
Montér suchých staveb (36-021-H) 

Dílčí kvalifikace spl ňují kriteria pro povolání:  Montér suchých staveb 

Obor Montér suchých staveb obsahuje 23 díl čích zkoušek a žadatel musí prokázat odbornou zp ůsobilost: 

1. Orientace ve stavební dokumentaci pozemních staveb, používání technické dokumentace 
konstrukcí suchých staveb, čtení prováděcích výkresů konstrukcí suchých staveb 

2. Orientace v technologických postupech montáže konstrukcí suchých staveb stanovených 
výrobci a technickými předpisy 

3. Návrh pracovních postupů, volba materiálů, nářadí a pomůcek pro provádění suchých staveb 

4. Vyměřování polohy nosných konstrukcí stěn suchých staveb 

5. Výpočet spotřeby materiálů 

6. Doprava a skladování materiálů 

7. Upravování rozměrů a tvarů desek a konstrukčních materiálů 

8. Dokončovací úpravy opláštění suchých staveb tmelením a broušením 

9. Zhotovování nosných dřevěných a kovových konstrukcí stěn suchých staveb včetně jejich 
napojování na navazující stavební konstrukce 

10. Provádění opláštění stěn stavebních konstrukcí a stěn suchých staveb deskami 

11. Instalace tepelné a zvukové izolace do konstrukcí suchých staveb 

12. Příprava pro elektrické instalace ve stěnách a stropních podhledech 

13. Zhotovování instalačních příček, předsazených stěn a instalačních stěn 

14. Upevňování předmětů na stěny a stropní podhledy 

15. Napojování stěn 

16. Osazování zárubní a rámů 

17. Opláštění nosníků a sloupů 

18. Zhotovování nosných konstrukcí stropních podhledů 

19. Opláštění stropních podhledů 

20. Zhotovování podhledových systémů kazetových podhledů 

21. Zhotovování obloukových konstrukcí stěn a podhledů 

22. Zhotovování půdních vestaveb systémem suchých staveb s dřevěnými a kovovými nosnými 
konstrukcemi 

23. Provádění suchých plovoucích podlah 

Při ověřování jednotlivých kompetencí je hodnocena organizace práce, dodržování technologických 
postupů, dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, 
dodržování předpisů PO a hygieny práce. 

 

Doba p řípravy na zkoušku (díl čí kvalifikace) 

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během 
zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení 
uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO. 

Délka vykonání zkoušky (díl čí kvalifikace) 

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 10 až 14 hodin (hodinou 
se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů. 



Minimální a maximální cena za zkoušku (díl čí kvalifikaci) 

Výše úhrady za zkoušku je v rozmezí 2500 až 20000 Kč bez DPH. Konkrétní výši úhrady za zkoušku 
uvádějí jednotlivé autorizované osoby. Cena se bude odvíjet od výše nákladů za jednotlivé zkoušky 
(dílčí kvalifikace). 

Složení zkušební komise 

Zkouška probíhá za přítomnosti jedné autorizované osoby nebo jednoho autorizovaného zástupce 
právnické osoby. 


