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7.1 PROVEDENÍ STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ PLOCHÉ 
STŘECHY  
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7.1.1 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
7.1.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
Název stavby: Dostavba školního areálu ZŠ Zdice 
Místo stavby: ul. Žižkova, Zdice 
Investor: Město Zdice 
Charakter stavby: Novostavba 
Účel stavby: Základní škola 
Generální projektant: Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o. 
Odpovědný projektant: Ing. arch. Tomáš Šantavý 
 
7.1.1.2 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ŘEŠENÍ 
 

Předmětem řešení bude provádění jednoplášťové ploché střechy s klasickým 
pořadím vrstev v celé ploše střešní roviny objektu. Pojistnou hydroizolační vrstvu a 
zároveň vrstvu parozábranou obstará modifikovaný asfaltový pás Glastek AL 40 
Mineral. Zateplení a zároveň spádování střešního souvrství bude zajištěno pomocí 
desek a klínů ze stabilizovaného pěnového polystyrenu Styrotrade EPS 100S 
lepených pomocí polyuretanového lepidla Dow Insta – Stik. Hydroizolační vrstvu 
bude tvořit dvojice modifikovaných asfaltových pásů – podkladní Glastek 30 Sticker 
Plus a finální svrchní pás Elastek 50 Special Dekor.  
 

7.1.2 VSTUPNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY 
 
7.1.2.1 VÝPIS MATERIÁLŮ 
 
Pěnový polystyren EPS 100 

 Tloušťka 180 mm 

 Rozměr 1000 x 1000 mm 

 Souč. tep. vodivosti 0,037 W/m*K 
 
Spádové klíny EPS 100 

 Tloušťka 20 – 260 mm 

 Rozměr 1000 x 1000 mm 

 Souč. tep. vodivosti 0,037 W/m*K 
 
Polyuretanové lepidlo Dow Insta-Stik 

 Polyuretanové lepidlo na tepelnou izolaci 

 Tlaková nádoba 13,6 kg 
 
Penetrační emulze Dekprimer 

 Penetrace podkladu 

 Balení 25 l 

 Spotřeba 0,1 – 0,4 kg/m2 
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Parozábrana Glastek AL 40 Mineral 

 Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z Al fólie 
kašírovanou skleněnými vlákny 

 Tloušťka 4 mm 

 Šířka 1 m 

 Balení 7,5 m2 

 Plošná hmotnost 4,27 kg/m2 
 
Hydroizolace Glastek 30 Sticker plus 

 Samolepicí hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou 
ze skleněné tkaniny 

 Tloušťka 3 mm 

 Šířka 1 m 

 Balení 10 m2 

 Plošná hmotnost 3,5 kg/m2 
 
Hydroizolace Elastek 50 Special Dekor 

 Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z 
polyesterové rohože a s hrubozrnným břidličným posypem 

 Tloušťka 5,3 mm 

 Šířka 1 m 

 Balení 5 m2 

 Plošná hmotnost 6,39 kg/m2 
 

Střešní vpusť TOPWET s integrovaným bitumenovým límcem 

 Průměr 125 mm 

 Hmotnost 2,5 kg 
 

7.1.2.2 ZÁSADY MANIPULACE, DOPRAVY A SKLADOVÁNÍ MATERIÁLŮ 
 
Pěnový polystyren EPS 100 

 Doprava: Transport pomocí nákladního automobilu, materiál zajištěn proti 
pohybu – možnost poškození rohů a hran desek. 

 Manipulace: Naložení a vyložení polystyrenu, uložení na skládku a opětovné 
vyskladnění bude provedeno ručně. Následuje transport pomocí stavebního 
výtahu a ručně do prostoru pracoviště – zvýšená opatrnost při manipulaci – 
možnost poškození desek (zlomení, vrypy, trhliny). 

 Skladování: Materiál je nutno skladovat v suchém prostředí bez přístupu 
přímého slunečního záření – dochází k degradaci povrchu desek a ty pak 
nesplňují požadované parametry. Pro účely skladování polystyrenu byl 
vyčleněn prostor v 1. nadzemním podlaží, kde bude polystyren uskladněn a 
bude zabráněno přímému slunečnímu záření a přístupu srážek. 

 
Spádové klíny EPS 100 

 Doprava: Transport pomocí nákladního automobilu, materiál zajištěn proti 
pohybu – možnost poškození rohů a hran desek. 

 Manipulace: Naložení a vyložení polystyrenu, uložení na skládku a opětovné 
vyskladnění bude provedeno ručně. Následuje transport pomocí stavebního 
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výtahu a ručně do prostoru pracoviště – zvýšená opatrnost při manipulaci – 
možnost poškození desek (zlomení, vrypy, trhliny). 

 Skladování: Materiál je nutno skladovat v suchém prostředí bez přístupu 
přímého slunečního záření – dochází k degradaci povrchu desek a ty pak 
nesplňují požadované parametry. Pro účely skladování polystyrenu byl 
vyčleněn prostor v 1. nadzemním podlaží, kde bude polystyren uskladněn a 
bude zebráněno přímému slunečnímu záření a přístupu srážek. 

 
Polyuretanové lepidlo Dow Insta-Stik 

 Doprava: Transport pomocí nákladního automobilu, ve svislé poloze, balení 
materiálu zajištěno proti pohybu – možnost proražení tlakových nádob. 

 Manipulace: Naložení a vyložení paletovaného materiálu z nákladního 
automobilu pomocí hydraulické ruky, která je součástí automobilu. Následné 
uložení do skladu a opětovné vyskladnění bude probíhat pomocí paletového 
vozíku až na plošinu stavebního výtahu. Následuje transport pomocí 
stavebního výtahu a ručně do prostoru pracoviště – zvýšená opatrnost při 
manipulaci – nebezpečí proražení kovového obalu – nádoba pod tlakem. 

 Skladování: Do 15 měsíců od data výroby, při skladování v chladném a 
suchém prostředí, v originálních a neporušených obalech. Nutno skladovat ve 
svislé poloze a při teplotách neklesajících pod 0°C. Pro účely skladování 
tohoto materiálu byl vyčleněn krytý a uzamykatelný skladovací prostor 
v plechových kombi kontejnerech o rozměrech 2,5 x 6 m, umístěných poblíž 
nástupní plochy stavebního výtahu. 

 
Penetrační emulze Dekprimer 

 Doprava: Transport pomocí nákladního automobilu, převáženo nastojato v 
plechovkách, materiál zajištěn proti pohybu – možnost poškození obalu. 

 Manipulace: Naložení a vyložení paletovaného materiálu z nákladního 
automobilu pomocí hydraulické ruky, která je součástí automobilu. Následné 
uložení do skladu a opětovné vyskladnění bude probíhat pomocí paletového 
vozíku až na plošinu stavebního výtahu. Následuje transport pomocí 
stavebního výtahu a ručně do prostoru pracoviště – zvýšená opatrnost při 
manipulaci – možnost proražení kovového obalu – vytékání asfaltové směsi. 

 Skladování: Materiál je nutno skladovat v suchém prostředí bez přístupu 
přímého slunečního záření, vlhkosti a mrazu – dochází k degradaci asfaltové 
směsi a ta pak nesplňuje požadované parametry. Pro účely skladování tohoto 
materiálu byl vyčleněn krytý a uzamykatelný skladovací prostor v plechových 
kombi kontejnerech o rozměrech 2,5 x 6 m, umístěných poblíž nástupní 
plochy stavebního výtahu. 

 
Parozábrana Glastek AL 40 Mineral 

 Doprava: Transport pomocí nákladního automobilu, převáženo nastojato v 
rolích, materiál zajištěn proti pohybu – možnost poškození vrstev role. 

 Manipulace: Naložení a vyložení paletovaného materiálu z nákladního 
automobilu pomocí hydraulické ruky, která je součástí automobilu. Následné 
uložení do skladu a opětovné vyskladnění bude probíhat pomocí paletového 
vozíku až na plošinu stavebního výtahu. Následuje transport pomocí 
stavebního výtahu a ručně do prostoru pracoviště – zvýšená opatrnost při 
manipulaci – možnost poškození rolí (prohnutí, deformace, trhliny, poškození 
povrchové úpravy). 
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 Skladování: Materiál je nutno skladovat nastojato, v suchém prostředí bez 
přístupu přímého slunečního záření – dochází k degradaci vrstev rolí a jejich 
vzájemnému slepování a role pak nesplňují požadované parametry. Pro účely 
skladování tohoto materiálu byl vyčleněn krytý a uzamykatelný skladovací 
prostor v plechových kombi kontejnerech o rozměrech 2,5 x 6 m, umístěných 
poblíž nástupní plochy stavebního výtahu. 

 
Hydroizolace Glastek 30 Sticker plus 

 Doprava: Transport pomocí nákladního automobilu, převáženo nastojato v 
rolích, materiál zajištěn proti pohybu – možnost poškození vrstev role. 

 Manipulace: Naložení a vyložení paletovaného materiálu z nákladního 
automobilu pomocí hydraulické ruky, která je součástí automobilu. Následné 
uložení do skladu a opětovné vyskladnění bude probíhat pomocí paletového 
vozíku až na plošinu stavebního výtahu. Následuje transport pomocí 
stavebního výtahu a ručně do prostoru pracoviště – zvýšená opatrnost při 
manipulaci – možnost poškození rolí (prohnutí, deformace, trhliny, poškození 
povrchové úpravy). 

 Skladování: Materiál je nutno skladovat nastojato, v suchém prostředí bez 
přístupu přímého slunečního záření – dochází k degradaci vrstev rolí a jejich 
vzájemnému slepování a role pak nesplňují požadované parametry. Pro účely 
skladování tohoto materiálu byl vyčleněn krytý a uzamykatelný skladovací 
prostor v plechových kombi kontejnerech o rozměrech 2,5 x 6 m, umístěných 
poblíž nástupní plochy stavebního výtahu. 

 
Hydroizolace Elastek 50 Special Dekor 

 Doprava: Transport pomocí nákladního automobilu, převáženo nastojato v 
rolích, materiál zajištěn proti pohybu – možnost poškození vrstev role. 

 Manipulace: Naložení a vyložení paletovaného materiálu z nákladního 
automobilu pomocí hydraulické ruky, která je součástí automobilu. Následné 
uložení do skladu a opětovné vyskladnění bude probíhat pomocí paletového 
vozíku až na plošinu stavebního výtahu. Následuje transport pomocí 
stavebního výtahu a ručně do prostoru pracoviště – zvýšená opatrnost při 
manipulaci – možnost poškození rolí (prohnutí, deformace, trhliny, poškození 
povrchové úpravy). 

 Skladování: Materiál je nutno skladovat nastojato, v suchém prostředí bez 
přístupu přímého slunečního záření – dochází k degradaci vrstev rolí a jejich 
vzájemnému slepování a role pak nesplňují požadované parametry. Pro účely 
skladování tohoto materiálu byl vyčleněn krytý a uzamykatelný skladovací 
prostor v plechových kombi kontejnerech o rozměrech 2,5 x 6 m, umístěných 
poblíž nástupní plochy stavebního výtahu. 

 
Střešní vpusť TOPWET s integrovaným bitumenovým límcem 

 Doprava: Transport pomocí nákladního automobilu, materiál zajištěn proti 
pohybu – možnost poškození vpustí. 

 Manipulace: Naložení a vyložení vpustí, uložení do skladu a opětovné 
vyskladnění bude provedeno ručně. Následuje transport pomocí stavebního 
výtahu a ručně do prostoru pracoviště – zvýšená opatrnost při manipulaci – 
možnost poškození vpustí. 

 Skladování: Materiál je nutno skladovat v suchém prostředí. Pro účely 
skladování tohoto materiálu byl vyčleněn krytý a uzamykatelný skladovací 
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prostor v plechových kombi kontejnerech o rozměrech 2,5 x 6 m, umístěných 
poblíž nástupní plochy stavebního výtahu. 

 
7.1.2.3 METODY KONTROLY KVALITY MATERIÁLŮ 
 
Pěnový polystyren EPS 100 

 Kontrola dodání správného typu polystyrenu – měření rozměrů, typ dle výpisu 
materiálů 

 Materiál nesmí být mechanicky poškozen – ulámané rohy desek, vrypy a 
praskliny – vizuální kontrola 

 Materiál nesmí být ponechán ve vlhku – známky vlhkosti a plísně na obalovém 
materiálu a deskách – vizuální kontrola 

 Materiál nesmí být vystaven slunečnímu záření – degradace povrchů desek – 
vizuální kontrola 

 
Spádové klíny EPS 100 

 Kontrola dodání správného typu polystyrenu – měření rozměrů, typ dle výpisu 
materiálů 

 Materiál nesmí být mechanicky poškozen – ulámané rohy desek, vrypy a 
praskliny – vizuální kontrola 

 Materiál nesmí být ponechán ve vlhku – známky vlhkosti a plísně na obalovém 
materiálu a deskách – vizuální kontrola 

 Materiál nesmí být vystaven slunečnímu záření – degradace povrchů desek – 
vizuální kontrola 

 
Polyuretanové lepidlo Dow Insta-Stik 

 Kontrola dodání správného typu lepidla – typ dle výpisu materiálů 

 Balení lepidla nesmí mít prošlou záruční lhůtu – zatuhnutí směsi v nádobách 

 Materiál nesmí jevit známky přemrznutí – nedostatečná přilnavost k povrchu 

 Materiál nesmí být dodán v poškozených obalech – vytékání náplně, 
netěsnosti – vizuální kontrola 

 
Penetrační emulze Dekprimer 

 Kontrola dodání správného typu emulze – typ dle výpisu materiálů 

 Balení emulze nesmí mít prošlou záruční lhůtu – zatuhnutí směsi v nádobách 

 Materiál nesmí jevit známky přemrznutí či vystavení přímému slunečnímu 
záření – zatuhnutí v nádobě a nedostatečná přilnavost k povrchu 

 Materiál nesmí být dodán v poškozených obalech – vytékání emulze, 
netěsnosti – vizuální kontrola 

 
Parozábrana Glastek AL 40 Mineral 

 Kontrola dodání správného typu asfaltového pásu – měření rozměrů, typ dle 
výpisu materiálů 

 Materiál nesmí být mechanicky poškozen – trhliny, slepení pásů, vrypy, 
poškození povrchové úpravy – vizuální kontrola 

 Materiál nesmí být ponechán ve vlhku – známky vlhkosti a plísně na obalovém 
materiálu a rolích – vizuální kontrola 

 Materiál nesmí být vystaven slunečnímu záření – známky slepení vrstev pásu, 
nemožnost rozbalení, degradace povrchu – vizuální kontrola 
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Hydroizolace Glastek 30 Sticker plus 

 Kontrola dodání správného typu asfaltového pásu – měření rozměrů, typ dle 
výpisu materiálů 

 Materiál nesmí být mechanicky poškozen – trhliny, slepení pásů, vrypy, 
poškození povrchové úpravy – vizuální kontrola 

 Materiál nesmí být ponechán ve vlhku – známky vlhkosti a plísně na obalovém 
materiálu a rolích – vizuální kontrola 

 Materiál nesmí být vystaven slunečnímu záření – známky slepení vrstev pásu, 
nemožnost rozbalení, degradace povrchu – vizuální kontrola 

 
Hydroizolace Elastek 50 Special Dekor 

 Kontrola dodání správného typu asfaltového pásu – měření rozměrů, typ dle 
výpisu materiálů 

 Materiál nesmí být mechanicky poškozen – trhliny, slepení pásů, vrypy, 
poškození povrchové úpravy – vizuální kontrola 

 Materiál nesmí být ponechán ve vlhku – známky vlhkosti a plísně na obalovém 
materiálu a rolích – vizuální kontrola 

 Materiál nesmí být vystaven slunečnímu záření – známky slepení vrstev pásu, 
nemožnost rozbalení, degradace povrchu – vizuální kontrola 

 
Střešní vpusť TOPWET s integrovaným bitumenovým límcem 

 Kontrola dodání správného typu střešní vpusti – měření rozměrů, typ dle 
výpisu materiálů 

 Kontrola mechanického poškození  – vizuální kontrola 
 

7.1.3 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
7.1.3.1 PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
 
Zajištění prostoru pracoviště 

Před zahájením činnosti musí být vymezen prostor dostatečný pro transport, 
skladování a přípravu stavebního materiálu a prostor potřebný pro pohyb a umístění 
stavební mechanizace nutné pro výkon činnosti. 
 
Vyklizení pracoviště 

Pověřená osoba (vedoucí čety, stavbyvedoucí) přebírá pracoviště náležitě 
uklizené, bez odpadu či jakýchkoliv pozůstatků předchozí stavební činnosti, které by 
mohly bránit ve výkonu chystané činnosti či ohrožovat zdraví a bezpečnost osob. 
Pokud se pracoviště v tomto stavu nenachází, je pověřená osoba povinná sjednat 
nápravu. 
 
Zřízení podpůrných konstrukcí 

Před zahájením činnosti je třeba zřídit pomocnou konstrukci, kterou je 
stavební výtah. Stavební výtah Geda 500 Z/ZP o nosnosti 850 kg bude zřízen 
ukotvením na fasádní lešení. Před zahájením samotné realizace je nutné 
nainstalovat prvky ochrany proti pádu z výšky v celé ploše střešní roviny. Zejména se 
jedná o zakrytí všech prostupů střešní konstrukcí neposuvným poklopem 
s dostatečnou pevností. Zakrýt se nemusí otvory jejichž půdorysné rozměry alespoň 
v jednom směru nepřesahují 0,25 m. Dále je nutné zřídit po obvodu střešní roviny 
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bezpečnostní zábradlí výšky 1100 mm se střední tyčí a okopovou hranou výšky min 
150 mm. Zábradlí bude kotveno svorkami do konstrukce atiky.  
 
Napojení na sítě 

Před zahájením stavby je nutné zajistit přístup pracovníkům k napojení na sítě 
nezbytné pro výkon činnosti. Přístup jim má být umožněn dle předchozího ujednání a 
to investorem, jemuž bude cena za užívání po předložení faktury zaplacena dle 
podmínek uvedených ve smlouvě. Jedná se zejména o napojení na vodovodní řad, a 
to pomocí vodovodní přípojky o průměru 3/4‘‘ a napojení na energetickou síť 380V o 
zaručeném příkonu 32 A. Všechna zakončení elektrických rozvodů, zástrčky a 
zásuvky přítomné na stavbě jsou certifikované s krytím IP65,  tedy vhodné pro 
provoz ve venkovním prostředí. Uvnitř staveniště v místech, kde se kříží dopravní 
koridor pro pěší i pro vozidla budou instalovány kabelové přejezdy (přechody). Budou 
použity kabely s vysokou odolností proti mechanickému poškození. 
 
Doprava materiálu 

Materiál bude do prostoru pracoviště dopravován ručně nebo za pomoci 
paletového vozíku či nákladních automobilů. V důsledku toho je nutné zajistit prostor 
pro příjezd a manipulaci těchto vozidel.  
 
Skladování materiálu 

Stavební materiál a nářadí budou skladovány mimo prostor pracoviště 
v suchém, krytém a uzamykatelném skladu (resp. krytém venkovním skladu), 
ke kterému musí mít pracovníci a hlavně pověřená osoba přístup. Do prostoru 
pracoviště bude dopravován pravidelně v potřebném množství a skladován na 
vymezeném prostoru a to tak, aby neohrožoval bezpečnost práce ani její plynulost.  
 
Kontrola materiálu 

Před zahájením i v průběhu činnosti je třeba kontrolovat a zajistit dostatečné 
množství pracovního materiálu, pracovních nástrojů a průběžně je dle potřeby 
doplňovat. Při dodávce materiálu ji přejímá pověřená osoba (vedoucí čety, 
stavbyvedoucí), která dbá na jeho kvalitu, množství a odhalí případné chyby či 
nesrovnalosti. 
 
Hygiena 

Pracovníkům musí být zhotovitelem umožněn přístup na sociální zařízení a ke 
zdroji pitné vody po celou dobu výkonu pracovní činnosti. 
 
7.1.3.2 STRUKTURA PRACOVNÍ ČETY 
 

Pracovní kolektiv pro provádění je navržen tak, aby co nejvíce zefektivnil 
provádění činnosti a to jak s důrazem na kvalitu provedení, tak i na rychlost realizace 
ploché střechy objektu při co nejefektivnějším zapojení všech níže zmíněných 
pracovníků. Skladba pracovního kolektivu je následující: 
 
 
 
 
 
 



Diplomová práce        ČVUT v Praze  
Bc. Milan Maxa                 Fakulta stavební 
                                     2019 
 

Stránka 8 

 

Vedoucí pracovní čety 
Zodpovídá za rozdělování práce v rámci čety a za kvalitu práce provedené 

četou v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací. Dohlíží na bezpečnost práce 
svých pracovníků, provádí vizuální a měřičskou kontrolu provedených prací (včetně 
rovinnosti a svislosti požadované technologickým postupem). Vzhledem ke své vyšší 
kvalifikaci se i osobně podílí na realizaci. 
 
Příprava materiálu – pomocní dělníci 

Tito pracovníci zodpovídají za včasnou přípravu a náležitou kvalitu materiálu 
použitého při realizaci. Jejich úkolem je včas a v dostatečném množství zásobovat 
své kolegy právě používaným materiálem (např.: příprava spádových klínů a desek 
z EPS). Pracovníci jsou povinni řídit se pokyny vedoucího čety. 
 
Doprava materiálu – pomocní dělníci 

Úkolem pracovníků je zajistit včasnou dopravu materiálu stavebním výtahem a 
dále z meziskladu k pracovníkům provádějícím realizovanou vrstvu ploché střechy. 
Pracovníci jsou povinni řídit se pokyny vedoucího čety. 
 
Realizace skladeb – izolatéři 

Jejich úkolem je realizovat skladbu dle technologického postupu v dostatečné 
kvalitě a rozsahu. Pracovníci jsou povinni řídit se pokyny vedoucího čety. 
 
7.1.3.3 BEZPROSTŘEDNÍ PODMÍNKY PRO PRÁCI 
 

Dle použitých materiálů a způsobu realizace je třeba dodržet minimální 
teplotní hranici pro lepení spádových klínů z EPS, která je výrobcem PUR lepidla 
Dow Insta Stik stanovena na + 5°C a více. Pro lepení pojistné hydroizolační vrstvy 
z pásu Glastek AL 40 Mineral je tato minimální hranice stanovena shodně také na + 
5 °C a více. Následně pro aplikaci svrchní hydroizolační vrstvy je pro oba pásy 
(Glastek 30 Sticker Plus a Elastek 50 Special Dekor) třeba dodržet výrobcem 
stanovenou minimální požadovanou teplotu provádění + 10°C. Další podmínky 
nebyly výrobcem stanoveny.  

 
7.1.3.4 STROJE A PŘÍSTROJE, PRACOVNÍ POMŮCKY 
 
Pracovní nástroje a pomůcky 

 Malířský váleček 

 Vysokotlaký čistič 

 Nůž univerzální 

 Rozbalovač rolí – spec.ocel profil 

 Plynový hořák pokrývačský 

 Špachtle ocelová 50 mm 

 Řezačka na polystyren 

 Kovová libela 2 m 

 Dřevěná lať 3 m 

 Čárový laser 

 Hladítko brusné na polystyren 

 Smeták průmyslový 

 Kbelík 
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Stavební výtah Geda 500 Z/ZP 
Stavební výtah o nosnosti 850 kg s povolenou přepravou osob. Maximální 

rychlost zdvihu při přepravě osob je 24 m/min. Nosná vodící kolejnice výtahu je 
kotvena průběžně ke konstrukci fasádního lešení. Tento typ výtahu je určen pro 
přepravu max. 3 osob. Výtah bude obsluhován pouze předem určeným proškoleným 
pracovníkem. Jako jediný bude oprávněn uvést výtah do chodu a bude vybaven 
klíčem ke startéru výtahu. Jakákoliv přeprava osob a materiálu bez přítomnosti 
tohoto pracovníka je zakázána. Ochrana obsluhy neřešena, pracovník musí být 
vybaven OOPP stejně jako všichni pracovníci a návštěvníci stavby. 

 
Bezpečnostní vybavení zařízení staveniště 

 Neprůhledný mobilní plot TOI TOI CITY: Souvislé obvodové oplocení stavby 
výšky 2000 mm (v žádném místě obvodu neklesne výška oplocení pod 
hodnotu 1800 mm vzhledem k okolnímu terénu). Oplocení zamezuje pohledu 
do staveniště a zachycuje nečistoty vznikající v důsledku výstavby. Rám 
oplocení je tvořen U profilem 60 x 40 x 60 mm. Výplň rámu je tvořena 
kovovým trapézovým plechem. Rozměry jednotlivých polí jsou 2160 x 2070 
mm. 

 Výsuvné zábradlí VEPE: Mobilní bezpečnostní zábradlí výškově 
nastavitelné, s horní a střední tyčí a okopovou hranou výšky 150 mm. Toto 
zábradlí bude osazeno na obvodové atikové stěně a po obvodu výstupního 
otvoru na střechu a otvoru pro vedení VZT jako pevná zábrana proti pádu. 
Výška horní vodorovné tyče zábradlí je vždy minimálně 1100 mm. Konstrukce 
sloupků zábradlí umožňuje jeho přikotvení ke konstrukci pomocí připínacího 
mechanismu, dotahovaného šroubem. Osová vzdálenost sloupků nesmí 
překročit 3000 mm. Hmotnost konstrukce sloupku je 12 kg. 

 Kotevní bod SECUPOINT: Pevný kotevní bod určený k připevnění osobní 
ochranné výstroje proti pádů. Jedná se ocelovou tyč s vázacím okem, 
kotvenou přímo do nosné konstrukce střešního souvrství. Skrz vázacího oko 
je průběžně protaženo ocelové vodící lano, sloužící k připnutí osobních 
úvazků. Maximální osová zdálenost jednotlivých kotevní bodů nesmí 
přesáhnout 6000 mm. Vzdálenost od linie kotevních bodů po hranu volného 
pádu nesmí být menší než 1500 mm ve smyslu §3 Nařízení vlády č. 362/2005 
Sb. 

 Mobilní ocelové schodiště SafeStep 100: Určené pro výstup ze střešní 
roviny přes atiku až k nástupní ploše výtahu. Konstrukce schodiště je 
z pozinkované oceli, stupně opatřeny protiskluzovou úpravou. Schodiště je 
opatřeno oboustranným bezpečnostním zábradlím o výšce 1100 mm, vč. 
střední tyče. Jeho konstrukce umožňuje jeho přestavění na jiný sklon 
v závislosti na postupu prací a přibývajících vrstvách střešního pláště. 
Schodiště je zřízeno ve dvou pruzích o celkové šířce 2000 mm. 

 Bezpečnostní žebřík HUBER SiS 1: Bezpečnostní žebřík z nerezové oceli 
určený pro výstup z podlahy nejvyššího krytého podlaží objektu směrem na 
střešní rovinu. Svými parametry a zajištěním tento žebřík splňuje požadavky 
uvedené v příloze č. III Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
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7.1.4 TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
 
7.1.4.1 KONTROLA PROJEKTU 
 

Před přesunem na stavbu a před samotným zahájením prací bude dle 
projektové dokumentace zkontrolováno následující: 

 

 Dostatečné okótování stavebních výkresů, aby bylo možné spočítat správnou 
plošnou výměru obvodového pláště, a tím i ekvivalentní množství potřebného 
materiálu tak, aby nedocházelo ke zpoždění při realizaci vlivem nedostatku 
stavebního materiálu. Výchozím dokumentem je zejména kladečský výkres 
ploché střechy se zobrazením přesahů hydroizolačních pásu a 
polystyrenových klínů spádové vrstvy. 

 Ověření správného zakreslení všech potřebných prvků, aby nemohlo dojít 
k opomenutí jejich montáže. Těmito prvky jsou například: vyústění dešťového 
svodného potrubí, vyústění odvětrání kanalizace či osazení prefabrikovaného 
vstupního otvoru včetně jeho poklopu. 

 Je třeba ověřit a raději znovu provést výpočet součinitele prostupu tepla UT, a 
ověřit tak dostatečnost tloušťky zateplovacího materiálu (desky EPS) tak, aby 
byla splněna normová hodnota UN= 0,24 [W/(m2.K)]. 

 V neposlední řadě je třeba ověřit správnou skladbu a funkčnost navržené 
skladby ploché střechy a to na základě detailů návrhů skladeb vrstev, které 
jsou součástí projektové dokumentace a rovněž ověřit, zda je v projektové 
dokumentaci uvedena správná tloušťka skladby a to jak v nejnižším místě 
skladby (okolí střešní vpusti), tak v místě nejvyšším (připojení na obvodovou 
atiku), včetně tlouštěk jednotlivých vrstev. Dále se zkontroluje, zda jsou 
dodrženy minimální a maximální parametry jednotlivých vrstev skladby. 

 Dále je třeba ověřit navržené spádování střešní konstrukce, včetně jejích 
dílčích částí. Pro střešní plášť norma připouští spád v rozmezí 1o – 5o. 
V prostoru úžlabí je minimální požadovaný spád 1%, pro obvodové 
oplechování atiky je minimální hodnota spádu rovna 2% a minimum pro spád 
střešního žlabu je 1%. Je tedy nutné ověřit správné označení těchto spádů, a 
zda-li tyto hodnoty splňují požadavky dané normou. 

 Ověření dostatečného odvodnění. Je třeba ověřit výpočet odvodnění ploché 
střechy a z tohoto výpočtu vycházející dimenzi dané střechy včetně umístění 
vpustí a jejich počtu, šířce a hloubce střešního žlabu a průměru odtokové 
roury dešťového svodu. Ve výsledném návrhu se musí zohlednit mimo jiné i 
případná možnost zvýšeného množství srážek či náhlé ucpání jedné z vpustí, 
aby v budoucnu nedošlo k selhání odvodňovacího systému. 

 Je třeba rovněž ověřit dimenzi střešního pláště na případné zatížení, a to jak 
stálým zatížením, tak i zatížením proměnným. Zkontroluje se tedy statický 
návrh střešního pláště, zdali odpovídá navrhované třídě užitného zatížení 
střechy (nepochozí plochá střecha). Kontroluje se rovněž výpočet odolnosti 
pláště vůči nahodilým složkám zatížení, kterými jsou například vydatnost 
srážek dle srážkové mapy či zatížení sněhem dle příslušné mapy sněhové 
oblasti. 

 Na závěr kontroly projektu je na základě detailů potřeba ověřit funkčnost a 
proveditelnost návazností střešní pláště na kritická místa střešní konstrukce, 
kde hrozí riziko netěsnosti spojů či poškození hydroizolace (např.: napojení na 
atiku, prostor vstupu na střechu, atd.). 
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Pokud některý z těchto výše zmíněných bodů není splněn, není rozumné začít 
samotnou realizaci. Zodpovědná osoba je v tomto případě pověřena sjednat nápravu 
a požádat o doplnění nedostatků do projektové dokumentace. 

 
7.1.4.2 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 

 
Před začátkem provádění prací bude zkontrolována úplnost, rozsah a kvalita 

zpracování všech konstrukcí, které musí být bezpodmínečně dokončeny před 
zahájením činnosti: 

 

 Zkontrolujeme, zdali je odbedněna svislá nosná konstrukce železobetonové 
atiky. 

 Dále je třeba zkontrolovat správné provedení všech instalací, které budou 
procházet budoucí konstrukcí střechy, kterými jsou například: vyústění 
větracího potrubí kanalizace, vyústění dešťových svodů pro následné osazení 
střešních vpustí. Musí být rovněž osazena konstrukce světlíku, určeného pro 
vstup na střechu a zrealizováno vyústění komínového tělesa. 

 Je třeba zkontrolovat správné a kompletní provedení obvodového zateplení 
svislé konstrukce atiky, aby bylo možné na tuto konstrukci navázat 
hydroizolací ploché střechy, včetně budoucího plánovaného osazení 
klempířských prvků (oplechování atiky). 

 
Pokud některý z těchto výše zmíněných bodů není splněn, není možné začít 

samotnou realizaci. Zodpovědná osoba je v tomto případě pověřena sjednat 
nápravu. 
 
7.1.4.3 KONTROLA KVALITY VSTUPNÍ 
 

Pověřená osoba (vedoucí čety, stavbyvedoucí) kontroluje, zda jsou dokončeny 
nosné obvodové monolitické a vyzdívané stěny (konstrukce atiky) a vodorovná 
železobetonová konstrukce stropu posledního NP a kvalitu jejich provedení. Stejně 
tak se kontroluje náležitá vyzrálost betonového povrchu včetně jeho dostatečného 
vyschnutí, které se předpokládá minimálně 7 dní, v ideálním případě 14 dní. 
Překontrolují se výškové a směrové odchylky monolitické konstrukce, která bude 
sloužit jako podkladní konstrukce pro budoucí skladbu ploché střechy. Konstrukce 
atiky musí splňovat tolerovanou odchylku od rovinnosti (přímosti) konstrukce, která u 
monolitické stěny s nedokončeným povrchem činí ± 4 mm na vztažnou délku 2 m, a 
rovněž také musí splňovat mezní odchylku svislosti od svislé osy, která činí ± 4 mm 
na výšku v rozmezí 2,5m – 4m. Dále se zkontroluje předepsaná rovinnost stropní 
konstrukce posledního nadzemního podlaží, která činí ± 15mm na 2 m. Tyto kontroly 
proběhnou vizuálně, ale hlavně měřením za pomoci kovové libely o délce 2m a 
podkladní latě. V případě svislosti je možné v rámci zlepšení kontroly použít digitální 
teodolit. Nutné je rovněž překontrolovat správné odbednění monolitické konstrukce a 
celistvost podkladního povrchu. V případě nedodržení těchto podmínek je 
zodpovědná osoba pověřena sjednat nápravu. 
 
7.1.4.4 POSTUP PRACÍ 
 

Dle předložené projektové dokumentace a montážních návodů se stanoví 
přesný technologický postup při provádění dílčích činností: 
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Bezpečnost práce B0: Během realizace těchto činností může docházet k velkému 
množství rizik, ohrožujících zaměstnance, z nichž většina je obecných a provází celý 
proces provádění. Jedná se zejména o riziko pádu přes volný okraj střešní roviny, 
případně otvorem ve střešní rovině, tato rizika jsou řešena instalací bezpečnostního 
zábradlí min. výšky 1100 mm se střední tyčí proti propadnutí a okopovou hranou 
výšky min. 150 mm a také kotevními body s vodícím lanem pro připnutí osobních 
zádržných systémů. Vyžadováno je rovněž striktní přerušení prací při nepříznivých 
klimatických podmínkách ve smyslu Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., konkrétně 
přílohy č. IX tohoto nařízení (např. při rychlosti větru vyšší než 11 m/s, dohlednost 
v místě práce menší než 30 m, apod.). Dále je důležité umožnit pohyb na střešní 
rovině pouze poučeným pracovníkům s odpovídajícím oprávněním. Dalšími 
obecnými riziky jsou rizika pádu břemen na pracovníky a poranění pracovníků při 
provádění činností (manipulace s materiálem, nářadím). Tato rizika je snaha co 
nejvíce eliminovat striktním požadavkem na nošení předepsaných OOPP, kterými 
jsou v tomto případě ochranná helma, reflexní vesta, pevná pracovní obuv (třídy S3), 
ochranný pracovní oděv, rukavice (s ochranou odpovídající povaze prováděné 
činnosti) a ochranné brýle. 
 
Příprava podkladu 

Vnější povrch vodorovné monolitické nosné konstrukce je třeba před 
nanášením dalších vrstev řádně očistit, zbavit nečistot, prachu a mastnoty. To 
provedeme pomocí vysokotlakého čističe a poté necháme povrch konstrukce 
uschnout. V rámci přípravy podkladu po vyschnutí konstrukce aplikujeme asfaltovou 
penetrační emulzi Dekprimer, která zlepší přilnavost parozábrany k hladkému 
povrchu betonu. Tato emulze se nanáší rovnoměrně pomocí klasického malířského 
válečku souvisle v jedné vrstvě. Nanášení se provádí při teplotě minimálně +5 °C. 
Před pokračováním dalších prací je třeba dodržet náležitou technologickou přestávku 
v délce 2 hodin. 
 
Kontrola jakosti J1: Kontroluje se správné a dostatečné očištění podkladu. Podkladní 
povrch nesmí být prašný či mastný. Před nanášením penetrační emulze musí být 
povrch suchý – vizuální kontrola. Dále se kontroluje rovnoměrné a celoplošné 
nanesení penetrační emulze Dekprimer a její dostatečné zaschnutí před započetím 
další činnosti. 
 
Bezpečnost práce B1: Při provádění této činnosti hrozí zejména zasažení očí 
odlétávajícími kusy očišťovaného podkladu. Pro eliminaci tohoto rizika je vyžadováno 
nošení bezpečnostních brýlí z tvrzeného plexiskla a dbání na zvýšenou opatrnost při 
práci s vysokotlakým čističem. Dále hrozí pracovníkům zejména riziko nevolnosti 
v důsledku vdechnutí výparů uvolňovaných při aplikaci penetrační emulze. Snaha 
toto riziko co nejvíce eliminovat spočívá v požadavku na nošení ochrany dýchacího 
ústrojí – respirátorů po celou dobu provádění činnosti a v důsledné kontrole 
opotřebení v nich obsažených filtrů. 
 
Lepení parozábrany 

Na očištěný, napenetrovaný a zaschlý podkladní povrch budeme postupně 
lepit parotěsnící a pojistnou hydroizolační vrstvu tvořenou modifikovanými 
asfaltovými pásy Glastek AL 40 Mineral s těsnící hliníkovou vložkou v celé ploše 
podkladní konstrukce. Asfaltové pásy jsou dodávány v rolích o šířce 1 metr a délce 
7,5 metrů, tloušťka hydroizolačního pásu je 4 mm. Jednotlivé pásy budou bodově 
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natavovány dle kladečského výkresu ploché střechy a v místech napojení na ostatní 
konstrukce dle výkresů detailů. Pásy budou natavovány pomocí pokrývačského 
plynového hořáku souvisle na podklad v celé ploše. Dbáme na těsnost celé 
konstrukce a tím pádem i na těsnost jednotlivých spojů, které se budou provádět 
vzájemným celoplošným svařením dvou pásů. Pro čelní spoj je daná minimální šířka 
přesahu 100 mm a pro spoj boční 80 mm. Realizace se provádí plynule a souvisle 
jedním směrem (nikoliv proti sobě) dle kladečského výkresu. Pásy není doporučeno 
vystavovat dlouhodobě přímému slunečnímu záření. Minimální teplota, při které je 
výrobcem garantovaná zpracovatelnost a přídržnost pásů k podkladu je +5 °C. Tato 
vrstva z modifikovaných asfaltových pásů bude fungovat jako parozábrana proti 
vznikající vlhkosti uvnitř konstrukce vlivem rozdílných teplot vnitřního a venkovního 
prostředí. Zároveň bude využito jejích hydroizolačních vlastností jakožto pojistné 
hydroizolační vrstvy, chránící stropní konstrukci v průběhu realizace zbytku skladby. 
Po dokončení lepení není nutné dodržovat jakoukoliv technologickou přestávku a je 
možné okamžitě přistoupit k navazující činnosti. 
 
Kontrola jakosti J2: Kontroluje se správný směrový postup natavování izolace. Dále 
se kontroluje dostatečná velikost vzájemných přesahů spojovaných pásu – vizuální 
kontrola. Kontroluje se správné celoplošné provedení tak, aby byla zaručena 
hydroizolační schopnost pojistné hydroizolační vrstvy – zkouška odtržením, vizuální 
kontrola.  
 
Bezpečnost práce B2: V rámci této činnosti hrozí pracovníkům zejména riziko 
poškození dýchacího ústrojí v důsledku vdechnutí toxických výparů uvolňovaných při 
přehřátí asfaltového pásu. Snaha toto riziko co nejvíce eliminovat spočívá 
v požadavku na nošení ochrany dýchacího ústrojí – respirátorů po celou dobu 
provádění činnosti a v důsledné kontrole opotřebení v nich obsažených filtrů. Dalším 
zásadním rizikem je riziko popálení plamenem či o horký povrch v důsledku 
manipulace s PB hořákem. Tomu bude předcházeno striktním požadavkem na 
nošení pracovního oděvu a rukavic s odolností vůči ohni, který musí mít integrovanou 
aramidovou vložku a musí jím být vybaveni všichni pracovníci, provádějící tuto 
činnost. V případě řezání a zkracování pásů hydroizolace může dojít k pořezání při 
manipulaci s nožem. Při používání OOPP a zvýšené opatrnosti je riziko eliminováno. 
 
Lepení spádové vrstvy 

Po skončení předchozí činnosti pokračuje realizace lepením spádové vrstvy, 
která je v tomto případě tvořena klíny ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 
100S. Tento typ polystyrenu vyniká vyšší pevností, než polystyren fasádní a je určen 
zejména pro použití ve více zatížených skladbách plochých střech. Desky 
polystyrenu jsou dodávány v deskách o rozměrech 1000x500 mm, tloušťce 180 mm 
a pro účely spádování budou výrobcem vyrobeny v atypických rozměrech dle 
kladečského výkresu a dle požadavků realizace. K lepení desek a spádových klínů 
z EPS bude použito jednosložkové polyuretanové lepidlo Dow Insta-Stik dodávané 
v ocelových tlakových nádobách o hmotnosti 13,6 kg, s flexibilní dávkovací hadicí. 
Před použitím Insta-Stiku je třeba na papírové podložce vyzkoušet tlak a expozi 
pěny. Průtok lepidla lze ovládat pomocí páčky. Šířka nanášených pruhů by měla být 
v rozmezí 19 – 25 mm a jejich vzájemná vzdálenost 200 mm při daných parametrech 
střechy. Pruhy lepidla se nanášejí kolmo na větší rozměr izolační desky. Při této 
spotřebě se vydatnost jedné tlakové nádoby pohybuje okolo 70 m2. První vrstva 
tepelné izolace se nalepí celoplošně v tloušťce desky (tj. 180 mm) tak, aby bylo 
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dosaženo odpovídající hodnotě tepelného odporu i v nejtenčím místě izolační vrstvy. 
Desky se pokládají podélně, těsně k sobě s vystřídanými spárami. Čela desek se 
rovněž vzájemně spojují jedním pruhem lepidla. Deska se musí osadit na místo max. 
do 3 minut od aplikace lepidla. Ihned po položení se po deskách přejde, aby se 
lepidlo rovnoměrně rozneslo vlivem zatížení. Tento postup se opakuje každých 5 
minut a to až do chvíle, kdy je deska dostatečně přilepena (obvykle 20 – 45 min, 
závisí na vlhkosti vzduchu). Poté je možné aplikovat následující vrstvu izolantu dle 
kladečského plánu, opět se vzájemným prostřídáním spár. Součástí spádové vrstvy 
je i vytvoření střešního žlabu, který bude rovněž vytvořen z polystyrenu potaženého 
hydroizolačními pásy. V průběhu realizace je třeba dbát na správné provádění 
detailů v okolí obvodové atiky a prvků, které prochází střešním pláštěm. Po 
dokončení poslední vrstvy spádované hydroizolace je třeba dodržet technologickou 
přestávku minimálně 1 hodinu, aby mohlo dojít ke správnému vytvrdnutí lepidla a 
zaschnutí poslední pokládané vrstvy. Teplota, při které je možné aplikovat lepidlo 
Dow Insta-Stik se pohybuje v rozmezí +5 až +35 °C. 

 
Kontrola jakosti J3: Kontrola správného vyskládání jednotlivých spádových klínů dle 
kladečského plánu (spádování, prostřídání spár). Kontrola vzájemné přídržnosti 
izolačních desek. Kontrola správného provedení zateplení v okolí kritických míst 
(vyústění instalací, vstup na střechu) tak, aby nevznikaly tepelné mosty. – vizuální 
kontrola. Kontrola vzájemné návaznosti spádových klínů, nutný souvislý hladký 
povrch. 
 
Bezpečnost práce B3: V rámci této činnosti hrozí pracovníkům zejména riziko 
poškození dýchacího ústrojí v důsledku vdechnutí toxických výparů uvolňovaných při 
aplikaci PUR lepidla. Snaha toto riziko co nejvíce eliminovat spočívá v požadavku na 
nošení ochrany dýchacího ústrojí – respirátorů po celou dobu provádění činnosti a 
v důsledné kontrole opotřebení v nich obsažených filtrů. Při manipulaci s řezačkou 
polystrenu hrozí popálení o nůž tohoto nástroje. (max. teplota 500 °C) doporučuje se 
pro manipulaci s tímto nástrojem dbát zvýšené opatrnosti případně použít rukavice 
s integrovanou aramidovou vložkou. 
 
Ruční dorovnání a mezioperační kontrola 

Po proběhnutí technologické přestávky se provede kontrola správného spádu 
polystyrenové spádové vrstvy dle výkresové dokumentace, zda hodnota naměřená 
odpovídá navržené hodnotě 2% nebo alespoň splňuje předepsanou odchylku od 2%, 
která je v tomto případě předepsána hodnotou ± 0,5%. Tato hodnota se ověří pomocí 
čárového laseru s funkcí promítání diagonálních čar. Rovněž se kontroluje stykování 
jednotlivých desek a případné rozdíly sousedních desek se zarovnají pomocí ručních 
hladítek, určených k broušení polystyrenu. Zajistíme tak hladký podklad pro položení 
hydroizolačních pásu. Dále se zkontroluje správné provedení tepelné izolace v okolí 
již osazených prvků a konstrukcí (ukončení u atiky, zateplení výlezu na střechu, 
dostatečné zaizolování okolo komínového tělesa nebo odvětrání kanalizace). 
 
Aplikace spodní části hydroizolační vrstvy 

Následuje ruční aplikace spodní části hydroizolační vrstvy, která je tvořená 
pásy Glastek 30 Sticker Plus. Ty jsou vyrobeny z SBS modifikovaného asfaltu. 
Nosnou vložkou je skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. Tento druh vložky 
dává pásu vysokou pevnost. Pás je na horním povrchu opatřen jemnozrnným 
minerálním posypem. Na spodním povrchu a v podélných přesazích je opatřen 
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ochrannou snímatelnou fólií. Samolepicí vrstva na spodní straně umožní aplikovat 
hydroizolační vrstvu z asfaltového pásu bez použití plamene na podklad z EPS, a tím 
dochází k urychlení realizace celé skladby a zároveň nedojde k riziku poškození 
spádové vrstvy žárem z PB hořáku. Pásy se dodávají v rolích o šířce 1 metr a délce 
10 metrů. Tloušťka hydroizolačního pásu je 3 mm. Po sejmutí ochranné fólie se pás 
položí přímo na podklad z EPS a přitlačí (přišlápnutím, lépe válečkem). Podélné 
spoje pásu Glastek 30 Sticker Plus se vytvářejí překrytím samolepicích okrajů pásu. 
Spoj se přitlačí (rukou, přišlapáváním, válečkem). Při provádění příčných spojů je 
nutné mechanicky odstranit minerální posyp v přesahu. Pro lepší přilnavost, a 
okamžité zvýšení těsnosti spoje, je vhodné nahřát spoj plamenem tak, že po překrytí 
asfaltového pásu se okraj vrchního nadzvedne a plamenem se nahřeje asfaltová 
hmota ve spoji na spodním pásu tak, aby se plamenem nepoškodil podklad z 
polystyrenu. Po přikrytí se spoj opět přitlačí (přišlapáváním, válečkem). Při realizaci 
je třeba brát ohled na správné navázání jednotlivých pásu a správné zaizolování míst 
navazujících na střešní plášť. Realizace se provádí plynule a souvisle jedním 
směrem (nikoliv proti sobě) dle kladečského výkresu. Minimální teplota, při které je 
výrobcem garantovaná zpracovatelnost a přídržnost pásů k podkladu je +10 °C. Po 
ukončení činnosti není třeba dodržovat technologickou přestávku a lze přejít rovnou 
k provádění následující činnosti. 
 
Kontrola jakosti J4: Kontrola správného celoplošného nalepení hydroizolačních pásu 
s důrazem na rovinnost a přídržnost jednotlivých pásů. Dále se kontroluje dostatečná 
velikost vzájemných přesahů (šířkových i délkových) spojovaných pásů – vizuální 
kontrola. Kontroluje se správné celoplošné provedení tak, aby byla zaručena 
hydroizolační schopnost spodní části hydroizolační vrstvy – zkouška odtržením, 
vizuální kontrola. Kontroluje se dále provedení hydroizolační vrstvy v okolí kritických 
míst konstrukce (oblast atiky, okolí prostupů instalací, vstup na střechu). 
 
Bezpečnost práce B4: V rámci této činnosti hrozí pracovníkům zejména riziko 
poškození dýchacího ústrojí v důsledku vdechnutí toxických výparů uvolňovaných při 
přehřátí asfaltového pásu. Snaha toto riziko co nejvíce eliminovat spočívá 
v požadavku na nošení ochrany dýchacího ústrojí – respirátorů po celou dobu 
provádění činnosti a v důsledné kontrole opotřebení v nich obsažených filtrů. Dalším 
zásadním rizikem je riziko popálení plamenem či o horký povrch v důsledku 
manipulace s PB hořákem. Tomu bude předcházeno striktním požadavkem na 
nošení pracovního oděvu a rukavic s odolností vůči ohni, který musí mít integrovanou 
aramidovou vložku a musí jím být vybaveni všichni pracovníci, provádějící tuto 
činnost. V případě řezání a zkracování pásů hydroizolace může dojít k pořezání při 
manipulaci s nožem. Při používání OOPP a zvýšené opatrnosti je riziko eliminováno. 
 
Aplikace svrchní části hydroizolační vrstvy 

Jako další následuje aplikace svrchní hydroizolační vrstvy z pásů Elastek 50 
Special Dekor, které jsou vyrobeny z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je 
polyesterová rohož. Na horním povrchu je pás opatřen břidličným ochranným 
posypem proti slunečnímu záření. Tyto pásy jsou nejvhodnější díky své zvýšené 
odolnosti proti UV záření jako finální vrstva skladby ploché střechy. Pásy se musí pro 
lepší přídržnost natavovat v celé svojí ploše. Materiál je dodáván v rolích šířky 1 metr 
a délky 5 metrů. Tloušťka hydroizolačního pásu je 5mm. Pásy se umísťují dle 
kladečského plánu tak, aby došlo k vzájemnému prostřídání spojů se spodním 
hydroizolačním pásem. Pásy se na spodní vrstvu celoplošně natavují pomocí PB 
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pokrývačského hořáku a následně se z důvodů zlepšení přídržnosti přitlačují 
k podkladu (rukou, přišlapáváním, válečkem). Dbáme na těsnost celé konstrukce a 
tím pádem i na těsnost jednotlivých spojů, které se budou provádět vzájemným 
celoplošným svařením dvou pásů. Pro čelní spoj je daná minimální šířka přesahu 
100 mm a pro spoj boční 80 mm. Při realizaci je třeba brát ohled na správné 
navázání jednotlivých pásu a správné zaizolování míst navazujících na střešní plášť. 
Realizace se provádí plynule a souvisle jedním směrem (nikoliv proti sobě) dle 
kladečského výkresu. Minimální teplota, při které je výrobcem garantovaná 
zpracovatelnost a přídržnost pásů k podkladu je +10 °C. Po ukončení činnosti není 
třeba dodržovat technologickou přestávku a lze přejít rovnou k provádění následující 
činnosti. 

 
Kontrola jakosti J5: Kontrola správného celoplošného natavení hydroizolačních pásu 
plamenem s důrazem na rovinnost a přídržnost jednotlivých pásu. Dále se kontroluje 
dostatečná velikost vzájemných přesahů (šířkových i délkových) spojovaných pásu – 
vizuální kontrola. Kontroluje se správné celoplošné provedení tak, aby byla zaručena 
hydroizolační schopnost svrchní části hydroizolační vrstvy – zkouška odtržením, 
vizuální kontrola. Kontroluje se dále provedení hydroizolační vrstvy v okolí kritických 
míst konstrukce (oblast atiky, okolí prostupů instalací, vstup na střechu). 
 
Bezpečnost práce B5: V rámci této činnosti hrozí pracovníkům zejména riziko 
poškození dýchacího ústrojí v důsledku vdechnutí toxických výparů uvolňovaných při 
přehřátí asfaltového pásu. Snaha toto riziko co nejvíce eliminovat spočívá 
v požadavku na nošení ochrany dýchacího ústrojí – respirátorů po celou dobu 
provádění činnosti a v důsledné kontrole opotřebení v nich obsažených filtrů. Dalším 
zásadním rizikem je riziko popálení plamenem či o horký povrch v důsledku 
manipulace s PB hořákem. Tomu bude předcházeno striktním požadavkem na 
nošení pracovního oděvu a rukavic s odolností vůči ohni, který musí mít integrovanou 
aramidovou vložku a musí jím být vybaveni všichni pracovníci, provádějící tuto 
činnost. V případě řezání a zkracování pásů hydroizolace může dojít k pořezání při 
manipulaci s nožem. Při používání OOPP a zvýšené opatrnosti je riziko eliminováno. 
 
Utěsnění spojů 

Poslední činností, která předchází výstupní kontrole je provedení dodatečného 
zaizolování kritických míst ve skladbě střešní konstrukce, kterými jsou veškeré 
konstrukce probíhající skrze střešní rovinu. V místě napojení hydroizolace na 
konstrukci vstupního světlíku, vývodů kanalizačního odvětrání a komínu se provede 
dodatečné zaizolování napojení pomocí stavebního silikonu, který je dodáván 
v plastové kartuši spolu s aplikační pistolí. V rámci závěrečné kompletace se osadí 
veškeré chybějící prvky, mezi které patří zakončení střešních vpustí pomocí lapačů 
listí. Dále pak osazení ukončovacích manžet na komín a kanalizační průduch tak, 
aby nedocházelo k zatékání do vnitřní části komína/potrubí. 
 
Kontrola jakosti J6: Kontroluje se vodotěsnost dodatečně provedeného zaizolování 
kritických míst – vizuální kontrola. 
 
Bezpečnost práce B6: V rámci provádění této činnosti se kromě rizik uvedených 
v bodě Bezpečnost práce B0 žádná další rizika neuvažují. 
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Úklid pracoviště a předání stavby 
Po dokončení činnosti dojde k demontáži provizorního zábradlí. Pracoviště se 

uklidí od zbytků stavebních materiálů a jiných nečistot, které se dále umístí na 
předem určené místo v rámci nakládání s odpady. Hotové stavební dílo se následně 
předá investorovi, který může ještě provést vlastní závěrečnou kontrolu provedených 
prací.  
 
Kontrola jakosti J7: Kontroluje se řádné uklizení pracoviště s ohledem na BOZP a 
správné třídění odpadů v rámci nakládání s odpady. 
 
Bezpečnost práce B7: V rámci provádění této činnosti se kromě rizik uvedených v 
bodě Bezpečnost práce B0 žádná další rizika neuvažují. 
 
7.1.4.5 KONTROLA KVALITY VÝSTUPNÍ 
 

Po proběhnutí technologické přestávky se provede kontrola správného spádu 
finálního povrchu ploché střechy dle výkresové dokumentace, zda hodnota 
naměřená odpovídá navržené hodnotě 2% nebo alespoň splňuje předepsanou 
odchylku od 2%, která je v tomto případě předepsána hodnotou ± 0,5%. Tato 
hodnota se ověří pomocí čárového laseru s funkcí promítání diagonálních čar. 
Rovněž se vizuálně kontroluje stykování jednotlivých pásů svrchní hydroizolace. 
Kontrolu provádí pověřená osoba (vedoucí čety, stavbyvedoucí) nebo technický 
dozor stavebníka. V případě, že nebyla zjištěna žádná pochybení ani nedodělky 
v rámci provádění je možné předat provedenou práci, která se zaznamená do 
stavebního deníku. 
 

7.1.5 PRACNOST 
 
7.1.5.1 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL 
 

Zpracován v bodě 4. Řešení technologické struktury. 
 

7.1.5.2 ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 
Zpracován v bodě 5. Řešení časové struktury. 

 
7.1.5.3 ČASY ZÁSOBOVÁNÍ MATERIÁLEM 
 

V případě všech vyžadovaných stavebních materiálů bude jejich navážení 
probíhat v předstihu minimálně 2 dní před zahájením činnosti, během které se 
předpokládá plánované využití tohoto materiálu. Každý z výše uvedených stavebních 
materiálů bude navážen v jedné etapě a tudíž v jeho celkovém objemu a náležitě 
skladován (viz výše). 
 
 
 
 
 
 
 



Diplomová práce        ČVUT v Praze  
Bc. Milan Maxa                 Fakulta stavební 
                                     2019 
 

Stránka 18 

 

7.1.6 JAKOST PROVEDENÍ 
 
7.1.6.1 METODY KONTROLY JAKOSTI VÝSLEDNÉHO PROVEDENÍ 
 

 Měření správného spádu finálního povrchu ploché střechy se provede pomocí 
vztažné roviny tvořené promítnutím správného spádu pomocí rotačního laseru 
a změřením odchylek mezi plochou střešního pláště a zvolenou vzdáleností 
roviny rotačního laseru. Bude provedena série měření v ploše střešní roviny 
(min. 9 čtení) a výsledné hodnoty budou porovnány s povolenou odchylkou a 
vyhodnoceny jako vyhovující či nevyhovující. 

 Rovněž se vizuálně kontroluje stykování jednotlivých pásů svrchní 
hydroizolace s požadovanými čelními a bočními přesahy včetně správného 
ukončení v návaznosti na svislé konstrukce atiky. V případě nedodržení těchto 
parametrů je nutné přistoupit k lokálnímu odstranění nevyhovujících částí a 
opětovnému natavení pásů předepsaným způsobem. 

 
7.1.6.2 ZÁVAZNÉ KVALITATIVNÍ PARAMETRY 
 

 Celkový spád pláště střechy – mezní odchylka: ± 0,5% na celou plochu 
střešního pláště 

 Spád ploché střechy – povolené rozmezí spádu: minimálně 1° a maximálně 5° 

 Doporučený minimální spád ploché střechy min. 2% při klimatických 
podmínkách pro oblast České republiky 

 Požadovaný šířkový přesah čelních a bočních spojů pasů – min. 100 mm 
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7.1.7 BOZ A PO 
 
7.1.7.1 VYMEZENÍ JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BOZ A PO 
 
Tab. 9: Tabulka rizik při provedení střešního souvrství ploché střechy 

Číslo 

činnosti
Název činnosti Riziko Opatření První pomoc

Poučení pracov níku Se zraněnou osobou nepohy bov at

Zv ýšená opatrnost
V případě bezv ědomí - zajsitit základní 

živ . Funkce

Přerušení prací za 

nepřízniv ých 

pov ětrnostních podmínek

Neprodleně přiv olat ZZS

Prov iz. zábradlí - součást 

lešení, atiky , v ýstupu

Nebezpečí poranění při prov ádění,
Nošení ochranné stav ební 

helmy

Nošení ref lexní v esty

Nošení ochranného oděv u, 

rukav ic a bot

Vy pláchnutí zasaženého oka tekoucí 

v odou -> v y hledat lékařskou pomoc

Okamžitý přesun na čerstv ý v zduch -> 

v y hledat lékařskou pomoc

2 Lepení parozábrany

Poškození dýchacího ústrojí - 

v dechov ání v ýparů; Popálení PB 

hořákem + Obecné ustanov ení

Ochrana dýchacích cest - 

respirátor; Nošení 

ochranných pomůcek + 

obecné ustanov ení

Okamžitý přesun na čerstv ý v zduch -> 

v y hledat lékařskou pomoc; Dle stupně 

popálení -> zakrýt sterilní látkou -> chladit 

-> v y hledat lékařskou pomoc

3
Lepení spádov é 

v rstv y

Poškození dýchacího ústrojí - 

v dechov ání v ýparů + popálení + 

Obecné ustanov ení

Ochrana dýchacích cest - 

respirátor + rukav ice s 

aramidov ou v ložkou + 

obecné ustanov ení

Okamžitý přesun na čerstv ý v zduch -> 

v y hledat lékařskou pomoc; Dle stupně 

popálení -> zakrýt sterilní látkou -> chladit 

-> v y hledat lékařskou pomoc

4

Aplikace spodní 

části hy droizolační 

v rstv y

Poškození dýchacího ústrojí - 

v dechov ání v ýparů; Popálení PB 

hořákem + pořezání + Obecné 

ustanov ení

Ochrana dýchacích cest - 

respirátor; Nošení 

ochranných pomůcek + 

obecné ustanov ení

Okamžitý přesun na čerstv ý v zduch -> 

v y hledat lékařskou pomoc; Dle stupně 

popálení -> zakrýt sterilní látkou -> chladit 

-> v y hledat lékařskou pomoc; Dle 

záv ažnosti -> zastav it krv ácení -> 

v y hledat lékařskou pomoc

5

Aplikace sv rchní 

části hy droizolační 

v rstv y

Poškození dýchacího ústrojí - 

v dechov ání v ýparů; Popálení PB 

hořákem + pořezání + Obecné 

ustanov ení

Ochrana dýchacích cest - 

respirátor; Nošení 

ochranných pomůcek + 

obecné ustanov ení

Okamžitý přesun na čerstv ý v zduch -> 

v y hledat lékařskou pomoc; Dle stupně 

popálení -> zakrýt sterilní látkou -> chladit 

-> v y hledat lékařskou pomoc; Dle 

záv ažnosti -> zastav it krv ácení -> 

v y hledat lékařskou pomoc

6 Utěsnění napojení Pouze v iz. Obecné ustanov ení
Pouze v iz. Obecné 

ustanov ení
Pouze v iz. Obecné ustanov ení

7
Úklid pracov iště + 

předání
Pouze v iz. Obecné ustanov ení

Pouze v iz. Obecné 

ustanov ení
Pouze v iz. Obecné ustanov ení

Dle záv ažnosti -> ošetření na stav bě, 

přiv olání ZZSNebezpečí poranění pádem 

břemene - při v ýstupu po žebříku 

do střešní rov iny

Poškození zraku - Odlétáv ající  

částice podkladu; Nev olnost - 

v dechov ání v ýparů z 

penetračního nátěru + Obecné 

ustanov ení

Ochrana zraku - ochranné 

brýle; Ochrana dýchacích 

cest - respirátor + obecné 

ustanov ení

1 Příprav a podkladu

1-7
Soubor činností 

(obecné ustanov ení)

Nebezpeční pádu z v ýšky

 
7.1.7.2 VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 
 

 OOPP je zaměstnavatel povinen zajistit pro všechny pracovníky pohybující se 
na staveništi. 

 OOPP: pracovní helma s podbradním páskem (žlutá, vedoucí pracovníci bílá), 
reflexní vesta a pevná pracovní obuv (třídy S3), pracovní oděv (dlouhé 
kalhoty, alespoň krátký rukáv), pracovní rukavice a ochranné brýle a to ve 
smyslu §104 zákona 262/2006 Sb., Zákoník práce. 
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 Za nenošení těchto OOPP hrozí sankce ve výši stanovené investorem. 

 Každý zaměstnanec je povinen dbát pokynů na varovných cedulích a pokynů 
nadřízených či oprávněných pracovníků (vazač, mistr, koordinátor BOZP). Za 
nedbání pokynů opět hrozí sankce. 

 Průběžné kontroly stavu podpůrných konstrukcí provádí pracovník pověřený 
vedením stavby každý pracovní den. 

 Požadavky na protipožární opatření: Pracovníci provádějící natavování 
asfaltových pásů (manipulace s PB hořákem) musí být v průběhu práce 
vybaveni pracovním oděvem a rukavicemi s odolností vůči ohni, jenž musí mít 
integrovanou aramidovou vložku a být atestovány. 

 
7.1.7.3 ZAJIŠTĚNÍ VSTUPU DO STAVBY/NA PRACOVIŠTĚ A ÚNIKOVÝCH 

CEST 
 

Vstup do stavby je umožněn pouze jediným vstupem pro pěší a přilehlou 
vjezdovou bránou pro staveništní dopravu. Oba tyto přístupy jsou nepřetržitě 
střeženy ostrahou ze společné vrátnice poblíž obou přístupů. Tato ostraha má za 
úkol prověřit totožnost a oprávnění ke vstupu do stavby každé osoby a zamezit tak 
nepovolaným osobám v dalším vstupu. Rovněž má ostraha za úkol nevpouštět do 
prostoru staveniště osoby, které nejsou vybaveny OOPP dle požadavků jasně 
vyspecifikovaných na informační tabuli u vstupu, a dále také osob pod vlivem 
alkoholu a jiných návykových látek. Ostraha na vrátnici má také za úkol informovat 
vedení stavby o příchodu nekvalifikovaných osob, návštěv, či kontrol, které smí na 
staveniště vpustit pouze pod přímým dohledem pověřené osoby z vedení stavby. 

Vstup na pracoviště je vyčleněn na otevřené manipulační ploše poblíž 
stavebního výtahu. Zde má pověřený pracovník za úkol před zahájením prací 
zaevidovat počet pracovníků vstupujících na střešní rovinu a jejich oprávnění ke 
vstupu – vstoupit na střešní rovinu smějí pouze osoby k práci na ní náležitě 
vyškolené a znovu také zkontroluje jejich vybavenost v rámci požadavků na OOPP, a 
zda nejsou zaměstnanci pod vlivem návykových látek. Po projití vstupní kontrolou je 
pak možné vstoupit na pracoviště výstupním otvorem po žebříku ze schodišťové 
podesty posledního nadzemního podlaží nebo pomocí stavebního výtahu přes a po 
mobilním schodišti až na úroveň střešní roviny. 

Pro únik v případě krizové situace lze využít stavebního výtahu případně 
sestupu po žebříku ve výstupním otvoru na střešní rovinu a dále pak po hlavním 
schodišti objektu a přes vstupní halu ven do prostoru staveniště. Po opuštění 
pracoviště se zaměstnanci shromáždí v prostoru shromaždiště, který je označen 
příslušnou značkou a o jehož pozici byli pracovníci informování v rámci vstupního 
školení. Zde dojde k ověření počtu evakuovaných pracovníků a případně 
k poskytnutí první pomoci. Z tohoto místa může rovněž následovat organizované 
opuštění prostoru staveniště. 
 
7.1.7.4 ZAJIŠTĚNÍ OSVĚTLENÍ PRACOVIŠTĚ A NAPÁJENÍ PRO 

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 

Napájení pro elektrická zařízení bude zajištěno v rámci celostaveništního 
rozvodu elektrické energie. V blízkosti stavebního výtahu bude umístěn staveništní 
rozvaděč, ze kterého bude kabelovým vedením distribuována elektrická energie do 
jednotlivých pater pracovního prostoru. Kabelové vedení (o zaručeném příkonu 32 A 
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a efektivním napětí 230 V) a jeho zakončení musí odpovídat předepsaným 
požadavkům na mechanickou odolnost a vodonepropustnost. 

S primárním osvětlením pracoviště se neuvažuje, protože práce na střešní 
rovině nebudou prováděny za podmínek snížené viditelnosti. Pro dodatečné 
osvětlení pracoviště během denní pracovní doby budou využita přenosná 
halogenová světla vyžadující připojení na standartní energetickou síť s efektivním 
napětím 230 V. Všechna zakončení elektrických rozvodů, zástrčky a zásuvky 
přítomné na stavbě jsou certifikované s krytím IP65, tedy vhodné pro provoz ve 
venkovním prostředí. Uvnitř staveniště v místech, kde kříží dopravní koridor pro pěší 
i pro vozidla budou instalovány kabelové přejezdy (přechody). Budou použity kabely 
s vysokou odolností proti mechanickému poškození. Revize dočasného elektrického 
zařízení jsou prováděny s četností půl roku oprávněným revizním technikem (dle 
ČSN 33 1500). Všechna elektrická ruční nářadí užívaná na stavbě musí mít 
provedené revize, kontroly a prohlídky dle ČSN 33 1600. 
 
7.1.7.5 UPŘESNĚNÍ PLÁNU ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ 
 

V případě zranění pracovníka na pracovišti, ať už je toto zranění způsobeno 
jakkoliv, jsou povinni poskytnout první pomoc všichni přítomní pracovníci, protože 
byli na tyto krizové situace předem náležitě proškoleni. Rovněž byli také seznámeni 
s plánem staveniště a s umístěním plně vybavených lékárniček v rámci bodů první 
pomoci. Tyto lokality jsou na staveništi vyznačeny příslušnou informativní značkou. 
Pro zkontaktování složek IZS je třeba využít pohotovostního telefonu umístěného ve 
vrátnici stavby. V rámci upřesnění plánu byli identifikovány tyto krizové situace: 
 
Požár: Osoba detekující požár je povinna o tom neprodleně informovat vedoucího 
pracovníka i své kolegy. Všichni zaměstnanci vyskytující se na pracovišti jsou povinni 
řídit se pokyny vedoucího pracovníka a dle těchto pokynů přistoupit k hašení požáru 
(pracovní prostor na střešní rovině je k tomuto účelu vybaven pravidelně 
rozmístěnými hasicími přístroji) a vyklizení okolí vzniku požáru aby došlo 
k minimalizaci škod, či v případě, že bude požár vyhodnocen jako neuhasitelný, 
neodkladně zahájit evakuaci a využít k tomu určené trasy a prostředky. Pracovníci se 
následně musí shromáždit na tomu předem určeném místě. Následně je vedoucí 
pracovník povinen zaevidovat jejich počet a požár neprodleně nahlásit v ohlašovně 
požáru, která je umístěna ve vrátnici stavby a prostřednictvím telefonu zkontaktovat 
HZS. V rámci provádění této činnosti budou na střešní rovině umístěny dva ruční 
práškové hasící přístroje o hmotnosti 6kg. Na staveništi bude celkem umístěno 12 
hasících přístrojů (6 práškových, 3 sněhové a 3 pěnové). Únikové cesty budou 
značeny standardními značkami směru úniku (šipka) označujících nejbližší 
bezpečnou únikovou trasu. Všechny únikové cesty budou ústit do prostoru 
shromaždiště. O umístění shromaždiště a trasách únikových cest budou všichni 
pracovníci informování v rámci vstupního školení. 

 
Havárie vody: V případě havárie vody jsou zaměstnanci povinni tuto skutečnost 
neprodleně oznámit vedoucímu pracovníkovi. Dále jsou povinni zahájit odklízení 
vybavení z dosahu vody tak, aby došlo k minimalizaci škod. Dále v případě že hrozí 
zkratování vedení elektrické energie v důsledku vniknutí vody, jsou zaměstnanci 
povinni přerušit přívod energie do vedení, vypnutím proudu na příslušném stavebním 
rozvaděči. Vedoucí pracovník případně pověřený zaměstnanec musí neprodleně 
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přerušit dodávku vody uzavřením příslušného uzávěru, v případě rozsáhlé havárie i 
hlavního uzávěru ve vodoměrné šachtě poblíž hlavního vstupu do objektu. 

 
Zásah elektrickým proudem: V případě zasažení elektrickým proudem jsou všichni 
zaměstnanci povinni poskytnout zraněné osobě první pomoc a to takovým 
způsobem, aby sami neutrpěli zásah elektrickým proudem. Následně jsou o této 
skutečnosti povinni informovat vedoucího pracovníka. Dále jsou tito zaměstnanci 
povinni přerušit dodávku elektrické energie a to vypnutím přívodu na příslušném 
stavebním rozvaděči. V případě rozsáhlejší poruchy na elektrickém vedení, nebo 
v případě, že by takováto porucha mohla zapříčinit například vznik požáru, je třeba 
neprodleně odpojit ze sítě veškeré zařízení staveniště a to pomocí tlačítka TOTAL 
STOP umístěného na objektu centrální rozvodny poblíž vrátnice stavby. Všechna 
elektrická zařízení užívaná na stavbě musí mít provedené revize, kontroly a prohlídky 
dle ČSN 33 1600. Při nedodržení těchto požadavků se nebezpečným stává jakékoliv 
elektrické zařízení (ruční nářadí, rozvodové skříně a další dočasná elektrická 
zařízení na staveništi). Jakékoliv poškození elektrického zařízení nebo kabelového 
vedení je třeba neprodleně odpojit od sítě a nahlásit poruchu. 

 
Pád z výšky: V případě pádu pracovníka z výšky jsou všichni zaměstnanci povinni 
poskytnout zraněnému první pomoc, dále musí o této skutečnosti informovat 
vedoucího pracovníka, který by měl neprodleně přivolat zdravotnickou záchrannou 
službu, operující v rámci jednotek IZS. Dále je povinností pracovníků ihned po 
zjištění pádu osoby zajistit místo, odkud pracovník spadl tak, aby již nemohlo dojít 
k dalšímu pádu z výšky (uzavřením místa pádu, dozorem osoby, provizorním 
ohrazením). 
 
7.1.7.6 PŘEHLED ČINNOSTÍ PODLÉHAJÍCÍCH VYSTAVENÍ POVOLENÍ K 

PRACÍM 
 

 Použití jednostranných kovových pracovních schůdků, žebříků 

 Použití auta s hydraulickou rukou 

 Horké práce – práce s otevřeným ohněm – sváření/otevřený plamen 

 Práce v celotělovém postroji 
 
7.1.7.7 PŘEHLED MATERIÁLŮ OBSAHUJÍCÍCH NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ 

LÁTKY 
 

 Dow Insta-Stik: PUR pěna sloužící pro lepení spádových vrstev zateplení 
z polystyrenových desek. Tato směs je vysoce hořlavá při kontaktu 
s otevřeným ohněm a může dojít k explozi tlakového obalu a zároveň také 
PUR pěna obsahuje složky, které při aplikaci pěny utváří toxické výpary, jenž 
mohou při vdechnutí poškodit dýchací soustavu. Při používání tohoto výrobku 
budou mít pracovníci přímo na staveništi dostupnou kopii bezpečnostního listu 
výrobku, který je součástí přílohy k tomuto dokumentu. 

 Glastek AL 40 Mineral; Glastek 30 Sticker Plus; Elastek 50 Special Dekor:  
Všechny typy asfaltového pásu použité při realizaci mohou při přehřátí nad 
teplotu 250°C produkovat dráždivý, až dusivý dým toxického složení, který 
může při vdechnutí poškodit dýchací soustavu. Rovněž při překročení této 
teploty může dojít ke vzplanutí pásů a ten může v rozsahu střešní roviny 
způsobit devastující požár. Při používání tohoto výrobku budou mít pracovníci 
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přímo na staveništi dostupnou kopii bezpečnostního listu výrobku, který je 
součástí přílohy k tomuto dokumentu. 

 

7.1.8 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
7.1.8.1 ZPŮSOB LIKVIDACE ODPADŮ ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI 
 
Tab. 10: Kategorizace odpadů při provedení střešního souvrství ploché střechy 

Číslo 

činnost

i

Název činnosti

Katalogové 

číslo 

odpadu

Vzniklý odpad

Typ 

odpad

u

Nakládání se vzniklým odpadem

101314 Betonov ý kal O
Po zaschnutí - sejmout z podkladu a v y hodit 

do stav ební suti (přistav ený kontejner)

150102
Obal od penetračního nátěru - 

plastov ý kbelík
T

Po důkladném umy tí - odv ést a v y třídit do 

kontejneru na plastov ý odpad

170302
Ořezy  modif ikov aného 

asf altov ého pásu
N

Nebezpečný odpad - Hořlav ina (F), Zdrav í 

škodliv ý (Xn) - odv ést na sběrné místo 

nebezpečného odpadu

150102 Obal - igelitov á balící f ólie T
Tříditelný odpad - odv ést a v y třídit do 

kontejneru na plastov ý odpad

150110
Obal od PUR lepidla - ocelov á 

tlakov á nádoba
N

Nebezpečný odpad - Extrémně hořlav ý (F+), 

Zdrav í škodliv ý (Xn) - odv ést na sběrné místo 

nebezpečného odpadu

170203 + 

150102 

Ořezy  poly sty renu + Obal - 

igelitov á balící f ólie
T

Tříditelný odpad - odv ést a v y třídit do 

kontejneru na plastov ý odpad

170302
Ořezy  modif ikov aného 

asf altov ého pásu
N

Nebezpečný odpad - Hořlav ina (F), Zdrav í 

škodliv ý (Xn) - odv ést na sběrné místo 

nebezpečného odpadu

150102
Obal - igelitov á balící f ólie + 

ochranná f ólie lepící v rstv y
T

Tříditelný odpad - odv ést a v y třídit do 

kontejneru na plastov ý odpad

170302
Ořezy  modif ikov aného 

asf altov ého pásu
N

Nebezpečný odpad - Hořlav ina (F), Zdrav í 

škodliv ý (Xn) - odv ést na sběrné místo 

nebezpečného odpadu

150102 Obal - igelitov á balící f ólie T
Tříditelný odpad - odv ést a v y třídit do 

kontejneru na plastov ý odpad

150110
Obal od stav ebního silikonu - 

plastov á kartuš
N

Nebezpečný odpad - Zdrav í škodliv ý (Xn) - 

odv ést na sběrné místo nebezpečného odpadu

170402
Ořezy  a nespotřebov ané zby tky  

hliníkov ého plechu
T

Recy klov atelný odpad - odv ést ke zpětnému 

v y užití do Sběrných surov in

ŽP7 Úklid pracov iště
v iz. položky  

1 - 6

Neodklizené zby tky  odpadů - z 

předchozích činností
O v iz. Položky  1-6

Aplikace spodní 

části 

hy droizolační 

v rstv y

Aplikace 

sv rchní části 

hy droizolační 

v rstv y

ŽP6

Utěsnění 

napojení + 

prov edení 

oplechov ání

Příprav a 

podkladu

ŽP2
Lepení 

parozábrany

ŽP3
Lepení spádov é 

v rstv y

ŽP5

ŽP1

ŽP4

 
N = nebezpečný odpad, T = tříditelný odpad, O = ostatní odpad 
 
7.1.8.2 DOPADY PROVÁDĚNÍ DANÝCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 

ZPŮSOB OMEZENÍ TĚCHTO DOPADŮ 
 

Jediným potenciálním dopadem na životní prostředí v rámci provádění 
činností jsou zbytky asfaltových pásů. Vzhledem k charakteru použití nepředstavují 
asfaltové hydroizolační pásy významné riziko pro životní prostředí. Nicméně 
vzhledem k obsahu asfaltu může přítomnost zbytků nebo použitých asfaltových 
hydroizolačních pásů způsobit znečištění povrchových vod a půdy. Pokud dojde k 
nežádoucímu úniku rozehřátého asfaltu, je pracovník, který havarijní únik zjistí 
povinen vyhodnotit vlastní situaci a havarijní únik všemi dostupnými prostředky 
zastavit. Pokud hrozí únik do kanalizace, je nutno kanalizační vpusť utěsnit těsnícím 
materiálem a uniklý přípravek ohradit vhodným sorbentem (písek, zemina, Absodan). 
Pokud dojde k úniku do kanalizace, ihned uvědomte správce kanalizace, případně 
složky integrovaného záchranného systému. 
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7.1.8.3 OCHRANA JIŽ PROVEDENÝCH KONSTRUKCÍ 
 

V průběhu realizace skladby střešního pláště je třeba pouze ochránit stávající 
monolitickou a zděnou konstrukci atiky před mechanickým poškozením, zejména 
nároží a hrany vnějších ploch. Toho bude dosaženo poučením pracovníků 
pohybujících se na střešní rovině, důslednou kontrolou ze strany vedoucích 
pracovníků a nabádání ke zvýšené opatrnosti při práci (zejména opracování detailů). 
 

7.1.9 POUŽITÉ PŘEDPISY 
 

 Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci). 
Konkrétně: 

o ČÁST PRVNÍ - § 2, 3, 4, 5, 6 
 

 Zákon č. 201/2012 Sb., O ochraně ovzduší. 
Konkrétně: 

o ČÁST PRVNÍ - § 1, 2 
o ČÁST DRUHÁ - § 3, 4 

 

 Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech. 
Konkrétně: 

o ČÁST PRVNÍ - § 1, 2, 3, 4 
o ČÁST DRUHÁ - § 5, 6, 9a 
o ČÁST TŘETÍ - § 10, 10a, 12, 16 

 

 Vyhláška č. 93/2016 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů, kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů. 

 

 Vyhláška č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Konkrétně: 

o § 2, 3 
o Příloha 1  - I.  

- II. 
- III. 

o Příloha 2  - I. 
- XIII. 
- XIV. 

o Příloha 3  - I. 
- XIII. 

o Příloha 5  - 5 
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 Vyhláška č. 362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky. 
Konkrétně: 

o §  3 
o Příloha  - I. 

- II. 
- IV. 
- V. 
- VI. 
- VII. 
- IX. 
- XI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracováno na základě zdroje [10], [11]
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7.2 ZDĚNÍ NOSNÉHO OBVODOVÉHO ZDIVA 
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7.2.1 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
7.2.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
Název stavby: Dostavba školního areálu ZŠ Zdice 
Místo stavby: ul. Žižkova, Zdice 
Investor: Město Zdice 
Charakter stavby: Novostavba 
Účel stavby: Základní škola 
Generální projektant: Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o. 
Odpovědný projektant: Ing. arch. Tomáš Šantavý 
 
7.2.1.2 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ŘEŠENÍ 
 

Předmětem řešení bude zdění nosného obvodového zdiva ve všech podlažích 
objektu. Zdivo je navrženo z cihel HELUZ Family 44 broušených tloušťky 440 mm na 
tenkovrstvé lepidlo.  
 

7.2.2 VSTUPNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY 
 
7.2.2.1 VÝPIS MATERIÁLŮ 
 
Cihly HELUZ Family 440 broušené 

 Rozměry d/š/v – 247/440/249 mm 

 Pevnost v tlaku 10 MPa 

 Souč. prostupu tepla U = 0,17 W/m2*K 

 Spotřeba 16 ks/m2 
 
Malta HELUZ SBC pro celoplošnou tenkou spáru 

 Lepidlo na lepení cihel 

 Pevnost v tlaku 10 MPa 

 Balení 25 kg 
 
Zakládací malta HELUZ 

 Malta pro zakládání cihel 

 Pevnost v tlaku 10 MPa 

 Balení 25 kg 
 

7.2.2.2 ZÁSADY MANIPULACE, DOPRAVY A SKLADOVÁNÍ MATERIÁLŮ 
 
Cihly HELUZ Family 440 broušené 

 Doprava: Transport pomocí nákladního automobilu na paletách, balení 
materiálu zajištěna proti pohybu – možnost převrácení a rozbití. 

 Manipulace: Naložení a vyložení paletovaného materiálu z nákladního 
automobilu pomocí hydraulické ruky a materiál bude uložen na skládku k tomu 
určené. Transport do prostoru pracoviště bude pomocí věžového jeřábu – 
opatrnost při manipulaci – nebezpečí rozbití cihel. 

 Skladování: Na místě tomu určeném, zafóliované výrobky na paletách je vždy 
nutné skladovat na vodorovném, nerozbřídavém a odvodněném podkladu. 
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Cihly skladujeme tak, aby nedocházelo k jejich poškození vlivem následné 
manipulace. Cihly chráníme proti nepříznivým povětrnostním vlivům (zejména 
cihly s porušenou fólií - otevřené palety, palety s poškozenou fólií). Cihly 
uskladňujeme podle jejich povahy a obalu, tzn. např. ucelené palety cihel bez 
porušené fólie ve venkovním prostředí na venkovních skladovacích plochách, 
ucelené palety s cihlami se ukládají maximálně 3 na sebe. 

 
Malta HELUZ SBC pro celoplošnou tenkou spáru 

 Doprava: Transport pomocí nákladního automobilu, v papírových pytlích na 
paletách, balení materiálu zajištěna proti pohybu – možnost protržení a 
rozsypání směsi. 

 Manipulace: Naložení a vyložení paletovaného materiálu z nákladního 
automobilu pomocí hydraulické ruky, která je součástí automobilu. Následné 
uložení do skladu a opětovné vyskladnění bude probíhat pomocí paletového 
vozíku až na plochu, kde bude následovat transport pomocí věžového jeřábu 
do prostoru pracoviště – opatrnost při manipulaci – nebezpečí protrhnutí obalu 
a rozsypání směsi. 

 Skladování: V suchém prostředí, v originálních obalech na paletách či 
dřevěném roštu – zamezení vniknutí zemní vlhkosti. Při přístupu vlhkosti 
nebezpečí ztvrdnutí směsi. Nutno skladovat při teplotách neklesajících pod 
0°C – nebezpečí degradace směsi. Skladovatelnost 4 měsíce. Pro účely 
skladování tohoto materiálu byl vyčleněn krytý a uzamykatelný skladovací 
prostor v plechových kombi kontejnerech o rozměrech 2,5 x 6 m. 

 
Zakládací malta HELUZ 

 Doprava: Transport pomocí nákladního automobilu, v papírových pytlích na 
paletách, balení materiálu zajištěna proti pohybu – možnost protržení a 
rozsypání směsi. 

 Manipulace: Naložení a vyložení paletovaného materiálu z nákladního 
automobilu pomocí hydraulické ruky, která je součástí automobilu. Následné 
uložení do skladu a opětovné vyskladnění bude probíhat pomocí paletového 
vozíku až na plochu, kde bude následovat transport pomocí věžového jeřábu 
do prostoru pracoviště – opatrnost při manipulaci – nebezpečí protrhnutí obalu 
a rozsypání směsi. 

 Skladování: V suchém prostředí, v originálních obalech na paletách či 
dřevěném roštu – zamezení vniknutí zemní vlhkosti. Při přístupu vlhkosti 
nebezpečí ztvrdnutí směsi. Nutno skladovat při teplotách neklesajících pod 
0°C – nebezpečí degradace směsi. Skladovatelnost 4 měsíce. Pro účely 
skladování tohoto materiálu byl vyčleněn krytý a uzamykatelný skladovací 
prostor v plechových kombi kontejnerech o rozměrech 2,5 x 6 m. 

 
7.2.2.3 METODY KONTROLY KVALITY MATERIÁLŮ 
 
Cihly HELUZ Family 440 broušené 

 Kontrola dodání správného typu cihel – měření rozměrů, typ dle výpisu 
materiálů 

 Materiál nesmí být mechanicky poškozen – rozbité cihly – vizuální kontrola 

 Materiál nesmí být ponechán ve vlhku – známky vlhkosti materiálu – vizuální 
kontrola 
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Malta HELUZ SBC pro celoplošnou tenkou spáru  

 Kontrola dodání správného typu malty – dle výpisu materiálu 

 Materiál nesmí jevit známky přemrznutí – ztvrdnutí směsi, nedostatečná 
pojivost – vizuální kontrola 

 Materiál nesmí být ponechán ve vlhku – vlhkost směsi i obalového materiálu – 
vizuální kontrola 

 Balení malty nesmí mít prošlou záruční lhůtu – zatuhnutí malty v pytlích  

 Materiál nesmí být dodán v poškozených obalech – vysypání malty – vizuální 
kontrola 

 
Zakládací malta HELUZ 

 Kontrola dodání správného typu malty – dle výpisu materiálu 

 Materiál nesmí jevit známky přemrznutí – ztvrdnutí směsi, nedostatečná 
pojivost – vizuální kontrola 

 Materiál nesmí být ponechán ve vlhku – vlhkost směsi i obalového materiálu – 
vizuální kontrola 

 Balení malty nesmí mít prošlou záruční lhůtu – zatuhnutí malty v pytlích  

 Materiál nesmí být dodán v poškozených obalech – vysypání malty – vizuální 
kontrola 

 

7.2.3 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
7.2.3.1 PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
 
Zajištění prostoru pracoviště 

Před zahájením činnosti musí být vymezen prostor dostatečný pro transport, 
skladování a přípravu stavebního materiálu a prostor potřebný pro pohyb a umístění 
stavební mechanizace nutné pro výkon činnosti. 
 
Vyklizení pracoviště 

Pověřená osoba (vedoucí čety, stavbyvedoucí) přebírá pracoviště náležitě 
uklizené, bez odpadu či jakýchkoliv pozůstatků předchozí stavební činnosti, které by 
mohly bránit ve výkonu chystané činnosti či ohrožovat zdraví a bezpečnost osob. 
Pokud se pracoviště v tomto stavu nenachází, je pověřená osoba povinná sjednat 
nápravu. 
 
Zřízení podpůrných konstrukcí 

Před zahájením samotné realizace je nutné nainstalovat prvky ochrany proti 
pádu z výšky v celé ploše podlaží. Zejména se jedná o zakrytí všech prostupů 
stropní konstrukcí neposuvným poklopem s dostatečnou pevností. Zakrýt se nemusí 
otvory jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru nepřesahují 0,25 m. Dále 
je nutné zřídit po obvodu podlaží bezpečnostní zábradlí výšky 1100 mm se střední 
tyčí a okopovou hranou výšky min 150 mm. Zábradlí bude kotveno svorkami do 
konstrukce nižšího podlaží. 
 
Napojení na sítě 

Před zahájením stavby je nutné zajistit přístup pracovníkům k napojení na sítě 
nezbytné pro výkon činnosti. Přístup jim má být umožněn dle předchozího ujednání a 
to investorem, jemuž bude cena za užívání po předložení faktury zaplacena dle 
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podmínek uvedených ve smlouvě. Jedná se zejména o napojení na vodovodní řad, a 
to pomocí vodovodní přípojky o průměru 3/4‘‘ a napojení na energetickou síť 380V o 
zaručeném příkonu 32 A. Všechna zakončení elektrických rozvodů, zástrčky a 
zásuvky přítomné na stavbě jsou certifikované s krytím IP65,  tedy vhodné pro 
provoz ve venkovním prostředí. Uvnitř staveniště v místech, kde se kříží dopravní 
koridor pro pěší i pro vozidla budou instalovány kabelové přejezdy (přechody). Budou 
použity kabely s vysokou odolností proti mechanickému poškození. 
 
Doprava materiálu 

Materiál bude do prostoru pracoviště dopravován za pomoci věžového jeřábu 
či nákladních automobilů. V důsledku toho je nutné zajistit prostor pro příjezd a 
manipulaci těchto vozidel.  
 
Skladování materiálu 

Stavební materiál a nářadí budou skladovány mimo prostor pracoviště 
v suchém, krytém a uzamykatelném skladu (resp. venkovním skladu), ke kterému 
musí mít pracovníci a hlavně pověřená osoba přístup. Do prostoru pracoviště bude 
dopravován pravidelně v potřebném množství a skladován na vymezeném prostoru a 
to tak, aby neohrožoval bezpečnost práce ani její plynulost.  
 
Kontrola materiálu 

Před zahájením i v průběhu činnosti je třeba kontrolovat a zajistit dostatečné 
množství pracovního materiálu, pracovních nástrojů a průběžně je dle potřeby 
doplňovat. Při dodávce materiálu ji přejímá pověřená osoba (vedoucí čety, 
stavbyvedoucí), která dbá na jeho kvalitu, množství a odhalí případné chyby či 
nesrovnalosti. 
 
Hygiena 

Pracovníkům musí být zhotovitelem umožněn přístup na sociální zařízení a ke 
zdroji pitné vody po celou dobu výkonu pracovní činnosti. 
 
7.2.3.2 STRUKTURA PRACOVNÍ ČETY 
 

Pracovní kolektiv pro provádění je navržen tak, aby co nejvíce zefektivnil 
provádění činnosti a to jak s důrazem na kvalitu provedení, tak i na rychlost realizace 
ploché střechy objektu při co nejefektivnějším zapojení všech níže zmíněných 
pracovníků. Skladba pracovního kolektivu je následující: 
 
Vedoucí pracovní čety 

Zodpovídá za rozdělování práce v rámci čety a za kvalitu práce provedené 
četou v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací. Dohlíží na bezpečnost práce 
svých pracovníků, provádí vizuální a měřičskou kontrolu provedených prací (včetně 
rovinnosti a svislosti požadované technologickým postupem). Vzhledem ke své vyšší 
kvalifikaci se i osobně podílí na realizaci. 
 
Příprava materiálu – pomocní dělníci 

Tito pracovníci zodpovídají za včasnou přípravu a náležitou kvalitu materiálu 
použitého při realizaci. Jejich úkolem je včas a v dostatečném množství zásobovat 
své kolegy právě používaným materiálem (např.: příprava spádových klínů a desek 
z EPS). Pracovníci jsou povinni řídit se pokyny vedoucího čety. 
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Doprava materiálu – pomocní dělníci 

Úkolem pracovníků je zajistit včasnou dopravu materiálu stavebním výtahem a 
dále z meziskladu k pracovníkům provádějícím realizovanou vrstvu ploché střechy. 
Pracovníci jsou povinni řídit se pokyny vedoucího čety. 
 
Zdění nosných obvodových stěn – zedníci 

Jejich úkolem je zdění nosných obvodových stěn dle technologického postupu 
v dostatečné kvalitě a rozsahu. Pracovníci jsou povinni řídit se pokyny vedoucího 
čety. 
 
7.2.3.3 BEZPROSTŘEDNÍ PODMÍNKY PRO PRÁCI 
 

Teplota pro zdění by se měla pohybovat v rozmezí +5 až +25 °C, kdy by 
teplota neměla klesnout pod +5 °C ani v noci. Zdění za teplot nižších než +5 °C se 
nedoporučuje, zdění za teplot nižších než -5 °C je zakázáno. Důsledkem nedodržení 
teplotních podmínek dochází k narušení chemických procesů v maltě a malta 
nedosahuje vlastností deklarovaných výrobcem. Ke zdění se nesmí používat 
promrzlé zdící bloky. Pokud nelze splnit požadavky na teplotu, lze zdění realizovat 
pouze přijetím speciálních opatření. Použití přísad proti mrazu a rozmrazování 
pomocí solí není přípustné. Před zděním se zkontroluje vlhkost zdících prvků. Stačí 
vizuální kontrola pro případ, že by byly prvky špatně skladovány v porušeném obalu. 
Nutná je kontrola vlhkosti podlah a navazujících svislých konstrukcí. Kontrola 
relativní vlhkosti vzduchu se standardně neprovádí, pouze pokud je zjevná velmi 
vysoká vlhkost vzduchu a hrozí kondenzace vodní páry. 

 
7.2.3.4 STROJE A PŘÍSTROJE, PRACOVNÍ POMŮCKY 
 
Pracovní nástroje a pomůcky 

 Vyrovnávací souprava 

 Nanášecí válec SBC 

 Pila na cihly 

 Univerzální hladítko nerezové 

 Metr svinovací 

 Zednická šňůra 

 Úhelník 

 Hliníková vodováha 2 a 0,6 m 

 Olovnice 

 Rotační laserový přístroj 

 Zednická lžíce nerezová 

 Naběrák (fanka) 

 Zednické kladívko 

 Gumová palička 

 Kbelík 

 Kolečko 

 Lopata 

 Smeták průmyslový  

 Kbelík 
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Bezpečnostní vybavení zařízení staveniště 

 Neprůhledný mobilní plot TOI TOI CITY: Souvislé obvodové oplocení stavby 
výšky 2000 mm (v žádném místě obvodu neklesne výška oplocení pod 
hodnotu 1800 mm vzhledem k okolnímu terénu). Oplocení zamezuje pohledu 
do staveniště a zachycuje nečistoty vznikající v důsledku výstavby. Rám 
oplocení je tvořen U profilem 60 x 40 x 60 mm. Výplň rámu je tvořena 
kovovým trapézovým plechem. Rozměry jednotlivých polí jsou 2160 x 2070 
mm. 

 Výsuvné zábradlí VEPE: Mobilní bezpečnostní zábradlí výškově 
nastavitelné, s horní a střední tyčí a okopovou hranou výšky 150 mm. Toto 
zábradlí bude osazeno na obvodové konstrukci a po obvodu schodiště, které 
slouží jako výstupní otvor do podlaží. Dále kolem otvoru pro vedení VZT jako 
pevná zábrana proti pádu. Výška horní vodorovné tyče zábradlí je vždy 
minimálně 1100 mm. Konstrukce sloupků zábradlí umožňuje jeho přikotvení 
ke konstrukci pomocí připínacího mechanismu, dotahovaného šroubem. 
Osová vzdálenost sloupků nesmí překročit 3000 mm. Hmotnost konstrukce 
sloupku je 12 kg. 

 Kotevní bod SECUPOINT: Pevný kotevní bod určený k připevnění osobní 
ochranné výstroje proti pádů. Jedná se ocelovou tyč s vázacím okem, 
kotvenou přímo do nosné konstrukce střešního souvrství. Skrz vázacího oko 
je průběžně protaženo ocelové vodící lano, sloužící k připnutí osobních 
úvazků. Maximální osová zdálenost jednotlivých kotevní bodů nesmí 
přesáhnout 6000 mm. Vzdálenost od linie kotevních bodů po hranu volného 
pádu nesmí být menší než 1500 mm ve smyslu §3 Nařízení vlády č. 362/2005 
Sb. 

 Bezpečnostní žebřík HUBER SiS 1: Bezpečnostní žebřík z nerezové oceli 
určený pro výstup z nižšího do vyššího podlaží objektu směrem na stropní 
konstrukci. Svými parametry a zajištěním tento žebřík splňuje požadavky 
uvedené v příloze č. III Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

 
Dočasné konstrukce 

 Pojízdné lešení HAKI Universal typ č.2: Při provádění prací bude použito 
pojízdné lešení HAKI Universal typ č.2. Lešení bude montováno a používáno 
v souladu s návodem k montáži a použití (je součástí Přílohy F tohoto 
dokumentu) a bude splňovat parametry dle Standard. Lešení mohou 
montovat, demontovat a používat pouze osoby prokazatelně seznámené s 
návodem k montáži. Pracovníci montující lešení musí být pro montáž 
vyškoleni. Lešení bude označeno  identifikačním  štítkem dle Standard, 
pravidelné vizuální kontroly stvrzené podpisem na identifikačním štítku budou 
probíhat po každé montáži, po vystavení lešení neobvyklým   podmínkám   
(silný   vítr,   déšť,…),   max.   však   po   každých sedmi provedeného lešení i 
vnitřní bezpečnostní zábradlí s předepsanou pevností o výšce 1100 mm se 
střední tyčí. 

 
 
 
 
 
 
 



Diplomová práce        ČVUT v Praze  
Bc. Milan Maxa                 Fakulta stavební 
                                     2019 
 

Stránka 7 

 

7.2.4 TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
 
7.2.4.1 KONTROLA PROJEKTU 
 

Před přesunem na stavbu a před samotným zahájením prací bude dle 
projektové dokumentace zkontrolováno následující: 

 

 Dostatečné okótování stavebních výkresů, aby bylo možné spočítat správnou 
plošnou výměru obvodového zdiva, a tím i ekvivalentní množství potřebného 
materiálu tak, aby nedocházelo ke zpoždění při realizaci vlivem nedostatku 
stavebního materiálu. Výchozím dokumentem je zejména kladečský výkres 
obvodového zdiva. 

 Ověření správného zakreslení všech potřebných prvků, aby nemohlo dojít 
k opomenutí jejich montáže.  

 Je třeba ověřit a raději znovu provést výpočet součinitele prostupu tepla UT, a 
ověřit tak dostatečnost tloušťky obvodového zdiva tak, aby byla splněna 
normová hodnota UN= 0,30 [W/(m2.K)]. 

 V neposlední řadě je třeba ověřit správnou skladbu a funkčnost navržené 
skladby obvodového zdiva a to na základě detailů, které jsou součástí 
projektové dokumentace a rovněž ověřit, zda je v projektové dokumentaci 
uvedena správná tloušťka zdiva. 

 Na závěr kontroly projektu je na základě detailů potřeba ověřit funkčnost a 
proveditelnost návazností obvodového zdiva na monolitické železobetonové 
konstrukce. 

 
Pokud některý z těchto výše zmíněných bodů není splněn, není rozumné začít 

samotnou realizaci. Zodpovědná osoba je v tomto případě pověřena sjednat nápravu 
a požádat o doplnění nedostatků do projektové dokumentace. 

 
7.2.4.2 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 

 
Před začátkem provádění prací bude zkontrolována úplnost, rozsah a kvalita 

zpracování všech konstrukcí, které musí být bezpodmínečně dokončeny před 
zahájením činnosti: 

 

 Zkontrolujeme, zdali je dokončena vodorovná nosná konstrukce 
železobetonové stropní desky 

 Povrchy pro zdění musí být vodorovné a bez nerovností. Dovolená odchylka 
rovnosti podkladu je ± 15 mm na lati dlouhé 2 m. 

 
Pokud některý z těchto výše zmíněných bodů není splněn, není možné začít 

samotnou realizaci. Zodpovědná osoba je v tomto případě pověřena sjednat 
nápravu. 
 
7.2.4.3 KONTROLA KVALITY VSTUPNÍ 
 

Pověřená osoba (vedoucí čety, stavbyvedoucí) kontroluje, zda jsou 
dokončené a předané všechny předešlé konstrukce a práce – stropní 
železobetonová deska. Dále je nutná kontrola rovinnosti podkladu pro budoucí zděné 
stěny a jeho požadovaná vyzrálost, která činí ± 15mm na 2 m. Musí být 
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zkontrolována dodávka materiálu a provedena kvantitativní i kvalitativní přejímka 
včetně kontroly dodržení zásad pro skladování materiálu a výrobků na staveništi. 
V případě nedodržení těchto podmínek je zodpovědná osoba pověřena sjednat 
nápravu. 
 
7.2.4.4 POSTUP PRACÍ 
 

Dle předložené projektové dokumentace a montážních návodů se stanoví 
přesný technologický postup při provádění dílčích činností: 

 
Bezpečnost práce B0: Během realizace těchto činností může docházet k velkému 
množství rizik, ohrožujících zaměstnance, z nichž většina je obecných a provází celý 
proces provádění. Jedná se zejména o riziko pádu přes volný okraj podlaží, případně 
otvorem v podlaží, tato rizika jsou řešena instalací bezpečnostního zábradlí min. 
výšky 1100 mm se střední tyčí proti propadnutí a okopovou hranou výšky min. 150 
mm a také kotevními body s vodícím lanem pro připnutí osobních zádržných 
systémů. Vyžadováno je rovněž striktní přerušení prací při nepříznivých klimatických 
podmínkách ve smyslu Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., konkrétně přílohy č. IX tohoto 
nařízení (např. při rychlosti větru vyšší než 11 m/s, dohlednost v místě práce menší 
než 30 m, apod.). Dále je důležité umožnit pohyb na pracovišti pouze poučeným 
pracovníkům s odpovídajícím oprávněním. Dalšími obecnými riziky jsou rizika pádu 
břemen na pracovníky a poranění pracovníků při provádění činností (manipulace 
s materiálem, nářadím). Tato rizika je snaha co nejvíce eliminovat striktním 
požadavkem na nošení předepsaných OOPP, kterými jsou v tomto případě ochranná 
helma, reflexní vesta, pevná pracovní obuv (třídy S3), ochranný pracovní oděv, 
rukavice (s ochranou odpovídající povaze prováděné činnosti) a ochranné brýle. 
 
Zaměření stropní konstrukce 

Aby se při použití cihlového systému HELUZ Family využily všechny výhody 
zdění na tenkou ložnou spáru, musí se věnovat velká pozornost založení první vrstvy 
cihel. Prvním důležitým krokem je proto výškové zaměření stropní konstrukce v 
místech, kde se budou vyzdívat stěny. Zaměření se samozřejmě dělá v místech stěn. 
Při nivelizaci se určí nejvyšší bod základů. Z tohoto bodu se pak vychází při 
zakládání první vrstvy cihel.  
 
Kontrola jakosti J1: Kontroluje se poloha svislého obvodového zdiva. Dále se 
kontroluje rovinnost železobetonové stropní konstrukce, která musí být ± 15 mm na 2 
m délky.  
 
Bezpečnost práce B1: Při provádění této činnosti nehrozí pracovníkům jiná rizika, 
než která jsou vypsána v obecných rizicích B0. 
 
Zdění první vrstvy cihel 

První vrstva cihel se zakládá na dokonale vodorovnou a souvislou vrstvu malty 
(ne na maltu v pruzích), která nesmí být v žádném případě tenčí než 10 mm. Na 
založení první vrstvy se používá speciální zakládací malta HELUZ . Maximální 
povolená tloušťka vrstvy zakládací malty je 40 mm. Aby tato maltová vrstva byla 
skutečně vodorovná, používá se při jejím nanášení nivelační přístroj s latí a 
vyrovnávací souprava, která se skládá ze dvou přípravků s měnitelným nastavením. 
Pomocí těchto přípravků se nastavuje tloušťka a šířka nanášené maltové vrstvy na 
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jednotlivých místech základů. Kromě vyrovnávací soupravy je na urovnání maltové 
vrstvy potřebná hliníková lať o délce alespoň 2 m. Jeden výškově nastavitelný 
přípravek se postaví na nejvyšší bod stropní desky, kde se vyrovná podle 
zabudované vodováhy do vodorovné polohy a nastaví se tak, aby vodicí lištou 
vymezoval požadovanou minimální tloušťku maltové vrstvy 10 mm. Poté do úchytu 
přípravku na doraz upevníme lať, na kterou nastavíme čtecí zařízení laseru přesně 
do výšky laserového paprsku. Po dobu zakládání již nesmíme s laserovým 
nivelačním přístrojem a ani se čtecím zařízením na lati hýbat. Nyní můžeme 
přípravek přemístit do místa, kde hodláme se zakládáním začít. Podle délky 
používané hliníkové latě pro srovnání maltového lože se odměří vzdálenost druhého 
vyrovnávacího přípravku od prvního. Oba přípravky se pomocí stavěcích šroubů 
nastaví do výšky určené nivelačním přístrojem, zároveň se podle tloušťky stěny 
nastaví i požadovaná šířka maltového lože a zkontroluje se vodorovná poloha 
vodicích lišt. Po nastavení obou přípravků do stejné roviny se může začít s 
nanášením a urovnáváním maltového lože mezi oběma přípravky. Je třeba také dbát 
na správnou konzistenci zdicí malty. Při nanášení malty v daném úseku se hliníková 
lať může použít i jako pomůcka proti padání malty ze stropní konstrukce. Po 
nanesení se malta urovná tím způsobem, že se stejnou latí malta stahuje až do 
úrovně vodicích lišt přípravků. Přebytečná malta se odstraní. Takto získáme první 
úsek dokonale vodorovného, souvislého maltového lože na položení první vrstvy 
cihel. Jeden z přípravků se přemístí ve směru postupu nanášení malty a druhý se 
ponechá v původní poloze. Vzdálenost přípravků zůstává stejná. Přemístěný 
přípravek se urovná do požadované výšky a nastaví se jeho vodorovná poloha. 
Postup nanášení a urovnávání malty je stejný. Když je další úsek malty hotový, zadní 
přípravek se opět přemístí ve směru postupu, přičemž druhý na konci maltového lože 
zůstává na svém místě. Celý tento postup se opakuje, dokud není hotový jeden 
souvislý úsek maltového lože, například v délce jedné stěny. Zdění obvodových stěn 
se začíná v rozích osazením rohových cihel. Zde platí stejná pravidla jako u systému 
zdění z nebroušených cihel. Každá rohová cihla je oproti rohovým cihlám ve vrstvách 
pod a/nebo nad touto vrstvou půdorysně otočená o 90°. Mezi takto osazené rohové 
cihly se z vnější strany natáhne zednická šňůra. Podél ní se ukládají jednotlivé cihly 
první vrstvy, které se urovnají v obou směrech pomocí gumové paličky a vodováhy. 
První vrstva cihel se ukládá přímo do maltového lože. Přitom je třeba neustále dbát 
na správnou konzistenci malty. Osazované cihly by mělo být možné pohodlně 
vyrovnat, nesmí se přitom příliš vtlačovat do malty. V případě, kdy je už malta příliš 
tuhá, je možné na její povrch přidat vrstvu malty pro tenké spáry. Při osazování první 
vrstvy cihel je velmi důležité, aby výškové rozdíly mezi jednotlivými cihlami 
nepřesahovaly 0,5 mm tak, aby rozdíl bylo možné vyrovnat tenkou vrstvou malty. 
 
Kontrola jakosti J2: Kontroluje se shoda použitých zdících prvků a malt s projektovou 
dokumentací, provedení spár, jejich tloušťka dodržení mezních odchylek rovinnosti 
vyzdívané stěny, která u vyzdívané stěny s nedokončeným povrchem činí ± 5 mm na 
vztažnou délku > 15 m, a rovněž také musí splňovat mezní odchylku svislosti od 
svislé osy, která činí ± 15 mm na výšku > 15 m.  
 
Bezpečnost práce B2: Nejvýznamnějším rizikem vzniklým v důsledku této činnosti je 
riziko poškození zraku v důsledku poleptání odstřikující lepící maltou v průběhu jejího 
nanášení. Pro eliminaci tohoto rizika je vyžadováno nošení bezpečnostních brýlí 
z tvrzeného plexiskla v rámci OOPP (Bezpečnost práce B0) a dbaní na zvýšenou 
opatrnost při nanášení malty.  



Diplomová práce        ČVUT v Praze  
Bc. Milan Maxa                 Fakulta stavební 
                                     2019 
 

Stránka 10 

 

Mezioperační kontrola 
V průběhu zdění bude provedena kontrola shody použitých zdících prvků a 

malt s projektovou dokumentací, provedení spár, jejich tloušťka, dodržení mezních 
odchylek svislosti a rovinnosti vyzdívané stěny. U stavebních otvorů budou 
ověřovány jejich rozměry ve vodorovném i svislém směru, pravoúhlost stavebního 
otvoru, dále pak rovinnost, svislost a vodorovnost ostění. Důležité je ověřit i dodržení 
opatření při pracích za mimořádných podmínek. V průběhu prací se doporučuje 
průběžně zaznamenávat do stavebního deníku klimatické podmínky. 
 
Zdění dalších vrstev cihel 

Od druhé vrstvy se cihly HELUZ Family vyzdívají na celoplošně nanesenou 
maltu pro tenké spáry. Malta HELUZ SBC se připraví podle návodu na zadní straně 
obalu. Dejte pozor na správný objem přimíchávané vody uvedený v návodu na 
přípravu – malta musí mít hustší konzistenci než v případě nanášení pouze na žebra 
cihel, aby se nepropadala do otvorů v cihlách! Na míchání se používá vhodná 
vrtačka s míchadlem, případně speciální ponorné mísidlo. Těsně před nanášením 
malty doporučujeme navlhčit ložnou plochu cihel malířskou štětkou. Odstraní se tak 
prach z cihel po broušení ložných ploch a zároveň omezí riziko ze zprahnutí tenké 
vrstvy malty. Malta se nanáší pomocí maltovacího vozíku, který se po cihlách spodní 
vrstvy pohybuje po kolečkách. Poloha koleček na osičkách vozíku je z výroby 
nastavena tak, aby v případě maltování cihel HELUZ Family plněných polystyrenem 
jezdila právě po širokých žebrech cihel a ne po polystyrenu, kde by se neodvalovala 
a nepoháněla tak nanášení vrstvy malty z válce pod zásobníkem na celou ložnou 
plochu cihel. V případě potřeby je možné polohu koleček na osičce upravit pomocí 
imbusového klíče. Tato úprava polohy pojezdových koleček je možná i v případě 
nanášení malty na běžné druhy broušených cihel určených pro vnější zdivo. Malta se 
dávkuje do zásobníku maltovacího vozíku, odkud se dostává při rovnoměrném 
pohybu vozíku z válce pod zásobníkem poháněného pojezdovými kolečky na ložnou 
plochu již položených cihel. Do takto nanesené tenké vrstvy malty se před jejím 
zavadnutím pokládá nová vrstva cihel. Položenou broušenou cihlu už nezvedejte ani 
neposouvejte, jinak by se malta musela nanést znovu. U cihel HELUZ Family, které 
mají otvory vyplněné polystyrenem, lze maltu pro tenké spáry nanést na cihly též 
zednickou lžící nebo fankou a rovnoměrně rozprostřít po celé ploše ložné spáry 
zubovým hladítkem. Tento způsob nanášení však vykazuje o něco vyšší spotřebu 
malty než maltovacím vozíkem a tudíž je potřebné dokoupit patřičné množství pytlů 
malty HELUZ SBC. 

 
Kontrola jakosti J3: Kontroluje se shoda použitých zdících prvků a malt s projektovou 
dokumentací, provedení spár, jejich tloušťka dodržení mezních odchylek rovinnosti 
vyzdívané stěny, která u vyzdívané stěny s nedokončeným povrchem činí ± 5 mm na 
vztažnou délku > 15 m, a rovněž také musí splňovat mezní odchylku svislosti od 
svislé osy, která činí ± 15 mm na výšku > 15 m. 
 
Bezpečnost práce B3: Nejvýznamnějším rizikem vzniklým v důsledku této činnosti je 
riziko poškození zraku v důsledku poleptání odstřikující lepící maltou v průběhu jejího 
nanášení. Pro eliminaci tohoto rizika je vyžadováno nošení bezpečnostních brýlí 
z tvrzeného plexiskla v rámci OOPP (Bezpečnost práce B0) a dbaní na zvýšenou 
opatrnost při nanášení malty. 
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Úklid pracoviště a předání stavby 
Po dokončení činnosti dojde k demontáži provizorního zábradlí. Pracoviště se 

uklidí od zbytků stavebních materiálů a jiných nečistot, které se dále umístí na 
předem určené místo v rámci nakládání s odpady. Hotové stavební dílo se následně 
předá investorovi, který může ještě provést vlastní závěrečnou kontrolu provedených 
prací.  
 
Kontrola jakosti J7: Kontroluje se řádné uklizení pracoviště s ohledem na BOZP a 
správné třídění odpadů v rámci nakládání s odpady. 
 
Bezpečnost práce B7: V rámci provádění této činnosti se kromě rizik uvedených v 
bodě Bezpečnost práce B0 žádná další rizika neuvažují. 
 
7.2.4.5 KONTROLA KVALITY VÝSTUPNÍ 
 

Po dokončení zednických prací bude zkontrolována správnost provedení 
zděných stěn, to je zejména rozměry konstrukce – rovinnost, svislost, odchylky 
půdorysné polohy a sevřený (pravý) úhel stěn, dále pak vazba zdiva, tloušťka a 
způsob vyplnění ložných spár. Kontrolováno bude i provedení stavebních otvorů 
(odklon od svislice, nerovnost lícového povrchu, svislost a vodorovnost ostění, hran, 
rohů a koutů) a správnost uložení překladů. Kontrolu provádí pověřená osoba 
(vedoucí čety, stavbyvedoucí) nebo technický dozor stavebníka. V případě, že 
nebyla zjištěna žádná pochybení ani nedodělky v rámci provádění je možné předat 
provedenou práci, která se zaznamená do stavebního deníku. 
 

7.2.5 PRACNOST 
 
7.2.5.1 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL 
 

Zpracován v bodě 4. Řešení technologické struktury. 
 

7.2.5.2 ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 
Zpracován v bodě 5. Řešení časové struktury. 

 
7.2.5.3 ČASY ZÁSOBOVÁNÍ MATERIÁLEM 
 

V případě všech vyžadovaných stavebních materiálů bude jejich navážení 
probíhat v předstihu minimálně 2 dní před zahájením činnosti, během které se 
předpokládá plánované využití tohoto materiálu. Každý z výše uvedených stavebních 
materiálů bude navážen v jedné etapě a tudíž v jeho celkovém objemu pro jedno 
podlaží a náležitě skladován (viz výše). 
 

7.2.6 JAKOST PROVEDENÍ 
 
7.2.6.1 METODY KONTROLY JAKOSTI VÝSLEDNÉHO PROVEDENÍ 
 

 Kontrola místní rovinnosti povrchu se provádí pomocí 2 m dlouhé latě 
minimálně s dvěma libelami – podložky o stejné výšce a půdorysné ploše 
připevněné na koncích latě, které eliminují vliv místních nerovností, které by 
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jinak mohli zkreslit výsledek měření. Při každém kladu latě se pomocí 
posuvného měřítka provede měření a zjistí se vzdálenost mezi měřeným 
povrchem a spodním lícem latě. Pro svislé konstrukce se na každých 25 m2 
kontrolované plochy provede nejméně 5 měření. 

 Přímost hran se měří pomocí latě se dvěma libelami – po přiložení k hraně se 
používá jako srovnávací rovina pro zjišťování odchylek přímosti, nebo napnutý 
provázek či ocelové lanko – pro kontrolu přímosti hran delších jak 3 m. Při 
každém kladu latě se provede 5 měření rozmístěných po 500 mm. Měření se 
provádí především tam, kde podle vizuálního pozorování lze předpokládat 
největší odchylky. 

 Pro měření pravoúhlosti se používá délkové měřidlo (laserový dálkoměr s 
nástavcem pro měření z rohů nebo měřící pásmo), nebo napnutý provázek či 
lanko délky 5 m (se značkami např. po 1 m, 0,5 m, 0,1 m). Pravoúhlost 
svislých konstrukci lze kontrolovat geodeticky zároveň s kontrolou 
půdorysného umístění. Pokud nemáme na stavbě k dispozici geodeta ani 
rotační laser nebo potřebujeme měřit pravoúhlost stavebních otvorů, lze 
pravoúhlost měřit pomocí napnutého provázku nebo lanka a pravoúhlého 
trojúhelníku. Na provázek nebo lanko délky 5 m vyznačíme stejně dlouhé 
úseky nejlépe po 1 m. Měření u svislých konstrukcí by mělo být prováděno 
min. 100 mm nad podlahou. Další možností, jak určit pravoúhlost svislých 
konstrukci a především stavebních otvorů je změření úhlopříček pomoci 
délkového měřidla (svinovací metr, měřící pásmo, laserový dálkoměr apod.). 

 
7.2.6.2 ZÁVAZNÉ KVALITATIVNÍ PARAMETRY 
 

 Místní rovinnost povrchu – zděné kce max.  5 mm/2 m 

 Přímost hran - konstrukce s dokončenými povrchy – místnosti pro pobyt osob 

–  5 mm/1 až 4 m 

 Přímosti hran na vztažnou délku 2m (místní přímost) - konstrukce s 

dokončenými povrchy – místnost pro pobyt osob:  3 mm/2 m 

 Pravoúhlost - konstrukce s dokončenými povrchy –  8 mm/4-8 m 
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7.2.7 BOZ A PO 
 
7.2.7.1 VYMEZENÍ JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BOZ A PO 
 
Tab. 11: Tabulka rizik při provedení zdění nosného obvodového zdiva 

Číslo 

činnosti
Název činnosti Riziko Opatření První pomoc

Poučení pracov níku Se zraněnou osobou nepohy bov at

Zv ýšená opatrnost
V případě bezv ědomí - zajsitit základní 

živ . Funkce

Přerušení prací za 

nepřízniv ých 

pov ětrnostních podmínek

Neprodleně přiv olat ZZS

Prov iz. zábradlí - součást 

lešení, atiky , v ýstupu

Nebezpečí poranění při prov ádění,
Nošení ochranné stav ební 

helmy

Nošení ref lexní v esty

Nošení ochranného oděv u, 

rukav ic a bot

1
Zaměření stropní 

konstrukce
Pouze v iz. Obecné ustanov ení

Pouze v iz. Obecné 

ustanov ení
Pouze v iz. Obecné ustanov ení

2
Zdění prv ní v rstv y  

cihel

Poškození zraku - poleptání 

zakládací maltou + Obecné 

ustanov ení

Ochrana zraku - ochranné 

brýle + obecné ustanov ení

Vy pláchnutí zasaženého oka tekoucí 

v odou -> v y hledat lékařskou pomoc

3
Zdění dalších v rstev  

cihel

Poškození zraku - poleptání 

tenkov rstv ou maltou + Obecné 

ustanov ení

Ochrana zraku - ochranné 

brýle + obecné ustanov ení

Vy pláchnutí zasaženého oka tekoucí 

v odou -> v y hledat lékařskou pomoc

4
Úklid pracov iště + 

předání
Pouze v iz. Obecné ustanov ení

Pouze v iz. Obecné 

ustanov ení
Pouze v iz. Obecné ustanov ení

Dle záv ažnosti -> ošetření na stav bě, 

přiv olání ZZSNebezpečí poranění pádem 

břemene - při v ýstupu po žebříku 

do střešní rov iny

1-4
Soubor činností 

(obecné ustanov ení)

Nebezpeční pádu z v ýšky

 
7.2.7.2 VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 
 

 OOPP je zaměstnavatel povinen zajistit pro všechny pracovníky pohybující se 
na staveništi. 

 OOPP: pracovní helma s podbradním páskem (žlutá, vedoucí pracovníci bílá), 
reflexní vesta a pevná pracovní obuv (třídy S3), pracovní oděv (dlouhé 
kalhoty, alespoň krátký rukáv), pracovní rukavice a ochranné brýle a to ve 
smyslu §104 zákona 262/2006 Sb., Zákoník práce. 

 Za nenošení těchto OOPP hrozí sankce ve výši stanovené investorem. 

 Každý zaměstnanec je povinen dbát pokynů na varovných cedulích a pokynů 
nadřízených či oprávněných pracovníků (vazač, mistr, koordinátor BOZP). Za 
nedbání pokynů opět hrozí sankce. 

 Průběžné kontroly stavu podpůrných konstrukcí provádí pracovník pověřený 
vedením stavby každý pracovní den. 

 
7.2.7.3 ZAJIŠTĚNÍ VSTUPU DO STAVBY/NA PRACOVIŠTĚ A ÚNIKOVÝCH 

CEST 
 

Vstup do stavby je umožněn pouze jediným vstupem pro pěší a přilehlou 
vjezdovou bránou pro staveništní dopravu. Oba tyto přístupy jsou nepřetržitě 
střeženy ostrahou ze společné vrátnice poblíž obou přístupů. Tato ostraha má za 
úkol prověřit totožnost a oprávnění ke vstupu do stavby každé osoby a zamezit tak 
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nepovolaným osobám v dalším vstupu. Rovněž má ostraha za úkol nevpouštět do 
prostoru staveniště osoby, které nejsou vybaveny OOPP dle požadavků jasně 
vyspecifikovaných na informační tabuli u vstupu, a dále také osob pod vlivem 
alkoholu a jiných návykových látek. Ostraha na vrátnici má také za úkol informovat 
vedení stavby o příchodu nekvalifikovaných osob, návštěv, či kontrol, které smí na 
staveniště vpustit pouze pod přímým dohledem pověřené osoby z vedení stavby. 

Vstup na pracoviště je vyčleněn na otevřené manipulační ploše. Zde má 
pověřený pracovník za úkol před zahájením prací zaevidovat počet pracovníků 
vstupujících na střešní rovinu a jejich oprávnění ke vstupu – vstoupit na pracoviště 
smějí pouze osoby k práci na ní náležitě vyškolené a znovu také zkontroluje jejich 
vybavenost v rámci požadavků na OOPP, a zda nejsou zaměstnanci pod vlivem 
návykových látek. Po projití vstupní kontrolou je pak možné vstoupit na pracoviště 
výstupním otvorem po žebříku ze schodišťové podesty. 

Pro únik v případě krizové situace lze využít sestupu po žebříku ve výstupním 
otvoru na podlaží. Po opuštění pracoviště se zaměstnanci shromáždí v prostoru 
shromaždiště, který je označen příslušnou značkou a o jehož pozici byli pracovníci 
informování v rámci vstupního školení. Zde dojde k ověření počtu evakuovaných 
pracovníků a případně k poskytnutí první pomoci. Z tohoto místa může rovněž 
následovat organizované opuštění prostoru staveniště. 
 
7.2.7.4 ZAJIŠTĚNÍ OSVĚTLENÍ PRACOVIŠTĚ A NAPÁJENÍ PRO 

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 

Napájení pro elektrická zařízení bude zajištěno v rámci celostaveništního 
rozvodu elektrické energie. V blízkosti vstupu do pracoviště bude umístěn staveništní 
rozvaděč, ze kterého bude kabelovým vedením distribuována elektrická energie do 
jednotlivých pater pracovního prostoru. Kabelové vedení (o zaručeném příkonu 32 A 
a efektivním napětí 230 V) a jeho zakončení musí odpovídat předepsaným 
požadavkům na mechanickou odolnost a vodonepropustnost. 

S primárním osvětlením pracoviště se neuvažuje, protože práce v jednotlivých 
podlažích nebudou prováděny za podmínek snížené viditelnosti. Pro dodatečné 
osvětlení pracoviště během denní pracovní doby budou využita přenosná 
halogenová světla vyžadující připojení na standartní energetickou síť s efektivním 
napětím 230 V. Všechna zakončení elektrických rozvodů, zástrčky a zásuvky 
přítomné na stavbě jsou certifikované s krytím IP65, tedy vhodné pro provoz ve 
venkovním prostředí. Uvnitř staveniště v místech, kde se kříží dopravní koridor pro 
pěší i pro vozidla budou instalovány kabelové přejezdy (přechody). Budou použity 
kabely s vysokou odolností proti mechanickému poškození. Revize dočasného 
elektrického zařízení jsou prováděny s četností půl roku oprávněným revizním 
technikem (dle ČSN 33 1500). Všechna elektrická ruční nářadí užívaná na stavbě 
musí mít provedené revize, kontroly a prohlídky dle ČSN 33 1600. 
 
7.2.7.5 UPŘESNĚNÍ PLÁNU ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ 
 

V případě zranění pracovníka na pracovišti, ať už je toto zranění způsobeno 
jakkoliv, jsou povinni poskytnout první pomoc všichni přítomní pracovníci, protože 
byli na tyto krizové situace předem náležitě proškoleni. Rovněž byli také seznámeni 
s plánem staveniště a s umístěním plně vybavených lékárniček v rámci bodů první 
pomoci. Tyto lokality jsou na staveništi vyznačeny příslušnou informativní značkou. 
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Pro zkontaktování složek IZS je třeba využít pohotovostního telefonu umístěného ve 
vrátnici stavby. V rámci upřesnění plánu byli identifikovány tyto krizové situace: 
 
Požár: Osoba detekující požár je povinna o tom neprodleně informovat vedoucího 
pracovníka i své kolegy. Všichni zaměstnanci vyskytující se na pracovišti jsou povinni 
řídit se pokyny vedoucího pracovníka a dle těchto pokynů přistoupit k hašení požáru 
(pracovní prostor v jednotlivých podlažích je k tomuto účelu vybaven pravidelně 
rozmístěnými hasicími přístroji) a vyklizení okolí vzniku požáru aby došlo 
k minimalizaci škod, či v případě, že bude požár vyhodnocen jako neuhasitelný, 
neodkladně zahájit evakuaci a využít k tomu určené trasy a prostředky. Pracovníci se 
následně musí shromáždit na tomu předem určeném místě. Následně je vedoucí 
pracovník povinen zaevidovat jejich počet a požár neprodleně nahlásit v ohlašovně 
požáru, která je umístěna ve vrátnici stavby a prostřednictvím telefonu zkontaktovat 
HZS. V rámci provádění této činnosti budou v jednotlivých podlažích umístěny dva 
ruční práškové hasící přístroje o hmotnosti 6kg. Na staveništi bude celkem umístěno 
12 hasících přístrojů (6 práškových, 3 sněhové a 3 pěnové). Únikové cesty budou 
značeny standardními značkami směru úniku (šipka) označujících nejbližší 
bezpečnou únikovou trasu. Všechny únikové cesty budou ústit do prostoru 
shromaždiště. O umístění shromaždiště a trasách únikových cest budou všichni 
pracovníci informování v rámci vstupního školení. 

 
Havárie vody: V případě havárie vody jsou zaměstnanci povinni tuto skutečnost 
neprodleně oznámit vedoucímu pracovníkovi. Dále jsou povinni zahájit odklízení 
vybavení z dosahu vody tak, aby došlo k minimalizaci škod. Dále v případě že hrozí 
zkratování vedení elektrické energie v důsledku vniknutí vody, jsou zaměstnanci 
povinni přerušit přívod energie do vedení, vypnutím proudu na příslušném stavebním 
rozvaděči. Vedoucí pracovník případně pověřený zaměstnanec musí neprodleně 
přerušit dodávku vody uzavřením příslušného uzávěru, v případě rozsáhlé havárie i 
hlavního uzávěru ve vodoměrné šachtě poblíž hlavního vstupu do objektu. 

 
Zásah elektrickým proudem: V případě zasažení elektrickým proudem jsou všichni 
zaměstnanci povinni poskytnout zraněné osobě první pomoc a to takovým 
způsobem, aby sami neutrpěli zásah elektrickým proudem. Následně jsou o této 
skutečnosti povinni informovat vedoucího pracovníka. Dále jsou tito zaměstnanci 
povinni přerušit dodávku elektrické energie a to vypnutím přívodu na příslušném 
stavebním rozvaděči. V případě rozsáhlejší poruchy na elektrickém vedení, nebo 
v případě, že by takováto porucha mohla zapříčinit například vznik požáru, je třeba 
neprodleně odpojit ze sítě veškeré zařízení staveniště a to pomocí tlačítka TOTAL 
STOP umístěného na objektu centrální rozvodny poblíž vrátnice stavby. Všechna 
elektrická zařízení užívaná na stavbě musí mít provedené revize, kontroly a prohlídky 
dle ČSN 33 1600. Při nedodržení těchto požadavků se nebezpečným stává jakékoliv 
elektrické zařízení (ruční nářadí, rozvodové skříně a další dočasná elektrická 
zařízení na staveništi). Jakékoliv poškození elektrického zařízení nebo kabelového 
vedení je třeba neprodleně odpojit od sítě a nahlásit poruchu. 

 
Pád z výšky: V případě pádu pracovníka z výšky jsou všichni zaměstnanci povinni 
poskytnout zraněnému první pomoc, dále musí o této skutečnosti informovat 
vedoucího pracovníka, který by měl neprodleně přivolat zdravotnickou záchrannou 
službu, operující v rámci jednotek IZS. Dále je povinností pracovníků ihned po 
zjištění pádu osoby zajistit místo, odkud pracovník spadl tak, aby již nemohlo dojít 
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k dalšímu pádu z výšky (uzavřením místa pádu, dozorem osoby, provizorním 
ohrazením). 
 
7.2.7.6 PŘEHLED ČINNOSTÍ PODLÉHAJÍCÍCH VYSTAVENÍ POVOLENÍ K 

PRACÍM 
 

 Použití jednostranných kovových pracovních schůdků, žebříků 

 Použití auta s hydraulickou rukou 

 Práce v celotělovém postroji 

 Práce na lešení 
 

7.2.8 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
7.2.8.1 ZPŮSOB LIKVIDACE ODPADŮ ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI 
 
Tab. 12: Kategorizace odpadů při provedení zdění nosného obvodového zdiva 

Číslo 

činnos

ti

Název činnosti

Katalogové 

číslo 

odpadu

Vzniklý odpad
Typ 

odpadu
Nakládání se vzniklým odpadem

ŽP1

Zaměření 

stropní 

konstrukce

- - - -

170902
Nespotřebovaná směs zakládací 

malty
O

Po zaschnutí - odstranit z nádoby a 

vyhodit do stavební suti (přistavený 

kontejner)

150102 Obal od cihel - plastové obaly T
Tříditelný odpad - odvést a vytřídit do 

kontejneru na plastový odpad

150101
Obal od sypké směsi (zakládací 

malty) - papírový pytel
T

Tříditelný odpad - odvést a vytřídit do 

kontejneru na papírový odpad

170902
Nespotřebovaná směs 

tenkovrstvé malty
O

Po zaschnutí - odstranit z nádoby a 

vyhodit do stavební suti (přistavený 

kontejner)

150102 Obal od cihel - plastové obaly T
Tříditelný odpad - odvést a vytřídit do 

kontejneru na plastový odpad

150101
Obal od sypké směsi (tenkovrstvé 

malty) - papírový pytel
T

Tříditelný odpad - odvést a vytřídit do 

kontejneru na papírový odpad

ŽP4
Úklid 

pracoviště

viz. Položky 

1-3

Neodklizené zbytky odpadů - z 

předchozích činností
O viz. Položky 1-3

ŽP2
Zdění první 

vrstvy cihel

ŽP3
Zdění dalších 

vrstev cihel

N = nebezpečný odpad, T = tříditelný odpad, O = ostatní odpad 
 
7.2.8.2 DOPADY PROVÁDĚNÍ DANÝCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 

ZPŮSOB OMEZENÍ TĚCHTO DOPADŮ 
 

Jediným zásadním dopadem na životní prostředí v rámci provádění činností je 
zatížení okolí stavby hlukem. Tento hluk vzniká při mísení malty na zakládání a 
lepení zdiva. Omezení dopadu tohoto zatížení ŽP bude provedeno omezením doby 
provádění této činnosti. Ta bude smět být prováděna pouze během pracovního týdne 
po 6:00. 
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7.2.8.3 OCHRANA JIŽ PROVEDENÝCH KONSTRUKCÍ 
 

V průběhu realizace zdění obvodových stěn je třeba pouze ochránit stávající 
monolitickou konstrukci stropů před mechanickým poškozením, zejména nároží a 
hrany vnějších ploch. Toho bude dosaženo poučením pracovníků pohybujících se na 
střešní rovině, důslednou kontrolou ze strany vedoucích pracovníků a nabádání ke 
zvýšené opatrnosti při práci (zejména opracování detailů). 
 

7.2.9 POUŽITÉ PŘEDPISY 
 

 Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci). 
Konkrétně: 

o ČÁST PRVNÍ - § 2, 3, 4, 5, 6 
 

 Zákon č. 201/2012 Sb., O ochraně ovzduší. 
Konkrétně: 

o ČÁST PRVNÍ - § 1, 2 
o ČÁST DRUHÁ - § 3, 4 

 

 Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech. 
Konkrétně: 

o ČÁST PRVNÍ - § 1, 2, 3, 4 
o ČÁST DRUHÁ - § 5, 6, 9a 
o ČÁST TŘETÍ - § 10, 10a, 12, 16 

 

 Vyhláška č. 93/2016 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů, kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů. 

 

 Vyhláška č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Konkrétně: 

o § 2, 3 
o Příloha 1  - I.  

- II. 
- III. 

o Příloha 2  - I. 
- XIII. 
- XIV. 

o Příloha 3  - I. 
- XIII. 

o Příloha 5  - 5 
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 Vyhláška č. 362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky. 
Konkrétně: 

o §  3 
o Příloha  - I. 

- II. 
- IV. 
- V. 
- VI. 
- VII. 
- IX. 
- XI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracováno na základě zdroje [2], [10]
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SYSTÉMU 
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7.3.1 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
7.3.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
Název stavby: Dostavba školního areálu ZŠ Zdice 
Místo stavby: ul. Žižkova, Zdice 
Investor: Město Zdice 
Charakter stavby: Novostavba 
Účel stavby: Základní škola 
Generální projektant: Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o. 
Odpovědný projektant: Ing. arch. Tomáš Šantavý 
 
7.3.1.2 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ŘEŠENÍ 
 

Předmětem řešení bude provedení kontaktního obvodového zateplení části 
fasády od úrovně soklu až po obvodovou střešní atiku. Obvodové zateplení bude 
provedeno pomocí fasádních desek z minerální vaty v tloušťce 180 mm, lepených 
lepidlem Baumit StarContact. Desky budou následně dodatečně kotveny. Jako 
povrchová úprava obvodového zateplení bude provedena dvouvrstvá probarvovaná 
omítka Baumit, zpevněná výztužnou tkaninou. Součástí předmětu řešení je rovněž 
osazení vnějších okenních parapetů z poplastovaného hliníku a dalších prvků pro 
budoucí kotvení hromosvodu a zámečnických prvků. 
 

7.3.2 VSTUPNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY 
 
7.3.2.1 VÝPIS MATERIÁLŮ 
 
Minerální vata fasádní Isover TF Profi  

 Tloušťka 180 mm 

 Rozměr 1000 x 600 mm 

 Souč. tep. vodivosti 0,036 W/m*K 

 Balení 0,6 m2 
 
Baumit StarContact 

 Lepící a stěrkovací hmota 

 Spotřeba 3,0 – 4,0 kg/m2 

 Balení 25 kg 
 
Hmoždinky STR 8/60 U 2G x 215 

 Kotvení izolantu 

 Zapouštěcí talířové hmoždinky 

 Spotřeba 8ks/m2 

 Balení 100 ks 
 
Baumit StarTex 

 Sklotextilní výztužná síťovina 

 Velikost ok 4 x 4 mm 

 Plošná hmotnost 145 g/m2 

 Balení 50 m2 
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Baumit UniPrimer 

 Základní penetrační nátěr 

 Spotřeba 0,2 – 0,25 kg/m2 

 Balení 25 kg 
 
Baumit SilikatTop 

 Tenkovrstvá probarvená silikátová omítka 

 Škrábaná struktura 2 mm 

 Spotřeba 2,9 kg/m2 

 Balení 25 kg 
 
Zátka fasádní minerální 

 Minerální zátka k zakrytí talířových hmoždinek 

 Balení 100 ks 
 

Soklový profil ETICS 

 Hliníková lišta s okapničkou 

 Pro fasádní desky tloušťky 180 mm 

 Délka 2 m 

 Tloušťka plechu 1,0 mm 

 Balení 10 ks 
 
Soklová distanční podložka 

 K podložení soklového profilu 

 Zelená 3 mm, žlutá 5 mm, oranžová 8 mm 

 Balení 100 ks 
 
Soklová hmoždinka 

 Hmoždinka se zatloukacím trnem ND-K 6x70 V 

 Spotřeba 3 ks/bm 

 Balení 100 ks 
 
Okenní a dveřní připojovací profil ETICS se síťovinou  

 Samolepící lišta z PVC 

 Délka 2,4 m 

 Balení 30 ks 
 
Rohový profil ETICS PVC se síťovinou 

 Rohová lišta z měkčeného PVC 

 Délka 2,5 m 

 Balení 50 ks 
 
7.3.2.2 ZÁSADY MANIPULACE, DOPRAVY A SKLADOVÁNÍ MATERIÁLŮ 
 
Minerální vata fasádní Isover TF Profi  

 Doprava: Transport pomocí nákladního automobilu, materiál zajištěn proti 
pohybu – možnost poškození rohů a hran desek. 

 Manipulace: Naložení a vyložení paletovaného materiálu z nákladního 
automobilu pomocí hydraulické ruky, která je součástí automobilu. Následné 
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uložení do skladu a opětovné vyskladnění bude probíhat pomocí paletového 
vozíku až na plošinu stavebního výtahu. Následuje transport pomocí 
stavebního výtahu a ručně do prostoru pracoviště – zvýšená opatrnost při 
manipulaci – možnost poškození desek (zlomení, vrypy, trhliny). 

 Skladování: Materiál je nutno skladovat v suchém prostředí bez přístupu 
srážek – dochází k nasáknutí minerálních desek. Pro účely skladování 
polystyrenu byla vyčleněna vnější zpevněná skladovací plocha, krytá mobilní 
konstrukcí, zamezující přístupu srážek. Tato plocha se nachází poblíž 
nástupní plochy stavebního výtahu. 

 
Baumit StarContact 

 Doprava: Transport pomocí nákladního automobilu, v papírových pytlích na 
paletách, balení materiálu zajištěna proti pohybu – možnost protržení a 
rozsypání směsi. 

 Manipulace: Naložení a vyložení paletovaného materiálu z nákladního 
automobilu pomocí hydraulické ruky, která je součástí automobilu. Následné 
uložení do skladu a opětovné vyskladnění bude probíhat pomocí paletového 
vozíku (v případě malého objemu ručně) až na plošinu stavebního výtahu. 
Následuje transport pomocí paletového vozíku do stavebního výtahu a 
následně ručně do prostoru pracoviště – opatrnost při manipulaci – nebezpečí 
protrhnutí obalu a rozsypání směsi. 

 Skladování: V suchém prostředí, v originálních obalech na paletách či 
dřevěném roštu – zamezení vniknutí zemní vlhkosti. Při přístupu vlhkosti 
nebezpečí ztvrdnutí směsi. Nutno skladovat při teplotách neklesajících pod 
0°C – nebezpečí degradace směsi. Skladovatelnost 12 měsíců. Pro účely 
skladování tohoto materiálu byl vyčleněn krytý a uzamykatelný skladovací 
prostor v plechových kombi kontejnerech o rozměrech 2,5 x 6 m, umístěných 
poblíž nástupní plochy stavebního jeřábu. 

 
Hmoždinky STR 8/60 U 2G x 215 

 Doprava: Na stavbu budou dopravovány dodávkou či nákladním automobilem, 
balení materiálu zajištěno proti pohybu – možnost roztrhání a vysypání. 

 Manipulace: Naložení a vyložení z dodávky či nákladního automobile ručně. 
Další manipulace bude probíhat ručně. 

 Skladování: Nutno skladovat v originálních obalech a suchém prostředí. Pro 
účely skladování tohoto materiálu byl vyčleněn krytý a uzamykatelný 
skladovací prostor v plechových kombi kontejnerech o rozměrech 2,5 x 6 m. 

 
Baumit StarTex 

 Doprava: Transport pomocí nákladního automobilu, v rolích na paletách, 
balení materiálu zajištěna proti pohybu – možnost protržení síťoviny. 

 Manipulace: Naložení a vyložení paletovaného materiálu z nákladního 
automobilu pomocí hydraulické ruky, která je součástí automobilu. Následné 
uložení do skladu a opětovné vyskladnění bude probíhat pomocí paletového 
vozíku (v případě malého objemu ručně) až na plošinu stavebního výtahu. 
Následuje transport pomocí stavebního výtahu a následně ručně do prostoru 
pracoviště – opatrnost při manipulaci – nebezpečí protrhnutí textilie. 

 Skladování: V suchém prostředí, v originálních obalech na paletách v poloze 
na svislo. Nebezpečí slepení vrstev síťoviny při vodorovném skladování. Pro 
účely skladování tohoto materiálu byl vyčleněn krytý a uzamykatelný 
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skladovací prostor v plechových kombi kontejnerech o rozměrech 2,5 x 6 m, 
umístěných poblíž nástupní plochy stavebního výtahu. 

 
Baumit UniPrimer 

 Doprava: Transport pomocí nákladního automobilu, v plastových kbelících na 
paletách, balení materiálu zajištěna proti pohybu a překlopení – možnost 
proražení obalu a vylití penetrace. 

 Manipulace: Naložení a vyložení paletovaného materiálu z nákladního 
automobilu pomocí hydraulické ruky, která je součástí automobilu. Následné 
uložení do skladu a opětovné vyskladnění bude probíhat pomocí paletového 
vozíku (v případě malého objemu ručně) až na plošinu stavebního výtahu. 
Následuje transport pomocí stavebního výtahu a následně ručně do prostoru 
pracoviště – opatrnost při manipulaci – manipulace předepsaným způsobem 
za držadlo nádoby, nosit ve svislé poloze – nebezpečí rozlití penetrace. 

 Skladování: V suchém prostředí, v originálních obalech na paletách či 
dřevěném roštu. Nutno skladovat při teplotách neklesajících pod 0°C – 
nebezpečí degradace penetrace. Skladovat pouze neotevřená balení 
penetrace. Skladovatelnost 12 měsíců. Pro účely skladování tohoto materiálu 
byl vyčleněn krytý a uzamykatelný skladovací prostor v plechových kombi 
kontejnerech o rozměrech 2,5 x 6 m, umístěných poblíž nástupní plochy 
stavebního výtahu. 

 
Baumit SilikatTop 

 Doprava: Transport pomocí nákladního automobilu, v plastových kbelících na 
paletách, balení materiálu zajištěna proti pohybu a překlopení – možnost 
proražení obalu a vylití směsi. 

 Manipulace: Naložení a vyložení paletovaného materiálu z nákladního 
automobilu pomocí hydraulické ruky, která je součástí automobilu. Následné 
uložení do skladu a opětovné vyskladnění bude probíhat pomocí paletového 
vozíku (v případě malého objemu ručně) až na plošinu stavebního výtahu. 
Následuje transport pomocí stavebního výtahu a následně ručně do prostoru 
pracoviště – opatrnost při manipulaci – manipulace předepsaným způsobem 
za držadlo nádoby, nosit ve svislé poloze – nebezpečí rozlití směsi. 

 Skladování: V suchém prostředí, v originálních obalech na paletách či 
dřevěném roštu. Nutno skladovat při teplotách neklesajících pod 0°C – 
nebezpečí degradace směsi. Skladovat pouze neotevřená balení směsi. 
Skladovatelnost 12 měsíců. Pro účely skladování tohoto materiálu byl 
vyčleněn krytý a uzamykatelný skladovací prostor v plechových kombi 
kontejnerech o rozměrech 2,5 x 6 m, umístěných poblíž nástupní plochy 
stavebního výtahu. 

 
Zátka fasádní minerální 

 Doprava: Na stavbu budou dopravovány dodávkou či nákladním automobilem, 
balení materiálu zajištěno proti pohybu – možnost roztrhání a vysypání. 

 Manipulace: Naložení a vyložení z dodávky či nákladního automobilu ručně. 
Další manipulace bude probíhat ručně. 

 Skladování: Nutno skladovat v originálních obalech a suchém prostředí. Pro 
účely skladování tohoto materiálu byl vyčleněn krytý a uzamykatelný 
skladovací prostor v plechových kombi kontejnerech o rozměrech 2,5 x 6 m. 
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Soklový profil ETICS 

 Doprava: Na stavbu budou dopravovány dodávkou či nákladním automobilem, 
balení materiálu zajištěno proti pohybu – možnost ohnutí a poškození. 

 Manipulace: Naložení a vyložení z dodávky či nákladního automobilu ručně. 
Další manipulace bude probíhat ručně. 

 Skladování: Nutno skladovat v originálních obalech a suchém prostředí. Pro 
účely skladování tohoto materiálu byl vyčleněn krytý a uzamykatelný 
skladovací prostor v plechových kombi kontejnerech o rozměrech 2,5 x 6 m. 

 
Soklová distanční podložka 

 Doprava: Na stavbu budou dopravovány dodávkou či nákladním automobilem, 
balení materiálu zajištěno proti pohybu – možnost roztrhání a vysypání. 

 Manipulace: Naložení a vyložení z dodávky či nákladního automobilu ručně. 
Další manipulace bude probíhat ručně. 

 Skladování: Nutno skladovat v originálních obalech a suchém prostředí. Pro 
účely skladování tohoto materiálu byl vyčleněn krytý a uzamykatelný 
skladovací prostor v plechových kombi kontejnerech o rozměrech 2,5 x 6 m. 

 
Soklová hmoždinka 

 Doprava: Na stavbu budou dopravovány dodávkou či nákladním automobilem, 
balení materiálu zajištěno proti pohybu – možnost roztrhání a vysypání. 

 Manipulace: Naložení a vyložení z dodávky či nákladního automobilu ručně. 
Další manipulace bude probíhat ručně. 

 Skladování: Nutno skladovat v originálních obalech a suchém prostředí. Pro 
účely skladování tohoto materiálu byl vyčleněn krytý a uzamykatelný 
skladovací prostor v plechových kombi kontejnerech o rozměrech 2,5 x 6 m. 

 
Okenní a dveřní připojovací profil ETICS se síťovinou 

 Doprava: Na stavbu budou dopravovány dodávkou či nákladním automobilem, 
balení materiálu zajištěno proti pohybu – možnost roztrhání a poškození. 

 Manipulace: Naložení a vyložení z dodávky či nákladního automobilu ručně. 
Další manipulace bude probíhat ručně. 

 Skladování: Nutno skladovat v originálních obalech a suchém prostředí. Pro 
účely skladování tohoto materiálu byl vyčleněn krytý a uzamykatelný 
skladovací prostor v plechových kombi kontejnerech o rozměrech 2,5 x 6 m. 

 
Rohový profil ETICS PVC se síťovinou 

 Doprava: Na stavbu budou dopravovány dodávkou či nákladním automobilem, 
balení materiálu zajištěno proti pohybu – možnost roztrhání a poškození. 

 Manipulace: Naložení a vyložení z dodávky či nákladního automobilu ručně. 
Další manipulace bude probíhat ručně. 

 Skladování: Nutno skladovat v originálních obalech a suchém prostředí. Pro 
účely skladování tohoto materiálu byl vyčleněn krytý a uzamykatelný 
skladovací prostor v plechových kombi kontejnerech o rozměrech 2,5 x 6 m. 
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7.3.2.3 METODY KONTROLY KVALITY MATERIÁLŮ 
 
Minerální vata fasádní Isover TF Profi  

 Kontrola dodání správného typu minerální vaty – měření rozměrů, typ dle 
výpisu materiálu 

 Materiál nesmí být mechanicky poškozen – ulámané rohy desek, vrypy a 
praskliny – vizuální kontrola 

 Materiál nesmí být ponechán ve vlhku – známky vlhkosti a plísně na obalovém 
materiálu a deskách – vizuální kontrola 

 Materiál nesmí být vystaven srážkám – nasáknutí materiálu – vizuální kontrola 
 
Baumit StarContact 

 Kontrola dodání správného typu směsi – dle výpisu materiálu 

 Materiál nesmí jevit známky přemrznutí – ztvrdnutí směsi, nedostatečná 
pojivost – vizuální kontrola 

 Materiál nesmí být ponechán ve vlhku – vlhkost směsi i obalového materiálu – 
vizuální kontrola 

 
Hmoždinky STR 8/60 U 2G x 215 

 Kontrola správného typu materiálu – délka kotevních prvků dle výpisu 
materiálů – požadováno 215 mm 

 Kontrola dodání správného typu hmoždinek – dle výpisu materiálu 

 Kontrola kvality materiálu – reklamace poškozených šarží hmoždinek – 
deformace, praskliny – vizuální kontrola 

 
Baumit StarTex 

 Kontrola dodání správných rozměrů role – požadováno 1 x 50 m – dle výpisu 
materiálu 

 Kontrola správného typu tkaniny – rozměry ok síťoviny 4 x 4 mm – dle výpisu 
materiálu 

 Kontrola správného skladování role – nesmí dojít ke slepení vrstev tkaniny 
vlivem vodorovného skladování – nutno skladovat a převážet na výšku – 
vizuální kontrola 

 Kontrola nepoškozeného povrchu – trhliny – vizuální kontrola 
 
Baumit UniPrimer 

 Kontrola dodání správného typu penetrace – dle výpisu materiálu 

 Materiál nesmí jevit známky přemrznutí – ztvrdnutí směsi, nedostatečná 
přilnavost – vizuální kontrola 

 Kontrola neporušenosti obalu – vytékání penetrace, oxidace – vizuální 
kontrola 

 
Baumit SilikatTop 

 Kontrola dodání správného typu směsi – zrnitost 2 mm, škrábaná struktura – 
dle výpisu materiálu 

 Materiál nesmí jevit známky přemrznutí – ztvrdnutí směsi, nedostatečná 
přilnavost – vizuální kontrola 

 Kontrola neporušenosti obalu – vytékání směsi, oxidace – vizuální kontrola 
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Zátka fasádní minerální 

 Kontrola dodání správného typu zátek – dle výpisu materiálu 

 Materiál nesmí být mechanicky poškozen – vizuální kontrola 

 Materiál nesmí být ponechán ve vlhku – vlhkost zátek i obalového materiálu – 
vizuální kontrola 

 Kontrola kvality materiálu – reklamace poškozených šarží zátek – deformace 
– vizuální kontrola 

 
Soklový profil ETICS 

 Kontrola dodání správného typu soklových profilů – dle výpisu materiálu 

 Materiál nesmí být mechanicky poškozen – vizuální kontrola 

 Kontrola kvality materiálu – reklamace poškozených šarží profilů – deformace 
– vizuální kontrola 

 
Soklová distanční podložka 

 Kontrola dodání správného typu podložek – dle výpisu materiálu 

 Materiál nesmí být mechanicky poškozen – vizuální kontrola 

 Materiál nesmí být ponechán ve vlhku – vlhkost obalového materiálu – 
vizuální kontrola 

 Kontrola kvality materiálu – reklamace poškozených šarží podložek – 
deformace – vizuální kontrola 

 
Soklová hmoždinka 

 Kontrola dodání správného typu hmoždinek – dle výpisu materiálu 

 Materiál nesmí být mechanicky poškozen – vizuální kontrola 

 Materiál nesmí být ponechán ve vlhku – vlhkost obalového materiálu – 
vizuální kontrola 

 Kontrola kvality materiálu – reklamace poškozených šarží hmoždinek – 
deformace – vizuální kontrola 

 
Okenní a dveřní připojovací profil ETICS se síťovinou 

 Kontrola dodání správného typu profilů – dle výpisu materiálu 

 Materiál nesmí být mechanicky poškozen – vizuální kontrola 

 Materiál nesmí být ponechán ve vlhku – vlhkost profilů i obalového materiálu – 
vizuální kontrola 

 Kontrola kvality materiálu – reklamace poškozených šarží profilů – deformace 
– vizuální kontrola 

 
Rohový profil ETICS PVC se síťovinou 

 Kontrola dodání správného typu profilů – dle výpisu materiálu 

 Materiál nesmí být mechanicky poškozen – vizuální kontrola 

 Materiál nesmí být ponechán ve vlhku – vlhkost profilů i obalového materiálu – 
vizuální kontrola 

 Kontrola kvality materiálu – reklamace poškozených šarží profilů – deformace 
– vizuální kontrola 
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7.3.3 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
7.3.3.1 PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
 
Zajištění prostoru pracoviště 

Před zahájením činnosti musí být vymezen prostor dostatečný pro transport, 
skladování a přípravu stavebního materiálu a prostor potřebný pro pohyb a umístění 
stavební mechanizace nutné pro výkon činnosti. 
 
Vyklizení pracoviště 

Pověřená osoba (vedoucí čety, stavbyvedoucí) přebírá pracoviště náležitě 
uklizené, bez odpadu či jakýchkoliv pozůstatků předchozí stavební činnosti, které by 
mohly bránit ve výkonu chystané činnosti či ohrožovat zdraví a bezpečnost osob. 
Pokud se pracoviště v tomto stavu nenachází, je pověřená osoba povinná sjednat 
nápravu. 
 
Zřízení podpůrných konstrukcí 

Před zahájením činnosti je třeba zřídit pomocné konstrukce, kterými jsou 
stavební výtah, a lešení v dostatečném rozsahu a dle bezpečnostních a technických 
zásad. Lešení bude vypůjčeno v rámci subdodávky včetně zřízení a odstranění. 
Lešení bude zřízeno fasádní Layher Blitz v šířce 730 mm a v rozsahu odpovídajícímu 
ploše zateplované fasády. Před zahájením činnosti je třeba zkontrolovat správný 
rozsah a náležité bezpečnostní parametry lešení. Stavební výtah Geda 500 Z/ZP o 
nosnosti 850 kg bude zřízen ukotvením na fasádní lešení.  
 
Napojení na sítě 

Před zahájením stavby je nutné zajistit přístup pracovníkům k napojení na sítě 
nezbytné pro výkon činnosti. Přístup jim má být umožněn dle předchozího ujednání a 
to investorem, jemuž bude cena za užívání po předložení faktury zaplacena dle 
podmínek uvedených ve smlouvě. Jedná se zejména o napojení na vodovodní řad, a 
to pomocí vodovodní přípojky o průměru 3/4‘‘ a napojení na energetickou síť 380V o 
zaručeném příkonu 32 A. Všechna zakončení elektrických rozvodů, zástrčky a 
zásuvky přítomné na stavbě jsou certifikované s krytím IP65,  tedy vhodné pro 
provoz ve venkovním prostředí. Uvnitř staveniště v místech, kde se kříží dopravní 
koridor pro pěší i pro vozidla budou instalovány kabelové přejezdy (přechody). Budou 
použity kabely s vysokou odolností proti mechanickému poškození. 
 
Doprava materiálu 

Materiál bude do prostoru pracoviště dopravován ručně nebo za pomoci 
paletového vozíku či nákladních automobilů. V důsledku toho je nutné zajistit prostor 
pro příjezd a manipulaci těchto vozidel.  
 
Skladování materiálu 

Stavební materiál a nářadí budou skladovány mimo prostor pracoviště 
v suchém, krytém a uzamykatelném skladu (resp. krytém venkovním skladu), 
ke kterému musí mít pracovníci a hlavně pověřená osoba přístup. Do prostoru 
pracoviště bude dopravován pravidelně v potřebném množství a skladován na 
vymezeném prostoru a to tak, aby neohrožoval bezpečnost práce ani její plynulost.  
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Kontrola materiálu 
Před zahájením i v průběhu činnosti je třeba kontrolovat a zajistit dostatečné 

množství pracovního materiálu, pracovních nástrojů a průběžně je dle potřeby 
doplňovat. Při dodávce materiálu ji přejímá pověřená osoba (vedoucí čety, 
stavbyvedoucí), která dbá na jeho kvalitu, množství a odhalí případné chyby či 
nesrovnalosti. 
 
Hygiena 

Pracovníkům musí být zhotovitelem umožněn přístup na sociální zařízení a ke 
zdroji pitné vody po celou dobu výkonu pracovní činnosti. 
 
7.3.3.2 STRUKTURA PRACOVNÍ ČETY 
 

Pracovní kolektiv pro provádění je navržen tak, aby co nejvíce zefektivnil 
provádění činnosti a to jak s důrazem na kvalitu provedení, tak i na rychlost realizace 
ploché střechy objektu při co nejefektivnějším zapojení všech níže zmíněných 
pracovníků. Skladba pracovního kolektivu je následující: 
 
Vedoucí pracovní čety 

Zodpovídá za rozdělování práce v rámci čety a za kvalitu práce provedené 
četou v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací. Dohlíží na bezpečnost práce 
svých pracovníků, provádí vizuální a měřičskou kontrolu provedených prací (včetně 
rovinnosti a svislosti požadované technologickým postupem). Vzhledem ke své vyšší 
kvalifikaci se i osobně podílí na realizaci. 
 
Příprava materiálu – pomocní dělníci 

Tito pracovníci zodpovídají za včasnou přípravu a náležitou kvalitu materiálu 
použitého při realizaci. Jejich úkolem je včas a v dostatečném množství zásobovat 
své kolegy právě používaným materiálem (např.: rozmíchání omítkových směsí, 
příprava obkladových desek z minerální vaty). Pracovníci jsou povinni řídit se pokyny 
vedoucího čety. 
 
Doprava materiálu – pomocní dělníci 

Úkolem pracovníků je zajistit včasnou dopravu materiálu po lešení 
k pracovníkům provádějícím právě realizovanou vrstvu obvodového pláště. 
Pracovníci jsou povinni se řídit pokyny vedoucího čety. 
 
Kontaktní zateplovací systém – fasádníci 

Jejich úkolem je realizovat kontaktní zateplovací systém dle technologického 
postupu v dostatečné kvalitě a rozsahu. Pracovníci jsou povinni řídit se pokyny 
vedoucího čety. 
 
7.3.3.3 BEZPROSTŘEDNÍ PODMÍNKY PRO PRÁCI 
 

Dle použitých materiálů a způsobu realizace je třeba dodržet minimální a 
maximální teplotní hranici pro lepení minerální vaty, která je výrobcem lepidla Baumit 
StarContact stanovena na vyšší než 0 °C a nižší než + 30 °C. Následně při aplikaci 
armovací stěrky Baumit StarContact je třeba dodržet minimální teplotní hranici pro 
provádění + 5 °C. Pro aplikaci vnější omítky Baumit SilikatTop je tato minimální 
hranice stanovena na + 8 °C. Vlhkostní hranice pro lepení minerální vaty je výrobcem 
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lepidla stanovena pouze maximální a to 75 %. Pro následnou aplikaci armovací 
stěrky Baumit StarContact je výrobcem stanovena maximální relativní vlhkost 
vzduchu na 70 % a pro realizaci vnější omítky Baumit SilikatTop je tato hranice 
snížena na 60 %. 

  
7.3.3.4 STROJE A PŘÍSTROJE, PRACOVNÍ POMŮCKY 
 
Pracovní nástroje a pomůcky 

 Vysokotlaký čistič 

 Dřevěná lať 3 m 

 Kovová libela 2 m 

 Pila na vatu 

 Nůž univerzální 

 Metr svinovací 

 Zednická lžíce 

 Kombinované vrtací kladivo 

 AKU vrtačka 

 Digitální teodolit 

 Olovnice 

 Hladítko brusné na vatu 

 Elektrické ruční míchadlo 

 Hladítko rovné nerezové 

 Hladítko rovné umělohmotné 

 Smeták průmyslový 

 Kbelík 
  
Stavební výtah Geda 500 Z/ZP 

Stavební výtah o nosnosti 850 kg s povolenou přepravou osob. Maximální 
rychlost zdvihu při přepravě osob je 24 m/min. Nosná vodící kolejnice výtahu je 
kotvena průběžně ke konstrukci fasádního lešení. Tento typ výtahu je určen pro 
přepravu max. 3 osob. Výtah bude obsluhován pouze předem určeným proškoleným 
pracovníkem. Jako jediný bude oprávněn uvést výtah do chodu a bude vybaven 
klíčem ke startéru výtahu. Jakákoliv přeprava osob a materiálu bez přítomnosti 
tohoto pracovníka je zakázána. Ochrana obsluhy neřešena, pracovník musí být 
vybaven OOPP stejně jako všichni pracovníci a návštěvníci stavby. 

 
Bezpečnostní vybavení zařízení staveniště 

 Neprůhledný mobilní plot TOI TOI CITY: Souvislé obvodové oplocení stavby 
výšky 2000 mm (v žádném místě obvodu neklesne výška oplocení pod 
hodnotu 1800 mm vzhledem k okolnímu terénu). Oplocení zamezuje pohledu 
do staveniště a zachycuje nečistoty vznikající v důsledku výstavby. Rám 
oplocení je tvořen U profilem 60 x 40 x 60 mm. Výplň rámu je tvořena 
kovovým trapézovým plechem. Rozměry jednotlivých polí jsou 2160 x 2070 
mm. 

 Zádržná síť proti pádu osob Berger – Huck 2003 - 045: Bezuzlová 
záchytná síť s obvodovým lanem a oky, připevněná na nosné konstrukci pro 
použití ve svislé i vodorovné poloze. Použita na potažení vnější plochy lešení 
jako dodatečná ochrana proti pádu břemen a osob z výšky. Dále je tato síť 
napnuta vodorovně v prostoru nad hlavním vstupem do objektu jako ochrana 
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před padajícími břemeny. Materiál: vysokopevnostní polypropylen tl. 5 mm. 
Velikost oka sítě: 45 mm. 

 
Dočasné konstrukce 

 Fasádní lešení Layher Blitz: Při provádění prací bude použito fasádní lešení 
Layher Blitz (výrobce Layher). Lešení bude montováno a používáno v souladu 
s návodem k montáži a použití a bude splňovat parametry dle certifikace ISO 
9001:2008 Systémy managementu jakosti – Požadavky na systém. Lešení 
mohou montovat, demontovat a používat pouze osoby prokazatelně 
seznámené s návodem k montáži. Pracovníci montující lešení musí být pro 
montáž vyškoleni. Lešení bude označeno identifikačním štítkem dle ISO 
9001:2008, pravidelné vizuální kontroly stvrzené podpisem na identifikačním 
štítku budou probíhat po každé montáži, po vystavení lešení neobvyklým 
podmínkám (silný vítr, déšť, apod.), max. však po každých sedmi kalendářních 
dnech. Lešení bude sestaveno z ocelových dílcových polí o rozměrech 0,73 x 
3,07 m a výšce 2,00 m. Lešení je povrchově chráněno proti korozi 
galvanickým zinkováním. Součástí provedeného lešení bude i bezpečnostní 
zábradlí s předepsanou pevností o výšce 1100 mm se střední tyčí a okopovou 
hranou výšky min. 150 mm. Lešení bude zároveň lokálně kotveno do nosné 
monolitické konstrukce objektu a od její vnější plochy bude odsazeno o 350 
mm tak, aby vznikl dostatečný prostor pro realizované souvrství obvodového 
zateplení. Než bude provedeno nalepení izolantu , bude součástí 
provedeného lešení i vnitřní bezpečnostní zábradlí s předepsanou pevností o 
výšce 1100 mm se střední tyčí. 

 

7.3.4 TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
 
7.3.4.1 KONTROLA PROJEKTU 
 

Před přesunem na stavbu a před samotným zahájením prací bude dle 
projektové dokumentace zkontrolováno následující: 

 

 Dostatečné okótování stavebních výkresů, aby bylo možné spočítat správnou 
plošnou výměru obvodového pláště, a tím i ekvivalentní množství potřebného 
materiálu tak, aby nedocházelo ke zpoždění při realizaci vlivem nedostatku 
stavebního materiálu. 

 Zajištění všech pohledů na objekt s vyznačením barevnosti ploch a tvar všech 
přechodů či zakřivení. Bude dodána kompletní výkresová dokumentace 
s podrobným popisem všech detailů. Pro případné další dotazy bude uveden 
kontakt na odpovědného projektanta. 

 Ověření správného zakreslení všech potřebných prvků, aby nemohlo dojít 
k opomenutí jejich montáže (zakreslení fasádního osvětlení, zakreslení 
zámečnických prvků). 

 Dále je třeba ověřit a raději znovu provést výpočet součinitele prostupu tepla 
UT, a ověřit tak dostatečnost tloušťky zateplovacího materiálu (minerální vata) 
tak, aby byla splněna normová hodnota UN= 0,30 [W/(m2.K)]. 

 V neposlední řadě je třeba ověřit správnou skladbu a funkčnost navržené 
skladby exteriérové stěny a to na základě detailů návrhů skladeb vrstev, které 
jsou součástí projektové dokumentace a rovněž ověřit, zda je v projektové 
dokumentaci uvedena správná tloušťka skladby, včetně tlouštěk jednotlivých 
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vrstev a zda jsou dodrženy minimální a maximální parametry jednotlivých 
vrstev skladby. 

 Na závěr kontroly projektu je třeba na základě detailů ověřit funkčnost a 
proveditelnost návazností obvodového pláště na ostatní konstrukce budovy 
(okenní a dveřní rámy, oplechování střešní obvodové atiky, atd). 
 
Pokud některý z těchto výše zmíněných bodů není splněn, není rozumné začít 

samotnou realizaci. Zodpovědná osoba je v tomto případě pověřena sjednat nápravu 
a požádat o doplnění nedostatků do projektové dokumentace. 

 
7.3.4.2 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 

 
Před začátkem provádění prací bude zkontrolována úplnost, rozsah a kvalita 

zpracování všech konstrukcí, které musí být bezpodmínečně dokončeny před 
zahájením činnosti: 

 

 Kontrola správného odbednění svislé nosné železobetonové konstrukce. 

 Provede se kontrola oplechování atiky, na které se bude zateplovací systém 
napojovat, zda je na svém místě a zda je oplechování správně provedeno.  

 Kontrola správného osazení oken a dveří do připravených otvorů a 
v požadované úpravě.  

 Dále je třeba zkontrolovat vytažení instalací a prvků TZB na obvodové 
konstrukci, aby mohlo dojít k bezproblémovému provedení detailů a 
návazností na tyto prvky, zejména fasádní osvětlení, kotvení zámečnických 
konstrukcí, apod. Následně je třeba zkontrolovat správné provedení. 

 
Pokud některý z těchto výše zmíněných bodů není splněn, není možné začít 

samotnou realizaci. Zodpovědná osoba je v tomto případě pověřena sjednat 
nápravu. 
 
7.3.4.3 KONTROLA KVALITY VSTUPNÍ 
 

Pověřená osoba (vedoucí čety, stavbyvedoucí) kontroluje, zda jsou dokončeny 
nosné obvodové monolitické stěny a kvalitu jejich provedení, stejně tak jako náležitá 
vyzrálost betonového povrchu včetně jeho dostatečného vyschnutí, které se 
předpokládá minimálně 7 dní, v ideálním případě 14 dní. Překontrolují se výškové a 
směrové odchylky monolitické konstrukce, která bude sloužit jako podkladní 
konstrukce pro obvodové zateplení pláště budovy. Tato konstrukce musí splňovat 
tolerovanou odchylku od rovinnosti (přímosti) konstrukce, která u monolitické stěny 
s nedokončeným povrchem činí ± 25 mm na vztažnou délku > 15 m, a rovněž také 
musí splňovat mezní odchylku svislosti od svislé osy, která činí ± 25 mm na výšku > 
15 m. Další kontrolovanou části podkladní konstrukce jsou okenní otvory. Kontrolují 
se jejich rozměry včetně hloubky ostění s tolerancí ± 10 mm, pravoúhlost s tolerancí 
± 5 mm a vzájemná poloha (svislá i vodorovná) sousedních otvorů s tolerancí ± 25 
mm. Tato kontrola proběhne vizuálně, ale hlavně měřením za pomoci čárového 
laser. V případě svislosti je možné v rámci zlepšení kontroly použít digitální teodolit. 
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7.3.4.4 POSTUP PRACÍ 
 

Dle předložené projektové dokumentace a montážních návodů se stanoví 
přesný technologický postup při provádění dílčích činností: 
 
Bezpečnost práce B0: Během realizace těchto činností může docházet k velkému 
množství rizik, ohrožujících zaměstnance, z nichž většina je obecných a provází celý 
proces provádění. Jedná se zejména o riziko pádu z lešení, které je řešeno instalací 
bezpečnostního zábradlí min. výšky 1100 mm se střední tyčí proti propadnutí a 
okopovou hranou výšky min. 150 mm. Vyžadováno je rovněž striktní přerušení prací 
při nepříznivých klimatických podmínkách ve smyslu Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., 
konkrétně přílohy č. IX tohoto nařízení (např. při rychlosti větru vyšší než 11 m/s, 
dohlednost v místě práce menší než 30 m, apod.). Dále je důležité umožnit pohyb na 
lešení pouze poučeným pracovníkům s odpovídajícím oprávněním. Dalšími 
obecnými riziky jsou rizika pádu břemen na pracovníky a poranění pracovníků při 
provádění činností (manipulace s materiálem, nářadím). Tato rizika je snaha co 
nejvíce eliminovat striktním požadavkem na nošení předepsaných OOPP, kterými 
jsou v tomto případě ochranná helma, reflexní vesta, pevná pracovní obuv (třídy S3), 
ochranný pracovní oděv, rukavice (s ochranou odpovídající povaze prováděné 
činnosti) a ochranné brýle. 
 
Příprava podkladu 

Vnější povrch svislé monolitické nosné konstrukce je třeba před lepením 
kontaktního zateplovacího systému řádně očistit, zbavit nečistot, prachu a mastnoty. 
To provedeme pomocí vysokotlakého čističe. Poté necháme povrch konstrukce 
uschnout. 
 
Kontrola jakosti J1: Kontroluje se správné a dostatečné očištění podkladu. Podkladní 
povrch nesmí být prašný či mastný. Před započetím dalších prací musí být povrch 
suchý – vizuální kontrola. 
 
Bezpečnost práce B1: Při provádění této činnosti hrozí zejména zasažení očí 
odlétávajícími kusy očišťovaného podkladu. Pro eliminaci tohoto rizika je vyžadováno 
nošení bezpečnostních brýlí z tvrzeného plexiskla a dbaní na zvýšenou opatrnost při 
práci s vysokotlakým čističem. 
 
Lepení minerální vaty 

Na předem připravený podklad připevníme do maltového lože z lepicí hmoty 
soklový profil ETICS soklovou hmoždinkou, v počtu cca 3 ks/bm soklového profilu. 
Při použití vrutů a hmoždinek je třeba zabránit vzniku elektrického článku na styku 
rozdílných kovů a případné korozi např. pomocí plastové podložky. Je třeba pečlivě 
dodržovat vodorovnou rovinu montáže. K podložení soklových profilů při nerovném 
podkladu použijeme soklové distanční podložky. Soklové profily se osazují se 
vzájemnými mezerami šířky 2-3 mm, doporučuje se jejich spojování Spojkami 
soklových lišt PV 30. Spára mezi zakládacím profilem a podkladem musí být 
těsněna. Na takto připravený profil ukládáme přímo fasádní tepelně izolační desky 
opatřené na zadní straně lepicí hmotou. Izolační desky musí být těsně přitisknuty k 
přední hraně soklového profilu. 
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Desky tepelné izolace se lepí přitlačením na podklad ve směru zdola nahoru, 
na vazbu, bez křížových spár. Výjimkou je lepení desek u terénu pod zakládacím 
soklovým profilem, kde se desky lepí obvykle ve směru shora dolů. 
Tepelně izolační desky se lepí: 

 pomocí obvodového rámečku silného 20 až 30 mm a 3 vnitřních terčů tak, aby 
po přiložení a přitlačení desky k podkladu vznikl lepený spoj minimálně 40–
60% přilepené plochy desky (dle varianty povrchové úpravy). Tento způsob 
lepení umožňuje částečně eliminovat přípustné nerovnosti podkladu. 

 celoplošně na celý rubový povrch desky tepelné izolace (vodorovně 
hřebenovým hladítkem, velikost zubů 8 – 10 mm). Tento způsob lepení 
neumožňuje eliminovat nerovnosti podkladu (max. odchylka rovinnosti 10 
mm/1bm). 

Desky se lepí vždy těsně na sraz. Lepicí hmota nesmí při jejím nanášení zůstat na 
bočních plochách desek tepelné izolace, ani na ně být při jejich osazování vytlačena. 
Pokud k tomu dojde, musí být z těchto míst neprodleně odstraněna. Pokud vzniknou 
spáry mezi deskami tepelné izolace s šířkou větší než 2 mm, musí se vyplnit tepelně 
izolačním materiálem. Spáry mezi deskami minerální vaty šířky do 4 mm je možné 
vyplnit pěnovou hmotou (PUR pěnou). Vyplnění spár musí být provedeno tak, aby 
byla dodržena rovinnost vrstvy tepelně izolačního materiálu a spáry byly vyplněny v 
celé tloušťce desek. Pokud to charakter konstrukce umožňuje, lepí se vždy celé 
desky tepelné izolace. Použití zbytků desek je možné jen v případě, že jejich šířka je 
nejméně 150 mm. Takové zbytky desek se neosazují na nárožích, v koutech, v 
ukončení ETICS na stěně nebo podhledu a v místech navazujících na ostění výplní 
otvorů. Rozmístí se jednotlivě v ploše ETICS. Svislý rozměr uložené desky nelze 
zajišťovat skládáním zbytků desek na sebe. Na nárožích musí být desky tepelné 
izolace lepeny po řadách na vazbu. Doporučuje se lepit desky s přesahem oproti 
konečné hraně nároží. Následně po zatvrdnutí lepicí hmoty se přesah pečlivě zařízne 
a případně zabrousí. U výplní otvorů se desky tepelné izolace musí umísťovat tak, 
aby křížení jejích spár bylo nejméně 100 mm od rohů těchto otvorů. U otvorů se 
doporučuje osazení desek s takovým přesahem, aby čelně překryl následně lepené 
přířezy desek tepelné izolace na ostění výplní otvorů. Desky tepelné izolace se při 
lepení osazují tak, aby spáry mezi nimi byly vzdáleny nejméně 100 mm od 
upravených neaktivních spár nebo trhlin v podkladu a od změn tloušťky konstrukce 
projevující se na povrchu podkladu nebo změn materiálu podkladu. Desky tepelné 
izolace nesmí překrývat dilatační spáru. 
 
Kontrola jakosti J2: Kontroluje se přídržnost minerálních desek k podkladu – 
zkoušení odtržením. Dále je třeba zkontrolovat vzájemná návaznost desek – vizuální 
kontrola. Dále je třeba ověřit správné provedení zateplení v rozích okenních otvorů, 
které je třeba provést vždy výřezem z celé nové polystyrenové desky kvůli možnému 
popraskání – vizuální kontrola. Kontroluje se vzájemné stykování lepených desek, 
které je nutné provádět těsně na sraz, vznikající spáry jsou nežádoucí (vznik 
tepelných mostů) – vizuální kontrola.  
 
Bezpečnost práce B2: Nejvýznamnějším rizikem vzniklým v důsledku této činnosti je 
riziko poškození zraku v důsledku poleptání odstřikující lepící hmotou v průběhu 
jejího nanášení. Pro eliminaci tohoto rizika je vyžadováno nošení bezpečnostních 
brýlí z tvrzeného plexiskla v rámci OOPP (Bezpečnost práce B0) a dbaní na 
zvýšenou opatrnost při nanášení lepidla.  
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Kotvení minerálních desek 
Hmoždinky se osazují nejdříve 24 hodin po lepení desek tepelné izolace a 

zpravidla před provedením základní vrstvy, neurčuje-li stavební dokumentace jinak. 
Hmoždinky se obvykle umisťují jak v místě styků rohů desek tepelné izolace, tak v 
ploše těchto desek. Je vhodné hmoždinky umísťovat v místech, kde byla deska 
připevněna k podkladu lepidlem. Do vysoce porézních hmot a hmot s dutinami se 
otvory vrtají bez příklepu.  Hmoždinky musí být kotveny až do nosné konstrukce 
obvodového pláště. Vrt pro osazení hmoždinky musí být prováděn kolmo k podkladu. 
Průměr vrtáku musí odpovídat průměru požadovanému v dokumentaci ETICS 
(zpravidla 8 mm). Tloušťka stavebního dílu kotevního materiálu musí u zděné 
konstrukce být alespoň o 20 mm, u betonu alespoň o 30 mm větší, než kotevní 
hloubka, aby nedošlo k provrtání. Hloubka provedeného vrtu musí být o 10 mm delší, 
než je předepsaná kotevní délka použité hmoždinky. Nejmenší vzdálenost osazení 
hmoždinky od krajů stěny, podhledu, nebo dilatační spáry je 100 mm, neurčuje-li 
stavební dokumentace jinak. Talíř osazené hmoždinky nesmí narušovat rovinnost 
základní vrstvy. Pro osazování zatloukacích hmoždinek se doporučuje použít 
gumovou palici. Při zatloukání trnu hmoždinky postupovat tak, aby se trn nepoškodil. 
Špatně osazená, deformovaná nebo jinak poškozená hmoždinka se musí nahradit 
poblíž novou hmoždinkou, špatně osazená hmoždinka se pokud možno odstraní a 
celý zbylý otvor v deskách tepelné izolace se vyplní používaným tepelně izolačním 
materiálem. Případný zbylý otvor v základní vrstvě se vyplní stěrkovou hmotou. 
Nelze-li špatně osazenou nebo poškozenou hmoždinku odstranit, upraví se tak, aby 
nenarušovala rovinnost základní vrstvy a celistvost tepelně izolační vrstvy. Špatně 
osazenou hmoždinkou se rozumí například hmoždinka nepevně zakotvená nebo 
vyčnívající nad vnější líc vrstvy tepelně izolačního materiálu bez možnosti jejího 
osazení do požadované polohy, apod. Plné stavební materiály se vrtají pomocí 
vrtáku SDS plus s příklepem. Otvor je nutno vrtat 10 mm hlouběji, než skutečná 
kotevní hloubka hmoždinky kolmo k ploše podkladu pro kotvení. Jedním až dvojím 
zasunutím vrtáku za chodu (již bez vrtání) se otvor vyčistí. Otvor je nutno vrtat kolmo 
k ploše podkladu. 
 
Kontrola jakosti J3: Kontroluje se přídržnost každé právě osazené kotvy – zkoušení 
vytržením z podkladu. Dále se kontroluje dostatečný počet osazených kotev (8ks na 
1 m2) a správná volba místa osazení – vizuální kontrola. Kontroluje se rovněž, zda 
zátky lícují s povrchem desek (vyčnívající přebrousit, hluboko osazené přestěrkovat) 
kvůli rovinnosti – vizuální kontrola. 
 
Bezpečnost práce B3: Během této činnosti hrozí pracovníkům zejména riziko 
poškození sluchu v důsledku dlouhodobého vystavení nadměrnému hluku v průběhu 
vrtání do železobetonové konstrukce. Jelikož je v průběhu vrtání překročen přípustný 
expoziční limit 85 dB, je vyžadováno, aby zaměstnanci byli po celou dobu provádění 
činnosti vybaveni ochranou proti hluku (sluchátka) a aktivně ji používali, jak je 
vyžadováno dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění novely č. 217/2016 Sb. 
 
Ruční dorovnání a mezioperační kontrola 

Po osazení hmoždinek a zátek je ihned možné ručně dorovnat souvislý povrch 
zateplovacího pláště a to pomocí ručních hladítek určených k broušení minerální vaty 
tak, aby byla zachována požadovaná rovinnost stejná, jako při vstupní kontrole 
kvality, protože se stále jedná o stěnu s nedokončeným povrchem. Kontrola se opět 
provádí pomocí čárového laseru, případně teodolitu. Zároveň dochází i k vizuální 
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kontrole správného provedení zateplení a to zejména v kritických místech 
konstrukce. Kontroluje se kladení desek „na vazbu“, používání výřezů z celých desek 
na opláštění rohů okenních otvorů a také to, zda nejsou použity přířezy desek užší 
než 150 mm. 
 
Aplikace armovací stěrky s výztužnou síťovinou 

Provádění základní vrstvy se na suché a čisté desky tepelné izolace zahajuje 
obvykle po 1 až 3 dnech od ukončení lepení desek, po případném kotvení 
hmoždinkami a celkovém přebroušením v případě minerálních fasádních desek. Na 
styku dvou ETICS, lišící se mezi sebou jen v tepelně izolačním materiálu bez 
přiznané spáry, se musí provést zesilující vyztužení do vzdálenosti nejméně 150 mm 
na každou stranu od styku. 
Základní vrstva se skládá: 

 vyrovnávací vrstva – zajišťuje potřebnou rovinnost tepelně izolačních systémů. 
U tepelně izolačních systémů s minerální vatou se požadované rovinnosti 
dosahuje přebroušením desek. V případě potřeby se provádí nanesením 
stěrkové hmoty v tloušťce min. 2 mm, zpravidla neobsahuje výztuž. 

 výztužná (armovací) vrstva - vždy obsahuje v celé ploše tepelně izolačního 
systému výztuž – sklotextilní síťovinu. 

Základní vrstva se provádí v celkové tloušťce 2 – 6 mm, optimálně 3 - 4 mm. Lepicí 
hmota se nanáší metodou „mokré do mokrého“, shora dolů, nerezovým hladítkem s 
velikostí zubů 10 x 10 mm. Do takto připravené stěrkové hmoty se provede ručně 
vyztužení základní vrstvy pomocí celoplošného uložení sklotextilní síťoviny. Stěrková 
hmota, která prostoupila pásy sklotextilní síťoviny, se následně po případném 
doplnění jejího množství vyrovná a uhladí pomocí nerezového hladítka pohybem 
shora dolů. V odůvodněných případech lze vodorovné ukládání sklotextilní síťoviny 
Baumit považovat za rovnocenné svislému. Vzájemný přesah pásů musí být 
nejméně 100 mm. Sklotextilní síťovina jako výztuž základní vrstvy musí být uložena 
bez záhybů a z obou stran musí být kryta stěrkovou vrstvou nejméně 1 mm, 
v místech přesahů síťoviny nejméně 0,5 mm. Pokud původně nanesená stěrková 
hmota s uloženou sklotextilní síťovinou nemá požadovanou tloušťku základní vrstvy, 
zajistí se požadovaná tloušťka této vrstvy nanesením stěrkové hmoty na vyrovnanou, 
neztuhlou a nevyschlou původně nanesenou stěrkovou hmotu se sklotextilní 
síťovinou. Pokud to celková tloušťka základní vrstvy umožňuje, ukládá se sklotextilní 
síťovina ve vnější třetině tloušťky základní vrstvy. Z důvodu lehčí manipulace se 
sklotextilní síťovina předem nastříhá na pásy potřebné, resp. snadno zpracovatelné 
délky. Pokud se provádí těsnění tmelem v úrovni základní vrstvy, je nutné v základní 
vrstvě při jejím provádění vytvořit spáru o šířce a hloubce potřebné pro určený tmel 
podle předpisu výrobce. Požadavek na rovinnost základní vrstvy je určen především 
druhem omítky. Doporučuje se, aby hodnota odchylky rovinnosti na délku jednoho 
metru nepřevyšovala hodnotu odpovídající velikosti maximálního zrna omítky 
zvýšenou o 0,5 mm. V případě, že požadované rovinnosti nebylo dosaženo je možno 
aplikovat další vyrovnávací vrstvu. 
 
Kontrola jakosti J4: Kontroluje se rovnoměrnost a tloušťka nanesení armovací stěrky 
– vizuální kontrola. Dále se kontroluje správné osazení pásů výztužné síťoviny 
StarTex včetně vzájemných přesahů šířky min. 100 mm a řešení v rizikových místech 
(okenní ostění, nároží) – vizuální kontrola. Kontroluje se správné zahlazení výztužné 
síťoviny tak, aby nikde na povrchu konstrukce nebyla viditelná – vizuální kontrola. Na 
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závěr je třeba zkontrolovat správné vyschnutí armovací stěrky, aby bylo možné další 
pokračování prací – vizuální kontrola. Kontrola rovinnosti – měřením. 
 
Bezpečnost práce B4: Nejvýznamnějším rizikem vzniklým v důsledku této činnosti je 
riziko poškození zraku v důsledku poleptání odstřikující stěrkovou hmotou v průběhu 
jejího nanášení. Pro eliminaci tohoto rizika je vyžadováno nošení bezpečnostních 
brýlí z tvrzeného plexiskla v rámci OOPP (Bezpečnost práce B0) a dbání na 
zvýšenou opatrnost při nanášení stěrky. 
 
Provedení základní penetrační vrstvy 

Před nanášením omítky se provede penetrace základním nátěrem. Aplikuje se 
válečkem nebo štětkou na vyzrálou, vyschlou a neznečištěnou základní vrstvu. 
Základní nátěr se provádí po vyzrání a vyschnutí základní vrstvy – nejdříve však až 
po uplynutí doby uvedené v technickém listu příslušné stěrkové hmoty. U stěrkových 
hmot Baumit StarContact je to obvykle 2-3 dny, za předpokladu dodržení 
následujících podmínek - vztahuje se na teplotu ≥ + 20 ºC, tloušťku stěrky 2 – 3 mm, 
relativní vlhkost vzduchu ≤ 70 %, přičemž rozhodující je dosažení jednotného 
suchého povrchu bez vlhkých míst. Při větší tloušťce základní vrstvy, nebo při méně 
příznivých klimatických podmínkách se tato doba tvrdnutí a vysychání stěrkové 
vrstvy přiměřeně prodlužuje. Před vlastním nanášením určeného základního nátěru 
se malé nerovnosti jemně přebrousí skelným papírem. Základní nátěr se důkladně 
promísí pomalu běžným mísidlem a následně se nanáší štětkou nebo válečkem. 
Nutná technologická přestávka před nanášením omítky na základní nátěr je min. 24 
hodin. Při nepříznivých klimatických podmínkách (vysoká vlhkost vzduchu, mlha) se 
může čas potřebný pro zaschnutí penetračního nátěru prodloužit. V případě aplikace 
tenkovrstvých probarvených omítek na nedostatečně zaschlý penetrační nátěr hrozí 
nebezpečí tvorby skvrn na konečné povrchové úpravě. 
 
Kontrola jakosti J5: Kontroluje se rovnoměrné nanesení penetračního nátěru, aby 
nechocházelo k riziku tvorky skvrn – vizuální kontrola. Na závěr je třeba zkontrolovat 
správné vyschnutí penetračního nátěru, aby bylo možné další pokračování prací – 
vizuální kontrola. 
 
Bezpečnost práce B5: Nejvýznamnějším rizikem vzniklým v důsledku této činnosti je 
riziko poškození zraku v důsledku poleptání odstřikující penetrace v průběhu jejího 
nanášení. Pro eliminaci tohoto rizika je vyžadováno nošení bezpečnostních brýlí 
z tvrzeného plexiskla v rámci OOPP (Bezpečnost práce B0) a dbání na zvýšenou 
opatrnost při nanášení penetrace. 
 
Nanášení vnější omítky 

Přípustná teplota vzduchu a materiálu podkladu se musí během zpracování a 
schnutí tenkovrstvých omítek nebo fasádních barev Baumit pohybovat v rozmezí + 8 
°C až + 30 °C.  Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu (např. pozdní 
podzim) mohou podstatně ovlivnit dobu zrání omítky a způsobit nerovnoměrnost 
výsledného odstínu. Před zpracováním omítek, příp. barev se provede kontrola 
barevných odstínů, zrnitostí a šarží. 
Obsah balení omítky se důkladně promíchá pomaluběžným mísidlem. Omítka se 
zpravidla nanáší ručně, nerezovým hladítkem v tloušťce zrna směrem shora dolů. 
Ihned po natažení resp. po krátkém zavadnutí, se strukturuje přímočarým pohybem. 
Pohledově ucelené plochy je nutné provádět v jednom pracovním záběru (mokré do 
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mokrého). Přerušení práce se připouští na hranici stejnobarevné plochy, na nároží a 
na jiných vodorovných a svislých hranách. Napojení dvou barevných odstínů nebo 
ukončení se provádí pomocí papírové lepicí pásky. Vzhledem ke složení a přirozené 
chemické reakci při zrání jsou omítky a barvy citlivé na dodržení správných 
podmínek zpracování. Rozdílná savost podkladu, teplota a vlhkost vzduchu, jakož i 
rychlost větru mohou vést k rozdílné rychlosti zrání a tím i k odchylce v barevnosti 
oproti standardu. Omítku je třeba zpracovávat na jedné ploše v rámci jednoho 
pracovního kroku (při stejných klimatických podmínkách). Na jedné stejnobarevné 
ploše se nedoporučuje použití více výrobních šarží omítek nebo nátěrů. Barevná 
totožnost je zaručena pouze v rámci jedné výrobní šarže. Při dodatečných 
objednávkách může dojít k drobným odchylkám mezi dříve a dodatečně dodaným 
výrobkem. K dosažení co nejvyšší barevné shody je nutno při doobjednávkách uvést 
vždy číslo šarže uvedené na balení, popřípadě u objednávek podle dříve dodaného 
vzorku uvádět identifikační údaje (datum výroby) vzorku. 
 
Kontrola jakosti J6: Kontroluje se rovnoměrnost a dostatečná tloušťka nanesení 
vnější probarvované omítky – vizuální kontrola. Kontroluje se rovinnost, kterou lze 
ještě mírně korigovat přidáním nepatrně větší vrstvy omítky – kontrola měřením. 
Kontroluje se dostatečné vyschnutí finální vrstvy omítky a z toho vyplývající 
dostatečná kryvost (lze korigovat lokálně přidáním omítky a následným vysoušením) 
– vizuální kontrola. 
 
Bezpečnost práce B6: Nejvýznamnějším rizikem vzniklým v důsledku této činnosti je 
riziko poškození zraku v důsledku poleptání odstřikující omítky v průběhu jejího 
nanášení a strukturování. Pro eliminaci tohoto rizika je vyžadováno nošení 
bezpečnostních brýlí z tvrzeného plexiskla v rámci OOPP (Bezpečnost práce B0) a 
dbání na zvýšenou opatrnost při nanášení a strukturování omítky. 
 
Úklid pracoviště a předání stavby 

Po dokončení činnosti dojde k demontáži pomocných konstrukcí a lešení. 
Pracoviště se uklidí od zbytků stavebních materiálů a jiných nečistot, které se dále 
umístí na předem určené místo v rámci nakládání s odpady. Hotové stavební dílo se 
následně předá investorovi, který může ještě provést vlastní závěrečnou kontrolu 
provedených prací. 
 
Kontrola jakosti J7: Kontroluje se řádné uklizení pracoviště s ohledem na BOZP a 
správné třídění odpadů v rámci nakládání s odpady. 
 
Bezpečnost práce B7: V průběhu realizace této činnosti dochází ke vniku rizik a jim 
odpovídajících opatření shodně s bodem Bezpečnost práce B0. Žádná další rizika se 
nepředpokládají. 
 
7.3.4.5 KONTROLA KVALITY VÝSTUPNÍ 
 

Po zaschnutí finální vrstvy probarvované omítky se provede závěrečná 
kontrola rovinnosti a svislosti konstrukce. Pro rovinnost dokončeného povrchu stěny 
je povolená odchylka ± 15 mm na vztažnou délku > 15 m. Konstrukce rovněž také 
musí splňovat mezní odchylku svislosti od svislé osy, která pro dokončený povrch 
činí ± 15 mm na výšku > 15 m. Tato kontrola proběhne vizuálně ale hlavně měřením 
za pomoci čárového laseru . V případě svislosti je možné v rámci zlepšení kontroly 
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použít digitální teodolit. V rámci výstupní kontroly se ještě vizuálně překontroluje 
stejná barevnost v celé ploše povrchu realizované konstrukce, a případné odchylky 
v barevnosti je třeba opravit. Kontrolu provádí pověřená osoba (vedoucí 
čety/stavbyvedoucí) nebo technický dozor stavebníka. V případě, že nebyla zjištěna 
žádná pochybení ani nedodělky v rámci provádění je možné předat provedenou 
práci, která se zaznamená do stavebního deníku. 
 

7.3.5 PRACNOST 
 
7.3.5.1 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL 
 

Zpracován v bodě 4. Řešení technologické struktury. 
 

7.3.5.2 ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 
Zpracován v bodě 5. Řešení časové struktury. 

 
7.3.5.3 ČASY ZÁSOBOVÁNÍ MATERIÁLEM 
 

V případě všech vyžadovaných stavebních materiálů bude jejich navážení 
probíhat v předstihu minimálně 2 dní před zahájením činnosti, během které se 
předpokládá plánované využití tohoto materiálu. Každý z výše uvedených stavebních 
materiálů bude navážen v jedné etapě a tudíž v jeho celkovém objemu a náležitě 
skladován (viz výše). 
 

7.3.6 JAKOST PROVEDENÍ 
 
7.3.6.1 METODY KONTROLY JAKOSTI VÝSLEDNÉHO PROVEDENÍ 
 

 Měření celkové rovinnosti dokončeného povrchu omítky provedeno pomocí 
vztažné roviny rotačního laseru a kolmé změření odchylek mezi plochou 
fasády a zvolenou vzdáleností roviny rotačního laseru. Bude provedena série 
měření (min. 9 čtení) a výsledné hodnoty budou porovnány s povolenou 
odchylkou a vyhodnoceny jako vyhovující či nevyhovující. Obdobně bude 
provedeno měření celkové svislosti. 

 Měření místní rovinnosti bude provedeno pomocí dvoumetrové libely na 
stavitelných podložkách a měřících klínů. Bude provedena série min. 5 kladů 
libely (v rámci každého kladu změřeno 5 čtení pomocí klínů) na každých 25 m2 
plochy fasády. Výsledné hodnoty budou porovnány s odpovídajícími 
povolenými odchylkami a vyhodnoceny jako vyhovující či nevyhovující. 

 Bude provedena vizuální kontrola dokončeného povrchu omítky. Kontrolována 
bude stejná barevnost v celé ploše fasády pomocí porovnání s odpovídající 
barvou ze vzorníku RAL. Následně bude povrch fasády kontrolován vzhledem 
k možnému vzniku vad celistvosti. Kontroluje se vznik prasklin, prokreslování 
výztužné tkaniny na povrch a lokální místa vzniku vlhkosti. 

 V případě, že byla v rámci kontrol zjištěna pochybení, budou případné vady a 
nedodělky neprodleně odstraněny. V případě vad na omítce se posoudí 
závažnost, a následně vybere vhodné řešení. V případě nestejné barevnosti 
se na lokální místa znovu nanese probarvovaná omítka v tenké vrstvě. 
V případě vzniku vlhkosti se ponechá delší čas technologické přestávky a 
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v případě nevyschnutí se přikročí k sanaci omítky a její kompletní renovaci 
v daném místě. Lokální oprava celé vrstvy je doporučena i v případě trhlin či 
jiných poškození. 

 
7.3.6.2 ZÁVAZNÉ KVALITATIVNÍ PARAMETRY 
 

 Celková rovinnost svislé kce – mezní odchylka: ± 15 mm na délku > 15 m 

 Celková svislost svislé kce – mezní odchylka:    ± 15 mm na výšku > 15 m 

 Místní rovinnost svislé kce – mezní odchylka:    ± 3 mm na délku > 15 m 

 Odchylka barevnosti dokončeného povrchu nebyla výrobcem specifikována – 
za kvalitní provedení se považuje pouze odstín RAL 
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7.3.7 BOZ A PO 
 
7.3.7.1 VYMEZENÍ JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BOZ A PO 
 
Tab. 13: Tabulka rizik při provedení kontaktního zateplovacího systému 

Číslo 

činnosti
Název činnosti Riziko Opatření První pomoc

Poučení pracovníku
Se zraněnou osobou 

nepohybovat

Zvýšená opatrnost
V případě bezvědomí - zajsitit 

základní živ. Funkce

Přerušení prací za 

nepříznivých 

povětrnostních 

podmínek

Neprodleně přivolat ZZS

Provizorní zábradlí - 

součást lešení

Nebezpečí poranění při provádění
Nošení ochranné 

stavební helmy

Nebezpečí poranění pádem 

břemene
Nošení reflexní vesty

Nošení ochranného 

oděvu, rukavic a bot

1 Příprava podkladu

Poškození zraku - Odlétávající  

částice podkladu + Obecné 

ustanovení

Ochrana zraku - 

ochranné brýle + 

obecné ustanovení

Vypláchnutí zasaženého oka 

tekoucí vodou -> vyhledat 

lékařskou pomoc

2
Lepení minerální 

vaty

Poškození zraku - poleptání 

stěrkovací hmotou + Obecné 

ustanovení

Ochrana zraku - 

ochranné brýle + 

obecné ustanovení

Vypláchnutí zasaženého oka 

tekoucí vodou -> vyhledat 

lékařskou pomoc

3
Kotvení 

minerálních desek

Poškození sluchu - vysoká hladina 

hluku při vrtání + Obecné 

ustanovení

Ochrana sluchu - 

chrániče sluchu 

(sluchátka) + obecné 

ustanovení

Okamžité přerušení práce -> 

přesun do klidnějšího prostředí -> 

vyhledat lékařskou pomoc

4

Aplikace armovací 

stěrky s výztužnou 

síťovinou

Poškození zraku - poleptání 

stěrkovací hmotou + Obecné 

ustanovení

Ochrana zraku - 

ochranné brýle + 

obecné ustanovení

Vypláchnutí zasaženého oka 

tekoucí vodou -> vyhledat 

lékařskou pomoc

5

Provedení 

základní 

penetrační vrstvy

Poškození zraku - poleptání 

penetračním nátěrem + Obecné 

ustanovení

Ochrana zraku - 

ochranné brýle + 

obecné ustanovení

Vypláchnutí zasaženého oka 

tekoucí vodou -> vyhledat 

lékařskou pomoc

6
Nanášení vnější 

omítky

Poškození zraku - poleptání 

omítkou + Obecné ustanovení

Ochrana zraku - 

ochranné brýle + 

obecné ustanovení

Vypláchnutí zasaženého oka 

tekoucí vodou -> vyhledat 

lékařskou pomoc

7
Úklid pracoviště + 

předání
Pouze viz. Obecné ustanovení

Pouze viz. Obecné 

ustanovení
Pouze viz. Obecné ustanovení

Nebezpeční pádu z výšky

Dle závažnosti -> ošetření na 

stavbě, přivolání ZZS

1-7

Soubor činností 

(obecné 

ustanovení)
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7.3.7.2 VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 
 

 OOPP je zaměstnavatel povinen zajistit pro všechny pracovníky pohybující se 
na staveništi. 

 OOPP: pracovní helma s podbradním páskem (žlutá, vedoucí pracovníci bílá), 
reflexní vesta a pevná pracovní obuv (třídy S3), pracovní oděv (dlouhé 
kalhoty, alespoň krátký rukáv), pracovní rukavice a ochranné brýle a to ve 
smyslu §104 zákona 262/2006 Sb., Zákoník práce. 

 Za nenošení těchto OOPP hrozí sankce ve výši stanovené investorem. 

 Každý zaměstnanec je povinen dbát pokynů na varovných cedulích a pokynů 
nadřízených či oprávněných pracovníků (vazač, mistr, koordinátor BOZP). Za 
nedbání pokynů opět hrozí sankce. 

 Za správnou realizaci, technický a bezpečnostní stav podpůrné konstrukce 
fasádního lešení odpovídá externí firma realizujících jeho zřízení a odstranění. 

 Průběžné kontroly stavu podpůrných konstrukcí provádí pracovník pověřený 
vedením stavby každý pracovní den. 

 Požadavky na protipožární vybavení nejsou vzhledem k povaze prováděných 
prací specifikovány. 

 
7.3.7.3 ZAJIŠTĚNÍ VSTUPU DO STAVBY/NA PRACOVIŠTĚ A ÚNIKOVÝCH 

CEST 
 

Vstup do stavby je umožněn pouze jediným vstupem pro pěší a přilehlou 
vjezdovou bránou pro staveništní dopravu. Oba tyto přístupy jsou nepřetržitě 
střeženy ostrahou ze společné vrátnice poblíž obou přístupů. Tato ostraha má za 
úkol prověřit totožnost a oprávnění ke vstupu do stavby každé osoby a zamezit tak 
nepovolaným osobám v dalším vstupu. Rovněž má ostraha za úkol nevpouštět do 
prostoru staveniště osoby, které nejsou vybaveny OOPP dle požadavků jasně 
vyspecifikovaných na informační tabuli u vstupu, a dále také osob pod vlivem 
alkoholu a jiných návykových látek. Ostraha na vrátnici má také za úkol informovat 
vedení stavby o příchodu nekvalifikovaných osob, návštěv, či kontrol, které smí na 
staveniště vpustit pouze pod přímým dohledem pověřené osoby z vedení stavby. 

Vstup na pracoviště je vyčleněn na otevřené manipulační ploše poblíž 
stavebního výtahu. Zde má pověřený pracovník za úkol před zahájením prací 
zaevidovat počet pracovníků vstupujících na střešní rovinu a jejich oprávnění ke 
vstupu – vstoupit na střešní rovinu smějí pouze osoby k práci na ní náležitě 
vyškolené a znovu také zkontroluje jejich vybavenost v rámci požadavků na OOPP, a 
zda nejsou zaměstnanci pod vlivem návykových látek. Po projití vstupní kontrolou je 
pak možné vstoupit na pracoviště hlavním vstupem po žebříku do první výškové 
úrovně lešení nebo pomocí stavebního výtahu do příslušné výškové úrovně lešení. 

Pro únik v případě krizové situace lze kromě hlavního vstupu na lešení a 
stavebního výtahu využít ještě dalších únikových poklopů v podlaze první výškové 
úrovně lešení, které si v případě úniku zaměstnanci otevřou a spustí jimi připravené 
žebříky a opustí pracovní prostor lešení tak, aby evakuace osob byla co nejrychlejší. 
Tyto přístupové body však nesmí být trvale přístupné z terénu, aby nemohli sloužit ke 
vstupu neoprávněných osob. Po opuštění pracoviště se zaměstnanci shromáždí 
v prostoru shromaždiště, který je označen příslušnou značkou a o jehož pozici byli 
pracovníci informováni v rámci vstupního školení. Zde dojde k ověření počtu 
evakuovaných pracovníků a případně k poskytnutí první pomoci. Z tohoto místa 
může rovněž následovat organizované opuštění prostoru staveniště. 
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7.3.7.4 ZAJIŠTĚNÍ OSVĚTLENÍ PRACOVIŠTĚ A NAPÁJENÍ PRO 
ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 
Napájení pro elektrická zařízení bude zajištěno v rámci celostaveništního 

rozvodu elektrické energie. V blízkosti stavebního výtahu bude umístěn staveništní 
rozvaděč, ze kterého bude kabelovým vedením distribuována elektrická energie do 
jednotlivých pater pracovního prostoru. Kabelové vedení (o zaručeném příkonu 32 A 
a efektivním napětí 230 V) a jeho zakončení musí odpovídat předepsaným 
požadavkům na mechanickou odolnost a vodonepropustnost. 

S primárním osvětlením pracoviště se neuvažuje, protože práce na lešení 
nebudou prováděny za podmínek snížené viditelnosti. Pro dodatečné osvětlení 
pracoviště během denní pracovní doby budou využita přenosná halogenová světla 
vyžadující připojení na standartní energetickou síť s efektivním napětím 230 V. 
Všechna zakončení elektrických rozvodů, zástrčky a zásuvky přítomné na stavbě 
jsou certifikované s krytím IP65, tedy vhodné pro provoz ve venkovním prostředí. 
Uvnitř staveniště v místech, kde kříží dopravní koridor pro pěší i pro vozidla budou 
instalovány kabelové přejezdy (přechody). Budou použity kabely s vysokou odolností 
proti mechanickému poškození. Revize dočasného elektrického zařízení jsou 
prováděny s četností půl roku oprávněným revizním technikem (dle ČSN 33 1500). 
Všechna elektrická ruční nářadí užívaná na stavbě musí mít provedené revize, 
kontroly a prohlídky dle ČSN 33 1600. 
 
7.3.7.5 UPŘESNĚNÍ PLÁNU ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ 
 

V případě zranění pracovníka na pracovišti, ať už je toto zranění způsobeno 
jakkoliv, jsou povinni poskytnout první pomoc všichni přítomní pracovníci, protože 
byli na tyto krizové situace předem náležitě proškoleni. Rovněž byli také seznámeni 
s plánem staveniště a s umístěním plně vybavených lékárniček v rámci bodů první 
pomoci. Tyto lokality jsou na staveništi vyznačeny příslušnou informativní značkou. 
Pro zkontaktování složek IZS je třeba využít pohotovostního telefonu umístěného ve 
vrátnici stavby. V rámci upřesnění plánu byli identifikovány tyto krizové situace: 
 
Požár: Osoba detekující požár je povinna o tom neprodleně informovat vedoucího 
pracovníka i své kolegy. Všichni zaměstnanci vyskytující se na pracovišti jsou povinni 
řídit se pokyny vedoucího pracovníka a dle těchto pokynů přistoupit k hašení požáru 
(pracovní prostor lešení je k tomuto účelu vybaven pravidelně rozmístěnými hasicími 
přístroji) a vyklizení okolí vzniku požáru aby došlo k minimalizaci škod, či v případě, 
že bude požár vyhodnocen jako neuhasitelný, neodkladně zahájit evakuaci a využít 
k tomu určené trasy a prostředky. Pracovníci se následně musí shromáždit na tomu 
předem určeném místě. Následně je vedoucí pracovník povinen zaevidovat jejich 
počet a požár neprodleně nahlásit v ohlašovně požáru, která je umístěna ve vrátnici 
stavby a prostřednictvím telefonu zkontaktovat HZS. V rámci provádění této činnosti 
budou na lešení umístěny dva ruční práškové hasící přístroje o hmotnosti 6kg. Na 
staveništi bude celkem umístěno 12 hasících přístrojů (6 práškových, 3 sněhové a 3 
pěnové). Únikové cesty budou značeny standardními značkami směru úniku (šipka) 
označujících nejbližší bezpečnou únikovou trasu. Všechny únikové cesty budou ústit 
do prostoru shromaždiště. O umístění shromaždiště a trasách únikových cest budou 
všichni pracovníci informování v rámci vstupního školení. 
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Havárie vody: V případě havárie vody jsou zaměstnanci povinni tuto skutečnost 
neprodleně oznámit vedoucímu pracovníkovi. Dále jsou povinni zahájit odklízení 
vybavení z dosahu vody tak, aby došlo k minimalizaci škod. Dále v případě že hrozí 
zkratování vedení elektrické energie v důsledku vniknutí vody, jsou zaměstnanci 
povinni přerušit přívod energie do vedení, vypnutím proudu na příslušném stavebním 
rozvaděči. Vedoucí pracovník případně pověřený zaměstnanec musí neprodleně 
přerušit dodávku vody uzavřením příslušného uzávěru, v případě rozsáhlé havárie i 
hlavního uzávěru ve vodoměrné šachtě poblíž hlavního vstupu do objektu. 

 
Zásah elektrickým proudem: V případě zasažení elektrickým proudem jsou všichni 
zaměstnanci povinni poskytnout zraněné osobě první pomoc a to takovým 
způsobem, aby sami neutrpěli zásah elektrickým proudem. Následně jsou o této 
skutečnosti povinni informovat vedoucího pracovníka. Dále jsou tito zaměstnanci 
povinni přerušit dodávku elektrické energie a to vypnutím přívodu na příslušném 
stavebním rozvaděči. V případě rozsáhlejší poruchy na elektrickém vedení, nebo 
v případě, že by takováto porucha mohla zapříčinit například vznik požáru, je třeba 
neprodleně odpojit ze sítě veškeré zařízení staveniště a to pomocí tlačítka TOTAL 
STOP umístěného na objektu centrální rozvodny poblíž vrátnice stavby. Všechna 
elektrická zařízení užívaná na stavbě musí mít provedené revize, kontroly a prohlídky 
dle ČSN 33 1600. Při nedodržení těchto požadavků se nebezpečným stává jakékoliv 
elektrické zařízení (ruční nářadí, rozvodové skříně a další dočasná elektrická 
zařízení na staveništi). Jakékoliv poškození elektrického zařízení nebo kabelového 
vedení je třeba neprodleně odpojit od sítě a nahlásit poruchu. 

 
Pád z výšky: V případě pádu pracovníka z výšky jsou všichni zaměstnanci povinni 
poskytnout zraněnému první pomoc, dále musí o této skutečnosti informovat 
vedoucího pracovníka, který by měl neprodleně přivolat zdravotnickou záchrannou 
službu, operující v rámci jednotek IZS. Dále je povinností pracovníků ihned po 
zjištění pádu osoby zajistit místo, odkud pracovník spadl tak, aby již nemohlo dojít 
k dalšímu pádu z výšky (uzavřením místa pádu, dozorem osoby, provizorním 
ohrazením). 
 
7.3.7.6 PŘEHLED ČINNOSTÍ PODLÉHAJÍCÍCH VYSTAVENÍ POVOLENÍ K 

PRACÍM 
 

 Použití jednostranných kovových pracovních schůdků, žebříků 

 Použití auta s hydraulickou rukou 

 Práce na lešení 
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7.3.8 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
7.3.8.1 ZPŮSOB LIKVIDACE ODPADŮ ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI 
 
Tab. 14: Kategorizace odpadů při provedení kontaktního zateplovacího systému 

Číslo 

činnos

ti

Název činnosti

Katalogové 

číslo 

odpadu

Vzniklý odpad
Typ 

odpadu
Nakládání se vzniklým odpadem

ŽP1
Příprava 

podkladu
101314 Betonový kal O

Po zaschnutí - sejmout z podkladu a 

vyhodit do stavební suti (přistavený 

kontejner)

170902
Nespotřebovaná směs lepící 

stěrky
O

Po zaschnutí - odstranit z nádoby a 

vyhodit do stavební suti (přistavený 

kontejner)

150101
Obal od sypké směsi (lepící 

stěrky) - papírový pytel
T

Tříditelný odpad - odvést a vytřídit do 

kontejneru na papírový odpad

170203 Znehodnocené kusy hmoždinek T
Tříditelný odpad - odvést a vytřídit do 

kontejneru na plastový odpad

150101
Obal od hmoždinek - papírová 

krabice
T

Tříditelný odpad - odvést a vytřídit do 

kontejneru na papírový odpad

170902
Nespotřebovaná směs armovací 

stěrky
O

Po zaschnutí - odstranit z nádoby a 

vyhodit do stavební suti (přistavený 

kontejner)

101103 Ořezy výztužné síťoviny openTex T
Tříditelný odpad - odvést a vytřídit do 

kontejneru na plastový odpad

150101
Obal od sypké směsi (armovací 

stěrky) - papírový pytel
T

Tříditelný odpad - odvést a vytřídit do 

kontejneru na papírový odpad

070216
Nespotřebovaná směs vnější 

penetrace
O

Po zaschnutí - odstranit z nádoby a 

vyhodit do stavební suti (přistavený 

kontejner)

150102
Obal od penetrace - plastový 

kbelík
T

Tříditelný odpad - odvést a vytřídit do 

kontejneru na plastový odpad

070216
Nespotřebovaná směs vnější 

omítky
O

Po zaschnutí - odstranit z nádoby a 

vyhodit do stavební suti (přistavený 

kontejner)

150102
Obal od omítkové směsi - 

plastový kbelík
T

Tříditelný odpad - odvést a vytřídit do 

kontejneru na plastový odpad

ŽP7
Úklid 

pracoviště

viz. Položky 

1-6

Neodklizené zbytky odpadů - z 

předchozích činností
O viz. Položky 1-6

ŽP5

Provedení 

základní 

penetrační 

vrstvy

ŽP6
Nanášení 

vnější omítky

ŽP2
Lepení 

minerální vaty

ŽP3

Kotvení 

minerálních 

desek

ŽP4

Aplikace 

armovací 

stěrky s 

výztužnou 

síťovinou

N = nebezpečný odpad, T = tříditelný odpad, O = ostatní odpad 
 
7.3.8.2 DOPADY PROVÁDĚNÍ DANÝCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 

ZPŮSOB OMEZENÍ TĚCHTO DOPADŮ 
 

Jediným zásadním dopadem na životní prostředí v rámci provádění činností je 
zatížení okolí stavby hlukem. Tento hluk vzniká při předvrtávání otvorů na kotevní 
hmoždinky obvodového zateplení. Omezení dopadu tohoto zatížení ŽP bude 
provedeno omezením doby provádění této činnosti. Ta bude smět být prováděna 
pouze během pracovního týdne po 6:00. 

 
7.3.8.3 OCHRANA JIŽ PROVEDENÝCH KONSTRUKCÍ 
 

V průběhu realizace obvodového zateplení fasády je třeba pouze ochránit 
stávající monolitickou konstrukci před mechanickým poškozením, zejména nároží a 
hrany vnějších ploch. Toho bude dosaženo poučením pracovníků pohybujících se na 
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lešení, důslednou kontrolou ze strany vedoucích pracovníků a nabádání ke zvýšené 
opatrnosti při práci na lešení. 

Dalšími prvky, které je třeba ochránit během provádění kontaktního zateplení, 
jsou okenní a dveřní výplně. Tyto výplňové konstrukce budou v průběhu realizace 
zakryty fólií z polyetylenu, která bude sloužit jako ochrana proti znečištění výplní 
např. omítkovou směsí. 
 

7.3.9 POUŽITÉ PŘEDPISY 
 

 Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci). 
Konkrétně: 

o ČÁST PRVNÍ - § 2, 3, 4, 5, 6 
 

 Zákon č. 201/2012 Sb., O ochraně ovzduší. 
Konkrétně: 

o ČÁST PRVNÍ - § 1, 2 
o ČÁST DRUHÁ - § 3, 4 

 

 Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech. 
Konkrétně: 

o ČÁST PRVNÍ - § 1, 2, 3, 4 
o ČÁST DRUHÁ - § 5, 6, 9a 
o ČÁST TŘETÍ - § 10, 10a, 12, 16 

 

 Vyhláška č. 93/2016 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů, kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů. 

 

 Vyhláška č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Konkrétně: 

o § 2, 3 
o Příloha 1  - I.  

- II. 
- III. 

o Příloha 2  - I. 
- VII. 
- XIII. 
- XIV. 

o Příloha 3  - I. 
o Příloha 5  - 5 
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 Vyhláška č. 362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky. 
Konkrétně: 

o §  3 
o Příloha  - I. 

- II. 
- IV. 
- V. 
- VI. 
- VII. 
- IX. 
- XI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zpracováno na základě zdroje [10], [12] 
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7.4.1 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
7.4.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
Název stavby: Dostavba školního areálu ZŠ Zdice 
Místo stavby: ul. Žižkova, Zdice 
Investor: Město Zdice 
Charakter stavby: Novostavba 
Účel stavby: Základní škola 
Generální projektant: Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o. 
Odpovědný projektant: Ing. arch. Tomáš Šantavý 
 
7.4.1.2 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ŘEŠENÍ 
 

Předmětem řešení je provedení hrubých podlah v objektu. Jedná se o použití 
kročejového polystyrenu do podlah RIGIFLOOR 4000, separační PE fólie a 
samonivelačního anhydritového jemného potěru 25 Cemix. 
 

7.4.2 VSTUPNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY 
 
7.4.2.1 VÝPIS MATERIÁLŮ 
 
Polystyren do podlah pro kročejový útlum RIGIFLOOR 4000 

 Kročejový polystyren do podlah 

 Tloušťka 30 mm 

 Rozměry 1000 x 500 mm 

 Souč. tep. vodivosti 0,044 W/m*K 

 Balení 8 m2 
 
PE fólie DEKSEPAR 

 Polyethylenová fólie modrá 

 Tloušťka 0,15 mm 

 Šířka role 4 m 

 Balení 200 m2 
 
Potěr Baumit E 300 

 Cementový potěr pro strojní zpracování 

 Tloušťka 67 mm 

 Spotřeba cca 20 kg/m2/cm 

 Balení 40 kg 
 
7.4.2.2 ZÁSADY MANIPULACE, DOPRAVY A SKLADOVÁNÍ MATERIÁLŮ 
 
Polystyren do podlah pro kročejový útlum RIGIFLOOR 4000 

 Doprava: Transport pomocí nákladního automobilu, materiál zajištěn proti 
pohybu – možnost poškození rohů a hran desek. 

 Manipulace: Naložení a vyložení polystyrenu, uložení na skládku a opětovné 
vyskladnění bude provedeno ručně. Následuje transport pomocí stavebního 
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výtahu a ručně do prostoru pracoviště – zvýšená opatrnost při manipulaci – 
možnost poškození desek (zlomení, vrypy, trhliny). 

 Skladování: Materiál je nutno skladovat v suchém prostředí bez přístupu 
přímého slunečního záření – dochází k degradaci povrchu desek a ty pak 
nesplňují požadované parametry. Pro účely skladování polystyrenu byl 
vyčleněn prostor v 1. nadzemním podlaží, kde bude polystyren uskladněn a 
bude zabráněno přímému slunečnímu záření a přístupu srážek. 

 
PE fólie DEKSEPAR 

 Doprava: Transport pomocí nákladního automobilu, materiál zajištěn proti 
pohybu. 

 Manipulace: Naložení a vyložení z nákladního automobilu pomocí hydraulické 
ruky, která je součástí automobilu. Následný transport bude probíhat pomocí 
paletového vozíku a ručně. 

 Skladování: Nutno skladovat v originálních obalech a suchém prostředí. Pro 
účely skladování tohoto materiálu byl vyčleněn krytý a uzamykatelný 
skladovací prostor v plechových kombi kontejnerech o rozměrech 2,5 x 6 m. 

 
Potěr Baumit E 300 

 Doprava: Transport pomocí nákladního automobilu, v papírových pytlích na 
paletách, balení materiálu zajištěna proti pohybu – možnost protržení a 
rozsypání směsi. 

 Manipulace: Naložení a vyložení paletovaného materiálu z nákladního 
automobilu pomocí hydraulické ruky, která je součástí automobilu. Následné 
uložení do skladu a opětovné vyskladnění bude probíhat pomocí paletového 
vozíku až k čerpadlu betonu – opatrnost při manipulaci – nebezpečí protrhnutí 
obalu a rozsypání směsi. 

 Skladování: V suchém prostředí, v originálních obalech na paletách či 
dřevěném roštu – zamezení vniknutí zemní vlhkosti. Při přístupu vlhkosti 
nebezpečí ztvrdnutí směsi. Nutno skladovat při teplotách neklesajících pod 
0°C – nebezpečí degradace směsi. Skladovatelnost 12 měsíců. Pro účely 
skladování tohoto materiálu byl vyčleněn krytý a uzamykatelný skladovací 
prostor v plechových kombi kontejnerech o rozměrech 2,5 x 6 m, umístěných 
poblíž nástupní plochy stavebního jeřábu. 

 
7.4.2.3 METODY KONTROLY KVALITY MATERIÁLŮ 
 
Polystyren do podlah pro kročejový útlum RIGIFLOOR 4000 

 Kontrola dodání správného typu polystyrenu – měření rozměrů, typ dle výpisu 
materiálů 

 Materiál nesmí být mechanicky poškozen – ulámané rohy desek, vrypy a 
praskliny – vizuální kontrola 

 Materiál nesmí být ponechán ve vlhku – známky vlhkosti a plísně na obalovém 
materiálu a deskách – vizuální kontrola 

 Materiál nesmí být vystaven slunečnímu záření – degradace povrchů desek – 
vizuální kontrola 

 
PE fólie DEKSEPAR 

 Kontrola dodání správného typu fólie – měření typ dle výpisu materiálů 
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 Kontrola mechanického poškození  – vizuální kontrola 

 Materiál nesmí být ponechán ve vlhku – známky vlhkosti a plísně na obalovém 
materiálu – vizuální kontrola 

 
Potěr Baumit E 300 

 Kontrola dodání správného typu směsi – dle výpisu materiálu 

 Materiál nesmí jevit známky přemrznutí – ztvrdnutí směsi, nedostatečná 
pojivost – vizuální kontrola 

 Materiál nesmí být ponechán ve vlhku – vlhkost směsi i obalového materiálu – 
vizuální kontrola 

 

7.4.3 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
7.4.3.1 PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
 
Zajištění prostoru pracoviště 

Před zahájením činnosti musí být vymezen prostor dostatečný pro transport, 
skladování a přípravu stavebního materiálu a prostor potřebný pro pohyb a umístění 
stavební mechanizace nutné pro výkon činnosti. 
 
Vyklizení pracoviště 

Pověřená osoba (vedoucí čety, stavbyvedoucí) přebírá pracoviště náležitě 
uklizené, bez odpadu či jakýchkoliv pozůstatků předchozí stavební činnosti, které by 
mohly bránit ve výkonu chystané činnosti či ohrožovat zdraví a bezpečnost osob. 
Pokud se pracoviště v tomto stavu nenachází, je pověřená osoba povinná sjednat 
nápravu. 
 
Napojení na sítě 

Před zahájením stavby je nutné zajistit přístup pracovníkům k napojení na sítě 
nezbytné pro výkon činnosti. Přístup jim má být umožněn dle předchozího ujednání a 
to investorem, jemuž bude cena za užívání po předložení faktury zaplacena dle 
podmínek uvedených ve smlouvě. Jedná se zejména o napojení na vodovodní řad, a 
to pomocí vodovodní přípojky o průměru 3/4‘‘ a napojení na energetickou síť 380V o 
zaručeném příkonu 32 A. Všechna zakončení elektrických rozvodů, zástrčky a 
zásuvky přítomné na stavbě jsou certifikované s krytím IP65,  tedy vhodné pro 
provoz ve venkovním prostředí. Uvnitř staveniště v místech, kde se kříží dopravní 
koridor pro pěší i pro vozidla budou instalovány kabelové přejezdy (přechody). Budou 
použity kabely s vysokou odolností proti mechanickému poškození. 
 
Doprava materiálu 

Materiál bude do prostoru pracoviště dopravován za pomoci paletového 
vozíku, stavebního výtahu a čerpadla betonu.  
 
Skladování materiálu 

Stavební materiál a nářadí budou skladovány mimo prostor pracoviště 
v suchém, krytém a uzamykatelném skladu (resp. krytém venkovním skladu), 
ke kterému musí mít pracovníci a hlavně pověřená osoba přístup. Do prostoru 
pracoviště bude dopravován pravidelně v potřebném množství a skladován na 
vymezeném prostoru a to tak, aby neohrožoval bezpečnost práce ani její plynulost.  
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Kontrola materiálu 
Před zahájením i v průběhu činnosti je třeba kontrolovat a zajistit dostatečné 

množství pracovního materiálu, pracovních nástrojů a průběžně je dle potřeby 
doplňovat. Při dodávce materiálu ji přejímá pověřená osoba (vedoucí čety, 
stavbyvedoucí), která dbá na jeho kvalitu, množství a odhalí případné chyby či 
nesrovnalosti. 
 
Hygiena 

Pracovníkům musí být zhotovitelem umožněn přístup na sociální zařízení a ke 
zdroji pitné vody po celou dobu výkonu pracovní činnosti. 

 
7.4.3.2 STRUKTURA PRACOVNÍ ČETY 
 

Pracovní kolektiv pro provádění je navržen tak, aby co nejvíce zefektivnil 
provádění činnosti a to jak s důrazem na kvalitu provedení, tak i na rychlost realizace 
ploché střechy objektu při co nejefektivnějším zapojení všech níže zmíněných 
pracovníků. Skladba pracovního kolektivu je následující: 

 
Vedoucí pracovní čety 

Zodpovídá za rozdělování práce v rámci čety a za kvalitu práce provedené 
četou v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací. Dohlíží na bezpečnost práce 
svých pracovníků, provádí vizuální a měřičskou kontrolu provedených prací (včetně 
rovinnosti a svislosti požadované technologickým postupem). Vzhledem ke své vyšší 
kvalifikaci se i osobně podílí na realizaci. 
 
Příprava materiálu – pomocní dělníci 

Tito pracovníci zodpovídají za včasnou přípravu a náležitou kvalitu materiálu 
použitého při realizaci. Jejich úkolem je včas a v dostatečném množství zásobovat 
své kolegy právě používaným materiálem. Pracovníci jsou povinni řídit se pokyny 
vedoucího čety. 
 
Doprava materiálu – pomocní dělníci 

Úkolem pracovníků je zajistit včasnou dopravu materiálu k pracovníkům 
provádějících hrubé podlahy. Pracovníci jsou povinni řídit se pokyny vedoucího čety. 
 
Pokládka polystyrenu a PE fólie - izolatéři 

Jejich úkolem je realizovat pokládku polystyrenu a PE fólie dle 
technologického postupu v dostatečné kvalitě a rozsahu. Pracovníci jsou povinni řídit 
se pokyny vedoucího čety. 
 
Provedení hrubých podlah - betonáři 

Jejich úkolem je realizovat provedení hrubých podlah dle technologického 
postupu v dostatečné kvalitě a rozsahu. Pracovníci jsou povinni řídit se pokyny 
vedoucího čety. 
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7.4.3.3 BEZPROSTŘEDNÍ PODMÍNKY PRO PRÁCI 
 

Vzhledem k tomu, že práce probíhá již v uzavřeném objektu, nejsou prováděné 
práce závislé na venkovních podmínkách. Pro pokládku kročejové izolace není 
omezena teplota pro práci. Pro pokládku separační fólie je vhodná teplota nad 10°C z 
důvodu dobré zpracovatelnosti fólie. Před pokládkou kročejové izolace musí být 
podkladová konstrukce vyzrálá, prostorově stálá a bez aktivních trhlin. Během 
provádění a tvrdnutí potěru je vhodné zamezit průvanu a výměně vzduchu v objektu, 
aby se zamezilo výsušným trhlinám a zvlnění potěru v důsledku průvanu. Teplota pro 
zpracování potěru musí být minimálně +5°C, tato teplota musí být zajištěna ještě 7 dní 
po zpracování potěru. Při vyšších teplotách se může doba tuhnutí a tvrdnutí zkrátit. Ač 
výrobce maximální teplotu vzduchu při zpracování neudává, není vhodné práce 
provádět při teplotách vyšších než 30°C. Dále je vhodné zamezit potěru přímému 
vystavení slunci vhodným zaplachtováním oken. 
 
7.4.3.4 STROJE A PŘÍSTROJE, PRACOVNÍ POMŮCKY 
 
Pracovní nástroje a pomůcky 

 Nivelační přístroj 

 AKU vrtačka 

 Metr svinovací 5 m 

 Stavební laser 

 Čerpadlo betonu Brinkman 

 Úhelník 

 Rotační hladičky 

 Nůž 

 Řezačka na polystyren 
 
Bezpečnostní vybavení zařízení staveniště 

 Neprůhledný mobilní plot TOI TOI CITY: Souvislé obvodové oplocení stavby 
výšky 2000 mm (v žádném místě obvodu neklesne výška oplocení pod 
hodnotu 1800 mm vzhledem k okolnímu terénu). Oplocení zamezuje pohledu 
do staveniště a zachycuje nečistoty vznikající v důsledku výstavby. Rám 
oplocení je tvořen U profilem 60 x 40 x 60 mm. Výplň rámu je tvořena 
kovovým trapézovým plechem. Rozměry jednotlivých polí jsou 2160 x 2070 
mm. 

 

7.4.4 TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
 
7.4.4.1 KONTROLA PROJEKTU 
 

Před přesunem na stavbu a před samotným zahájením prací bude dle 
projektové dokumentace zkontrolováno následující: 

 

 Dostatečné okótování stavebních výkresů, aby bylo možné spočítat množství 
potřebného materiálu tak, aby nedocházelo ke zpoždění při realizaci vlivem 
nedostatku stavebního materiálu.  

 Ověření správného zakreslení všech potřebných prvků, aby nemohlo dojít 
k opomenutí jejich montáže.  
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 V neposlední řadě je třeba ověřit správnou skladbu a funkčnost navržené 
skladby obvodového zdiva a to na základě detailů, které jsou součástí 
projektové dokumentace a rovněž ověřit, zda je v projektové dokumentaci 
uvedena správná tloušťka zdiva. 

 Na závěr kontroly projektu je na základě detailů potřeba ověřit funkčnost a 
proveditelnost návazností obvodového zdiva na monolitické železobetonové 
konstrukce. 

 
Pokud některý z těchto výše zmíněných bodů není splněn, není rozumné začít 

samotnou realizaci. Zodpovědná osoba je v tomto případě pověřena sjednat nápravu 
a požádat o doplnění nedostatků do projektové dokumentace. 

 
7.4.4.2 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 

 
Před začátkem provádění prací bude zkontrolována úplnost, rozsah a kvalita 

zpracování všech konstrukcí, které musí být bezpodmínečně dokončeny před 
zahájením činnosti: 

 

 Musí být dokončeny veškeré předchozí stavební práce z hrubé stavby. 
Všechny stropní konstrukce. Nosné stěny a příčky včetně nadezdívek. 
Vodorovné železobetonové věnce. Stavba musí být uklizena, aby nepřekážel 
zbývající materiál z předchozích stavebních prací.  

 Musí být dokončeno provádění omítek, osazení oken včetně difúzního 
uzavření a zakrytí PE folií. Provedení veškerých instalací v podlaze musí být 
dokončeno a vyzkoušeno před prováděním vrstev podlah a musí odpovídat 
ČSN 74 4505 kap.5. Hrobečky zakrývající elektroinstalace musí být 
odstraněny.  

 Místnosti pro provádění musí být vyklizené a uklizené. Povrch podkladu pro 
plovoucí potěry musí být zbaven hrubých nečistot (zbytků omítek, malt apod.).  

 Případné hrubé lokální nerovnosti přesahující odchylky dle ČSN musí být 
vyrovnány nebo odstraněny.  

 Podkladní ŽB deska nesmí při bodovém zatížení překročit mez porušení na 
protlačení a odpovídat všem dalším požadavkům statiky. Musí být zajištěno 
řádné provedení dilatací dle statického výpočtu a jejich zatmelení trvale 
pružným tmelem.  

 Musí být zajištěna minimální, stálá a rovnoměrná vlhkost podkladu. Musí být 
geodeticky vytyčen a předán alespoň 1 výškový bod na každou sekci v 
každém podlaží (na každém schodišti).  

 
Pokud některý z těchto výše zmíněných bodů není splněn, není možné začít 

samotnou realizaci. Zodpovědná osoba je v tomto případě pověřena sjednat 
nápravu. 
 
7.4.4.3 KONTROLA KVALITY VSTUPNÍ 
 

Pověřená osoba (vedoucí čety, stavbyvedoucí) kontroluje zda, a v jaké kvalitě 
jsou provedeny práce, na které budeme navazovat - rovinnost podlahy ČSN 73 
0210-2: tab. A.2.1 - Tolerance rovinnosti rovinných ploch - Nedokončené povrchy 
stropů pro 4m < L ≤ 10m (kde L je delší rozměr kontrolované plochy) je tolerance 12 
mm a tab. A.2.2 - Tolerance místní rovinnosti povrchů rovinných ploch - Stropy s 
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nedokončeným povrchem na vztažnou délku 2m je tolerance 5 mm.  Kontrola polohy, 
funkčnosti a bezpečnosti přípojných míst vody a elektřiny. Kontrola funkčnosti všech 
strojů a nástrojů. Kontrola rozměrů a úplnosti dokončených konstrukcí. Kontrola 
polohy a výšky nosných konstrukcí. Povrch nesmí být výrazně hrubý, s ostrými 
hranami a výstupky. Zbaven volných nečistot. Na povrchu nesmí být stojící voda, led 
nebo sníh. Přesnost nosných stěn provádíme nivelačním přístrojem. 

 
7.4.4.4 POSTUP PRACÍ 
 

Dle předložené projektové dokumentace a montážních návodů se stanoví 
přesný technologický postup při provádění dílčích činností: 
 
Provedení hrubé podlahy 

Po vynesení váhorysu, se začne s pokládkou tepelné izolace z polystyrenu 
RIGIFLOOR 4000 tl. 30 mm. Izolace bude položena jednovrstvě na vazbu. Prostory 
instalací budou vysypány pískem a zakryty pěnovým PE (Mirelon).  Izolace bude 
celoplošně zakryta jednou vrstvou separační PE folie tl. 0,15 mm, která bude 
položena s přesahem min. 100 mm a vrstvy budou kladeny na vazbu. Okraje 
místnosti se obroubí vertikálními okrajovými pásky Steprock tl. 12 mm, které budou 
přesahovat min. 10 mm nad úroveň potěru. Poté bude proveden cementový potěr tl. 
67 mm. Zavlhlá směs je vyráběna na stavbě a dopravována na místo mísícím 
čerpadlem. Maximální tloušťka 1 vrstvy je 70 mm v našem případě 67 mm. Stažení 
povrchu hliníkovou latí do roviny nebo do spádu. Rovinnost dle ČSN 73 0205: 
Doporučené odchylky celkové rovinnosti dokončených povrchů – Hrubé podlahy: pro 
4m < L ≤ 10m (kde L je delší rozměr kontrolované plochy) je ±6 mm a dle ČSN EN 
136 70: Doporučené odchylky místní rovinnosti dokončených povrchů podlah – 
Hrubé podlahy - betonová mazanina, cementový potěr: mezní odchylka ±5 mm na 
vztažnou délku 2m a tolerance 9 mm na vztažnou délku 2m). Uhlazení povrchu 
pomocí strojní kotoučové rotační hladičky, malé a členité plochy ručně ocelovým 
hladítkem. Zásadně budou respektovány dilatační spáry v nosné konstrukci a 
podkladní vrstvě. Dále budou vytvořeny dotvarovací spáry pro dotvarování betonu, a 
to řezem do cca 1/3 tloušťky čerstvé potěrové vrstvy v rozsahu a rozmístění dle 
půdorysu místností, minimálně však tak, aby plocha dotvarovacího pole nepřesáhla 
50 m2 a max. délka jednoho rozměru dotvarovacího pole nepřesáhla 8 m, dále vždy 
v prahu dveří. Tloušťka spáry je 2 - 5 mm. Spáry se mohou na přání zalít trvale 
pružným tmelem. Ošetřování potěru 7 dnů, tj. pokrytí PE folií, po celou tuto dobu 
nesmí být potěr zatěžován, zejména ne bodově. Potěr je pochozí čtvrtý den. Potěr 
lze plně zatěžovat po úplném vyzrání, tj. po 30 dnech. Dále musí být dodrženy 
podmínky ČSN 73 2400 čI. 11. Vzniknou-li samovolně trhliny v potěru, bude 
provedeno jejich "sešití" tj. provedení příčných řezů délky 120 mm kolmo na směr 
trhlin ve vzdálenostech cca 500 mm do hloubky 1/3 tloušťky potěru, do každé rýhy 
bude vložen ocelový drát tl. min 2mm a poté budou rýhy zality epoxidovou pryskyřicí. 

 
Úklid pracoviště a předání stavby 

Po dokončení činnosti se pracoviště uklidí od zbytků stavebních materiálů a 
jiných nečistot, které se dále umístí na předem určené místo v rámci nakládání 
s odpady. Hotové stavební dílo se následně předá investorovi, který může ještě 
provést vlastní závěrečnou kontrolu provedených prací.  
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7.4.4.5 KONTROLA KVALITY VÝSTUPNÍ 
 

Kontroluje se, zda jsou všechny činnosti dokončeny pro umožnění další 
výstavby a dalších navazujících stavebních činností. Důkladné kontroly nám zajistí 
celkovou kvalitu provedení dané etapy stavby. Vizuální kontrola celkového provedení 
– vizuálně kontrolujeme provedení všech viditelných konstrukcí. Kontrola shodností s 
projektovou dokumentací – kontrolujeme shodnost s projektovou dokumentací, 
kvalitu provedení jednotlivých prací. V případě, že nebyla zjištěna žádná pochybení 
ani nedodělky v rámci provádění je možné předat provedenou práci, která se 
zaznamená do stavebního deníku. 

 

7.4.5 PRACNOST 
 
7.4.5.1 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL 
 

Zpracován v bodě 4. Řešení technologické struktury. 
 

7.4.5.2 ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 
Zpracován v bodě 5. Řešení časové struktury. 

 
7.4.5.3 ČASY ZÁSOBOVÁNÍ MATERIÁLEM 
 

V případě všech vyžadovaných stavebních materiálů bude jejich navážení 
probíhat v předstihu minimálně 2 dní před zahájením činnosti, během které se 
předpokládá plánované využití tohoto materiálu. Každý z výše uvedených stavebních 
materiálů bude navážen v jedné etapě a tudíž v jeho celkovém objemu pro jedno 
podlaží a náležitě skladován (viz výše). 
 

7.4.6 JAKOST PROVEDENÍ 
 
7.4.6.1 METODY KONTROLY JAKOSTI VÝSLEDNÉHO PROVEDENÍ 
 

 Kontrola rovinnosti  – dodatečnou opravu lze provést pomocí vyrovnávací 
nivelační vrstvou 

 
7.4.6.2 ZÁVAZNÉ KVALITATIVNÍ PARAMETRY 
 

 Požadavky na celkovou rovinnost se budou řídit dle ČSN 73 0205 - 
Doporučená odchylka celkové rovinnosti dokončených povrchů – hrubé 
podlahy (místnosti pro pobyt osob): pro 4m < L ≤ 10m (kde L je nejdelší 
rozměr kontrolované plochy) je doporučená odchylka ±6 mm. 

 Požadavky na lokální rovinnost dle ČSN EN 13670 - Doporučená odchylka 
místní rovinnosti dokončených povrchů podlah – hrubé podlahy – betonová 
mazanina, cementový potěr: mezní odchylka ±5 mm na vztažnou délku 2m a 
tolerance 9 mm na délku 2m). 
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7.4.7 BOZ A PO 
 
7.4.7.1 VYMEZENÍ JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BOZ A PO 
 
Tab. 15: Tabulka rizik při provedení hrubých podlah 

Číslo 

činnosti
Název činnosti Riziko Opatření První pomoc

Nebezpečí poranění při prov ádění,
Nošení ochranné stav ební 

helmy

Nošení ref lexní v esty

Nošení ochranného oděv u, 

rukav ic a bot

Vy pláchnutí zasaženého oka tekoucí v odou -> 

v y hledat lékařskou pomoc

Dle záv ažnosti -> zastav it krv ácení -> v y hledat 

lékařskou pomoc

Dle záv ažnosti -> ošetření na stav bě, přiv olání 

ZZS

2
Úklid pracov iště + 

předání
Pouze v iz. Obecné ustanov ení

Pouze v iz. Obecné 

ustanov ení
Pouze v iz. Obecné ustanov ení

Dle záv ažnosti -> ošetření na stav bě, přiv olání 

ZZSNebezpečí poranění pádem 

břemene - při v ýstupu po žebříku 

do střešní rov iny

1-2
Soubor činností 

(obecná ustanov ení)

Ochrana zraku - ochranné 

brýle; Ochrana dýchacích 

cest - respirátor; Ochrana 

rukou - použív ání rukav ic; 

Ochrana před elektrickým 

proudem - použív ání 

antistatické obuv i, 

prov ádění prav idelných 

rev izí, použív ání 

nepoškozených kabelů  + 

obecné ustanov ení

Prov edení hrubé 

podlahy

Poškození zraku - Poleptání 

cementov ým potěrem;Pořezání; 

Úraz elektrickým proudem + 

Obecné ustanov ení

1

 
 

7.4.8 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
7.4.8.1 ZPŮSOB LIKVIDACE ODPADŮ ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI 
 
Tab. 16: Kategorizace odpadů při provedení hrubých podlah 

Číslo 

činnost

i

Název činnosti

Katalogové 

číslo 

odpadu

Vzniklý odpad

Typ 

odpad

u

Nakládání se vzniklým odpadem

150101 Papírov é a lepenkov é obaly T
Tříditelný odpad - odv ést a v y třídit do 

kontejneru na papírov ý odpad

150102 Plastov é obaly T
Tříditelný odpad - odv ést a v y třídit do 

kontejneru na plastov ý odpad

170902
Nespotřebov aná směs 

cementov ého potěru
O

Po zaschnutí - odstranit z nádoby  a v y hodit do 

stav ební suti (přistav ený kontejner)

ŽP2 Úklid pracov iště v iz. položka 1
Neodklizené zby tky  odpadů - z 

předchozích činností
O v iz. Položka 1

Prov edení 

hrubé podlahy
ŽP1

 
N = nebezpečný odpad, T = tříditelný odpad, O = ostatní odpad 
 
7.4.8.2 DOPADY PROVÁDĚNÍ DANÝCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 

ZPŮSOB OMEZENÍ TĚCHTO DOPADŮ 
 

Jediným potenciálním dopadem na životní prostředí v rámci provádění 
činností je znečištění podznemních a povrchových vod, půdy a zeleně hrozí únikem 
provozních kapalin ze stavebních strojů, proto se bude dbát na jejich řádný servis a 
údržbu. 

  
7.4.8.3 OCHRANA JIŽ PROVEDENÝCH KONSTRUKCÍ 
 

V průběhu realizace hrubých podlah je třeba ochránit zejména vnitřní omítky a 
již osazené výplně otvorů a to jak před mechanickým poškozením, tak znečištěním. 
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7.4.9 POUŽITÉ PŘEDPISY 
 

 Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci). 
Konkrétně: 

o ČÁST PRVNÍ - § 2, 3, 4, 5, 6 
 

 Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech. 
Konkrétně: 

o ČÁST PRVNÍ - § 1, 2, 3, 4 
o ČÁST DRUHÁ - § 5, 6, 9a 
o ČÁST TŘETÍ - § 10, 10a, 12, 16 

 
 

 Vyhláška č. 93/2016 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů, kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů. 

 

 Vyhláška č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Konkrétně: 

o § 2, 3 
o Příloha 1  - I.  

- II. 
- III. 

o Příloha 2  - I. 
- XIII. 
- XIV. 

o Příloha 3  - I. 
- XIII. 

o Příloha 5  - 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracováno na základě zdroje [10], [11], [12] 
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7.5 BEDNĚNÍ STĚN INSTALAČNÍCH KANÁLŮ 
 



Diplomová práce        ČVUT v Praze  
Bc. Milan Maxa                 Fakulta stavební 
                                     2019 
 

Stránka 1 

 

7.5.1 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
7.5.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
Název stavby: Dostavba školního areálu ZŠ Zdice 
Místo stavby: ul. Žižkova, Zdice 
Investor: Město Zdice 
Charakter stavby: Novostavba 
Účel stavby: Základní škola 
Generální projektant: Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o. 
Odpovědný projektant: Ing. arch. Tomáš Šantavý 
 
7.5.1.2 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ŘEŠENÍ 
 

Předmětem řešení bude provedení bednění stěn instalačních kanálů 
systémovým řešením společnosti PERI. 
 

7.5.2 VSTUPNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY 
 
7.5.2.1 VÝPIS MATERIÁLŮ 
 
Opěrný rám PERI 

 Opěrný rám pro jednostranné bednění PERI 

 Tloušťka do 60 cm 
 
Betonářská deska PERI Birch 

 Rozměr 625 x 2500 x 21 mm 

 Hmotnost 14,80 kg/m2 

 Hmotnost desky 23,125 kg 

 Balení 29 ks 
 
Střešní lať neimpregnovaná 

 Rozměr 40 x 60 x 4000 mm 
 
Odbedňovací olej 

 Separační prostředek na bednění 

 Balení 1 l 

 Snadné a rychlé odformátování 
 
Vrut do dřeva 

 Vrut se zapuštěnou hlavou 

 Rozměr 5 x 50 mm 

 Balení 250 ks 
 
Natloukací hmoždinka 

 Natloukací hmoždinka do betonu s vrutohřebem 

 Rozměr 8 x 80 mm 

 Balení 50 ks 
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7.5.2.2 ZÁSADY MANIPULACE, DOPRAVY A SKLADOVÁNÍ MATERIÁLŮ 
 
Opěrný rám PERI  

 Doprava: Transport pomocí nákladního automobilu, materiál zajištěn proti 
pohybu. 

 Manipulace: Naložení a vyložení z nákladního automobilu pomocí hydraulické 
ruky, která je součástí automobilu. Následný transport bude probíhat pomocí 
paletového vozíku. 

 Skladování: Opěrné rámy budou skladovány na zpevněné ploše vedle sebe. 
 
Betonářská deska PERI Birch 

 Doprava: Transport pomocí nákladního automobilu, materiál zajištěn proti 
pohybu. 

 Manipulace: Naložení a vyložení z nákladního automobilu pomocí hydraulické 
ruky, která je součástí automobilu. Následný transport bude probíhat pomocí 
paletového vozíku. 

 Skladování: Betonářské desky jsou skladovány na podkladních hranolech o 
rozměrech 100 x 100 mm ve vzdálenosti max. 1,5 m. Desky jsou položeny na 
sobě a překryty voděodolnou plachtou, která je dostatečně kotvena proti větru. 

 
Střešní lať neimpregnovaná 

 Doprava: Transport pomocí nákladního automobilu, materiál zajištěn proti 
pohybu. 

 Manipulace: Naložení a vyložení z nákladního automobilu pomocí hydraulické 
ruky, která je součástí automobilu. Následný transport bude probíhat pomocí 
paletového vozíku. 

 Skladování: Střešní latě jsou skladovány na podkladních hranolech o 
rozměrech 100 x 100 mm ve vzdálenosti max. 1,5 m. Latě jsou položeny vedle 
sebe a překryty voděodolnou plachtou, která je dostatečně kotvena proti větru. 

 
Odbedňovací olej 

 Doprava: Na stavbu bude dopravován dodávkou či nákladním automobilem, 
balení materiálu zajištěno proti pohybu – možnost vytečení oleje. 

 Manipulace: Naložení a vyložení z dodávky či nákladního automobilu ručně. 
Další manipulace bude probíhat ručně. 

 Skladování: Nutno skladovat ve svislé poloze a při teplotách neklesajících pod 
0°C. Pro účely skladování tohoto materiálu byl vyčleněn krytý a uzamykatelný 
skladovací prostor v plechových kombi kontejnerech o rozměrech 2,5 x 6 m. 

 
Vruty do dřeva 

 Doprava: Na stavbu budou dopravovány dodávkou či nákladním automobilem, 
balení materiálu zajištěno proti pohybu – možnost roztrhání a vysypání. 

 Manipulace: Naložení a vyložení z dodávky či nákladního automobilu ručně. 
Další manipulace bude probíhat ručně. 

 Skladování: Nutno skladovat v originálních obalech a suchém prostředí. Pro 
účely skladování tohoto materiálu byl vyčleněn krytý a uzamykatelný 
skladovací prostor v plechových kombi kontejnerech o rozměrech 2,5 x 6 m. 
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Natloukací hmoždinka 

 Doprava: Na stavbu budou dopravovány dodávkou či nákladním automobilem, 
balení materiálu zajištěno proti pohybu – možnost roztrhání a vysypání. 

 Manipulace: Naložení a vyložení z dodávky či nákladního automobilu ručně. 
Další manipulace bude probíhat ručně. 

 Skladování: Nutno skladovat v originálních obalech a suchém prostředí. Pro 
účely skladování tohoto materiálu byl vyčleněn krytý a uzamykatelný 
skladovací prostor v plechových kombi kontejnerech o rozměrech 2,5 x 6 m. 

 
7.5.2.3 METODY KONTROLY KVALITY MATERIÁLŮ 
 
Opěrný rám PERI  

 Kontrola dodání správného typu opěrného rámu – typ dle výpisu materiálů 

 Kontrola mechanického poškození  – vizuální kontrola 
 
Betonářská deska PERI Birch 

 Kontrola dodání správného typu betonářské desky – měření rozměrů, typ dle 
výpisu materiálů 

 Kontrola mechanického poškození  – vizuální kontrola 
 
Střešní lať neimpregnovaná 

 Kontrola dodání správného typu střešních latí – měření rozměrů, typ dle 
výpisu materiálů 

 Kontrola mechanického poškození  – vizuální kontrola 
 
Odbedňovací olej 

 Kontrola dodání správného typu oleje – typ dle výpisu materiálů 

 Balení nesmí mít prošlou záruční lhůtu – zatuhnutí oleje v nádobách 

 Materiál nesmí jevit známky přemrznutí – nedostatečná přilnavost k povrchu 

 Materiál nesmí být dodán v poškozených obalech – vytékání náplně, 
netěsnosti – vizuální kontrola 

 
Vruty do dřeva 

 Kontrola dodání správného typu vrutů – měření rozměrů, typ dle výpisu 
materiálů 

 Kontrola mechanického poškození  – vizuální kontrola 
 
Natloukací hmoždinka 

 Kontrola dodání správného typu natloukacích hmoždinek – měření rozměrů, 
typ dle výpisu materiálů 

 Kontrola mechanického poškození  – vizuální kontrola 
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7.5.3 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
7.5.3.1 PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
 
Zajištění prostoru pracoviště 

Před zahájením činnosti musí být vymezen prostor dostatečný pro transport, 
skladování a přípravu stavebního materiálu a prostor potřebný pro pohyb a umístění 
stavební mechanizace nutné pro výkon činnosti. 
 
Vyklizení pracoviště 

Pověřená osoba (vedoucí čety, stavbyvedoucí) přebírá pracoviště náležitě 
uklizené, bez odpadu či jakýchkoliv pozůstatků předchozí stavební činnosti, které by 
mohly bránit ve výkonu chystané činnosti či ohrožovat zdraví a bezpečnost osob. 
Pokud se pracoviště v tomto stavu nenachází, je pověřená osoba povinná sjednat 
nápravu. 
 
Napojení na sítě 

Před zahájením stavby je nutné zajistit přístup pracovníkům k napojení na sítě 
nezbytné pro výkon činnosti. Přístup jim má být umožněn dle předchozího ujednání a 
to investorem, jemuž bude cena za užívání po předložení faktury zaplacena dle 
podmínek uvedených ve smlouvě. Jedná se zejména o napojení na vodovodní řad, a 
to pomocí vodovodní přípojky o průměru 3/4‘‘ a napojení na energetickou síť 380V o 
zaručeném příkonu 32 A. Všechna zakončení elektrických rozvodů, zástrčky a 
zásuvky přítomné na stavbě jsou certifikované s krytím IP65,  tedy vhodné pro 
provoz ve venkovním prostředí. Uvnitř staveniště v místech, kde se kříží dopravní 
koridor pro pěší i pro vozidla budou instalovány kabelové přejezdy (přechody). Budou 
použity kabely s vysokou odolností proti mechanickému poškození. 
 
Doprava materiálu 

Materiál bude do prostoru pracoviště dopravován ručně nebo za pomoci 
paletového vozíku či nákladních automobilů. V důsledku toho je nutné zajistit prostor 
pro příjezd a manipulaci těchto vozidel.  
 
Skladování materiálu 

Stavební materiál a nářadí budou skladovány mimo prostor pracoviště 
v suchém, krytém a uzamykatelném skladu (resp. krytém venkovním skladu), 
ke kterému musí mít pracovníci a hlavně pověřená osoba přístup. Do prostoru 
pracoviště bude dopravován pravidelně v potřebném množství a skladován na 
vymezeném prostoru a to tak, aby neohrožoval bezpečnost práce ani její plynulost.  
 
Kontrola materiálu 

Před zahájením i v průběhu činnosti je třeba kontrolovat a zajistit dostatečné 
množství pracovního materiálu, pracovních nástrojů a průběžně je dle potřeby 
doplňovat. Při dodávce materiálu ji přejímá pověřená osoba (vedoucí čety, 
stavbyvedoucí), která dbá na jeho kvalitu, množství a odhalí případné chyby či 
nesrovnalosti. 
 
Hygiena 

Pracovníkům musí být zhotovitelem umožněn přístup na sociální zařízení a ke 
zdroji pitné vody po celou dobu výkonu pracovní činnosti. 



Diplomová práce        ČVUT v Praze  
Bc. Milan Maxa                 Fakulta stavební 
                                     2019 
 

Stránka 5 

 

7.5.3.2 STRUKTURA PRACOVNÍ ČETY 
 

Pracovní kolektiv pro provádění je navržen tak, aby co nejvíce zefektivnil 
provádění činnosti a to jak s důrazem na kvalitu provedení, tak i na rychlost realizace 
ploché střechy objektu při co nejefektivnějším zapojení všech níže zmíněných 
pracovníků. Skladba pracovního kolektivu je následující: 

 
Vedoucí pracovní čety 

Zodpovídá za rozdělování práce v rámci čety a za kvalitu práce provedené 
četou v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací. Dohlíží na bezpečnost práce 
svých pracovníků, provádí vizuální a měřičskou kontrolu provedených prací (včetně 
rovinnosti a svislosti požadované technologickým postupem). Vzhledem ke své vyšší 
kvalifikaci se i osobně podílí na realizaci. 
 
Příprava materiálu – pomocní dělníci 

Tito pracovníci zodpovídají za včasnou přípravu a náležitou kvalitu materiálu 
použitého při realizaci. Jejich úkolem je včas a v dostatečném množství zásobovat 
své kolegy právě používaným materiálem. Pracovníci jsou povinni řídit se pokyny 
vedoucího čety. 
 
Doprava materiálu – pomocní dělníci 

Úkolem pracovníků je zajistit včasnou dopravu materiálu k pracovníkům 
provádějících bednění stěn instalačních kanálů. Pracovníci jsou povinni řídit se 
pokyny vedoucího čety. 
 
Bednění stěn – tesaři 

Jejich úkolem je realizovat bednění stěn instalačních kanálů dle 
technologického postupu v dostatečné kvalitě a rozsahu. Pracovníci jsou povinni řídit 
se pokyny vedoucího čety. 
 
7.5.3.3 BEZPROSTŘEDNÍ PODMÍNKY PRO PRÁCI 
 

Z technologického a bezpečnostního hlediska nesmí být teplota vzduchu pro 
provádění bednění základů nižší než + 3 °C a vyšší než + 30 °C. 
 
7.5.3.4 STROJE A PŘÍSTROJE, PRACOVNÍ POMŮCKY 
 
Pracovní nástroje a pomůcky 

 Motorová pila 

 Příklepová vrtačka 

 Kotoučová pila 

 AKU vrtačka 

 Kladivo 

 Metr svinovací 5 m 

 Vodováha 2 m 

 Pilka na dřevo 

 Pásmo 20 m 

 Natěračské pomůcky 

 Nivelační přístroj včetně stativu a latě 

 Rotační laser včetně laserového přijímače 
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Bezpečnostní vybavení zařízení staveniště 

 Neprůhledný mobilní plot TOI TOI CITY: Souvislé obvodové oplocení stavby 
výšky 2000 mm (v žádném místě obvodu neklesne výška oplocení pod 
hodnotu 1800 mm vzhledem k okolnímu terénu). Oplocení zamezuje pohledu 
do staveniště a zachycuje nečistoty vznikající v důsledku výstavby. Rám 
oplocení je tvořen U profilem 60 x 40 x 60 mm. Výplň rámu je tvořena 
kovovým trapézovým plechem. Rozměry jednotlivých polí jsou 2160 x 2070 
mm. 

 

7.5.4 TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
 
7.5.4.1 KONTROLA PROJEKTU 
 

Před přesunem na stavbu a před samotným zahájením prací bude dle 
projektové dokumentace zkontrolováno následující: 

 

 Dostatečné okótování stavebních výkresů, aby bylo možné spočítat množství 
potřebného materiálu tak, aby nedocházelo ke zpoždění při realizaci vlivem 
nedostatku stavebního materiálu.  

 
Pokud některý z těchto výše zmíněných bodů není splněn, není rozumné začít 

samotnou realizaci. Zodpovědná osoba je v tomto případě pověřena sjednat nápravu 
a požádat o doplnění nedostatků do projektové dokumentace. 

 
7.5.4.2 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 

 
Před začátkem provádění prací bude zkontrolována úplnost, rozsah a kvalita 

zpracování všech konstrukcí, které musí být bezpodmínečně dokončeny před 
zahájením činnosti: 

 

 Musí být provedena kompletní vrstva izolace proti vodě. 

 Dále zkontrolujeme, zdali je provedena podkladová vrstva z betonové 
mazaniny, vrstva musí mít dostatečně vyzrálá a vyschlá. 

 
Pokud některý z těchto výše zmíněných bodů není splněn, není možné začít 

samotnou realizaci. Zodpovědná osoba je v tomto případě pověřena sjednat 
nápravu. 
 
7.5.4.3 KONTROLA KVALITY VSTUPNÍ 
 

Pověřená osoba (vedoucí čety, stavbyvedoucí) kontroluje, zda je dokončena 
kompletní vrstva izolací proti vodě. Dále kontroluje zda je provedena podkladová 
vrstva z betonové mazaniny, která musí být dostatečně vyzrálá a vyschlá, 
předpokládá se minimálně 7 dní. Překontrolují se výškové odchylky monolitické 
konstrukce, která bude sloužit jako podkladní vrstva pro provedení bednění 
instalačních kanálů. Zkontroluje se předepsaná rovinnost podkladové konstrukce, 
která činí ± 15mm na 2 m. Tyto kontroly proběhnou vizuálně, ale hlavně měřením za 
pomoci kovové libely o délce 2m a podkladní latě. Nutné je rovněž překontrolovat 
celistvost podkladního betonu. V případě nedodržení těchto podmínek je 
zodpovědná osoba pověřena sjednat nápravu. 
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7.5.4.4 POSTUP PRACÍ 
 

Dle předložené projektové dokumentace a montážních návodů se stanoví 
přesný technologický postup při provádění dílčích činností: 
 
Provedení bednění 

Pro konstrukci bednění bude použito opěrných rámů pro jednostranné 
bednění, betonářské desky a střešní latě. Jako spojovacího materiálu bude použito 
natloukacích hmoždinek a vrutů do dřeva. Před zahájením bednění se provede 
vytyčení staveniště, pomocí pásma a provázků se rozměří přesné umístění bednění 
základů dle projektové dokumentace. Na podkladní vrstvu betonu se umístí opěrný 
rám pro základové desky odsazený 61 mm od hrany bednění základů a v osové 
vzdálenosti 60 cm od sebe. Pomocí příklepové vrtačky se vyvrtají otvory do 
podkladového betonu a natloukacími hmoždinkami se uchytí opěrný rám 
k podkladovému betonu a tím nemůže dojít k jeho usmyknutí. K opěrnému rámu se 
nastojato přichytí pomocí vrutů do dřeva střešní latě dlouhé 60 cm, které slouží 
k následnému přichycení dřevěných betonářských desek. Betonářské desky vysoké 
60 cm se k opěrným rámům přichytávají pomocí vrutů do dřeva. Poté se pomocí 
válečku dřevěné desky natřou odbedňovacím olejem. Je třeba dbát na přesné 
umístění, rovinnost a tuhost bednění. Před zahájením betonářských prací musí být 
bednění jako celek a jeho části řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O 
předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem křížení betonářských prací písemný záznam. 
 
Úklid pracoviště a předání stavby 

Po dokončení činnosti se pracoviště uklidí od zbytků stavebních materiálů a 
jiných nečistot, které se dále umístí na předem určené místo v rámci nakládání 
s odpady. Hotové stavební dílo se následně předá investorovi, který může ještě 
provést vlastní závěrečnou kontrolu provedených prací.  
 
7.5.4.5 KONTROLA KVALITY VÝSTUPNÍ 
 

Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části 
řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. Kontrolu provádí pověřená osoba 
(vedoucí čety, stavbyvedoucí) nebo technický dozor stavebníka. V případě, že 
nebyla zjištěna žádná pochybení ani nedodělky v rámci provádění je možné předat 
provedenou práci, která se zaznamená do stavebního deníku. 

 

7.5.5 PRACNOST 
 
7.5.5.1 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL 
 

Zpracován v bodě 4. Řešení technologické struktury. 
 

7.5.5.2 ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 
Zpracován v bodě 5. Řešení časové struktury. 
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7.5.5.3 ČASY ZÁSOBOVÁNÍ MATERIÁLEM 
 

V případě všech vyžadovaných stavebních materiálů bude jejich navážení 
probíhat v předstihu minimálně 2 dní před zahájením činnosti, během které se 
předpokládá plánované využití tohoto materiálu. Každý z výše uvedených stavebních 
materiálů bude navážen v jedné etapě a tudíž v jeho celkovém objemu a náležitě 
skladován (viz výše). 
 

7.5.6 JAKOST PROVEDENÍ 
 
7.5.6.1 METODY KONTROLY JAKOSTI VÝSLEDNÉHO PROVEDENÍ 
 

 Kontrola rovinnosti bednění základů – dodatečnou opravu lze provést 
vypodložením opěrných rámů a dosažením rovinnosti 

 Kontrola provedení bednění základů podle předchozího vytyčení – dodatečná 
oprava nelze provést, demontováno a provedeno nově 

 Kontrola kotvení betonářských desek a splnění podmínky tuhosti - doplnění 
kotvení betonářských desek pomocí vrutů do dřeva 

 
7.5.6.2 ZÁVAZNÉ KVALITATIVNÍ PARAMETRY 
 

 Celková rovinnost bednění – povoléná odchylka ± 10 mm na 2 m. 

 Splnění podmínky tuhosti 
 

7.5.7 BOZ A PO 
 
7.5.7.1 VYMEZENÍ JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BOZ A PO 
 
Tab. 17: Tabulka rizik při provedení bednění základů instalačních kanálů 

Číslo 

činnosti
Název činnosti Riziko Opatření První pomoc

Nebezpečí poranění při prov ádění,
Nošení ochranné stav ební 

helmy

Nošení ref lexní v esty

Nošení ochranného oděv u, 

rukav ic a bot

Vy pláchnutí zasaženého oka tekoucí v odou -> 

v y hledat lékařskou pomoc

Okamžitý přesun na čerstv ý v zduch -> v y hledat 

lékařskou pomoc

Dle záv ažnosti -> zastav it krv ácení -> v y hledat 

lékařskou pomoc

Dle záv ažnosti -> ošetření na stav bě, přiv olání 

ZZS

2
Úklid pracov iště + 

předání
Pouze v iz. Obecné ustanov ení

Pouze v iz. Obecné 

ustanov ení
Pouze v iz. Obecné ustanov ení

Dle záv ažnosti -> ošetření na stav bě, přiv olání 

ZZSNebezpečí poranění pádem 

břemene - při v ýstupu po žebříku 

do střešní rov iny

1-2
Soubor činností 

(obecná ustanov ení)

Ochrana zraku - ochranné 

brýle; Ochrana dýchacích 

cest - respirátor; Ochrana 

rukou - použív ání rukav ic; 

Ochrana před elektrickým 

proudem - použív ání 

antistatické obuv i, 

prov ádění prav idelných 

rev izí, použív ání 

nepoškozených kabelů  + 

obecné ustanov ení

Prov edení bednění

Poškození zraku - Odlétáv ající  

částice pilin; Nev olnost - 

v dechov ání v ýparů z bednícího 

oleje;  Pořezání; Úraz elektrickým 

proudem + Obecné ustanov ení

1
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7.5.8 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
7.5.8.1 ZPŮSOB LIKVIDACE ODPADŮ ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI 
 
Tab. 18: Kategorizace odpadů při provedení bednění základů instalačních kanálů 

Číslo 

činnost

i

Název činnosti

Katalogové 

číslo 

odpadu

Vzniklý odpad

Typ 

odpad

u

Nakládání se vzniklým odpadem

150101 Papírov é a lepenkov é obaly T
Tříditelný odpad - odv ést a v y třídit do 

kontejneru na papírov ý odpad

150102 Plastov é obaly T
Tříditelný odpad - odv ést a v y třídit do 

kontejneru na plastov ý odpad

170201 Dřev o T
Recy klov atelný odpad - odv ést ke zpětnému 

v y užití do Sběrných surov in

ŽP2 Úklid pracov iště v iz. položka 1
Neodklizené zby tky  odpadů - z 

předchozích činností
O v iz. Položka 1

Prov edení 

bednění
ŽP1

 
 
N = nebezpečný odpad, T = tříditelný odpad, O = ostatní odpad 
 
7.5.8.2 DOPADY PROVÁDĚNÍ DANÝCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 

ZPŮSOB OMEZENÍ TĚCHTO DOPADŮ 
 

Jediným potenciálním dopadem na životní prostředí v rámci provádění 
činností je znečištění podznemních a povrchových vod, půdy a zeleně hrozí únikem 
provozních kapalin ze stavebních strojů, proto se bude dbát na jejich řádný servis a 
údržbu. 

  
7.5.8.3 OCHRANA JIŽ PROVEDENÝCH KONSTRUKCÍ 
 

V průběhu realizace bednění stěn je třeba ochránit stávající izolaci spodní 
stavby proti vodě před mechanickým poškozením. Toho bude dosaženo poučením 
pracovníků pohybujících se na pracoovišti, důslednou kontrolou ze strany vedoucích 
pracovníků a nabádání ke zvýšené opatrnosti při práci. 
 

7.5.9 POUŽITÉ PŘEDPISY 
 

 Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci). 
Konkrétně: 

o ČÁST PRVNÍ - § 2, 3, 4, 5, 6 
 

 Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech. 
Konkrétně: 

o ČÁST PRVNÍ - § 1, 2, 3, 4 
o ČÁST DRUHÁ - § 5, 6, 9a 
o ČÁST TŘETÍ - § 10, 10a, 12, 16 
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 Vyhláška č. 93/2016 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů, kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů. 

 

 Vyhláška č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Konkrétně: 

o § 2, 3 
o Příloha 1  - I.  

- II. 
- III. 

o Příloha 2  - I. 
- XIII. 
- XIV. 

o Příloha 3  - I. 
- XIII. 

o Příloha 5  - 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracováno na základě zdroje [10], [13] 


