysných rozm rech 900x1200mm. Odtud bude veden 

rozvod vody do novostavby bytového domu. Délka p ípojky vody po vodovodní šachtu 

 zhotovena p ípojka plynu, která bude napojena na stávající plynovodní 

. St. 167 v k.ú. Prav ice. Z napojovacího bodu, na pozemku p.

zemi vedena plynovodní p ípojka do nov  zhotovené plynom

. 298/37 v k.ú. Prav ice. Tato plynom rná soustava bude osazena v 

ístupném míst . Délka p ípojky cca 12bm. Pod stávající asfaltovou 

komunikací bude plynovodní p ípojka provedena protlakem a bude opat

:

ípojka není p edm tem stavby, investor nepožadoval napojení na 

Bakalá ská práce 

technologické p edpisy 

plánované novostavby bytového domu budou svedeny 

PVC trub DN150 do navržené splaškové kanaliza ní 

ejné splaškové kanalizace DN300, která 

íjezdovou komunikací 

né ploše. Pod stávající asfaltovou komunikací bude proveden protlak pro toto 

ípojkou na zdroj pitné vody a to 

 p ístupném míst , na 

hta s vodom rem a 

rech 900x1200mm. Odtud bude veden 

ípojky vody po vodovodní šachtu 

jena na stávající plynovodní ad 

napojovacího bodu, na pozemku p. . St. 167 

 zhotovené plynom rné 

rná soustava bude osazena v 

ípojky cca 12bm. Pod stávající asfaltovou 

protlakem a bude opat ena ocelovou 

tem stavby, investor nepožadoval napojení na 



d) informace o spln ní požadavk

Projektová dokumentace stavby je zpracována na zákl

orgán  a vlastník  inženýrsk

závazná stanoviska dot ených orgán

technického vybavení. 

e) informace o spln ní obecných technických požadavk

Projektová dokumentace 

jsou respektovány vyhlášky:

. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání

. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích

užívání staveb [1] 

f) údaje o spln ní podmínek regula

Projektová dokumentace spl

g) v cné a asové vazby stavby na související a podmi

v dot eném území 

Bez návaznosti na okolní stavby a související inves

h) p edpokládaná lh ta výstavby

Zahájení stavby:  

Dokon ení stavby: 

6 

ní požadavk  dot ených orgán

Projektová dokumentace stavby je zpracována na základ  všech podmínek

 inženýrských sítí. V pr b hu prací budou dodrženy veškeré podmínky

ených orgán  státní správy a vyjád ení správc

ní obecných technických požadavk  na výstavbu

Projektová dokumentace spl uje OTP, není t eba žádat o žádné výjimky

jsou respektovány vyhlášky:

. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území [1] 

. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby [1] 

. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe

ní podmínek regula ního plánu a územního rozhodnutí

Projektová dokumentace spl uje podmínky stanovené územním plánem.

asové vazby stavby na související a podmi ující stavby a jiná opat

Bez návaznosti na okolní stavby a související investice. 

ta výstavby

08/2013 

07/2016 

Bakalá ská práce 

podmínek dot ených 

udou dodrženy veškeré podmínky

ení správc  jednotlivých sítí 

eba žádat o žádné výjimky. P edevším 

zabezpe ující bezbariérové 

ního plánu a územního rozhodnutí

uje podmínky stanovené územním plánem.

ující stavby a jiná opat ení 



i) orienta ní hodnota stavby, podlahová plocha budovy, po

Po et bytových jednotek

Zastav ná plocha bytového domu

Zastav ná plocha zpevn

Plocha všech užitkových místností

Plocha všech obytných místností

Obestav ný prostor bytového domu

P edpokládaná cena bytového domu

7 

ní hodnota stavby, podlahová plocha budovy, po et bytových jednotek 

ednotek      6

ná plocha bytového domu       299,00

ná plocha zpevn ných ploch       425,00

Plocha všech užitkových místností       572,89 

Plocha všech obytných místností       353,88 

ný prostor bytového domu    4 482,90 

edpokládaná cena bytového domu      20 460 000,00

Bakalá ská práce 

et bytových jednotek 

6

299,00 m2

425,00 m2

572,89  m2

353,88  m2

4 482,90  m3

000,00 K
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1. Urbanistické, architektonické a stavebn

a) Zhodnocení staveništ

P edm tem návrhu je novostavba bytového domu na pozemku p

Prav ice. Pozemek, na kterém 

m sta Hulín. Tato lokalita je ur

v bytových domech. Parcela 

rozm rech 47,86x75,22m. Nachází se 

mírn  svahovaný. Zmín ný pozemek je p

465/10 a 465/1, kde je obecní chodník a obecní asfa

zástavba je sm sicí rodinných dom

b) Urbanistické a architektonické 

Respektuje schválený územní plán. 

základ  požadavk  investora a 

podzemním podlažím. Objekt bytového domu bude nad t

zast ešen valbovou st echou

la ování. Barva st ešních tašek je navržena b

z pozinkovaného plechu. Fasáda bu

šedé a bílé. Výpln  otvor  budou plastové, z

c) Technické ešení 

Bytový d m:

Objekt bude založen na betonových základových pasech

navrženy z prostého betonu t

150mm z betonu t ídy C16/20 s

Jako izolace proti zemní vlhkosti a st

hydroizola ní pásy Foalbit AL S40. Obvodové svislé konstrukce 

navrženy tl. 400mm klasickou zd

POROTHERM 40 P+D P10, 247

zdivo je navrženo tl. 300mm z

vápennocementovou. P í ky a výpl

tl. 80 a 115mm, p í kovky POROTHERM 8 P+D P10

11,5 P+D P10 497x115x238mm 

konstrukce je tvo ena prefamonolitickým stropním systémem POROTHERM a

2 

Urbanistické, architektonické a stavebn  technické ešení

Zhodnocení staveništ

tem návrhu je novostavba bytového domu na pozemku p.

Pozemek, na kterém bude umíst na stavba, se nachází v obci Prav

. Tato lokalita je ur ena schváleným územním plánem jako plocha pro bydle

Parcela . 298/37 v k.ú. Prav ice je pozemek o maximálních 

rech 47,86x75,22m. Nachází se v severní ásti obce Prav ice. Pozemek stavby je 

ný pozemek je p ístupný z jihozápadní strany a to z

465/10 a 465/1, kde je obecní chodník a obecní asfaltová komunikace. Ostatní okolní 

sicí rodinných dom  od jednoho do t í nadzemních podlaží.

Urbanistické a architektonické ešení stavby

Respektuje schválený územní plán. Novostavba bytového domu 

 investora a bude tvo ena t emi nadzemními podlažími a jedním 

bjekt bytového domu bude nad t etím nadzemním podlažím 

echou. Krytina bude tvo ena betonovými taškami skládanými na 

ešních tašek je navržena b idlicov erná. Klempí

Fasáda bude ze strukturované zatírané omítky v odstínu

 otvor  budou plastové, z exteriéru i interiéru barvy bílé

bjekt bude založen na betonových základových pasech. Základové pasy jsou 

prostého betonu t ídy C16/20. Bude zhotovena podkladní betonová deska

ídy C16/20 s vloženou armovací sítí (KARI sí  KH 30

oti zemní vlhkosti a st ednímu radonovému indexu budou použity 

ní pásy Foalbit AL S40. Obvodové svislé konstrukce bytového domu jsou 

navrženy tl. 400mm klasickou zd nou technologií z keramických pálených zdících tvárnic 

POROTHERM 40 P+D P10, 247x400x238mm na tepeln  izola ní maltu. Vnit

zdivo je navrženo tl. 300mm z tvárnic 30 P+D P10, 247x300x238mm na maltu 

í ky a výpl ové zdivo bude tvo eno z p í kovek

kovky POROTHERM 8 P+D P10 497x80x238mm a POROTHERM 

497x115x238mm zd ných na maltu vápennocementovou

ena prefamonolitickým stropním systémem POROTHERM a

Bakalá ská práce 

tem návrhu je novostavba bytového domu na pozemku p. . 298/37 v k.ú. 

obci Prav ice nedaleko 

ena schváleným územním plánem jako plocha pro bydlení 

ice je pozemek o maximálních 

ice. Pozemek stavby je 

jihozápadní strany a to z pozemk  p. . 

ltová komunikace. Ostatní okolní 

í nadzemních podlaží.

Novostavba bytového domu je navržena na 

emi nadzemními podlažími a jedním 

etím nadzemním podlažím 

ena betonovými taškami skládanými na 

Klempí ské prvky budou

de ze strukturované zatírané omítky v odstínu barev 

interiéru barvy bílé

bjekt bude založen na betonových základových pasech. Základové pasy jsou 

ídy C16/20. Bude zhotovena podkladní betonová deska tl. 

 KH 30 150x150/6x6). 

ednímu radonovému indexu budou použity 

ní pásy Foalbit AL S40. Obvodové svislé konstrukce bytového domu jsou 

keramických pálených zdících tvárnic 

ní maltu. Vnit ní nosné 

tvárnic 30 P+D P10, 247x300x238mm na maltu 

kovek POROTHERM 

238mm a POROTHERM 

na maltu vápennocementovou. Stropní 

ena prefamonolitickým stropním systémem POROTHERM a to 



z prefabrikovaných stropních nosník

železobetonovou zálivkou

všech podlažích 250mm. Objekt 

konstrukce ztužen železobetonovým ztužujícím v

valbovou st echou se skládanou st

Tyto st ešní tašky budou skládané na la

(okna, vstupní dve e) budou plastová, z

otvor  budou tvo eny kyvnými st

výstupní okno Luminex. Vnit

obložkové zárubn . V objektu je

dvoupr duchový komínový systém 

Komín bude nad úrovní st

bude ze strukturované zatírané omítky v

dekorativní omítky. 

Zpevn né plochy:

Zpevn né a p ístupové plochy jsou navrženy z

sloužit k lehkému provozu v

vyspádovanou a zhutn nou zemní plá

mm. Dále se urovná minimáln

mm, kterou d kladn  zhutníme. Na tuto vrstvu rozprost

4/8, která tvo í kladecí vrstvu. Do takto p

dlažební kameny se spárou 3

dlaždicemi spárovacím pískem frakce 0/2 mm

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastruk

Stavba bude napojena 

465/1 v k.ú. Prav ice a na sít

obecní kanalizace a plynovodní 

parkovišti u bytového domu. Kapacita parkovišt

parkovací stání pro t lesn

nájemníky bytového domu a p

sí , kanalizaci deš ovou a splaškovou, plynovod  a vodovod jsou umíst

3 

prefabrikovaných stropních nosník  POT, stropních vložek MIAKO a monolitickou 

u zálivkou z betonu C20/25. Tlouš ka stropní konstrukce 

Objekt bytového domu bude v úrovni stropu a pod úrovní st

konstrukce ztužen železobetonovým ztužujícím v ncem. Zast ešení bytového

u se skládanou st ešní krytinou z betonových tašek barvy 

ešní tašky budou skládané na la ování. Výpln  otvor  v obvodových st

budou plastová, z exteriéru i interiéru barvy bílé

eny kyvnými st ešními okny Velux a dále bude osazeno jedno st

Vnit ní dve e jsou navrženy d ev né do ocelové nebo d

objektu je navrženo jedno komínové t leso o rozm

ínový systém CIKO 3V UNIVERSAL, pr duch 

Komín bude nad úrovní st ešní konstrukce obložen keramickými pásky barvy 

bude ze strukturované zatírané omítky v odstínu barev šedé a bílé. Sokl bude z

ístupové plochy jsou navrženy z betonové zámkové dlažby. 

lehkému provozu v etn  pojezdu a parkování osobních automobil

nou zemní plá  se nanese a zhutní pískové lože v tlouš

e se urovná minimáln  300 mm kamenné drt  frakce 8/16, 11/22, 16/32, 0/32 

 zhutníme. Na tuto vrstvu rozprost eme 40 mm kamenné drt

í kladecí vrstvu. Do takto p ipravených podkladních vrstev již klademe 

eny se spárou 3–5 mm. Po ukon ení pokládky se vyplní spáry mezi 

dlaždicemi spárovacím pískem frakce 0/2 mm. 

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba bude napojena novým vjezdem na asfaltovou komunikaci na

ice a na sít  technického vybavení obce (vodovodní 

obecní kanalizace a plynovodní ad). Místo pro parkování osobních vozidel bude na 

parkovišti u bytového domu. Kapacita parkovišt  je 10 oby ejných parkovacích stání a 2 

lesn  handicapované osoby. Toto parkovišt

nájemníky bytového domu a p ípadn  pro jejich návšt vníky. Napojovací body na elektro 

ovou a splaškovou, plynovod  a vodovod jsou umíst

Bakalá ská práce 

, stropních vložek MIAKO a monolitickou 

ka stropní konstrukce je navržena ve 

úrovni stropu a pod úrovní st ešní 

bytového domu bude 

betonových tašek barvy ebenov erné. 

obvodových st nách 

barvy bílé. St ešní výpln

ešními okny Velux a dále bude osazeno jedno st ešní 

do ocelové nebo d ev né 

o rozm ru 800x400mm, 

duch pr m ru 200mm. 

ešní konstrukce obložen keramickými pásky barvy bílé. Fasáda 

odstínu barev šedé a bílé. Sokl bude z mozaikové 

betonové zámkové dlažby. Budou 

 pojezdu a parkování osobních automobil . Na 

 se nanese a zhutní pískové lože v tlouš ce cca 50 

 frakce 8/16, 11/22, 16/32, 0/32 

eme 40 mm kamenné drt  frakce 

ipravených podkladních vrstev již klademe 

ení pokládky se vyplní spáry mezi 

komunikaci na pozemku p. . 

vodovodní ad, elektro sí , 

). Místo pro parkování osobních vozidel bude na 

ejných parkovacích stání a 2 

 handicapované osoby. Toto parkovišt  bude sloužit pro 

vníky. Napojovací body na elektro 

ovou a splaškovou, plynovod  a vodovod jsou umíst ny na pozemcích 



p. . 298/37, 465/9 a St. 167 v

telekomunika ní sí , nebude proto napojena.

Elektro p ípojka:

Elektro p ípojka není p

298/37 v k.ú. Prav ice je osazena st

umíst na ve zd ném pilí i a nadále bude voln

sk ín  bude zemním kabelem veden elektrický rozvod do nov

Kanaliza ní p ípojka:

Deš ová kanalizace: 

Srážkové vody spadené na stavebn

budou zasakovány do p

zpevn ných ploch budou svedeny do deš

do deš ového kanaliza ního 

zhotovena ve spádu 3% o celkové délce cca 11 bm a bude napojena na ve

ad DN400 na pozemku p.

bude proveden protlak pro toto potrubí.

montážn -technologické p

Splašková kanalizace:

Splaškové odpadní vody z

splaškovou kanalizací z PVC trub DN150 svedeny do navržené splaškové kanali

p ípojky. Odtud budou odvedeny do stávající ve

se nachází na pozemku p.

v nezpevn né ploše. Pod stávající asfaltovou komunikací bude 

potrubí. Délka splaškové p

Vodovodní p ípojka:

Objekt bytového domu bude napojen vod

na ve ejný vodovod na pozemku p.

pozemku p. . 298/37 v k.ú. Prav

hlavním uzáv rem vody o p

4 

5/9 a St. 167 v k.ú. Prav ice. Novostavba bytového domu nebude využívat 

, nebude proto napojena.

ípojka není p edm tem stavby, je stávající a na hranici pozemku stavb

ice je osazena stávající elektrom rná sk í . Tato elektro sk

i a nadále bude voln  p ístupná pro obsluhu elektro sít

 bude zemním kabelem veden elektrický rozvod do novostavby bytového domu.

Srážkové vody spadené na stavebn  neupravený terén (terén s travním porostem, atd..) 

budou zasakovány do p dní zeminy. Deš ové vody ze st echy bytového domu

budou svedeny do deš ové kanaliza ní p ípojky a následn

ního adu. Kanaliza ní p ípojka z PVC 

3% o celkové délce cca 11 bm a bude napojena na ve

ad DN400 na pozemku p. . 465/9 v k.ú. Prav ice. Pod stávající asfaltovou komunikací 

den protlak pro toto potrubí. Kladení a montáž potrubí musí respektovat 

technologické p edpisy vydané výrobcem. 

Splaškové odpadní vody z plánované novostavby bytového domu budou novou 

PVC trub DN150 svedeny do navržené splaškové kanali

ípojky. Odtud budou odvedeny do stávající ve ejné splaškové kanalizace DN300, která 

emku p. . 465/9 v k.ú. Prav ice za místní p íjezdovou komunikací 

né ploše. Pod stávající asfaltovou komunikací bude proveden protlak pro toto 

Délka splaškové p ípojky je cca 11bm. 

Objekt bytového domu bude napojen vodovodní p ípojkou na zdroj pitné vody a to 

ejný vodovod na pozemku p. . 465/9 v k.ú. Prav ice. Na voln  p

k.ú. Prav ice, bude umíst na vodovodní šachta s

rem vody o p dorysných rozm rech 900x1200mm. Odtud bude veden 

Bakalá ská práce 

ice. Novostavba bytového domu nebude využívat 

tem stavby, je stávající a na hranici pozemku stavby p. . 

. Tato elektro sk í  je 

elektro sít . Z této el. 

ostavby bytového domu.

travním porostem, atd..) 

echy bytového domu a ze 

ípojky a následn  odvád ny 

PVC trub DN200 bude 

3% o celkové délce cca 11 bm a bude napojena na ve ejný kanaliza ní 

Pod stávající asfaltovou komunikací 

Kladení a montáž potrubí musí respektovat 

plánované novostavby bytového domu budou novou 

PVC trub DN150 svedeny do navržené splaškové kanaliza ní 

ejné splaškové kanalizace DN300, která 

íjezdovou komunikací 

né ploše. Pod stávající asfaltovou komunikací bude proveden protlak pro toto 

ípojkou na zdroj pitné vody a to 

 p ístupném míst , na 

na vodovodní šachta s vodom rem a 

h 900x1200mm. Odtud bude veden 



rozvod vody do novostavby bytového domu. Délka p

je cca 12bm. 

Plynovodní p ípojka:

Bude nov  zhotovena p

na pozemku p. . St. 167 v

v k.ú. Prav ice, bude v zemi vedena plynovodní p

sk ín  na pozemku p. . 298/37 v

oplocení na ve ejn  p ístupném míst

komunikací bude plynovodní p

chráni kou. 

Telekomunika ní p ípojka:

Telekomunika ní p ípojka není p

telekomunika ní sí . 

e) ešení technické a dopravní infrastruktury

Není p edm tem stavby

f) Vliv stavby na životní prost

Hluk a vibrace

Vn jší prostor: osobní auta, seka

Vnit ní prostor: b

Provozováním stavby nebudou p

hygienickými p edpisy. Opat

na ízení vlády . 272/2011

[2], vzhledem k charakteru provozu užívání a objektu 

Ovzduší

V objektu bytového domu bud

paliva. Výrobce t chto kotl

koncentrace plynu stanovené závazným p

5 

rozvod vody do novostavby bytového domu. Délka p ípojky vody po vodom

 zhotovena p ípojka plynu, která bude napojena na stávající plyn

v k.ú. Prav ice. Z napojovacího bodu, na pozemku p.

zemi vedena plynovodní p ípojka do nov  zhotovené plynom

. 298/37 v k.ú. Prav ice. Tato plynom rná soustava bude osazena v 

ístupném míst . Délka p ípojky cca 12bm. Pod stávající asfaltovou 

komunikací bude plynovodní p ípojka zhotovena protlakem a bude opat

ípojka:

ípojka není p edm tem stavby, investor nepožadoval na

ešení technické a dopravní infrastruktury

tem stavby. 

Vliv stavby na životní prost edí

osobní auta, seka ka na trávu

b žné domácí spot ebi e

Provozováním stavby nebudou p ekro eny povolené hodnoty hluku stanovené 

edpisy. Opat ení p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací ve smyslu 

11 Sb., o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací 

charakteru provozu užívání a objektu bytového domu nejsou navrhovány.

domu bude osazen jeden stacionární plynov

chto kotl musí garantovat, že obsah plyn  v ovzduší nep

lynu stanovené závazným p edpisem.

Bakalá ská práce 

vodom rnou sestavu 

ípojka plynu, která bude napojena na stávající plynovodní ad 

napojovacího bodu, na pozemku p. . St. 167 

 zhotovené plynom rné 

rná soustava bude osazena v 

ípojky cca 12bm. Pod stávající asfaltovou 

ípojka zhotovena protlakem a bude opat ena ocelovou 

tem stavby, investor nepožadoval napojení na 

eny povolené hodnoty hluku stanovené 

inky hluku a vibrací ve smyslu 

inky hluku a vibrací 

nejsou navrhovány.

stacionární plynový kotel na plynná 

ovzduší nep ekro í 



Ochrana podzemních vod

Podzemní vody nebudou stavbou dot

vodot sná. P i kolaudaci budou p

kanaliza ního potrubí. Podzemní vody nebudou b

zne iš ovány. 

Odpady a jejich likvidace

P i realizaci stavby bude vzniklý odpad evidován (sta

barev apod.) a ke kolaudaci stavby bude doložen dok

stavebních prací bude docházet ke vzniku stavebních odpad

budou p edány oprávn né osob

odpad . P ed zahájením výkopových prací bude s

p ímo definováno nakládání se skrývkou orné p

p edat pouze té oprávn

(skládku). Tento stavební odpad bude d

odpady vznikající b hem reali

odpad , který je dán vyhláškou 

Seznam nebezpe ných odpad

tranzitu odpad  a postup p

(Katalog odpad ). [3] 

P ehled odpad  vznikající p

170101  Beton 

170102  Cihly 

170103  Keramické výrobky a tašky

170201  D evo 

170203  Plasty 

170407  Sm sné kovy

170411  Kabely

170504  Zemina a kamení

170604  Izola ní materiály

170107  Sm si nebo odd

*150110  Obaly na barvy
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Ochrana podzemních vod

Podzemní vody nebudou stavbou dot eny. Veškerá kanaliza

i kolaudaci budou p edloženy nezbytné doklady o zkoušce t

Podzemní vody nebudou b hem stavby ani b

Odpady a jejich likvidace

i realizaci stavby bude vzniklý odpad evidován (stavební su , obaly plechovky od 

barev apod.) a ke kolaudaci stavby bude doložen doklad o jeho likvidaci.

cházet ke vzniku stavebních odpad . Využitelné stavební odpady 

né osob , provozující recykla ní za ízení na využívání stavebních 

ed zahájením výkopových prací bude s Odborem životního prost

ládání se skrývkou orné p dy. Ostatní nevyužitelné odpady lze 

edat pouze té oprávn né osob , která provozuje za ízení k odstra

Tento stavební odpad bude d len na stavební a demoli ní odpad. 

hem realizace stavby a jejího užívání jsou za azeny dle katalogu 

, který je dán vyhláškou . 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad

ných odpad  a seznamy odpad  a stát  pro ú ely vývozu, dovozu a 

 a postup p i ud lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad

 vznikající p i stavb :

Keramické výrobky a tašky

sné kovy

Zemina a kamení

ní materiály

si nebo odd lené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výro

Obaly na barvy

Bakalá ská práce 

eny. Veškerá kanaliza ní potrubí budou 

edloženy nezbytné doklady o zkoušce t snosti 

hem stavby ani b hem provozu 

, obaly plechovky od 

lad o jeho likvidaci. B hem 

. Využitelné stavební odpady 

ízení na využívání stavebních 

Odborem životního prost edí ujasn no a 

Ostatní nevyužitelné odpady lze 

odstra ování odpad

ní odpad. Jednotlivé 

zace stavby a jejího užívání jsou za azeny dle katalogu 

kterou se stanoví Katalog odpad , 

ely vývozu, dovozu a 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad

lené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobk



P ehled odpad  vznikajících p

200101  Papír a lepenka

200108  Biologický rozložitelný materiál z kuchyní

200110  Od vy 

200201  Biologicky rozložitelný materiál

200202  Zemina a kameny

200301  Sm sný komunální odpad 

Nebezpe ný odpad bude p

Provozem bytového domu

množství škodlivin. Po ozná

vznikat odpady, které byly rozlišeny v souladu s ka

smysl  níže uvedeného zákona.

investora u stávající p íjezdov

zákonem . 185/2001 Sb.

vyplývá ze zm n provedené zákonem 

Ozelen ní nezastav ných ploch

Nezastav né plochy budou zatravn

eventueln zahradním architektem po dokon

g) ešení bezbariérového užívání

Stavba spadá do p sobnosti vyhlášky 

požadavcích zabezpe ující užívání staveb osobami s omezenou schopností 

orientace [1]. Jedná se o 

schopností pohybu a investor 

dokumentace. Investorem bylo zadáno, aby bytový d

bezbariérovým bytem v prvním nadzemním podlaží, který bude sloužit pro po

s omezenou schopností pohybu. P

délky 11m ve sklonu 1:16,5 a p

Vstup je ešen dvouk ídlovými dve

vodorovnými madly. Bytová jednotka 

schopností pohybu.  
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 vznikajících p i provozu:

Papír a lepenka

Biologický rozložitelný materiál z kuchyní

Biologicky rozložitelný materiál

Zemina a kameny

sný komunální odpad 

ný odpad bude p edán oprávn né osob !

bytového domu nedojde ke zhoršení životního prost edí v okolí, nezvýší se 

Po oznámení užívání a zahájení provozu realizovaného díla 

vznikat odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizacemi a katalogem odpad

 níže uvedeného zákona. Nádoby na komunální odpad budou umíst

íjezdové komunikace. Nakládání s odpady bude 

. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n  n kterých dalších zákon

n provedené zákonem .167/2012 Sb., v platném zn ní.

ní nezastav ných ploch

né plochy budou zatravn ny. Celková koncepce bude navržena investorem 

zahradním architektem po dokon ení stavby. 

ešení bezbariérového užívání

sobnosti vyhlášky . 398/2009 Sb., o obecných technických 

ující užívání staveb osobami s omezenou schopností 

o bytový d m obsahující upravitelný byt pro osoby s

schopností pohybu a investor zadal tento požadavek p ed zpracováním

Investorem bylo zadáno, aby bytový d m byl navržen s

prvním nadzemním podlaží, který bude sloužit pro po

omezenou schopností pohybu. P ístup do objektu je po bezbariérové ramp

m ve sklonu 1:16,5 a p ed vstupem do objektu je plocha o rozm

ídlovými dve mi o rozm ru k ídel 1000mm a 550

vodorovnými madly. Bytová jednotka . 2 je p izp sobena pro osoby s

Bakalá ská práce 

edí v okolí, nezvýší se 

mení užívání a zahájení provozu realizovaného díla budou 

tegorizacemi a katalogem odpad  ve 

Nádoby na komunální odpad budou umíst ny na pozemku 

odpady bude ešeno v souladu se 

kterých dalších zákon [4] a jak 

ní.  

Celková koncepce bude navržena investorem 

o obecných technických 

ující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

m obsahující upravitelný byt pro osoby s omezenou 

ed zpracováním projektové 

m byl navržen s jedním 

prvním nadzemním podlaží, který bude sloužit pro pot eby osob 

ové ramp  ší ky 1,6m a 

ed vstupem do objektu je plocha o rozm ru 3,5x3,5m. 

mm a 550mm opat enými 

sobena pro osoby s omezenou 



Dve e:

Dve e budou zaskleny od výšky 400

mm od podlahy a klika nejvýše 1100

nutno umístit nejvýše 1200

Okna:

V každé obytné nebo pobytové místnosti upravitelného 

okno pákové ovládání nejvýše 1100

Záchodová mísa: [5] 

Mísa musí být osazena v

Mezi elem záchodové mísy a zadní st

Prostor okolo záchodové mísy musí umožnit 

Vedle umývadla musí být alespo

Obr. . 1 
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e budou zaskleny od výšky 400 mm. Zámek dve í bude umíst

mm od podlahy a klika nejvýše 1100 mm od podlahy. Horní hranu zvonkového pa

nutno umístit nejvýše 1200 mm od úrovn  podlahy. 

každé obytné nebo pobytové místnosti upravitelného bytu musí mít nejmén

okno pákové ovládání nejvýše 1100 mm nad podlahou. 

Mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od bo ní st ny;

elem záchodové mísy a zadní st nou kabiny musí být min. 700

Prostor okolo záchodové mísy musí umožnit elní, diagonální nebo bo

Vedle umývadla musí být alespo  jedno svislé madlo délky min. 500

. 1 ešení záchodové mísy v rohu místnosti [5]

Bakalá ská práce 

í bude umíst n nejvýše 1000

mm od podlahy. Horní hranu zvonkového panelu je 

bytu musí mít nejmén  jedno 

ny;

nou kabiny musí být min. 700 mm;

elní, diagonální nebo bo ní nástup;

 jedno svislé madlo délky min. 500 mm;



Sprchový kout: [5] 

Sprchové kouty i boxy musí být vybaveny sklopným sedátkem min. roz

450x450mm ve výši 460mm nad podlahou a v

sprchového koutu; 

Na st n  kolmé k sedátku a v

koutu musí být ru ní sprcha s

V dosahu ze sedátka ve výšce 600

nad podlahou musí být ovlada

V míst  ru ní sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo;

Vodorovné madlo min. 600 mm dlouhé musí být osazeno

podlahou a max. 300 mm od rohu sprchového koutu;

Svislé madlo min. 500 mm dlouhé musí být umíst

koutu; 

Doporu uje se osadit i sklopné madlo v

pro vozík ve vzdálenosti 300 mm od osy sedátka a ve

9 

i boxy musí být vybaveny sklopným sedátkem min. roz

450x450mm ve výši 460mm nad podlahou a v osové vzdálenosti 600 mm od rohu 

tku a v dosahové vzdálenosti max. 750 mm od rohu sprchového

ní sprcha s pákovým ovládáním; 

dosahu ze sedátka ve výšce 600-1200 mm a také v dosahu z podlahy max. 150 mm 

nad podlahou musí být ovlada  signaliza ního systému nouzového volán

ní sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo;

Vodorovné madlo min. 600 mm dlouhé musí být osazeno ve výši 800 mm nad 

podlahou a max. 300 mm od rohu sprchového koutu;

Svislé madlo min. 500 mm dlouhé musí být umíst no 900 mm od rohu 

uje se osadit i sklopné madlo v prostoru mezi sedátkem a volným prostorem 

pro vozík ve vzdálenosti 300 mm od osy sedátka a ve výši 800 mm nad podlahou.

Obr. . 2 ešení sprchového koutu [5]

Bakalá ská práce 

i boxy musí být vybaveny sklopným sedátkem min. rozm ru 

osové vzdálenosti 600 mm od rohu 

dosahové vzdálenosti max. 750 mm od rohu sprchového 

podlahy max. 150 mm 

ního systému nouzového volání; 

Vodorovné madlo min. 600 mm dlouhé musí být osazeno ve výši 800 mm nad 

no 900 mm od rohu sprchového 

prostoru mezi sedátkem a volným prostorem 

 výši 800 mm nad podlahou.



Umyvadlo: [1]

Umyvadlo musí být opat

Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho

800mm.  

P i návrhu stavby byla dodržena vyhláška 

požadavcích zabezpe ující

orientace [1]. 

h) Pr zkumy a m ení

Provedené pr zkumy a m

Stanovení radonového indexu pozemku:

Na míst  stavby bylo provedeno ohledání a bylo provedeno m

radonu v p dním vzduchu. Na pozemku p.

domu, byl nam en st ední radonový index. 

Geologické pom ry: 

Na pozemku stavby byly provedeny vrtané sondy do úro

zjišt no, že geologické pom

jemnozrnná s podílem 

t žitelnosti 3. Zemina je st

Hydrogeologické pom

Z hydrogeologického hlediska je možné objekt umístit 

Hladina podzemní vody se nachází v

dotacích atmosférických srážek.

Geodetické práce: 

Na pozemku stavby bylo provedeno výškopisné a poloh

Výchozí podklady:  

Katastrální mapa, dispozi

10 

opat eno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. 

Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 

i návrhu stavby byla dodržena vyhláška . 398/2009 Sb., o obecných technických 

ující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu

a m ení

Stanovení radonového indexu pozemku:

 stavby bylo provedeno ohledání a bylo provedeno m ení objemové aktivity 

hu. Na pozemku p. . 298/37, na kterém bude novostavba 

ední radonový index. 

a pozemku stavby byly provedeny vrtané sondy do úrovn  základové spáry a bylo 

no, že geologické pom ry pro realizaci bytového domu jsou p

jemnozrnná s podílem ástic < 0,063mm. Na pozemku jsou zeminy kopné, t

žitelnosti 3. Zemina je st edn  propustná.

Hydrogeologické pom ry:

hydrogeologického hlediska je možné objekt umístit dle projektové dokum

Hladina podzemní vody se nachází v hloubce cca 10,0 – 8,0 m pod terénem a je závislá na 

dotacích atmosférických srážek.

Na pozemku stavby bylo provedeno výškopisné a polohopisné zam

dispozi ní požadavky investora

Bakalá ská práce 

pákovým ovládáním. 

 horní hrana musí být ve výšce 

o obecných technických 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

ení objemové aktivity 

, na kterém bude novostavba bytového 

 základové spáry a bylo 

bytového domu jsou p íznivé. Zemina je 

ástic < 0,063mm. Na pozemku jsou zeminy kopné, t ída 

dle projektové dokumentace. 

8,0 m pod terénem a je závislá na 

opisné zam ení.



i) Podklady pro vytý ení stavby

Pro vytý ení navržené 

parcela . 298/37 v k.ú. 

sou ástí projektové dokumenta

j) len ní stavby 

Vlastní stavba bytového domu

Zpevn né poch zné plochy

Zpevn né plochy pro automobilové stání

Vodovodní p ípojka 

Plynovodní p ípojka 

Kanaliza ní p ípojka deš

Kanaliza ní p ípojka splaškových vod

Oplocení   

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby

Jedná se o objekt bytového domu,

nebudou stavbou nijak dot

l) Zajišt ní ochrany zdraví pracovník

Požadavky k zajišt ní be

provád ní stavebních, montážních a udržovacích prací a p

souvisejících stanoví platné zákony, vyhlášky, na

p edpisy, kterými se musí dodavatel stavebních prací 

Pracovníci musí být vybaveni osobními ochrannými po

bezpe nostních p edpis . Ve spolupráci s

p ístupu nepovolaných osob na staveništ

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe

práci na staveništích. [2] Na

kterým se upravují další požadavky bezpe

právních vztazích a o zajišt

služeb mimo pracovn právní vztahy (zákon o zajišt

ochrany zdraví p i práci).

dodržovat na ízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe

zdraví p i práci na pracovištích s

11 

ení stavby

ení navržené stavby bytového domu bude sloužit vyty ená hranice pozemku 

v k.ú. Prav ice, situa ní plán a kopie katastrální mapy, kt

ástí projektové dokumentace. 

bytového domu   SO-01 

zné plochy    SO-02 

né plochy pro automobilové stání  SO-03 

   SO-04 

   SO-05 

ípojka deš ových vod   SO-06 

ka splaškových vod  SO-07 

   SO-08 

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby

bytového domu, bez škodlivých vliv  na okolí. Okolní pozemky 

nebudou stavbou nijak dot eny. 

ní ochrany zdraví pracovník

ní bezpe nosti práce s technickým za ízení

ní stavebních, montážních a udržovacích prací a p i p íprav

souvisejících stanoví platné zákony, vyhlášky, na ízení, technické normy a technologické 

edpisy, kterými se musí dodavatel stavebních prací p ípadn  osta

Pracovníci musí být vybaveni osobními ochrannými pom ckami a pou

. Ve spolupráci s investorem zajistí dodavatel stavby zamezení 

ístupu nepovolaných osob na staveništ . Zejména je nutné dodržova

bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p

Na ízení vlády je provád cím p edpisem zákona 

kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p

o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování 

právní vztahy (zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpe

. [2] Z hlediska bezpe nosti práce na pracovišti je nutno dále 

ízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe

i práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Bakalá ská práce 

ená hranice pozemku 

ní plán a kopie katastrální mapy, které jsou 

 na okolí. Okolní pozemky 

ízením, p i p íprav  a 

íprav  a pracích s nimi 

ízení, technické normy a technologické 

 ostatní ú astníci ídit. 

ckami a pou eni o dodržování 

investorem zajistí dodavatel stavby zamezení 

Zejména je nutné dodržovat na ízení vlády . 

nost a ochranu zdraví p i 

edpisem zákona . 309/2006 Sb., 

í p i práci v pracovn

innosti nebo poskytování 

ní dalších podmínek bezpe nosti a 

e na pracovišti je nutno dále 

. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu 

výšky nebo do hloubky. [2] P i 



provád ní stavby je nutno dodržovat p

technických za ízení na stavb

P edložený projekt byl vypracován v

žádné výjimky a odchylky od platných p

2. Mechanická odolnost a stabilita

Jedná se o stavbu jednoduchého 

Stavební konstrukce a jednotlivé stavební prvky byl

listy k jednotlivým materiál

použití p íslušných norem 

3. Požární bezpe nost 

Posuzovaný objekt bude odpovídat požadavk

Veškeré navržené stavební materiály a konstrukce bu

požadovanou požární odolnost. Evakuace osob z

prost ednictvím hlavního schodišt

hasi ský záchranný sbor p

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost

Objekt bytového domu z

Životní prost edí – viz – B. 1. f).

5. Bezpe nost p i užívání 

Novostavba bytového 

hospodárnosti vhodná pro zamýšlené

kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požár

zdravých životních podmínek a životního prost

užívání, úspora energie a ochrana úniku tepla. Stav

b žné údržb  a p sobení b

Novostavba domu je navržena

nedocházelo k úrazu uklouznut

proudem, výbuchem uvnit
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ní stavby je nutno dodržovat p edpisy týkající se bezpe nosti práce a použitých 

ízení na stavb  a tímto zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi

edložený projekt byl vypracován v souladu s uvedenými p edpisy, nejsou požadovány 

žádné výjimky a odchylky od platných p edpis a norem. 

Mechanická odolnost a stabilita

jednoduchého bytového domu bez zvláštních nárok

Stavební konstrukce a jednotlivé stavební prvky byly navrženy v souladu s technickými 

listy k jednotlivým materiál m udávanými výrobci a byly použity empirické výpo

íslušných norem SN pro jednotlivé konstruk ní prvky. 

Posuzovaný objekt bude odpovídat požadavk m na požární bezpe

Veškeré navržené stavební materiály a konstrukce budou spl

požadovanou požární odolnost. Evakuace osob z jednotlivých bytových jednotek je možná 

ednictvím hlavního schodišt  umíst ného v objektu bytového domu. Objekt je pro 

ský záchranný sbor p ístupný z hlavní ulice p ed bytovým domem.

iena, ochrana zdraví a životního prost edí

Objekt bytového domu z hlediska hygieny a ochrany zdraví není t

B. 1. f).

bytového domu je navržena a provedena tak, aby byla p

hospodárnosti vhodná pro zamýšlené využití a aby sou asn  splnila základní požadavky, 

kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpe nost, ochrana zdraví

podmínek a životního prost edí, ochrana proti hluku, bezpe

užívání, úspora energie a ochrana úniku tepla. Stavba bude spl ovat tyto

sobení b žn  p edvídatelných vliv po dobu p edpokládané existence. 

Novostavba domu je navržena a provedena tak, aby p i jejím užívání a provozu 

nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým 

uvnit  nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu zp

Bakalá ská práce 

nosti práce a použitých 

zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

edpisy, nejsou požadovány 

bez zvláštních nárok  na zakládání. 

y navrženy v souladu s technickými 

a byly použity empirické výpo ty p i 

m na požární bezpe nost staveb. 

Veškeré navržené stavební materiály a konstrukce budou spl ovat minimální 

jednotlivých bytových jednotek je možná 

objektu bytového domu. Objekt je pro 

ed bytovým domem.

hlediska hygieny a ochrany zdraví není t eba posuzovat. 

tak, aby byla p i respektování 

 splnila základní požadavky, 

nost, ochrana zdraví, 

na proti hluku, bezpe nost p i 

ovat tyto požadavky p i 

edpokládané existence. 

jejím užívání a provozu 

ím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým 

kosti stavby nebo k úrazu zp sobeným



pohybujícím se vozidlem. P

provozu na pozemních komunikacích

6. Ochrana proti hluku 

Viz. – B. 1. f). 

7. Úspora energie a ochrana tepla

Tepeln  technické vlastnosti 

spl ují požadavky SN 73 0540

materiály i jejich pot ebné skladby, které vykazují požadované tepeln

vlastnosti. Tímto jsou tedy respektovány podmínky z

hospoda ení energií (Zm na: 318/2012 Sb.)

8. ešení p ístupu a užívání 

Stavba spadá do p sobnosti vyhlášky 

požadavcích zabezpe ující užívání staveb osobami s omezenou schopností 

orientace [1]. Jedná se o 

schopností pohybu a investor 

dokumentace. Investorem bylo zadáno, aby bytový d

bezbariérovým bytem v prvním nadzemním podlaž

s omezenou schopností pohybu. P

délky 11m ve sklonu 1:16,5 a p

Vstup je ešen dvouk ídlovými dve

vodorovnými madly. Bytová jednotka 

schopností pohybu. U bytového domu budou vyhrazena 

s omezenou schopností pohybu.

9. Ochrana stavby p ed škodlivými vliv

Z odborného posudku 

z asfaltových pás  Foalbit

indexem do objektu. Stavební práce nejsou

podrobný geologický pr zkum hloubkovým vrtem
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se vozidlem. P i provád ní a užívání této stavby nebude ohrožena be

provozu na pozemních komunikacích

Úspora energie a ochrana tepla

 technické vlastnosti navrženého obvodového plášt  a st

SN 73 0540-2. [6] Ve veškerých stavebních konstrukcí jsou navrženy 

ebné skladby, které vykazují požadované tepeln

vlastnosti. Tímto jsou tedy respektovány podmínky zákona . 406/2000 Sb

na: 318/2012 Sb.). [7] 

ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

sobnosti vyhlášky . 398/2009 Sb., o obecných technických 

ující užívání staveb osobami s omezenou schopností 

o bytový d m obsahující upravitelný byt pro osoby s

schopností pohybu a investor zadal tento požadavek p ed zpracováním

Investorem bylo zadáno, aby bytový d m byl navržen s

prvním nadzemním podlaží, který bude sloužit pro pot

omezenou schopností pohybu. P ístup do objektu je po bezbariérové ramp

délky 11m ve sklonu 1:16,5 a p ed vstupem do objektu je plocha o rozm

ídlovými dve mi o rozm ru k ídel 1000mm a 550mm opat

vodorovnými madly. Bytová jednotka . 2 je p izp sobena pro osoby s

schopností pohybu. U bytového domu budou vyhrazena dv  parkovací stání pro osoby 

omezenou schopností pohybu.

ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí 

Z odborného posudku byla v bytovém dom  navržena hydroizolace

oalbit AL S40, která zabrání pr niku radonu se st

indexem do objektu. Stavební práce nejsou v takovém rozsahu, aby se musel

zkum hloubkovým vrtem

Bakalá ská práce 

ní a užívání této stavby nebude ohrožena bezpe nost 

 a st ešní konstrukce 

rukcí jsou navrženy 

ebné skladby, které vykazují požadované tepeln  technické 

. 406/2000 Sb., Zákon o 

omezenou schopností pohybu a orientace

o obecných technických 

ující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

m obsahující upravitelný byt pro osoby s omezenou 

ed zpracováním projektové 

m byl navržen s jedním 

í, který bude sloužit pro pot eby osob 

ístup do objektu je po bezbariérové ramp  ší ky 1,6m a 

ed vstupem do objektu je plocha o rozm ru 3,5x3,5m. 

ídel 1000mm a 550mm opat enými

sobena pro osoby s omezenou 

 parkovací stání pro osoby 

hydroizolace spodní stavby 

se st edním radonovým 

v takovém rozsahu, aby se musel provést 



10. Ochrana obyvatelstva 

Objekt bytového domu spl

hlediska ochrany obyvatelstva

11. Inženýrské stavby (objekty)

Deš ové vody ze st echy bytového domu budou

p ípojky a následn  odvád

PVC DN200 bude zhotovena ve spádu 

ve ejný kanaliza ní ad DN400 na pozemku p.

asfaltovou komunikací bude proveden protlak pro tot

z plánované novostavby bytového domu budou novou spla

DN150 svedeny do navržené splaškové kanaliza

stávající ve ejné splaškové kanalizace DN300, která se nachází n

v k.ú. Prav ice za místní p

asfaltovou komunikací bude proveden protlak pro tot

cca 11bm. Objekt bytového domu bude napojen vodovodní p

a to na ve ejný vodovod na pozemku p.

míst , na pozemku p. . 298/37 v

s vodom rem a hlavním uzáv

bude veden rozvod vody do novostavby bytového domu.

vodovodní šachtu cca 12bm

hranici pozemku stavby p.

sk í . Tato elektro sk í  je umíst

správce elektro sít . Z této el. sk

novostavby bytového domu. 

stávající plynovodní ad na pozemku p.

pozemku p. . St. 167 v k.ú. Prav

zhotovené plynom rné sk

soustava bude osazena v oplocení na ve

Pod stávající asfaltovou komunikací bude plynovodní

bude opat ena ocelovou chráni

investor nepožadoval napojení na telekomunika

vjezdem na místní asfaltovou komunikaci na pozemku 
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Objekt bytového domu spl uje základní požadavky na situování a 

hlediska ochrany obyvatelstva. 

Inženýrské stavby (objekty)

ové vody ze st echy bytového domu budou svedeny do deš

 odvád ny do deš ového kanaliza ního adu. Kanaliza

PVC DN200 bude zhotovena ve spádu 3% o celkové délce cca 11 bm a bude napojena na 

ad DN400 na pozemku p. . 465/9 v k.ú. Prav

asfaltovou komunikací bude proveden protlak pro toto potrubí. Splaškové odpadní vody 

plánované novostavby bytového domu budou novou splaškovou kanalizací z

DN150 svedeny do navržené splaškové kanaliza ní p ípojky. Odtud b

ejné splaškové kanalizace DN300, která se nachází na pozemku p.

ice za místní p íjezdovou komunikací v nezpevn né ploše. Pod stávající 

asfaltovou komunikací bude proveden protlak pro toto potrubí. Délka spl

Objekt bytového domu bude napojen vodovodní p ípojkou na zdroj pitné vody 

ejný vodovod na pozemku p. . 465/9 v k.ú. Prav ice. Na voln

, na pozemku p. . 298/37 v k.ú. Prav ice, bude umíst na vodovodní š

rem a hlavním uzáv rem vody o p dorysných rozm rech 900x1200mm. Odtud 

bude veden rozvod vody do novostavby bytového domu. Délka p

vodovodní šachtu cca 12bm. Elektro p ípojka není p edm tem stavby, je stávající a na 

mku stavby p. . 298/37 v k.ú. Prav ice je osazena stávající elektrom

 je umíst na ve zd ném pilí i a nadále bude voln

této el. sk ín  bude zemním kabelem veden elektrický rozvod do 

vby bytového domu. Bude nov  zhotovena p ípojka plynu, která bude napojena na 

ad na pozemku p. . St. 167 v k.ú. Prav ice. Z napojovacího bodu, na 

k.ú. Prav ice, bude v zemi vedena plynovodní p

rné sk ín  na pozemku p. . 298/37 v k.ú. Prav ice. Tato plynom

soustava bude osazena v oplocení na ve ejn  p ístupném míst . Délka p

Pod stávající asfaltovou komunikací bude plynovodní p ípojka zhotovena protlakem a 

ena ocelovou chráni kou. Telekomunika ní p ípojka není p

investor nepožadoval napojení na telekomunika ní sí . Stavba bude napojena novým 

vjezdem na místní asfaltovou komunikaci na pozemku p. . 465/1 v k.ú. Prav

Bakalá ská práce 

uje základní požadavky na situování a ešení stavby z 

svedeny do deš ové kanaliza ní 

adu. Kanaliza ní p ípojka 

% o celkové délce cca 11 bm a bude napojena na 

Prav ice. Pod stávající 

Splaškové odpadní vody 

škovou kanalizací z PVC trub 

ípojky. Odtud budou odvedeny do 

ejné splaškové kanalizace DN300, která se nachází na pozemku p. . 465/9 

né ploše. Pod stávající 

o potrubí. Délka splaškového potrubí 

ípojkou na zdroj pitné vody 

ice. Na voln  p ístupném 

na vodovodní šachta 

rech 900x1200mm. Odtud 

bude veden rozvod vody do novostavby bytového domu. Délka p ípojky vody po 

tem stavby, je stávající a na 

ice je osazena stávající elektrom rná 

i a nadále bude voln  p ístupná pro 

 bude zemním kabelem veden elektrický rozvod do 

ípojka plynu, která bude napojena na 

napojovacího bodu, na 

zemi vedena plynovodní p ípojka do nov

ice. Tato plynom rná 

. Délka p ípojky cca 12bm. 

ípojka zhotovena protlakem a 

ípojka není p edm tem stavby, 

Stavba bude napojena novým 

k.ú. Prav ice. 



12. Výrobní a nevýrobní technologická za

V objektu bytového domu nejsou žádná výrobní a nevýro
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ní technologická za ízení staveb

objektu bytového domu nejsou žádná výrobní a nevýrobní technologická za

Bakalá ská práce 

bní technologická za ízení.
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a) situace širších vztah

Situace širších vztah  je zobrazena na výkrese 

b) koordina ní situace stavby

Umíst ní bytového domu je zakresleno v

výkresové ásti projektové dokumentace. Viz. výkres 

c) technologické schéma výrobních staveb

Výrobní stavby nejsou sou

d) návrh vyty ovací sít  stavby

Není p edm tem stavby.
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 je zobrazena na výkrese . C-01. 

ní situace stavby

ní bytového domu je zakresleno v koordina ní situaci stavby, která je sou

ásti projektové dokumentace. Viz. výkres . C-02 

schéma výrobních staveb

Výrobní stavby nejsou sou ástí projektové dokumentace. Není ešeno.

 stavby

tem stavby.
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ní situaci stavby, která je sou ástí 

ešeno.
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a) stanoviska, posudky 

Není ešeno. 

b) pr kaz energetické náro

Není ešeno. 
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1. Technická zpráva 

a) Informace o rozsahu a stavu staveništ

Pozemek, na kterém bude umíst

Hulín. Lokalita je územním plánem

mírn  svahovaný. Zmín ný pozemek je p

465/10 a 465/1, kde je p íjezdová asfaltová obecní komunikace a obecní chodn

staveništ  vyjma p ipojení sítí t

p. . 298/37 v k.ú. Prav ice

nemovitosti je veden jako

oplocení staveništ . Vjezd

b) Sít  technické infrastruktury

Ke staveništi jsou polože

plynovodní ad, kanaliza ní

sít  jsou umíst ny na pozem

c) Napojení staveništ  na zdroje vody, elekt

Pro výstavbu se použije voda a elekt

ze stávající elektrom rné sk

bude rozveden z elektrom

staveništního rozvad e. Voda bude použita z

pozemku stavby. Staveništní plocha vzhledem ke svaž

odvod ovat. 

d) Úpravy z hlediska bezpe

Požadavky k zajišt ní bezpe

provád ní stavebních, montážních a udržovacích prací a p

souvisejících stanoví platné zákony, vyhlášky, na

p edpisy, kterými se musí dodavatel stavebních prací 

Pracovníci musí být vybaveni osobními ochrannými po

bezpe nostních p edpis . Ve spolupráci s

p ístupu nepovolaných osob na staveništ

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe

práci na staveništích. [2] Na

kterým se upravují další požadavky bezpe

2 

Informace o rozsahu a stavu staveništ

Pozemek, na kterém bude umíst na stavba, se nachází v obci Prav

Lokalita je územním plánem v navrhované ploše pro bydlení.

ný pozemek je p ístupný z jihozápadní strany a to z

465/10 a 465/1, kde je p íjezdová asfaltová obecní komunikace a obecní chodn

ipojení sítí technického vybavení je pozemek ve vlastnictví investora 

ice (LV 10001). Jedná se o pozemek, který dle výpisu z

veden jako orná p da. P i provád ní stavby bude provedeno provizorní 

 na pozemek bude nov  vytvo en. 

 technické infrastruktury

Ke staveništi jsou položeny sít  technického vybavení – elektro vedení

kanaliza ní ady, vodovodní ad a telekomunika ní kabel

zemcích p. . 298/37, 465/9 a St. 167 v k.ú. Prav

 na zdroje vody, elekt iny, odvodn ní staveništ

Pro výstavbu se použije voda a elekt ina z nov  vybudované vodom

rné sk ín , oboje umíst no na pozemku stavby. P

bude rozveden z elektrom rné sk ín , umíst né na hranici pozemku stavby, do 

Voda bude použita z nové vodovodní šachty, taktéž umíst

pozemku stavby. Staveništní plocha vzhledem ke svažitosti stávajícího terénu není t

hlediska bezpe nosti a ochrany t etích osob

ní bezpe nosti práce s technickým za ízení

ní stavebních, montážních a udržovacích prací a p i p íprav

visejících stanoví platné zákony, vyhlášky, na ízení, technické normy a technologické 

edpisy, kterými se musí dodavatel stavebních prací p ípadn  ostatní ú

Pracovníci musí být vybaveni osobními ochrannými pom ckami a pou

. Ve spolupráci s investorem zajistí dodavatel stavby zamezení 

ístupu nepovolaných osob na staveništ . Zejména je nutné dodržovat na

bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p

Na ízení vlády je provád cím p edpisem zákona 

kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p

Bakalá ská práce 

Prav ice nedaleko m sta 

Pozemek stavby je 

jihozápadní strany a to z pozemk  p. . 

íjezdová asfaltová obecní komunikace a obecní chodník. Jako 

ve vlastnictví investora – 

dle výpisu z katastru 

ní stavby bude provedeno provizorní 

elektro vedení podzemní, 

ní kabel. Tyto jednotlivé 

Prav ice.

ní staveništ

 vybudované vodom rné šachty a 

mku stavby. P ívod elekt iny 

né na hranici pozemku stavby, do 

nové vodovodní šachty, taktéž umíst né na 

ícího terénu není t eba 

ízením, p i p íprav  a 

íprav  a pracích s nimi 

ízení, technické normy a technologické 

 ostatní ú astníci ídit. 

ckami a pou eni o dodržování 

investorem zajistí dodavatel stavby zamezení 

Zejména je nutné dodržovat na ízení vlády . 

nost a ochranu zdraví p i 

edpisem zákona . 309/2006 Sb., 

nosti a ochrany zdraví p i práci v pracovn



právních vztazích a o zajišt

služeb mimo pracovn právní vztahy (zákon o zajišt

ochrany zdraví p i práci).

dodržovat na ízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezp

zdraví p i práci na pracovištích s

provád ní stavby je nutno dodržovat p

technických za ízení na stavb

P edložený projekt byl vypracován v

žádné výjimky a odchylky od platných p

e) Uspo ádání a bezpe nost staveništ

Uspo ádání staveništ  b

Stavební materiál a vlastní rozestav

nepovolaných osob. 

f) Za ízení staveništ

Návrh za ízení staveništ

je umíst n tak, aby neomezoval pohyb. Platí zde také zákaz n

a správními bu kami za

frekventovanou ve ejnou obslužnou komunikaci a ozna

zakázán. Na staveništi budou umíst

stavby. Jedná se o sociální za

mobilních bun k, které budou sloužit pro pot

uvažuje s osazením bun k na ru

g) Popis staveb za ízení vyžadující ohlášení

Staveništ  neobsahuje žádné za

h) Stanovení podmínek pro provád

P i stavebních pracích se bude zhotovitel 

kterým se upravují další požadavky bezpe

v pracovn právních vztazích a o zajišt

nebo poskytování služeb mimo pracovn

podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p

p edepsané pracovní postupy a technologie dle p

pouze materiály s osv d ením o ja

3 

o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo 

právní vztahy (zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpe

. [2] Z hlediska bezpe nosti práce na pracovišti je nutno dále 

ízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezp

i práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky. 

ní stavby je nutno dodržovat p edpisy týkající se bezpe nosti práce a použitých 

ízení na stavb  a tímto zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

edložený projekt byl vypracován v souladu s uvedenými p edpisy, nejsou požadovány 

žádné výjimky a odchylky od platných p edpis  a norem. 

ádání a bezpe nost staveništ  z hlediska ochrany ve ejných zájm

ádání staveništ  bude spl ovat bezpe nost z hlediska ochrany ve

Stavební materiál a vlastní rozestav ná stavba budou zabezpe

ízení staveništ  je navržen, aby byl p ehledný a bezpe ný, a fungující

n tak, aby neomezoval pohyb. Platí zde také zákaz nesení b emen nad sociálními 

kami za ízení staveništ . Vjezd na staveništ  je napojen na mén

ejnou obslužnou komunikaci a ozna en cedulí nepovolaným vstup 

Na staveništi budou umíst ny provozní a sociální za ízení pro pot

stavby. Jedná se o sociální za ízení a šatny. Sociální za ízení a šatny 

k, které budou sloužit pro pot eby pracovník . Na staveništi se

k na ru ní ná adí. 

ízení vyžadující ohlášení

 neobsahuje žádné za ízení vyžadující ohlášení. 

Stanovení podmínek pro provád ní stavby z hlediska bezpe nosti

i stavebních pracích se bude zhotovitel ídit zejména zákonem 

kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p

právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p

í služeb mimo pracovn právní vztahy (zákon o zajišt

nosti a ochrany zdraví p i práci). [2] P i práci budou používány 

edepsané pracovní postupy a technologie dle p íslušných SN, budou zabudovány 

d ením o jakosti a vhodnosti použití pro daný ú

Bakalá ská práce 

innosti nebo poskytování 

ní dalších podmínek bezpe nosti a 

nosti práce na pracovišti je nutno dále 

. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu 

výšky nebo do hloubky. [2] P i 

nosti práce a použitých 

ota osob na staveništi.

edpisy, nejsou požadovány 

ejných zájm

hlediska ochrany ve ejných zájm . 

ná stavba budou zabezpe eny proti vstupu 

ný, a fungující. Je áb 

emen nad sociálními 

 je napojen na mén

nepovolaným vstup 

ízení pro pot eby realizace 

a šatny budou vytvo eny z 

. Na staveništi se dále 

nosti

ídit zejména zákonem . 309/2006 Sb., 

nosti a ochrany zdraví p i práci 

nosti a ochrany zdraví p i innostech 

právní vztahy (zákon o zajišt ní dalších 

i práci budou používány 

SN, budou zabudovány 

kosti a vhodnosti použití pro daný ú el. P ípadné 



zm ny technologií, zp sob výstavby, zám

technický dozor investora, který bude podrobn

stavby a bude svou pravidelnou p

provád ní stavby. V pr b

požárn  bezpe nostní a hygienické p

i) Podmínky pro ochranu životního prost

Dle zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

platných vyhlášek budou vytvo

prost edí. Je nutno dodržet zejména:

Omezit hlu nost na stavb

Snížit prašnost v asným kropením

Nakládat s odpady na stavb

Odpady na stavb  budou evidovány (stavební su

bude s Odborem životního prost

orné p dy. Využitelné sta

recykla ní za ízení na využívání stavebních odpad

kategorie nebezpe ný odpad, nevyskytují se ale izola

stavební materiály obsahující az

oprávn né osob , která provozuje za

odpady vznikající b hem realizace stavby a jejího užívání jsou za

odpad , který je dán vyhlášk

Seznam nebezpe ných odpad

tranzitu odpad  a postup p

(Katalog odpad ). [3] 

P ehled odpad  vznikající p

170101  Beton 

170102  Cihly 

170103  Keramické výrobky a tašky

170201  D evo 

170203  Plasty 

170407  Sm sné kovy

4 

sob výstavby, zám ny materiál  zkoordinuje na vyzvání stavebn

technický dozor investora, který bude podrobn  seznámen s projektovou dokumentací 

stavby a bude svou pravidelnou p ítomností na stavb  dbát o správné a bezpe

b hu realizace stavby je mimo jiné nutno dodržovat pl

nostní a hygienické p edpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících

Podmínky pro ochranu životního prost edí p i výstavb

. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu v

platných vyhlášek budou vytvo eny podmínky, které budou odpovídat zájm

edí. Je nutno dodržet zejména:

nost na stavb

asným kropením

odpady na stavb  v souladu se zákonem  

 budou evidovány (stavební su ). P ed zahájením výkopových prací 

Odborem životního prost edí ujasn no a p ímo definováno nakládání se skrývkou 

Využitelné stavební odpady budou p edány oprávn né osob

ízení na využívání stavebních odpad . Na stavb  se vyskytují odpady 

ný odpad, nevyskytují se ale izola ní materiály s

stavební materiály obsahující azbest. Ostatní nevyužitelné odpady budou p

, která provozuje za ízení k odstra ování odpad  (skládky).

hem realizace stavby a jejího užívání jsou za azeny dle katalogu 

, který je dán vyhláškou . 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad

ných odpad  a seznamy odpad  a stát  pro ú ely vývozu, dovozu a 

 a postup p i ud lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad

ikající p i stavb :

Keramické výrobky a tašky

sné kovy

Bakalá ská práce 

 zkoordinuje na vyzvání stavebn

projektovou dokumentací 

 dbát o správné a bezpe né 

hu realizace stavby je mimo jiné nutno dodržovat platné 

edpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících osob. 

ádu v platném zn ní a 

eny podmínky, které budou odpovídat zájm m životního 

ed zahájením výkopových prací 

ímo definováno nakládání se skrývkou 

né osob , provozující 

 se vyskytují odpady 

obsahem azbestu a 

Ostatní nevyužitelné odpady budou p edány pouze té 

 (skládky). Jednotlivé 

hem realizace stavby a jejího užívání jsou za azeny dle katalogu 

kterou se stanoví Katalog odpad , 

ely vývozu, dovozu a 

lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad



170411  Kabely

170504  Zemina a kamení

170604  Izola ní materiály

170107  Sm si nebo odd

*150110  Obaly na barvy

P ehled odpad  vznikajících p

200101  Papír a lepenka

200108  Biologický rozložitelný materiál z kuchyní

200110  Od vy 

200201  Biologicky rozložitelný materiál

200202  Zemina a kameny

200301  Sm sný komunální odpad 

Nebezpe ný odpad bude p

j) Orienta ní lh ty výstavby

Stavba bude zahájena 

Stavba bude dokon ena do

vytý ení stavby 

zhotovení vodovodní p

zhotovení elektro p ípojky pro zásobování stavby el. energií

výkopové a odkopové práce 

položení ležaté kanalizace, betonáž základ

izolace proti zemní vlhkosti

vyzd ní obvodových a 

osazení p eklad , betonáž v

zhotovení stropní konstrukce

vyzd ní obvodových a nosných zdí 1.NP

osazení p eklad , betonáž v

zhotovení stropní konstrukce

vyzd ní obvodových a nosných zdí 2.NP

osazení p eklad , betonáž v

5 

Zemina a kamení

ní materiály

si nebo odd lené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobk

Obaly na barvy

 vznikajících p i provozu:

Papír a lepenka

Biologický rozložitelný materiál z kuchyní

Biologicky rozložitelný materiál

Zemina a kameny

sný komunální odpad 

ný odpad bude p edán oprávn né osob !

ty výstavby

     

ena do      

     

p ípojky pro zásobování stavby vodou 

ípojky pro zásobování stavby el. energií

výkopové a odkopové práce       

položení ležaté kanalizace, betonáž základ  a základové desky

izolace proti zemní vlhkosti      

ní obvodových a nosných zdí 1. PP    

, betonáž v nc      

zhotovení stropní konstrukce      

ní obvodových a nosných zdí 1.NP    

, betonáž v nc      

zhotovení stropní konstrukce      

ní obvodových a nosných zdí 2.NP    

, betonáž v nc      

Bakalá ská práce 

keramických výrobk

08/2013 

07/2016 

08/2013 

08/2013 

08/2013 

08/2013 

09/2013  

10/2013 

11/2013  

11/2013 

04/2014 

06/2014  

06/2014 

07/2014 

08/2014  

08/2014 



zhotovení stropní konstrukce

vyzd ní obvodových a nosných zdí 3.NP

osazení p eklad , betonáž v

zhotovení stropní konstrukce

vyzd ní obvodových a nosných zdí 

osazení p eklad , betonáž v

zhotovení krovu 

osazení výplní otvor

pokrýva ské práce 

vnit ní instalace 

provedení podlahových konstrukcí v

provedení vnit ních omítek a 

dokon ující práce uvnit

provedení fasády domu

provedení nát r  a maleb

dokon ující práce v okolí stavby

Rozhodující termíny stavby:

realizace stavby 

uvedení stavby do provozu

2. Výkresová ást 

a) Celková situace za ízení staveništ

Viz. výkres . E-

b) Vyzna ení p ívodu vody a energií na staveništ

a výjezd  na staveništ

Pro výstavbu se použije voda a elekt

ze stávající elektrom

elekt iny bude rozveden z elektrom

do staveništního rozvad

umíst né na pozemku stavby. Staveništní plocha vzhledem k

terénu není t eba odvod

6 

zhotovení stropní konstrukce      

ní obvodových a nosných zdí 3.NP    

, betonáž v nc      

konstrukce      

ní obvodových a nosných zdí v podkrovní ásti  

, betonáž v nc      

     

     

     

     

provedení podlahových konstrukcí v etn  povrchových úprav

ních omítek a obkladu    

ující práce uvnit  objekt – kompletace   

provedení fasády domu      

 a maleb      

okolí stavby     

Rozhodující termíny stavby:

     do 

vedení stavby do provozu      

ízení staveništ

-01 situace za ízení staveništ . 

ívodu vody a energií na staveništ , odb rná místa, vyzna

 na staveništ  a odvodn ní staveništ

Pro výstavbu se použije voda a elekt ina z nov  vybudované vodom

stávající elektrom rné sk ín , oboje umíst no na pozemku stavby. P

iny bude rozveden z elektrom rné sk ín , umíst né na hranici pozemku stavby, 

do staveništního rozvad e. Voda bude použita z nové vodovodní šachty, taktéž 

né na pozemku stavby. Staveništní plocha vzhledem ke svažitosti

eba odvod ovat. Viz. výkres . E-01 situace za ízení staveništ

Bakalá ská práce 

09/2014 

11/2014  

11/2014 

04/2015 

05/2015 

05/2015 

06/2015 

06/2015  

07/2015 

09/2015  

09/2015  

12/2015 

07/2016 

07/2016 

07/2016 

07/2016 

do  07/2016 

08/2016 

rná místa, vyzna ení vjezd

 vybudované vodom rné šachty a 

na pozemku stavby. P ívod 

né na hranici pozemku stavby, 

nové vodovodní šachty, taktéž 

né na pozemku stavby. Staveništní plocha vzhledem ke svažitosti stávajícího 

ízení staveništ . 
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1. Pozemní (stavební) objekty

1.1 Architektonické a stavebn

1.1.1 Technická zpráva 

a) Ú el objektu 

Ú elem realizace novostavby bytového domu je zvýšení 

sloužících pro pot eby obyvatelstva. Výstavbou bytového domu bude takt

možnost ubytování osob s

b) Zásady architektonického, funk

okolí objektu, ešení p

Jedná se o novostavbu bytového domu na pozemku p.

Prav ice. Pozemek, na kterém bude stavba realizována, se nach

bydlení. P ístup a p íjezd je možný z

465/1, kde je obecní chodník a obecní asfaltová kom

t emi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím a

p dorysných rozm rech 23,1m x 13,5

vlastník  bytových jednotek jako užitné, kde budou umíst

jednotlivých byt , kolárn

s bytovými jednotkami, kde rozm

4301 Obytné budovy. [8]

bytového domu, osazený na pozem

jim zhoršovat podmínky osv

pohybuje je po bezbariérové ramp

vstupem do objektu je plocha o rozm

o rozm ru k ídel 1000mm a 550mm opat

2 je p izp sobena pro osoby s

stání je p izp sobeno dle ú
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Pozemní (stavební) objekty

Architektonické a stavebn  technické ešení

elem realizace novostavby bytového domu je zvýšení bytových jednotek obce, 

eby obyvatelstva. Výstavbou bytového domu bude takt

omezenou schopností pohybu. 

Zásady architektonického, funk ního dispozi ního a výtvarného 

ešení p ístupu do objektu

Jedná se o novostavbu bytového domu na pozemku p. . 298/37 v

Pozemek, na kterém bude stavba realizována, se nachází v navrhované ploše pro 

íjezd je možný z jihozápadní strany a to z pozemk

465/1, kde je obecní chodník a obecní asfaltová komunikace. Bytový d

dzemními podlažími a jedním podzemním podlažím a je

23,1m x 13,5m. Podzemní podlaží bude sloužit pro pot

 bytových jednotek jako užitné, kde budou umíst ny místnosti sklepních kójí 

, kolárna, ko árkárna, kotelna atd. Nadzemní podlaží 

, kde rozm ry místností a dispozice jsou navrženy dle 

St echa bytového domu je navržena jako valbová. 

osazený na pozemku investora, nebude stínit okolní zástavb

podmínky osv tlení. P ístup do objektu pro osoby s omezenou schopností 

pohybuje je po bezbariérové ramp  ší ky 1,6m a délky 11m ve sklonu 1:16,5 a p

vstupem do objektu je plocha o rozm ru 3,5x3,5m. Vstup je ešen dvouk

ídel 1000mm a 550mm opat enými vodorovnými madly. Bytová jednotka 

sobena pro osoby s omezenou schopností pohybu. Parkovací automobilové 

sobeno dle ú elu stavby a její kapacity. 

Bakalá ská práce 

elem realizace novostavby bytového domu je zvýšení bytových jednotek obce, 

eby obyvatelstva. Výstavbou bytového domu bude taktéž rozší ena 

ního a výtvarného ešení, úprav 

katastrálním území 

navrhované ploše pro 

pozemk  p. . 465/10 a 

Bytový d m bude tvo en 

je navržen o max. 

Podzemní podlaží bude sloužit pro pot eby 

ny místnosti sklepních kójí 

árkárna, kotelna atd. Nadzemní podlaží jsou navržena 

ry místností a dispozice jsou navrženy dle SN 73 

bytového domu je navržena jako valbová. Nový objekt 

okolní zástavb  a nebude 

omezenou schopností 

ky 1,6m a délky 11m ve sklonu 1:16,5 a p ed 

ešen dvouk ídlovými dve mi 

vodorovnými madly. Bytová jednotka . 

omezenou schopností pohybu. Parkovací automobilové 



c) Kapacita, užitková plocha, obestav

osv tlení a oslun ní, odv

Zastav ná plocha bytového domu

Zastav ná plocha zpevn

Plocha všech užitkových místností

Plocha všech obytných místností

Obestav ný prostor bytového domu

P edpokládaná cena bytového domu

Po et bytových jednotek:

Okna obytných místností jsou z

a západní sv tovou stranu. Místnosti koupelen a WC budou dostate

šachtou. V trání okenními otvory je zaru

pobytových místnostech.  

d) Technické a konstruk

P íprava území:

P ed zahájením stavebních prací se provede odstran

porostu a bude zhotoven vstup na pozemek stavby

Vytý ení stavby:

Objekt bude umíst n na pozemku p.

provedeno specializovanou firmou a bude vystaven do

provád ním zemních prací budou vytý

Zemní práce:

P ed zahájením výkopových prací bude provedena skrývk

dle písemné domluvy s Odborem životního prost

výkop  nových základových pas

nerozb edlá. Prostupy pro ležatou kanalizaci budou provede

dokumentace 
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Kapacita, užitková plocha, obestav ný prostor, zastav ná plocha, orientace, 

ní, odv trání

ná plocha bytového domu:       299,00

ná plocha zpevn ných ploch:       425,00

Plocha všech užitkových místností:       572,89 

Plocha všech obytných místností:       353,88 

ný prostor bytového domu:    4 482,90 

edpokládaná cena bytového domu:     20 460 000,00

et bytových jednotek:      6

Okna obytných místností jsou z hlediska osv tlení a oslun ní orientovány na východní 

tovou stranu. Místnosti koupelen a WC budou dostate n

trání okenními otvory je zaru ena dostate ná vým na vzduchu v

Technické a konstruk ní ešení

ed zahájením stavebních prací se provede odstran ní drobných k

porostu a bude zhotoven vstup na pozemek stavby. 

n na pozemku p. . 298/37 v k.ú. Prav ice. Vytý

provedeno specializovanou firmou a bude vystaven doklad o vytý

ním zemních prací budou vytý eny všechny inženýrské sít .

ed zahájením výkopových prací bude provedena skrývka ornice v

Odborem životního prost edí bude s ní nakládáno.

 nových základových pas  musí být základová spára (dno výkop

edlá. Prostupy pro ležatou kanalizaci budou provedeny v rozsa

Bakalá ská práce 

ná plocha, orientace, 

299,00 m2

425,00 m2

572,89  m2

353,88  m2

4 482,90  m3 

000,00 K   
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ní orientovány na východní 

n  odv trány v trací 

na vzduchu v obytných a 

ní drobných k ovin a travního 

ice. Vytý ení stavby bude 

klad o vytý ení stavby. P ed 

ornice v tlouš ce 300mm a 

ní nakládáno. Po provedení 

 musí být základová spára (dno výkop ) istá a 

rozsahu dle projektové 



Základy:

Ve výkopech budou zhotoveny základové pasy. Základo

d m bude provedena z betonu t

výkresu základ . Podkladní beton

sva ovanou sítí KARI KH 30 1

št rkový podsyp tl. 100mm

Násypy:

Výkopové jámy okolo objektu bytového domu budou dos

nikoliv skrývkou ornice. 

Svislé konstrukce:

Obvodové svislé konstrukce bytového domu jsou navrž

zd nou technologií z keramických pálených zdících tvárnic POROTHERM 40 P

247x400x238mm na tepeln

z tvárnic 30 P+D P10, 247x300x238mm na maltu vápennocementovou.

P í ky a výpl ové zdivo bude tvo

p í kovky POROTHERM 8 P+D P10

P10, 497x115x238mm zd

Konstrukce stropu:

Stropní konstrukce je tvo

a to z prefabrikovaných stropních nosník

železobetonovou zálivkou C20/25. Tlouš

Schodišt :

V novostavb  bytového domu je navržena vertikální komunikace z

železobetonového schodišt

úhlem sklonu 29°. P i návrhu schodišt

technických požadavcích na stavby 
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Ve výkopech budou zhotoveny základové pasy. Základová konstrukce pro bytový 

betonu t ídy C16/20, v ší kách a hloubkách, které jsou patrné z 

. Podkladní beton bude proveden z betonu C16/20 

ovanou sítí KARI KH 30 150/150/6x6mm. Pod všemi základy bude proveden hrubý 

rkový podsyp tl. 100mm. 

Výkopové jámy okolo objektu bytového domu budou dosypány výkopovou zeminou

Obvodové svislé konstrukce bytového domu jsou navrženy tl. 400mm klasickou 

keramických pálených zdících tvárnic POROTHERM 40 P

247x400x238mm na tepeln  izola ní maltu. Vnit ní nosné zdivo je navrženo tl. 300mm 

P10, 247x300x238mm na maltu vápennocementovou.

ové zdivo bude tvo eno z p í kovek POROTHERM tl. 80 a 115mm, 

kovky POROTHERM 8 P+D P10, 497x80x238mm a POROTHERM 11,5 P+D 

497x115x238mm zd ných na maltu vápennocementovou. 

Stropní konstrukce je tvo ena prefamonolitickým stropním systémem POROTHERM 

prefabrikovaných stropních nosník  POT, stropních vložek MIAKO a monolitickou 

železobetonovou zálivkou C20/25. Tlouš ka stropní konstrukce je navržena tl. 250mm.

 bytového domu je navržena vertikální komunikace z

železobetonového schodišt . Výstupní schodiš ová ramena jsou navržena o 

i návrhu schodišt  byla dodržena vyhláška . 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby [8] a SN 73 4130. [9] 

Bakalá ská práce 

Ve výkopech budou zhotoveny základové pasy. Základová konstrukce pro bytový 

kách a hloubkách, které jsou patrné z 

16/20 a bude vyztužen 

0/6x6mm. Pod všemi základy bude proveden hrubý 

Výkopové jámy okolo objektu bytového domu budou dosypány výkopovou zeminou, 

Obvodové svislé konstrukce bytového domu jsou navrženy tl. 400mm klasickou 

keramických pálených zdících tvárnic POROTHERM 40 P+D P10, 

ní nosné zdivo je navrženo tl. 300mm 

P10, 247x300x238mm na maltu vápennocementovou.  

kovek POROTHERM tl. 80 a 115mm, 

497x80x238mm a POROTHERM 11,5 P+D 

ena prefamonolitickým stropním systémem POROTHERM 

 POT, stropních vložek MIAKO a monolitickou 

ka stropní konstrukce je navržena tl. 250mm.

 bytového domu je navržena vertikální komunikace z dvojramenného 

navržena o ší i 1200mm, 

. 268/2009 Sb., o 



Komín:

V objektu je navržen

dvoupr duchový komínový systém CIKO 3V UNIVERSAL, pr

Jsou respektovány požadavky dle vyhlášky 

na stavby [8] a SN EN 1443 (73 4200

Konstrukce krovu:

Pro valbový tvar st echy bytového domu je navržena vaznicová soustava. 

vaznicové soustavy je navržen jak

p enášeno p es krokve do vaznic a svislých prvk

vazných trám  a pozednic. Zatížení z

nosných st n. Veškeré d

ochranným nát rem proti 

prvk  je nutno p ed vlastní impregnací zbavit zbytk

atd. 

Krytina:

Na st ešní ploše je navrž

betonové Alpské tašky Classic

erná. 

Hydroizolace, izolace proti radonu:

Vzhledem k úrovni hladiny podzemní vody a pr

vodorovná a svislá izolace proti zemní vlhkosti a r

lepenka Foalbit Al S40. Svislá izolace bude vytažen

300 mm nad upravený terén. Horní okraj izolace bude uchy

Tepelná izolace:

Bude použit venkovní kompozitní zateplovací systém 

70 tl. 100mm. Podlahy v p

polystyrenu EPS-Z v tlouš

konstrukci, bude použita tepelná izolace dle výkres

5 

navrženo jedno komínové t leso o rozm

duchový komínový systém CIKO 3V UNIVERSAL, pr duch pr

Jsou respektovány požadavky dle vyhlášky . 268/2009 Sb., o technických požadavcích 

SN EN 1443 (73 4200). [10] 

Pro valbový tvar st echy bytového domu je navržena vaznicová soustava. 

vaznicové soustavy je navržen jako stojatá stolice. Zatížení ze st ešního plášt

es krokve do vaznic a svislých prvk  krovu. Odtud bude tok sil postupovat do 

 a pozednic. Zatížení z t chto prvk  bude rozloženo do vn

Veškeré d ev né prvky krovu budou opat eny (naimpregnovány) 

rem proti plísním, d evokazným houbám a hmyzu.

ed vlastní impregnací zbavit zbytk  starých nános , ne

ešní ploše je navržena skládaná betonová krytina na la ování. Jsou navrženy 

Alpské tašky Classic od výrobce Bramac. Barva st ešních tašek je 

Hydroizolace, izolace proti radonu:

Vzhledem k úrovni hladiny podzemní vody a pr b hu základové spáry je navržena 

vodorovná a svislá izolace proti zemní vlhkosti a radonu se st edním radonovým indexem, 

lepenka Foalbit Al S40. Svislá izolace bude vytažena na obvodové zdivo do výšky min. 

m nad upravený terén. Horní okraj izolace bude uchycen do zdiva

Bude použit venkovní kompozitní zateplovací systém (ETICS) z

70 tl. 100mm. Podlahy v p ízemí budou zatepleny tepelnou izolací z

tlouš kách dle výkresu skladeb konstrukcí. Ve stropní a s

konstrukci, bude použita tepelná izolace dle výkresu ezu a skladeb konstrukcí

Bakalá ská práce 

o rozm ru 800x400mm, 

duch pr m ru 200mm. 

. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 

echy bytového domu je navržena vaznicová soustava. Typ 

o stojatá stolice. Zatížení ze st ešního plášt  bude 

 krovu. Odtud bude tok sil postupovat do 

 bude rozloženo do vn jších a vnit ních 

eny (naimpregnovány) 

Povrch d ev ných 

, ne istot, k ry, lýka 

ování. Jsou navrženy 

ešních tašek je ebenov

hu základové spáry je navržena 

edním radonovým indexem, 

a na obvodové zdivo do výšky min. 

cen do zdiva. 

polystyrenu EPS-F 

ízemí budou zatepleny tepelnou izolací z podlahového 

kách dle výkresu skladeb konstrukcí. Ve stropní a st ešní 

ezu a skladeb konstrukcí. 



Výpln  otvor :

Veškerá okna a venkovní vstupní dve

barvy bílé, v etn  zárubní a rám

vakuovým dvojsklem s prostupem tepla U = 1,1 W

d ev né hladké plné a z

obložkových zárubní. 

Úpravy povrch :

Vnit ní úprava povrch

z keramických p í kovek se bude nanášet štuková omítka na podklad tvo

vápennocementovou omítkou. Na

bude nanášet štuková omítka na podklad tvo

Z exteriéru se bude finální omítka nanášet na podklad

st rkový tmel s vloženou armovací perlinkou.

omítky, barvy bílé. Vn jší úprava povrch

omítky v odstínu barev šedé a bílé.

Obklady a dlažby:

Jako dlažby budou v

Umíst ní jednotlivých dlažeb je popsáno ve výkresech p

Podlahy:

Podlahy v bytovém dom

laminátové podlahoviny a 

výkresech p dorys .

Nát ry a malby:

Nát ry kovových konstrukcí budou provedeny ve složení z

krycí. Venkovní nát ry d

tmavým. Vnit ní omítky budou p

prost edkem.  

Veškeré výše popsané stavební a dopl

jejich kvalitu, odzkoušenou dlouhodobým používáním 

6 

Veškerá okna a venkovní vstupní dve e jsou navrženy plastové, v

 zárubní a rám . V exteriéru taktéž barvy bílé. Okna budou zasklen

prostupem tepla U = 1,1 W.m-2.K. Vnit ní dve

né hladké plné a z 1/2 prosklené osazené do typových ocelových a d

ní úprava povrch  bude provedena ze štukové omítky. Na svislých kons

kovek se bude nanášet štuková omítka na podklad tvo

vápennocementovou omítkou. Na svislých nosných konstrukcích sm

bude nanášet štuková omítka na podklad tvo ený hrubou vápennocementovou omítkou. 

exteriéru se bude finální omítka nanášet na podklad tvo ený systémem ETICS a to na 

vloženou armovací perlinkou. Vnit ní omítka bude z

jší úprava povrch  bude provedena ze strukturované zatírané 

odstínu barev šedé a bílé. Sokl bude realizován z mozaikové dekorativní omítk

bytovém dom  použity keramická dlažba a t

ní jednotlivých dlažeb je popsáno ve výkresech p dorys  bytového domu

bytovém dom  jsou navrženy z teracové dlažby, 

a koberce. Podlahy v jednotlivých místnostech jsou po

ry kovových konstrukcí budou provedeny ve složení základní a dvojnásobn

ry d ev ných konstrukcí a prvk  budou provedeny v

mítky budou p ed finální malbou nepenetrovány penetra

Veškeré výše popsané stavební a dopl kové materiály jsou navrženy s

jejich kvalitu, odzkoušenou dlouhodobým používáním pro podobný i stejný druh staveb. 

Bakalá ská práce 

exteriéru i interiéru 

. V exteriéru taktéž barvy bílé. Okna budou zasklena 

ní dve e jsou navrženy 

1/2 prosklené osazené do typových ocelových a d ev ných 

 bude provedena ze štukové omítky. Na svislých konstrukcích 

kovek se bude nanášet štuková omítka na podklad tvo ený hrubou 

sm rem z interiéru se 

ený hrubou vápennocementovou omítkou. 

ený systémem ETICS a to na 

ní omítka bude z vnit ní štukové 

 bude provedena ze strukturované zatírané 

dekorativní omítky. 

 použity keramická dlažba a teracová dlažba. 

 bytového domu. 

teracové dlažby, keramické dlažby, 

koberce. Podlahy v jednotlivých místnostech jsou popsány ve 

ry kovových konstrukcí budou provedeny ve složení základní a dvojnásobn

 budou provedeny v odstínu 

nepenetrovány penetra ním 

kové materiály jsou navrženy s ohledem na 

i stejný druh staveb. 



Je tedy pravd podobné, že p

stavby bude mít objekt požadovanou životnost

e) Tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln

Tepeln  technické vlastnosti 

spl ují požadavky SN 73 

materiály i jejich pot ebné skladby, které vykazují požadované tepeln

vlastnosti. Tímto jsou tedy respektovány podmínky z

hospoda ení energií (Zm na: 318/

f) Zp sob založení objektu s

Na stavb  nebyl proveden podrobný geologický pr

klasickým zp sobem z betonových základových pas

g) Vliv objektu a jeho užívání na ž

Hluk a vibrace

Vn jší prostor: osobní auta, seka

Vnit ní prostor: b

Provozováním stavby nebudou p

hygienickými p edpisy. Opat

na ízení vlády . 272/2011

[2], vzhledem k charakteru provozu užívání a objektu 

Ovzduší

V objektu bytového domu bud

paliva. Výrobce t chto kotl

koncentrace plynu stanovené závazným p

Ochrana podzemních vod

Podzemní vody nebudou stavbou dot

vodot sná. P i kolaudaci budou p

kanaliza ního potrubí. Podzemní vody nebudou b

zne iš ovány. 
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podobné, že p i dodržení technologických p edpis  a norem p

stavby bude mít objekt požadovanou životnost. 

 technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln  otvor

 technické vlastnosti navrženého obvodového plášt  a st

SN 73 0540-2. [6] Ve veškerých stavebních konstrukcí jsou navrženy 

ebné skladby, které vykazují požadované tepeln

vlastnosti. Tímto jsou tedy respektovány podmínky zákona . 406/2000 Sb

na: 318/2012 Sb.). [7] 

sob založení objektu s ohledem na výsledky geologického pr

 nebyl proveden podrobný geologický pr zkum, založení s

betonových základových pas  z betonu C16/20.

Vliv objektu a jeho užívání na životní prost edí 

osobní auta, seka ka na trávu

b žné domácí spot ebi e

Provozováním stavby nebudou p ekro eny povolené hodnoty hluku stanovené 

edpisy. Opat ení p ed nep íznivými ú inky hluku a 

11 Sb., o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací 

charakteru provozu užívání a objektu bytového domu nejsou navrhovány.

domu bude osazen jeden stacionární plynový kotel

chto kotl musí garantovat, že obsah plyn  v ovzduší nep

koncentrace plynu stanovené závazným p edpisem.

Ochrana podzemních vod

Podzemní vody nebudou stavbou dot eny. Veškerá kanaliza

i kolaudaci budou p edloženy nezbytné doklady o zkoušce t

Podzemní vody nebudou b hem stavby ani b

Bakalá ská práce 

 a norem p i provád ní 

 otvor

 a st ešní konstrukce 

Ve veškerých stavebních konstrukcí jsou navrženy 

ebné skladby, které vykazují požadované tepeln  technické 

. 406/2000 Sb., Zákon o 

ohledem na výsledky geologického pr zkumu

zkum, založení stavby bude 

betonu C16/20.

eny povolené hodnoty hluku stanovené 

inky hluku a vibrací ve smyslu 

inky hluku a vibrací 

nejsou navrhovány.

plynový kotel na plynná 

ovzduší nep ekro í 

eny. Veškerá kanaliza ní potrubí budou 

edloženy nezbytné doklady o zkoušce t snosti 

hem stavby ani b hem provozu 



Odpady a jejich likvidace

P i realizaci stavby bude vzniklý odpad evidován (sta

barev apod.) a ke kolaudaci stavby bude doložen dok

stavebních prací bude docházet ke vzniku stavebních

budou p edány oprávn né osob

odpad . P ed zahájením výkopových prací bude s

p ímo definováno nakládání se skrývkou orné p

p edat pouze té oprávn

(skládku). Tento stavební odpad bude d

odpady vznikající b hem realizace stavby a jejího užívání jsou za

odpad , který je dán vyhláškou 

Seznam nebezpe ných odpad

tranzitu odpad  a postup p

(Katalog odpad ). [3] 

P ehled odpad  vznikající p

170101  Beton 

170102  Cihly 

170103  Keramické výrobky a tašky

170201  D evo 

170203  Plasty 

170407  Sm sné kovy

170411  Kabely

170504  Zemina a kamení

170604  Izola ní materiály

170107  Sm si nebo odd

*150110  Obaly na barvy

P ehled odpad  vznikajících p

200101  Papír a lepenka

200108  Biologický rozložitelný materiál z kuchyní

200110  Od vy 

200201  Biologicky rozložitelný materiál

200202  Zemina a kameny
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Odpady a jejich likvidace

i realizaci stavby bude vzniklý odpad evidován (stavební su , obal

barev apod.) a ke kolaudaci stavby bude doložen doklad o jeho likvidaci.

stavebních prací bude docházet ke vzniku stavebních odpad . Využitelné stavební odpady 

né osob , provozující recykla ní za ízení na využívání

ed zahájením výkopových prací bude s Odborem životního prost

ímo definováno nakládání se skrývkou orné p dy. Ostatní nevyužitelné odpady lze 

edat pouze té oprávn né osob , která provozuje za ízení k odstra

Tento stavební odpad bude d len na stavební a demoli ní odpad. 

hem realizace stavby a jejího užívání jsou za azeny dle katalogu 

, který je dán vyhláškou . 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad

ných odpad  a seznamy odpad  a stát  pro ú ely vývozu, dovozu a 

 a postup p i ud lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad

 vznikající p i stavb :

Keramické výrobky a tašky

sné kovy

Zemina a kamení

ní materiály

si nebo odd lené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výro

Obaly na barvy

 vznikajících p i provozu:

Papír a lepenka

Biologický rozložitelný materiál z kuchyní

Biologicky rozložitelný materiál

Zemina a kameny

Bakalá ská práce 

, obaly plechovky od 

lad o jeho likvidaci. B hem 

. Využitelné stavební odpady 

ízení na využívání stavebních 

Odborem životního prost edí ujasn no a 

Ostatní nevyužitelné odpady lze 

odstra ování odpad

ní odpad. Jednotlivé 

hem realizace stavby a jejího užívání jsou za azeny dle katalogu 

kterou se stanoví Katalog odpad , 

ely vývozu, dovozu a 

lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad

lené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobk



200301  Sm sný komunální odpad 

Nebezpe ný odpad bude p

Provozem bytového domu

množství škodlivin. Po oznámení užívání a zahájení provozu realizovanéh

vznikat odpady, které byly rozlišeny v souladu s ka

smysl  níže uvedeného zákona.

investora u stávající p íjezdové komunikace.

zákonem . 185/2001 Sb.

vyplývá ze zm n provedené zákonem 

Ozelen ní nezastav ných ploch

Nezastav né plochy budou zatravn

eventueln zahradním architektem po dokon

h) Dopravní ešení 

Stavba bude napojena novým vjezdem na asfaltovou ko

465/1 v k.ú. Prav ice. Místo pro parkování osobních vozidel bude na parkov

bytového domu. Kapacita parkovišt

stání pro t lesn  handicapované osoby. Toto parkovišt

bytového domu a p ípadn  pro jejich návšt

i) Ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn

Z odborného posudku 

z asfaltových pás  Foalbit

indexem do objektu. Ostatní škodlivé vlivy z

j) Dodržení požadavk  na výstavbu

Bytový d m je navržen dle obecných technických požadavk

t eba se ídit p i výstavb  dle PD. P

. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání

. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

užívání staveb [1] 
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sný komunální odpad 

ný odpad bude p edán oprávn né osob ! 

bytového domu nedojde ke zhoršení životního prost edí v okolí, nezvýší se 

Po oznámení užívání a zahájení provozu realizovanéh

vznikat odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizacemi a katalogem odpa

 níže uvedeného zákona. Nádoby na komunální odpad budou umíst

íjezdové komunikace. Nakládání s odpady bude 

. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n  n kterých dalších zákon

n provedené zákonem .167/2012 Sb., v platném zn ní.

ní nezastav ných ploch

né plochy budou zatravn ny. Celková koncepce bude navržena investorem 

zahradním architektem po dokon ení stavby

Stavba bude napojena novým vjezdem na asfaltovou komunikaci na pozemku p.

Místo pro parkování osobních vozidel bude na parkov

bytového domu. Kapacita parkovišt  je 10 oby ejných parkovacích stání a 2 parkovací 

 handicapované osoby. Toto parkovišt  bude sloužit pro nájemníky 

ípadn  pro jejich návšt vníky. 

ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí

Z odborného posudku byla v bytovém dom  navržena hydroizolace

oalbit AL S40, která zabrání pr niku radonu se st

indexem do objektu. Ostatní škodlivé vlivy z vn jšího prost edí nebyly zjišt

 na výstavbu

m je navržen dle obecných technických požadavk  na výsta

 dle PD. P edevším jsou respektovány vyhlášky:

. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území [1] 

. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby [1] 

. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe

    

Bakalá ská práce 

edí v okolí, nezvýší se 

Po oznámení užívání a zahájení provozu realizovaného díla budou 

tegorizacemi a katalogem odpad  ve 

Nádoby na komunální odpad budou umíst ny na pozemku 

odpady bude ešeno v souladu se 

kterých dalších zákon [4] a jak 

ní.  

Celková koncepce bude navržena investorem 

Stavba bude napojena novým vjezdem na asfaltovou komunikaci na pozemku p. . 

Místo pro parkování osobních vozidel bude na parkovišti u 

ejných parkovacích stání a 2 parkovací 

 bude sloužit pro nájemníky 

hydroizolace spodní stavby 

se st edním radonovým 

edí nebyly zjišt ny.

 na výstavbu, a proto je 

edevším jsou respektovány vyhlášky:

. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe ující bezbariérové 



1.1.2 Výkresová ást 

Seznam výkres :

. výkresu Název výkresu

F. 1-01  Výkopy 

F. 1-02  Základy 

F. 1-03  P dorys 1. PP 

F. 1-04  P dorys 1. NP 

F. 1-05  P dorys 2. NP 

F. 1-06  P dorys 3. NP 

F. 1-07  ez A. – A´. 

F. 1-08  ez B. – B´. 

F. 1-09  Strop nad 1. PP

F. 1-10  Strop nad 1. NP

F. 1-11  Strop nad 2. NP

F. 1-12  Strop nad 3. NP

F. 1-13  Krov  

F. 1-14  ez krovem B. 

F. 1-15  P dorys st echy

F. 1-16  Pohled západní

F. 1-17  Pohled východní

F. 1-18  Pohled jižní 

F. 1-19  Pohled severní

F. 1-20  Skladby konstrukcí
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   M ítko 

   1:100  

   1:50  

   1:50  

   1:50  

   1:50  

   1:50  

   1:50  

   1:50  

Strop nad 1. PP    1:50  

Strop nad 1. NP    1:50  

Strop nad 2. NP    1:50  

Strop nad 3. NP    1:50  

   1:50  

ez krovem B. – B´.    1:50  

echy    1:50  

Pohled západní    1:50  

Pohled východní    1:50  

   1:50  

   1:50  

Skladby konstrukcí      

Bakalá ská práce 

Formát 

4A4 

8A4 

8A4 

8A4 

8A4 

8A4 

6A4 

6A4 

8A4 

8A4 

8A4 

8A4 

8A4 

2A4 

6A4 

6A4 

6A4 

6A4 

6A4 

2A4 



1.2 Stavebn  konstruk ní 

Není ešeno. 

1.3 Požárn  bezpe nostní 

Není ešeno. 

1.4 Technika prost edí staveb

Není ešeno. 

2. Inženýrské objekty 

Není ešeno. 

3. Provozní soubory 

Není ešeno. 
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ní ást

nostní ešení

staveb

Bakalá ská práce 
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1. Obecné informace 

1.1 Základní vstupní informace

Tento technologický postup pokrýva

bytového domu na pozemku p.

pro realizaci skládané betonové krytiny. Jedná se o

jednotkami s neobytným podkrovím. Na st

Classic od výrobce Bramac, která bude skládaná na la

navržena jako vaznicová soustava typu 

valbový se dv ma st ešními viký

1.2 Zatížení sn hem 

Stavební objekt se dle 

Charakteristická hodnota zatížení sn

na území R je sou ástí p

1.3 Zatížení v trem 

Stavební objekt se dle 

terénu III. Oblasti rovnom

izolovanými p ekážkami, jejichž vzdálenost je maximáln

(jako jsou vesnice, p edm

stanovena 22,5 m.s-1. Mapa v

p íloha . 4.). 
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Základní vstupní informace

Tento technologický postup pokrýva ských prací byl navržen

bytového domu na pozemku p. . 298/37 v katastrálním území Prav

pro realizaci skládané betonové krytiny. Jedná se o bytový d m se šesti bytovými 

neobytným podkrovím. Na st eše bude použita betonová 

od výrobce Bramac, která bude skládaná na la ování. Konstrukce k

vaznicová soustava typu stojaté stolice. Tvar st echy bytového domu je 

ešními viký i. St ešní roviny jsou navrženy se sklonem 30°.

Stavební objekt se dle SN EN 1991-1-3 [11] nachází ve sn

Charakteristická hodnota zatížení sn hem je stanovena 0,7 kPa. Mapa sn

ástí p ílohy (viz p íloha . 3.). 

Stavební objekt se dle SN EN 1991-1-4 [12] nachází ve v trné oblasti I. s

I. Oblasti rovnom rn  pokryté vegetací, pozemními stavbami nebo 

ekážkami, jejichž vzdálenost je maximáln  20násobek výšky p

edm stský terén, souvislý les). Výchozí základní rychlo

Mapa v trných oblastí na území R je sou

Bakalá ská práce 

navržen pro novostavbu 

Prav ice a bude sloužit 

m se šesti bytovými 

eše bude použita betonová Alpská taška 

ování. Konstrukce krovu je 

echy bytového domu je 

ešní roviny jsou navrženy se sklonem 30°.

nachází ve sn hové oblasti I. 

hem je stanovena 0,7 kPa. Mapa sn hových oblastí 

trné oblasti I. s kategorií 

 pokryté vegetací, pozemními stavbami nebo 

 20násobek výšky p ekážek 

stský terén, souvislý les). Výchozí základní rychlost v tru je 

R je sou ástí p ílohy (viz 



2. Materiály 

2.1 Seznam základních materiál

Alpská taška Classsic Protector 

Alpská taška Classsic Protector

Alpská taška Classsic Protector

Alpská taška Classsic Protector 

Odv trávací taška CL 

Protisn hová taška s hákem

M ížový sn holam s taškou sn

Nosná taška stoupací plošiny

Držák stoupací plošiny 

Stoupací plošina 

H ebená  CL 

H ebená  hromosvodový

Koncový h ebená  CL 

Rozd lovací h ebená

Okapnice plastová 

Difuzní fólie – Bramac UNI

T snící páska pod kontralat

D ev né lat  50/30mm 

D ev né lat  60/40mm 

Okapový systém Stabicor 

V trací m ížka 

4 

materiál  a komplet

Protector – základní 

Protector – p lená 

Protector – krajní levá 

Protector – krajní pravá 

hákem CL 

taškou sn holamu

Nosná taška stoupací plošiny

 hromosvodový

Bramac UNI

snící páska pod kontralat

Okapový systém Stabicor – M 

Bakalá ská práce 



V trací pás 

Držák lat

V trací pás h ebene 

Figaroll a Metalroll 

Wakaflex 

Krycí lišta Wakaflexu 

Komplet pro anténu DuroVent

Komplet tašky odv trání Durovent

Pružná spojka odv trání

Výstupní okno Luminex 

2.2 Seznam pomocných materiál

H ebíky 

Vruty 

Ut s ovací vruty 

Spony do sponkova ky

P íchytka tašky 

Bezpe nostní hák 

Svorka m íže sn holamu

P íchytka h ebená e 

Lepicí páska DivoTape

T snící páska pod kontralat

Hmoždinky  

T snící tmel K 

5 

Komplet pro anténu DuroVent CL 

trání Durovent

Výstupní okno Luminex AT 

Seznam pomocných materiál

holamu

snící páska pod kontralat

Bakalá ská práce 



2.3 Dodavatel stavebních materiál

Dodavatelem materiál

V daném regionu tomuto kritériu odpovídá firma TRADIX UH, a.s.

TRADIX UH, a.s., Ul. Bílanská, 767 01 Krom

GPS:  

49°18 22.311 N 

17°24 36.855 E 

2.4 Zp sob dodávání 

Zp sob dodání materiálu na staveništ

která se na tomto p edem 

bude dohodnut termín dodání a zp

2.5 Doprava a manipulace

Doprava st ešní krytiny na staveništ

MAN, který je ve vlastnictví specializované prode

hydraulickou rukou pro manipulaci s

2.6 P evzetí dodávky 

Za p evzetí dodávky odpovídá stavbyvedoucí nebo osoba jí

materiálu bude dodávaný materiál 

stavebního deníku.  

U dodávky betonových tašek a/nebo tvarovek musí být

listu nebo faktu e nebo certifikátu výrobce následující informace: 

Jméno nebo obchodní jméno nebo jiná zna

Zem  p vodu a nepovinn

íslo této normy, tj. EN 490;

Jméno a barva výrobku

2.7 Zásoby materiálu 

Veškerý materiál a výrob

dodány dodavatelem najednou a tyto výrobky se uskla

skládce. Zásoby jednotlivých výrobk

6 

Dodavatel stavebních materiál

Dodavatelem materiál  bude nejbližší specializovaná prodejna krytiny Bra

ionu tomuto kritériu odpovídá firma TRADIX UH, a.s.

TRADIX UH, a.s., Ul. Bílanská, 767 01 Krom íž 

sob dodání materiálu na staveništ  bude realizován dodavatelskou prodejnou, 

edem domluví s odb ratelem. Mezi ob ma smluvními stranami 

bude dohodnut termín dodání a zp sob finan ní úhrady. 

Doprava a manipulace

ešní krytiny na staveništ  bude provád na dopravním valníkem zna

MAN, který je ve vlastnictví specializované prodejny. Tento valník je vybaven 

hydraulickou rukou pro manipulaci s materiálem p i nakládání a vykládání materiálu

evzetí dodávky odpovídá stavbyvedoucí nebo osoba jím pov

materiálu bude dodávaný materiál ádn  p ekontrolován a bude proveden zápis do 

U dodávky betonových tašek a/nebo tvarovek musí být jasn  uvedeny v

e nebo certifikátu výrobce následující informace: [13

Jméno nebo obchodní jméno nebo jiná zna ka výrobce;

vodu a nepovinn  výrobní závod;

íslo této normy, tj. EN 490;

Jméno a barva výrobku

Veškerý materiál a výrobky používané a zabudovávané do st ešního plášt

dodány dodavatelem najednou a tyto výrobky se uskladní na vyhrazené staveništní 

skládce. Zásoby jednotlivých výrobk  budou dosta ující. 

Bakalá ská práce 

 bude nejbližší specializovaná prodejna krytiny Bramac. 

 bude realizován dodavatelskou prodejnou, 

ma smluvními stranami 

na dopravním valníkem zna ky 

jny. Tento valník je vybaven 

i nakládání a vykládání materiálu. 

evzetí dodávky odpovídá stavbyvedoucí nebo osoba jím pov ená. P i p ejímce 

ekontrolován a bude proveden zápis do 

 uvedeny v dodacím 

13] 

ešního plášt  budou 

dní na vyhrazené staveništní 



2.8 Skladování 

Skladování d ev ných prvk

P i skladování d ev ných prvk

Prvky a dílce d ev

podkladech tak, aby nebyly v

p etvo ením 

Skladované prvky a dílce mají být v

podmínkám (nap . zakrytím s

Prvky a dílce d ev ných konstrukcí, ur

vzduchu se skladují na staveništi jen krátkodob

Skladování st ešních betonov

Betonové tašky - Palety s klasickými betonovými taškami se umis

sebe. Pokud je musíme umístit do sloupc

pokud výrobce neur í jinak.

Betonové st ešní tašky budou uskladn

palety na sob

Místo pro uskladn ní st

se zdícími prvky (znázorn

Skladování ostatních st ešních prvk

Ostatní st ešní prvky 

domu, který bude zabezpe

3. Pracovní podmínky 

3.1 P íprava pracovišt  (energie)

Ve fázi realizace pokrýva

inností na zdroj elektrické

sk ín do staveništního rozvad

za ízení na elekt inu. B

a napojení na zdroj vody není t

7 

ných prvk na staveništi (lat ):

ných prvk  se ídíme dle SN 73 2810. [14]

ev né konstrukce se skladují na staveništi na vyrovnan

podkladech tak, aby nebyly v kontaktu se zemí a nedocházelo k

Skladované prvky a dílce mají být v p ípad  pot eby chrán ny proti pov

. zakrytím s možností odvedení vody) 

ných konstrukcí, ur ené do prost edí s nízkou relativní vlhkostí 

vzduchu se skladují na staveništi jen krátkodob

betonových tašek:

Palety s klasickými betonovými taškami se umis

sebe. Pokud je musíme umístit do sloupc , smí se dávat maximáln

í jinak. [15] 

ešní tašky budou uskladn ny na paletách vedle sebe a maximáln

ní st ešních tašek bude na skládce, kde byly d íve umíst

znázorn no na výkrese za ízení staveništ ) 

ostatních st ešních prvk :

ešní prvky a materiály budou skladovány ve stavebním objektu bytového 

domu, který bude zabezpe en proti vniknutí cizích osob. 

 (energie)

Ve fázi realizace pokrýva ských prací je staveništ  již napojeno 

elektrické energie a vody. P ívod elekt iny je rozveden z

do staveništního rozvad e. Odtud je možnost napojení stroj

inu. B hem pokládky st ešních tašek nebudou probíhat mokré procesy 

a napojení na zdroj vody není t eba. P esto je na staveništi voda dostupná a je ji možno 

Bakalá ská práce 

né konstrukce se skladují na staveništi na vyrovnaných 

kontaktu se zemí a nedocházelo k nežádoucím 

ny proti pov trnostním 

nízkou relativní vlhkostí 

Palety s klasickými betonovými taškami se umis ují vždy vedle 

, smí se dávat maximáln  2 palety na sebe, 

vedle sebe a maximáln  dv

bude na skládce, kde byly d íve umíst ny palety 

budou skladovány ve stavebním objektu bytového 

 již napojeno z p edcházejících 

iny je rozveden z elektrom rné 

e. Odtud je možnost napojení stroj  a elektrických 

ešních tašek nebudou probíhat mokré procesy 

esto je na staveništi voda dostupná a je ji možno 



využívat nap íklad pro pot

Možnost napojení na vodu je ve vodovodní šacht

3.2 Úprava prostor  (skládky)

Úprava plochy staveništ

realizace pokrýva ských prací budou materiály používané pro tuto 

na již vyprázdn ných skládkách svislých zdících prvk

stavebního objektu rozestav

proti vniknutí cizích osob a 

3.3 P ístupové cesty 

Hlavní vjezd na staveništ

pozemku p. . 465/1 v

provedeno provizorní výstražné zna

vzdálenosti ve spoluprác

dopravní zna ení upravující rychlost na pozemních komunikacích, 

otá ení vozidel výstavby, ozna

ádn  o išt no, aby nezne

komunikace je provedena ze zhutn

4. P evzetí pracovišt

Za p edání pracovišt  odpovídá stavbyvedoucí. 

práce musí být dostate n

ádn  zapsáno do stavebního deníku.

4.1 Podmínky p evzetí 

P ed p edáním staveništ

pro následnou montáž st

p ipravena komunikace pro dopravu

p ípojka, sociální za ízení a šatny

dokon eny všechny práce na konstrukci krovu a ostatních n

ohrani ena hranice staveništ

vyzna eny veškeré inženýrské sít

dokon eny prostupující t
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íklad pro pot eby údržby jednotlivých pracovních pom

ožnost napojení na vodu je ve vodovodní šacht .

 (skládky)

Úprava plochy staveništ  z hlediska uskladn ní materiál  není t

ských prací budou materiály používané pro tuto 

skládkách svislých zdících prvk a dále p

rozestav ného bytového domu. Je t eba zabezpe

proti vniknutí cizích osob a p ípadného odcizení. 

Hlavní vjezd na staveništ  bude ze stávající asfaltové komunikace umíst

k.ú. Prav ice, na žádost zastupitelstva Obce Prav

provedeno provizorní výstražné zna ení vjezd  na staveništ  v pat

vzdálenosti ve spolupráci s odborem dopravy Krom íž. Jmenovit

ení upravující rychlost na pozemních komunikacích, zna

ení vozidel výstavby, ozna ení prací. Každé vozidlo bude p ed opušt

ezne iš ovalo obecní asfaltovou komunikaci

komunikace je provedena ze zhutn ného makadamu tl. 150 mm.  

 odpovídá stavbyvedoucí. Pracovní eta provád

n  seznámena se staveništ m. P edání a p evzetí staveništ

 zapsáno do stavebního deníku.

edáním staveništ  stavbyvedoucí zkontroluje jeho p ipravenost, odpovídající 

pro následnou montáž st ešní krytiny a klempí ské práce. Na staveništi musí být

ipravena komunikace pro dopravu materiálu, funk ní elektrická a vodovodní 

ojka, sociální za ízení a šatny

eny všechny práce na konstrukci krovu a ostatních nosných 

ena hranice staveništ

eny veškeré inženýrské sít  a jejich ochranná pásma

ostupující t lesa jako jsou komín nebo odv trávací potrubí 

Bakalá ská práce 

eby údržby jednotlivých pracovních pom cek a za ízení. 

 není t eba. Ve fázi 

ských prací budou materiály používané pro tuto innost uskladn ny 

a dále p ímo v prostorách 

eba zabezpe it tyto prostory 

altové komunikace umíst né na 

ice, na žádost zastupitelstva Obce Prav ice bude 

 v pat i né bezpe né 

íž. Jmenovit  se bude jednat o 

ení upravující rychlost na pozemních komunikacích, zna ení vjezd  a 

ed opušt ním staveništ

ovalo obecní asfaltovou komunikaci. Vnitrostaveništní 

eta provád jící pokrýva ské 

evzetí staveništ bude 

ipravenost, odpovídající 

Na staveništi musí být: 

ní elektrická a vodovodní 

eny všechny práce na konstrukci krovu a ostatních nosných ástí stavby

trávací potrubí 



dokon eno komínové t

hlavice 

vhodné skladovací plochy pro materiál a montážní pr

vyhrazen prostor (místo) pro shromaždišt

dostate ný sklon podkladu oplechování a lemování

podklad sloužící pro klempí

p sobit 

4.2 Zp sob p evzetí 

Zp sob p evzetí staveništ

staveništ . Toto bude zapsáno ve sta

5. Obecné pracovní podmínky

Pracovní eta provád jící práce na st

na správné provedení pokrýva

být odborn  kvalifikovaní k

práce na staveništi. P dní úrove

konstrukce pevné, krov dokon

5.1 Požadované pov trnostní podmínky

Tento technologický postup doporu

pov trnostních podmínkách:

Optimální teplota pokrýva

Vítr o síle do 6 m.s-1

Jasno až obla no beze srážek

Optimální teplota pro použití t

5.2 P erušení práce ve výškách 

P i nep íznivé pov trnostní situaci, která výrazn

uklouznutí je zam stnavatel povinen zajistit p

být p erušeny p i: 

Teplot  nižší jak -10°C

Silném v tru, síly nad 11 m.s

Bou i, dešti, sn žení a tvo

9 

o komínové t leso v etn  vyspárování a osazení betonové komínové 

vhodné skladovací plochy pro materiál a montážní práce

vyhrazen prostor (místo) pro shromaždišt  odpad

sklon podkladu oplechování a lemování

pro klempí ské výrobky rovný, istý a nesmí 

evzetí staveništ  bude proveden vyhotovením zápisu o p

. Toto bude zapsáno ve stavebním deníku. 

Obecné pracovní podmínky

jící práce na st eše musí mít dostate né instrukce o požadavcích 

na správné provedení pokrýva ských a klempí ských prací. Jednotlivý pracovníci musí 

 kvalifikovaní k provád ní daných úkol  a dodržovat i podmínky bezpe

dní úrove  stropu pod krovem musí být již poch

konstrukce pevné, krov dokon ený. 

trnostní podmínky

Tento technologický postup doporu uje provád ní pokrýva ský 

trnostních podmínkách:

eplota pokrýva ských prací v rozmezí teplot +5°C až +

1

no beze srážek

Optimální teplota pro použití t snícího tmele K je +5°C až +40°C

erušení práce ve výškách [2] 

íznivé pov trnostní situaci, která výrazn  zvyšuje nebezpe

stnavatel povinen zajistit p erušení prací. Pokrýva

10°C

nad 11 m.s-1  

žení a tvo ení námrazy
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 vyspárování a osazení betonové komínové 

a nesmí na n  agresivn

 bude proveden vyhotovením zápisu o p edání a p evzetí 

né instrukce o požadavcích 

Jednotlivý pracovníci musí 

 a dodržovat i podmínky bezpe nosti 

 stropu pod krovem musí být již pochozí, pevná a svislé 

ský prací p i t chto 

rozmezí teplot +5°C až +25°C 

 zvyšuje nebezpe í pádu nebo 

erušení prací. Pokrýva ské práce musí 



Snížené viditelnosti pod 30m

P erušení práce ve výškách 

požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p

pádu z výšky nebo do hloubky

5.3 Požadavky na p edcházející 

P íprava objektu pro pokrýva

Dokon eny musí být zejména zednické práce, tesa

okapové ímsy, p dní zdivo i komíny v

položeno, d ev né prvky podle pot

rovn ž dokon eny u okap

nad st ešní rovinu musí být zaspárováno nebo omítnuto, ven

do plné výšky, nosi e komínových lávek osazeny. [

5.4 Instruktáž pracovník

Všichni pracovníci budou podrobeni školení a jeho obsahem bu

Instruktáž o bezpe nosti a ochran

Instruktáž o požární ochran

Instruktáž o seznámení se s

6. Personální obsazení 

6.1 Složení pracovní ety 

Pracovní eta bude tvo

1x vedoucí ety – pokrýva

2x pokrýva

1x pomocný d lník 

6.2 Požadované kvalifikace a povinnosti jednotlivých pr

Pracovníci jsou povinni dodržovat právní p

bezpe nosti technických za

a pokyny k zajišt ní bezpe

na pracovišti a stanovené pracovní postupy, s nimiž

jsou dále povinni ú astnit s
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Snížené viditelnosti pod 30m

erušení práce ve výškách je uvedeno v Na ízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na pracovištích s

výšky nebo do hloubky. [2] 

edcházející innost

íprava objektu pro pokrýva e spo ívá v dokon ení všech ostatních prací na st

eny musí být zejména zednické práce, tesa ské práce a práce klempí

dní zdivo i komíny v etn  hlav. Bedn ní nebo la

né prvky podle pot eby impregnovány. Klempí ské práce musí b

eny u okap  i úžlabí, kolem komín  i ostatního zdiva. Zdivo vystupující 

ešní rovinu musí být zaspárováno nebo omítnuto, ventila ní nástavce vyvedeny 

e komínových lávek osazeny. [16] 

racovníci budou podrobeni školení a jeho obsahem bude:

nosti a ochran  zdraví p i práci

Instruktáž o požární ochran

Instruktáž o seznámení se s pracovišt m 

eta bude tvo ena ty mi pracovníky a budou ji tvo it: 

pokrýva

Požadované kvalifikace a povinnosti jednotlivých pracovník

Pracovníci jsou povinni dodržovat právní p edpisy k zajišt ní bezpe

nosti technických za ízení a ochrany zdraví p i práci, dodržovat ostatní p

ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci, zásady bezpe

na pracovišti a stanovené pracovní postupy, s nimiž byli ádn  seznámeni. Pracovníci 

astnit se školení a výcviku zajiš ovaného zam stnavatelem v

Bakalá ská práce 

. 362/2005 Sb., o bližších 

i práci na pracovištích s nebezpe ím 

tních prací na st eše. 

ské práce a práce klempí ské, 

ní nebo la ování musí být 

ské práce musí být 

 i ostatního zdiva. Zdivo vystupující 

ní nástavce vyvedeny 

racovníci budou podrobeni školení a jeho obsahem bude:

ní bezpe nosti práce, 

i práci, dodržovat ostatní p edpisy 

i práci, zásady bezpe ného chování 

 seznámeni. Pracovníci 

stnavatelem v zájmu 



bezpe nosti a ochrany zdraví p

v pokrýva ských pracích a musí mít zkušenosti s

práce na staveništi. Vedoucí 

postupu a zodpovídá za dodržování t

osoba v pokrýva ských pracích a respektuje pokyny vedoucího 

pot eby organizuje práci pomocných d

osoba pro pomocné práce p

pokyny vedoucího ety a jednotlivých pokrýva

7. Stroje a pom cky 

Veškeré stroje a pracovní 

aby byla zaru ena dostate

7.1 Pracovní stroje 

V žový je áb, stavební výtah

7.2 Pracovní ná adí a pom

Ru ní kotou ová pila, stolní 

tesa ské tužky, metry, nože, n

pokrýva ská kladiva, klešt

prodlužova ka na navíjecím kotou

pro st ešní lešení 

8. Jakost a kontrola kvality

Pro stavbu mohou být navrženy a použity takové výrobky,

jejichž vlastnosti z hlediska zp

správném provedení a b žné údržb

mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpe

životního prost edí, bezpe

úsporu a ochranu tepla. [1]

P ed provád ním inností je nutná kontrola 

list , stavebních materiál
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nosti a ochrany zdraví p i práci. Vedoucí ety musí být odborn

ských pracích a musí mít zkušenosti s vedením pracovní 

práce na staveništi. Vedoucí ety organizuje provád ní prací dle technologického 

postupu a zodpovídá za dodržování t chto postup . Pokrýva  musí být odborn

ských pracích a respektuje pokyny vedoucího 

eby organizuje práci pomocných d lník . Pomocný d lník musí být zaškolená 

osoba pro pomocné práce p i realizaci st ešního plášt . Tyto osoby musí respektovat 

ety a jednotlivých pokrýva .

Veškeré stroje a pracovní ná adí musí být p ed provád nými pracemi 

ena dostate ná bezpe nost pracovník . 

áb, stavební výtah  

a pom cky

stolní eza ka s diamantovým kotou em, Aku vrta

ské tužky, metry, nože, n žky na plech, brusky, sponkova ky, dláta, 

kladiva, klešt , š rova ky, vále ek na Wakaflex

ka na navíjecím kotou i, ru ní úhlom r, ohýba ka žlabových hák

Jakost a kontrola kvality

stavbu mohou být navrženy a použity takové výrobky, materiály a konstrukce, 

hlediska zp sobilosti stavby pro navržený ú el zaru

žné údržb  po dobu p edpokládané existence splní požadavky na 

hanickou odolnost a stabilitu, požární bezpe nost, hygienu, ochranu zdraví a 

edí, bezpe nost p i udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a

[1]

inností je nutná kontrola použitých norem, p edpis

, stavebních materiál  a p ístroj .

Bakalá ská práce 

ety musí být odborn  zdatná osoba 

vedením pracovní ety a organizací 

ní prací dle technologického 

 musí být odborn  zdatná 

ských pracích a respektuje pokyny vedoucího ety. Pokrýva  dle 

lník musí být zaškolená 

. Tyto osoby musí respektovat 

nými pracemi p ekontrolovány, 

Aku vrta ky, vrta ky, 

ky na plech, brusky, sponkova ky, dláta, la ovací 

ek na Wakaflex, elektrická 

ka žlabových hák , konzole 

stavbu mohou být navrženy a použity takové výrobky, materiály a konstrukce, 

el zaru ují, že stavba p i 

edpokládané existence splní požadavky na 

nost, hygienu, ochranu zdraví a 

i udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na 

edpis , technických 



Kontrola podklad : 

Kontrola platnosti norem

Kontrola platnosti právních p

Ov ení projektové dokumentace se skute

Kontrola používaných elektrických p

Ov ení technických a bezpe

Kontrola inností: 

P ejímka staveništ

1. Pro zahájení pokrýva

krovu a staveništ

2. Je kladen d raz 

ochranu zdraví p

P ejímka pracovišt  musí obsahovat

3. Kontrola za ízení staveništ

4. Kontrola provedení lešení

5. Kontrola rozm r

6. Kontrola rovnosti konstrukce krovu

7. Kontrola rovnosti d

8. Kontrola impregnace d

9. Kontrola p ipravenosti prvk

10. Kontrola místa p

11. Zjišt ní paraleln

p i realizaci pokrýva

P ejímka stavebního materiálu

P i p ejímce stavebního materiálu je t

12. Shodu materiálu dodávaného a objednaného

13. Množství dodávky jednotlivých výrobk

14. Neporušení výrobk

15. Termín dodání materiálu

16. Zp sob skladování materiálu dodavatelské firmy
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Kontrola platnosti norem

Kontrola platnosti právních p edpis

ení projektové dokumentace se skute ným stavem

Kontrola používaných elektrických p ístroj  a pracovního ná adí 

ení technických a bezpe nostních list  použitých materiál  a výrobk

Pro zahájení pokrýva ských prací je t eba d kladné p ipravenosti konstrukce 

krovu a staveništ  musí být této innosti p izp sobeno

raz na správn  technologicky provedené dílo a na bezpe

ochranu zdraví p i práci

 musí obsahovat

ízení staveništ

Kontrola provedení lešení a stavebního výtahu 

r  konstrukce krovu

osti konstrukce krovu

Kontrola rovnosti d ev ného bedn ní

Kontrola impregnace d ev ných prvk  krovu

ipravenosti prvk  osazených na konstrukci krovu (nap

Kontrola místa p ipojení deš ových svod

ní paraleln  provád ných stavebních i montážních prací jinými zhotoviteli 

i realizaci pokrýva ských prací

ejímka stavebního materiálu

ejímce stavebního materiálu je t eba kontrolovat:

Shodu materiálu dodávaného a objednaného

Množství dodávky jednotlivých výrobk

Neporušení výrobk   

Termín dodání materiálu

sob skladování materiálu dodavatelské firmy

Bakalá ská práce 

 a výrobk

ipravenosti konstrukce 

 technologicky provedené dílo a na bezpe nost a 

 osazených na konstrukci krovu (nap . anténa)

i montážních prací jinými zhotoviteli 



9. Bezpe nost a ochrana zdraví p

P i pokrýva ských pracích na zadaném objektu bytového domu se r

provádí na pracovišti, kde hrozí nebezpe

pádu ze st ešního plášt

sklouznutí z plochy st echy p

propadnutí st ešní konstrukcí

pádu p edm t  a materiál

Pro tuto innost bude nutné zabezpe

pracovníky, kte í se pohybují na staveništi nebo jeho okolí. Mezi základn

pravidla pat í: 

pracovníci musí být podrobeni školení BOZP

pracovníci pracující ve výškách musí být zdravotn

pracovníci používající technické za

používání osobních ochranných pracovních prost

používání bezpe nostních pracovních postup

z ízení ochranného zábradlí nebo ohrazení na okraji s

bezpe né zakrytí otvor

používání pochozích lávek a ohrazení prostoru pod p

neprovád t práce p i nep

zajistit ohrožený prostor proti vstupu nepovolaným 

9.1 Soupis zdroj  rizika [17]

Pokrýva ské práce –

Pokrýva ské práce –

Pokrýva ské práce –

Pokrýva ské práce –

Pokrýva ské práce –

Pokrýva ské práce –

Pokrýva ské práce –

Pokrýva ské práce –
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nost a ochrana zdraví p i práci

ských pracích na zadaném objektu bytového domu se r

provádí na pracovišti, kde hrozí nebezpe í:

plášt  na volném okraji

plochy st echy p i navrženém sklonu st ešního plášt

ešní konstrukcí

 a materiál

nutné zabezpe it pracovníky, kte í provádí práci na st

ohybují na staveništi nebo jeho okolí. Mezi základn

pracovníci musí být podrobeni školení BOZP

pracovníci pracující ve výškách musí být zdravotn  i odborn  zp sobilí 

pracovníci používající technické za ízení musí mít p íslušné oprávn

používání osobních ochranných pracovních prost edk

nostních pracovních postup

ízení ochranného zábradlí nebo ohrazení na okraji st ech

né zakrytí otvor  ve st eše

používání pochozích lávek a ohrazení prostoru pod pracovišt m  

i nep íznivých klimatických podmínkách

zajistit ohrožený prostor proti vstupu nepovolaným osobám

[17]

zvýšené místo práce 

st echa 

materiál, p edm ty 

st ešní zdvihadlo 

práce na žeb íku 

ru ní ná adí 

výstupy a sestupy na místa práce 

práce a pohyb pracovník  na st eše 

Bakalá ská práce 

ských pracích na zadaném objektu bytového domu se realizované dílo 

í provádí práci na st eše a také 

ohybují na staveništi nebo jeho okolí. Mezi základní bezpe nostní 

sobilí 

é oprávn ní



9.2 Identifikace nebezpe í

Nebezpe í spojené s

volného pádu s následným zran

Náhlé zachycení pádu uživatele polohovacího prost

energie p i nárazu p

páte e, odražení vnit ních orgán

V asné nevyprošt ní uživatele OOPP po zachycení volného pádu

Vyprošt ní uživatele zachycovacího postroje (po zachycení p

20 minut – statické p

Pád osoby z výšky, propadnutí st

st ešní krytinou (v etn

Propadnutí a pád pracovník

Necht ný pád materiálu neb

Pád materiálu nebo p

Pád osoby z výšky p

z dopravního vozíku

Z ícení/pád vodící konstrukce zdvihadla (žeb

profilu) 

Pád dopravního vozíku

Pád materiálu dopravovaného na vozíku

Pád žeb íku i s pracovníkem po ztrát

Pád osoby ze žeb íku p

Úder do ruky, p imá

ná adí (nap . kladiva, palice apod.) s

Zran ní úderem ná adí p

Ohrožení zraku, poran

seká  + kladivo) 

Pád osoby p i výstupu a sestupu na zvýšená místa práce, na st

Pád osoby z volného okraje st

Náraz osoby na p ekážku v

volném pádu s p ekážkami a naražení na pevnou p

Oscilace a bo ní náraz (kyvadlový po
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[17] 

spojené s p em nou volného pádu na pád zachycený, náhlé zastavení 

následným zran ním uživatele OOPP

Náhlé zachycení pádu uživatele polohovacího prost edku, p

i nárazu p i náhlém zachycení pádu pracovníka, možné p

e, odražení vnit ních orgán

ní uživatele OOPP po zachycení volného pádu

ní uživatele zachycovacího postroje (po zachycení pádu) za dobu delší než 

statické p etížení zav šeného t la vlivem popruh

výšky, propadnutí st echou p i pohybu a práci na st echách s

etn  tzv. lehkých st ešních pláš ), na st ešních sv

Propadnutí a pád pracovník  otvory na st eše (o ší ce více než 25cm)

ný pád materiálu nebo p edm tu p i práci na st eše 

Pád materiálu nebo p edm tu p i shazování p edm t  a materiálu

výšky p i montáži a demontáži zdvihadla a p i odebírání materiálu 

ícení/pád vodící konstrukce zdvihadla (žeb íkové konstrukce, s

Pád dopravního vozíku

Pád materiálu dopravovaného na vozíku

pracovníkem po ztrát  stability

íku p i vystupování i sestupování

imá knutí, otlaky, zhmožd niny, podlitiny, p i nežádouc

. kladiva, palice apod.) s rukou pracovníka 

adí p sobící kinetickou energií (krumpá e, kladiva, palice)

Ohrožení zraku, poran ní oka drobnou ásticí, úlomkem, ot epem apod. (nej

i výstupu a sestupu na zvýšená místa práce, na st echu

volného okraje st echy

ekážku v pr b hu zachycení pádu; st et uživatele OOPP p

ekážkami a naražení na pevnou p ekážku

ní náraz (kyvadlový pohyb) 

Bakalá ská práce 

nou volného pádu na pád zachycený, náhlé zastavení 

edku, p sobení potenciální 

i náhlém zachycení pádu pracovníka, možné poškození kr ní 

ní uživatele zachycovacího postroje (po zachycení pádu) za dobu delší než 

i pohybu a práci na st echách s neúnosnou 

ešních sv tlících

ce více než 25cm)

i odebírání materiálu 

íkové konstrukce, stožáru, nosného 

i nežádoucím kontaktu 

e, kladiva, palice)

epem apod. (nej ast ji 

echu

et uživatele OOPP p i 



Pohyb pokrýva  po st

malého pr ezu, suk , hniloby a jiných vad d

Zlomení d ev ných latí

Sklouznutí (sesutí) pracovníka z

na pevný ochranný prvek kolektivního zajišt

9.3 Bezpe nostní opat ení

Navržení a použití alespo

prvk : 

1. Zachycovací postroj

2. Tlumi  pádu 

3. Spojovací prost

4. Spojky 

5. Pevný kotevní bod

Vybavení pracovišt

vyprošt ní visící osoby (po zachycení pádu) do 20 min (zách

apod.) 

Technická p íprava prací na st

únosných a vhodn  rozmístitelných komunika

pracovních podlah (zpravidla je nutná kombinace kol

záchytného lešení) a osobního zajišt

pracovníka na st eše

Zajišt ní proti propadnu

vzdálenost mezi lat

0,25m a kde není zaru

proti prolomení zatížením osobami v

p ípadn  není toto zatížení vhodn

p ístupová podlaha, pokrýva

P ístup na konstrukci st

nepovolit, pokud nejsou zajišt

Není-li bezpe n  zjišt

zejména jejich stavu, spojení, upevn

pomocné konstrukce lešení, po

pohyb osob po krytin
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 po st ešních latích, které nemají poch znou pevnost (vlivem 

ezu, suk , hniloby a jiných vad d eva)

ných latí

Sklouznutí (sesutí) pracovníka z plochy st echy p i jejím sklonu nad 25° a naražení 

prvek kolektivního zajišt ní (zábradlí, záchytnou podlahu apod.)

[17] 

Navržení a použití alespo  základního zajiš ovacího systému proti pádu z

Zachycovací postroj

Spojovací prost edek

Pevný kotevní bod

Vybavení pracovišt  záchrannými nebo evakua ními prost

ní visící osoby (po zachycení pádu) do 20 min (záchranný p

íprava prací na st eše v etn  návrhu ochrany pracovník

 rozmístitelných komunika ních prost edk  nap

pracovních podlah (zpravidla je nutná kombinace kolektivního zajišt

záchytného lešení) a osobního zajišt ní), p i sou asném umožn

ní proti propadnutí provést na všech st ešních pláštích, kde je p

vzdálenost mezi lat mi nebo jinými nosnými prvky st ešní konstrukce v

0,25m a kde není zaru eno, že jednotlivé st ešní prvky (i st ešní lat

proti prolomení zatížením osobami v etn  ná adí, pracovních pom

 není toto zatížení vhodn  rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo 

ístupová podlaha, pokrýva ský žeb ík apod.)

ístup na konstrukci st echy vyrobené z materiálu o nedostate né por

epovolit, pokud nejsou zajišt ny podmínky pro bezpe ný výkon práce

 zjišt na únosnost st echy podrobnou prohlídkou všech jejich prvk

zejména jejich stavu, spojení, upevn ní apod., provád t práce ze samostatn

pomocné konstrukce lešení, pomocné pracovní podlahy, plošiny bez vstupování a 

osob po krytin

Bakalá ská práce 

znou pevnost (vlivem 

i jejím sklonu nad 25° a naražení 

ní (zábradlí, záchytnou podlahu apod.)

ovacího systému proti pádu z t chto 

ními prost edky, umož ující 

ní visící osoby (po zachycení pádu) do 20 min (záchranný p ístroj, žeb ík 

 návrhu ochrany pracovník  p i použití 

edk  nap . pomocných 

pracovních podlah (zpravidla je nutná kombinace kolektivního zajišt ní (nap . 

asném umožn ní pohybu 

ešních pláštích, kde je p dorysná 

ešní konstrukce v tší než 

ešní lat ) jsou bezpe né 

adí, pracovních pom cek a materiálu, 

 rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo 

né por zné pevnosti 

ný výkon práce

echy podrobnou prohlídkou všech jejich prvk , 

t práce ze samostatn

mocné pracovní podlahy, plošiny bez vstupování a 



zatížení (pracovníky a materiálem) na neúnosný st

pomocnou konstrukcí v

pomocnou pochozí

prostorovým záchytným lešením, umíst

nep et žovat poch zné a pracovní plochy st

osob apod. 

nebezpe né otvory na st

poklopy 

používat osobní zajišt

materiál, ná adí a pracovní pom

celou dobu uložení zajišt

tak po jejím ukon ení

pro upevn ní ná adí, uložení drobného materiálu (h

používat vhodnou výstroj nebo k

zajišt ní prostor  ohrožených prací ve výšce a zajišt

materiálu 

prostory, nad kterými se pracuje, a kde vzniká nebe

zajistit: 

1. vylou ením provozu

2. konstrukcí ochrany proti pádu osob a p

nebo pod místem práce ve výšce

3. ohrazením ohrožených prosto

1,1 m s ty emi upevn

ohrožený vymezený prostor musí mít ší

1. 1,5 m p i práci ve výšce od 3 m do 10 m v

2. 2 m p i práci ve

3. 2,5 m p i práci ve výšce od 20 m do 30 m v

4. 1/10 m p i práci ve výšce nad 30 m 

Shazovat p edm ty a materiál ze st

zabezpe eno proti vstupu osob (ohrazením, vylou

jeho okolí je chrán no proti p

nebo materiálu 

Shazovat p edm ty a materiál ze st

uzav eným shozem až do místa uložení
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zatížení (pracovníky a materiálem) na neúnosný st ešní pláš  vhodn

pomocnou konstrukcí v kombinaci s osobním zajišt ním, pro p ípad šlápnutí mimo 

konstrukci na neúnosnou plochu, nebo s

prostorovým záchytným lešením, umíst ným pod st echou a to pod místem práce

zné a pracovní plochy st echy materiálem, soust

né otvory na st eše (nap . st ešní okna) zajiš ovat dostate

používat osobní zajišt ní k ochran  proti pádu z výšky 

adí a pracovní pom cky ukládat, pop ípad  skladovat tak, že jsou po 

celou dobu uložení zajišt ny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak b

ení

adí, uložení drobného materiálu (h ebíky, šrouby apod.) dle pot

používat vhodnou výstroj nebo k tomu ú elu upravený pracovní od

 ohrožených prací ve výšce a zajišt ní proti pádu p

prostory, nad kterými se pracuje, a kde vzniká nebezpe í pádu p

ením provozu

konstrukcí ochrany proti pádu osob a p edm t  v úrovni místa práce ve výšce 

nebo pod místem práce ve výšce

ohrazením ohrožených prostor  dvou ty ovým zábradlím o výšce nejmén

emi upevn nými na nosných sloupcích s dostate

ohrožený vymezený prostor musí mít ší ku od volného okraje pracovišt

i práci ve výšce od 3 m do 10 m v etn

i práci ve výšce od 10 m do 20 m v etn

i práci ve výšce od 20 m do 30 m v etn

i práci ve výšce nad 30 m 

ty a materiál ze st echy jen za p edpokladu, že místo dopadu je 

eno proti vstupu osob (ohrazením, vylou ením provozu, s

no proti p ípadnému odrazu nebo rozst iku shozeného p

ty a materiál ze st echy jen za p edpokladu, že materiál je shazován 

eným shozem až do místa uložení

Bakalá ská práce 

 vhodn  rozložit nap . 

ním, pro p ípad šlápnutí mimo 

ukci na neúnosnou plochu, nebo s pojízdným nebo 

echou a to pod místem práce

echy materiálem, soust ed ním více 

ovat dostate n  únosnými 

 skladovat tak, že jsou po 

ny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak b hem práce, 

ebíky, šrouby apod.) dle pot eby 

elu upravený pracovní od v

ní proti pádu p edm t a 

í pádu p edm t , bezpe n

úrovni místa práce ve výšce 

ovým zábradlím o výšce nejmén

dostate nou stabilitou

ku od volného okraje pracovišt  nejmén :

edpokladu, že místo dopadu je 

ením provozu, st ežením apod.) a 

iku shozeného p edm tu 

edpokladu, že materiál je shazován 



Shazovat p edm ty a m

opat ení, zamezující nadm

nežádoucích ú ink

Neshazovat p edm ty a materiál v

místo dopadu, jakož ani p

z výšky 

P i montáži a demontáži zdvihadla a p

st eše zajiš ovat pracovníky proti pádu z

zajišt ním) 

Dopravní vozík nepoužívat

Nevystupovat po vodící konstrukci a žeb

P i montáži výtahu postupovat podle návodu a dokument

Stožár vodící konstrukce vozíku smontovat a osadit 

tuhé a pevné; kotvení stožáru po výšce, p

svorek se provádí dle návodu výrobce

Po ukon ení montáže výtahu ov

zkouškou v rozsahu stanoveném návodem

Patky základního dílu svislého provedení v

konstrukci smontovat a osadit tak, aby tyto 

P i montáži i provozu dopravníku vylou

které by mohl projížd

Nepoužívat neodzkoušené, poškozené, nekompletní nebo nesprávn

zdvihadlo 

Kontrolovat ádné upevn

Nezvedat b emena o neznámé hmotnosti a b

okolní za ízení a mohou p

p ekážku 

Dbát na správné a rovnom

Sledovat b emena o hmotnosti v

Provozní brzdu a koncové spína

Nevy azovat z funkce bezpe

P ed každým zahájením provozu po delší dob

zdvihadla provést jeho prohlídku zam
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ty a materiál ze st echy jen za p edpokladu, že je provedeno 

ení, zamezující nadm rné prašnosti, hlu nosti, pop ípad

ty a materiál v p ípad , kdy není možné bezpe

místo dopadu, jakož ani p edm ty a materiál, které by mohly zam

i montáži a demontáži zdvihadla a p i odebírání materiálu z dopravního vozíku na 

ovat pracovníky proti pádu z výšky (kolektivním nebo osobním 

Dopravní vozík nepoužívat k doprav  osob 

Nevystupovat po vodící konstrukci a žeb íkových dílcích nosného profilu

i montáži výtahu postupovat podle návodu a dokumentace výrobce

Stožár vodící konstrukce vozíku smontovat a osadit tak, aby tyto 

í stožáru po výšce, p ipev ování vzp r, podp

svorek se provádí dle návodu výrobce

ení montáže výtahu ov it jeho bezpe ný stav prohlídkou a funk

rozsahu stanoveném návodem

Patky základního dílu svislého provedení výtahu spolehliv  uchytit do podloží, 

konstrukci smontovat a osadit tak, aby tyto ásti byly rovné, tuhé a pevné

i montáži i provozu dopravníku vylou it, aby v dráze vozíku byly p

které by mohl projížd jící vozík zachytit nebo narazit

neodzkoušené, poškozené, nekompletní nebo nesprávn

ádné upevn ní žeb íku

emena o neznámé hmotnosti a b emena, která svými rozm

ízení a mohou p i zvedání zachytit nebo se zaklesnout za p

Dbát na správné a rovnom rné rozložení a zajišt ní nákladu

emena o hmotnosti v tší než je jmenovitá nosnost

Provozní brzdu a koncové spína e nepoužívat jako provozní

funkce bezpe nostní za ízení (koncové vypína e)

ed každým zahájením provozu po delší dob  nebo p ed demontáží musí uživatel 

zdvihadla provést jeho prohlídku zam enou na kompletnost a neporušenost 

Bakalá ská práce 

edpokladu, že je provedeno 

ípad  vzniku jiných 

, kdy není možné bezpe n  p edpokládat 

ty a materiál, které by mohly zam stnance strhnout 

dopravního vozíku na 

výšky (kolektivním nebo osobním 

íkových dílcích nosného profilu

i montáži výtahu postupovat podle návodu a dokumentace výrobce

tak, aby tyto ásti byly rovné, 

r, podp r, držák , úchyt  a 

ný stav prohlídkou a funk ní 

 uchytit do podloží, 

ásti byly rovné, tuhé a pevné

dráze vozíku byly p ekážky, o 

neodzkoušené, poškozené, nekompletní nebo nesprávn  smontované 

emena, která svými rozm ry ohrožují 

i zvedání zachytit nebo se zaklesnout za p ípadnou 

ed demontáží musí uživatel 

enou na kompletnost a neporušenost 



jednotlivých díl , zejména nutno ov

dotažení šroubových s

P ed zahájením provozu musí obsluha zkontrolovat:

1. Zda jsou osazený kryty

2. Zda jsou správn

poškození 

3. Správnou innost koncových vypína

4. Stav nosného 

Funk ní záchytné za

zabrání pádu vozíku, funk

Nep et žovat dopravní vozík

Náklad na vozík rovnom

dopravního vozíku 

ádný stav nosného lana, spoj

Vylou it, aby v dráze vozíku byly p

Vy adit lano zkorodované, se zjevným místním zúžením, 

nebo p etrženým pramenem nebo s

k prasknutí t í drátk

nahradit lanem novým

U n kterých typ  zdvihadel platí zvláštní opat

s nákladem pro dopravu dol

Pro p íslušný druh materiálu použít vhodného typu dopravníh

Materiál na vozíku zajiš

Zajistit prostor kolem dopravníku ohrožený pádem ma

nepovolaných osob 

Nezdržovat se pod plošinou

Žeb ík použít pro práci ve výšce pouze

prost edk  není s ohledem na vyhodnocení rizika vedoucím zam

opodstatn né a ú elné, p

použití takových prost

Nebezpe n  a nadm rn

Po žeb íku nevynášet a snášet p

vlastnostmi, p edm ty vratké a o hmotnosti v

Nevystupovat na žeb

18 

, zejména nutno ov ovat stav lana a funk nost záchytného z

dotažení šroubových spoj  a neporušenost nosných ástí 

ed zahájením provozu musí obsluha zkontrolovat:

Zda jsou osazený kryty

Zda jsou správn  vedené pohyblivé el. kabely a nehrozí jejich mecha

innost koncových vypína  a funkci brzd

Stav nosného lana, spoj  a vedení lana 

ní záchytné za ízení vozíku, které po uvoln ní tahu v lan  nebo jeho p

zabrání pádu vozíku, funk ní havarijní brzda, která reaguje na p etržení lana

žovat dopravní vozík

Náklad na vozík rovnom rn  rozložit, pop . i zajistit proti pádu z

ádný stav nosného lana, spoj  a vedení lana

dráze vozíku byly p ekážky

adit lano zkorodované, se zjevným místním zúžením, vystouplým, propadlým 

etrženým pramenem nebo s v tším po tem zlomených drátk

í drátk  na délce lana 40mm nebo p ti drátk  na délce lana 200mm) 

nahradit lanem novým

 zdvihadel platí zvláštní opat ení pro jízdu dopravního vozíku 

nákladem pro dopravu dol

lušný druh materiálu použít vhodného typu dopravního vozíku

Materiál na vozíku zajiš ovat proti pádu

Zajistit prostor kolem dopravníku ohrožený pádem materiálu proti vstupu 

Nezdržovat se pod plošinou

ík použít pro práci ve výšce pouze v p ípadech, kdy použití jiných bezpe

ohledem na vyhodnocení rizika vedoucím zam

elné, p ípadn  kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách,

použití takových prost edk  neumož ují

rn  se nevyklán t mimo osu žeb íku

íku nevynášet a snášet p edm ty rozm rné, se zhoršenými úchopovými 

ty vratké a o hmotnosti v tší než 15 kg

Nevystupovat na žeb ík s poškozenou, nevhodnou a zne išt nou obuví

Bakalá ská práce 

nost záchytného za ízení, 

 vedené pohyblivé el. kabely a nehrozí jejich mechanické 

 nebo jeho p etržení 

etržení lana

. i zajistit proti pádu z otev eného 

adit lano zkorodované, se zjevným místním zúžením, vystouplým, propadlým 

tem zlomených drátk  (pokud dojde 

 na délce lana 200mm) 

ení pro jízdu dopravního vozíku 

lušný druh materiálu použít vhodného typu dopravního vozíku

Zajistit prostor kolem dopravníku ohrožený pádem materiálu proti vstupu 

ípadech, kdy použití jiných bezpe n jších 

ohledem na vyhodnocení rizika vedoucím zam stnancem 

 kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, 

rné, se zhoršenými úchopovými 

nou obuví



Nepracovat na žeb ík

žeb íku více osobám sou

Zajišt ní dostate n  dlouhého žeb

p esahoval výstupní úrove

za kterou se lze spolehliv

P i práci na žeb íku, kdy je pracovník chodidly ve v

osobní zajišt ní proti pádu

Nepracovat ze žeb íku p

stability žeb íku 

Žeb ík umístit tak, aby b

P enosný žeb ík postavit na stabilním, pevném, dostate

podkladu tak, aby bylo zabrán

nebo dolním konci použitím protiskluzových p

s odpovídající ú inností

Horní konec spolehliv

konstrukci 

Žeb ík opírat o bezpe

Zajišt ní dostate n  dlouhého žeb

Praxe, zru nost, zácvik

Používání vhodného druhu, typu, velikosti ná

Soust ed nost p i práci, p

Zajišt ní možnosti výb

Nepoužívání poškozeného ná

Správné používání ná

Udržování dostate né vzdál

Používání kladiv, palic, seká

Používání OOPP k ochran

Používání nepoškozeného ná

Pevné uchycení násady, zajišt

Hladký tvar úchopové 

Udržování suchých a 

olejem a mastnotou 
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íku více osobami nad sebou, nevystupovat a nesestupov

íku více osobám sou asn

n  dlouhého žeb íku tak, aby žeb ík používaný pro výstup 

esahoval výstupní úrove ; p esah mohou nahradit pevná madla, 

ze spolehliv  uchopit

íku, kdy je pracovník chodidly ve v tší výšce než 5 m, používat 

ní proti pádu

íku p íliš blízko horního konce žeb íku, kdy dochází ke snížení 

ík umístit tak, aby byla zajišt na jeho stabilita po celou dobu použití

ík postavit na stabilním, pevném, dostate n  velkém, nepohyblivém 

podkladu tak, aby bylo zabrán no jeho podklouznutí zajišt ním bo

nebo dolním konci použitím protiskluzových p ípravk  nebo jiných opat

inností

Horní konec spolehliv  op ít o horní postranice, pop . žeb ík p

ík opírat o bezpe né a stabilní op rné konstrukce a plochy

 dlouhého žeb íku

nost, zácvik

Používání vhodného druhu, typu, velikosti ná adí

i práci, p íp. používání chráni  ruky i rukavic

ní možnosti výb ru vhodného ná adí

Nepoužívání poškozeného ná adí

Správné používání ná adí

né vzdálenosti mezi pracovníky 

Používání kladiv, palic, seká  bez trhlin a ot ep

ochran  zraku

Používání nepoškozeného ná adí s dobrým ost ím u seká

Pevné uchycení násady, zajišt ní proti uvoln ní klíny apod.

Hladký tvar úchopové ásti ná adí, bez prasklin 

Udržování suchých a istých rukojetí a uchopovacích ástí; jejich ochrana p

Bakalá ská práce 

u více osobami nad sebou, nevystupovat a nesestupovat po 

ík používaný pro výstup 

esah mohou nahradit pevná madla, ásti konstrukce, 

tší výšce než 5 m, používat 

íku, kdy dochází ke snížení 

na jeho stabilita po celou dobu použití

 velkém, nepohyblivém 

ním bo nic na horním 

 nebo jiných opat ení 

ík p ipevnit ke stabilní 

ástí; jejich ochrana p ed 



Pokud možno vylou

práce 

K míst m práce ve výšce zajistit bezpe

Výb r vhodných p ístup

požadované výšce místa práce a dob

Vhodná a nepoškozená pracovní obuv

Technická p íprava prací na st

Zajiš ování proti pádu osob

1. Zajišt ní okraj

zajišt ním) 

2. Zajišt ní pracovník

3. Kombinací kolektivního a osobního zajišt

Technické konstrukce musí být dostate

nep íznivým vliv m a upevn

Uplat ují se tyto druhy ochranných a záchytných konstrukc

proti pádu z výšky 

1. Lehké adové dílcové nebo trubkové lešení

2. Vysunuté ochranné lešení s

3. Dílcové ochranné zábradlí z

speciálními p

nebo na kovových no

4. Dílcové systémy ochranného st

s op rnými, st

n žkami 

5. Ochranné zábradlí tvo

speciálními p

konstrukce nebo jiným zp

6. Pojízdné nebo prostorové dílcové nebo trubkové zách

pod st echou, pod místem práce, které se z

neúnosných st

Technické konstrukce používat jen po jejich úplném 

Použití osobních ochranných pracovních prost

v p ípadech, kdy nelze použít technickou konstrukci
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Pokud možno vylou ení práce s ná adím nad hlavu vhodným zvyšováním místa 

m práce ve výšce zajistit bezpe ný p ístup

ístup  na pracovišt  ve výšce musí odpovídat 

požadované výšce místa práce a dob  jejího trvání

Vhodná a nepoškozená pracovní obuv

íprava prací na st eše v etn  návrhu ochrany pracovník

ování proti pádu osob z volných okraj  st ech jednou z t chto alternativ:

ní okraj  st echy proti pádu technickou konstrukcí (kolektivním 

ní pracovník  osobním zajišt ním (p edevším u krátkodobých prací)

Kombinací kolektivního a osobního zajišt ní

hnické konstrukce musí být dostate n  pevné a odolné v

m a upevn ny tak, aby bezpe n  unesly p edpokládané namáhání 

ují se tyto druhy ochranných a záchytných konstrukcí k ochran

adové dílcové nebo trubkové lešení

Vysunuté ochranné lešení s pracovní podlahou 

Dílcové ochranné zábradlí z izované na volných okrajích st

speciálními p íchytkami na d ev ných trámcích položených na st

nebo na kovových nosnících p ipevn ných ke st ešní konstrukci

Dílcové systémy ochranného st ešního zábradlí se speciálním p

rnými, st ešními a komínovými žeb íky a sv rnými h

Ochranné zábradlí tvo ené sloupky drženými háky, pražcovými vrtu

speciálními p íchytkami, upínacími deskami k pevným 

konstrukce nebo jiným zp sobem ukotvenými sloupky

Pojízdné nebo prostorové dílcové nebo trubkové záchytné lešení, umíst

echou, pod místem práce, které se z izuje zejména v

neúnosných st ešních pláštích

Technické konstrukce používat jen po jejich úplném dokon ení a vybavení

Použití osobních ochranných pracovních prost edk  proti pád

ípadech, kdy nelze použít technickou konstrukci

Bakalá ská práce 

adím nad hlavu vhodným zvyšováním místa 

 ve výšce musí odpovídat etnosti použití, 

 návrhu ochrany pracovník  proti pádu

chto alternativ:

echy proti pádu technickou konstrukcí (kolektivním 

edevším u krátkodobých prací)

i vn jším silám a 

edpokládané namáhání 

ochran  pracovník

izované na volných okrajích st echy, upevn né 

ných trámcích položených na st ešní krytin

ešní konstrukci

ešního zábradlí se speciálním p íslušenstvím 

rnými h ebenovými 

ené sloupky drženými háky, pražcovými vrtulemi, 

pevným ástem st ešní 

Pojízdné nebo prostorové dílcové nebo trubkové záchytné lešení, umíst né 

izuje zejména v p ípad  prací na 

ení a vybavení

 proti pád m z výšky 



Osobní zajišt ní proti pádu chránit pracovníka po celou dobu práce v

s nebezpe ím pádu, v

Zajišt ní vyškolení pracovníka, jeho seznámení s

odborné vycvi ení s použitím p

Vhodný OOPP proti pádu, pop

míst, musí být ur en v

zpracování technologického postupu nevyžadují, ur

pádu, respektive pracovního polohování, v

zam stnanec pov ený zam

Místo kotvení OOPP proti pádu musí být ve sm

Udržování OOPP dle návodu k

Kontrola pracovišt  p

dráze pádu 

Použití pohyblivého zachycova

Vylou ení „kyvadlového efektu“, tj. OOPP kotvit nad praco

Použití dvou zachycova

Vylou it pohyb pracovník

Pokrýva ské práce provád

Zajišt ní proti sklouznutí z

nebo pomocných konstrukcí, upevn

p ípadn  použitím ochranné konstrukce nebo OOPP proti pádu

U šikmých st ech proti sklouznutí použít pomocné kovové nebo d

které se v horní ásti zachytí za h

Jako prost edk  pro zav

bezpe nostní st ešní háky plní svou funkci jen na zatížení ve sm

sm rem dol

9.4 Soupis osobních ochranných prost

Lešení po celém obvodu 

Bezpe nostní lano 

Bezpe nostní pás nebo postroj

Zkracova  lana 

Samonavíjecí kladky

Bezpe nostní brzda 
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proti pádu chránit pracovníka po celou dobu práce v

ím pádu, v etn  p emís ování na jiné místo práce

ní vyškolení pracovníka, jeho seznámení s návodem k

použitím p íslušného systému a sou ástí osobního zajišt

Vhodný OOPP proti pádu, pop ípad  pracovní polohovací systém, v

en v technologickém postupu; pokud se jedná o práce, kte

zpracování technologického postupu nevyžadují, ur í vhodný zp

pádu, respektive pracovního polohování, v etn  míst kotvení, odborn

ený zam stnavatelem

Místo kotvení OOPP proti pádu musí být ve sm ru pádu dostate n

Udržování OOPP dle návodu k použití 

Kontrola pracovišt  p ed zahájením práce, odstran ní p ekážek v

Použití pohyblivého zachycova e (brzdy) s nejkratší délkou zachycení pádu

ení „kyvadlového efektu“, tj. OOPP kotvit nad pracovním místem uživatele

Použití dvou zachycova  pádu umíst ných na dvou kotvících bodech

it pohyb pracovník  po st ešních latích

ské práce provád t z únosných pracovních podlah 

ní proti sklouznutí z plochy st echy p i jejím sklonu nad 25° použitím žeb

nebo pomocných konstrukcí, upevn ných v míst  práce a pot ebných komunikací, 

 použitím ochranné konstrukce nebo OOPP proti pádu

ech proti sklouznutí použít pomocné kovové nebo d

ásti zachytí za h eben st echy

 pro zav šení st ešního žeb íku použít bezpe nostních st

ešní háky plní svou funkci jen na zatížení ve sm ru spádnice st

Soupis osobních ochranných prost edk

Lešení po celém obvodu st ešního okapu 

nebo postroj

Bakalá ská práce 

proti pádu chránit pracovníka po celou dobu práce v místech 

návodem k použití a pop . i 

osobního zajišt ní

 pracovní polohovací systém, v etn  kotevních 

technologickém postupu; pokud se jedná o práce, které 

í vhodný zp sob zajišt ní proti 

 míst kotvení, odborn  zp sobilý 

n  odolné

ekážek v p edpokládané 

nejkratší délkou zachycení pádu

ení „kyvadlového efektu“, tj. OOPP kotvit nad pracovním místem uživatele

vou kotvících bodech

i jejím sklonu nad 25° použitím žeb ík

ebných komunikací, 

ech proti sklouznutí použít pomocné kovové nebo d ev né konstrukce, 

nostních st ešních hák , 

ru spádnice st echy 



Respirátor  

Ochranná obuv s podpatky nebo na klínu a s

pro íznutí  

Ochranné brýle 

Ochranné p ilby 

Pracovní rukavice 

Pásy na ná adí 

9.5 Seznam bezpe nostních

Zákon . 309/2006 Sb.

zdraví p i práci v pracovn

zdraví p i innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn

Na ízení vlády . 495/2001 Sb.

poskytování osobních ochranných pracovních prost

dezinfek ních prost edk

Na ízení vlády . 362/2005 Sb.

zdraví p i práci na pracovištích s

Na ízení vlády . 591/2006 Sb.

ochranu zdraví p i práci na staveništích

Na ízení vlády . 592/2006 Sb.

z odborné zp sobilosti

Na ízení vlády . 361/2007 Sb.

[2] 
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podpatky nebo na klínu a s podešvemi odolnými proti proražení, 

nostních p edpis

. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe

pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe

innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy

. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prost edk , mycích, 

ních prost edk  [2] 

. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe

i práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky

. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe

i práci na staveništích [2] 

. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provád

sobilosti [2] 

. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p

Bakalá ská práce 

podešvemi odolnými proti proražení, 

, kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany 

ní bezpe nosti a ochrany 

právní vztahy [2] 

, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

, mycích, istících a 

, o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu 

výšky nebo do hloubky [2] 

, o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a 

a provád ní zkoušek 

, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci



10. Pracovní postupy 

10.1 Pracovní postup na východní

Kontrola p ipravenosti p ed provád

P ed pokrýváním východní 

p ekontrolovat: 

dostupnost stavebního deníku na staveništi

používaný materiál a pracovní ná

p ísun elektrické energie

funk nost systému pro svislou 

zabezpe ení st echy a pracovník

pokrývanou plochu 

Montáž okapnice plechové:

Po celé délce okapních hran východní 

okapnice 

Na p ipravený podklad z

linie horního okraje p

okapní hrany musí být vzdálen cca 20

. 1 a 2) 

Plastové okapnice se postupn

h ebík

Ve st edu okapnice se h

s ur itou v lí, nejlépe uprost

. 3) 

Okapnice se spojují pomocí spoj

v le alespo  10 mm
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východní ásti st echy 

ed provád ním pokrýva ských prací:

ed pokrýváním východní ásti st echy je t eba p ed zahájením pracovní sm

dostupnost stavebního deníku na staveništi

používaný materiál a pracovní ná adí

ísun elektrické energie

nost systému pro svislou dopravu materiálu na st echu 

a pracovník z hlediska ochrany zdraví p i práci

Po celé délce okapních hran východní ásti st echy bude p

ipravený podklad z d ev ného plného bedn ní se pomocí š

linie horního okraje plastových okapnic, p esah spodního p ehybu okapnic v

okapní hrany musí být vzdálen cca 20 mm od povrchu budoucího obložení

Plastové okapnice se postupn  kladou dle vyzna ené linie a p ipev

edu okapnice se h ebík dorazí napevno a v ostatních oválných otvorech pak 

lí, nejlépe uprost ed oválných otvor  z d vodu teplotní dilatace 

Okapnice se spojují pomocí spojek tak, že mezi jednotlivými okapnicemi z

Bakalá ská práce 

ed zahájením pracovní sm ny vždy 

i práci

echy bude p ipevn na plastová 

ní se pomocí š rova ky vyzna í 

ehybu okapnic v míst

mm od povrchu budoucího obložení (viz obr. 

ené linie a p ipev ují se pomocí 

ostatních oválných otvorech pak 

vodu teplotní dilatace (viz obr. 

ek tak, že mezi jednotlivými okapnicemi z stane 



Obr. . 1 P

Obr. . 2 Vyzna

Obr. . 
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P esah okapnice v úrovni okapové hrany [19]

Vyzna ení linie horního okraje plastových okapnic [19]

Obr. . 3 P ipev ování plastových okapnic [19] 

Bakalá ská práce 

[19]

ení linie horního okraje plastových okapnic [19]



Pokládka difúzní fólie:

Po pokládce plastových okapnic

tak, aby bylo možno p

Difúzní fólie se kladou 

Každý pás je nutné p

to pouze v pásu délkového p

První pás se v míst

proužku, kterým je okapnice vybavená

V míst  nároží se fólie spojit

Obr. . 4 Kladení 

Obr. . 5
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Po pokládce plastových okapnic se za nou klást pásy difúzní fólie 

aby bylo možno p ipevnit t i metry dlouhou kontrala

Difúzní fólie se kladou sm rem od okapní hrany ke h ebenu st echy

Každý pás je nutné p ichytit pomocí sponkova ky k podkladu d

to pouze v pásu délkového p ekrytí p i jejím horním okraji (viz obr. 

míst  okapové hrany p ichytí k okapnici pomocí samolepícího 

rým je okapnice vybavená (viz obr. . 5) 

 nároží se fólie spojit  p etáhne p es nároží

Kladení a p ichycení prvního pásu difúzní fólie [19]

5 P ipev ování difúzní fólie k okapnici [19]

Bakalá ská práce 

difúzní fólie po t ech adách 

echy  

podkladu d ev ného bedn ní a 

obr. . 4)

okapnici pomocí samolepícího 

[19]



Montáž kontralatí s t snící páskou

Soub žn  s pokládkou difúzních fólií se p

Kontralat  se budou p

z d vodu délky kontralatí

Na fólie pojistné hydroizolace se

pod kontralat , cílem je ut

Následn  se pomocí h

60x40 mm (viz obr. . 7)

Kontralat  se kladou postupn

krokvemi  

Obr. . 6

Obr. 
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snící páskou:

pokládkou difúzních fólií se p ipev ují kontralat

 se budou p ipev ovat po osazení t í pás  pojistné hydroizolace a to 

vodu délky kontralatí

pojistné hydroizolace se v míst  budoucích kontralatí nalepí t

, cílem je ut snit díru v míst  h ebíku ve fólii (viz obr. 

 se pomocí h ebík  na tyto t snící pásky p ipev ují kontralat

obr. . 7)

 se kladou postupn  od okapové hrany po h eben st

6 Lepení t snící pásky pod kontralat  [19]

Obr. . 7 P ipev ování kontralatí [19]

Bakalá ská práce 

 pojistné hydroizolace a to 

 budoucích kontralatí nalepí t snící páska 

obr. . 6)

ují kontralat  o rozm ru 

eben st echy v míst  nad 



Montáž latí na kontralat :

D ležitým krokem p

osových vzdáleností latí

P ed horizontálním š

První vrstva latí je vzdálena vždy 330

je horní hrana latí vzdálena 40

V našem p ípad  se na východní stran

320,8 mm a ve st ešním prodloužení

V okapní hran  se na kontralatích vyzna

pomocí š rova ky se 

Následn  se pomocí h

Takto se po vypo ítaných vzdálenostech pokra

dalších ad latí a to až po h

Obr. . 8 Poloha latí u okapní hrany a h

Obr. . 
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ležitým krokem p ed vlastním la ováním st echy je její rozm

osových vzdáleností latí tak, aby byl zaru en dostate ný p esah st

ed horizontálním š rováním musíme mít proveden výpo et vzdáleností latí

rvní vrstva latí je vzdálena vždy 330 mm od kraje okapních latí 

je horní hrana latí vzdálena 40 mm od h ebenové hrany (viz obr. . 8)

 se na východní stran  st echy pokládají lat  v

ešním prodloužení 320 mm 

 se na kontralatích vyzna í od hrany okapu vzdálenost 330

se nabrnká linie latí (viz obr. . 9) 

 se pomocí h ebík lat  p ipevní  

ítaných vzdálenostech pokra uje s vyzna ování

a to až po h eben st echy

Poloha latí u okapní hrany a h ebene st echy [19]

Obr. . 9 Vyzna ení linie horní hrany latí [19]

Bakalá ská práce 

echy je její rozm ení a výpo et 

esah st ešních tašek

et vzdáleností latí

mm od kraje okapních latí a u h ebene st echy 

obr. . 8)

 v osové vzdálenosti 

vzdálenost 330 mm a 

ováním a p ipev ováním 

[19]



Osazení žlabových hák :

P ed samotnou montáží v

okapní hrany 

U okapní hrany nutno zesílit kontralat

Následn se osadí okapní la

jejich uložení 

P i ur ení polohy hák

Nejprve se ur í p esah žlabového háku p

kon ila v zadní t etin

Na háku se vyzna í ohyb 

Hák se ohne a p ipevní

Podle délky a spádu žlabu se p

Následn  se p ipevní žlabový hák na nejnižším míst

Mezi oba již p ipevn

p ekontroluje spád a postupn

Obr. . 10 Osazení žlabových hák
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ed samotnou montáží v trací m ížky se musí osadit žlabové háky

U okapní hrany nutno zesílit kontralat  z d vodu dostate né plochy pro odv

se osadí okapní la  a v místech žlabových hák  bude vydlabána drážka pro 

ení polohy hák  se za íná na nejvyšším bodu budoucího žlabu

esah žlabového háku p es okapní la  a to tak, aby okapní taška 

in  žlabu

í ohyb 

ipevní h ebíky do dlabu v okapní lati (viz obr. . 10)

Podle délky a spádu žlabu se p ipraví ostatní žlabové háky

ipevní žlabový hák na nejnižším míst

ipevn né žlabové háky se napnou dv  š rky, sklonom

ekontroluje spád a postupn  budou p ipevn ny ostatní žlabové háky

. 10 Osazení žlabových hák  na zesílené la ování [19]

Bakalá ská práce 

ížky se musí osadit žlabové háky po celé délce 

né plochy pro odv trání

 bude vydlabána drážka pro 

íná na nejvyšším bodu budoucího žlabu

 a to tak, aby okapní taška 

. 10)

rky, sklonom rem se 

ny ostatní žlabové háky (viz obr. . 11)

ování [19]



Obr. . 11 Napínání š rek sloužících 

Montáž v trací m ížky u okapu

Po dokon ení uložení žlabových hák

obr. . 12) 

Obr. 

Montáž v tracího pásu:

Po realizaci v trací m

celé délce východní ásti st
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rek sloužících k osazení žlabových hák  do správné polohy

ížky u okapu:

ení uložení žlabových hák  se pomocí h ebík  p ibije v

Obr. . 12 P ibití v trací m ížky [19] 

trací m ížky se na okapní lat pomocí h ebík  p ichytí

celé délce východní ásti st echy (viz obr. . 13) 

Bakalá ská práce 

správné polohy [19] 

ibije v trací m ížka (viz 

ichytí v trací pás po 



Obr. 

Pokládka krytiny:

Základem p ed pokládkou krytiny je 

ploše 

P ed pokládáním krytiny se provádí 

bezvadného a opticky dokonalého pokrytí st

hran  je vytý en kontrolní pravý úhel. 

Vytý ení pravého úhlu: Je vhodné použít cca 3 m dlouhou 

okapní lati musí ležet na p

(viz obr. . 14) 

První vyty ovanou vertikální linií bude linie na pravé stran

tam, kde budou kladeny krajní pravé tašky

Od pravého vn jšího kraje konstrukce st

založení pravých krajních tašek

Tato vzdálenost se p

hran

Rovnob žn  s linií pravého úhlu následuje š

délce st ešní plochy. K

odpovídalo odborným požadavk

valbové) stejným zp sobem. Rozm

[18] 

Po vertikálním š rování

hákem, v tracích tašek, nosných tašek stoupací plošiny, bezp
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Obr. . 13 P ibití v tracího pásu [19]

ed pokládkou krytiny je dokon ené la ování po celé 

ed pokládáním krytiny se provádí vertikální š rování, které je základem 

bezvadného a opticky dokonalého pokrytí st echy. K ur ení pravého úhlu k

en kontrolní pravý úhel. [18] 

ení pravého úhlu: Je vhodné použít cca 3 m dlouhou la . Po

okapní lati musí ležet na p ímce a musí odpovídat liniím svislého š

ovanou vertikální linií bude linie na pravé stran  p esahující st

tam, kde budou kladeny krajní pravé tašky

jšího kraje konstrukce st echy se vyzna í vzdálenost 290 mm pro 

založení pravých krajních tašek

Tato vzdálenost se p enese na všechny lat  a musíme dodržet pravý úhel k

linií pravého úhlu následuje š rování ve vzdálenosti

ešní plochy. K tomu, aby pokrytí st echy bylo opticky p

odpovídalo odborným požadavk m, je nutné rozm it všechny st

valbové) stejným zp sobem. Rozm ujte rozte e po 90 cm pomocí ocelového pásma.

rování je t eba zjistit dle schémat polohu protisn

tracích tašek, nosných tašek stoupací plošiny, bezpe

Bakalá ská práce 

ování po celé pokrývané st ešní 

rování, které je základem 

ení pravého úhlu k okapní 

. Po áte ní body na 

ímce a musí odpovídat liniím svislého š rování. [18] 

esahující st echy a to 

í vzdálenost 290 mm pro 

 a musíme dodržet pravý úhel k okapní 

rování ve vzdálenosti 90 cm po celé 

echy bylo opticky p ijatelné a 

it všechny st ešní plochy (i 

o 90 cm pomocí ocelového pásma.

polohu protisn hových tašek s 

tracích tašek, nosných tašek stoupací plošiny, bezpe nostního háku, 



m ížového sn holamu s

pro anténu, kompletu pr

P ed samotným pokládáním krytiny budou osazeny na st

uložení palet s taškami

Pokrývání plochy probíhá zpr

Je navrženo pokrývání po 

S pokládkou krytiny za

Od pravého nároží sm

jedna ada okapních tašek s

ty i ady soub žn

Je t eba kontrolovat správnou p

Všechny krajní a ezané tašky u nároží se musí k

Následné pokládání krytiny bude provád

st echy bude ješt  t eba položit jednu 

B hem pokrývání východní 

1. osadit sn holamovou m

2. osadit dv  st ešní okna Velux

3. provést lemování komínového t

4. osadit komplety stoupacích plošin a komínové lávky

5. osadit výstupní okno Luminex AT

6. provést lemování odv

7. osadit bezpe nostní hák

8. osadit dva komplety sanitárního odv

9. osadit komplet pro anténu

Po pokrytí celé st ešní roviny je t

pravého nároží a ozna

kotou em (viz obr. . 16)

Ozna ené tašky za ízneme a položíme zp

Každou ezanou tašku je t

V této fázi máme východní 
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holamu s taškou sn holamu, výstupního okna Luminex AT, kompletu 

o anténu, kompletu pro odv trání 

ed samotným pokládáním krytiny budou osazeny na st eše st

uložení palet s taškami (viz obr. . 15) 

probíhá zprava doleva a od okapu k h ebeni 

okrývání po ty ech adách 

za ínáme na dolní pravé stran  st echy a u nároží

Od pravého nároží sm rem k levému nároží bude v daném úseku kladena pouze 

ada okapních tašek s tím, že u st ešního p esahu se budou osazovat celkem 

eba kontrolovat správnou polohu sn hových tašek, nosných tašek sn

ezané tašky u nároží se musí k la ování p ipevnit vruty 

Následné pokládání krytiny bude provád no šestkrát po ty ech 

eba položit jednu adu krytiny 

hem pokrývání východní ásti st echy bude t eba:  

holamovou m íž

 st ešní okna Velux

provést lemování komínového t lesa Wakaflexem

osadit komplety stoupacích plošin a komínové lávky

osadit výstupní okno Luminex AT

vání odv trávacího potrubí u hlavice Lomanco

osadit bezpe nostní hák

osadit dva komplety sanitárního odv trání

osadit komplet pro anténu

ešní roviny je t eba vyzna it linie ezu tašek v

pravého nároží a ozna it ty, které se budou ezat na mokré eza

obr. . 16)

ízneme a položíme zp t na místo nároží

ezanou tašku je t eba p ipevnit vruty k la ování 

této fázi máme východní ást st echy hotovou

Bakalá ská práce 

holamu, výstupního okna Luminex AT, kompletu 

eše st ešní konzole pro 

echy a u nároží

daném úseku kladena pouze 

esahu se budou osazovat celkem 

hových tašek, nosných tašek sn holamu atd.

ipevnit vruty 

ech adách a u h ebene 

trávacího potrubí u hlavice Lomanco

ezu tašek v míst  levého i 

eza ce s diamantovým 



Obr. . 14 Vytý

Obr. . 15 Umíst ní st
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Vytý ení pravého úhlu p i vertikální š rování [1

Umíst ní st ešních tašek na lešení ze st ešních konzol

Bakalá ská práce 

[18]

ešních konzol [21] 



Obr. . 16 Vyzna

Obr. . 1

Obr. . 1
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Vyzna ení linie ezu tašek v míst  nároží [19]

Obr. . 17 Použití p lených tašek u nároží [18] 

Obr. . 18 Chybné položení tašky u nároží [19] 

Bakalá ská práce 

]



Montáž sn holamu:

Dle SN 73 1901 je t

konstrukcemi u zadaného objektu 

zachytáva i sn hu [20

Na východní ásti st echy bude osazen 

domu a nad p ilehlým chodníkem

P i pokládce krytiny je t

Tyto tašky se k la ování p

následn  se na tašky osadí drž

Pokud nelze osadit sn

zesílenou mezila (viz

Maximální osová vzdálenost sn

Na p ipravené držáky p

Napojení více m íží na sebe se

obr. . 20) 

Obr. 
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SN 73 1901 je t eba nad p ilehlými p šími komunikacemi

zadaného objektu bytového domu vybavit šikmou 

20] 

ásti st echy bude osazen m ížový sn holam nad vchodem do bytového 

ilehlým chodníkem  

i pokládce krytiny je t eba osadit sn holamové tašky dle p ílohy 

ování p ipev ují dv ma vruty, které jsou sou

 se na tašky osadí držáky 

Pokud nelze osadit sn holamové tašky do 100 mm od strany krokve je nutno 

(viz obr. . 19) 

Maximální osová vzdálenost sn holamových tašek je 900 mm

ipravené držáky p ipevníme sn holamové m íže

íží na sebe se provádí pomocí svorek a to co nejblíže k

Obr. . 19 Použití zesílené mezilat  [19] 

Bakalá ská práce 

komunikacemi a níže ležícími 

šikmou st echu ú innými 

holam nad vchodem do bytového 

ílohy . 13. 

ma vruty, které jsou sou ástí dodávky a 

holamové tašky do 100 mm od strany krokve je nutno použít 

co nejblíže k držáku (viz 



Obr. . 20 Napojení sn

Osazení protisn hových tašek s

Protisn hové tašky s hákem se budou klást dle 

Dle sklonu st echy a sn

protisn hová s hákem a taktéž celá druhá 

taškami pokryta

Napojení krytiny na komín:

Na východní stran  st

které bude na krytinu napojeno pomocí Wakaflexu

Volné okraje pojistné hydroizolace vytáhneme na kom

mm nad nejvyšším bodem profilu tašky

Fólie se zajistí lepicí páskou Divo Tape

Dále nam íme délku spodního dílu s

500 mm

Nam ený pás se odst

Stáhne se separa ní fólie z

vále ku

Spodní ást se vytvaruje podle profilu st

fólie 

Wakaflex se v míst  krytiny 

Na obou koncích pásu se vyzna

boky komínu
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Napojení sn holamových m íží svorkami [19]

hových tašek s hákem:

hákem se budou klást dle p ílohy . 13. 

echy a sn hové oblasti je navrženo, že každá 7. taška musí bý

hákem a taktéž celá druhá ada sm rem od okapu musí být t

 st echy bude st ešním plášt m prostupovat komínové t

které bude na krytinu napojeno pomocí Wakaflexu

Volné okraje pojistné hydroizolace vytáhneme na komín tak, aby byly alespo

mm nad nejvyšším bodem profilu tašky

tí lepicí páskou Divo Tape

íme délku spodního dílu s p esahem 50 mm na každé stran

ený pás se odst ihne a polovi ní ší ka pásu se vytáhne vzh ru na komín

ní fólie z horní ásti Wakaflexu a zajistí se na 

ást se vytvaruje podle profilu st ešní krytiny a stáhne se zbývající separa

 krytiny zajistí vále kem

Na obou koncích pásu se vyzna í linie st ihu, odst ihne se a konec pásu se nalepí na 

Bakalá ská práce 

]

hové oblasti je navrženo, že každá 7. taška musí být 

rem od okapu musí být t mito 

m prostupovat komínové t leso, 

ín tak, aby byly alespo  50 

esahem 50 mm na každé stran , celkem tedy 

ka pásu se vytáhne vzh ru na komín

ásti Wakaflexu a zajistí se na komín pomocí 

ešní krytiny a stáhne se zbývající separa ní 

ihne se a konec pásu se nalepí na 



Dále se nam í délka bo

komín tak, že na jeho spodním rohu jsou pásy ve ste

odpovídá sklonu st echy

Odstraní se fólie z horní 

Vytvaruje se spodní 

Konce pásu odst ihneme a nalepíme na dolní a horní 

Tento postup provedeme i na druhé bo

Po montáži druhého bo

K tomu je pot eba pás o dvojité ší

bodech

Nakonec se zp tným p

krytinou

K zajišt ní horních okraj

naražením hmoždinek

Po zalištování všech stran ut

Obr. 
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í délka bo ního dílu, odst ihne se a polovi ní ší ka pásu se vytáhne na 

komín tak, že na jeho spodním rohu jsou pásy ve stejné výšce a sklon bo

echy

horní ásti pásu a zajistí se vále kem (viz obr. 

Vytvaruje se spodní ást podle krytiny a pomocí vále ku Wakaflex zajistíme

ihneme a nalepíme na dolní a horní ást komínového t

Tento postup provedeme i na druhé bo ní stran  komínu

Po montáži druhého bo ního dílu dokon íme napojení nad komínem

eba pás o dvojité ší ce a postup montáže je stejný jak v

tným p ehybem okraje pásu vytvo í vodní drážka a p

ní horních okraj  Wakaflexu použijeme speciální lištu, kterou zajistíme 

naražením hmoždinek (viz obr. . 22)

Po zalištování všech stran ut sníme horní vrch lišt t snícím tmelem K

Obr. . 21 Zajišt ní Wakaflexu vále kem [19]

Bakalá ská práce 

ka pásu se vytáhne na 

jné výšce a sklon bo ního dílu 

obr. . 21)

ku Wakaflex zajistíme

ást komínového t lesa

napojení nad komínem

ce a postup montáže je stejný jak v p edchozích 

í vodní drážka a p ekryje se 

tu, kterou zajistíme 

snícím tmelem K



Obr. 

Montáž stoupacích plošin a komínové lávky

Na komínovou lávku

plošin, stoupací plošina má rozm

Umíst ní jednotlivých plošin a lávky je zobrazeno v

P ed osazením stoupací plošiny je t

s držáky 

V míst  nosných tašek je t

mm od horní hrany záv

Tašky se položí na la

Následn  osadíte drž

p ipevníme maticemi

Do držáku vložíme plošinu se stejným p

šrouby s k ídlatou maticí 
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Obr. . 22 P ipevn ní lišty Wakaflexu [19]

a komínové lávky:

Na komínovou lávku o rozm ru 880x250 mm bude p ístup pomocí 

, stoupací plošina má rozm r 410x250 mm  

ní jednotlivých plošin a lávky je zobrazeno v p íloze . 13.

ed osazením stoupací plošiny je t eba položit dv  nosné tašky stoupací plošiny 

 nosných tašek je t eba zesílit la ování mezilatí, která je ve vzdálenosti 230 

mm od horní hrany záv sné lat  a p ipevní se vruty (viz obr. . 23)

Tašky se položí na la ování a p ipevní se vruty

díte držáky plošiny, které pomocí sklonom ru vyrovnáme do roviny

ipevníme maticemi (viz obr. . 24) 

Do držáku vložíme plošinu se stejným p esahem na obou koncích a p

ídlatou maticí 

Bakalá ská práce 

ístup pomocí t í stoupacích 

 nosné tašky stoupací plošiny 

ování mezilatí, která je ve vzdálenosti 230 

. 23)

ru vyrovnáme do roviny a 

esahem na obou koncích a p ipevníme 



Obr. . 23 P

Obr. . 2

Montáž bezpe nostního háku:

Pro zajišt ní bezpe ného p

bezpe nostního háku

prost edky nebo na n

Bezpe nostní hák bude umíst

Hák se nasune na p ipev

Kontralat  se pomocí speciálních vrut

Profil následn  p ipevníme stejnými vru

Vytvo í se vý ez na p
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P ipevn ní nosné tašky stoupací plošiny [19]

24 Vyvážení držáku plošiny do roviny [19]

ní bezpe ného p ístupu na komínovou lávku bude provedena montáž 

háku, k n muž je možno p ipoutat osobní ochranné pracovní 

n j lze zav sit žeb ík

nostní hák bude umíst n u výstupního okna Luminex AT 

ipev ovací profil a vym í jeho umíst ní

 se pomocí speciálních vrut  p ipevní nad a pod polohou profilu 

ipevníme stejnými vruty na kontralat  (viz obr. 

ez na p íslušné tašce a krytina se vrátí do p vodní polohy

Bakalá ská práce 

]

ístupu na komínovou lávku bude provedena montáž 

ipoutat osobní ochranné pracovní 

ipevní nad a pod polohou profilu 

obr. . 25)

vodní polohy



Obr. . 25 P ipevn

Montáž výstupního okna Luminex AT:

Výstupní okno Luminex AT bud

P ed samotnou montáží výstupní

Provedeme vým nu v

Okno položíme na lat

Vyjmeme okno a st ešní la

Dále se provedou dva úhlop

sponkova ky k latím

Nad oknem se v kontralati vy

vzniklé spáry se vloží p

Spodní okraj pruhu se vyhrne k

Do tak p ipraveného otvoru vložíme okno

Z p dního prostoru p

Nastavíme okenní k ídlo a montáž je dokon
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ipevn ní p ipev ovacího profilu bezpe nostníh háku 

Montáž výstupního okna Luminex AT:

Výstupní okno Luminex AT bude sloužit pro výstup na st echu 

ed samotnou montáží výstupního okna je t eba ur it jeho polohu 

nu v rovin  kontralatí 

Okno položíme na lat  a vyzna íme jeho vnit ní obrys

Vyjmeme okno a st ešní la  se vy eže 

dou dva úhlop í né ezy ve fólii a cípy fólie se p

(viz obr. . 26) 

kontralati vy ízne prostup pro vytvo ení fóliového žlabu a do 

vzniklé spáry se vloží p edem p ipravený pruh fólie (viz obr. . 27)

kraj pruhu se vyhrne k h ebeni a p ipevní se sponkami k lati

ipraveného otvoru vložíme okno (viz obr. . 28) 

dního prostoru p ipevníme popruhy okna k latím 

Nastavíme okenní k ídlo a montáž je dokon ena

Bakalá ská práce 

nostníh háku [19]

it jeho polohu dle p ílohy . 13. 

ezy ve fólii a cípy fólie se p ipevní pomocí 

ení fóliového žlabu a do 

. 27)

lati



Obr. . 26

Obr. . 27 Vy íznutí prostupu pro fóliový žlab

Obr. . 28
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6 Provedení úhlop í ných ez  ve fólii [19]

Vy íznutí prostupu pro fóliový žlab nad oknem [1

8 Osazení výstupního okna Luminex AT [19]

Bakalá ská práce 

[19]



Montáž kompletu odv trání DuroVent

Pro odv trání kanaliza

DuroVent 

V míst  kompletu odejmeme tašky a do hydroizola

šablony otvor 

Do otvoru vložíme napojovací manžetu, zaklapneme ho

vodot sný prostup fólií

Do manžety vsuneme napoj

Tašku p ipevníme k lati pomocí vrut

Obr. 

Obr. 
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DuroVent:

trání kanaliza ního potrubí bude provedena montáž kompletu

 kompletu odejmeme tašky a do hydroizola ní fólie vy

Do otvoru vložíme napojovací manžetu, zaklapneme horní p írubu a máme hotov 

sný prostup fólií (viz obr. . 29) 

Do manžety vsuneme napojovací trubku vloženou do prostupové tašky

lati pomocí vrut  a upevníme nástavec s krytem

Obr. . 29 Vložení vodot sné manžety [19]

Obr. . 30 Upevn ní nástavce s krytem [19]

Bakalá ská práce 

kompletu odv trání 

ní fólie vy ežeme pomocí 

írubu a máme hotov 

ovací trubku vloženou do prostupové tašky

krytem (viz obr. . 30) 



Montáž kompletu pro anténu:

P ipravíme dva nezávisle pevné body na konstrukci krovu

Prostup anténové ty

žlábkem 

Podle pr m ru ty e antény se u

Nástavec s ty í antény se vloží do p

Anténovou ty  p ipevníme na pevné body

Anténovou ty  ut sníme tmelem K

Obr. . 
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dva nezávisle pevné body na konstrukci krovu

Prostup anténové ty e se provede t emi ezy ve fólii s vyspád

e antény se u eže nástavec

antény se vloží do p ipevn né prostupové tašky  

evníme na pevné body

sníme tmelem K (viz obr. . 31) 

Obr. . 31 Ut sn ní anténové ty e tmelem K [19] 

Bakalá ská práce 

dovaným fóliovým 



10.2 Pracovní postup na jižní

Kontrola p ipravenosti p ed provád

P ed pokrýváním jižní ásti 

p ekontrolovat: 

dostupnost stavebního deníku na staveništi

používaný materiál a pracovní ná

p ísun elektrické energie

funk nost systému pro svislou dopravu materiálu na st

zabezpe ení st echy a p

pokrývanou plochu 

Montáž okapnice plechové:

Po celé délce okapních hran jižní 

Na p ipravený podklad z

linie horního okraje plastových okapnic, p

okapní hrany musí být vzdálen cca 20 mm od 

. 1 a 2) 

Plastové okapnice se postupn

h ebík

Ve st edu okapnice se h

s ur itou v lí, nejlépe uprost

. 3) 

Okapnice se spojují pomocí spojek tak, že mezi jedn

v le alespo  10 mm

Pokládka difúzní fólie:

Po pokládce plastových okapnic

tak, aby bylo možno p

Difúzní fólie se kladou sm

Každý pás je nutné p

to pouze v pásu délkového p

První pás se v míst

proužku, kterým je okapnic
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jižní ásti st echy 

ed provád ním pokrýva ských prací:

ásti st echy je t eba p ed zahájením pracovní sm

dostupnost stavebního deníku na staveništi

používaný materiál a pracovní ná adí

ísun elektrické energie

nost systému pro svislou dopravu materiálu na st echu

echy a pracovník  z hlediska ochrany zdraví p i práci

Po celé délce okapních hran jižní ásti st echy bude p ipevn na plastová okapnice

ipravený podklad z d ev ného plného bedn ní se pomocí š

horního okraje plastových okapnic, p esah spodního p ehybu okapnic v

okapní hrany musí být vzdálen cca 20 mm od povrchu budoucího obložení (viz

Plastové okapnice se postupn  kladou dle vyzna ené linie a p ipev

edu okapnice se h ebík dorazí napevno a v ostatních oválných otvorech pak 

lí, nejlépe uprost ed oválných otvor z d vodu teplotní dilatace (viz

Okapnice se spojují pomocí spojek tak, že mezi jednotlivými okapnicemi z

Po pokládce plastových okapnic se za nou klást pásy difúzní fólie po t

aby bylo možno p ipevnit t i metry dlouhou kontrala

Difúzní fólie se kladou sm rem od okapní hrany ke h ebenu st echy 

Každý pás je nutné p ichytit pomocí sponkova ky k podkladu d

to pouze v pásu délkového p ekrytí p i jejím horním okraji (viz obr. 

míst  okapové hrany p ichytí k okapnici pomocí samolepícího 

proužku, kterým je okapnice vybavená (viz obr. . 5) 

Bakalá ská práce 

ed zahájením pracovní sm ny vždy 

i práci

na plastová okapnice

ní se pomocí š rova ky vyzna í 

ehybu okapnic v míst

povrchu budoucího obložení (viz obr. 

ené linie a p ipev ují se pomocí 

ostatních oválných otvorech pak 

vodu teplotní dilatace (viz obr. 

otlivými okapnicemi z stane 

y difúzní fólie po t ech adách

echy 

podkladu d ev ného bedn ní a 

obr. . 4)

okapnici pomocí samolepícího 



V míst  nároží se fólie spojit

Montáž kontralatí s t snící páskou

Soub žn  s pokládkou difúzních fólií se p

Kontralat  se budou p

z d vodu délky kontralatí

Na fólie pojistné hydroizolace se v

pod kontralat , cílem je ut

Následn  se pomocí h

60x40 mm (viz obr. . 7)

Kontralat  se kladou postupn

krokvemi  

Montáž latí na kontralat :

D ležitým krokem p

osových vzdáleností la

P ed horizontálním š

První vrstva latí je vzdálena vždy 330 mm od kraje 

je horní hrana latí vzdálena 40 mm o

V našem p ípad  se na jižní stran

mm  

V okapní hran  se na kontralatích vyzna

pomocí š rova ky se nabrnká linie latí (viz

Následn  se pomocí h

Takto se po vypo ítaných vzdálenostech pokra

dalších ad latí a to až po h

Osazení žlabových hák :

P ed samotnou montáží v

okapní hrany 

U okapní hrany nutno zesílit kontralat

Následn  se osadí okapní la

jejich uložení 

P i ur ení polohy hák
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 nároží se fólie spojit  p etáhne p es nároží

snící páskou:

pokládkou difúzních fólií se p ipev ují kontralat

 se budou p ipev ovat po osazení t í pás  pojistné hydroizolace

vodu délky kontralatí

Na fólie pojistné hydroizolace se v míst  budoucích kontralatí nalepí t

, cílem je ut snit díru v míst  h ebíku ve fólii (viz obr. 

 se pomocí h ebík  na tyto t snící pásky p ipev ují kont

obr. . 7)

 se kladou postupn  od okapové hrany po h eben st

ležitým krokem p ed vlastním la ováním st echy je její rozm

latí tak, aby byl zaru en dostate ný p esah st

ed horizontálním š rováním musíme mít proveden výpo et vzdáleností latí

První vrstva latí je vzdálena vždy 330 mm od kraje okapních latí a u h

je horní hrana latí vzdálena 40 mm od h ebenové hrany (viz obr. . 8)

 se na jižní stran  st echy pokládají lat  v osové vzdálenosti 320,8 

 se na kontralatích vyzna í od hrany okapu vzdálenost 330 mm a 

ky se nabrnká linie latí (viz obr. . 9) 

 se pomocí h ebík  lat  p ipevní 

ítaných vzdálenostech pokra uje s vyzna ováním a p

ad latí a to až po h eben st echy

ed samotnou montáží v trací m ížky se musí osadit žlabové háky po 

U okapní hrany nutno zesílit kontralat  z d vodu dostate né plochy pro odv

 se osadí okapní la  a v místech žlabových hák  bude vydlabána drážka pro 

ení polohy hák  se za íná na nejvyšším bodu budoucího žlabu

Bakalá ská práce 

 pojistné hydroizolace a to 

 budoucích kontralatí nalepí t snící páska 

obr. . 6)

ontralat  o rozm ru 

eben st echy v míst  nad 

echy je její rozm ení a výpo et 

esah st ešních tašek

et vzdáleností latí

okapních latí a u h ebene st echy 

obr. . 8)

osové vzdálenosti 320,8 

í od hrany okapu vzdálenost 330 mm a 

ováním a p ipev ováním 

ížky se musí osadit žlabové háky po celé délce 

né plochy pro odv trání

 bude vydlabána drážka pro 

oucího žlabu



Nejprve se ur í p esah žlabového háku p

kon ila v zadní t etin

Na háku se vyzna í ohyb 

Hák se ohne a p ipevní h

Podle délky a spádu žlabu se p

Následn  se p ipevní žlabový hák na nejnižším míst

Mezi oba již p ipevn

p ekontroluje spád a postupn

Montáž v trací m ížky u okapu

Po dokon ení uložení žlabových hák

obr. . 12) 

Montáž v tracího pásu:

Po realizaci v trací m

celé délce východní ásti st

Pokládka krytiny:

Základem p ed pokládkou krytiny je dokon

ploše 

P ed pokládáním krytiny se provádí vertikální š

bezvadného a opticky dokonalého pokrytí st

hran  je vytý en kontrolní pravý úhel. 

Vytý ení pravého úhlu: Je vhodné použít cca 3 m dlouhou 

okapní lati musí ležet na p

(viz obr. . 14) 

První vyty ovanou vertikální linií bude linie 

Rovnob žn  s linií pravého úhlu následuje š

délce st ešní plochy. K

odpovídalo odborným požadavk

valbové) stejným zp sobem. Rozm

[18] 

Po vertikálním š rování je t

hákem, v tracích tašek, m
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esah žlabového háku p es okapní la  a to tak, aby okapní taška 

etin  žlabu

í ohyb 

ipevní h ebíky do dlabu v okapní lati (viz obr. . 10)

Podle délky a spádu žlabu se p ipraví ostatní žlabové háky

ipevní žlabový hák na nejnižším míst

ipevn né žlabové háky se napnou dv  š rky, sklonom

ekontroluje spád a postupn  budou p ipevn ny ostatní žlabové háky (viz

u okapu:

ení uložení žlabových hák  se pomocí h ebík  p ibije v

trací m ížky se na okapní lat  pomocí h ebík  p ichytí v

celé délce východní ásti st echy (viz obr. . 13) 

ed pokládkou krytiny je dokon ené la ování po celé pokrývané st

ed pokládáním krytiny se provádí vertikální š rování, které je základem 

bezvadného a opticky dokonalého pokrytí st echy. K ur ení pravého úhlu

en kontrolní pravý úhel. [18] 

ení pravého úhlu: Je vhodné použít cca 3 m dlouhou la . Po

okapní lati musí ležet na p ímce a musí odpovídat liniím svislého š

ovanou vertikální linií bude linie uprost ed st ešní plochy

linií pravého úhlu následuje š rování ve vzdálenosti 90 cm po celé 

ešní plochy. K tomu, aby pokrytí st echy bylo opticky p

odpovídalo odborným požadavk m, je nutné rozm it všechny st

valbové) stejným zp sobem. Rozm ujte rozte e po 90 cm pomocí ocelového pásma. 

rování je t eba zjistit dle schémat polohu protisn

tracích tašek, m ížového sn holamu s taškou sn holamu

Bakalá ská práce 

 a to tak, aby okapní taška 

. 10)

rky, sklonom rem se 

ny ostatní žlabové háky (viz obr. . 11)

ibije v trací m ížka (viz

ichytí v trací pás po 

ování po celé pokrývané st ešní 

rování, které je základem 

ení pravého úhlu k okapní 

. Po áte ní body na 

ímce a musí odpovídat liniím svislého š rování. [18] 

ešní plochy

rování ve vzdálenosti 90 cm po celé 

echy bylo opticky p ijatelné a 

it všechny st ešní plochy (i 

e po 90 cm pomocí ocelového pásma. 

eba zjistit dle schémat polohu protisn hových tašek s 

holamu  



P ed samotným pokládáním krytiny budou osazeny na st

uložení palet s taškami (viz

Pokrývání plochy probíhá zprava doleva a od okapu k

Je navrženo pokrývání po 

S pokládkou krytiny za

Od pravého nároží sm

soub žn

Je t eba kontrolovat správnou polohu sn

Všechny krajní a ezané taš

Pokládání krytiny bude provád

bude ješt  t eba položit 

B hem pokrývání jižní

1. Osadit sn holamovou m

2. Provedení mo

Po pokrytí celé st ešní roviny je t

pravého nároží a ozna

kotou em (viz obr. . 16)

Ozna ené tašky za ízneme a položíme zp

Každou ezanou tašku je t

Po položení st ešní krytiny necháme pracovníky provád

st ešní odvod ovací žlab

V této fázi máme jižní 

Montáž sn holamu:

Dle SN 73 1901 je t

konstrukcemi u zadaného objektu bytového domu 

zachytáva i sn hu [20

Na jižní ásti st echy bude osazen m

P i pokládce krytiny je t

Tyto tašky se k la ování p

následn  se na tašky osadí držáky

Pokud nelze osadit sn

zesílenou mezila  (viz

Maximální osová vzdálenost sn
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ed samotným pokládáním krytiny budou osazeny na st eše st

uložení palet s taškami (viz obr. . 15) 

Pokrývání plochy probíhá zprava doleva a od okapu k h ebeni 

okrývání po ty ech adách 

rytiny za ínáme na dolní pravé stran  st echy a u nároží

Od pravého nároží sm rem k levému nároží budou v daném úseku 

eba kontrolovat správnou polohu sn hových tašek, nosných tašek sn

ezané tašky u nároží se musí k la ování p ipevnit vruty 

okládání krytiny bude provád no šestkrát po ty ech adách a u h

eba položit dv ady krytiny 

jižní ásti st echy bude t eba:  

holamovou m íž

Provedení montáže pravého nároží 

ešní roviny je t eba vyzna it linie ezu tašek v

pravého nároží a ozna it ty, které se budou ezat na mokré eza

obr. . 16)

ízneme a položíme zp t na místo nároží 

ezanou tašku je t eba p ipevnit vruty k la ování 

ešní krytiny necháme pracovníky provád jící klempí

ovací žlab

jižní ást st echy hotovou 

SN 73 1901 je t eba nad p ilehlými p šími komunikacemi

konstrukcemi u zadaného objektu bytového domu vybavit šikmou 

20] 

echy bude osazen m ížový sn holam nad p ilehlým chodníkem 

i pokládce krytiny je t eba osadit sn holamové tašky dle p ílohy 

ování p ipev ují dv ma vruty, které jsou sou

 se na tašky osadí držáky

Pokud nelze osadit sn holamové tašky do 100 mm od strany krokve je nutn

 (viz obr. . 19) 

Maximální osová vzdálenost sn holamových tašek je 900 mm

Bakalá ská práce 

eše st ešní konzole pro 

echy a u nároží

daném úseku kladeny ty i ady 

hových tašek, nosných tašek sn holamu atd.

ipevnit vruty 

adách a u h ebene st echy 

ezu tašek v míst  levého i 

ce s diamantovým 

jící klempí ské práce osadit 

komunikacemi a níže ležícími 

šikmou st echu ú innými 

ilehlým chodníkem 

ílohy . 14. 

ma vruty, které jsou sou ástí dodávky a 

holamové tašky do 100 mm od strany krokve je nutno použít 



Na p ipravené držáky p

Napojení více m íží na sebe se provádí pomocí svorek

obr. . 20) 

Osazení protisn hových tašek s

Protisn hové tašky s hákem se budou klást dle

Dle sklonu st echy a sn

protisn hová s hákem a taktéž celá druhá 

taškami pokryta

Montáž nároží st echy:

Na do ezané nároží se položí h

malého pr m ru h ebená

Máme danou polohu hor

P ipravíme držáky nárožní lat

(viz obr. . 32 a 33) 

Mezi první a poslední držák natáhneme š

rozte i max. 600mm

Do držák  vložíme la

Nároží se napojí na st

P ipevní se sponami na nárožní la

Metalroll p ilepí ke krytin

Na nárožní la  se p ipevní koncový h

k lati 

Dále klademe ostatní h

B hem realizace nároží je t

to v rozsahu projektu hromosvodu 
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ipravené držáky p ipevníme sn holamové m íže

íží na sebe se provádí pomocí svorek a to co nejblíže k

hových tašek s hákem:

hákem se budou klást dle p ílohy . 14.

echy a sn hové oblasti je navrženo, že každá 7. taška musí bý

hákem a taktéž celá druhá ada sm rem od okapu musí být t

ezané nároží se položí h ebená  a odm í se kolmá vzdálenost vnit

ebená e od nárožní krokve

Máme danou polohu horní hrany nárožní lat

ipravíme držáky nárožní lat  a p ipevníme je vruty na lat podél nárožní krokve

Mezi první a poslední držák natáhneme š rku, podle níž p ipevníme další držáky v 

 vložíme la  a p ipevníme vruty

napojí na st ešní krytinu Metalrollem  (viz obr. . 34) 

ipevní se sponami na nárožní la  a po odstran ní separa ní pásky se vytvarovaný 

ilepí ke krytin

ipevní koncový h ebená , který se naho e p ipevní p

Dále klademe ostatní h ebená e p ipevn né p íchytkami k nárožní lati

hem realizace nároží je t eba uvažovat s osazením hromosvodových h

rozsahu projektu hromosvodu 

Bakalá ská práce 

a to co nejblíže k držáku (viz 

hové oblasti je navrženo, že každá 7. taška musí být 

rem od okapu musí být t mito 

í se kolmá vzdálenost vnit ní hrany 

podél nárožní krokve

ipevníme další držáky v 

ní pásky se vytvarovaný 

ipevní p es p íchytku 

nárožní lati (viz obr. . 35) 

osazením hromosvodových h ebená  a 



Obr. 

Obr. . 

Obr. 
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Obr. . 32 P íprava držáku nárožní lat  [19]

Obr. . 33 P ichycení nárožní lat  na držák [19]

Obr. . 34 Položení pásu Metalroll [19]

Bakalá ská práce 



Obr. . 35

10.3 Pracovní postup na západní

Kontrola p ipravenosti p ed provád

P ed pokrýváním západní ásti st

p ekontrolovat: 

dostupnost stavebního deníku na staveništi

používaný materiál a pracovní ná

p ísun elektrické energie

funk nost systému pro svislou dopravu materiálu na st

zabezpe ení st echy a pracovník

pokrývanou plochu 

Montáž okapnice plechové:

Po celé délce okapních hran západní 

Na p ipravený podklad z

linie horního okraje plastových okapnic, p

okapní hrany musí být vzdálen cca 20 mm od 

. 1 a 2) 

Plastové okapnice se postupn

h ebík

Ve st edu okapnice se h

s ur itou v lí, nejlépe uprost

. 3) 
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35 P ipevn ní h ebená e na p íchytky [19]

západní ásti st echy 

ed provád ním pokrýva ských prací:

ásti st echy je t eba p ed zahájením pracovní s

dostupnost stavebního deníku na staveništi

používaný materiál a pracovní ná adí

ísun elektrické energie

nost systému pro svislou dopravu materiálu na st echu

echy a pracovník  z hlediska ochrany zdraví p i práci

Po celé délce okapních hran západní ásti st echy bude p ipevn na plastová okapnice

ipravený podklad z d ev ného plného bedn ní se pomocí š

linie horního okraje plastových okapnic, p esah spodního p ehybu okapnic v

okapní hrany musí být vzdálen cca 20 mm od povrchu budoucího obložení (viz

Plastové okapnice se postupn  kladou dle vyzna ené linie a p ipev

edu okapnice se h ebík dorazí napevno a v ostatních oválných otvorech pak 

lí, nejlépe uprost ed oválných otvor z d vodu teplotní dilatace (viz

Bakalá ská práce 

ed zahájením pracovní sm ny vždy 

áci

na plastová okapnice

ní se pomocí š rova ky vyzna í 

ehybu okapnic v míst

povrchu budoucího obložení (viz obr. 

ené linie a p ipev ují se pomocí 

ostatních oválných otvorech pak 

vodu teplotní dilatace (viz obr. 



Okapnice se spojují pomocí spojek tak, že mezi jedn

v le alespo  10 mm

Pokládka difúzní fólie:

Po pokládce plastových okapnic

tak, aby bylo možno p

Difúzní fólie se kladou sm

Každý pás je nutné p

to pouze v pásu délkového p

První pás se v míst

proužku, kterým je okapnice vybave

V míst  nároží se fólie spojit

Montáž kontralatí s t snící páskou

Soub žn  s pokládkou difúzních fólií se p

Kontralat  se budou p

z d vodu délky kontralatí

Na fólie pojistné hydroizolace se v

pod kontralat , cílem je ut

Následn  se pomocí h

60x40 mm (viz obr. . 7)

Kontralat  se kladou postupn

krokvemi  

Montáž latí na kontralat :

D ležitým krokem p

osových vzdáleností latí

P ed horizontálním š

První vrstva latí je vzdálena vždy 330 mm od kraje 

je horní hrana latí vzdálena 40 mm

V našem p ípad  se na 

320,8 mm  

V okapní hran  se na kontralatích vyzna

pomocí š rova ky se nabrnká linie latí (viz
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Okapnice se spojují pomocí spojek tak, že mezi jednotlivými okapnicemi z

Po pokládce plastových okapnic se za nou klást pásy difúzní fólie po t

aby bylo možno p ipevnit t i metry dlouhou kontrala

Difúzní fólie se kladou sm rem od okapní hrany ke h ebenu st echy 

je nutné p ichytit pomocí sponkova ky k podkladu d

to pouze v pásu délkového p ekrytí p i jejím horním okraji (viz obr. 

míst  okapové hrany p ichytí k okapnici pomocí samolepícího 

proužku, kterým je okapnice vybavená (viz obr. . 5) 

 nároží se fólie spojit  p etáhne p es nároží

snící páskou:

pokládkou difúzních fólií se p ipev ují kontralat

 se budou p ipev ovat po osazení t í pás  pojistné hydroizolace

vodu délky kontralatí

Na fólie pojistné hydroizolace se v míst  budoucích kontralatí nalepí t

, cílem je ut snit díru v míst  h ebíku ve fólii (viz obr. 

 se pomocí h ebík  na tyto t snící pásky p ipev ují kon

obr. . 7)

 se kladou postupn  od okapové hrany po h eben st

ležitým krokem p ed vlastním la ováním st echy je její rozm

latí tak, aby byl zaru en dostate ný p esah st

ed horizontálním š rováním musíme mít proveden výpo et vzdáleností latí

První vrstva latí je vzdálena vždy 330 mm od kraje okapních latí a u h

je horní hrana latí vzdálena 40 mm od h ebenové hrany (viz obr. . 8)

 se na západní stran  st echy pokládají lat  v

 se na kontralatích vyzna í od hrany okapu vzdálenost 330 mm a 

ky se nabrnká linie latí (viz obr. . 9) 

Bakalá ská práce 

otlivými okapnicemi z stane 

y difúzní fólie po t ech adách

echy 

podkladu d ev ného bedn ní a 

obr. . 4)

okapnici pomocí samolepícího 

 pojistné hydroizolace a to 

 budoucích kontralatí nalepí t snící páska 

obr. . 6)

ontralat  o rozm ru 

eben st echy v míst  nad 

echy je její rozm ení a výpo et 

esah st ešních tašek

et vzdáleností latí

okapních latí a u h ebene st echy 

obr. . 8)

 v osové vzdálenosti 

í od hrany okapu vzdálenost 330 mm a 



Následn  se pomocí h

Takto se po vypo ítaných vzdálenostech pokra

dalších ad latí a to až po h

Osazení žlabových hák :

P ed samotnou montáží v

okapní hrany 

U okapní hrany nutno zesílit kontralat

Následn  se osadí okapní la

jejich uložení 

P i ur ení polohy hák

Nejprve se ur í p esah žlabového háku p

kon ila v zadní t etin

Na háku se vyzna í ohyb 

Hák se ohne a p ipevní h

Podle délky a spádu žlabu se p

Následn  se p ipevní žlabový hák na nejnižším míst

Mezi oba již p ipevn

p ekontroluje spád a postupn

Montáž v trací m ížky u okapu

Po dokon ení uložení žlabových hák

obr. . 12) 

Montáž v tracího pásu:

Po realizaci v trací m

celé délce východní ásti st

Pokládka krytiny:

Základem p ed pokládkou krytiny je dokon

ploše 

P ed pokládáním krytiny se provádí vertikální š

bezvadného a opticky dokonalého pokrytí st

hran  je vytý en kontrolní pravý úhel. 
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 se pomocí h ebík  lat  p ipevní 

ítaných vzdálenostech pokra uje s vyzna ováním a p

ad latí a to až po h eben st echy

ed samotnou montáží v trací m ížky se musí osadit žlabové háky p

U okapní hrany nutno zesílit kontralat  z d vodu dostate né plochy pro odv

 se osadí okapní la  a v místech žlabových hák  bude vydlabána drážka pro 

ení polohy hák  se za íná na nejvyšším bodu budoucího žlabu

esah žlabového háku p es okapní la  a to tak, aby okapní taška 

etin  žlabu

í ohyb 

ipevní h ebíky do dlabu v okapní lati (viz obr. . 10)

Podle délky a spádu žlabu se p ipraví ostatní žlabové háky

ipevní žlabový hák na nejnižším míst

ipevn né žlabové háky se napnou dv  š rky, sklonom

ekontroluje spád a postupn  budou p ipevn ny ostatní žlabové háky (viz

žky u okapu:

ení uložení žlabových hák  se pomocí h ebík  p ibije v

trací m ížky se na okapní lat  pomocí h ebík  p ichytí v

celé délce východní ásti st echy (viz obr. . 13) 

ed pokládkou krytiny je dokon ené la ování po celé pokrývané st

ed pokládáním krytiny se provádí vertikální š rování, které je základem 

bezvadného a opticky dokonalého pokrytí st echy. K ur ení pravého ú

en kontrolní pravý úhel. [18] 

Bakalá ská práce 

ováním a p ipev ováním 

ížky se musí osadit žlabové háky po celé délce 

né plochy pro odv trání

 bude vydlabána drážka pro 

budoucího žlabu

 a to tak, aby okapní taška 

. 10)

rky, sklonom rem se 

ny ostatní žlabové háky (viz obr. . 11)

ibije v trací m ížka (viz

ichytí v trací pás po 

ování po celé pokrývané st ešní 

rování, které je základem 

ení pravého úhlu k okapní 



Vytý ení pravého úhlu: Je vhodné použít cca 3 m dlouhou 

okapní lati musí ležet na p

(viz obr. . 14) 

První vyty ovanou vertikální linií bude linie uprost

Rovnob žn  s linií pravého úhlu následuje š

délce st ešní plochy. K

odpovídalo odborným požadavk

valbové) stejným zp sobem. Rozm

[18] 

Po vertikálním š rování je t

hákem, v tracích tašek, m

P ed samotným pokládáním krytiny budou osazeny na st

uložení palet s taškami (viz

Pokrývání plochy probíhá zprava doleva a od okapu k

Je navrženo pokrývání po 

S pokládkou krytiny za

Od pravého nároží sm

soub žn

Je t eba kontrolovat správnou polohu sn

Všechny krajní a ezané tašky u nároží se mus

Pokládání krytiny bude provád

bude ješt  t eba položit dv

B hem pokrývání západní

1. Osadit sn holamovou m

2. Provedení montáže pravého 

Po pokrytí celé st ešní roviny je t

pravého nároží a ozna

kotou em (viz obr. . 16)

Ozna ené tašky za ízneme a položíme zp

Každou ezanou tašku je t

Po položení st ešní krytiny necháme pracovníky provád

st ešní odvod ovací žlab

V této fázi máme západní
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ení pravého úhlu: Je vhodné použít cca 3 m dlouhou la . Po

okapní lati musí ležet na p ímce a musí odpovídat liniím svislého š

vertikální linií bude linie uprost ed st ešní plochy

linií pravého úhlu následuje š rování ve vzdálenosti 90 cm po celé 

ešní plochy. K tomu, aby pokrytí st echy bylo opticky p

odpovídalo odborným požadavk m, je nutné rozm it všechny st

valbové) stejným zp sobem. Rozm ujte rozte e po 90 cm pomocí ocelového pásma. 

rování je t eba zjistit dle schémat polohu protisn

tracích tašek, m ížového sn holamu s taškou sn holamu 

ed samotným pokládáním krytiny budou osazeny na st eše st

uložení palet s taškami (viz obr. . 15) 

Pokrývání plochy probíhá zprava doleva a od okapu k h ebeni 

Je navrženo pokrývání po ty ech adách 

pokládkou krytiny za ínáme na dolní pravé stran  st echy a u nároží

Od pravého nároží sm rem k levému nároží budou v daném úseku kladeny 

eba kontrolovat správnou polohu sn hových tašek, nosných tašek sn

ezané tašky u nároží se musí k la ování p ipevnit vruty 

Pokládání krytiny bude provád no šestkrát po ty ech adách a u h

eba položit dv ady krytiny 

západní ásti st echy bude t eba:  

holamovou m íž

Provedení montáže pravého nároží 

ešní roviny je t eba vyzna it linie ezu tašek v

pravého nároží a ozna it ty, které se budou ezat na mokré eza

obr. . 16)

ízneme a položíme zp t na místo nároží

ezanou tašku je t eba p ipevnit vruty k la ování 

ešní krytiny necháme pracovníky provád jící klempí

ovací žlab

západní ást st echy hotovou 

Bakalá ská práce 

. Po áte ní body na 

ímce a musí odpovídat liniím svislého š rování. [18] 

ešní plochy

rování ve vzdálenosti 90 cm po celé 

echy bylo opticky p ijatelné a 

it všechny st ešní plochy (i 

e po 90 cm pomocí ocelového pásma. 

eba zjistit dle schémat polohu protisn hových tašek s 

lamu 

eše st ešní konzole pro 

echy a u nároží

daném úseku kladeny ty i ady 

hových tašek, nosných tašek sn holamu atd.

ipevnit vruty 

adách a u h ebene st echy 

ezu tašek v míst  levého i 

ce s diamantovým 

jící klempí ské práce osadit 



Montáž sn holamu:

Dle SN 73 1901 je t

konstrukcemi u zadaného objektu bytového domu 

zachytáva i sn hu [20

Na západní ásti st echy bude osazen m

domu a nad p ilehlým chodníkem

P i pokládce krytiny je t

Tyto tašky se k la ování p

následn  se na tašky osadí držáky

Pokud nelze osadit sn

zesílenou mezila  (viz

Maximální osová vzdálenost sn

Na p ipravené držáky p

Napojení více m íží na sebe se provádí pomocí svorek a to co nejblí

obr. . 20) 

Osazení protisn hových tašek s

Protisn hové tašky s hákem se budou klást dle 

Dle sklonu st echy a sn

protisn hová s hákem a taktéž celá druhá 

taškami pokryta

Montáž nároží st echy:

Na do ezané nároží se položí h

malého pr m ru h ebená

Máme danou polohu hor

P ipravíme držáky nárožní lat

(viz obr. . 32 a 33) 

Mezi první a poslední držák natáhneme š

rozte i max. 600mm

Do držák  vložíme la

Nároží se napojí na st
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SN 73 1901 je t eba nad p ilehlými p šími komunikacemi

konstrukcemi u zadaného objektu bytového domu vybavit šikmou 

20] 

ásti st echy bude osazen m ížový sn holam nad vchodem do bytového 

ilehlým chodníkem  

i pokládce krytiny je t eba osadit sn holamové tašky dle p ílohy 

ování p ipev ují dv ma vruty, které jsou sou

 se na tašky osadí držáky

Pokud nelze osadit sn holamové tašky do 100 mm od strany krokve je 

 (viz obr. . 19) 

Maximální osová vzdálenost sn holamových tašek je 900 mm

ipravené držáky p ipevníme sn holamové m íže

íží na sebe se provádí pomocí svorek a to co nejblí

hových tašek s hákem:

hákem se budou klást dle dle p ílohy . 15.

echy a sn hové oblasti je navrženo, že každá 7. taška musí bý

hákem a taktéž celá druhá ada sm rem od okapu musí být t

ezané nároží se položí h ebená  a odm í se kolmá vzdálenost vnit

ebená e od nárožní krokve

Máme danou polohu horní hrany nárožní lat

ipravíme držáky nárožní lat  a p ipevníme je vruty na lat  podél nárožní krokve 

Mezi první a poslední držák natáhneme š rku, podle níž p ipevníme další držáky v 

 vložíme la  a p ipevníme vruty 

Nároží se napojí na st ešní krytinu Metalrollem  (viz obr. . 34) 

Bakalá ská práce 

komunikacemi a níže ležícími 

šikmou st echu ú innými 

holam nad vchodem do bytového 

ílohy . 15. 

ma vruty, které jsou sou ástí dodávky a 

holamové tašky do 100 mm od strany krokve je nutno použít 

íží na sebe se provádí pomocí svorek a to co nejblíže k držáku (viz 

hové oblasti je navrženo, že každá 7. taška musí být 

rem od okapu musí být t mito 

í se kolmá vzdálenost vnit ní hrany 

 podél nárožní krokve 

ipevníme další držáky v 



P ipevní se sponami na nárožní la

Metalroll p ilepí ke krytin

Na nárožní la  se p ipevní koncový h

k lati 

Dále klademe ostatní h

B hem realizace nároží je t

to v rozsahu projektu hromosvodu 

10.4 Pracovní postup na severn

Kontrola p ipravenosti p ed provád

P ed pokrýváním severní ásti st

p ekontrolovat: 

dostupnost stavebního deníku na staveništi

používaný materiál a pracovní ná

p ísun elektrické energie

funk nost systému pro svislou dopravu materiálu na st

zabezpe ení st echy a pracovník

pokrývanou plochu 

Montáž okapnice plechové:

Po celé délce okapních hran severní 

Na p ipravený podklad z

linie horního okraje plastových okapnic, p

okapní hrany musí být vzdálen cca 20 mm od 

. 1 a 2) 

Plastové okapnice se postupn

h ebík

Ve st edu okapnice se h

s ur itou v lí, nejlépe uprost

. 3) 

Okapnice se spojují pomocí spojek tak, že mezi jedn

v le alespo  10 mm
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ipevní se sponami na nárožní la  a po odstran ní separa ní pásky se vytvarovaný 

ilepí ke krytin

ipevní koncový h ebená , který se naho e p ipevní 

Dále klademe ostatní h ebená e p ipevn né p íchytkami k nárožní lati (viz

hem realizace nároží je t eba uvažovat s osazením hromosvodových h

rozsahu projektu hromosvodu 

severní ásti st echy 

ed provád ním pokrýva ských prací:

ásti st echy je t eba p ed zahájením pracovní sm

dostupnost stavebního deníku na staveništi

používaný materiál a pracovní ná adí

rické energie

nost systému pro svislou dopravu materiálu na st echu

echy a pracovník  z hlediska ochrany zdraví p i práci

Po celé délce okapních hran severní ásti st echy bude p ipevn na plas

ipravený podklad z d ev ného plného bedn ní se pomocí š

linie horního okraje plastových okapnic, p esah spodního p ehybu okapnic v

okapní hrany musí být vzdálen cca 20 mm od povrchu budoucího obložení (viz

Plastové okapnice se postupn  kladou dle vyzna ené linie a p ipev

edu okapnice se h ebík dorazí napevno a v ostatních oválných otvorech pak 

lí, nejlépe uprost ed oválných otvor z d vodu teplotní dilatace (viz

Okapnice se spojují pomocí spojek tak, že mezi jednotlivými okapnicemi z

Bakalá ská práce 

ní pásky se vytvarovaný 

ipevní p es p íchytku 

nárožní lati (viz obr. . 35) 

osazením hromosvodových h ebená  a 

ed zahájením pracovní sm ny vždy 

i práci

na plastová okapnice 

ní se pomocí š rova ky vyzna í 

ehybu okapnic v míst

povrchu budoucího obložení (viz obr. 

ené linie a p ipev ují se pomocí 

ostatních oválných otvorech pak 

vodu teplotní dilatace (viz obr. 

otlivými okapnicemi z stane 



Pokládka difúzní fólie:

Po pokládce plastových okapnic

tak, aby bylo možno p

Difúzní fólie se kladou sm

Každý pás je nutné p

to pouze v pásu délkového p

První pás se v míst

proužku, kterým je okapnice vybavená (viz

V míst  nároží se fólie spojit

Montáž kontralatí s t snící páskou

Soub žn  s pokládko

Kontralat  se budou p

z d vodu délky kontralatí

Na fólie pojistné hydroizolace se v

pod kontralat , cílem je

Následn  se pomocí h

60x40 mm (viz obr. . 7)

Kontralat  se kladou postupn

krokvemi  

Montáž latí na kontralat :

D ležitým krokem p

osových vzdáleností latí

P ed horizontálním š

První vrstva latí je vzdálena vždy 330 mm od kraje okapní

je horní hrana latí vzdálen

V našem p ípad  se na severní stran

320,8 mm  

V okapní hran  se na kontralatích vyzna

pomocí š rova ky se nabrnká linie latí (viz

Následn  se pomocí h
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Po pokládce plastových okapnic se za nou klást pásy difúzní fólie po t

aby bylo možno p ipevnit t i metry dlouhou kontrala

Difúzní fólie se kladou sm rem od okapní hrany ke h ebenu st echy 

Každý pás je nutné p ichytit pomocí sponkova ky k podkladu d

to pouze v pásu délkového p ekrytí p i jejím horním okraji (viz obr. 

míst  okapové hrany p ichytí k okapnici pomocí samolepícího 

terým je okapnice vybavená (viz obr. . 5) 

 nároží se fólie spojit  p etáhne p es nároží

snící páskou:

pokládkou difúzních fólií se p ipev ují kontralat

 se budou p ipev ovat po osazení t í pás  pojistné hydroizolace a to 

vodu délky kontralatí

Na fólie pojistné hydroizolace se v míst  budoucích kontralatí nalepí t

, cílem je ut snit díru v míst  h ebíku ve fólii (viz obr. 

 se pomocí h ebík  na tyto t snící pásky p ipev ují kon

obr. . 7)

 se kladou postupn  od okapové hrany po h eben st

ležitým krokem p ed vlastním la ováním st echy je její rozm

osových vzdáleností latí tak, aby byl zaru en dostate ný p esah st

ed horizontálním š rováním musíme mít proveden výpo et vzdáleností latí

vrstva latí je vzdálena vždy 330 mm od kraje okapních latí a u h

je horní hrana latí vzdálena 40 mm od h ebenové hrany (viz obr. . 8)

 se na severní stran  st echy pokládají lat  v

e na kontralatích vyzna í od hrany okapu vzdálenost 330 mm a 

ky se nabrnká linie latí (viz obr. . 9) 

 se pomocí h ebík  lat  p ipevní 

Bakalá ská práce 

y difúzní fólie po t ech adách

echy 

podkladu d ev ného bedn ní a 

obr. . 4)

okapnici pomocí samolepícího 

 pojistné hydroizolace a to 

 budoucích kontralatí nalepí t snící páska 

obr. . 6)

ují kontralat  o rozm ru 

eben st echy v míst  nad 

echy je její rozm ení a výpo et 

esah st ešních tašek

et vzdáleností latí

vrstva latí je vzdálena vždy 330 mm od kraje okapních latí a u h ebene st echy 

obr. . 8)

 v osové vzdálenosti 

í od hrany okapu vzdálenost 330 mm a 



Takto se po vypo ítaných vzdálenostech pokra

dalších ad latí a to až po h

Osazení žlabových hák :

P ed samotnou montáží v

okapní hrany 

U okapní hrany nutno zesílit kontralat

Následn  se osadí okapní la

jejich uložení 

P i ur ení polohy hák

Nejprve se ur í p esah žlabového háku p

kon ila v zadní t etin

Na háku se vyzna í ohyb 

Hák se ohne a p ipevní h

Podle délky a spádu žlabu se p

Následn  se p ipevní žlabový hák na nejnižším míst

Mezi oba již p ipevn

p ekontroluje spád a postupn

Montáž v trací m ížky u okapu

Po dokon ení uložení žlabových hák

obr. . 12) 

Montáž v tracího pásu:

Po realizaci v trací m

celé délce východní ásti st

Pokládka krytiny:

Základem p ed pokládkou krytiny je dokon

ploše 

P ed pokládáním krytiny se provádí vertikální š

bezvadného a opticky dokonalého pokrytí st

hran  je vytý en kontrolní pravý úhel. 
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ítaných vzdálenostech pokra uje s vyzna ováním a p

a to až po h eben st echy

ed samotnou montáží v trací m ížky se musí osadit žlabové háky po celé délce 

U okapní hrany nutno zesílit kontralat  z d vodu dostate né plochy pro odv

 se osadí okapní la  a v místech žlabových hák  bude vydlabána drážka pro 

ení polohy hák  se za íná na nejvyšším bodu budoucího žlabu

esah žlabového háku p es okapní la  a to tak, aby okapní taška 

etin  žlabu

í ohyb 

ipevní h ebíky do dlabu v okapní lati (viz obr. . 10)

Podle délky a spádu žlabu se p ipraví ostatní žlabové háky

ipevní žlabový hák na nejnižším míst

ipevn né žlabové háky se napnou dv  š rky, sklonom

ekontroluje spád a postupn  budou p ipevn ny ostatní žlabové háky (viz

ížky u okapu:

ení uložení žlabových hák  se pomocí h ebík  p ibije v

trací m ížky se na okapní lat  pomocí h ebík  p ichytí v

lce východní ásti st echy (viz obr. . 13) 

ed pokládkou krytiny je dokon ené la ování po celé pokrývané st

ím krytiny se provádí vertikální š rování, které je základem 

bezvadného a opticky dokonalého pokrytí st echy. K ur ení pravého úhlu k

en kontrolní pravý úhel. [18] 

Bakalá ská práce 

ováním a p ipev ováním 

ížky se musí osadit žlabové háky po celé délce 

né plochy pro odv trání

 bude vydlabána drážka pro 

íná na nejvyšším bodu budoucího žlabu

 a to tak, aby okapní taška 

. 10)

rky, sklonom rem se 

ny ostatní žlabové háky (viz obr. . 11)

ibije v trací m ížka (viz 

ichytí v trací pás po 

ování po celé pokrývané st ešní 

rování, které je základem 

ení pravého úhlu k okapní 



Vytý ení pravého úhlu: Je vhodné použít cca 3 m dlouhou 

okapní lati musí ležet na p

(viz obr. . 14) 

První vyty ovanou vertikální linií bude linie uprost

Rovnob žn  s linií pravého úhlu následuje š

délce st ešní plochy. K

odpovídalo odborným požadavk

valbové) stejným zp sobem. Roz

[18] 

Po vertikálním š rování je t

s hákem a v tracích tašek 

P ed samotným pokládáním krytiny budou osazeny na st

uložení palet s taškami (viz

Pokrývání plochy probíhá zprava doleva a od okapu k

Je navrženo pokrývání po 

S pokládkou krytiny za

Od pravého nároží sm

soub žn

Je t eba kontrolovat správnou polohu sn

Všechny krajní a ezané tašky u nároží se musí k

Pokládání krytiny bude provád

bude ješt  t eba položit dv

B hem pokrývání severní 

1. Provedení montáže zbývajících dvou nároží

2. Provedení montáže st

Po pokrytí celé st ešní roviny je t

pravého nároží a ozna

kotou em (viz obr. . 16)

Ozna ené tašky za ízneme a položíme zp

Každou ezanou tašku je t

V této fázi máme severní 

57 

ení pravého úhlu: Je vhodné použít cca 3 m dlouhou la . Po

okapní lati musí ležet na p ímce a musí odpovídat liniím svislého š

ovanou vertikální linií bude linie uprost ed st ešní plochy

linií pravého úhlu následuje š rování ve vzdálenosti 90 cm po celé 

ešní plochy. K tomu, aby pokrytí st echy bylo opticky p

odpovídalo odborným požadavk m, je nutné rozm it všechny st

valbové) stejným zp sobem. Rozm ujte rozte e po 90 cm pomocí ocelového pásma. 

rování je t eba zjistit dle schémat polohu protisn

tracích tašek 

ed samotným pokládáním krytiny budou osazeny na st eše st

taškami (viz obr. . 15) 

Pokrývání plochy probíhá zprava doleva a od okapu k h ebeni 

Je navrženo pokrývání po ty ech adách 

pokládkou krytiny za ínáme na dolní pravé stran  st echy a u nároží

Od pravého nároží sm rem k levému nároží budou v daném úseku

eba kontrolovat správnou polohu sn hových tašek, nosných tašek sn

ezané tašky u nároží se musí k la ování p ipevnit vruty 

Pokládání krytiny bude provád no šestkrát po ty ech adách a u h

eba položit dv adu krytiny

hem pokrývání severní ásti st echy bude ješt  t eba: 

Provedení montáže zbývajících dvou nároží

Provedení montáže st ešního h ebene

ešní roviny je t eba vyzna it linie ezu tašek 

pravého nároží a ozna it ty, které se budou ezat na mokré eza

obr. . 16)

ízneme a položíme zp t na místo nároží

ezanou tašku je t eba p ipevnit vruty k la ování 

everní ást st echy hotovou

Bakalá ská práce 

. Po áte ní body na 

ímce a musí odpovídat liniím svislého š rování. [18] 

ešní plochy

rování ve vzdálenosti 90 cm po celé 

echy bylo opticky p ijatelné a 

it všechny st ešní plochy (i 

e po 90 cm pomocí ocelového pásma. 

eba zjistit dle schémat polohu protisn hových tašek 

eše st ešní konzole pro 

echy a u nároží

daném úseku kladeny ty i ady 

hových tašek, nosných tašek sn holamu atd.

ipevnit vruty 

adách a u h ebene st echy 

ezu tašek v míst  levého i 

ce s diamantovým 



Osazení protisn hových tašek s

Protisn hové tašky s hákem se budou klást 

Dle sklonu st echy a sn

protisn hová s hákem a taktéž celá druhá 

taškami pokryta

Montáž nároží st echy:

Na do ezané nároží se položí h

malého pr m ru h ebená

Máme danou polohu hor

P ipravíme držáky náro

(viz obr. . 32 a 33) 

Mezi první a poslední držák natáhneme š

rozte i max. 600mm

Do držák  vložíme la

Nároží se napojí na st

P ipevní se sponami na nárožní la

Metalroll p ilepí ke krytin

Na nárožní la  se p ipevní koncový h

k lati 

Dále klademe ostatní h

B hem realizace nároží je t

to v rozsahu projektu hromosvodu 

Montáž h ebene st echy:

P i montáži h ebene st

Na h ebenové lat  zav

Odm í se kolmá vzdálenost vnit

vazby  

Na jedné stran  h ebene p

kontralat , toto provedeme také na druhé stran

Jakmile máme p ipevn

linii p ipevníme zbývající držáky
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hových tašek s hákem:

hákem se budou klást dle p ílohy . 16.

echy a sn hové oblasti je navrženo, že každá 7. taška musí bý

hákem a taktéž celá druhá ada sm rem od okapu musí být t

ezané nároží se položí h ebená  a odm í se kolmá vzdálenost vnit

ebená e od nárožní krokve

Máme danou polohu horní hrany nárožní lat

ipravíme držáky nárožní lat  a p ipevníme je vruty na lat  podél nárožní krokve 

Mezi první a poslední držák natáhneme š rku, podle níž p ipevníme další držáky v 

 vložíme la  a p ipevníme vruty

Nároží se napojí na st ešní krytinu Metalrollem  (viz obr. . 34) 

ipevní se sponami na nárožní la  a po odstran ní separa ní pásky se vytvarovaný 

ilepí ke krytin

ipevní koncový h ebená , který se naho e p ipevní p

í h ebená e p ipevn né p íchytkami k nárožní lati (viz

hem realizace nároží je t eba uvažovat s osazením hromosvodových h

rozsahu projektu hromosvodu 

ebene st echy postupujeme podobn  jako u nároží 

 zav síme st ešní tašky a na ty se položí h ebená

í se kolmá vzdálenost vnit ní hrany malého pr m ru h ebená

ebene p ipravíme držáky h ebenové lat  a p ipevníme je vruty na 

toto provedeme také na druhé stran  h ebene

ipevn ny oba krajní držáky, tak mezi n  napneme š

ipevníme zbývající držáky

Bakalá ská práce 

hové oblasti je navrženo, že každá 7. taška musí být 

em od okapu musí být t mito 

í se kolmá vzdálenost vnit ní hrany 

 podél nárožní krokve 

ipevníme další držáky v 

ní pásky se vytvarovaný 

ipevní p es p íchytku 

nárožní lati (viz obr. . 35) 

osazením hromosvodových h ebená  a 

ebená

ebená e od vrcholu 

ipevníme je vruty na 

 napneme š rku a v její 



Do držáku vložíme h

polohu 

H ebenovou la p ipevníme

Následn  na h ebenovou la

Z okraj  pásu se odstraní separa

Následn  pokládáme h

B hem realizace h ebene st

h ebená  a to v rozsahu projektu hromosvodu 

Obr. . 

Obr. . 
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Do držáku vložíme h ebenovou la  a podle rozd lovacího h ebená

ipevníme

ebenovou la  položíme v trací pás Figaroll a p ipevníme sponami

 pásu se odstraní separa ní pásek a pás p ilepíme ke st ešním taškám

 pokládáme h ebená e a pomocí p íchytek se p ipev ují k

ebene st echy je t eba uvažovat s osazením hromosvodových 

rozsahu projektu hromosvodu 

Obr. . 36 P ipevn ní h ebenového držáku [19]

Obr. . 37 Osazení h ebená e do p íchytky [19] 

Bakalá ská práce 

ebená e ur íme její 

ipevníme sponami

ešním taškám

ují k h ebenové lati 

osazením hromosvodových 



11. Záv r 

Hlavním cílem mé bakalá

provád ní pokrýva ských prací zadaného objektu. Tento objekt bytového

zast ešen valbovou st echou s

krytinu z betonových Alpských tašek Classic

nabízí elegantní ešení pro nové stavby a svým symetrickým tvarem je 

z nejoblíben jších a nejpoužívan

pro  jsem si tuto tašku vybral, 

nabízí k této krytin širokou škálu výrobk

navržená st echa je ešena v

postupu a technických list

V technologickém postupu jsou jednotliv

st echy a vytvo en jejich podrobný popis

popsány technické požadavk

soupis možných rizik z hlediska 

který na konkrétní objekt 

prací, by m l být dostate ným technickým materiálem pro p

st ešní skládané krytiny. 

Nedílnou sou ástí bakalá

vyhotovení projektové dokumentace pro vydání stavební

V této ásti jsem navrhl stav

Sou ástí t chto bytových jednotek

schopností pohybu. P i navrhování jsem se 

územním plánování a stavebním 

P i vypracování této práce jsem použ

norem, právních p edpis

uveden v úvodní ásti. Vypracováním této bakalá

pokrýva ských prací jsem si rozší

musím zhodnotit toto téma jako pou

60 

ílem mé bakalá ské práce bylo stanovení technologického postupu p

ských prací zadaného objektu. Tento objekt bytového

echou se st ešním spádem 30°. Na tuto st echu jsem navrhl st

betonových Alpských tašek Classic Protector barvy ebenov

ešení pro nové stavby a svým symetrickým tvarem je 

jších a nejpoužívan jších model  na našich st echách. Hlavním d

 jsem si tuto tašku vybral, je to, že spole nost Bramac st ešní systémy spol. s

širokou škálu výrobk  a p íslušenství pro zast ešení budov

ešena v jednom systému a p i provedení st echy dle technologického 

a technických list výrobce je zaru ená její p edpokládaná 

technologickém postupu jsou jednotliv  rozebrány pracovní innosti na všech stranách 

en jejich podrobný popis v etn  ilustra ních obrázk

požadavky p i vlastní realizaci jednotlivých pracovních 

hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci

na konkrétní objekt stanovuje technologický postup p i provád

l být dostate ným technickým materiálem pro p ípravu a samotnou realizaci 

ástí bakalá ské práce byla také stavební ást, která byla zam

hotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení

ásti jsem navrhl stavební objekt bytového domu se šesti bytovými jednotkami. 

chto bytových jednotek je jeden byt, který bude užíván osob

i navrhování jsem se ídil dle stavebního zákona

územním plánování a stavebním ádu a vyhlášek s ním souvisejících.  

i vypracování této práce jsem používal rozsáhlé množství internetových 

edpis , technických list  a literatury. Seznam jednotlivých zdroj

ásti. Vypracováním této bakalá ské práce zam

ských prací jsem si rozší il obzor v problematice skládaných krytin a záv

musím zhodnotit toto téma jako pou né a zajímavé.

Bakalá ská práce 

stanovení technologického postupu p i 

ských prací zadaného objektu. Tento objekt bytového domu je 

echu jsem navrhl st ešní 

or barvy ebenov erné. Tato taška 

ešení pro nové stavby a svým symetrickým tvarem je jedna 

Hlavním d vodem, 

ešní systémy spol. s r. o. 

íslušenství pro zast ešení budov. Takto 

echy dle technologického 

edpokládaná životnost. 

innosti na všech stranách 

ních obrázk . Jsou zde také 

pracovních inností a 

i práci. Tento dokument, 

i provád ní pokrýva ských 

ípravu a samotnou realizaci 

ást, která byla zam ena na 

 zadaného objektu. 

se šesti bytovými jednotkami. 

osobami s omezenou 

dle stavebního zákona . 183/2006 Sb., o 

rozsáhlé množství internetových zdroj , 

Seznam jednotlivých zdroj  je 

ské práce zam ené na téma 

problematice skládaných krytin a záv rem
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1. Obecné informace 

Název akce: Novostavba bytového domu na pozemku p.

v

Místo stavby:   Obec Prav

Parcela íslo:   298/37 k.ú. Prav

Stupe  PD:   D

Kraj:    Zlínský

Stavební ú ad:   Velké Nám

Investor:   Obec Prav

Dodavatel stavby:  VM

Zpracovatel dokumentace: Martin Valášek

2. Staveništ

2.1 Popis stávajícího stavu

Jedná se o parcelu k dnešní

pozemku se nachází pouze travní porost. Základová p

hlínami pevné konzistence. Na pozemku byla zjišt

indexu. Hladina podzemní vody byla zji

oplocen. Staveništ  se nenachází v památkové ani chrán

Celková vým ra:  

Celkový obvod:  

2.2 Budované objekty a plochy ve fázi hrubé stavby, usp

Staveništ  bude z ízeno na parcele 

vlastnictví obce Prav ice. Jedná se o parcelu k dnešnímu dni nevyužívanou

se za ne budovat týden p

postupn  budovat podle pot

objekty za ízení staveništ

p ed definitivním vy ist
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Novostavba bytového domu na pozemku p.

v katastrálním území Prav ice 

Obec Prav ice

298/37 k.ú. Prav ice

Dokumentace pro stavební povolení 

Zlínský

Velké Nám stí .p. 42, 767 03 Hulín 

Obec Prav ice, Prav ice .p. 36, 767 03 Hulín

VM-stav s.r.o., Obvodová .p. 154, 767 01 Krom

Martin Valášek

Popis stávajícího stavu

Jedná se o parcelu k dnešnímu dni nevyužívanou. Parcela je mírn

pozemku se nachází pouze travní porost. Základová p da je tvo ena hlínami a jílovitými 

hlínami pevné konzistence. Na pozemku byla zjišt na st ední hodnota radonového 

indexu. Hladina podzemní vody byla zjišt na na 247,65 m. n. m. Pozemek není 

 se nenachází v památkové ani chrán né krajinné oblasti.

2862,0 m2

  233,8 m 

Budované objekty a plochy ve fázi hrubé stavby, uspo ádání staveništ

ízeno na parcele . 298/37 v k. ú. Prva ice. Prostor staveništ

ice. Jedná se o parcelu k dnešnímu dni nevyužívanou

ne budovat týden p ed zapo etím vlastní výstavby hrubé stavby objektu a bude s

vat podle pot eb v pr b hu výstavby. Likvidovat i p

ízení staveništ  tak, aby mohly postupn  navazovat další etapy a tak aby 

ist ním objektu za ízení staveništ  bylo zlikvidováno.

Bakalá ská práce 

Novostavba bytového domu na pozemku p. . 298/37 

.p. 36, 767 03 Hulín

.p. 154, 767 01 Krom íž

mu dni nevyužívanou. Parcela je mírn  svahovaná. Na 

ena hlínami a jílovitými 

ední hodnota radonového 

na na 247,65 m. n. m. Pozemek není 

né krajinné oblasti.

ádání staveništ

ice. Prostor staveništ  je ve 

ice. Jedná se o parcelu k dnešnímu dni nevyužívanou. Staveništ

etím vlastní výstavby hrubé stavby objektu a bude se 

i p esouvat se budou 

 navazovat další etapy a tak aby 

 bylo zlikvidováno. Ve fázi 



hrubé stavby budou

administrativní, sociální

stavbyvedoucího, bu ka technik

zam stnance. Dále dva uzamykatelné sklady pro uskl

maltové sm si. Otev ené zpevn

stropních nosník , betoná

pro materiál bedn ní, kozového lešení a p

ze zhutn ného št rkopísku tl. 150 mm a budou odvodn

mezideponie. Pro ást vyt

obvodu stavby a mezideponie pro shrnutou ornici kte

p istaven korbový kontejner pro skladování staveništn

zm n p i dodávkách materiál

prostorem. Oplocení staveništ

x š. 335 cm, osazených do mobilních betonových pate

st ední ásti spojovány ocelovými spojkami.

investor vytý ení stávajících inženýrských sítí.

kanalizace, vodovod, plynovod, elektrická energie. 

budou provedeny z odb

halogenových sv tlomet

administrativních a sociálních bun

výkres E-01 Situace za ízení staveništ

a to v žový je áb MB 1030.1 s dosahem výložníku 32 m. Vzdálenost j

výkopu vyhovuje. Podklad pod je

podložky - pražce. Práce je

staveništ  je zakázána manipulace s b

bu kami. Dále bude použita Mícha

materiál GEDA 500 Z/ZP, který bude nainstalován po 

3. Dopravní opat ení 

Hlavní vjezd na staveništ

pozemku p. . 465/1 v k.ú. Prav

provedeno provizorní výstražné zna

vzdálenosti ve spoluprácí s

dopravní zna ení upravující rychlost na pozemních komunikacích, 

3 

na místech ur ených projektem zhotoveny bu

administrativní, sociální, výrobní a skladovací pot eby. Konkrétn

ka technik , sanitární bu ka a bu ka sloužící jako šatna pro 

stnance. Dále dva uzamykatelné sklady pro uskladn ní pracovního ná

ené zpevn né plochy pro uskladn ní zdiva, stropních vložek, 

, betoná ské výztuže a kari sítí. Zpevn né plochy opat

ní, kozového lešení a p eklad . Zpevn né plochy budou provedeny 

rkopísku tl. 150 mm a budou odvodn ny. Na staveništi se nachází dv

ást vyt žené zeminy, která bude zp tn  použita pro zásypy jam po 

obvodu stavby a mezideponie pro shrnutou ornici která bude zp tn  rozprost

istaven korbový kontejner pro skladování staveništního odpadu. Pro p

i dodávkách materiál  atp. staveništ  disponuje dostate

Oplocení staveništ  bude z mobilních ocelových pozinkovaný

x š. 335 cm, osazených do mobilních betonových patek. Jednotlivé dílce budou ve 

ásti spojovány ocelovými spojkami. P ed zapo etím stavebních prací zajistí 

ení stávajících inženýrských sítí. V první fázi budou realizov

kanalizace, vodovod, plynovod, elektrická energie. Rozvody k jednotlivým spot

budou provedeny z odb rných míst. Osv tlení staveništ  je 

tlomet  upevn ných na provizorních ocelových sloupech u 

ích a sociálních bun k, je ábu a v blízkosti staveništní komunikace (viz 

za ízení staveništ ). Pro výstavbu bude použita t

áb MB 1030.1 s dosahem výložníku 32 m. Vzdálenost j

výkopu vyhovuje. Podklad pod je áb tvo í zhutn ný št rkový násyp a betonové 

pražce. Práce je ábu je povolena pouze nad pozemkem staveništ

 je zakázána manipulace s b emeny nad sociálními a administrativními 

kami. Dále bude použita Mícha ka M-Tec M300 a stavební výtah pro osoby a 

materiál GEDA 500 Z/ZP, který bude nainstalován po dokon ení spodní stavby.

Hlavní vjezd na staveništ  bude ze stávající asfaltové komunikace umíst

k.ú. Prav ice, na žádost zastupitelstva Obce Prav

provedeno provizorní výstražné zna ení vjezd  na staveništ  v pat

vzdálenosti ve spoluprácí s odborem dopravy Krom íž. Jmenovit  se bude jednat o 

ení upravující rychlost na pozemních komunikacích, zna

Bakalá ská práce 

ených projektem zhotoveny bu ky pro 

Konkrétn , bu ka

ka sloužící jako šatna pro 

ní pracovního ná adí, a suché 

ní zdiva, stropních vložek, 

né plochy opat ené p íst eškem 

né plochy budou provedeny 

ny. Na staveništi se nachází dv

 použita pro zásypy jam po 

 rozprost ena. Bude 

Pro p ípady náhlých 

 disponuje dostate ným rezervním 

 bude z mobilních ocelových pozinkovaných dílc  v. 200 

k. Jednotlivé dílce budou ve 

etím stavebních prací zajistí 

V první fázi budou realizovány p ípojky 

Rozvody k jednotlivým spot ebi m 

 je ešeno pomocí 

ných na provizorních ocelových sloupech u 

veništní komunikace (viz 

Pro výstavbu bude použita t žká mechanizace 

áb MB 1030.1 s dosahem výložníku 32 m. Vzdálenost je ábu od hran 

rkový násyp a betonové 

ábu je povolena pouze nad pozemkem staveništ  a v rámci 

emeny nad sociálními a administrativními 

stavební výtah pro osoby a 

ení spodní stavby.

 bude ze stávající asfaltové komunikace umíst né na 

tva Obce Prav ice bude 

 v pat i né bezpe né 

íž. Jmenovit  se bude jednat o 

ení upravující rychlost na pozemních komunikacích, zna ení vjezd  a 



otá ení vozidel výstavby, ozna

ádn  o išt no, aby nezne

p ípojky protlakem bude provoz na ulici zpomalen dopr

Vnitrostaveništní komunikace je provedena ze zhu

komunikace bude tvo ená zhutn

podklad pro parkovišt

Vnitrostaveništní komunikace 

pozemku p. . 465/1 v k.ú. Prav

d vodu jeho ochrany bude z

poškození musí zhotovitel zajistit opravu n

staveništ  bude zajišt na nákladním vozem Avia 31,1 A, která je dopln

rameno HR 3 001. Pro p

vidlicovou násadou pro manipulaci s paletami.

uskute ována doprava materiál

prost edk m. Pracovníci b

parkovišt  u obecního ú adu obce Prav

4. Systém zásobování materi

Zdící materiál POROTHERM bude na staveništ

sm ny. S dodavatelem je sepsaná smlouva o pravidelnost

POROTHERM 40 P+D je dodáván na paletách velikosti 1

kusech zabalený ve fólii. Na staveništi bude dovážen vždy najednou p

POROTHERM 30 P+D balený po 80

fólii bude na staveništ  dovážen najednou pro jedno podlaží.

balený po 96-ti kusech na p

dovážen najednou pro jedno podlaží.

paletách 1180 x 1000 mm zabalený ve fólii bude na s

jedno podlaží. Stropní vložky MIAKO

mm balených po 48 kusech. Na stavbu se pro strop na

jednou v množství ur eném pro daný strop.

stropy nad podlažími a ukládány podle délek n

uloženy maximáln  v p ti vrstvách nad sebou rozd

které budou uloženy ve styku vodorovné a šikmé ocel

stropní konstrukce C20/25 bude dopravován na staven

4 

ení vozidel výstavby, ozna ení prací. Každé vozidlo bude p ed opušt

no, aby nezne iš ovalo pozemní komunikace. P i budování kanaliza

ípojky protlakem bude provoz na ulici zpomalen dopravními zna

eništní komunikace je provedena ze zhutn ného št rkopísku tl. 150 mm. Tato 

ená zhutn ným makadamem, který po dokon

podklad pro parkovišt . Tvar parkovišt  je ur en projektovou dokumentací.

Vnitrostaveništní komunikace je napojena na asfaltovou komunikaci umíst

k.ú. Prav ice a zasahuje chodník vedoucí podél této ulice. Z 

vodu jeho ochrany bude z ízen do asný d ev ný p ejezd. Jestliže p

poškození musí zhotovitel zajistit opravu na vlastní náklady. Doprava materiálu na 

na nákladním vozem Avia 31,1 A, která je dopln

rameno HR 3 001. Pro p epravu materiál  na staveništi bude sloužit stroj UNC 060 s 

vidlicovou násadou pro manipulaci s paletami. Staveništní komunikace, po níž bude 

ována doprava materiál  na staveništi, vyhovuje využívaným dopravním 

Pracovníci b hem doby výstavby mají povolení využívat nedaleké 

adu obce Prav ice.

Systém zásobování materiály 

Zdící materiál POROTHERM bude na staveništ  dovážen vždy na po

ny. S dodavatelem je sepsaná smlouva o pravidelnosti a p

POROTHERM 40 P+D je dodáván na paletách velikosti 1180 x 1000 mm balený po 60

e fólii. Na staveništi bude dovážen vždy najednou pro jedno podlaží.

POROTHERM 30 P+D balený po 80-ti kusech na paletách 1180 x 1000 mm zabalený ve 

 dovážen najednou pro jedno podlaží. POROTHERM 11,5 P+D 

ti kusech na paletách 1180 x 1000 mm zabalený ve fólii bude na st

dovážen najednou pro jedno podlaží. POROTHERM 8 P+D balený po 120

paletách 1180 x 1000 mm zabalený ve fólii bude na staveništ  dovážen najednou pro 

Stropní vložky MIAKO se dodávají na d ev ných paletách 1180 x 1000 

mm balených po 48 kusech. Na stavbu se pro strop nad jedním podlažím p

eném pro daný strop. POT nosníky budou dováženy pro jednotlivé 

stropy nad podlažími a ukládány podle délek na skládku. Nosníky délek dle PD budou 

ti vrstvách nad sebou rozd lených d ev nými lat

které budou uloženy ve styku vodorovné a šikmé ocelové výztuže nosník

stropní konstrukce C20/25 bude dopravován na staveništ  pomocí autodomích

Bakalá ská práce 

ed opušt ním staveništ

i budování kanaliza ní 

ípojky protlakem bude provoz na ulici zpomalen dopravními zna kami.

rkopísku tl. 150 mm. Tato 

ným makadamem, který po dokon ení poslouží jako 

en projektovou dokumentací.

je napojena na asfaltovou komunikaci umíst nou na 

ice a zasahuje chodník vedoucí podél této ulice. Z 

ejezd. Jestliže p esto dojde k 

Doprava materiálu na 

na nákladním vozem Avia 31,1 A, která je dopln na o hydraulické 

 na staveništi bude sloužit stroj UNC 060 s 

Staveništní komunikace, po níž bude 

 na staveništi, vyhovuje využívaným dopravním 

hem doby výstavby mají povolení využívat nedaleké 

 dovážen vždy na po átku pracovní 

ny. S dodavatelem je sepsaná smlouva o pravidelnosti a p esnosti dodávek.

180 x 1000 mm balený po 60-ti 

e fólii. Na staveništi bude dovážen vždy najednou pro jedno podlaží.

ti kusech na paletách 1180 x 1000 mm zabalený ve 

POROTHERM 11,5 P+D 

aletách 1180 x 1000 mm zabalený ve fólii bude na staveništ

POROTHERM 8 P+D balený po 120-ti kusech na 

 dovážen najednou pro 

ných paletách 1180 x 1000 

d jedním podlažím p iveze na 

nosníky budou dováženy pro jednotlivé 

a skládku. Nosníky délek dle PD budou 

nými lat mi 20 x 40 mm, 

ové výztuže nosník . Beton pro 

 pomocí autodomícháva  a 



p e erpáván do konstrukce pomocí 

d ev ných hranolech rozm

ochranné fólii. Suchou maltovou sm

množství dvou palet, tedy 110 kus

železobetonové konstrukce, bude dopravena na staven

dle profil  a délek. Desky XPS a role hydroizolace bude dopravena na sta

najednou. 

5. Administrativní a sociální za

Pro ízení stavby, provozní p

administrativu jsou navrženy, v závislosti na nejvy

se v pr b hu výstavby sou

Contimade. Bu ky Contimade se na staveništi osazují na zhutn

podklad v. 150 mm v toleranci max. 10 mm. Všechny b

stavebních prací. 

Bu ka stavbyvedoucího:

Contimade standart typ 4 (14,2 m

vodu, uzamykatelné sk í ky.

Bu ka technik :

Contimade standart typ 4 (14,2 m

vodu, uzamykatelné sk í ky.

Obr. Kontejner Contimade Standard typ 4

5 

erpáván do konstrukce pomocí erpadel. P eklady POROTHERM se dodávají na 

ných hranolech rozm r  75 x 75 x 960 mm balených po 20-ti kusech zabalených v 

Suchou maltovou sm s pro zd ní dodavatel dodává v 

dvou palet, tedy 110 kus  v jedné dodávce. Betoná

železobetonové konstrukce, bude dopravena na staveništ  najednou, uložena na skládku 

Desky XPS a role hydroizolace bude dopravena na sta

Administrativní a sociální za ízení staveništ

ízení stavby, provozní p ípravu práce, kontrolní innost a další nezbytnou 

administrativu jsou navrženy, v závislosti na nejvyšším po tu pracovník

hu výstavby sou asn  na staveništi, do asné typizované bu

ky Contimade se na staveništi osazují na zhutn ný a rovný št

podklad v. 150 mm v toleranci max. 10 mm. Všechny budou vybudovány p

ka stavbyvedoucího:

Contimade standart typ 4 (14,2 m2) - porcelánové WC, umývátko s baterií na studenou 

í ky.  

Contimade standart typ 4 (14,2 m2) - porcelánové wc, umývátko s baterií na studenou 

í ky.

Contimade Standard typ 4 [23] 

Bakalá ská práce 

eklady POROTHERM se dodávají na 

ti kusech zabalených v 

ní dodavatel dodává v 50-ti kg pytlích v 

Betoná ská výztuž pro 

 najednou, uložena na skládku 

Desky XPS a role hydroizolace bude dopravena na staveništ

innost a další nezbytnou 

tu pracovník  nacházejících 

asné typizované bu ky firmy 

ný a rovný št rkopískový 

udou vybudovány p ed zahájením 

porcelánové WC, umývátko s baterií na studenou 

porcelánové wc, umývátko s baterií na studenou 



Šatny d lníci:

Contimade standart typ 1 (14,2 m

Obr. Kontejner Contimade Standard typ 

Sanitární bu ka:

Contimade standart typ 19 (18,1 m

kabina se záv sem, 4 x porcelánové umyvadlo se sm

podlahová vpus . 

Obr. Kontejner Contimade Standard typ 

6. Napojení staveništ  na sít

Voda:

Pro pot eby stavby bude vybudova

umíst né na pozemku p. . 465/1 v

. E-01 Situace za ízení

kruhová plastová vodom rná šachta s vodom

bude veden pod povrchem zem

6 

Contimade standart typ 1 (14,2 m2) - d ev né lavice, šatní uzamykatelné sk

Contimade Standard typ 1 [24] 

Contimade standart typ 19 (18,1 m2) - 2 x porcelánové WC, 2 x pisoár, 2 x sprchová 

sem, 4 x porcelánové umyvadlo se sm šovací baterií, boiler 150 l, 

Contimade Standard typ 19 [25] 

 na sít

eby stavby bude vybudovaná p ípojka z místní ve ejné vodovodní sít

né na pozemku p. . 465/1 v k.ú. Prav ice. Místo napojení je vyzna

staveništ . K m ení odb ru na staveništi bude vybudována 

rná šachta s vodom rem a uzáv rem. Rozvod vody po st

bude veden pod povrchem zem  v nezámrzné hloubce min. 900 mm 

Bakalá ská práce 

né lavice, šatní uzamykatelné sk í ky

x porcelánové WC, 2 x pisoár, 2 x sprchová 

šovací baterií, boiler 150 l, 

ejné vodovodní sít

ice. Místo napojení je vyzna eno na výkrese 

ru na staveništi bude vybudována 

rem. Rozvod vody po staveništi 



Kanalizace:

Splašková, voda ze sociálního a provozního 

p ípojkou napojenou na hlavní 

Elektrická energie:

Bude zajiš ována p ípojkou 

ulice. Kabely po staveništi povedou nad povrchem ze

ocelových sloupech kotvených do prefabrikovaných be

zaizolovaných a chrán ných obalech. Sloupy js

odb ru na staveništi bude z

7 

Splašková, voda ze sociálního a provozního za ízení staveniš

ípojkou napojenou na hlavní ad na pozemku p. . 465/1 v k.ú. Prav ice. 

pojkou nízkého nap tí z ve ejné rozvodné sít

ulice. Kabely po staveništi povedou nad povrchem zem  ve výšce 3,5 m na provizorních 

ocelových sloupech kotvených do prefabrikovaných betonových patek v p

ných obalech. Sloupy jsou od sebe vzdáleny cca 5 m. K m

ru na staveništi bude z ízen elektrom r.

Bakalá ská práce 

št  bude odvád na 

k.ú. Prav ice. 

ejné rozvodné sít  vedoucí podél 

 ve výšce 3,5 m na provizorních 

tonových patek v p íslušn

ou od sebe vzdáleny cca 5 m. K m ení 



7. Výpo et maximálního p íkonu elektrické energie pro za

P1 - P ÍKON ELEKTROMOTOR

STAVEBNÍ STROJ 

Je áb MB 1030.1 
Stavební výtah GEDA
Mícha ka malt. Sm si M
Svá e ka 
St íha ka 
Vrta ka na ocel 
Vrta ka na d evo 
Zásobníkový oh íva  na vodu 80l
Otopné t leso v bu ce
  
  
  

P1 - INSTALOVANÝ P

P2 - VNIT NÍ OSV TLENÍ

OSV TLENÉ PROSTORY

Kancelá e 
Šatny, umývárna, WC
Sklady 
  

P2 - INSTALOVANÝ P
OSV TLENÍ 

P3 - VENKOVNÍ OSV

DRUH PRACÍ 

Osv tlení staveništ
Stavebn  montážní práce

P3 - INSTALOVANÝ P
OSV TLENÍ 
Tab. Výpo et maximálního p

8 

et maximálního p íkonu elektrické energie pro za ízení staveništ

ÍKON ELEKTROMOTOR
štítkový 
p íkon       
[kW] 
71,00 

Stavební výtah GEDA 7,50 
si M-tec M300 5,20 

16,00 
7,00 
2,50 
2,50 

íva  na vodu 80l 2,50 
ce 2,50 

  
  
  

INSTALOVANÝ P ÍKON ELEKTROMOTOR    
  

TLENÍ

TLENÉ PROSTORY

p íkon 
pro 

osv tlení 
[kW/m2] 

0,020 
Šatny, umývárna, WC 0,006 

0,003 
  

INSTALOVANÝ P ÍKON VNIT NÍHO 
  

  
VENKOVNÍ OSV TLENÍ

p íkon 
pro 

osv tlení 
[kW/m2] 

0,010 
 montážní práce 0,010 

INSTALOVANÝ P ÍKON VN JŠÍHO 
  

et maximálního p íkonu elektrické energie pro za ízení staveništ

Bakalá ská práce 

ízení staveništ  [30] 

[ks] [kW]

1 71,0
1 7,5 
1 5,2 
2 32,0
2 14,0
2 5,0 
4 10,0
1 2,5 

11 27,5
    
    
    

174,7 kW 

[m2] [kW]

36 0,7 
54 0,3 

25,5 0,1 
    

1,1 kW 

[m2] [kW]

1600 6,1 
100 1,0 

7,1 kW 

ízení staveništ



Nutný p íkon elektrické energie

1,1 -   koeficient ztráty ve vedení

0,5 a 0,7 -  koeficient sou

0,8 -   koeficient 

1,0-   koeficient sou

P = 173 kW

8. Výpo et maximální pot eby vody pro za

A - VODA PRO PROVOZNÍ Ú

POT EBA VODY PRO:

Výroba malty  
Ošet ování betonu 
Omítka (bez vody pro maltu)
Zd ní (bez vody pro maltu)
P í ky (bez vody pro maltu)

 MEZISOU ET A 
B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ Ú

POT EBA VODY PRO:

Hygienické ú ely 
Sprchování 
  
  

 MEZISOU ET B 
C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ Ú

POT EBA VODY PRO:

Staveništ , mytí pracovních pom
  
  
  

 MEZISOU ET C 
Tab. Výpo et maximální pot

1 0,8P*(0,5*1,1P +=

9 

íkon elektrické energie:  

koeficient ztráty ve vedení

koeficient sou asnosti el. motor

koeficient sou asnosti vnit ního osv tlení  

koeficient sou asnosti vn jšího osv tlení

et maximální pot eby vody pro za ízení staveništ  [29, 30] 

VODA PRO PROVOZNÍ Ú ELY

m rná 
jednotka 

po et 
m rných 
jednotek 

st ední 
norma 
[l/m.j.]

m3 7 200 
m3 20 200 

Omítka (bez vody pro maltu) m2 40 25 
ní (bez vody pro maltu) m3 50 250 
ky (bez vody pro maltu) m2 50 20 

YGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ Ú ELY

m rná 
jednotka 

po et 
m rných 
jednotek 

st ední 
norma 
[l/m.j.]

1 pracovník 20 40 
1 pracovník 20 45 

      
      

ODA PRO TECHNOLOGICKÉ Ú ELY

, mytí pracovních pom cek apod.

et maximální pot eby vody pro za ízení staveništ

2
1

2
32 )P*(0,7)PP*0,8 ++

Bakalá ská práce 

ední 
norma 

pot ebné 
množství 
vody [l] 

1400 
4000 
1000 

12500 
1000 

19900 

ední 
norma 

pot ebné 
množství 
vody [l] 

800 
900 

  
  

1700 

pot ebné 
množství 
vody [l] 

200 
  
  
  

200 



Výpo et spot eby vody:

Qn - spot eba vody v l.s-1

Pn - pot eba vody v l.den-

kn - koeficient nerovnom

t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách

Qn = 1,28 l.s-1

DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ
Spot eba vody Q 

v l.s-1 0,25

Jmenovitá sv tlost 
v " 

1/2

Jmenovitá sv tlost 
v mm 

15

9. Návrh skladovacích ploch

Zdivo Porotherm 40 P+D bude dodáváno vždy v nákladu

vyzd ní jednoho patra a tedy uvoln

uskladn ní stropních vložek Miako, rovn

podlaží. (Rozm r této skladovací plochy bude navržen dle nejvyššíh

vyskytujícího se na této skládce v pr

PP.) 

Zdivo Porotherm 40 P+D:

1.PP: tl. 400 mm - 84,3m

1.NP: tl. 400 mm - 65,7m

2.NP: tl. 400 mm - 68,5m

3.NP: tl. 400 mm - 68,5m

1,6*A

3600*t

k*P
Q

nn

n
+

==
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-1 (sm nu 8, 12, 16, 24 h) 

koeficient nerovnom rnosti pro danou spot ebu

doba, po kterou je voda odebírána v hodinách

POTRUBÍ      

0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90

1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2

15 20 25 32 40 50 63

Návrh skladovacích ploch

Zdivo Porotherm 40 P+D bude dodáváno vždy v nákladu pro jedno podlaží. Po 

ní jednoho patra a tedy uvoln ní skladovací plochy bude tato využita p

ní stropních vložek Miako, rovn ž dodaných v množství pro strop jednoho 

r této skladovací plochy bude navržen dle nejvyššího množství materiálu 

vyskytujícího se na této skládce v pr b hu výstavby, kterým je zdivo Porotherm pro 1. 

Zdivo Porotherm 40 P+D:

84,3m3 – 3372 ks palety 1180x1000mm, 60ks 

65,7m3 – 2628 ks 

68,5m3 – 2740 ks 

68,5m3 – 2740 ks 

3600*t

2,0*C2,7*B ++

Bakalá ská práce 

  

4,90 7,00 11,50

2 1/2 3 4 

63 80 100 

Zdivo Porotherm 40 P+D bude dodáváno vždy v nákladu pro jedno podlaží. Po 

ní skladovací plochy bude tato využita pro 

ž dodaných v množství pro strop jednoho 

r této skladovací plochy bude navržen dle nejvyššího množství materiálu 

hu výstavby, kterým je zdivo Porotherm pro 1. 

palety 1180x1000mm, 60ks – 57 palet



Stropní vložky MIAKO:

1. PP: 1305ks  palety 1180x1

1. NP: 1305ks  palety 1180x1000mm, 48ks

2. NP: 1305ks  palety 1180x1000mm, 48ks

3. NP: 1305ks  palety 1180x1000mm, 48ks

Obr. Sklad

Schéma skladovací plochy:

Palety budou skladovány maximáln

Mezi adami palet je navržena obslužná uli

Vzdálenost od okraj  skladovacích ploch = 300 mm

Zdivo Porotherm 30 P+D:

1.PP: tl. 300 mm – 29,2

1.NP: tl. 300 mm – 29,2m3 

2.NP: tl. 300 mm – 29,2m3 

3.NP: tl. 300 mm – 29,2m3 

11 

palety 1180x1000mm, 48ks 

palety 1180x1000mm, 48ks

palety 1180x1000mm, 48ks

palety 1180x1000mm, 48ks

dovací plocha zdících tvárnic a stropních vlož

Schéma skladovací plochy:

Palety budou skladovány maximáln  dv  nad sebou

adami palet je navržena obslužná uli ka š. 750 mm 

 skladovacích ploch = 300 mm

Zdivo Porotherm 30 P+D:

29,2m3 – 1557ks  palety 1180x1000mm, 

29,2m3 – 1557ks  palety 1180x1000mm, 

29,2m3 – 1557ks  palety 1180x1000mm, 

29,2m3 – 1557ks  palety 1180x1000mm, 

Bakalá ská práce 

žek 

palety 1180x1000mm, 80ks  

palety 1180x1000mm, 80ks 

1000mm, 80ks 

palety 1180x1000mm, 80ks 



Množství nosník  POT dle délek v

1.PP

3750mm 2

4000mm 13

4500mm 46

4750mm 34

Tab. Seznam POT nosn

Schéma skladovací plochy:

Nosníky ukládáme vedle sebe, max p

POT nosník  = 750 mm 

Ob

P eklady Porotherm 7:

P eklady 7 budou skladovány na zpevn

vždy pro jedno podlaží

Jednotlivé p eklady jsou uložen

(Rozm r této skladovací plochy bude navržen dle nejvyššíh

vyskytujících se na této skládce v pr

12 

 POT dle délek v jednotlivých podlažích:

1.PP 1.NP 2.NP 

2 2 

13 13 

50 50 

34 34 

ník  v jednotlivých podlažích

éma skladovací plochy:

Nosníky ukládáme vedle sebe, max p t nosník  na sebe. Obslužná uli

br. Skladovací plocha stropních nosník  POT

:  

udou skladovány na zpevn né ploše opat ené p íst eškem. Dodány budou 

v baleních po 20-ti kusech a jsou opat en

jsou uloženy na d ev ných hranolech rozm r  75 x 75 x 960 mm

r této skladovací plochy bude navržen dle nejvyššího množství p

vyskytujících se na této skládce v pr b hu výstavby tedy 1. NP.) 

Bakalá ská práce 

3.NP 

6 

13 

56 

38 

Obslužná uli ka mezi druhy 

eškem. Dodány budou 

né ochrannou fólii. 

 75 x 75 x 960 mm. 

r této skladovací plochy bude navržen dle nejvyššího množství p eklad



1.PP

1250mm 72

2500mm 12

2750mm -

3500mm -

Tab. Seznam nosných P

Rozm r skladovací plochy = 6000 x 4000 mm = 24m

P í kové zdivo Porotherm 11,5 P+D, Porotherm 8 P+D

pro jedno podlaží po dokon

stávající plocha - zdiva Porotherm 40 P+D

dodávky nep esahuje množství p

B420B bude dodávána ve svazcích vždy v nákl

pr m ru (typu) vedle sebe na zpevn

maltová sm s bude dodávána postupn

kus  v jedné dodávce. Pytle budou umíst

o ploše 18,11m2. Materiál pro bedn

zpevn né ploše opat ené p

zateplení suterénu XPS

p íst eškem o vým e 24 m

dodávkách materiál  atp. staveništ

10. Za ízení pro protipožární ochranu

Vzhledem k ohrožení života pracovník

eventuálním požáru budou na 

p edpisy: 

- zabrán ní ší ení požáru uvnit

- umožn n ú inný zásah hasi

- možnost bezpe n  a rychle evakuovat

Na staveništi se nacházejí 

jsou skladovány ve skladu a v kancelá

hydrant vzhledem k nedalekému ve

13 

1.PP 1.NP 2.NP 

40 40 

20 24 

8 8 

4 - 

PTH p eklad  7 v jednotlivých podlažích

r skladovací plochy = 6000 x 4000 mm = 24m2

kové zdivo Porotherm 11,5 P+D, Porotherm 8 P+D bude dodáváno vždy v nákladu 

pro jedno podlaží po dokon ení nosných st n a strop . Pro skladování bude využita 

zdiva Porotherm 40 P+D / stropních vložek Miako. (Náklad jedné 

esahuje množství p edešlého skladovaného materiálu.)

bude dodávána ve svazcích vždy v nákladu pro jedno podlaží a ukládána podle 

ru (typu) vedle sebe na zpevn né ploše k tomu ur ené o vým

bude dodávána postupn  v 50-ti kg pytlích v množství dvou palet, tedy 110 

 v jedné dodávce. Pytle budou umíst ny ve skladovém kontejneru Contimade typ 24 

Materiál pro bedn ní a díly kozového lešení budou skladovány na na 

ené p íst eškem o ploše 24 m2. Ve fázi provád

bude pro tyto materiály použita zpevn ná plocha opat

e 24 m2, navržená pro p eklady. Pro p ípady náhlých zm

 atp. staveništ  disponuje dostate ným rezervním prostorem.

ízení pro protipožární ochranu

Vzhledem k ohrožení života pracovník  a možnosti vzniku materiálních škod p

eventuálním požáru budou na staveništi dodržena protipožární opat ení 

ení požáru uvnit  objektu a mezi objekty,

inný zásah hasi skému sboru,

 a rychle evakuovat osoby z prostoru staveništ

Na staveništi se nacházejí hasicí p ístroje s p novou a práškovou náplní. Tyto p

y ve skladu a v kancelá i stavbyvedoucího. Není navržen staveništní 

hydrant vzhledem k nedalekému ve ejnému hydrantu.

Bakalá ská práce 

3.NP 

40 

20 

8 

- 

bude dodáváno vždy v nákladu 

. Pro skladování bude využita 

tropních vložek Miako. (Náklad jedné 

Betoná ská výztuž 

adu pro jedno podlaží a ukládána podle 

ené o vým e 24 m2. Suchá 

ti kg pytlích v množství dvou palet, tedy 110 

dovém kontejneru Contimade typ 24 

a díly kozového lešení budou skladovány na na 

Ve fázi provád ní hydroizolace a 

ná plocha opat ená 

ípady náhlých zm n p i 

ným rezervním prostorem.

 a možnosti vzniku materiálních škod p i

ení a další navazující 

osoby z prostoru staveništ .

novou a práškovou náplní. Tyto p ístroje 

i stavbyvedoucího. Není navržen staveništní 



11. Za ízení pro bezpe ný provoz na staveništi

Návrh za ízení staveništ

je umíst n tak, aby neomezoval pohyb. Platí zde také zákaz n
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