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6. Technologický postup – prosklená fasáda 

6.1. Základní identifikační údaje stavby 

6.1.1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby:   Bytový dům, Komenského ulice, Liberec 

Místo Stavby:   Liberec – Kristiánov, Komenského ulice 

Katastrální území Liberec, pozemek 950/1, 950/4, 

951/2, 945/5, 945/6, 946/2 

Charakter stavby:   Novostavba bytového domu 

Účel stavby:    Jedná se o novostavbu bytového domu do území 

mezi ulicemi Komenského a Tyršova v Liberci. Objekt bude sloužit pro bydlení. 

6.1.2. Obecné informace o procesu  

Tento technologický postup se zabývá realizací prosklených fasád na BD 

Komenského. Jedná se o fasády v projektu označené jako F3, F4 a F5 a o prosklené vstupní 

dveře do objektu označeny F1 a F2. Dvě prosklené stěny (F3 a F5) a jedny dveře (F1) se 

vyskytují na západní straně objektu, třetí stěna (označena jako F4) a jedny dveře (F2) se 

vyskytují na straně východní. Všechny tři stěny jsou v prostorech schodiště a jsou po 

výšce pěti nadzemních podlaží a atiky. Výkres je k nalezení ve složce Architektonicko-

stavební řešení pod názvem A19 – Prosklené fasády a vstupní dveře. Prosklené vstupní 

dveře se nachází na úrovni 1. NP. 

Výplně jsou tvořeny bezpečnostním sklem na celou výšku pater. V místě 

železobetonových stropních desek a před železobetonovou atikou budou provedeny 

shadow-boxy s vnějším zasklením z tepelně tvrzeného dvojskla. Nosnou konstrukci 

fasády tvoří hliníkové sloupky a příčky. Kotvení fasády je navrženo pomocí systémových 

kotev. 
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Obrázek 1 - schéma s prosklenými fasádami 

6.2. Vstupní materiály a výrobky 

6.2.1. Nosná konstrukce 

Nosnou konstrukci fasády tvoří hliníkový rošt, který je složen z hliníkových 

sloupků a příček. Sloupky jsou svislé prvky tohoto roštu a příčky vodorovné. Rošt je 

pomocí systémových kotev upevněn do nosné konstrukce budovy. 
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6.2.1.1. Hliníkové příčky 

Svislá část nosného roštu je tvořena hliníkovými příčkami. Tyto příčky mají funkci 

nosnou, tepelně-izolační a architektonickou. 

6.2.1.2. Hliníkové sloupky 

Sloupky mají funkce totožné jako příčky – nosné, tepelně-izolační a 

architektonické. Jedná se o vodorovné prvky nosného roštu. 

6.2.2. Kotvící prvky 

Ukotvení fasády je zajištěno pomocí hliníkových systémových kotev, závitových 

tyčí a chemických malt. 

6.2.2.1. Systémové kotvy 

Nejčastěji se používá hliníková „H“ kotva, nebo hliníkové „L“ profily, které jsou 

pomocí závitové tyče a chemické malty upevněna k železobetonové vodorovné konstrukci 

budovy. 

6.2.2.2. Závitová tyč 

Jedná se o systémové řešení. Závitová tyč vede skrze kotvu, či profily a je upevněna 

do ŽB konstrukce. 

6.2.2.3. Trny 

V úrovni podlahy 2. a 5. NP, tedy v nejnižším místě prosklené fasády jsou umístěny 

hliníkové trny, které jsou opět upevněny do železobetonové konstrukce. Sloupky 

v nejnižší části fasády jsou do nich vsunuty. 

6.2.2.4. Přítlačné profily a těsnění 

Tento systém má funkci izolační proti pronikání vody do konstrukce prosklené 

fasády. Přítlačný hliníkový profil se přitlačí a tím stabilizuje skleněné výplně fasády. Profil 

je opatřen pohledovým profilem tvaru „U“. Těsnění je z gumy, ta se osazuje na sloupky, 

příčky a přítlačné profily. Po utažení nosné konstrukce dojde k přilnutí gumového těsnění 

ke konstrukci samotné. Je důležité zvolit vhodnou výšku těsnění podle šíře skleněných 

výplní fasády. 

6.2.3. Výplně prosklené fasády 

Rošt prosklené fasády může nést různé výplně, které jsou pro to určené. Může se 

jednat o skleněné tabule, tepelně-izolační fasádní panely, či okna a dveře. Na tomto 
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bytovém domě Komenského jsou navrženy jako výplň pouze skleněné tabule a prosklené 

dveře. 

6.2.3.1. Prosklené dveře 

Prosklené dveře budou zasklené barevně neutrálním dvojsklem. Součinitel 

prostupu tepla musí být nižší než 1,3 W/m2K. Vzorky skel musí být předloženy 

investorovi a jím odsouhlaseny. Součástí dveří je úplné a funkční kování v tmavě šedém 

eloxu. Dveře musí být opatřeny samozavírači s kluznou kolejnicí. Veškeré kování opět 

odsouhlasí investor. 

6.2.3.2. Skleněné tabule 

Dvojsklo musí být bezpečnostní po celé své výšce se zábradelní funkcí. Navrhovaná 

limitní hodnota tepelného prostupu fasádou je 1,25 W/m2K. 

6.2.4. Výkaz výměr potřebného materiálu 

Tabulka 1- výpočet potřebného materiálu 

Materiál Množství 
Skleněné tabule 

Skleněná tabule z bezpečnostního 
dvojskla o rozměru 1 455 x 2 550 mm 

1 ks 

Skleněná tabule z bezpečnostního 
dvojskla o rozměru 1 085 x 2 550 mm 

1 ks 

Skleněná tabule z bezpečnostního 
dvojskla o rozměru 1 455 x 2 630 mm 

4 ks 

Skleněná tabule z bezpečnostního 
dvojskla o rozměru 1 085 x 2 630 mm 

4 ks 

Skleněná tabule z tepelně tvrzeného 
dvojskla o rozměru 1 455 x 760 mm 

1 ks 

Skleněná tabule z tepelně tvrzeného 
dvojskla o rozměru 1 455 x 270 mm 

4 ks 

Skleněná tabule z tepelně tvrzeného 
dvojskla o rozměru 1 085 x 760 mm 

1 ks 
 

Skleněná tabule z tepelně tvrzeného 
dvojskla o rozměru 1 085 x 270 mm 

4 ks 

Skleněná tabule z bezpečnostního 
dvojskla o rozměru 750 x 2 895 mm 

1 ks 

Skleněná tabule z bezpečnostního 
dvojskla o rozměru 750 x 3 000 mm 

3 ks 

Skleněná tabule z bezpečnostního 
dvojskla o rozměru 750 x 2 680 mm 

1 ks 

Skleněná tabule z bezpečnostního 
dvojskla o rozměru 750 x 785 mm 

1 ks 



Diplomová práce 
Filip Němec 
2020/21 

5 
 

Skleněná tabule z bezpečnostního 
dvojskla o rozměru 1 013 x 2 630 mm 

2 ks 

Skleněná tabule z tepelně tvrzeného 
dvojskla o rozměru 1 013 x 270 mm 

2 ks 

Skleněná tabule z tepelně tvrzeného 
dvojskla o rozměru 1 013 x 760 mm 

2 ks 

Skleněná tabule z bezpečnostního 
dvojskla o rozměru 1 013 x 2 350 mm 

1 ks 

Nosný rošt – sloupky a příčky 
Hliníkové nosné sloupky 105,23 m 
Hliníkové nosné příčky 43,32 m 

Prosklené dveře 
Vstupní dveře F1 – rozměry 1 800 x 2750 
mm; šíře otevíravé části 950 mm, šíře 
neotevíravé 670 mm 

1 ks 

Vstupní dveře F2 – rozměry 1 550 x 2750 
mm; šíře otevíravé části 950 mm 

1 ks 

Dveře na terasu v 5. NP – rozměry 1 035 x 
2350 mm 

1 ks 

 

 

6.3. Zásady manipulace, dopravy a skladování materiálu 

Doprava materiálu na stavbu bude v režii specializované firmy, která bude 

prosklenou fasádu realizovat. Předpokládá se, že skleněné tabule a prosklené dveře 

budou na stavbu dovezeny pomocí nákladním automobilem s návěsem, který bude 

vybaven teleskopickým ramenem pro vyložení nákladu. Desky budou umístěny na 

paletách, ty musí být upevněny proti pohybu. Je nezbytné, aby skleněné prvky byly pečlivě 

zabaleny fólií proti poškrábání a jejich rohy byly osazeny krycími násadami, které zamezí 

vzájemným kontaktům desek a minimalizuje šanci na jejich degradování.  

Hliníkové části budou dovezeny v nákladním automobilu typu dodávky s návěsem. 

Materiály budou roztříděny podle jejich druhu, délky a místa užití. Příčky a sloupky musí 

být ochráněny fólií, aby se nepoškodila povrchová úprava. Ostatní materiál bude dovezen 

v krabicích, není už tak náročný na péči při převozu. 

Materiál se na staveništi bude uskladňovat jen po dobu nezbytně nutnou pro 

zabudování do konstrukce, aby se minimalizovala šance pro jeho poškození, jelikož je 

křehký. Hliníkové profily musí být v autě, po tom, co budou na železobetonovou 

konstrukci upevněny kotvy, tak se profily připevní přímo na ně. Palety se sklem se umístí 
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pomocí „ruky“ co možná nejblíže k místu realizace. Materiál, který bude na stavbu 

dovezen se musí zpracovat během jediné směny, nebude se skladovat do zásoby. 

6.4. Metody kontroly kvality materiálu 

Před převzetím výrobků je nutné opravdu pečlivě zkontrolovat, zda se jedná o 

objednaný materiál, zda nejsou porušeny palety, ochranné pomůcky desek, fólie na 

profilech a sklech a následně samotné sklo. Sklo nesmí vykazovat žádné známky 

poškození – praskliny, oděrky, uražené rohy a hrany apod. Případná reklamace musí být 

řešena okamžitě ještě před podepsáním protokolu o převzetí. Při vadách dodaného 

materiálu se převezme pouze neporušená část a sepíše se protokol. Dodavatel veškerého 

materiálu je povinen dodat certifikáty, osvědčení o shodě CE podle českých a evropských 

norem a bezpečnostní listy. 

6.5. Pracovní podmínky 

6.5.1. Připravenost pracoviště 

Před zahájením montáže prosklené fasády musí být dokončeny tyto dílčí stavební 

procesy: příprava území, zemní práce, základy stavby, svislé nosné konstrukce, 

vodorovné nosné konstrukce a schodiště. Dále musí být vyznačen váhorys a vedení všech 

rozvodů TZB – voda, kanalizace, vzduchotechnika a elektrické vedení. 

Po kontrole připravenosti staveniště, domluvení přístupu na staveniště a při 

ujasnění pracovních bezpečnostních rizik se sepisuje protokol o převzetí pracoviště. 

Protokol musí obsahovat přesný popis pracoviště, popis prací, veškerá rizika, dále pak 

podpis předávající a přebírající osoby, datum při podpisu. Protokol se vyhotoví ve dvou 

stejnopisech. 

Prostory v blízkosti realizace musí být před zahájením prací vyklizeny a vyčištěny 

od nečistot a prachu. 

Povrchy konstrukcí musí být vodorovné, svislé a bez nerovností, jinak musí být 

povrch vyrovnán rychletvrdnoucí zakládací maltou.  

Stav staveniště musí být překontrolováno a porovnán s prováděcí dokumentací. 

Případné nedostatky musí být ihned nahlášeny a následně odstraněny. Před zahájením 

prací musí být připraveno dostatečné množství materiálu co nejblíže místu zabudování. 

Rovněž musí být připraveny všechny potřebné pracovní pomůcky a nářadí. V blízkosti 
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pracoviště musí být zdroj elektrické energie. Všichni pracovníci musí být seznámeni s 

technologií prací. 

6.5.2. Struktura pracovní čety 

Realizaci provádí pětičlenná pracovní četa, kterou tvoří: 

 Vedoucí čety – organizuje a řídí práci celé čety, porovnává provádění s 

projektovou dokumentací, zodpovídá za kvalitu provedení a za bezpečnost 

členů čety při práci, průběžně kontroluje montáž, vede stavební deník, řeší 

případné problémy 

 2x montážní dělník – má na starosti montáž konstrukce prosklené fasády – 

zasklívání, tmelení 

 2x pomocný dělník – funguje jako podpora montážních dělníků, při montáži 

větších dílců montuje s nimi, manipuluje s materiálem, stará se o úklid 

pracoviště 

Dále je k realizaci zapotřebí řidič, který dováží na stavbu materiál a ovládá 

teleskopické rameno. 

Před zahájením práce musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s 

pracovním postupem, s návaznostmi jednotlivých činností a způsobem jejich provádění. 

Zodpovědnost za seznámení s těmito skutečnostmi má vedoucí čety, jako důkaz o 

informování a proškolení se sepisuje protokol podepsaný všemi zúčastněnými. 

6.5.3. Bezprostřední podmínky pro práci 

Prioritou by vždy měla být zajištění maximální bezpečnosti při prováděných 

pracích. Dále nesmí být ohrožena kvalita provedení konstrukce. 

Co se týče klimatických podmínek, tak práce musí být okamžitě přerušeny, pokud 

klesne teplota vzduchu pod 5 stupňů Celsia, dále při bouři, dešti či sněžení. Jelikož se jedná 

o práci ve výšce, která je definovaná umístěním pracoviště minimálně 1,5 m nad okolním 

prostředím, tak musí být práce zastaveny, pokud bude vát vítr rychleji než 8,0 m/s, a 

pokud bude dohled kratší než 30,0 m. 
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Další podmínky, které budou vyžadovány pro provedení prosklené fasády jsou: 

přívod elektrického proudu na celé pracoviště o napětí minimálně 220 V, dostatečné 

osvětlení pracoviště, zpevněná přístupová cesta. 

6.5.4. Pracovní pomůcky, ochranné prostředky, stroje a zařízení 

Pracovní pomůcky: 

 elektrická vrtačka 

 elektrická bruska 

 vodováha 

 kladivo 

 vodováha                                                                         

 nivelační přístroj 

 pila 

 ruční pistole pro tmelení 

 vakuové přísavky 

 běžné ostatní pracovní nářadí 

Ochranné prostředky: 

 pracovní oděv 

 pracovní obuv se zpevněnou špičkou 

 kožené rukavice 

 přilba 

 ochranné brýle 

 protihlukové klapky na uši 

 respirátor 

 osobní ochranné prostředky proti pádu 
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Stroje a zařízení: 

 Nákladní automobil s teleskopickým ramenem o požadované nosnosti 

 Nůžková zdvihací plošina pro umožnění práce ve výšce 

6.6. Technologický postup prací 

Výchozím a hlavním dokumentem je projektová dokumentace, včetně statické 

části. Dále pak výrobcem předepsané způsoby použití jednotlivých výrobků (v 

technických listech), případně atesty.  

Prosklená fasáda bude ukotvena do železobetonových konstrukcí, je tedy potřeba 

překontrolovat a vyznačit podle realizační dokumentace body kotvení fasády. Toto bude 

provedeno, aby nedošlo ke kolizi vrtu a ocelové výztuže. 

Fasáda musí splňovat požadované tepelně-izolační, akustické a mechanické 

vlastnosti.  

Provádění bude začínat montáží kotev k železobetonové konstrukci, po montáži 

musí dodržená technologická přestávka dlouhá 1 den. Po uběhnutí technologické pauzy 

bude na kotvy upevněna nosná konstrukce fasády. Po montáži nosného roštu se profily 

opatří těsnícími gumami. Po umístění těsnění se začíná zasklívat, polohy skleněných 

desek musí být okamžitě opatřeny přítlačnými profily, a to minimálně ve třech místech. 

Po zasklení probíhají dokončovací práce osazením přítlačných profilů, zakončování u 

ostění atd. Postup musí být průběžně kontrolován podle prováděcí dokumentace. 

6.6.1. Postup realizace prosklené fasády 

Kroky: 

1) Přebírka pracoviště včetně jeho kontroly a sepsání protokolu o převzetí 

pracoviště. 

2) Rozměření polohy kotev a kotevních profilů podle skutečného stavu 

konstrukce. Svislá poloha se určí pomocí nivelačního laserového přístroje 

podle realizační dokumentace. Na konstrukci se vyznačí svislé čáry po celé 

výšce budovy, na částech, kde bude osazena prosklená fasáda. Dříve 

vyznačený váhorys nám umožní vyznačit na jednotlivých patrech výškové 
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polohy jednotlivých umístění kotev. V místech určených pro vrt podle 

šablony pro kotvení nosného roštu se začne vrtat do konstrukce. 

3) Vrtání se uskuteční pomocí příklepové elektrické vrtačky. Vrták, který bude 

použit musí být zhruba o 2–4 mm vetší, než je průměr závitové tyče. 

Hloubka vrtání je určena účinnou kotevní hloubkou, ta je rovna dvanácti 

násobku průměru závitové tyče. Otvor se po vyvrtání profoukne, řádně 

vykartáčuje a následně ještě jednou profoukne. Tento proces je nutné 

udělat minimálně třikrát, abychom dosáhli čistého vrtu. 

4) Následně se osazují závitové tyče na chemickou maltu. Otvor bude vyplněn 

určeným množstvím malty. Toto množství je uvedeno v technickém listu 

výrobku od jeho výrobce. Závitová tyč se osazuje kroutivým pohybem 

směrem dovnitř do vrtu. Malta musí po montáži jeden den tvrdnout. 

5) Dále se osazují kotvy. Pomocí laserového nivelačního přístroje a vodováhy 

se vytvoří vodorovná rovina. Pomocí ní se osazují velmi přesně jednotlivé 

kotvy a profily na závitové tyče. Vypodložení se realizuje pomocí plošných 

podložek z hliníku, které jsou tlusté 2, 4, 8 a 12 mm.  

6) Jakmile se osadí všechny kotvy na konstrukci, je možné osazovat sloupky. 

Sloupky jsou opatřeny spojovníky, které umožňují spojení sloupků a jejich 

dilataci, ve spodní části mají sloupky kotvící trny, dále na nich jsou 

spojovníky pro připojení vodorovných částí roštu – příček. Sloupky se 

upevňují zhruba 1–2 cm před vnitřní rovinu kotev. Na sloupek se v místě 

spojovníku obkreslí poloha otvoru a vyvrtá se tam díra pro průchod 

svorníku a hliníkové objímky, na této objímce bude následně zavěšen 

hliníkový sloupek. Spojovníky jsou zabezpečeny proti nežádoucímu pohybu 

ve svislém směru dvěma šrouby, které se po provrtání a protažení svorníku 

odstraní. Sloupek se následně zavěšuje a vyrovnává do požadované svislé 

polohy. Do betonu se zakotví trn, který zamezuje pohybům ve vodorovném 

směru, ale zároveň umožňuje pohyb v ose svislé. Sloupek podlepíme 

lepidlem. Tímto způsobem se osadí všechny sloupky v řadě nad sebou. 
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7) Na místech, kde se dle projektu má stýkat sloupek s příčkou, jsou z výroby 

sloupky opatřeny spojovníky, na ty se osazují příčky. Aby se zajistila 

vodotěsnost tohoto spoje, vkládá se profilované pryžové těsnění. 

8) Tím, že se osadí všechny sloupky na kotvy a následně se na ně připevní 

příčky vznikne nosný rošt. 

9) Následuje pečlivá kontrola svislosti, vodorovnosti a pravých úhlů nosného 

roštu. K tomu nám nejlépe poslouží vodováha a nivelační přístroj. 

10) Do připraveného nosného roštu se následně osadí rám dveří v úrovni 5. NP. 

Rám je již z výrobny opatřen dveřním křídlem. Musíme nejméně ve 4 

bodech zajistit rám dveří k nosnému roštu za pomoci montážních 

přítlačných profilů. 

11) V místě styku příček s podlahou na úrovni 5. NP se osadí spára pěnovým 

sklem a zaizoluje se paropropustnou a parotěsnou izolací. Parpopropustná 

přijde na stranu z exteriéru, parotěsná na stranu v interiéru. 

12) Připojovací svislé spáry se opatří distančními profily s hliníkovým plechem. 

13) Prostor mezi sloupky a výplňovým obvodovým zdivem vyplníme tepelně 

izolačním panelem, který je tvořen pěnovou nenasákavou izolací a krycím 

plechem. Dále se opět opatří parotěsnou a paropropustnou izolací. 

14) Začíná se zasklívat za pomoci plošiny. Sklo se podkládá zasklívací nosnou 

distanční podložkou ve vzdálenosti cca 15 cm od sloupků tím způsobem, 

aby bylo sklo v rovině. Skleněná tabule se opět přichytí stejně jako skleněné 

dveře pomocí montážních přítlačných profilů alespoň ve 4 bodech. 

15) Po zasklení každého dílu je nutné pečlivě kontrolovat těsnící gumy. Zda 

nedošlo k jejich poškození či jejich vysazení z rámu. 

16) Přítlačné profily se osazují odshora dolů, v místě spojů sloupku musíme 

respektovat dilataci. Přítlačný profil se našroubovává cca po 20 cm. 

17) Následuje se připevní krycí lišty. Jsou připraveny z výrobny na míru. Lišta 

se na profily upevňuje pomocí mírného tlaku – zatlačení rukou, či 

poklepáním kladívkem. Ke zdárnému upevnění se lišta musí „zacvaknout“. 
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18) Jako ochrana konstrukce z vrchní strany slouží oplechování atiky, až ke 

které je prosklená fasáda vytažena. Spáry u styku s atikou vytmelíme a 

začistíme. 

19) Na závěr probíhá opětovná kontrola celé prosklené fasády, pokud je vše 

v pořádku, dílo se umyje, odstraní se vzniklý odpad a předává se. Pokud má 

dílo vady a nedodělky, je nutné je odstranit a znovu kontrolovat. 

6.7. Kvalita provedení  

6.7.1. Metody kontroly kvality výsledného provedení 

Realizace prosklené fasády je velmi náročná na provádění, tudíž musí probíhat 

velmi pečlivá kontrola kvality. To jak průběžně po každém dílčím kroku, tak následně 

finální kontrola. 

Hlavním předmětem kontroly jsou geometrické vlastnosti fasády – její 

vodorovnost, svislost a pravoúhlost, dále vodotěsnost – konstrukce nesmí vykazovat 

žádné známky pronikání vody do interiéru, konstrukce také musí splňovat požadavky na 

bezpečnost při jejím případném porušení – musí být zrealizována se skleněnými výplněmi 

z bezpečnostního skla, jak bylo předepsáno výše. Kvalita skla se bude ověřovat na základě 

jeho technických listů, prohlášeních o shodě a o vlastnostech. Předmětem pečlivé kontroly 

musí být i dilatační spoje, důležitý aspekt pro dlouho udržitelnou konstrukci. Kontrolovat 

se musí také tepelně-izolační vlastnosti skel, to také na základě technických listů, 

prohlášení o shodě a vlastnostech. 

Nástroji ke kontrole výše uvedených kvalit jsou: vodováha, nivelační přístroj, 

projektová dokumentace a vizuální kontrola. 

Průběh a výsledky kontrol jsou zaznamenány v Protokolech o zaměření. 

 

6.8. BOZP 

6.8.1. Konkrétní vymezení jednotlivých opatření pro zajištění BOZP a 

PO 

Po celou dobu výstavby bytového domu bude na staveništi zajištěn odborný 

stavební dozor. 
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Před zahájením stavebních prací musí být všichni zaměstnanci prokazatelně 

seznámeni s problematikou stavby a příslušnými technologickými předpisy a pracovními 

postupy. Rovněž musí být prokazatelně seznámeni se zásadami ochrany zdraví a 

poskytování první pomoci. Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat platné předpisy 

BOZP zákona 601/2006 Sb., ze kterého vychází metodika technologického postupu a řídí 

se jimi kvalita práce, kvalifikace i předepsaná bezpečnostní školení pracovníků, dále 

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

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

práce 262/2006 Sb. a Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

6.8.2. Plán rizik BOZP 

Vysvětlivky: 

Závažnost následků Pravděpodobnost následků 
Poranění bez pracovní neschopnosti (1)   Nahodilá (1) 
Úraz způsobující pracovní neschopnost 
(2) 

Nepravděpodobná (2) 

Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci (3) Pravděpodobná (3) 
Těžký úraz a úraz s trvalými následky (4) Velmi pravděpodobná (4) 
Smrtelný úraz (5) Trvalá (5) 

 

Tabulka 2 – rizika při práci 

Riziko  Zá
va
žn
os
t 
(1-
5) 

Pr
av
dě 
po
do
bn
ost 
(1-
5) 

Opatření  Kontrola Odpověd
ná osoba 

Pád materiálů 
na osobu  

3 3 Školení pracovníků, vyloučení 
cizích osob na místo práce 

Průběžně 
kontrolovat 

Stavbyved
oucí, 
pracovník 
BOZP 

Pád pracovníka 
z výšky 

4 4 Vybavení stavby 
konstrukcemi pro práce ve 
výškách a jejich dostatečná 
únosnost, pevnost, stabilita  

Průběžně 
kontrolovat 

Pracovník 
BOZP 

Pád, překlopení 
volně stojících 
lešení  

2 3 Konstrukce musí tvořit tuhý 
celek, zajištění proti vybočení  

Průběžně 
kontrolovat 

Pracovník 
BOZP 
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Poranění rukou 
při vrtání 

2 3 Nosit vždy OOPP (pracovní 
rukavice), být obezřetný 

Průběžně 
kontrolovat 

Vedoucí 
čety 

Poranění rukou 
při práci s 
kladivem 

1 3 Nosit vždy OOPP (pracovní 
rukavice), být obezřetný 

Průběžně 
kontrolovat 

Vedoucí 
čety 

Kolize 
vykládaného 
materiálu 
hydraulickým 
ramenem a 
pracovníka 

4 2 Nezasahovat do 
manipulačního prostoru 
hydraulické ruky, používat 
OOPP, zejména přilbu v tomto 
případě 

Při vykládce 
materiálu 
dbát 
zvýšené 
pozornosti 

Vedoucí 
čety 

 

6.9. Vliv na životní prostředí 

Při provádění veškerých stavebních konstrukcí je potřeba minimalizovat vliv 

činností, které mají vliv na životní prostředí. Při realizaci prosklené fasády se jedná 

především o prašnost, hlučnost, vznik odpadů od obalů produktů a kontaminace půdy 

chemickými látkami. Používaná mechanizace, musí být v dobrém technickém stavu, aby 

neobtěžovala okolí nadměrným hlukem, na stavbě musí být dodržovány časové limity pro 

provádění hlučných prací. Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před 

odjezdem ze stavby očištěny. Také musí být průběžně prováděno čištění komunikací. 

Mechanizace by měla být odstavena na zpevněných plochách, během delšího odstavení by 

se pod stroje měla umístit záchytná vana kvůli případným únikům tekutin. 

Nakládání s odpady: Zákon č. 185/2001 s.b. o odpadech. Vyhláška ministerstva 

životního prostředí č. 381/2001 s.b. o odpadech a jejich seznam. Vzniklé odpady v co 

největším množství třídit dle materiálu. 


