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Anotace bakalářské práce 

 

HŘÍBKOVÁ, Jana. Stavebně technologický postup provádění provětrávaného 

obvodovového pláště bytového domu. Ostrava, 2013. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB-

TUO, 2013, počet stran 

 

Bakalářská práce pojednává o výstavbě třípatrového bytového domu s podsklepením a 

plochou střechou, situovaného v Ostravě-Výškovicích na ulici Školní. Práce obsahuje 

konstrukční návrh, rozpočet stavby, harmonogram prací, technologický postup provádění 

provětrávané fasády objektu a vybrané detaily objektu vyhodnocené programem Area 2009. 

V podsklepené části stavby se nachází prádelna, kolárna, sklepní kóje, technická místnost a 

garáže. Vjezd ke garážím je umožněn z ulice Jeřábkova. V nadzemní části objektu jsou 

navrženy byty, a to 9 bytů na jedno podlaží. 

Provedením provětrávaného obvodového pláště budovy se zlepší tepelně i zvukově-izolační 

vlastnosti objektu. Obložením fasádními deskami získá budova také moderní vzhled. 
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Annotation of the thesis 

 

HŘÍBKOVÁ, Jana. Building technological procedure of implementation ventilated facade 

of a residental building. Ostrava, 2013. Balchelor thesis. Ostrava: VŠB-TUO, 2013, počet 

stran 

 

The thesis deals with the construction of a three-storey residental building with a basement 

and a flat roof, situated in Ostrava-Výškovice on School Street. The work includes design, 

construction budget, work schedule, technological procedure of implementation ventilated 

facade and selected details about the object evaluated by the program Area 2009. 

In the basement of the building there is a laundry room,  a bike room, a cellar, a utility room 

and a garage. The entrance to the parking garage is sheltered from the street Jeřábkova. In the 

above-ground parts of the building there are designed apartments - 9 apartments on one floor. 

Ventilated building envelope will improve the thermal and sound insulation properties of the 

object. By facing with facade`s panels the builging will get a modern look. 

 

Key words: residental building, ventilated facade, building 
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1. ÚVOD 
 
Stavebnictví je jeden z mnoha technických oborů, jenž se neustále vyvíjejí. Díky vývoji 

nových materiálů se zkracuje doba výstavby, klimatická omezení se zmenšují a materiál         

i stavba jsou kvalitnější. Ovšem k docílení požadované kvality stavebního výrobku je třeba 

dbát na dodržování odborného technologického postupu dané problematiky předepsaného 

výrobcem. 

Pro svou bakalářskou práci jsem zvolila zdící systém Porotherm, který disponuje vysoce 

kvalitními a propracovanými stavebními dílci, ať se jedná o zdivo či vodorovné nosné 

konstrukce, tedy překlady a stropy. 

První část této práce obsahuje technickou zprávu bytového domu. Objekt je zde popsán 

z hlediska funkčního, stavebně architektonického i stavebně konstrukčního. K technické 

zprávě se také vztahují výkresy, jenž jsou obsahem příloh. 

Další zprávou je technická zpráva k zařízení staveniště, která řeší návrh zařízení staveniště. 

V prostoru staveniště se uvažuje s využitím jeřábu, stavebního výtahu, sila a domíchávače. 

Technická zpráva obsahuje také popis budování i likvidování staveniště, nakládání s odpady, 

napojení staveniště na inženýrské sítě a v neposlední řadě také problematiku bezpečnosti 

práce na staveništi. 

Technologický postup provádění provětrávaného obvodového pláště je další kapitolou 

bakalářské práce. Jsou zde popsány jednotlivé materiály, které se budou pro zhotovení pláště 

potřeba včetně popisu skladování materiálů a podrobného postupu provádění provětrávaného 

pláště a následné kontroly provedené práce. 

Pro ukázku splnění požadavků tepelné techniky jsou v závěru práce vypracovány detaily 

v oblasti soklu a atiky budovy. Oba detaily jsou zpracovány a posouzeny v programu Area. 

Závěr práce obsahuje zhodnocení provětrávaného obvodového pláště budovy. 

Přílohy, jenž jsou posledním oddílem práce, obsahují výpisy prvků budovy, technický list 

jeřábu navrženého pro výstavbu objektu, položkový rozpočet stavebních prací, časový plán 

výstavby objektu, který je převzatý z předmětu řízení výstavby a součástí příloh jsou také 

jednotlivé výkresy. 
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2. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1.1.  a) Účel objektu 

 

Projekt řeší výstavbu třípatrového bytového domu v obci Ostrava-Výškovice, situovaného    

na parcele č. 263 katastrálního území Ostrava-Výškovice. Objekt bude sloužit ke zvýšení 

kapacity bydlení v obci. Příjezd k budově je možný z ulice Školní na parkoviště vedle 

objektu, nebo z ulice Jeřábkova ke garážím v podsklepené části objektu. 

Z konstrukčního pojetí je budova třípatrová, podsklepená, s plochou střechou s odvodem 

srážkové vody dovnitř objektu. 

V každém nadzemním podlaží se nachází 9 bytů se sociálním zařízením a kuchyňským 

koutem. Vstup do jednotlivých bytů je umožněn ze společné chodby. 

V podzemním podlaží jsou vybudovány sklepní kóje, prádelna, kolárna, 6 garáží a technická 

místnost.  

Jednotlivá podlaží jsou propojena dvouramenným železobetonovým schodištěm s podestami 

tvořenými z POT nosníků Porotherm a vložek Miako [1]. 

 

1.2.  b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 

řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Stavebně architektonické řešení 

Stavba je situována v zastavěné oblasti. 

Objekt je založen na ŽB pásech. Nosnou konstrukci budovy tvoří zdivo POROTHERM Profi 

Dryfix tloušťky 440 a 300mm [2]. Stropy tvoří POT nosníky POROTHERM, vložky Miako   

a betonová zálivka [1]. Celková tloušťka stropů je 290mm. Podlaha je tvořena tepelnou 

izolací  Rockwool  STEPROCK tl.60mm [3], betonovou mazaninou tl.cca 50mm a dlažbou  

či laminátem. Úroveň podlahy odpovídá nadmořské výšce 253,040 m.n.m. Bpv. Veškeré 

stěnové konstrukce jsou ze zdiva POROTHERM Profi Dryfix [2], tloušťky příček jsou 

115mm. V příčkách jsou osazeny dřevěné dveře v barvě dle volby investora do ocelových 

zárubní. Výstavbou vznikne 27 bytů.  
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Architektonické řešení vychází zcela ze schválených požadavků investora a splňuje jeho 

potřeby a požadavky na provoz objektu. 

 

Funkční řešení 

Projektová dokumentace se týká výstavby bytového domu, který přispěje ke zvýšení počtu 

obyvatel v obci Ostrava-Výškovice. V objektu je navrženo 27 bytů s různým dispozičním 

řešením. Jednotlivá podlaží jsou propojeny  dvouramenným schodištěm, výtah nebyl navržen. 

Vstup do každého bytu je umožněn ze společné chodby. 

  

Dispoziční řešení 

Objekt obsahuje 12 bytů dvoupokojových, 12 bytů jednopokojových a 3 byty třípokojové. 

Každý byt je vybaven koupelnou a kuchyňským koutem. Pro odstávku automobilů je v 1PP   

6 garáží a vedle objektu je vybudováno parkoviště s kapacitou 34 parkovacích míst. 

Podrobnosti o umístění jednotlivých částí stavby na parcele - viz. výkres č. A1 – Koordinační 

situace. 

 

Řešení vegetačních úprav okolí objektu  

Stavba nevyžaduje vegetačních úprav. 

 

Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  

Stavba svým charakterem nevyžaduje zvláštních úprav pro přístup osob se sníženou 

schopností pohybu a orientace. 
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1.3.  c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění 

 

Tab. č.1 

 

 

Zpevněné plochy: 

• Chodník vedoucí ke vchodu do objektu je vydlážděn zámkovou dlažbou. 

• Plocha před garážemi je vydlážděna zámkovou dlažbou. 

• Příjezdová komunikace ke garážím a k parkovišti má asfaltový povrch. 

• Parkoviště vedle objektu má asfaltový povrch. 

• Okapový chodník je z betonové dlažby rozměrů 500/500 mm. 

 

Hlavní vchod do budovy je orientován na západ. 

 

1.4.  d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 

 

Objekt je založen na ŽB pásech. Nosnou konstrukci budovy tvoří zdivo POROTHERM Profi 

Dryfix tloušťky 440 a 300mm [2]. Stropy tvoří POT nosníky POROTHERM, vložky Miako   

a betonová zálivka [1]. Při provádění stavebních prací bude použito tradičních i novodobých 

Zastavěné plochy a obestavěný prostor 

 

zastavěná plocha stavby  644,8 m2 

obestavěný prostor  8 382,1 m3 

1PP 

užitná plocha 526,7 m2 

obytná plocha 0 m2 

1NP, 2NP, 3NP 

užitná plocha 527,5 m2 

obytná plocha 325,6 m2 
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stavebních technologií. Volbou těchto technologií je zajištěna dlouhá životnost a rychlá 

výstavba. 

 

d1) Zemní práce 

Před zahájením zemních prací bude objekt geodeticky vytýčen. Také se zřetelně označí 

výškový bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky . 

Před zahájením prací bude na místě budoucího objektu sejmuta ornice mocnosti 0,3 m. 

Výkopové práce se zahájí vyhloubením stavební jámy. Výkopový materiál bude tříděn            

a uložen na mezideponie nebo odvezen na skládku a po dokončení částečně zpětně využit     

na zásypové práce. 

Následně bude proveden výkop základových pásů do požadované hloubky základové spáry. 

Výkopy se budou provádět v zeminách tř. 2-3. 

Při provádění zemních prací bude nutné dodržovat ustanovení o ochraně základové spáry 

proti klimatickým vlivům ČSN EN 1997 - 1 Eurokód 7 (voda, promrzání, zvětrávání), aby 

nedošlo ke zhoršení fyzikálně mechanických vlastností zemin v době výstavby.[13] 

 

d2) Základové konstrukce 

Objekt bude založen na základových pásech. Beton je třídy C16/20. Základová spára             

je v úrovni – 4,170 m pod podlahou 1NP. Pásy mají hloubku 1 m a podkladní beton mezi pásy 

má tloušťku 200 mm a je vyztužen pomocí kari sít průměru 6 mm, oko 100/100. Pod 

podkladním betonem je 50 mm polystyrenu typu perimetr a zhutněný podsyp z kameniva 

frakce 16/32 tl. 200 mm. Pro betonáž základových pásů se použije dřevěné oboustranné 

bednění. 

Betonáž pásů základových konstrukcí nesmí být provedena na podmáčenou nebo 

nestejnorodou základovou spáru. 

 

d3) Svislé nosné konstrukce 

Obvodové nosné stěny budou provedeny ze zdiva POROTHERM Profi Dryfix tloušťky 440 

mm, které se zdí na zdící pěnu DRYFIX, nanášenou na zdivo ve dvou pruzích při vnějších 

okrajích cihel [2]. 

Vnitřní nosné stěny budou ze zdiva POROTHERM Profi Dryfix tloušťky 300 mm [2]. 

Veškeré zdící práce je nutno provádět s ohledem na technologický postup výrobce zdiva. 
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d4) Stropní konstrukce 

Stropní konstrukci tvoří POT nosníky POROTHERM různých délek (viz. přílohy – výkres    

č. A8), vložky Miako 23/50 a 23/62,5 a betonová zálivka tloušťky 60 mm z betonu třídy 

C16/20 [1].  

V úrovni stropní konstrukce bude proveden ztužující ŽB věnec z betonu C20/25, vyztužený 

čtyřmi ocelovými dráty o průměru 20 mm a třmínky průměru 8 mm osově vzdálených        

300 mm. Do ŽB věnce bude vložena tepelná izolace tl. 80 mm a okraj budou tvořit věncovky 

POROTHERM VT8/27,5 [4]. V objektu bude proveden také vnitřní ŽB věnec z betonu 

C20/25 , vyztužený ocelí 4x průměr 20 mm, třmínky průměru 8 mm osově vzdálených       

300 mm. 

V místnostech na západní straně objektu budou provedeny ztužující  ŽB průvlaky, které 

budou vytvořeny vložkami Miako 8/50 a 8/62,5  a vyztuženy čtyřmi ocelovými dráty             

o průměru 10 mm a třmínky o průměru 6 mm ve vzdálenosti po 400 mm.[1] 

 

d5) Schodiště 

Podesty dvouramenného schodiště budou tvořeny POT nosníky POROTHERM různých délek 

(viz. přílohy – výkres č. A8). Na podestě budou vložky Miako 23/50 a na mezipodestě vložky 

Miako 19/50 a 19/62,5 [1]. Zmonolitnění konstrukce bude provedeno betonem třídy C16/20 

tl. 60 mm. Podesty budou u ramene schodiště zakončeny dvěma svařenými ocelovými profily 

U180, délky 3200 mm.Uložení U nosníků bude 200 mm. 

Na ocelový profil 2xU180 budou navařeny ocelové nosníky U140 tvořící okraje 

schodišťových ramen. Mezi U nosníky se vloží trapézový plech, který poslouží jako ztracené 

bednění (viz. obrázek č.1). Pomocí bednění se 150 mm nad U nosníky vybetonují schodišťové 

stupně, které se obloží dlažbou. U výstupního ramene tvoří schodnice svařené U profily    

(viz. obrázek č.2) v rozvinuté délce 3500 mm. 

Podhledy schodišťových ramen a podest se vytvoří pomocí požárního sádrokartonu. 

Zábradlí je vysoké 100 mm z materiálu z nerezové oceli, tvořené svislými sloupky průměru 

40 mm, výplní ze sloupků průměru 10 mm a dřevěným madlem průměru 50 mm. 
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Obr. č.1 – Foto - Ing. Filip Čmiel 

 

Obr. č.2 – Foto – Jana Hříbková 
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d6) Střecha 

Objekt bude zastřešen jednoplášťovou plochou střechou řešenou metodou rozdílných spádů. 

Spádovou vrstvu tvoří tepelně izolační spádové klíny. 

 

Skladba pláště: 

 ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR tl. 4,4 mm [5] 

 GLASTEK 30 STICKER PLUS tl. 3 mm [5] 

 Spádové klíny EPS 100 S Stabil tl. 160 – 400 mm [5] 

 PUK (INSTA-STICK) [5] 

 GLASTEK AL 40 MINERAL tl. 4 mm [5] 

 DEKPRIMER [5] 

 POROTHERM strop tl. 290 mm [1] 

Při provádění konstrukcí je nutné dodržet montážní a technologické předpisy či doporučení 

výrobců navržených střešních systémů. 

 

d7) Komínové těleso 

Objekt nemá komínové těleso. 

 

d8) Příčky 

Příčky tvoří POROTHERM zdivo Dryfix tl. 115 mm zděné na zdící pěnu Dryfix [2]. 

 

d9) Překlady 

Nosné konstrukce nad otvory tvoří POROTHERM překlad 7, překlady u příček tl. 115 mm 

jsou ploché keramické POROTHERM překlady 11,5. [6, 7] 

Překlady v obvodových stěnách jsou tvořeny pěti kusy POROTHERM překladu 7 a tepelnou 

izolací, která je tvořena polystyrenem. 

 

d10) Podhledy a opláštění 

Veškeré stropní podhledy budou tvořeny omítkou POROTHERM Universal tl. 10 mm [8]. 

Podhledy schodišťových ramen se vytvoří pomocí požárního sádrokartonu. 
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Opláštění budovy bude provedeno jako provětrávaný obvodový plášť, tvořený dřevěným 

roštem z lepeného lamelového dřeva, tepelnou izolací Rockwool Airrock ND tl. 100 mm        

a obkladem z desek CEMBRIT Zenit. [9, 10] 

 

d11) Podlahové konstrukce 

Na POROTHERM strop bude položeno 60 mm tepelné izolace Rockwool Steprock ND [3], 

následně betonová mazanina vyztužená kari sítí tl.cca 50 mm a nášlapná vrstva podlahy 

tvořená z laminátu nebo keramické dlažby. Tloušťka podlahové konstrukce je 130mm.  

Celková tloušťka stropů je 420mm. 

 

d12) Izolace proti vodě a radonu 

Izolaci spodní stavby bude zajišťovat asfaltový pás Bitagit 40 mineral V 60 S 40, vytažený 

300 mm nad přilehlý terén, který je chráněn extrudovaným polystyrenem tl. 50 mm 

vytaženým 1 m nad úroveň terénu. 

V koupelnách bude izolace proti vodě tvořená hydroizolační stěrkou LB Cemix SE1 tl. 2 mm. 

Hydroizolace v konstrukci střechy bude složená ze dvou asfaltových pásů typu  ELASTEK 40 

SPECIAL DEKOR a GLASTEK 30 STICKER PLUS [5]. 

 

d13) Izolace tepelné a akustické 

Podlahy budou izolovány tepelnou izolací Rockwool Steprock ND tl. 60 mm s dobrými 

akustickými vlastnostmi [3].  

Ve ztužujícím ŽB věnci bude použit polystyren EPS tl. 80 mm. 

K zateplení objektu se použije tepelná izolace Rockwool Airrock ND tl. 100 mm [9]. 

 

d14) Omítky  

Vnitřní omítky  budou typu POROTHERM Universal tl. 10 mm [8]. 

K omítnutí soklu se použije omítka typu marmolit M091 [11], která se vyztuží armovací 

tkaninou ze skelných vláken. 

 

d15) Obklady 

V místnostech sociálního zařízení jsou navrženy obklady Rako výšky 2 m. 

 

d16) Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 

Dveře v objektu budou dřevěné. Vstupní dveře jednotlivých bytů budou plné, dveře uvnitř 
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bytů jsou navrženy jako dřevěné, ze 2/3 prosklené. Dveře spojující garáže a chodbu jsou 

protipožární. 

Pro uzavření garáží jsou navrženy dvoukřídlá ocelová vrata šířky 2400 mm. (Přehled všech 

dveří objektu – viz. Přílohy – Výpis dveří a Výpis zámečnických výrobků). 

Veškeré zárubně v objektu budou ocelové, natřené tmavě hnědou barvou. (viz. Přílohy – 

Výpis zámečnických výrobků) 

Výplně otvorů tvoří plastová okna rozměrů 1500/2000, 1500/1500 a 750/1000. Na použité 

výplně otvorů jsou kladeny základní tepelně technické požadavky. Kotvení oken se provede 

pomocí ocelových pásových kotev.  

Výplně otvorů mají Uw = 1,2 W/(m2K). 

 

d17) Klempířské výrobky 

Oplechování parapetů a atiky bude z ocelového pozinkovaného plechu.(viz. Přílohy – Výpis 

klempířských výrobků) 

 

d18) Malby a nátěry 

Malba stěn a stropů bude provedena podle přání investora. 

 

d19) Větrání místností 

V místnostech se bude větrat přirozeně okny. V garážích jsou navrženy vždy 2 větrací otvory 

průměru 150 mm, kryté PVC mřížkou, přičemž jeden je ve výšce 500 mm nad podlahou         

a druhý ve výšce 2000 mm nad podlahou. 

 

d20) Venkovní úpravy 

Okapový chodník je navržen ze 3 stran objektu z betonové dlažby 500x500 mm, tl. 50 mm. 

Před garážemi objektu je vydlážděna plocha ze zámkové dlažby tl. 80 mm, jež slouží jako 

prostor pro manipulaci s vozidly. Podklad dlažby tvoří kamenivo frakce 0/8 tl. 20 mm, 

kamenivo frakce 16/32 tl. 300 mm a geotextilie. 

Chodník k objektu je tvořen zámkovou dlažbou tl. 80 mm, kamenivem frakce 0/8 tl. 20 mm, 

kamenivem frakce 16/32 tl. 300 mm a geotextilií . 

 

1.5.  e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Viz. Tepelně technické posudky vybraných detailů. 
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1.6.  f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu 

Návrh základů vychází z provedených průzkumů. Objekt bude založen na základových 

pásech, které budou tvořeny betonem třídy C16/20. 

 

1.7.  g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 

Jedná se o stavbu trvalou, určenou k bydlení. Stavba nebude mít negativní vliv na životní 

prostředí. bude dodržován noční klid v době 22:00 - 6:00 

 

Bude dodržován: 

• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí [14] 

• Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí [15] 

 

Návrh likvidace odpadních vod z dokončené stavby: 

Jediný odpad který bude vznikat provozem dokončené stavby je odpadní voda, která bude 

vypouštěna do obecní kanalizace.  

 

Likvidace odpadů ze stavby: 

Veškeré odpady budou náležitě tříděny zlikvidovány ve smyslu ustanovení zákona                 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 381/2001 Sb., Nařízení vlády č. 197/2003 Sb.          

a předpisů souvisejících, odvozem na legální skládky a úložiště.[16,17,18] 

 

1.8.  h) Dopravní řešení 

 

Pro dostupnost ke garážím objektu bude vybudována ulice Jeřábkova. 

Parkoviště a přístup k objektu jsou dostupné z ulice Školní. 

 

1.9.  i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

 

S ohledem na charakter stavby a pozici není nutno řešit. Výskyt radonu zde nebyl prokázán. 
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1.10.  j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Tato dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.[19]. Budou 

dodrženy příslušné technické normy, ukazatele, směrnice a předpisy hygienické, požární 

ochrany, bezpečnosti práce, technických zařízení a respektována ochranná pásma technických 

zařízení.    

 

 

Výkresy – viz. přílohy 

• A1 – Situace (M 1:250) 

• A2 – Výkopy (M 1:100) 

• A3 – Základy (M 1:100) 

• A4 – Půdorys 1PP (M 1:100) 

• A5 – Půdorys 1NP (M 1:50) 

• A6 – Půdorys 2NP (M 1:100) 

• A7 – Půdorys 3NP (M 1:100) 

• A8 – Strop 1NP (M 1:100) 

• A9 – Plochá střecha (M 1:100) 

• A10 – Řez B-B` (M 1:50) 

• A11 – Pohledy (M 1:100) 

• A12 – Detaily (M 1:10) 
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3. TECHNICKÁ ZPRÁVA K ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ 
 

2.1.  Stavba:  

Druh stavby: Bytový dům  

Účel stavby: Bydlení  

Místo stavby: Ostrava-Výškovice, Školní 325 

Zhotovitel:     Prastav s.r.o. 

            Bílá 356, 752 58 Hlučín 

                       IČO: 253 655 17 

 

2.2.  Popis stavby:  

Předmětem technické zprávy je projekt zařízení staveniště pro realizaci třípatrového objektu 

s podsklepením. Celá budova je postavena ze systému POROTHERM Dryfix, stropy jsou 

tvořeny POT nosníky POROTHERM [1]. 

Zařízení staveniště je navrženo pro výstavbu jednoho podlaží. Předpokládá se plynulý 

koloběh materiálů. 

 

2.3.  Postup budování a likvidace staveniště:  

Prostor staveniště je majetkem investora. V současnosti je pozemek nevyužívaný. Staveniště 

se začne budovat 10 pracovních dní před zahájením prací na stavbě a bude se postupně 

budovat podle potřeb v průběhu stavby. Likvidovat se budou postupně objekty zařízení 

staveniště tak, aby bylo před definitivním vyčištěním objektu zařízení staveniště zlikvidováno 

a mohlo dojít k úspěšnému předání a převzetí stavebního díla. Před zahájením stavebních 

prací zajistí investor vytýčení stávajících inženýrských sítí. [32] 

 

2.4.  Uspořádání staveniště:  

Oplocení staveniště je z trapézového plechu o výšce 2,0 m. Zařízení staveniště bude řádně 

oploceno a zároveň bude vrátným provedena kontrola vozidel a jejich řádné očištění při 

odjezdu, kvůli znečišťování pozemních komunikací. Pro výstavbu bude použita těžká 

mechanizace -věžový jeřáb apod. Před započetím vlastní výstavby budou v první fázi 

realizovány přípojky vodovodu, kanalizace a elektrického silnoproudu.  
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2.5.  Napojení staveniště na sítě:  

Voda:  

Pro potřeby stavby bude vybudovaná provizorní přípojka z místní veřejné vodovodní sítě            

v ulici Školní. Místo zapojení je vyznačeno na situaci Zařízení staveniště (viz. Výkres č. 13). 

K měření odběru vody na staveništi bude vybudována vodoměrná šachta s vodoměrem           

a uzávěrem. [32] 

 

Kanalizace:  

Splašková voda ze sociálního a provozního Zařízení staveniště bude odváděna přípojkou 

napojenou na hlavní řád v ulici Školní. [32] 

 

Elektrická energie:  

Bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě vedoucí v ulici Školní. Kabely na 

staveništi povedou v zemi v hloubce 0,5 m . [32] 

 

2.6.  Zásobování staveniště elektrickou energií 

Při projektu elektrizace staveniště vycházíme z:  

• vypracování předběžné rozvahy o odběru, která je podkladem k jednání příslušnými 

orgány o možnosti připojení na státní energetickou sít'  

• určení požadavků na nepřerušenou dodávku  

• jednání o využití budoucích definitivních zařízení pro účely výstavby  

• určení pořadí důležitosti jednotlivých odběrných míst, na základě kterých jsou 

dimenzovány rozvody  
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1. Určení druhu spotřebičů:  

a) Tab. č.2 - P1 - spotřebiče provozní -elektromotory, svářecí agregáty, topidla, atd. [32] 

P1- SPOTŘEBIČE PROVOZNÍ 

STAVEBNÍ STROJ 
Štítkový 
příkon [kW] 

Ks [kW] 

Jeřáb MB 1030.1 25,00 1 25,00 
Stavební výtah GEDA 200V 0,23 1 0,23 
Vrtačka 0,6 10 6,00 
Otopné těleso v buňce 2,5 11 27,50 
Svářečka OMI 204 6,0 2 12,00 
Ohýbačka oceli Bendof MU 16 1,10 1 1,10 
Stříhačka oceli Bendof HB 16 0,72 1 0,72 
Úhlová bruska 1,25 5,00 6,25 
Zásobníkový ohřívač na vodu 150l 5,00 1,00 5,00 

P1- PŘÍKON CELKEM  83,8  Kw 
 

b)Tab. č.3 - P2 -  spotřebiče pro osvětlení [32] 

P2- VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 

OSVĚTLENÉ PROSTORY 
Příkon pro 
osvětlení 
[kW] 

Ks [kW] 

Kanceláře 0,9 3 2,7 
Šatny, umývárny, WC 0,8 7 5,6 
Sklady 0,3 2 0,6 
Vnitřní osvětlení objektu 5,9 16 94,4 

P2-PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ 103,3 kW 
 

c ) Tab. č.4 - P3 – vnější osvětlení [32] 

P3- VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 

DRUH PRACÍ 
Příkon pro 
osvětlení [kW] 

Ks [kW] 

Osvětlení staveniště 5 20 100 
P2- PŘÍKON VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ 100  Kw 
 

2. Stanovení maximálního zdánlivého příkonu:  

2
1

2
321 )7,0()8,05,0(1,1 PPPPP ⋅++⋅+⋅⋅=

      
Při použití výbojkového osvětlení se vypočítaný instalovaný příkon násobí součinitelem 0,38. 
 

 

[32] 
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NUTNÝ PŘÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE : 
  
                         P = 225,3 kW 
 
1,1 …………Koeficient ztráty ve vedení 
0,5 a 0,7 ….. Koeficient současnosti el. motorů 
0,8 ………... Koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0 …………Koeficient současnosti vnějšího osvětlení  [32] 
 

 

3. Určení vnitrostaveništního rozvodu NN:  

Trasu a umístění těles navrhuje projektant ZS. Vlastní rozvod a dimenzování vodičů navrhne 

projektant z oblasti elektro. Osvětlovací trasu je vhodné vést samostatně z důvodu 

koordinovaného zapínání a vypínání kvůli úspoře elektrického proudu. Uvnitř objektu se 

provede osvětlení žárovkovými a výbojkovými tělesy, které jsou napájeny z rozvaděčů. 

Elektrické kabely jsou umístěny 0,5 m pod povrchem. 

 

4. Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektů:  

Rozvod k jednotlivým spotřebičům je z odběrného místa proveden měděnými stočenými 

vodiči v obalu z kaučukového vulkanizátoru. Vodiče musí být umístěny tak, aby nedošlo        

k jejich poškození mechanickými vlivy a aby byly chráněny proti krádeži.  

 

5. Osvětlení na staveništi:  

Trasu a umístění těles navrhuje projektant ZS. Vlastní rozvod a dimenzování vodičů navrhne 

projektant z oblasti elektro. Osvětlovací trasu je vhodné vést samostatně z důvodu 

koordinovaného zapínání a vypínání kvůli úspoře elektrického proudu. Uvnitř objektu se 

provede osvětlení žárovkovými a výbojkovými tělesy, které jsou napájeny z rozvaděčů.  

 

2.7.  Zásobování staveniště vodou  

Tab. č.5 [32] 

A-VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

POTŘEBA VODY PRO: 
Měrná 
jednotka 

Počet měrných 
jednotek 

Střední 
norma 
[l/m.j] 

Potřebné 
množství 
vody[l] 

Výroba malty m3 1,79 200 358 
Ošetření betonu m3 129,70 200 25 940 
Omítka ( bez vody pro maltu) m2 150,00 25 3 750 
MEZISOUČET A 30 048 
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B- VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 

POTŘEBA VODY PRO: 
Měrná 
jednotka 

Počet měrných 
jednotek 

Střední 
norma 
[l/m.j] 

Potřebné 
množství 
vody[l] 

Hygienické účely 1pracovník 20 40 800 
Sprchování 1 pracovník 20 45 900 
MEZISOUČET B 1 700 

C- VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY 

POTŘEBA VODY PRO: 
Potřebné 
množství 
vody[l] 

Staveniště, mytí pracovních pomůcek apod. 200 
    

MEZISOUČET C 200 
 

Spotřeba vody:  

3600

0,27,26,1

3600 ⋅

⋅+⋅+⋅
=

⋅

⋅

=
∑

t

CBA

t

knPn
Qn  

 
Kde:   
         Qn…………. Vteřinová spotřeba vody l/s. 
         Pn …………. Spotřeba vody v l/den  (směnu 8,12,16,24 h). 
         Kn …………. Koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu. 
         t ……………. Doba, po kterou je voda odebíraná v hodinách. [32] 
     
Celková spotřeba vody :  
 
                                Q = 1,84  l/s  
 
Dimenzování potrubí: 
 
Tab. č.6 [32] 
 

Spotřeba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50 

Jmenovitá světlost v ´´ 
1.2 3.4 1 

1    
1/4 

1     
1/2 2 2     

1/2 
3 4 

Jmenovitá světlost v 
mm 

15 20 25 32 40 50 63 80 100 

 

 

2.8.  Jeřáb:  

Viz. příloha – technický list a parametry jeřábu  

 

[32] 
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2.9.  Systém zásobování materiály 

Sklady a skládky na staveništi musí zajistit plynulý odběr materiálu. V uzamykatelných 

skladech typu LK1 bude materiál, jehož vlastnosti ovlivňuje vlhkost, pracovní stroje                

a pomůcky,u kterých by mohlo dojít k odcizení. [12] 

Všechny komunikace, po kterých bude materiál dopravován na staveniště vyhovují a není 

potřeba činit žádná jiná další opatření.  

 

2.10.  Skladování na staveništi  

1. Zásady na uspořádání skládek:  

Kusový materiál pravidelných tvarů se může skladovat do výše 1,8 m, kusový materiál 

nepravidelných tvarů do výše 1 m. Materiál, jehož plocha je větší než 4 m2, a materiál, při 

jehož přemisťování připadá na 1 muže váha větší než 50 kg, se smí skladovat do výše        

max. 1,2 m. Pokud se materiál ukládá pomocí mechanismů nebo pokud se při ruční 

manipulaci nezvedá výše než 1,2 m, pak se může skladovat až do výše 2,2 m na dočasných    

a max. 3 m na trvalých skládkách. [32] 

2. Skladování materiálu na staveništi:  

Na staveništi se objevují 2 typy skládek materiálu:  

• skládka otevřená na volném prostranství,  

• krytý sklad. 

 V krytých skladech se skladuje:  

podlahoviny, spojovací a kotvící součásti, vodiče, keramika, svítidla, žárovky, armatury, 

kování a zámky, vany, dřezy, baterie, dlaždice,obkladačky, sklo, dveře, okna. Kryté sklady 

jsou ocelové typu LK1. Oplocení staveniště je z trapézového plechu o výšce 2,0m. [12] 

                                    

                                       Obr. č. 3 – Skladový kontejner LK1 firmy TOI TOI,  

                                                             Zdroj: vlastní tvorba 
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Umístění skládek je zakresleno ve výkrese A13 - zařízení staveniště.   

 

Výpočet skládek: 

Skládka pro kusová staviva pro 1 patro bytového domu: 

• Počet kusů staviva: tl. zdiva 440 mm – 4 859 Ks -> 81 palet 

  tl. zdiva 300 mm – 177 808 Ks -> 2223 palet 

  tl. zdiva 115 mm – 148 983 Ks -> 1552 palet 

• Rozměr palety : 800 x 1200 mm 

• Celková plocha skládky při ukládání 2 palet na sebe : 1850,88 m2 

 

Skládka pro stropní nosníky překlady: 

• Ploché keramické překlady 11,5 : 3,16 m2 

• Porotherm překlady 7: 5,04 m2 

• Schodišťové podesty :3,79 m2 

• Stropní nosníky: 144,25 m2 

• Celková plocha skládky při ukládání 4 nosníků na sebe (již zahrnuto ve výpočtu): 

156,24 m2 

Navržená plocha  má rozměry 12 x 18 m, tedy 216 m2 – předpokládá se pravidelné 

předzásobení. Materiál se bude ukládat také na stropy jednotlivých podlaží. 

 

2.11.  Sociální zařízení staveniště:  

Sociální zařízení slouží sociálním a hygienickým potřebám pracovníků na staveništi. Zařízení 

staveniště musí být vybudováno před zahájením stavebních prací. Rozsah sociálního zařízení 

závisí na počtu pracovníků, pro které je budováno a na velikosti staveniště, kvůli vzdálenosti. 

Zařízení musí být v souladu s platnými hygienickými předpisy, vydanými ministerstvem 

zdravotnictví.  

Návrh sociálního zařízení staveniště:  

Je navrženo na maximální počet pracovníků, kteří se na dané stavbě budou pohybovat = 20  
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• šatny: min 1,75 m2 na jednoho pracovníka (pracovníci se zde budou i stravovat). Jsou 

navrženy 3 mobilní buňky TOI TOI BK1 o rozměrech 2,5 x 6,0 m [12] 

 

Obr. č.4 – mobilní buňky BK1 firmy TOI TOI 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

• umývárna + záchody: 2 mobilní buňky TOI TOI Kombi kontejner o rozměrech 2,5 x 

6,0 m. Vytápění je elektrické. [12] 

 

Obr. č.5  – mobilní buňka Kombi kontejner firmy TOI TOI 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

• pro správu a administrativu jsou navrženy 3 buňky TOI TOI BK1 o rozměrech 2,5 x 

6,0 m [12] 

• buňka pro vrátného – TOI TOI vrátnice rozměrů 2 x 2 m [12] 
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Obr. č.6  – mobilní buňka pro vrátného firmy TOI TOI 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

2.12.  Dopravní opatření: 

Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Školní. Stavba nezasahuje na komunikace ani okolní 

pozemky. Chůze chodců není omezena vlivem provádění stavebních prací. Při budování 

přípojek inženýrských sítí je provoz na komunikaci dopravními značkami zpomalen                

a usměrněn do jednoho jízdního pruhu. Z provedených zjištění vyplývá, že všechny 

komunikace, po nichž bude uskutečňována doprava materiálů na staveniště, vyhovují 

používaným dopravním prostředkům. Vnitrostaveništní komunikace budou zhutněny              

a zpevněny kamenivem frakce 16/32 a vozovku budou tvořit ŽB panely o rozměrech            

3x 1,5x 0,15 m.  

 

2.13.  Vliv na životní prostředí, odpady:  

Část sejmuté ornice bude uložena v prostoru staveniště a odkopky budou využity pro budoucí 

úpravy přímého okolního terénu stavby. Zbytek bude odvezen na předem určenou skládku. 

Těžká mechanizace, která může být zdrojem hluku, bude na staveništi v provozu jen po 

nezbytnou dobu. Veškeré stroje a zařízení musí splňovat normy o emisích hluku a spalin ČSN 

EN ISO 3744 a ČSN ISO 3746, musí mít platná označení CE a prohlášení o shodě.               

Za porušení předpisů zodpovídá dodavatel stavebních strojů a zařízení. Odpady vzniklé při 

výstavbě objektu je nutno třídit dle druhů a odvážet je na předem stanovené skládky. Pro tyto 

účely budou na staveništi umístěny dle potřeby kontejnery. Okolní zástavba nebude 

prováděnými stavebními pracemi negativně ovlivněna. Jeřáb může manipulovat s materiálem 

jen v určeném prostoru staveniště, i když jeho rameno zasahuje i za hranici pozemku. [20, 21] 
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2.14.  Bezpečnost práce:  

Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat:  

• Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, 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). [22] 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost      

a ochranu zdraví při práci na staveništích. [23] 

• Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámení před zahájením prací.  

• Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní pomůcky.  

• Staveniště musí být ohraničeno oplocením a na vstupu označeno výstražnou tabulkou 

se zákazem vstupu všech nepovolaných osob.  

 

Výkres – viz. přílohy: 

• A13 – Zařízení staveniště (M 1:250) 
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4. TECHNOLOGICKÝ POSTUP 

PROVÁDĚNÍ PROVĚTRÁVANÉ 

FASÁDY 
 

3.1.  Obecné informace 

Stavba:            Bytový dům 

Účel stavby:    Bydlení 

Místo stavby:  Ostrava-Výškovice, školní 325 

  k.ú. Ostrava 

Zhotovitel:      Prastav s.r.o. 

   Bílá 356, 752 58 Hlučín 

                         IČO: 253 655 17 

Investor:  Bohuslav Tkačík 

 28. října 53 

 454 52 Děhylov 

Projektant:  Jana Hříbková 

 Petra Bezruče 268 

 158 69 Dolní Benešov 

 

Popis stavby: 

Jedná se o třípatrový bytový dům s podsklepením situovaný v zastavěné oblasti v Ostravě-

Výškovicích. 

Objekt se nachází na parcele č. 263 k.ú. Ostrava. U objektu je parkoviště s 34 parkovacími 

místy. Vjezd na parkoviště je z ulice Školní. U podzemních garáží je proveden výkop, jehož 

stěny jsou zpevněny opěrnou zdí ze ztraceného bednění tl. 300 mm. Vjezd ke garážím           

je z ulice Jeřábkova. Komunikace k těmto garážím je financována a realizována městem 

Ostrava. Na každém nadzemním podlaží je 9 bytů, celý objekt má tedy 27 bytů. 

Stavba není řešená jako bezbariérová. 

Objekt je založen na základových pasech z betonu C16/20. 

Celá budova je postavena ze systému POROTHERM Dryfix [2], stropy jsou sestaveny z POT 

nosníků a vložek Miako systému POROTHERM [1]. 
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Schodiště v objektu je řešeno jako dvouramenné ze svařených U nosníků – viz. Technická 

zpráva. 

 

3.2.  Materiály, doprava, skladování 

Materiál:  

 desky CEMBRIT Zenit  – složení: směs vápence, celulózy, cementu, speciálních 

výztužných vláken + další přísady [10]. Barva desek je typu Venus 501 (viz. Obr. č. 7). 

Výroba desek je v souladu se systémem managementu jakosti ISO 9001:2000 a systémem 

enviromentálního managementu ISO 14001:2004. Desky  jsou do hmoty probarvené               

s neprůhledným nátěrem. Předností desek CEMBRIT je mrazuvzdornost, nehořlavost, dále 

odolnost proti venkovnímu prostředí a výborné mechanické a zvukově izolační vlastnosti (viz. 

tab.č.7).[24, 25] 

Jelikož jsou desky vyráběné z přírodním materiálů, mají nerovnoměrnou barevnost, rozdíly 

v odstínech desek nebo malou nestejnorodost povrchu. To ovšem není považováno za kaz 

povrchu a není ohrožena funkčnost či životnost desek. K minimalizaci těchto odchylek se 

doporučuje používat desky z jedné výrobní dávky. 

 

Dodavatel:   Cembrit a.s. 

 Výrobní závod Šumperk 

 Příčná 26 

 CZ – 787 55 Šumperk 

 Česká Republika 

 

 

Obr. č. 7 – Barva Venus 501 [10] 
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Tab.č.7 – vlastnosti fasádních desek Cembrit Zenit [10] 

 

CEMBRIT ZENIT 

Vlastnost Jednotky Hodnota 

Rozměry 

Šířka mm 1250 

Délka mm 2500 

Tloušťka mm 8,0 

Fyzikální vlastnosti   

Objemová hmotnost kg/m3 1700 

Hmotnost kg/m3 14,6 

Mechanické vlastnosti 

Modul pružnosti v ohybu E   

Suché desky ve směru vláken GPa 8 

Suché desky kolmo na vlákna GPa 7 

Mokré desky ve směru vláken GPa 7 

Mokré desky kolmo na vlákna GPa 5 

Pevnost v ohybu 

Suché desky ve směru vláken MPa 24 

Suché desky kolmo na vlákna MPa 18 

Mokré desky ve směru vláken MPa 15 

Mokré desky kolmo na vlákna MPa 12 

Tepelné vlastnosti 

Součinitel tepelné vodivosti W/m°C 0,4 

Součinitel tepelné roztažnosti mm/m°C 0,008 

Maximální teplota použití °C Max. 80 

Mrazuvzdornost počet cyklů >100 

Vlhkostní vlastnosti 

Nasákavost % 12,0 

Délková roztažnost mm/m 3 
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 Podkladní konstrukce: dřevěný rošt z lepeného lamelového dřeva, maximální délka 

je 6 000 mm a minimální dilatační mezera 10 mm. Dřevo musí být dostatečně vysušené, třída 

dřeva min. S1, musí být  impregnované proti působení plísní, hub a dřevokazného hmyzu. 

Rošt musí být sestaven tak, aby návaznosti jednotlivých lamel roštu mohly být kopírovány 

návazností fasádních desek. Fasádní deska se nesmí přikotvit ke dvěma navazujícím 

vertikálním lamelám roštu. 

Fasádní desky musí být kotveny ve středu desky a v jednom fixním bodě. Zbylé kotevní body 

musí být kluzné. Desku je možné kotvit ve dvou fixních bodech ve stejné vodorovné rovině    

v případě, že kotvení desky jsou v oblasti středů dvou podkladních profilů. Tvorba fixních 

bodů se provádí pomocí otvoru s menším průřezem.  

 

Dodavatel:  Pavel Novák 

 Opavská 25 

 869 32 Hlučín 

 

 Kotevní materiál: čočkové vruty z nerezavějící oceli (viz. Obr. č. 8) rozměrů 4,9 x 38 

mm, k vystředění při montáži a k minimalizaci průniku vody do provrtaného otvoru slouží 

gumová podložka. 

Obr. č. 8 – čočkový vrut z nerezavějící oceli [10] 

 

Dodavatel:   Cembrit a.s. 

                  Výrobní závod Olomouc 

 Podélná 26 

                   CZ – 787 85 Olomouc 

    Česká Republika 

 

 Zateplovaní materiál:  Tepelněizolační deska Rockwool Airrock ND tl. 100 mm        

z kamenné vlny (minerální plsti) pojená organickou pryskyřicí, v celém objemu 

hydrofobizovaná. Je nehořlavá, paropropustná, vodoodpudivá, má zvukovou pohltivost,  

odolnost proti vlhkosti a rozměrovou stálost.[9] 
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Dodavatel: Zateplení a.s. 

 Bílovecká 157 

 145 23 Ludgeřovice 

 

Způsob dodávky:  

Dodávka materiálů bude zprostředkována firmou Autodoprava Dlouhý s.r.o., která disponuje 

různými typy automobilů značky IVECO. Při přepravě desek na dlouhé vzdálenosti či při 

nepříznivém počasí je nutné použít kryté vozidlo a chránit desky před poškozením v průběhu 

přepravy. Palety i samostatné desky musí být v průběhu přepravy a na staveništi zajištěny 

vůči samovolnému pohybu, možnému nárazu a mechanickému poškození. 

 

Skladování:  

• Desky se musí ukládat v krytých a větraných prostorech, chráněných proti 

povětrnostním vlivům a musí se nechat zabalené v původním ochranném obalu. 

Standardně jsou desky Cembrit balené na dřevěných paletách, překryté ochranou PE 

fólií, která chrání desky pouze vůči prachu a nečistotám. Desky se skladují v krytých   

a větraných skladech na rovném, suchém a pevném podkladě na paletách nebo 

trámcích s max.vzdáleností 500 mm od sebe a max. 3 palety na sobě. [10] 

• V případě, že dojde k navlhnutí desek, je nutné  před montáží nechat desky důkladně 

vyschnout. [10] 

• Při manipulaci se desky musí zdvihat a nesmí se posouvat jedna po druhé. Taková 

manipulace může způsobit jejich nevratné poškození [10] 

• Dřevěný rošt se ukládá na povrch se sejmutou ornicí na podkladní hranoly vysoké 

min. 0,30 m. Všechny dřevěné prvky je potřeba chránit před nepříznivými 

klimatickými vlivy vodotěsnou fólií a zároveň musí být umožněn přísun vzduchu       

ke dřevu. Dřevo se ukládá do hrání max. výšky 2,0 m a mezi hráněmi je nutno 

zachovat průchod široký min. 0,75 m. 

• Kotvící materiál bude skladován v krabicích podle druhu v uzavřeném skladu. 

• Tepelná izolace Rockwool Airrock ND se uskladní do uzavřeného skladu, aby byla 

chráněná vůči povětrnostním vlivům. 

 



- 28 - 

Přejímka materiálů:  

Veškerý materiál přejímá stavbyvedoucí, který kontroluje jakost , rozměry a stav dodávky      

a soulad objednávky s dodávkou. Poté se provádí zápis do stavebního deníku. 

 

3.3.  Pracovní podmínky 

Oplocení staveniště je z trapézového plechu o výšce 2,0m. V prostoru staveniště se nachází 3 

buňky pro administrativu (stavbyvedoucí, technický dozor, mistr,…), 3 buňky pro dělníky 

sloužící jako šatny, 2 buňky se sociálním zařízením a 1 vrátnice. Pro výstavbu bude použita 

těžká mechanizace - věžový jeřáb apod.  

 

3.4.  Připravenost staveniště pro provádění provětrávané fasády: 

• Dokončená hrubá stavba objektu včetně výplní otvorů 

• Dokončeny všechny klempířské práce 

• Dokončená konstrukce ploché střechy objektu 

 

3.5.  Převzetí pracoviště 

Před prováděním prací předává stavbyvedoucí nebo mistr připravenou konstrukci objektu pro 

montáž provětrávané fasády firmě, která ji bude provádět. Po zhotovení prací stavbyvedoucí 

rovněž dílo přebírá. Kontroluje se především rovinnost podkladní konstrukce pro montáž 

provětrávaného pláště. 

Po kontrole se provádí zápis do stavebního deníku spolu se zápisem o proškolení dělníků. 

 

3.6.  Obecné pracovní podmínky 

Klesne-li teplota vzduchu pod -5°C nebo bude-li rychlost větru vyšší než 10,7 m/s, musí být 

práce zastaveny. Montáž provětrávané fasády se rovněž nesmí provádět při bouřce, dešti, 

sněžení či námraze. Všichni pracovníci musí mít ochranné a pracovní pomůcky a proškolení 

BOZP. [32,33] 

 

3.7.  Personální obsazení 

• 1 mistr zodpovídající za veškeré práce a bezpečnost 

• 5 dělníků se specializací na systém Cembrit 

• 5 pomocníků 
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Mistr: Organizuje a řídí montážní práce. Zodpovídá za všechny práce, montážní postupy, 

kvalitu provedení a BOZP. 

Dělníci: Plní požadavky mistra, provádí odbornou montáž provětrávané fasády. 

Pomocníci: Plní požadavky dělníků, provádí pomocné práce. 

 

3.8.  Stroje a pomůcky 

• kmitací pila se speciálním plátkem na vláknocement 

• rozbrušovací pila 

• kotoučová pila s hladkým diamantovým kotoučem (1800 ot/min, Ø kotouče 200 mm),  

• tužka 

• vrtačka bez příklepu s otáčkami max. 1500 ot/min. 

• tužka 

• smirkový papír 

• lešení DOKA 

• helmy, rukavice, ochranné brýle, reflexní vesty [10] 

 

3.9.  Pracovní postupy 

Jednotlivé vrstvy provětrávané fasády budeme provádět postupně po všech stranách objektu. 

 

Dřevěný rošt: 

• Provedeme rozměření a naznačení rozmístění roštu po jednotlivých stranách objektu. 

• Rošt kotvíme pomocí vrutů z nerezavějící oceli.  

• Na zeď se montuje vodorovný dřevěný rošt. Svislá vzdálenost dřevěných latí roštu 

odpovídá šířce izolačních desek, tedy 600 mm. Výška vodorovných latí odpovídá 

tloušťce izolace, tedy 10 0mm.  

• Rošt se kotví po vzdálenosti 400 mm. 

 

Tepelná izolace: 

• Tepelnou izolaci vkládáme mezi vodorovný dřevěný rošt a připevníme k podkladu 

pomocí talířových hmoždinek, vždy 3 hmoždinky na 1 izolační desku, a to 2 

hmoždinky u okrajů ve spodní části desky a 1 hmoždinka v horní části desky 

uprostřed. (viz. Obr. č. 9)  
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Obr. č. 9 – kotvení tepelné izolace 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Fasádní desky Cembrit: 

• Na horizontální dřevěný rošt se namontují vertikální latě roštu, jejichž výška je rovna 

velikosti provětrávané mezery, tedy 40 mm. 

• Kotvení fasádní desky se nejdříve provádí ve fixním bodě, poté v kluzných bodech 

nad fixním bodem a dále se postupuje ve spirále ostatními kluznými body dle          

obr. č. 10. 

• Maximální vzdálenost fixního bodu a středu desky je 200 mm. 

• Pro kotvení se fixní bod předvrtá otvorem o menším průměru.  

• Vruty se dotahují na moment asi 4 Nm. 

• Desky jsou od sebe vzdáleny 6 mm. 

• Vodorovný přesah desky od kotevního prvku je maximálně 25 – 100 mm, svislý 

přesah 100 – 150 mm. 

• Za sucha lze desky Cembrit libovolně řezat, a to kmitací či rozbrušovací pilou. 

• Předvrtání se provádí za sucha na pevném podkladu vrtačkou bez příklepu. 

• Aby nedošlo k poškození desky, je třeba desku po řezání a vrtání důkladně očistit     

od prachu smetáčkem či vysavačem, a to z obou stran. 

• Prach a nečistoty z povrchu desky se čistí vodou. 

• Pro odstranění reziduí na bázi vápníku použijeme 10% kyselinu octovou. Při práci 

s kyselinou musíme důkladně dodržovat bezpečnost práce. 

• K jednomu podkladnímu roštu lze přikotvit více fasádních desek, ovšem jednu fasádní 

desku lze přikotvit pouze k jednomu roštu. (obr. č. 11 ) [10] 
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Otvory pro nasátí a odvedení vzduchu musí mít plochu minimálně 200 cm2/m. [10] 

 

Obr. č. 10 – Postup kotvení desek                           Obr. č. 11 – Řešení kotvení desek [10] 

       Zdroj: vlastní tvorba 

 

Schémata řešení kotvení desek u vybraných detailů – větraná mezera bude 40 mm: 

 

Obr. č. 12 – Horizontální řez kotvení na krajích desek [10] 
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Obr. č. 13 – Horizontální řez kotvení na středu desky [10] 

 
 

 
 

Obr. č. 14 – Horizontální řez vnějším rohem [10] 
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Obr.č. 15 – Horizontální řez vnitřním rohem [10] 

 

 

 

 

Obr. č. 16 – Horizontální řez ostěním okna [10] 
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Obr. č. 17 – Vertikální řez [10] 

 
             

Obr. č. 18 – Vertikální řez u soklu [10] 
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Obr. č. 19 – vertikální řez parapetem [10] 

                                                           
Obr. č. 20 – vertikální řez nadpražím okna [10] 
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3.10.  Jakost a kontrola kvality 

Po dokončení prací stavbyvedoucí kontroluje: 

• Provedení kotvení desek Cembrit 

• Rovinnost povrchu fasády 

• Dodržení velikosti provětrávané mezery 

• Vzhled fasádních desek (zda nejsou poškozené) 

 

Za provedené práce zodpovídá mistr, který celou montáž vedl. Po kontrole se provádí zápis 

do stavebního deníku. 

 

3.11.  BOZP 

Všechny práce budou prováděny zdravými, kvalifikovanými a proškolenými pracovníky. 

Pracovníci musí být také schopni vykonávat práce ve výšce a o této způsobilosti musí mít 

potvrzení. [32] 

 

Při montáži se budou dodržovat následující předpisy: 

 

• Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

• zdraví při práci [22] 

• Nařízení vlády č. 591/2009 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích [23] 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [26] 

• Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce (část V.) [27] 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci [28]  

 

Všichni pracovníci jsou povinni seznámit se s bezpečnostními předpisy a používat předepsané 

ochranné osobní pracovní prostředky, jako jsou přilba, rukavice, ochranná obuv, reflexní 

vesta, bezpečnostní pásy, taška na nářadí, postroj, lano. [33] 

Práci ve výšce smí provádět vždy minimálně 2 pracovníci. [33] 

Pod pracovištěm musí výt 2 m široký prostor zabezpečený proti padajícímu nářadí. 
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3.12.  Ekologie 

• během montáže nebude docházet k ničení nebo ohrožování zeleně v okolí objektu 

• bude dodržován noční klid v době 22:00 - 6:00 

• odpad bude minimalizován, tříděn a následně odvezen na příslušnou skládku 

 

Bude dodržován: 

 

• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí [29] 

• Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí [30] 
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5. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ 

VYBRANÝCH DETAILŮ 

V PROGRAMU AREA 2010 
 
4.1.  Detail základů 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) [31] 

Název úlohy:                                  

Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 

Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 

Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 

Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 

 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) [31] 

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

      Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,800 

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 

povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) [31] 

Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 

 

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů 

programu. 

Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná 

metodika výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní 

páry. 
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Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 

Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla  

a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 

Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software [34] 

 

 

Obr. č. 21 – Teplotní pole u základů [34] 

 

 

Obr. č. 22  – Rozložení vlhkosti u základů [34] 
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4.2.  Detail atiky 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) [31] 

Název úlohy:                                  

Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 

Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 

Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 

Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 

 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) [31] 

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

     Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,892 

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) [31] 

  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 

  

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů 

programu. 

Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná 

metodika výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní 

páry. 

Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 

Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla  

a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 

Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software [34] 
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Obr. č. 23 – Teplotní pole u atiky [34] 

 

 
Obr.č. 24 – Rozložení vlhkostí u atiky [34] 
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6. ZÁVĚR 
U jednotlivých budov není důležitý pouze vnitřní vzhled, ale také vzhled vnější. Dobrá 

funkčnost obvodového pláště bytového domu přispívá ke zlepšení klimatu uvnitř objektu       

a rovněž ke snížení tepelných ztrát.  

Provětrávaný obvodový plášť bytového domu jsem zvolila kvůli jeho výborným vlastnostem, 

jako jsou odolnost ohni a zvuková izolace, která se podílí na zlepšení interiérových podmínek 

objektu. 

Oproti kontaktnímu zateplovacímu systému  umožňuje provětrávaný obvodový plášť tepelnou 

roztažnost fasády a  pohyb fasádních desek bez viditelných prasklin na objektu. Velkou 

výhodou je také možnost montáže provětrávané fasády na nerovný povrch a suchý způsob 

montáže, díky kterému nedochází k velkému omezení prací kvůli klimatickým vlivům. Díky 

provětrávané mezeře umožňuje také obvodový plášť účinný odvod vodní páry ze zdiva a tedy 

odstranění kondenzace vodní páry. 

Při poškození lze jednotlivé desky bez problémů vyměnit. Díky použití fasádních desek získá 

bytový dům moderní vzhled. Jako obklad provětrávané fasády mohou být použity různé 

druhy materiálů, například kov, dřevo či cementovláknité desky. 

Jediná dosud zjištěná nevýhoda provětrávaného systému je vyšší pořizovací cena. 
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