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Anotace diplomové práce 

 

Cílem této diplomové práce bylo vypracování návrhu a technologie obvodového pláště 

těţkého dřevěného skeletu. V diplomové práci rozebírám dvě moţné alternatívní technologie 

provedení obvodového pláště, které vyhodnocuji z hlediska časové a finanční náročností. 

Výsledkem diplomové práce je pak závěrečné porovnání na základě výše uvedených hledisek 

a objektivní zhodnocení vlastnosti navrţených obvodových plášťů. Dále se zabývám ve své 

práci obecný popisem těţkého dřevěného skeletu a jeho konstrukčního návrhu, který jsem 

uplatnil v konstrukčním řešení hotelového třípodlaţního objektu. Má práce se opírá o 

nejnovější poznatky z oboru dřevostaveb. Touto cestou jsem chtěl osvětlit problematiku 

dřevostaveb a ukázat, ţe dřevostavby mají pravoplatné zastoupení na českém stavebním trhu a 

její nárůst by měl v budoucnosti nadále gradovat.   

 

 

 

 

Abstract of the thesis 

 

The aim of this thesis was to develop design and technology envelope heavy wooden 

frame. In this thesis I analyze two possible alternative technology design envelope, which 

evaluate in terms of time and cost. The result of the thesis is then final comparison based on 

the above criteria and objective evaluation of the properties of the proposed cladding. We also 

deal in his work a general description of the heavy timber frame and structural design, which I 

applied in structural design hotel three storey building. My work is based on the latest 

knowledge in the field of wooden buildings. In this way, I wanted to shed light on the issue of 

wooden structures and show that they have a legitimate representation of wooden houses on 

the Czech construction market and its growth should continue to escalate in the future. 

 



Klíčová slova 

 

Těţký dřevěný skelet, obvodový plášť, finanční náročnost, časová náročnost, technologie, 

Europanel. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

 

 

Značení  Význam  Jednotky  

OP1 Obvodový plášť číslo 1 x 

OP2 Obvodový plášť číslo 2 x 

R Tepelný odpor K.m
2
/W 

TDS  Těţký dřevěný skelet x 

U Součinitel prostupu tepla W/K.m
2
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ČÁST TECHNICKÁ 

 

A. Průvodní zpráva 

A. 1 Identifikace stavby 

A. 1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Hotelový objekt - Gorol 

Katastrální území: Horní Lomná  

Parcela číslo: 2222/1 

Předmět projektové dokumentace: Projekt pro stavební povolení 

A. 1.2 Údaje o stavebníkovi  

Jméno a příjmení  Ladislav Horák  

Adresa trvalého pobytu Úzká 567, Orlová 3, 735 14 

 

A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Název firmy Atiss s.r.o 

Adresa firmy Petřvadská 480/ Orlová -3, 735 14 

IČ: 67890088789 

DIČ: CZ 678990097 

Hlavni projektant Bc.Lukáš Hrubý 

Autorizace číslo 678997668 

 

A. 2 Seznam vstupních dokladů  

Katastrální mapy, územní souhlas, hydrogeologický průzkum, radonový průzkum, 

vyjádření správců sítě, vyjádření dotčených orgánů (majitelé sousedních parcel) 

A. 3 Údaje o území  

a) Rozsah řešeného území  

Výměra řešeného pozemku činní 12 200 m
2
  

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisu  
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Řešena parcela ani okolí nespadá pod chráněné území ani do památkové rezervace, či 

záplavové oblasti. 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Dešťová voda se volně vsakuje do zeminy. Po dokončení stavby bude dešťová voda 

zachycena střešním pláštěm a zpevněnými plochami odvedena zpět do zeminy, kde se volně 

vsákne.  

d) Údaje o souladu s územně plánující dokumentaci  

Stavba je v souladu s územní dokumentací. Územní souhlas byl jiţ vydán.  

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím  

Stavba je v souladu s územním rozhodnutím viz. územní rozhodnutí 

f) Údaje o dodrţení obecných poţadavků na vyuţití území  

Stavba dodrţuje obecné poţadavky na vyuţití území  

g) Údaje o splnění poţadavků dotčených orgánů 

Všechny poţadavky byly splněny  

h) Seznam pozemků a staveb  dotčených výstavbou  

Dotčené parcely: (kat.území Horní lomná Dotčené nemovitosti  

2543 ţádné  

2243   

2534   

2322   

  

A. 4 Údaje o stavbě  

 a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu  
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b) účel uţívání stavby 

Účelem je postavit stavbu pro rekreaci a ubytování turistů.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba  

Jedná se o stavbu trvalého charakteru 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisu  

Nejedná se kulturní památku  

e) navrhované kapacity stavby počet účelových jednotek a jejich velikosti 

 

Hotelový objekt s restaurací, welness centrem a 12 pokoji a 4 apartmány.  

Zastavěná plocha 1023,9  m
2
 

Podlahová plocha: 2562,6  m
2 

Obestavěný prostor: 7580,1  m
3 

Zpevněné plochy: 552,5  m
2 

Komunikační plochy: 1622,0 m2
 

Počet podlaţí:   3.NP + část suterénu 

 

 

f) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, celkové produkované mnoţství a 

druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 

  

Není předmětem řešení DP 

 

g) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, etapizace) 

 

Zahájení stavby:  1. 3. 2014 

Spodní hrubá stavba:   2. 5. 2014 

Vrchní hrubá stavba:  2. 7. 2014 
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Dokončení stavby:  1.12 2014 

 

h) orientační náklady stavby 

 

Obestavěný prostor:                                     7580 m
3 

Náklad dle obestavěného prostoru 40 000 000 Kč 

Ostatní objekty:                                        2.150.000 Kč 

Celkem:                                                   42 150 000 Kč 

 

A. 5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení  

SO1 Přípojka vody 

SO2 Přípojka elektro  

SO3 Přípojka kanalizace  

SO4 Stavba hotelu  

SO5 Stavba parkoviště a příjezd cesty 

SO6 Stavba oplocení 

 

B. Souhrnná technická zpráva 

B. 1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek se nachází na rovinaté rozprostřené ploše. Okolní zástavba je minimální a 

hodně rozptýlená. V okolí se nachází louky a lesy. Stavební pozemek je zatravněný a nejsou 

zde ţádné stromy.  

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
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Na parcele č. 2222  kat. území Horní Lomná byl proveden  radonový a hydrogeologický 

průzkum. Rádonová intenzita byla zjištěna nízká. Výsledky hydrogeologického průzkumu 

jsou v dokladové části dokumentace.  

c) ochranná a bezpečnostní pásma 

 

Přes parcelu č. 2222 kat. území Horní Lomná nevedou ţádná ochranná ani bezpečnostní 

pásma. Dále viz vyjádření správců sítí. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území  

 

Řešená parcela ani okolní parcely nejsou na poddolovaném území ani se nevyskytují 

v záplavové oblasti.  

  

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí 

 

Stavba nemá ţádný negativní vliv na okolní stavby, či pozemky a okolí 

 

f) poţadavky na asanace, demolice, kácení zeleně 

 

Nejsou poţadovány 

 

g)zábory zemědělského, lesního, půdního fondu (dočasné / trvalé) 

 

Nejsou zamýšleny 

 

h) územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu) 

 

Na parcele č. 2534 na ulici Beskydská se nachází hlavní komunikace šíře 6 m. Na tuto 

komunikaci bude objekt napojen příjezdovou komunikaci k parkovišti.  
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Napojení na vodovodní řád: Napojení bude realizováno z parcely č. 2534, na které se nachází 

vodovodní řád DN 80 mm. Z tohoto řádu bude provedena přípojka na parcelu č. 2222 kat. 

území Horní Lomná dle projektu vodovodní přípojky.  

 

Napojení na kanalizaci: Napojení na kanalizaci bude realizováno z parcely č 2534 kat. území 

Horní Lomná, kde se nachází kanalizační řád DN 400 mm. Z tohoto kanalizačního řádu bude 

provedena kanalizační přípojka zakončena kanálem DN 1000. Z kanálu dále vyvedeno 

potrubí DN 200 mm na odkanalizování objektu.  

 

Napojení na elektrickou energii: Na ulici beskydské se nachází elektrické vzdušné vedení. 

Z tohoto vedení bude napojení na nový sloup, který bude umístěn na parcele č. 2222 kat. 

území Horní Lomná.  

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

Nejsou předmětem řešení 

B. 2 Celkový popis stavby 

B. 2.1 Účel užívání stavby 

a) funkční náplň stavby 

Stavební objekt má slouţit k ubytování, rekreaci a turistům. Dále objekt disponuje restaurací a 

welness centrem.  

b) základní kapacity funkčních jednotek 

V hotelovém objektu je celkem navrţeno:  

 

 8 pokojů o podlahové ploše 35 m
2
 

 3 pokoje o podlahové ploše 35 m
2
 

 2 apartmány o podlahové ploše 63 m
2 
z toho jeden řešen jako bezbarierový  

 2 apartmány o podlahové ploše 38 m
2
 

 Restaurací o podlahové ploše 135 m
2
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 Welness centrum zabírající plochu 234 m
2
 

Všechny pokoje mají svou vlastní koupelnu se záchodem 

 

c) celková produkovaná mnoţství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi 

Není předmětem DP  

 

B. 2.2 Celkové, urbanistické, architektonické řešení 

 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Objekt bude leţet v nezastavěné oblasti. Návrh objektu byl koncipován tak, aby zapadl 

do okolní krajiny a nijak ji nenarušoval. Pro řešenou parcelu se nevztahuje ţádná územní 

regulace. Objekt je prostorově rozdělen na tři dilatační celky. V 1. PP se nachází zázemí pro 

provoz hotelu. Nachází se zde místnosti jako je prádelna, technická místnost, sušárna, sklad 

povlečení a ručníku, sklad nářadí (dílna) a zázemí pro zaměstnance hotelu. V 1.NP se nachází 

zázemí pro rekreaci. V tomto nadzemní podlaţí jsou umístěny místnosti, jako jsou restaurace 

s kuchyní, recepce s kancelářemi, konferenční místnost a dále welness centrum. V druhém a 

třetím nadzemním podlaţí se nachází pokoje pro ubytované různých velikosti.  

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Objekt je navrţen ve tvaru polovičního šestiúhelníku. Střecha je ve tvaru sedlové 

střechy, z které vystupují vikýře. Střešní krytina je navrţena z keramických tašek barvy 

cihlové. Fasáda je navrţena z dřevěného obkladu sibiřského modřínu. Dřevěný obklad nebude 

opatřen nátěrem, nechává se volně zpatinovat.  

B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Objekt je navrţen pro ubytování rekreaci a občerstvení turistů.  

 

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

Objekt je řešen bezbariérově. V 1.NP se nachází WC pro tělesně postiţené a jeden apartmán 

je vyřešen bezbariérově.  
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B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Stavba je navrţena tak, aby splňovala poţadavky bezpečnosti při uţívání a byla přístupná pro 

osoby zdravotně postiţenými.  

B. 2.6 Základní charakteristiky objekt 

 

a) stavební řešení konstrukční a materiálové řešení 

Objekt je zaloţen na betonových patkách a pásech z betonu třídy C20/25. Konstrukční 

systém je navrţený jako těţký dřevěný skelet. Skelet je navrţen z řeziva BSH. Průřez sloupu 

je 200/200 mm a průvlaků (obousměrných) je 200/300 mm. Stropní konstrukce je z trámu 

průřezu 140/160 mm. Konstrukční řešení krovu je vaznicové z krokví průřezu 80/180 mm. 

Střešní krytina je navrţena z keramických tašek. Návrh obvodového pláště je rozebrán 

v technologické části. Okna jsou navrţena dřevěná typu EURO 78.   

B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

a) technické řešení, 

b) výčet technických zařízení budov 

Není předmětem DP  

B. 2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 

Není předmětem DP (řeší poţární zpráva)  

 

a) rozdělení stavby a objektů do poţárních úseků, 

b) výpočet poţárního rizika a stanovení stupně poţární bezpečnosti, 

c) evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest, počet a umístění poţárních výtahů, 

d) vymezení poţárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností, 

e) způsob zabezpečení stavby poţární vodou nebo jinými hasebními látkami, 

f) stanovení prostředků pro protipoţární zabezpečení stavby, 

g) stanovení prostředků / poţadavků pro hašení poţáru a záchranné práce. 

 

B. 2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

Není předmětem řešení DP  
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a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Mezi kritéria tepelně technického hodnocení patří tepelný odpor konstrukce R 

(K.m
2
/W) nebo její obrácená hodnota U (W/K.m

2
). Dále je nutné zamezit veškerým tepelným 

mostům. 

b) energetická náročnost stavby 

Stanoví se na základě energetického štítku  

c) posouzení vyuţití netradičních zdrojů energií. 

Neuvaţuje se  

B. 2.10 Hygiena, ochrana zdraví a pracovního prostředí 

 

a) mikroklima 

Větrání je řešeno převáţně okny. V místnostech bez oken je zajištěno větrání nucený 

větráním za pomocí ventilátoru. 

 

b) zásady ochrany před šířením hluku a vibrací 

 

Jednotlivé provozy jsou odděleny příčkou s minimální tloušťkou akustické izolace 100 

mm.  

Některé provozy s vyšší hlučnosti jsou odděleny silnější příčkou s větší tloušťkou akustické 

izolace. 

 

c) stavební a prostorová akustika 

Pro provoz hotelu je dostačující. Dále nejsou kladeny ţádné poţadavky a nejsou ani 

vyţadovány provozem.  

B. 2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloţí 

Intenzita radonového měření byla naměřena nízká. Nejsou nutná ţádná protiradonová 

opatření. 

 



19 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Nejsou vyţadovány  

c) ochrana před technickou seizmicitou 

V dané oblasti nehrozí ţádná seizmicita podloţí 

c) ochrana před hlukem 

Je zajištěna obvodovým pláštěm a střešním pláštěm s dostatečnou akustickou izolací. 

d) protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavové oblasti 

 

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení na vodovodní řád: Napojení bude realizováno z parcely č. 2534 kat. území 

Horní Lomná, na které se nachází vodovodní řád DN 80 mm. Z tohoto řádu bude provedena 

přípojka na parcelu č. 2222 kat. území Horní Lomná dle projektu vodovodní přípojky.  

Napojení na kanalizaci: Napojení na kanalizaci bude realizováno z parcely č. 2534 

kat. území Horní Lomná, kde se nachází kanalizační řád DN 400 mm. Z tohoto kanalizačního 

řádu bude provedena kanalizační přípojka zakončena kanálem DN 1000. Z kanálu bude dále 

vyvedeno potrubí DN 200 mm na odkanalizování objektu. Dále viz projekt kanalizace. 

Napojení na elektrickou energii: Na ulici beskydské se nachází elektrické vzdušné 

vedení. Z tohoto vedení bude napojení na nový sloup, který bude umístěn na parcele č. 2222 

kat. území Horní Lomná. Dále viz projekt elektropřípojky. 

 

b) dimenze, kapacity a délky 

Dimenze a kapacity jednotlivých přípojek jsou podrobně popsány v projektech 

jednotlivých přípojek. 
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B. 4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Na parcele č. 2534 kat. území Horní Lomná na ulici Beskydské se  nachází hlavní 

komunikace obousměrná s šířkou jedno jízdní pruhu 3 m. Celková šíře cesty je 6,5 m.  

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Na hlavní komunikaci na ulicí beskydské se navrhuje napojení v místě parcely č. 2534 

kat. území Horní Lomná vedlejší komunikace o šíři 3,5 m. Tato komunikace bude napojena 

na parkoviště před hotelem.  

 

c) doprava v klidu 

Není uvaţováno  

d) pěší a cyklistické stezky 

Nejsou v návrhu uvaţovány 

B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Po dokončení stavby se provedenou terénní úpravy. Ornice, která byla před zahájením 

zemních prací strţena a uloţena na parcele č. 2222. Bude po dokončení všech stavebních 

objektů rozprostřena a upravena.  

b) pouţité vegetační prvky 

Na rozprostřenou ornici bude rozset trávní porost. Okolí bude osazeno jehličnatými 

stromy dle výkresu situace stavby.  

c) biotechnická opatření 

Nejsou uvaţována 

d) údrţba 

Trávní porost bude sekán dle potřeby a vzrůstu. Stromy budou zastříhávány jednou 

ročně.  
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B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů 

Stavba nemá ţádný negativní vliv na ţivotní prostředí a vyţaduje ţádné zjišťovací 

řízení apod. 

a)vliv na ţivotní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

b)vliv na přírodu a krajinu, 

c) vliv na Naturu 2000 

d) údaje ze závěrů zjišťovacího řízení 

e) podmínky ze stanoviska EIA,  

f) ochranná a bezpečnostní pásma.  

 

B. 7 Ochrana obyvatelstva 

Není předmětem řešení DP  

B. 8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro výstavbu objektu bude nutné napojení se na inţenýrské sítě: 

-kanalizace  

-vodovod 

-elektrická energie 

Neţ započne realizace objektu, budou provedeny přípojky kanalizace, vodovodu a elektrické 

energie.  

Na tyto přípojky pak bude napojeno zařízení staveniště.  

Mnoţství potřebné energie je definováno v technické zprávě zařízení staveniště.   

 

b) odvodnění staveniště 

Na staveništi budou odvodněné všechny staveništní skládky a prostory pro umístění 

unimobuněk. Z odvodňovacích ploch se sejme ornice. Terén se mírně se svahuje a zasype se 

štěrkem fr. 8-16 o mocnosti alespoň 300 mm.  Plochy k odvodnění jsou zaznačeny v zařízení 

staveniště.  
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c) napojení stavby na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba bude napojena na hlavní cestu na ulici Beskydské. Příjezdová cesta ke stavbě 

během realizace díla bude provedena z panelů šíře 2,5 m.  

  

d) vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nijak nebude narušovat okolní stavby, jelikoţ ţádné v okolí nejsou. Během 

výstavby bude zvýšena hlučnost a prašnost.  

 

e) ochrana okolí a poţadavky na asanace, demolice, kácení zeleně 

Nejsou vyţadovány. 

f) zábory pro stavbu (dočasné / trvalé) 

Během realizace objektu bude zabrána pouze parcela č. 2222  kat. území Horní 

Lomná. Zábor bude jenom dočasný po dobu realizace díla 

g) produkovaná mnoţství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Odpady vznikající po dobu výstavby 

 

          Splašky od pracovníků – kal ze septiků a ţump“ 

          Druh odpadů: 20 03 04                           kategorie odpadu: O 

          Mnoţství: 1 m
3
/d 

 

          Směsi betonu 

          Druh odpadu: 17 01 07                            kategorie odpadu: O 

          Mnoţství: 1 m
3 

          

Stavební dřevo 

          Druh odpadu: 17 09 04                            kategorie odpadu: O 

          Mnoţství: 3 m
3
 

 

          Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

          Druh odpadu: 15 01 10                            kategorie odpadu: N 

          Mnoţství: 100 kg 
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          Papírové obaly 

          Druh odpadu: 15 01 01                               kategorie odpadu: O 

          Mnoţství: 0,1 m3 

 

          Sklo 

          Druh odpadu: 17 02 02                                kategorie odpadu.  O 

          Mnoţství: 0,00 kg 

  

          Ostatní 

          Druh odpadu: 17 06 04                                kategorie odpadu:  O 

          Mnoţství: 500,00 kg 

 

Likvidace odpadů vznikajících během výstavby bude zajištěna dodavatelskou firmou 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 

 

Odpady budou shromaţďovány a skladovány na místě vzniku, ve vhodných sběrných 

prostředcích a nebudou-li zpětně vyuţity, budou odvezeny a uloţeny na skládce odpadů. 

Zbytky nebezpečných látek budou na skládku nebezpečného odpadu. 

           

Splašky od pracovníků stavby budou jímány na staveništi do bezodtokového 

kontejneru  

TOI-TOI a vyváţeny do ČOV k likvidaci. 

 

Doklady o odevzdání odpadů na skládku budou předloţeny při kontrolní prohlídce stavby.   

 

h) ochrana ţivotního prostředí při výstavbě 

 

 Pozemek se nenachází v ţádné chráněné památkové oblasti. Veškeré odpady budou 

recyklovány případně odvezeny na skládky k tomu určené. Na staveništi nebudou pouţity 

ţádné chemikálie či škodlivé látky, které by ohrozily ţivotní prostředí.  

 

 Během výstavby objektu hotelového domu budou pouţity těţké mechanizmy, a proto je 

nutné pravidelně dohlíţet na stav ţivotního prostředí v těsné blízkosti staveniště.  
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Vytápění bude řešeno vzduchem, jenţ bude upravován ve výměníku napojeném na 

elektrokotel. Vyústění je v podlaze.  

 

 Splaškové vody budou odvedeny do provizorní kanalizační šachty. Stavební suť, stavební 

materiály atd. budou shromaţďovány v kontejneru na odpady a poté odvezeny na nejbliţší 

zřízenou skládku dle příslušných předpisů-zajistí dodavatelská stavební firma.  

Při realizaci se nepředpokládá znečištění podzemních nebo povrchových vod. Stavba ani její 

provoz nevyţadují speciální ochranu proti hluku. 

 

 

i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

Během veškerých prací na staveniště je nutné průběţně a důsledně dodrţovat: 

 

 Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon upravující poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zjištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy. 

 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Jsou 

povinni pouţívat při práci předepsané ochranné pracovní pomůcky jako je helma, rukavice a 

reflexní vesta. Staveniště musí být opatřeno výstraţnou cedulí se zákazem vstupu všech 

nepovolaných osob. Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které 

vstupují na staveniště osobními ochrannými pracovními prostředky. Pracovníci musí být 

proškoleni z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, případně je 

prakticky zaučit v potřebném rozsahu a ověřovat jejich znalosti nejméně jednou za tři roky a 

při práci ve výšce nad 1,5 m jednou za rok. Vedoucí stavby má povinnost vést evidenci o 

školení, zaučení, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků. Pracovníci jsou 

povinni dodrţovat dané bezpečnostní předpisy, technologické předpisy, návody a pokyny 

nadřízené osoby. Obsluhovat stroje smí jen osoba k tomu oprávněná a zaškolená. Pouţívat lze 
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jen stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají 

předpisům. Stroje lze pouţívat jen pro účely, ke kterým jsou určeny. Při provozu stroje musí 

být zabezpečena jeho stabilita v průběhu všech pracovních operací. Práce musí být přerušeny 

při ohroţení pracovníků, stavby nebo okolí vlivem zhoršených povětrnostních podmínek, 

nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo zařízení, vlivem přírodních vlivů, 

případně jiných nepředvídaných okolností. Elektrická zařízení musí odpovídat platným ČSN, 

zejména ČSN 341090, 341010, 341020. Zařízení musí projít revizní zkouškou před uvedením 

do provozu. V rámci provádění stavby musí být zajištěna opatření poţární ochrany-osadit 

přenosné hasicí přístroje. Na staveništi bude k dispozici poţární plán. V rámci platných 

ustanovení musí být prováděny instruktáţe a odstraňovány moţné příčiny poţáru. Stávající i 

projektované inţenýrské sítě je nutné chránit ochrannými pásmy v souladu s ustanovením 

zákonů a norem ČSN. Ochranné pásmo teplovodu je 2,5 m od vnějšího okraje zařízení na 

kaţdou stranu. Ochranné pásmo kabelových vedení NN uloţených v zemi činí vţdy 1 m od 

krajního kabelu trasy na kaţdou stranu. Ochranné pásmo vodovodu je 2,0 m od vnějšího líce 

porubí na obě strany. Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliţe nepříznivá povětrnostní 

situace s ohledem na pouţitou ochranu proti pádu, můţe ohrozit bezpečnost a zdraví 

zaměstnanců. Rychlost větru, při které není dovoleno provádět práce ve výškách, je stanovena 

na 10 m/s.  

 

 Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny opravními značkami provádějícími 

místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám 

musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všechny vjezdy a na přístupových komunikacích, 

které k nim vedou. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen, 

pouze pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné 

provedení práce, popřípadě umoţněn bezpečný pohyb po této ploše. 

 

j) úpravy pro bezbariérové uţívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavba objektu nijak nebude narušovat provoz dotčených staveb. Proto není 

zapotřebí ţádných bezbariérových úprav 

 

k)zásady pro dopravně inţenýrské opatření 
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Během výstavby bude zhuštěn silniční provoz. Na výjezdu ze staveniště bude 

umístěna značka upozorňující na výjezd vozidel ze staveniště. Všechny tyto opatření budou 

prokonzultovány s dopravním inspektorem. 

 

C. Situace  

  Viz výkresová část  

 

D. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D. 1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

a) Účel stavby 

Hotelový dům pro ubytování a rekreaci. Objekt taktéţ disponuje restaurací s kuchyní. 

Pro rekreaci bude slouţit welness centrum.  

 

b) Zásady architektonického, funkčního a dispozičního a výtvarného řešení stavby, vegetační 

úpravy okolí objektu, včetně řešení přístupu a uţívání objektu osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientací. 

Navrţený stavební objekt je třípodlaţní a je částečně podsklepený. Půdní prostory 

nebudou obyvatelné.  Objekt je určen pro ubytování turistů a také k rekreaci. Objekt je 

zastřešen sedlovou střechou pod úhlem 35°.  

Hlavní vstup do objektu je situován na severní stranu. Další vstup je situovány na 

východní straně. V 1 NP. se nachází v hlavní středové části objektu recepce, schodišťový 

prostor a sklad pro úschovu lyţí a jízdních kol. V právem křídle objektu se nachází restaurace 

s kuchyní a WC pro muţe i ţeny. V levé části objektu se nachází wellness centrum. Ve 

wellness centru se nachází sauna, vířivky, místnost pro provádění masáţí, místnost pro solární 

opalování. 

V 2. NP se nachází pokoje pro hosty. Pokoje mají kapacitu lůţek 3-4. Kaţdý pokoj má 

své sociální zařízení (WC+koupelna). V 3. NP se nachází také pokoje s kapacitou lůţek 2. 

Pokoje jsou taktéţ zařízeny sociální místnosti. Pokoje jsou osvětleny pomocí oken osazených 
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ve vikýřích. Chodba, která vytváří pavlač mezi jednotlivými pokoji je osvětlena velkými okny 

situovanými na severovýchodní a severozápadní stranu.  

Objekt je částečně podsklepený. Podsklepená je hlavní prostřední část objektu. 

V suterénní části se nachází bar, technická místnost, prádelna, WC a schodišťový prostor. 

Suterénní část objektu je osvětlena pomocí anglických dvorků situovaných na východní stranu 

a západní.  

Vegetační úpravy objektu budou v souladu s okolní přírodou. Kolem objektu budou 

vysázeny jehličnaté stromy a keře.  

Celý objekt není řešen jako bezbariérový, pouze 1. NP je řešeno bezbariérově a vstup 

do restaurace a v 2.NP je jeden bezbariérový pokoj. 

 

 c) Kapacity, uţitkové plochy, obestavěného prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 

oslunění. 

Hotelový objekt s restaurací, welness centrem a 12 pokoji a 4 apartmány.  

Zastavěná plocha 1023,9  m
2
 

Podlahová plocha: 2562,6  m
2 

Obestavěný prostor: 7580,1  m
3 

Zpevněné plochy: 552,5  m
2 

Komunikační plochy: 1622,0  m
2 

Počet podlaţí:   3.NP + část suterénu 

 

Osvětlení objektu je pomocí denního světla. Veškeré místnosti jsou opatřeny okenními 

výplněmi. Místnosti, které nemají okna, budou odvětrány pomocí nucené ventilace. 

 

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na uţití objektu a jeho 

poţadovanou ţivotnost 
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D. 1.  Zemní práce 

Před zahájením stavby bude v místě budoucího objektu shrnuta ornice o mocnosti 0,3 

m. Ornice bude uloţena na pozemku investora a následně po dokončení celé stavby pouţita 

pro terénní úpravy. Hlavní výkopová jáma pro suterénní část objektu bude paţena záporovým 

paţením. Vedlejší výkopy (rýha, jámy) budou od paţení vzdálené 0,8 m, aby bylo moţno 

provést odizolování spodní části stavby. Výkopy pro patky a rýhy podsklepené části se budou 

hloubit do hloubky 0,5 m od dna stavební jámy. V nepodsklepené části výkopy pro patky 

budou hloubit do hloubky 0,8 m od pracovní plochy (pracovní plocha=po shrnutí ornice). Pro 

zásyp obvodu podsklepené části bude pouţit část výkopku z hlavní jámy. Ostatní výkopek 

bude odváţen na skládku, kterou určí obec Horní Lomná.  

 

D. 2. Základy 

 

Základové pásy a patky jsou z prostého betonu třídy C20/25. V podsklepené části bude 

do patek a pásu vloţena betonářská výztuţ z důvodu navázání na monoliticky sloup a stěnu. 

Podkladní beton bude z betonu třídy C20/25 tloušťky 100 mm. Podkladní beton bude zaloţen 

na vrstvě zhutněného štěrkopísku fr. 8-16 a mocnosti 100 mm. Podkladní beton bude 

vyztuţen síti KARI 150/150/5 mm. Před zalitím pásu musí být uloţen do základové spáry 

zemnicí drát FeZn 4x30 mm.  

 

D. 3. Svislé konstrukce 

 

Nosný konstrukční systém stavebního objektu je těţký dřevěný skelet obousměrný. 

Hlavním svislým nosným prvkem je dřevěný lepený lamelový sloup třídy řeziva GL24h. 

Průřez prvku je 200x200 mm a délky 3100 mm. Sloupy jsou rozmístěny v modulu 4500mm. 

Sloupy jsou kotveny do základové konstrukce pomocí ocelových profilů.(viz detail výkresová 

část). Do sloupu jsou zakotveny průvlaky. Spoj mezi sloupem a průvlakem je realizován 

pomocí ocelových profilů typu janebo. Před sloupy je proveden obvodový plášť. Skladba 

obvodového pláště je (od interiéru): 

 

 Sádrovláknitá deska Fermacell tl. 12,5 mm 

 Instalační mezera vymezena roště z latí 40/60 mm, tl. 40 mm 

 Parobrzdná membrána  
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 Dřevěný sloupek KVH 160/60 

 Dřevovláknitá izolace STEICO FLEX 160 mm 

 Dřevovláknitá deska STEICO Special 60 mm 

 Dřevěný rošt z latí 40/60 mm-provětrávaná mezera 

 Dřevěný obklad z modřínových latí 19 mm 

 

Podsklepená část objektu bude zhotovena z ţelezobetonu tloušťky 150 mm. V místech 

umístění sloupu bude konstrukce rozšířena o 300 mm. Jádro se schodištěm bude také 

ţelezobetonové a mocnosti stěny 150 mm. Pro konstrukci ţelezobetonových stěn bude pouţit 

beton třídy C25/30. 

 

D. 4. Vodorovné konstrukce 

 

Hlavním nosný vodorovným prvkem je obousměrný průvlak průřezu 200/300 mm 

z třídy řeziva GL 24 h. K tomuto průvlaku jsou upevněny pomocí ocelových pozinkovaných 

profilů (viz detail) stropní trámy z BSH řeziva. Profil trámu je 140/160 mm. Na takto 

provedenou konstrukci se provede záklop z OSB desek 25 mm. Dále viz výkres stropu. 

D. 5. Schodiště 

 

Schodiště spojující úrovně jsou navrţené z ţelezobetonu třídy C25/30. Konstrukce 

schodiště je navrţené jako zalomená deska vetknutá do ţelezobetonového jádra. Tloušťka 

schodišťového ramene je 130 mm. Přesný konstrukční návrh včetně vyztuţení je zobrazen ve 

statické části projektu.  

 

 

D. 6. Krov 

 

Střecha je sedlová s jednou části více protaţenou. Sklon střechy je 35° a sklony vikýřů 

jsou 45°u malých a u velkých 30°. Krokve (80/180) jsou podporovány průvlaky a trámy na 

vyvýšené podkrokevní stěně. V místě nad posledním horním průvlakem jsou umístěné 

kleštiny 60/160 mm pro přenesení vodorovných sil, ale také plní funkci nesoucího podhledu.  

Všechny prvky krovu jsou z KVH řeziva. Tyto prvky není potřeba ošetřovat nátěrem proti 

dřevokazným škůdcům a houbám.  
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D. 7. Střecha  

 

Střecha je řešena dvouplášťová odvětraná. Sloţení střešní konstrukce v pořadí od exteriéru:  

 Střešní taška Tondach Francouzká 14 

 Kontralať 40/60 

 Lať 40/60 mm 

 Tepelná izolace  STEICO special tl. 100 mm 

 Krokev 180/80 mm 

 Dřevovláknitá izolace STEICO Flex 180 mm 

 Parobrzdná membrána  

 Zavěšený podhled Fermacell 

Větrání je zajištěno u okapu větrací lištou a u hřebenu osazení v kaţdém poli větrací taškou (v 

druhé řadě pod hřebenem). Dále jsou ve střeše osazeny větrací komínky pro odvětrání 

kanalizační hlavní větve. V 3 řadě nad okapem jsou umístěné sněhové háky v kaţdém poli. U 

komínu je umístěna kominická lávka, výstup na střechu je z objektu.  

 

D. 8. Komíny 

 

Komín slouţí pro odvod spalin ze spotřebiče (turbo-kotel). Komín bude sestaven od 

firmy ekokomíny. Bude pouţit třísloţkový komín typu UNV2 universal. Průměr průduchu je 

180 mm. Komín bude dvouprůduchový s větrací šachticí mezi průduchy. Pod komínem musí 

být proveden základ. Komín musí mít všechny náleţitosti, které daná firma doporučuje.  

 

D. 9. Příčky 

 

Příčky budou v suterénu provedeny z tvárnic POROTHERM  11,5 P+D na maltu P10 

Porotherm. V nadzemních podlaţích budou zhotoveny příčky tří druhu v tloušťkách 125 mm 

(dělení v sociálkách) v tloušťkách 150 mm (mezipokojové) a v tloušťce 200 mm.  

Skladba příčky 125 mm: 

 sádrovláknitá deska fermacell 12,5 mm  
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 Dřevěný profil 100/60 mm 

 Akustická izolace Rockwoll Airrock ND 100 mm 

 Sádrovláknitá deska fermacell 12,5 mm  

Skladba příčky 150 mm: 

 sádrovláknitá deska fermacell 15 mm  

 Dřevěný profil 120/60 mm 

 Akustická izolace Rockwoll Airrock ND 120 mm 

 Sádrovláknitá deska fermacell 15 mm  

Skladba příčky 200 mm: 

 sádrovláknitá deska fermacell 15 mm  

 Dřevěný profil 170/60 mm 

 Akustická izolace Rockwoll Airrock ND 160 mm 

 Sádrovláknitá deska fermacell 15 mm  

 

D. 10. Podlahy 

 

Podlahy jsou navrţeny dle hygienických zásad a poţadavku investora a provozních 

účelů. Specifikace nášlapných vrstev je upřesněna ve výpisu místnosti. Přesné odstíny barev a 

jejich kombinací bude upřesněna architektem během realizace. Podlahy se provádějí aţ po 

provedení instalací vedených v podlaze.  

 

Skladba podlahy v 1.NP  nad suterénem 

 Ţelezobetonový strop 150 mm  

 Kročejová izolace Steprock tl.40mm  

 Fólie proti zatečení anhydritu  

 Anhydrit 50 mm 

 Nášlapná vrstva (specifikace ve výkresech) 
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Skladba podlahy 1.NP mimo suterén 

 Podkladní beton tl. 150 mm 

 Podlahový polystyren tl. 150 mm 

 Separační fólie  

 Anhydrit tl. 50 mm  

 Nášlapná vrstva (specifikace ve výkrese) 

 

Skladba podlahy v 2 a 3.NP 

 

 Stropní dřevěný trám 140/160 mm 

 Záklop z OSB desky 25 mm  

 Dřevovláknitá deska STEICO underfloor 5mm 

 Betonová dlaţdice 500x500 mm tl. 50 mm  

 Dřevovláknitá deska STEICO standard 20 mm 

 2x Rigidur E 20 

 Nášlapná vrstva (specifikace ve výkrese) 

  

 

 

D. 11. Hydroizolace 

 

Hydroizolace proti zemní vlhkosti: 

Bude pouţita izolace na svislé stěny suterénu a taktéţ izolace vodorovná: Asfaltový 

modifikovaný pás SKLOBIT S40 (tl.4mm) bude nataven. Podklad pod asfaltovým pásem 

musí být napenetrován asfaltovým penetračním nátěrem. Ochranná vrstva u stěny bude 

extrudovaný polystyren 80 mm. Vodorovná a svislá izolace musí být mezi sebou spojena 

zpětným spojem 150 mm. Vytaţení svislé izolace minimálně 300 mm nad terén. 

 

Hydroizolace podlah: 

V koupelnách bude pouţita stěrková hydroizolace SIKA FLOOR. Včetně pouţití výztuţných 

pásek v koutech a hranách. Separační vrstva mezi anhydritem a izolací je FATRAFOL 800 tl. 

1mm.   
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D. 12. Zvuková, tepelná, kročejová izolace 

 

Podlahy v suterénu a přízemí: Podlahový polystyren EPS 100 Stabil tloušťky 150 mm. 

Podlahy v 2.NP a 3.NP:  Kročejová izolace dřevovláknitá deska STEICO standard tl.20 mm 

Obvodové stěny: výplňová izolace mezi sloupky - dřevovláknitá izolace STEICO Flex. 

Exteriér obvodové stěny STEICO special. 

Podhledy:  výplňová izolace STEICO Flex 180 mm (mezi krokvemi), dřevovláknitá deska 

střešní STEICO special tl. 100 mm (na střeše na záklopu) 

 

 

D. 13. Omítky 

 

Vnitřní omítky budou pouţity pouze tam, kde je podkladní konstrukce ţelezobeton nebo 

cihla. Návrh skladby vnitřní omítky:  

 

 Vápenocementový postřik  

 

 Jádrová vápenocementová omítka zrnitost 2mm, tloušťka 10 mm 

 Štuk vnitřní jemný tloušťka 3mm 

Vnější omítka bude provedena na zateplovacím fasádním systému ETICS, který navrţen 

na zateplení ţelezobetonového jádra z vnější strany objektu. Omítka bude zatírána tl. zrna 

je 2 mm.  

 

D. 14. Obklady a obloţení 

 

 VNITŘNÍ:  V koupelnách, WC a kuchyni budou pouţity keramické obklady. Poloha a výška 

je zakreslena ve výkresech. Velikost jednotlivých obkladaček a barevnost bude specifikovat 

investor během výstavby. 

 

VNĚJŠÍ: V soklové části objektu do výšky 500 mm nad terénem bude pouţit kamenný obklad 

z kamene PORFYR.  
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Obklad fasády bude ze dřevěných palubek ze sibiřského modřínu tloušťky 19 mm a šíře 146 

mm. Typ SOFline. 

 

D. 15. Truhlářské, zámečnické a doplňkové výrobky 

 

Okna a dveře dřevěné v profilaci EURO s hotovou povrchovou úpravou. Kompletní 

specifikace viz výpis prvků 

 

D. 16. Klempířské výrobky 

 

Budou provedeny z Rheinzinku tl. 0,7mm. Specifikace viz tabulka výpis prvků 

 

D. 17. Malby a nátěry 

 

Malby: 2x  Primalex Plus, barevný odstín bude navrţen během realizace investorem 

stavby. 

Nátěry: budou provedeny na plechových částech konstrukcí jako je okapnička, svody, ţlaby, 

oplechování komínu, parapetů. 

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvoru 

 

Stavba vyhovuje poţadavkům ČSN 73 0540 – tepelná ochrana budov novela 2011 

 

Součinitel prostupu tepla U [W/K.m
2
] 

Podlaha: 0,20 

Obvodová stěna: 0,20 

Střecha: 0,16 

Okna: 1,0 

Dveře: 1,5  

 

f) Způsob zaloţení objektu s ohledem na výsledky inţenýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu 

  

 Stavební objekt bude zaloţen klasicky na základových patkách a pásech. Základy 

musí být provedeny do nezamrzné hloubky (0,8 m pod úroveň rostlého terénu). 
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V úrovni základové spáry se nachází zemina GW (štěrk dobře zrnitý, Rdt=800 kPa při šíři 

základu 1 m). Hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce 8,5 m pod úrovní rostlého 

terénu. Výskyt agresivních vod byl vyloučen. Intenzita radonu je nízká. Zaloţení stavby 

nevyţaduje ţádné zvláštní opatření.  

 

g) Vliv objektu a jeho uţívání na ţivotní prostředí a řešení případných negativních účinků 

 

 Po dobu stavebních prací dojde k přechodnému zhoršení ţivotního prostředí a to 

hlukem a prašnosti. Dodavatel stavby musí zajistit pravidelné čištění vozovky od nečistot 

způsobených staveništní dopravou. V době od 22:00 do 6:00 hodin musí být dodrţován noční 

klid. S veškerými odpady, které při realizaci stavby vzniknou, bude naloţeno v souladu se 

zákonem o odpadech a budou předány osobně oprávněné k nakládání s odpady. Po provedení 

stavby budou na vyzvání správního úřadu předloţeny doklady o způsobu naloţení s těmito 

odpady, tzn. zařazené podle druhů a kategorie (dle vyhlášky MŢP č. 381/2001 Sb. katalog 

odpadů) a s uvedením jejich mnoţství a osoby oprávněné k nakládání s odpady, které byly 

předány.  Stavba nemá negativní účinky na ţivotní prostředí. 

 

  h) Dopravní řešení 

 

 Parkovací plocha a připojovací cesta na parcele č. 2222 ,  navazuje na silnici par. č. 

2234 v kát.území Horní Lomná. Připojovací cesta bude odvodněna směrem na krajnici cesty. 

Parkovací plocha bude odvodněna směrem k obvodu plochy k obrubníkům, kde dále bude 

svedena pomocí odvodňovacích ţlabů Aco-drein s roštem. Příjezdová a parkovací plocha 

bude slouţit pro příjezd a parkování osobních aut a autobusů. Konstrukční skladba plochy je 

navrţena pro dopravu do 20 t.  Zámková dlaţba se zapískovanými spárami tl. 80 mm.  

Konstrukční skladba sjezdu: 

 Kladecí vrstva (drcená struska, fr.4-8 mm) tl. 30 mm 

 Drcené kamenivo frakce 8-16 mm tl. 100 mm 

 Drcené kamenivo frakce 16/32 mm tl. 100 mm 

 Drcené kamenivo frakce 32/63 mm tl. 200 mm  

 Zhutněná pláň 

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradarová opatření 
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 Radon- hodnocený stavební pozemek se nachází dle naměřených hodnot v kategorii 

nízkého radonového indexu, proto stavba nevyţaduje realizaci speciálních protiradonových 

opatření.  

 

j) Dodrţení obecných poţadavků na výstavby  

 

  Dešťové vody budou odváděny do vsakovací jímky. Poţadavky na oplocení 

pozemku dle § 7 vyhl.268/2009 Sb. jsou splněny. Oplocení pozemku je navrţeno tak, aby 

charakterem a tvarem nenarušil charakter stavby na oploceném pozemku a neomezuje 

rozhledové pole sjezdu připojující stavbu na pozemní komunikaci.  

 

 Poţadavky na základní poţadavky § 8 vyhl.268/2009 Sb. jsou splněny. Stavba je 

navrţena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené vyuţití a aby 

současně splnila základní poţadavky, kterými jsou: 

 Mechanická odolnost a stabilita 

 Poţární bezpečnost  

 Ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých ţivotních podmínek a ţivotního prostředí 

 Ochrana proti hluku 

 Bezpečnost při uţívání  

 Úspora energie a tepelná ochrana  

Stavba splňuje výše uvedené poţadavky při běţné údrţbě. Poţadavky na mechanickou 

odolnost a stabilitu § 9 vyhl.268/2009 Sb. jsou splněny. Stavba byla navrţena v souladu 

s normovými hodnotami tak, aby účinky zatíţení a nepříznivé vlivy prostředí, kterými je 

vystavěna během výstavby a uţívání při řádně prováděné běţné údrţbě, nemohly způsobit: 

 náhle, nebo postupné zřícení  

 nepřístupné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které můţe narušit stabilitu stavby 

 ohroţení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu stavby a ohroţení 

bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci přiléhající ke stavbě. 

 Ohroţení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby 

 Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrţeny se souladu s normovými 

hodnotami tak, aby po dobu plánované ţivotnosti stavby vyhověly poţadovanému účelu a 

odolaly všem účinkům zatíţení a nepříznivým vlivům prostředí a to i předvídatelným 

mimořádným zatíţením, které se mohou běţně vyskytnout při provádění i uţívání stavby.  
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Poţadavky na denní osvětlení, větrání dle § 10 vyhl.268/2009 Sb. jsou splněny. 

Stavba je navrţena tak, aby neohroţovala ţivot a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé 

ţivotní podmínky jejich uţivatelů ani uţivatelů jiných okolních staveb. Stavba je navrţena 

tak, aby odolávala škodlivému působení prostředí, zejména vlivům zemní vlhkosti a 

podzemní vody. Poţadavky na denní osvětlení, větrání dle § 11 vyhl.268/2009 Sb. jsou 

splněny. Navrhované osvětlení budovy je v souladu s normovými hodnotami.  

 

 Projektová dokumentace byla zpracovaná dle platných norem a předpisů pro 

výstavbu dle platného stavebního zákona a vyhlášek. Vyjádření a poţadavky dotčených 

orgánů byly respektovány a splněny. Stanoviska a podmínky správců IS a dopravy budou 

dodrţeny a respektovány.  

 

 

D. 1.2 Stavebně konstrukční řešení 

Není předmětem řešení  

D. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem řešení DP 

D. 1.4 Technika prostředí staveb  

Není předmětem řešení DP 

D. 2 Dokumentace technologických zařízení  

 

Není předmětem řešení DP 

 

E. Dokladová část 

E. 1 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Není předmětem řešení DP 
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E. 2 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených 

orgánů 

Není předmětem řešení DP 

E. 3 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a 

bezpečnostních pásem, vyznačená například na situačním výkrese 

 

Není předmětem řešení DP 

 

E. 4 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených 

v průběhu zpracování dokumentace. 

 

Není předmětem řešení DP 
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TECHNOLOGICKÁ ČÁST  

 

1. Obecný popis těžkého dřevěného skeletu  
 

1.1 Historie těžkých dřevěných skeletů 

 

Technologie těţkého dřevěného skeletu je 

jednou z nejstarších dřevostaveb v historii lidstva.  

Jiţ ve středověku se můţeme setkávat s těmito 

stavbami například v Anglii pod názvem Fox 

frame a nebo v Německu zvanou jako 

Fachwerkbau. V Českých zemích se tato 

konstrukce objevuje někdy v 16 století pod 

názvem hrázděná konstrukce. Zatímco se 

v západních zemích staví v této technologii aţ 6 

patrové objekty, u nás bohuţel zůstáváme u budov 

niţších a to do třetího nadzemního podlaţí. viz 

obrázek č. 1. 

 

 

 

1.2 Těžké dřevěné skelety v současnosti 

 

 V současné době se TDS konstrukčně hodně zjednodušili a zefektivnili oproti tehdejší 

hrázděným konstrukcím. Díky přesným počítačem řízeným CNC obráběcím strojům můţeme 

dnes vyrábět dřevěné prefabrikáty, které svou přesností, kvalitou a provedení jednotlivých 

spojů mezi nosnými prvky TDS vytváří pevnou 

a stabilní konstrukci. Konstrukční schéma TDS 

je tvořeno tvz. rámy (obr. 2[1]), které jsou 

tvořený z průvlaků jednosměrných nebo 

obousměrných a masivních sloupů. Průvlaky 

přenáší zatíţení ze stropní konstrukce, které je 
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pak bodově rozneseno do sloupů. Rozteč sloupů se navrhuje v rozpětích od 3-6 m. Dimenze 

sloupů z lamelového lepeného hranolu (BSH) se u čtyřpodlaţního objektu pohybuje okolo 

200/200 mm a průvlaky jsou v dimenzích 200/320 mm. U KVH řeziva bývá dimenze o cca 

10% větší.  

 

 

1.3 Spoje mezi nosnými prvky TDS 

 

Aby dobře fungovala konstrukce TDS je nutné vyřešit jednotlivé spoje mezi sloupem a 

průvlakem, průvlakem a stropními trámy a v neposlední řadě sloupu a základu. Tyto uvedené 

spoje se dají rozdělit do dvou kategorií dle technologie a materiálu a to konkrétně: 

a) Spoje tesařské (obr. 3) 

b) Spoje pomocí ocelových prvků (obr.4) 

 

Obrázek 3 - tesařské spoje Obrázek 4 - spoje pomocí ocelových prvků 

 

 Abych vše uvedl na pravou míru, popíšu v jednotlivých podkapitolách způsoby spojování. 

1.3.1 Spoje tesařské  

 

Tesařské spoje jsou nejstarším způsobem spojování jednotlivých dřevěných prvků. 

Tento způsob je pracný a klade vysoký nárok na přesnost. Avšak tento poţadavek je dnes 

díky moderní technologii CNC obráběcích strojů splněn na 100%. Výhodou tohoto spojování 

je také cena, která je v porovnání s ocelovými spojovacími prvky levnější. Další výhodou je, 
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ţe do spoje nezanášíme cizorodý prvek, který má rozdílnou tepelnou roztaţnost. Pro 

představu uvádím příklad.  

Součinitel tepelné roztaţnosti dřeva kolmo na vlákna: K61055   

Součinitel tepelné roztaţnosti dřeva kolmo na vlákna: K61096   

Tepelný součinitel roztaţnosti oceli: K61011   

Z hlediska poţárního jsou tyto spoje mnohem lepší neb u oceli dochází k měknutí a to jiţ při 

teplotě 550 °C. 

 

Nevýhodou u tesařských spojů je, ţe dochází k oslabování průřezu. 

     

Tuhost spojů je zajištěna dubovými kolíky, popřípadě ocelovými hřeby, vruty. Dubové kolíky 

se ještě kombinují s lepidlem nebo se pouţívají kolíky, které po zapuštění nabobtnají. 

 

Spoj sloup základ 

 

Spoj je realizován mezi základovým prahem, který je uchycen šroubovým spojem do 

betonového základu. Samotný spoj je pak mezi prahem a sloupem. Nejčastějším způsobem 

uchycení sloupu k základovému prahu je začepováním. Viz obr.5 

 

Obrázek 5 - Ukázka středového čepování 

 

Spoj sloup průvlak 

 

Spoj mezi sloupem a průvlakem se provádí buďto: 

 Čepováním obr. 6 

 Rybinový spoj -  obr. 7 

 Lípnutí 
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Podstatou spoje je, zdali sloup je průběţný přes více podlaţí, tudíţ se průvlak kotví do sloupu 

z boční strany (obr. 7) anebo je sloup neprůběţný a spoj se provádí z horní strany sloupu 

(obr. 6). 

 

 

 

Obrázek 6 - Osazení průvlaku na sloup z horní strany – čepováním 

 

 

 

Obrázek - 7 Ukázka osazení průvlaku na boční stranu sloupu pomocí rybinového spoje 

 

Spoj průvlak stropní trám 

 

Tento spoj lze realizovat několika způsoby. 

  

a) začepováním- jednoduchý čep, dvojitý čep (obr. 8) 

Jedná se o nejčastější pouţívaný spoj. U vyšších trámů a průvlaků se s oblibou pouţívá 

dvojitý čep, který vykazuje i vyšší pevnost. 

 

b) Jednostranně odsazený čep se šikmým čelem, s kolmým čelem (obr. 9) 
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Tento spoj se pouţívá tam, kde je potřeba zamezit pootočení. Zapuštění, které je kolem 10-20 

mm však oslabuje průřez a nutné jej vţdy posoudit.  

 

c) spoj na rybinu (obr. 10) 

Často pouţívaný spoj. Jeho předností je především vysoká pevnost a jednoduchost v sestavení 

na staveništi. 

 

d) zajištění čepového spoje zapuštěnými plechy nebo spojením šrouby nebo vruty (obr. 11) 

Toto zajištění spoje je nedílnou součásti a díky tomu dosahujeme vyšší pevností i stabilit.  

 

 

Obrázek 8 - ukázka spoje jednoduchého a dvojitého čepu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 - ukázka spoje s jednostranně odsazeným čepem se šikmým čelem, s kolmým čelem 
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Obrázek 10 - ukázka spoje na rybinu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11 - ukázka zajištění čepového spoje pomocí zapuštěných plechů nebo spojením 

šrouby nebo vruty 

 

 

1.3.2 Spoj pomocí ocelových prvků 

 

Jejich vyuţití v oblasti dřevěných konstrukcí je víc a víc uţívanějších neţ spoje 

tesařské. Díky těmito tvarovanými ocelovými prvky jsme schopni zvládnout i sloţitější spoje, 

kdy se mnohdy v jednom místě setkává více dřevěných konstrukčních prvků.    

Výhody:  

 Rychlost a jednoduchost spoje 

 Okamţitá a vysoká pevnost a únosnost 

 Neoslabují průřez  
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Nevýhody:  

 Vyšší cena 

 Horší poţární odolnost 

 Typizace prvků 

 

Spoj sloup základ 

 

Spoj základ sloup se realizuje pomocí ocelových prefabrikovaných dílů (obr. 12)  

 

Obrázek - 12 ukázka kotvících ocelových prvků 

 

Kotvicí prvky se osazují do základu buď to do čerstvého betonu anebo se šroubují do 

jiţ vytvrzeného betonového základu za pouţití chemických kotev.   

Tyto kotvící prvky mají také výhodu v tom, ţe jsou opatřený rektifikačními šrouby, coţ nám 

umoţňuje výškové nastavení dřevěného sloupu (obr. 13). Velké vyuţití tento prvek nachází u 

dřevostaveb srubových a roubených, které se sestavují z mokrého řeziva a při následném 

sedání je nutné podepírající sloupy sniţovat. 
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Obrázek 13 - ukázka kotvícího prvku s výškovým nastavením – rektifikací 

 

Tyto prvky jsou vhodným řešením kotvení dřevěných sloupu a v současnosti 

standardem.  Ocelové prvky vykazují vysokou pevnost jak v ohybu, tak i v tlaku.  Samotný 

spoj ocelového prvku a dřevěného sloupu je pak realizován pomocí šroubu, kolíků popřípadě 

svorníků.  

 

Spoj sloup průvlak  

 

Tyto spoje jsou dosti sloţité a to především u typu TDS s obousměrnými průvlaky, 

kdy napojení se realizuje z bočních stran sloupu. Systémové řešení ocelových prvků 

umoţňuje dokonalé, přesné a rychlé spojení prefabrikátů sloup a průvlaků. Další výhodou je, 

ţe tyto spoje jsou zakryty ze všech stran, coţ zvýší poţární odolnost spoje. 

Tento spoj můţeme provést několika způsoby.  

 

a) Spoj tvz. „Janebo“ (obr. 14) 

b) Spoj tvz. „BSB“(obr. 15) 

c) Spoj tvz. „Induo“(obr. 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14 - Ukázka spoje „Janebo“ Obrázek - 15 Ukázka spoje „BSB“ 
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Obrázek - 16 Ukázka spoje „Induo“ 

 

B. 3 Spoj průvlak stropní trám pomocí ocelových prvků 

Tento spoj můţeme realizovat těmito způsoby: 

a) Spoj pomocí trámové botky (obr. 17) 

b) Spoj pomocí skryté trámové botky s přesnými svorníky (obr. 18) 

c) Spoj pomocí lícové spojky (obr. 19) 

d) Spoj pomocí šrouby s dvojitým závitem (obr. 20) 

e) Speciálně podporovaný spoj (obr. 21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17 - ukázka spoje pomocí trámové botky  Obrázek – 18 ukázka spoje pomocí 

skryté trámové botky s přesnými 

svorníky 
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Obrázek 19 -ukázka spoje pomocí lícové spojky   Obrázek 20 - ukázka spoje pomocí 

vrutu s dvojitými závity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21 - ukázka speciálního podporovaného spoje 
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1.4 Druhy skeletových staveb  

 

 V této kapitole bych se chtěl zmínit o moţnosti řešení styku sloup průvlak. Moţnosti 

je hned několik a jsou rozhodující u kaţdého návrhu TDS. V závislosti na volbě styku sloup 

průvlak se pak volí spoj mezi těmito nosnými prvky. Kaţdá moţnost má své výhody jak 

statické tak i realizační a v neposlední řadě architektonické. Volba konstrukčního typu závisí 

na velikosti zatíţení, vzdálenosti rastru a architektonickém poţadavku.   

Druhy skeletových staveb rozlišujeme:  

a) Sloup a dvojitý nosník (obr. 22) 

b) Dvojitý sloup a nosník (obr. 23) 

c) Sloup a na něm uloţený nosník (obr. 24) 

d) Sloup a přilehlý nosník (obr. 25) 

e) Vidlicový sloup (obr. 26) 

1.4.1 Sloup a dvojitý nosník  

 

Konstrukční systém se skládá s jednoho sloupu a dvou hlavních nosníků. Vedlejší 

stropní konstrukční nosníky se ukládají přímo na nosníky. Tato konstrukce je velmi oblíbenou 

u architektů a je velmi hospodárná a realizačně jednoduchá. Nevýhodou je, ţe stropní 

konstrukce má velkou tloušťku. Tento konstrukční systém je také nazýván jako kleštinová 

konstrukce. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek - 22 Sloup s dvojitým nosníkem 

včetně stropnímu trámu 
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1.4.2 Dvojitý sloup a nosník 

 

Tento konstrukční systém má jednodílný nosník a dvojitý průběţný sloup. Z důvodu 

štíhlých dvojitých sloupů, které nejsou příznivé z poţárního hlediska, se často vkládá mezi 

sloupy vloţka (mezisloup). Tento mezisloup se často vyuţívá jako podpora pro průvlak. Spoj 

mezi sloupy a nosníkem se provádí pomocí:  

 Přesných svorníků 

 Vkládání hmoţdíků  

 Zapuštění do sloupu 

 Pomocí ocelových prvků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23 - Dvojitý sloup s hlavním nosníkem  
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1.4.3 Sloup a na něm uložený nosník 

 

Jedná se o jednoduchý konstrukční systém, který se uţívá především u 

jednopodlaţních objektů. Průvlak se řeší jako prostě uloţený popřípadě spojitý. Sekundární 

stropní konstrukce se upevňuje buď z boku průvlaku anebo se ukládají stropní trámy nahoru 

průvlaku. 

Spojení sloupu s průvlak je moţno řešit: 

 Pomocí dlabu a čepu se zářezem  

 Vlepováním závitových tyčí  

 Šrouby Simplex (speciální tahové šrouby) 

 Sedlem s tvrdého dřeva a ocelových bočních příloţek  

  Plochou ocelí se zapuštěnými plechy a přesnými svorníky  

 

 

Obrázek  24 - Nosník uložený na sloupech 

 

1.4.4 Sloup s přilehlými nosníky 

 

Primární konstrukce tohoto systému se skládá s průběţného sloupu a průvlaků, které se 

připojují z boční strany sloupu. Průvlaky se ukládají jako prosté nosníky.  Průvlaky je moţné 

upevňovat ke sloupu v různých výškových úrovních, coţ nám dovoluje vymýšlet zajímavé 

konstrukční schémata, například řešení mezipodesty.  Spoj je moţné řešit několika způsoby:  

 Spoj na rybinu (obr. 7)  

 Pomocí profilovaného plechu  
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 Spojovacími systémy (obr. 14,15,16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek - 25 Sloup s přilehlými nosníky 

 

1.4.5 Vidlicový sloup  

 

Konstrukce je tvořena průběţným průvlakem, který je uloţen na sloupu a jehoţ zhlaví 

je upraveno do tvaru písmene U. Sloupy jsou spojené přes boční vidlice. Tento systém je 

vhodný pro vícepodlaţní objekty s velkým zatíţením. Spoj mezi sloupem a průvlakem se 

nejčastěji provádí pomocí svorníků.  

 

 

 Obrázek  26 - Vidlicový sloup 
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2. Obvodové pláště těžkých dřevěných skeletů  
 

 

2. 1. Obecně o obvodových pláštích  

 

Nosnou statickou část plní, jak uţ víme konstrukce TDS, kterou můţeme rozdělit na 

primární část (sloupy a průvlaky) a sekundární část (stropní konstrukce). Obvodový plášť 

musí obecně plnit tyto funkce:  

 Musí unést vlastní tíhu obvodového pláště a musí být dostatečné stabilní a přenést 

zatíţení od větru do nosné konstrukce 

 Musí mít takové tepelně technické vlastnosti, aby součinitel prostupu tepla byl nejhůř 

0,30 W/K m
2
 

 Zvukově izolační vlastnosti, aby byl útlum minimálně 53 dB 

 Protipoţární vlastnosti  

 Musí mít dostatečné prosklené plochy pro osvětlení a větrání interiéru 

 Musí mít architektonický výraz a splývat s okolní zástavbou 

 Musí zamezit pronikání větru a deště  

 Musí být bezpečný pro uţívání 

Obvodové pláště můţeme rozdělit do několika kategorií. Dle vybraných kategorii to jsou:  

1. Dle skladby:  

a) Jednovrstvý plášť (obr. 27) 

b) Vícevrstvý obvodový plášť (obr. 28) 

c) Obvodový plášť s větranou vzduchovou mezerou (obr. 29) 

d) Obvodový plášť dvojitý s transparentní plochou (obr. 30)  

 

2. Dle difuzního odporu 

a) Obvodový plášť difuzně uzavřený (obr. 31) 

b) Obvodový plášť difuzně otevřený (obr. 32) 
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2.1.1a Jednovrstvý plášť  

 

Typický jednovrstvý plášť u dřevostavby můţe být například srubová stěna anebo 

roubená stěna. Tato stěna plní jak funkci nosnou tak i funkci obvodového pláště. Výhodou je 

spojení těchto dvou funkcí dohromady, výraz přírodní architektury, lepší poţární odolnost 

(masivní prvky). Nevýhodou je, ţe tento zmíněný obvodový plášť nevyhovuje tepelně 

technické normě ČSN 73 0540 – 2 tepelná ochrana budov, jehoţ součinitel prostupu tepla U 

[W/Km
2
] se těţce dostává pod úroveň 0,30 W/Km

2
. Další problematikou je, ţe v rozích 

obvodové stěny dochází k tepelnému toku rovnoběţné s vlákny a tudíţ konstrukce nevyhoví 

na tepelný faktor. Proto se tyto stavby navrhují převáţné pro rekreační účely. Pokud však 

investor chce mít objekt pro celoroční uţívání, je nutné konstrukci dodatečně zateplit 

(většinou z interiérové strany OP) nebo se pouţívají masivnější prvky, coţ je ale 

neekonomické.  

 

 

Obrázek - 27 Ukázka jednovrstvého obvodového pláště  

 

2.1.1b Vícevrstvý obvodový plášť  

 

Jak uţ název napovídá skladba obvodového pláště je sestavená z několika vrstev. 

Kaţdá vrstvá má svou funkcí a dohromady tyto vrstvy tvoří dokonale fungující obvodový 

plášť. V dnešní době jsou tyto OP velice uţívané a to proto, ţe vykazují perfektní tepelně-

technické vlastnosti, které splní i ty nejpřísnější poţadavky.  Díky těmto OP můţeme dnes 

navrhovat nízkoenergetické aţ pasivní standardy.   
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Obrázek 28 -  Ukázka vícevrstvého obvodového pláště  

 

2.1.1c Obvodový plášť s provětrávanou mezerou 

 

Tento typ konstrukce se pouţívá u difuzně otevřených konstrukcí. Princip spočívá 

v tom, ţe obvodový plášť je rozdělen na dvě části. Jedna část, blíţe interiéru, splňuje funkci 

nosnou, tepelně izolační, zvukovou a druhá část plní funkci ochranou proti klimatickým 

vlivům a architektonickou. Tyto dvě části jsou oddělený od sebe provětrávanou mezerou, 

která odvádí vzdušnou vlhkost. Uţívá se všude tam, kde je potřeba zajistit prodyšnost 

konstrukce z důvodu procházejících vodních par například u rekonstrukcí, kde je zdivo 

nasycené vodou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 29 - Ukázka odvětrávaného obvodového pláště 
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2.1.1d Obvodový plášť dvojitý s transparentní plochou 

 

Tento systém obvodového pláště je velice oblíbený u architektů neb prosvětluje 

interiér a vytváří pocit volnosti a vzdušnosti. Tyto pláště jsou většinou zavěšené na nosné 

konstrukci (sloupy, stropní konstrukce atd.). Její vyuţití je nejčastěji u skeletových 

konstrukčních systémů. Jedná se o ucelené systémy, v kterých jsou promyšlené veškeré 

detaily. Nosným prvek je rastr sloupků a paţdíku do kterého se osazují skleněné tabule. 

Skleněné tabule jsou řešené jako dvojsklo nebo trojsklo s distančními rámečky.  

 

Obrázek 30 - Detail proskleného fasádního systému 

 

2.1.2a Difuzně uzavřený obvodový plášť 

 

O difuzně uzavřeném systému OP mluví tehdy, kdy je prostup vodních par skladbou 

konstrukce úplně zamezen. Jedná se o neprůvzdušnou konstrukci. Neprůvzdušnosti 

dosáhneme tehdy, kdy v konstrukci co nejblíţe interiérově straně (hned za sádrokartonem, 

instalační mezerou) osadíme parozábranu, která má vysoký difuzní odpor. Parozábrana nám 

zamezí prostupu vodních par z interiéru do exteriéru a díky tomu je zamezeno kondenzaci 

vodní páry uvnitř skladby konstrukce. Z vnější strany OP je zajištěna neprůvzdušnost 

fasádním polystyrenem, který je taktéţ nepropustný pro páry. U tohoto typu OP je nutná 

technologická kázeň při montáţi parozábrany a to především v místech prostupu 

parozábranou jako je elektro kabeláţ. Všechny prostupy musí být dostatečně utěsněny páskou.  
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Obrázek 31 - Ukázka skladby difuzně uzavřené konstrukce 

 

2.1.2bDifuzně otevřený obvodový plášť  

 

O difuzně otevřeném plášti hovoříme tehdy, kdy prostupu vodních par není zcela 

zabráněno. Do skladby OP se navrhuje tvz. parobrzda, která má niţší difuzní odpor neţ 

parozábrana. Pro ukázku uvádím příklad.  

Faktor difuzního odporu µ parozábrany (fólie-Jutafol N 110 speciál) je 210154. 

Faktor difuzního odporu µ parobrzdy OSB 3 Egger Eurostrand je 200. 

Nejčastěji se pouţívá OSB deska, která se přelepí v místech spojů parotěsnou páskou. Další 

vrstvy, které jsou umístěny za OSB deskou směrem do exteriéru musí být taktéţ difuzně 

otevřené. Vodní páry, které jsou obsaţené v interiérovém ovzduší tak částečně pronikají přes 

obvodový plášť směrem do exteriéru. V případě, ţe vodní pára v konstrukci zkondenzuje, pak 

skladba OP umoţní tomuto kondenzátu se vypařit směrem ven. Tyto skladby OP mají mnoho 

výhod oproti difuzně uzavřeným skladbám a to především.  

 Lepší akustické vlastnosti z důvodu větší hmotnosti  

 Lepší tepelně setrvační vlastnosti, coţ umoţní, aby se stavba nepřehřívala 

 Bezpečnější konstrukce z důvodu poškození parozábrany (parobrzdy) neb díky 

sniţujícímu se difuznímu odporu se můţe kondenzát odpařit.  
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Obrázek 32 -  Ukázka difuzně otevřené skladby obvodového pláště 

 

2.2 Rozdělení obvodových plášťů  

 

V současné době se můţeme setkat s několika moţnostmi, jak provést obvodový plášť 

v konstrukci TDS. Obecně můţeme provedení obvodového pláště rozdělit dle kategorií na:  

 

1. Umístění obvodového pláště vzhledem k nosné konstrukci TDS 

 

a) Nosná konstrukce je umístěna v interiéru objektu (obr. 33) 

b) Nosná konstrukce je umístěná uvnitř obvodového pláště částečné (obr. 34) 

c) Nosná konstrukce je plně schovaná a umístěna v obvodovém plášti (obr. 35)  

d) Nosná konstrukce je umístěná v exteriéru (obr. 36) 

 

 

2. dle technologie výroby  

a) Obvodový plášť z celé své části provedený na staveništi  

b) Obvodový plášť částečně prefabrikovaný a na staveništi dodělán do finální podoby 

c) Obvodový plášť z celé své části prefabrikován   
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2.2.1a Nosná konstrukce TDS umístěna v interiéru  

 

Tato konstrukce je chráněná před klimatickými vlivy. Nevznikají zde tepelné mosty. 

Stěny OP jsou uchyceny distančními vloţkami. (obr. 33) 

 

 

Obrázek 33 – Nosná konstrukce je umístěna v interiéru 

 

2.2.2a Nosná konstrukce je umístěná uvnitř obvodového pláště částečné  

  

Nosná konstrukce TDS je částečně uchycena v obvodovém plášti. Konstrukce je 

chráněná před klimatickými vlivy. Nevznikají ţádné tepelné mosty. Díky tomuto návrhu není 

porušena tepelná izolace ani vzduchotěsnící vrstva.(obr. 34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 34 – Nosná konstrukce je umístěná v interiéru, částečně v plášti  
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2.2.3a Nosná konstrukce je plně schovaná a umístěna v obvodovém plášti  

 

Nosná konstrukce TDS je umístěna uvnitř pláště. Toto řešení narušuje tepelnou izolaci 

a díky tomu vznikají tepelné mosty. 

 

 

 

Obrázek 35 -  Nosná konstrukce uvnitř pláště  

 

2.2.1d Nosná konstrukce je v exteriéru  

 

Konstrukce TDS je v exteriéru. Toto provedení se nedoporučuje 

 

 

Obrázek 36 – Nosná konstrukce TDS umístěná vůči plášti v exteriéru  
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2.2.2a Obvodový plášť z celé své části provedený na staveništi  

 

Tento OB jak uţ název napovídá je realizován na staveništi od základu aţ po finální 

úpravu. Jeho konstrukce můţeme být:  

 zděná  

 vytvořena z dřevěné k-ce 

 Sendvičová  

Je to jeden z nejstarších nejjednodušších způsobu provádění OP.  Ve své diplomové práci 

se budu zajímat o konstrukci sendvičovou. Skladba mé sendvičové posuzované konstrukce je 

(od interiéru):  

 Sadrovláknitá deska fermacell  tl. 12,5  mm 

 Instalační mezera – vytvořená z dřev. latí  40/60 tl. 40  mm 

 Parobrzdná membrána VAPORVLIES 120  tl. 0.2 mm 

 Dřevěný nosný sloupek 160/60 mm tl. 160 mm  

 Dřevovláknitá deska STEICO FLEX  tl. 160  mm 

 Dřevovláknitá deska STEICO SPECIAL  tl. 60  mm  

 Difuzní fólie  tl. 0,02  mm  

 Laťování 30/50 tl. 30  mm  

 Dřevěné modřínové obloţení tl. 19  mm 

 

Celková tloušťka konstrukce činní 333 mm. Jedná se o difuzně otevřený obvodový plášť, 

který je zavěšený na konstrukci TDS.  O dalším popis tohoto OP1 viz kapitola technologický 

postup. 

 

2.2.2 b Obvodový plášť částečně prefabrikovaný a na staveništi dopracován do finální 

podoby 

 

Do této kapitoly spadají obvodové pláště, které jsou částečně předvyrobeny ve výrobní 

hale a na staveniště se dodávají jako polotovar. Tento polotovar je poté uchycen do 

konstrukce TDS a následně zateplen a opatřen finální úpravou, například omítkovým 

systémem. Z interiérové strany jsou dodělány instalační mezery a finální opláštění například 

sádrovláknitou deskou fermacell. Tento polotovar můţe být dodáván jako:  

 Homogenní prvek (CLT deska)  
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 Nehomogenní – sendvič ( Europanel,  popřípadě panely lehké dřevěné prefabrikace 

jako vyrábí RD Rýmařov apod.)  

Jako alternativní řešení OP se budu ve své diplomová práci zajímat o sendvičovou konstrukci 

a to konkrétně o Europanel. Skladba alternativního pláště pro TDS je (od interiéru):  

 Sádrovláknitá deska fermacell  tl. 12,5  mm 

 Instalační mezera – vytvořená z dřev. latí  40/60 tl. 40  mm 

 Europanel  tl. 210  mm 

 Protivětrná fólie Traspir 110   

 Provětrávaná mezera/ latě 40/60  tl. 40 mm  

 Obklad ze sibiřského modřínu  tl. 19  mm 

Celková tloušťka činní 322 mm. Jedná se o samonosný OP, který bude montován na 

konstrukci TDS. Jedná se o OP difuzně uzavřenou bez parozábrany. Dále popis k-ce a 

materiálu v kapitole technologický předpis pro OP2. 

 

 Obrázek - 37 Úkázka provedení obvodového pláště z EUROPANELU 

 

2.2.2c Obvodový plášť z celé své části prefabrikován   

 

V této kapitole bych chtěl se zmínit o OP, který je prefabrikován v celém svém rozsahu 

včetně systémového řešení. Jedná se především o prosklené fasádní systémy. Které jsou na 

staveniště dodávány jako stavebnice a na stavbě tak probíhá jen montáţ.  Obvodový plášť se 

objedná dle přesné specifikace a na základě toho je vyroben ve výrobní hale na míru. Tento 

způsob OP je díky tomu velice přesný, precizní a kvalitní. Ve své diplomové práci se tímto 

typem OP nebudu zajímat.  
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3. Technologické předpisy vybraných obvodových plášťů 
 

Úvod  

Jako první věc, kterou v rámci lepší orientace v DP musím provést je, ţe jednotlivé 

obvodové pláště, ke kterým píšu technologický předpis, označím. Jako první obvodový plášť 

bude zpracován difuzně otevřený plášť vyráběn přímo na staveništi. Jeho označení tudíţ bude 

obvodový plášť 1, značen OP1. Druhou alternativou bude difuzně uzavřený obvodový plášť 

dodáván na stavbu jako polotovar. Jeho značení bude obvodový plášť 2, značen OP2.  

 

3.1 Technologický předpis obvodového pláště 1 (OP1) 

 

3.1.1 Obecné informace  

 

Předmětem řešení je obvodový plášť těţkého dřevěného skeletu, který má být zhotoven na 

hotelovém objektu Gorol. Jedná se o objekt ve tvaru polovičního šestiúhelníku, který je 

konstrukčně rozdělen do tří totoţných částí. Rozměry jedné části jsou 18x7 m. Výška objektu 

je 11 m.  Konstrukční nosný systém je proveden jako TDS s řeziva BSH třídy GL24h. Průřez 

nosných sloupů je 200x200 mm, průvlaků 200x300 mm a stropních trámu 160x200 mm.  

Osová rozteč nosných sloupů činní 4500 mm. 

Celá konstrukce OP1 včetně finální exteriérové a interiérové úpravy bude provedena na 

staveništi.  

 

3.1.2 Materiál, jeho doprava a skladování na staveništi  

 

Navrţený obvodový plášť je konstruován jako předsazená rámová nosná konstrukce 

z řeziva KVH a třídy C24. Rámová konstrukce bude vytvořena z dřevěných nosníku 160/60 

mm v rozteči 625 mm.  

 

Skladba obvodového pláště OP1 z interiérové strany:  

 

1.Sádrovláknitá deska Fermacell 12,5 mm 
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 Tato konstrukční univerzální deska barvy bílé, bude pouţita v rozměrech 2500x1250 

mm. Desky se skladuji na paletách rozměru 2500x1250. Počet desek na paletě je 48 ks coţ 

činní celkem 150 m
2
. Palety na staveniště budou dopraveny nákladním automobilem 

s hydraulickou rukou. Na staveništi budou uloţeny ve vnitřních prostorách objektu. 

Manipulace na staveništi bude zajištěna vysokozdviţným vozíkem s vidlemi, popřípadě 

statickým jeřábem. Desky fermacell musí být v suchu a chráněny proti povětrnostním vlivům. 

Nezabudovávat v mokré, či vlhkém stavu.  

 

Doplňkový materiál: šrouby tx 3,5x35 mm v krabicích po 1000 ks, tmelící sádra kbelík 25 kg. 

 

2. Dřevěný rošt z dřevěných  latí 40/60 mm  

  

 Latě budou z rostlého dřeva třídy C24. Latě jsou skladovány ve svazcích na 

prokladkách v délkách 4-5 m. Doprava na staveniště bude zajišťovat nákladní automobil 

s hydraulickou rukou. Na staveništi budou uloţeny na skládce materiálu (zpevněná 

odvodněná plocha).  Manipulace na staveništi bude realizována pomocí jeřábu popřípadě 

vysokozdviţného vozíku s vidlemi. Při skladování v exteriéru chránit fólií před 

povětrnostními vlivy.  

 

Doplňkový materiál: vrut do dřeva se zápustnou hlavou 6x60. 

 

3. Parobrzdná membrána VAPORVLIES 120   

  

 Jedná se o syntetickou parobrzdu, která se ukládá na interiérovou stranu nosného 

svislého roštu. Její funkcí je, aby zabránila průniku vodních par do konstrukce obvodového 

pláště. Dodává se v 1,5 m vysokých rolích s návinem 50 bm. Přepravuje se na paletách 

rozměru 1,2x1,5 m a výšky 1,5 m. Na staveniště bude přepraveno nákladním automobilem 

s hydraulickou rukou. Skladována bude na staveništní skládce. 

 

Doplňující materiál: Lepidlo na membránu v tubě 310 ml a parotěsnící páska na přelepy spojů 

Seal band. 

 

4. Dřevěný nosný sloupek průřezu 160/60 mm  
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 Dřevěný nosný sloupek z řeziva KVH a třídy C24. Sloupek musí být vysušený (max 

18% vlhkosti), musí být čtyřstranně ohoblován.  Na staveniště bude dopraven v délkách 12 m 

uloţený na prokládkách. Svazek řeziva bude opatřen fólii. Na staveniště bude dopraven 

kamiónem. Sloţení bude zrealizováno statickým jeřábem. Uloţení materiálu bude na 

staveništní skládce. Řezivo musí být na skládce chráněno proti povětrnostním vlivům. 

Staveništní doprava řeziva bude zajištěna pomocí statického jeřábu.  

 

Doplňující materiál: uhlové konzoly, viz detail spoje .  

 

5. Tepelná izolace dřevovláknitá STEICO FLEX tloušťky 160 mm. 

 

Tepelná izolace s malým difuzním odporem. Rozměr izolační desky je 1220x575 mm.  

V balíku se nachází 3 ks na paletě 10 ks(21 m
2
). Na staveniště bude dopraven kamiónem. 

Skládaní na staveništi pomocí vysokozdviţného vozíku. Uloţení na staveništní skládce, 

popřípadě uloţení uvnitř stavby. Na skládce chránit před povětrnostními vlivy.  

 

6. Dřevovláknitá deska STEICO SPECIAL tloušťky 60 mm.  

 

 Tuhá dřevovláknitá deska difuzně otevřená. Plní funkci protivětrnou a tepelněizolační.  

Překrývá tepelné mosty, způsobené rámovou konstrukci. Desky se budou na stavbu dodávat 

v rozměrech 1880x600 mm. Na staveniště budou dopraveny kamiónem. Skládání a ukládání 

na staveništní skládku bude zajištěno vysokozdviţným vozíkem. Materiál je odolný vůči 

povětrnostním vlivům, avšak zajištění zamezení povětrnostních vlivů je nezbytné.  

 

 

8. Dřevěné laťování – latě 40/60 mm  

 

Latě budou z rostlého dřeva třídy C24. Latě jsou skladovány ve svazcích na 

prokladkách v délkách 4-5 m. Dopravu na staveniště bude zajišťovat nákladní automobil 

s hydraulickou rukou. Na staveništi budou uloţeny na skládce materiálu (zpevněná 

odvodněná plocha).  Manipulace na staveništi bude realizována pomocí jeřábu popřípadě 

vysokozdviţného vozíku s vidlemi. Při skladování v exteriéru chránit fólií před 

povětrnostními vlivy.  
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Doplňkový materiál: vrut do dřeva se zápustnou hlavou 6x80 v krabicích po 1000 ks.  

 

9. Modřínový sibiřský dřevěný obklad  

 

 Pro finální vzhled bude pouţit dřevěný obklad ze sibiřského modřínu. Desky jsou 

navrţeny v rozměrech tl. 19 mm, šířky 146 mm a délky 4-5 m. Profil palubky je navrhnut typ 

SOFline viz obr. 33. Na stavbu budou přivezený v balících na prokládkách. Sloţení a 

manipulace na staveništi bude zajišťovat statický jeřáb popřípadě VZV. Skladovat se budou 

na staveništní skládce.  

 

 

Obrázek – 38 Ukázka profilu SOFline 

 

3.1.3 Připravenost staveniště 

 

Před zahájením prací na OP1 musí být provedeno: 

  

 Základy musí být provedeny v plném rozsahu  

 Konstrukce těţkého dřevěného skeletu v plném rozsahu dle projektové dokumentace  

 Stropní konstrukce včetně bednění 

 Konstrukce krovu (bez bednění). 

 Prostor od budoucího obvodového pláště musí být čistý ve vzdálenosti 1,5 m.  

 Skládky musí být předzásobeny materiálem  

 K dispozici musí být lešení do výšky min 12 m a délky 70 m 

 Mezní odchylka podkladní konstrukce (základů) od vodorovné roviny musí být max. 

5mm na dvoumetrové lati. 

 Mezní odchylka celé podkladní konstrukce (základů) od vodorovné roviny můţe být 

max. 15 mm.  

 

3.1.4 Převzetí staveniště 

 

Převzetí staveniště bude mezi stavbyvedoucím firmy provádějící OP 1(subdodavatel) a 

pověřeným zástupcem objednavatele (objednavatel = generální dodavatel stavby). U převzetí 
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staveniště budou zkontrolovány výše uvedené podměty v kapitole 3.1.3 Připravenost 

staveniště.  

 

Objednavatel je povinné subdodavateli zpřístupnit připojení k elektrické energie, vodě 

a umoţnit vyuţití napojení na kanalizaci popřípadě uţívat jiţ umístěné TOI-TOI. Dále je 

povinen objednavatel pracoviště uvolnit pro provádějícího subdodavatele, tak aby mu 

nepřekáţely v provedení jeho prací. 

 

Objednavatel seznámí subdodavatele o rizicích na stavbě a provede školení BOZP.  

O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol. Tento počin bude i zapsán do 

stavebního deníku.   

 

3.1.5 Obecné pracovní podmínky 

 

Veškeré pracovní úkony budou přerušeny: 

 Za sníţené viditelnosti 

 Pokud rychlost větru překročí 10,7 m s 

 Pokud teplota klesne pod -10 °C 

 Pokud bude námraza, silný déšť, silné sněţení nebo bouřka 

 

Kaţdý pracovník čety musí být proškolen o jednotlivých pracovních postupech, BOZP a 

rizicích na stavbě. Kaţdý pracovník musí být vybaven pracovními ochrannými pomůckami 

v souladu s BOZP. 

 

3.1.6 Personální obsazení  

 

Stavbyvedoucí 

 

 Zastupuje subdodavatelskou firmu 

 Jedná se zástupci generálního dodavatele, technický dozorem investora a vedoucím 

pracovní čety 

 Zodpovídá za provedenou práci  

 Zodpovídá za dodrţování BOZP  



68 

 

 Řídí a kontroluje průběh prací 

 Zajišťuje přísun materiálu  

 Provádí kontrolní dny 

 Kontroluje finanční tok peněz  

 Vede pracovní deník 

 

Vedoucí čety, mistr 

 

 Jedná se stavbyvedoucím  

 V ojedinělých případech zastupuje stavbyvedoucího  

 Vede pracovníky a kontroluje je 

 Zodpovídá za dodrţení BOZP svých pracovníku 

 Pracuje spolu s dělníky a provádí především komplikovanější detaily OP 

 Kontroluje pracovní docházku 

 Řídí pracovní postup a konzultuje se stavbyvedoucím  

 Kontroluje dodávku materiálů 

 

Tesaři (6) 

 

 řídí se pokyny mistra 

 provádí konstrukci OP  

 provádí opláštění OSB deskou, laťování, finální obklad sibiřským modřínem 

 dodrţují BOZP  

 musí být kvalifikování ve svém oboru  

 jsou drţiteli vazačského průkazu 

 jsou proškolení v pracích ve výškách 

 

Sádrokartonáři (6) 

 

 řídí se pokyny mistra  

 provádí opláštění deskami fermacell  

 provádí finální úpravu desek fermacell 
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 musí být kvalifikování ve svém oboru  

 dodrţují BOZP 

 

Izolatéři (6) 

 

 řídí se pokyny mistra 

 provádí izolaci mezi sloupky a montáţ desek steico special 

 musí být kvalifikování ve svém oboru  

 dodrţují BOZP  

 

Montážníci oken a dveří (4) 

 

 řídí se pokyny mistra 

 provádí montáţ oken dle navrţených detailů  

 musí být kvalifikování ve svém oboru  

 dodrţují BOZP  

 

 

Pomocní dělníci (3) 

 

 řídí se pokyny mistra a pokynu čety, ke které jsou přiděleni 

 provádí pomocné práce jednotlivých pracovních čet  

 provádí přípravné práce před montáţí 

 jsou drţiteli vazačského průkazu 

 dodrţují BOZP  

 

Jeřábník   

 

 řídí se pokyny mistra a vazačů 

 obsluhuje jeřáb 

 je drţitelem jeřábnického průkazu 

 dodrţují BOZP  
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3.1.7 Pracovní pomůcky 

 

Tesařské pomůcky 

 

Pomůcky:  

 kladívko tesařské, ocasní pila, rámová pila, tuţka, úhelník, metr, spojovací prvky, 

vodováha, lano(10m), rašple, hoblík, dláto, gumovou palici, olovnici, zednický 

provázek, stahovací popruhy, ţebřík (5m), stavební kozy, nůţ, sponkovačka, 

 

Stroje:  

 jeřáb PENEIR, přímočará pila ocáska, okruţní pila, motorová řetězová pila, nivelační 

přístroj, vrtačku, elektrický hoblík, uhlová bruska, pneumatická hřebíkovačka, 

kompresor s výtlakem min 8 bar. 

 

Sádrokartonářské pomůcky 

 

Pomůcky: 

 metr, úhelník, vodováhu, tuţka, spojovací materiál, rašple, vykruţovač, pilka, nůţ 

 

Stroje:  

 jeřáb PENEIR, přímočará pila, okruţní pila, vrtačka 

 

 

Izolatérské pomůcky 

 

Pomůcky: 

 metr, úhelník, vodováha, tuţka, spojovací materiál, pilka, provázek, nůţ  

 

Stroje:  

 jeřáb PENEIR, přímočará pila, okruţní pila, vrtačka 
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Montážníci oken  

 

Pomůcky: 

 metr, úhelník, vodováha, tuţka, spojovací materiál, montáţní klínky, montáţní kliku, 

pistol na tmel, nůţ, úvazky.  

 

Stroje:  

 jeřáb PENEIR, vrtačku.  

 

Vazači musí mít uvazovací popruhy 

 

3.1.8 Požadavky 

 

Nosná rámová konstrukce obvodového pláště musí být navrţena v souladu s normou 

ČSN ENV 1995-1-1 (73 1701) „Navrhování dřevěných konstrukcí“ a provedena v souladu 

s normou ČSN 73 2810.  

 

Montáţ párobrzdy včetně přelepů spojů páskou Sealband musí splňovat poţadavky 

Blower door testu s poţadavkem na těsnost N=0,6 h
-1

.  

 

Montáţ desek fermacell i jejich finální úpravu (není zamýšlena malba) musí být 

provedena v souladu s technickým předpisem firmy Fermacell a.s. 

 

Montáţ tepelné izolace musí splňovat správnost provedení, kterou definuje firma 

STEICO svými technologickými předpisy.  

 

Veškeré ostatní montáţní prvky musí být v souladu s poţadavky a technologickými 

předpisy dodávajících firem. 

 

Veškeré práce před zakrytím budou zkontrolovány za přítomnosti stavbyvedoucího 

subdodavatelské firmy a zástupcem objednavatele a technickým dozorem investora. Kontrola 

musí být zapsána do stavebního deníku.  
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3.1.9 Pracovní postup 

 

I. Připravenost podkladní konstrukce a její zaměření rovinatosti 

 

  Mezní odchylka podkladního základového betonu smí být maximálně 5 mm na 

dvoumetrové lati. Celková nerovnost podkladní konstrukce můţe být maximálně 15 mm od 

vodorovné roviny. Rovinatost konstrukce provádíme pomocí nivelačního přístroje a 

dvoumetrové nivelační lati. O nerovnostech se provede zápis do stavebního deníku. 

 

 

II. Provedení hydroizolace podkladní konstrukce proti vodě a vzlínání vlhkosti 

 

Před uloţením základového prahu se provede pokládka hydroizolačního asfaltového 

pásu např. Parabit Glass VS 040 tl. 4 mm se skelnou vyztuţí. Před natavením hydroizolačního 

pásu je nutné základ v místě uloţení hydroizolačního pásu napenetrovat penetrační nátěrem 

např. PENETRALALP. Penetraci provádíme na základu, který je čistý suchý a zbavený 

veškerých úlomků a výstupku. Penetrační nátěr aplikujeme štětkou. Po provedení a zaschnutí 

penetrace provedeme natavení hydroizolačního pásu v šíři 500 mm. Pás musí přečnívat 

směrem do interiéru o 300 mm pro napojení zbývající hydroizolace podlahy. Montáţ pásu 

provádíme tak, ţe nahříváme asfaltový pás hořákem a pomalu posouváme roli. Viz obr. 39. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 39 - Ukázka natavování pásu 

 

 

 

 

 

 



73 

 

III. Uchycení parobrzdné membrány na konstrukci těţkého dřevěného skeletu a napojení na 

vodorovnou hydroizolaci 

 

Po provedení vodorovné hydroizolace v místě budoucí obvodové stěny následuje 

uchycení parobrzdné membrány na konstrukci TDS. Tuto operaci provádíme s předstihem, 

jelikoţ po ukotvení základového prahu a svislých sloupků by nebyla moţnost provést 

parobrzdu v místech nosných sloupů a průvlaků TDS. Pro parobrzdnou vrstvu je navrţena 

syntetická membrána VAPORVLIES 120 (Sd=20-30 m). Montáţ na části TDS provedeme 

dle schématu na obrázku 40. Membránu uchytíme pomocí sponek příklepovou 

sponkovačkou viz ukázka na obrázku 41.  

 

 

Obrázek 40 - Schéma předběžné montáže parobrzdné membrány 

 

 

Obrázek 41 -  Ukázka uchycení parobrzdné membrány 
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Z důvodu celistvosti parobrzdné vrstvy je nutné provést napojení na vodorovnou 

hydroizolaci. To provedeme tak, ţe membránu přetáhneme na vodorovnou hydroizolaci 

(přesah aspoň 150 mm) a přelepíme páskou SEAL BAND (obr. 42) 

 

 

 

Obrázek 42 - páska Seal Band 

 

IV. Kotvení závitových tyčí 

 

Po provedení hydroizolace pod budoucími svislými konstrukcemi OP1 následuje 

ukotvení závitových týčí průměru 12 mm. Závitové tyče slouţí pro uchycení základového 

prahu do základu.  

 

Závitové tyče se umísťují do osy základového prahu. Tyče neumisťujeme do míst, kde 

budou dveře či francouzská okna. Rozteč a přesné umístění je zobrazeno na obr. 43 

Po vyměření polohy závitových tyčí se do základu vyvrtají díry průměru 24 mm a to do 

hloubky minimálně 130 mm. Do vyvrtaných děr aplikujeme chemickou kotvu a to minimálně 

do 4/5 výšky otvoru.  Následně vloţíme závitové tyče a ustavíme do vertikální roviny. Část 

malty by měla z otvoru vytéct.  Závitová tyč by měla vyčnívat minimálně 120 mm ze 

základové konstrukce. Minimální délka závitové tyče je 250 mm.  

 

 

 

Obrázek 43 -  Schéma pro uchycování základového prahu 
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V. Provedení přípravy základových prahu 

 

Dřevěný základový práh je navrţen z dřeva KVH třídy C24. Průřez je navrţen v šíři 

160 mm, výšky 60 mm.  

 

Základové prahy se nakrátí tak, aby lícovaly se základem. (viz obr. 39). Následně se 

přenese poloha závitových tyčí pomocí úhelníku a zaznačí se otvor. Otvor základového prahu 

se provede pomocí vrtáku do dřeva průměru 20 mm. Otvor provádíme větší pro lepší 

rektifikaci. Takto připravené základové prahy se opatří nátěrem proti biologickým houbám a 

škůdcům (Bochemit QB barvy zelené). Po zaschnutí impregnace se na spodní stranu prahů 

nanese asfaltová emulze dekprimer.   

 

VI. Osazení a vyrovnání základových prahů  

 

Po zaschnutí asfaltové impregnace osazujeme připravené prahy na závitové tyče. (viz 

obr. 44). Uchycení provedeme pomocí matice a podloţky. Vnější průměr podloţky musí být o 

10 mm větší neţli průměr vyvrtaného otvoru.  

 

 

 

Obrázek 44 - Ukázka uchycení závitové tyče a připraveného základového prahu. 

 

Po lehkém dotaţení matic upravíme polohu prahů do rovinatosti. Pro usazen 

do vodorovné roviny musíme nejprve zjistit nejvyšší bod základového prahu. Tento bod 

nalezneme pomocí nivelačního přístroje a latě. Od tohoto nejvyššího bodu provádíme 

vyrovnání prahu. Vyrovnání provádíme pomocí dřevěných klínků. (viz obr. 45). 
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Klínky vkládáme pod práh co nejblíţe k závitovým tyčím a za současného povolování matice 

vyrovnáváme základový práh do vodorovné roviny. Polohu vodorovné roviny nejvyššího 

bodu provádíme pomocí 2 m vodováhy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 45 - Ukázka vyrovnávání základového prahu pomocí vtlačování dřevěných klínků 

 

VII. Vyplnění dutin mezi základovou betonovou konstrukcí a základovým dřevěným 

prahem  

 

Po vyrovnání základového dřevěného prahu nám vznikne dutina mezi prahem a 

základem. Tuto dutinu vyplníme základovou maltou FERMACELL. Příprava malty se řídí 

dle předpisu výrobce. Vyplňování dutiny provádíme pomocí špachtlí a to tak, ţe nejprve 

z jedné strany vyplníme dutinu z 2/3 a následně pak z druhé strany doplníme zbývající třetinu 

malty. Jedině tímto způsobem zabezpečíme správné provedení výplně dutiny.  

 

VIII. Montáţ rámů obvodových stěn 

 

Dřevěné rámy budou zhotoveny z řeziva KVH třídy C24 a profilu 60/160 mm.  

Konstrukční rámy se skládají ze svislých sloupků a vodorovných hranolků a dalších 

doplňkových části jako jsou překlady, parapetní desky a výztuhy dále viz obr. 46. Rozteče 

sloupků a jednotlivé rozměry jsou uvedeny ve výrobní dokumentace (viz obr. 49).  
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Obrázek 46 - Ukázka konstrukce rámové stěny s názvoslovím 

 

IX. Řezání dřevěných prvků rámu 

 

Řezání jednotlivých prvků se provádí především pokosovou pilou, jelikoţ s ní se 

dosáhne přesného a kolmého řezu. Vodorovné hranolky se musí nakrátit na takovou délku, 

aby bylo moţné provést rohové překrytí (viz obr. 47) 

 

 

 

 Obrázek 47 -Detail znázorňující přesah v rohové části rámové konstrukce 

 

V dolním hranolku na spodní ploše je nutné provést vrtákem na dřevo výřez pro 

přečnívající závitové tyče s maticí a podloţkou.(viz obr. 48). Výřez bude proveden v průměru 

34 mm a o hloubce 25 mm.  
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Obrázek 43 - Ukázka provedení výřezu pro závitovou tyč s maticí a podložkou 

 

Uchycení vodorovného trámku do základového prahu provedeme pomocí nerezového 

vrutu 8x100 mm.  

 

X. Rozměřování polohy sloupků 

 

Umístění sloupků v konstrukci obvodového pláště je podrobně znázorněno ve výrobní 

dokumentaci (ukázka na obr. 44). Kaţdý sloupek má své identifikační číslo a v tabulce 

specifikací je podrobně definováno.  

 

 

 

Obrázek 49 - Ukázka výrobní dokumentace 
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XI. Kotvení sloupků do konstrukce TDS 

 

Sloupky budou kotveny do průvlaků pomocí úhelníkové ocelové konzoly WH0080. Tato 

konzola bude umístěna z obou stran sloupků. Pro mechanický spoj konzoly k průvlaku 

pouţijeme nerezový vrut 5x80 mm typu SCI firmy Rothoblaas.  Sloupek k uhlové konzoli 

uchytíme nerezovým vrutem 4x40 mm typu SCI od firmy Rothoblaas. Počet vrutu v konzole 

činí minimálně 3 ks. Dále viz detail na obr. 50. 

 

Uchycení sloupku k vodorovnému spodnímu trámku provedeme taktéţ pomocí uhlové 

ocelové konzoly typu WVS12060 a nerez šroubu 4x40 typu SCI firmy Rothoblaas. Dále viz 

detail obr. 50. 

 

 

 

Obrázek 50 - Detail ukotvení sloupku do průvlaku spodního vodorovného trámku 

 

XII. Montáţ oken a dveří  

 

Po provedení montáţe svislého nosného roštu na konstrukci TDS je v dalším pořadí 

montáţ oken a dveří. Aby připojovací spára mezi sloupkem a okenním (dveřním) rámem 
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správně fungovala a její ţivotnost byla co moţná největší, je nutné provést montáţ dle 

přiloţeného detailu na obr. 51.  

 

Obrázek 51 - Detail připojovací spáry 

 

XIII. Vkládání tepelné izolace mezi sloupky 

 

Po provedení nosného roštu dle výrobní dokumentace v celém rozsahu bude 

následovat vkládání tepelné dřevovláknité izolace STEICO FLEX mezi sloupky roštu. Tato 

izolace se dodává z výroby v rozměrech 575x1220.Aby izolační deska dobře drţela mezi 

sloupky, musí být její rozměr vţdy o jeden centimetr větší neţli světlý rozměr mezi sloupky 

(viz obr. 52).   

 

 

Obrázek  52 - Ukázka vkládání desek mezi sloupky a její navýšený rozměr 
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Pro řezání desek na poţadovaný rozměr pouţijeme speciální nůţ na řezání izolace.(viz 

obr. 53) 

 

Obrázek 55 - Ukázka speciálního nože pro řezání dřevovláknité izolace steico flex  

 

XIV. Opláštění svislého dřevěného roštu deskami STEICO SPECIAL 

 

Po vyskládání izolačních desek STEICO FLEX mezi sloupky v celém rozsahu, 

následuje z exteriérové strany opláštění svislého roštu izolačními deska STEICO SPECIAL 

v tloušťce 60 mm. Před montáţí těchto desek je nutné nejprve provést montáţ zakládajícího 

profilu. To můţeme provést pomocí systémového hliníkového profilu anebo pomocí dřevěné 

lišty profilu 60x60 mm. Dále je nutné, aby byla provedena montáţ všech oken a dveří 

v celém rozsahu, aby bylo moţné provedení přesahu přes připojovací spáru. 

 

Skládání desek izolačních desek musí být prováděno tzv. na vazbu. To znamená, ţe 

druhá řada vůči první řadě musí být posunuta alespoň o 250 mm.  

 

Ukotvení desek do svislého roštu se realizuje pomocí kontralatě 40/60 a hřebíku 

3,8x160  (průměr hlavy hřebíků je min. 8 mm). Tento způsob kotvení můţeme vidět na 

obrázku 56. 
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Obrázek 59 - Ukázka upevnění izolačních desek STEICO SPECIAL pomocí kontralatí a 

hřebíků 

 

Počet hřebíku na jednom běţném metru je 5 kusů s roztečí 250 mm. Dále viz detail na obr. 

60.  

 

 

Obrázek 60 - Detail kotvení desky STEICO SPECIAL 

 

XV. Obloţení fasády dřevěným sibiřským modřínem 

 

Po montáţi tepelně izolační dřevovláknité desce steico special, se montuje finální 

dřevěný obklad ze sibiřského modřínu. Desky jsou navrţeny v rozměrech tl. 19 mm, šířky 146 

mm a délky 4-5 m. Uchycení desek provedeme pomocí speciálních nerezových šroubů SCI 

4x50 mm od firmy rothoblaas.  
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XVI. Dokončovací práce z interiérové strany- montáţ parobrzdné membrány 

 

Z interiérové strany svislého nosného roštu doděláme montáţ parobrzdné membrány. 

Naváţeme jiţ na předběţně provedenou parobrzdu. Přesah musí být alespoň 150 mm a 

napojení se realizuje pomocí lepicí pásky Seal band. Upevňování membrány zajistíme 

pomocí sponek a příklepové sponkovačky. Parobrzda musí být v celé své ploše celistvá bez 

děr a vad. Po dokončení parobrzdy v celém rozsahu se provede blower doors test 

vzduchotěsnosti. Poţadavek je N=0,6 h
-1

.  

 

XVII. Montáţ dřevěného roštu pro sadrovláknitou desku Fermacell 

 

Rošt bude zhotoven z dřevěných latí  40/60. Latě budou ustavovány do horizontální 

roviny. Osová vzdálenost latí je zobrazena na (obr. 61).  Uchycení latí do svislého roštu se 

realizuje pomocí vrutu do dřeva  6x80 mm. 
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Obrázek 61 - Detail osazení latí  

 

XVIII. Montáţ sádrovláknité desky fermacell 

 

Po dokončení dřevěného roštu a rozvodů elektro, vody popřípadě kanalizace můţeme 

přistoupit k montáţi sádrovláknité desky fermacell. Desky fermacell budeme uchycovat na 

dřevěný rošt pneumatickou sponkovačkou. Sponky budou pouţity délky 35 mm v rozteči 

20cm (24 ks/m
2
).  Pro řezání desek pouţijeme okruţní pilu s vodící lištou. Pro vyfrézováním 

děr na zásuvky pouţijeme vrtačku s vykruţovací korunkou. Desky se napojují s lepenými 

nebo tmelenými spárami. V našem případě budeme desky tmelit. Spára mezi deskami musí 

být minimálně ½ tloušťky spáry. Tmelení se provádí výhradně tmelem FERMACELL, který 

se dodává v suché směsi. Směs se rozmíchá dle návodu na obalu. Spáry se vytmelí a nechají 

vytvrdnout. Tmelí se i díry po sponkách. Po vytvrdnutí se provede přebroušení. Následná 

malba jiţ nevyţaduje nátěr penetrací. 

 

 

 

Obrázek 62 - Schéma rozmístění jednotlivých tabulí desky fermacell 

 

3. 1. 10 Jakost a kontrola kvality 

 

Kontrola jakosti a správnosti provedení bude probíhat vţdy před zakrytím konstrukce 

jinou následující vrstvou.  
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Kontrolní dny, kdy se budou kontrolovat konstrukce před zakrytím, se navrhuje v tomto 

sledu.  

 

1. Kontrolní den  

 

První kontrolní den nastane po vybudování svislého nosného roštu na konstrukci TDS. 

Předmětem kontroly bude:  

 Kontrola pouţitého materiálu  

 Svislost a vodorovnost jednotlivých sloupků  

 Shodnost s výrobní dokumentací 

 Kontrola uchycení jednotlivých prvků  

 

2. Kontrolní den  

 

Druhý kontrolní den bude po zhotovení mezisloupkové izolace a souběţné montáţi oken a 

dveří.  

Předmětem kontroly bude:  

 Kontrola pouţité tepelné izolace – shodnost s projektovou dokumentací  

 Vyplnění izolací ve všech mezisloupkových prostorech.  

 Montáţ oken a dveří dle detailu připojovací spáry  

 Kontrola rovinatosti osazených oken a dveří  

 Kontrola správnosti oken dle návrhu v projektové dokumentaci  

 

3. Kontrolní den 

 

Třetí kontrolní den proběhne po provedení tepelné izolace Steico special na roštu 

svislých sloupků a jejich uchycení pomocí dřevěných latí, které jsou jiţ přípravou pro montáţ 

finálního dřevěného obloţení. Dále k tomuto dni by měla být provedena i parobrzdná 

membrána z interiérové strany včetně dřevěného roštu pro uchycení desky fermacell.  

Podmětem kontroly bude:  

 Shodnost materiálu a skladby dle projektové dokumentace  

 Rovinatost provedeného laťovaní  

 Vyvedení instalací v instalační mezeře 
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 Těsnost parobrzdné membrány (Blower door test)  

 Kotvení tepelné izolace z exteriéru – správnost dle návrhu  

 

4. Kontrolní den  

 

Tento kontrolní den by měl být poslední a mělo by dojít k předání a převzetí díla. 

K tomuto dni bude zrealizováno finální opláštění dřevěným modřínovým obloţením 

z exteriéru a v interiéru opláštění deskou fermacell včetně zatmelení a vybroušení spár a 

osazení elektrokrabic. Předmětem kontroly bude:  

 Kontrola pouţitého materiálu  

 Estetika dřevěného obloţení 

 Správnost provedení opláštění desek fermacell  

 

Povinnosti stavbyvedoucího je, aby vţdy před dokončení jednotlivé etapy procesu 

budování obvodového pláště, vyzval s týdenním předstihem ke kontrole investora (popř. 

technický dozor investora). Z kaţdého kontrolního dne bude proveden zápis do stavebního 

deníku. Pokud budou zjištěny nedostatky a vady na díle, sjedná se moţná náprava s termínem 

plnění a kontroly.    

 

3. 1. 11 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

Kaţdý pracovník musí být opatřen ochrannými prostředky: 

Rukavice, pracovní oděv, pracovní boty s protiskluzovou podráţkou, brýle, přilba, jistícími 

prostředky proti pádu (bederní a hrudní úvazek) 

 

Při práce ve výškách musí být kaţdý pracovník k tomuto úkonu zdravotně způsobilý a 

proškolen o BOZP  při práce ve výškách. Vše musí být zaevidováno a podepsáno 

ve stavebním deníku. Kaţdý pracovník musí být jištěn proti pádu jistícími prostředky (lano, 

úvazky, jistící pomůcky). Ochrana proti pádu můţe být doplněna hrazením výšky 1,0m. Při 

dopravě, manipulaci a montáţi prvků OP je třeba dbát všech bezpečnostních opatření 

vyplývajících ze zákona a příslušných předpisů, zejména práce se zavěšeným břemenem  

ČSN ISO 12480-1. 
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Směrnice Rady 92/57/EHS o minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 

dočasných nebo přechodných staveništích. 

 

Dále viz zákony a vyhlášky: 

Nařízení vlády č.101/2005Sb., o podr. poţ. na pracoviště a pracovní prostředí. 

Vyhl. č.137/1998Sb. O obecných technických poţadavcích na výstavbu. 

Nařízení vlády č.178/2001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci, ve znění 

nařízení vlády č.523/2002Sb.a nařízení vlády č.441/2004. 

Nařízení vlády č.378/2001Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a 

pouţívání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

3. 1. 12 Ekologie 

 

Stavba nijak nenarušuje ekologii prostředí. Při montáţi se nebudou vyskytovat látky 

ani prostředky ohroţující ekologii. Odpad, který vznikl při výstavbě je povinen zhotovitel 

ekologicky odstranit dle zákona o odpadech (§ 12 odst. 3 zákona o odpadech) 

3. 1. 13 Literatura a předpisy 

 

ČSN 73 2810 „Provádění dřevěných konstrukcí“ 

ČSN ENV 1995-1-1 (73 1701) „Navrhování dřevěných konstrukcí“ 

Montáţní návod Dekwood 

3. 1. 14 Změnové řízení  

 

Pouze na souhlas investora 

 

3. 1. 15 Rozdělovník  

 

Celkem budou zhotoveny 3 kopie pro stavbyvedoucího, investora, technický dozor 

investora. 

3. 1. 16 Přílohy 

 

Výrobní dokumentace OP1, rozpočet a harmonogram 
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3.2. Technologický předpis obvodového pláště 2 (OP2) 

 

3.2.1 Obecné informace  

 

Předmětem řešení je obvodový plášť těţkého dřevěného skeletu, který má být zhotoven na 

hotelovém objektu Gorol. Jedná se o objekt ve tvaru polovičního šestiúhelníku, který je 

konstrukčně rozdělen do tří totoţných částí. Rozměry jedné části jsou 18x7 m. Výška objektu 

je 11 m.  Konstrukční nosný systém je proveden jako TDS s řeziva BSH třídy GL24h. Průřez 

nosných sloupů je 200x200 mm, průvlaků 200x300 mm a stropních trámu 160x200 mm.  

Osová rozteč nosných sloupů činní 4500 mm. 

Celá konstrukce OP2 je částečně prefabrikovaná. OP2 bude v jádru zhotoven 

ze sendvičových panelů (Europanel). Ostatní vrstvy budou dopracovány na staveništi. 

 

3.2.2 Materiál, jeho doprava a skladování na staveništi  

 

Navrţený alternativní obvodový plášť bude zhotoven ze sendvičových panelů, známe pod 

pojmem Europanel. Tloušťka Europanelu činní 210 mm. Tímto panelem bude opláštěná 

konstrukce TDS.   

 

Skladba obvodového pláště OP2 z interiérové strany:  

 

1.Sádrovláknitá deska Fermacell 12,5 mm 

 

 Tato konstrukční univerzální deska barvy bílé, bude pouţita v rozměrech 2500x1250 

mm. Desky se skladuji na paletách rozměru 2500x1250. Počet desek na paletě je 48 ks coţ 

činní celkem 150 m
2
. Palety na staveniště budou dopraveny nákladním automobilem 

s hydraulickou rukou. Na staveništi budou uloţeny ve vnitřních prostorách objektu. 

Manipulace na staveništi bude zajištěna vysokozdviţným vozíkem s vidlemi, popřípadě 

statickým jeřábem.  Desky fermacell musí být v suchu a chráněny proti povětrnostním 

vlivům. Nezabudovávat v mokré, či vlhkém stavu.  

 

Doplňkový materiál: šrouby, sponky 35 mm v krabicích po 1000 ks, tmelící sádra Fermacell 

25 kg. 
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2. Dřevěný rošt z dřevěných  latí 40/60 mm  

  

 Latě budou z rostlého dřeva třídy C24. Latě jsou skladovány ve svazcích na 

prokladkách v délkách 4-5 m. Doprava na staveniště bude zajišťovat nákladní automobil 

s hydraulickou rukou. Na staveništi budou uloţeny na skládce materiálu (zpevněná 

odvodněná plocha).  Manipulace na staveništi bude realizována pomocí jeřábu popřípadě 

vysokozdviţného vozíku s vidlemi. Při skladování v exteriéru chránit fólií před 

povětrnostními vlivy.  

 

Doplňkový materiál: vrut do dřeva se zápustnou hlavou 6x60 v krabicích po 1000 ks.  

 

 

4. Europanel tloušťky 210 B  

  

 Tento sendvičový panel bude na stavbu dodáván v šířce 1250 mm, výšce 3000 mm a 

tloušťce 210 mm. Tento panel je sloţený ze dvou osb desek 4 tloušťky 15 mm a z jádra, které 

tvoří stabilizovaný tvrzený polystyren (viz. Obr. 63).   Skladovat se bude na staveništní 

skládce. Doprava bude zajištěna kamiónem a odbavení bude provedeno pomocí jeřábu.  

 

Doplňující materiál: spojovací panel 180 mm, PU lepidla, dřevěné vloţené desky tl. 40 mm, 

šrouby   

 

 

 

 

Obrázek 63 - Ukázka Europanelu 
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8. Dřevěné laťování – latě 40/60 mm  

 

Latě budou z rostlého dřeva třídy C24. Latě jsou skladovány ve svazcích na 

prokladkách v délkách 4-5 m. Dopravu na staveniště bude zajišťovat nákladní automobil 

s hydraulickou rukou. Na staveništi budou uloţeny na skládce materiálu (zpevněná 

odvodněná plocha).  Manipulace na staveništi bude realizována pomocí jeřábu popřípadě 

vysokozdviţného vozíku s vidlemi. Při skladování v exteriéru chránit fólií před 

povětrnostními vlivy.  

 

Doplňkový materiál: vrut do dřeva se zápustnou hlavou 6x80 v krabicích po 1000 ks.  

 

9. Modřínový sibiřský dřevěný obklad  

 

Pro finální vzhled bude pouţit dřevěný obklad ze sibiřského modřínu. Desky jsou 

navrţeny v rozměrech tl. 19 mm, šířky 146 mm a délky 4-5 m. Profil palubky je navrhnut typ 

SOFline viz obr. 33. Na stavbu budou přivezený v balících na prokládkách. Sloţení a 

manipulace na staveništi bude zajišťovat statický jeřáb popřípadě VZV. Skladovat se budou 

na staveništní skládce.  

 

 

3.2.3. Připravenost staveniště 

 

Před zahájením prací na OP2 musí být provedeno: 

  

 Základy musí být provedeny v plném rozsahu  

 Konstrukce těţkého dřevěného skeletu v plném rozsahu dle projektové dokumentace  

 Stropní konstrukce včetně bednění 

 Konstrukce krovu (bez bednění). 

 Prostor od budoucího obvodového pláště musí být čistý ve vzdálenosti 1,5 m.  

 Skládky musí být předzásobeny materiálem  

 K dispozici musí být lešení do výšky min 12 m a délky 70 m 
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 Mezní odchylka podkladní konstrukce (základů) od vodorovné roviny musí být max. 

5mm na dvoumetrové lati. 

 Mezní odchylka celé podkladní konstrukce (základů) od vodorovné roviny můţe být 

max. 15 mm.  

 

3.2.4 Převzetí staveniště 

 

Převzetí staveniště bude mezi stavbyvedoucím firmy provádějící OP 2(subdodavatel) a 

pověřeným zástupcem objednavatele (objednavatel = generální dodavatel stavby). U převzetí 

staveniště budou zkontrolovány výše uvedené podměty v kapitole 3.2.3 Pracovní podmínky.  

 

Objednavatel je povinné subdodavateli zpřístupnit připojení k elektrické energie, vodě 

a umoţnit vyuţití napojení na kanalizaci popřípadě uţívat jiţ umístěné TOI-TOI. Dále je 

povinné objednavatel pracoviště uvolnit pro provádějícího subdodavatele, tak aby mu 

nepřekáţely v provedení jeho prací. 

 

Objednavatel seznámí subdodavatele o rizicích na stavbě a provede školení BOZP.  

O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol. Tento počin bude i zapsán do 

stavebního deníku.   

 

3.2.5 Obecné pracovní podmínky 

 

Veškeré pracovní úkony budou přerušeny: 

 Za sníţené viditelnosti 

 Pokud rychlost větru překročí 10,7 m s 

 Pokud teplota klesne pod -10 °C 

 Pokud bude námraza, silný déšť, silné sněţení nebo bouřka 

 

Kaţdý pracovník čety musí být proškolen o jednotlivých pracovních postupech, BOZP a 

rizicích na stavbě. Kaţdý pracovník musí být vybaven pracovními ochrannými pomůckami 

v souladu s BOZP. 
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3.2.6 Personální obsazení 

 

Stavbyvedoucí 

 Zastupuje subdodavatelskou firmu 

 Jedná se zástupci generálního dodavatele, technický dozorem investora a vedoucím 

pracovní čety 

 Zodpovídá za provedenou práci  

 Zodpovídá za dodrţování BOZP  

 Řídí a kontroluje průběh prací 

 Zjišťuje přísun materiálu  

 Provádí kontrolní dny 

 Kontroluje finanční tok peněz  

 Vede pracovní deník 

 

Vedoucí čety, mistr 

 Jedná se stavbyvedoucím  

 V ojedinělých případech zastupuje stavbyvedoucího  

 Vede pracovníky a kontroluje je 

 Zodpovídá za dodrţení BOZP svých pracovníku 

 Pracuje spolu s dělníky a provádí především komplikovanější detaily OP 

 Kontroluje pracovní docházku 

 Řídí pracovní postup a konzultuje se stavbyvedoucím  

 Kontroluje dodávku materiálů 

 

Montéři (6) 

 řídí se pokyny mistra 

 sestavují OP z Europanelu 

 provádí opláštění OSB deskou, laťování, finální obklad sibiřským modřínem 

 dodrţují BOZP  

 musí být kvalifikování ve svém oboru  

 jsou drţiteli vazačského průkazu 

 jsou proškolení v pracích ve výškách 
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Tesaři (4) 

 řídí se pokyny mistra 

 provádí rošt pro uchycení dřevěného finálního obloţení  

 montují dřevěné obloţení ze sibiřského modřínu 

 dodrţují BOZP  

 musí být kvalifikování ve svém oboru a v pracích ve výškách 

 

Sádrokartonáři (6) 

 řídí se pokyny mistra  

 provádí rošt pro uchycení desek fermacell 

 přelepují spoje jednotlivých osb desek parotěsnící fólii Airstop 

 provádí opláštění deskami fermacell  

 provádí finální úpravu desek fermacell 

 musí být kvalifikování ve svém oboru  

 dodrţují BOZP 

 

 

Montážníci oken a dveří (4) 

 řídí se pokyny mistra 

 provádí montáţ oken dle navrţených detailů  

 musí být kvalifikování ve svém oboru  

 dodrţují BOZP  

 

 

pomocní dělníci (3) 

 řídí se pokyny mistra a pokynu čety, ke které jsou přiděleny 

 provádí pomocné práce jednotlivých pracovních čet  

 provádí přípravné práce před montáţí 

 jsou drţiteli vazačského průkazu 

 dodrţují BOZP  
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Jeřábník   

 řídí se pokyny mistra a vazačů 

 obsluhuje jeřáb 

 je drţitelem jeřábnického průkazu 

 dodrţují BOZP  

 

3.2.7 Pracovní pomůcky 

 

Tesařské pomůcky 

Pomůcky:  

 kladívko tesařské, ocasní pila, rámová pila, tuţka, úhelník, metr, spojovací prvky, 

vodováha, lano(10m), rašple, hoblík, dláto, gumovou palici, olovnici, zednický 

provázek, stahovací popruhy, ţebřík (5m), stavební kozy, nůţ, sponkovačka, 

 

Stroje:  

 jeřáb PENEIR, přímočará pila ocáska, okruţní pila, motorová řetězová pila, nivelační 

přístroj, vrtačku, elektrický hoblík, uhlová bruska, pneumatická hřebíkovačka, 

kompresor s výtlakem min 8 bar. 

 

Sádrokartonářské pomůcky 

Pomůcky: 

 metr, úhelník, vodováhu, tuţka, spojovací materiál, rašple, vykruţovač, pilka, nůţ 

 

Stroje:  

 jeřáb PENEIR, přímočará pila, okruţní pila, vrtačka 

 

 

Montážníci oken  

Pomůcky: 

 metr, úhelník, vodováha, tuţka, spojovací materiál, montáţní klínky, montáţní kliku, 

pistol na tmel, nůţ, úvazky.  

 

Stroje:  
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 jeřáb PENEIR, vrtačku.  

 

Vazači musí mít uvazovací popruhy 

 

3.2.8 Požadavky 

 

Montáţ sendvičových europanelů obvodového pláště musí být provedena v souladu 

s technologickým předpisem výrobce. 

 

Spoje jednotlivých europanelů musí být přelepeny vzduchotěsnící páskou Airstop a celá 

konstrukce musí splňovat poţadavek na vzduchotěsnost N=0,6 h
-1

.  

 

Montáţ desek fermacell i jejich finální úpravu (není zamýšlena malba) musí být provedena 

v souladu s technickým předpisem firmy Fermacell a.s. 

 

Veškeré ostatní montáţní prvky musí být v souladu s poţadavky a technologickými předpisy 

dodávajících firem. 

 

Veškeré práce před zakrytím budou zkontrolovány za přítomnosti stavbyvedoucího 

subdodavatelské firmy a zástupcem objednavatele a technického dozoru investora. Kontrola 

musí být zapsána do stavebního deníku.  

 

3.2.9Pracovní postup 

 

 

I. Připravenost podkladní konstrukce a její zaměření rovinatosti 

 

Mezní odchylka podkladního základového betonu smí být maximálně 5 mm na 

dvoumetrové lati. Celková nerovnost podkladní konstrukce můţe být maximálně 15 mm od 

vodorovné roviny. Rovinatost konstrukce provádíme pomocí nivelačního přístroje a 

dvoumetrové nivelační lati. O nerovnostech se provede zápis do stavebního deníku. 
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II. Provedení hydroizolace podkladní konstrukce proti vodě a vzlínání vlhkosti 

 

Před uloţením základového modřínového prahu se provede pokládka hydroizolačního 

asfaltového pásu např. Parabit Glass VS 040 tl. 4 mm se skelnou vyztuţi. Před natavením 

hydroizolačního pásu je nutné základ v místě uloţení hydroizolačního pásu napenetrovat 

penetrační nátěrem např. PENETRALALP. Penetraci provádíme na základu, který je čistý 

suchý a zbavený veškerých úlomků a výstupku. Penetrační nátěr aplikujeme štětkou. Po 

provedení a zaschnutí penetrace provedeme natavení hydroizolačního pásu v šíři 500 mm. Pás 

musí přečnívat směrem do interiéru o 300 mm pro napojení zbývající hydroizolace podlahy. 

Montáţ pásu provádíme tak, ţe nahříváme asfaltový pás hořákem a pomalu posouváme roli.  

 

 

III. Uchycení parobrzdné membrány na konstrukci těţkého dřevěného skeletu a napojení 

na vodorovnou hydroizolaci 

 

Po provedení vodorovné hydroizolace v místě budoucí obvodové stěny následuje 

uchycení parobrzdné hydroizolace na konstrukci TDS. Tuto operaci provádíme 

s předstihem, jelikoţ po ukotvení základového prahu a europanelu by nebyla moţnost 

provést přelepení jednotlivých spojů v místech nosných sloupů a průvlaků TDS. Pro 

parobrzdnou vrstvu je navrţena syntetická membrána VAPORVLIES 120 (Sd=20-30 m). 

Montáţ na části TDS provedeme dle schématu na obrázku 40. Membránu uchytíme pomocí 

sponek příklepovou sponkovačkou viz ukázka na obrázku 41.  

 

 

Z důvodu celistvosti parobrzdné vrstvy je nutné provést napojení na vodorovnou 

hydroizolaci. To provedeme tak, ţe membránu přetáhneme na vodorovnou hydroizolaci 

(přesah aspoň 150 mm) a přelepíme páskou SEAL BAND (obr. 42) 
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IV. Kotvení závitových tyčí 

 

Po provedení hydroizolace pod budoucími svislými konstrukcemi OP1 následuje 

ukotvení závitových týčí průměru 12 mm. Závitové tyče slouţí pro uchycení základového 

prahu do základu.  

 

Závitové tyče se umísťují do osy základového prahu. Tyče neumisťujeme do míst, kde 

budou dveře či francouzská okna. Rozteč závitových tyčí je 700 mm. Po vyměření polohy 

závitových tyčí se do základu vyvrtají díry průměru 24 mm a to do hloubky minimálně 130 

mm. Do vyvrtaných děr aplikujeme chemickou kotvu a to minimálně do 4/5 výšky otvoru.  

Následně vloţíme závitové tyče a ustavíme do vertikální roviny. Část malty by měla z otvoru 

vytéct.  Závitová tyč by měla vyčnívat minimálně 120 mm ze základové konstrukce. 

Minimální délka závitové tyče je 250 mm.  

 

 

V. Provedení přípravy základových prahu a spodního vodorovného trámku 

 

Dřevěný základový práh je navrţen z  modřínového dřeva KVH třídy C24. Průřez je 

navrţen v šíři 210 mm, výšky 60 mm.  

 

Základové prahy se nakrátí tak, aby lícovaly se základem. (viz obr. 44). Následně se 

přenese poloha závitových tyčí pomocí úhelníku a zaznačí se otvor. Otvor základového prahu 

se provede pomocí vrtáku do dřeva průměru 20 mm. Otvor provádíme větší pro lepší 

rektifikaci. Takto připravené základové prahy se opatří nátěrem proti biologickým houbám a 

škůdcům (Bochemit QB barvy zelené). Po zaschnutí impregnace se na spodní stranu prahů 

nanese asfaltová emulze dekprimer.  

 

Dále je potřeba si připravit spodní vodorovný trámek, který bude usazen na základovou 

konstrukci spolu se základovým prahem. Trámek je navrţen ze smrkového řeziva v šíří 180 

mm a výšky 40 mm.  Na spodní vodorovný trámek přeneseme polohu otvorů pro závitové 

tyče pomocí úhelníku. Otvor vyvrtáme vrtákem do dřeva průměru 20 mm. Otvor provádíme 

větší pro lepší rektifikaci. 
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VI. Osazení a vyrovnání základových prahů a spodního vodorovného trámku 

 

Připravený základový práh a spodní vodorovný trámek osadíme na závitové tyče a 

opatříme podloţkou a matici. Podloţky musí být o 10 mm větší neţli průměr vyvrtaného 

otvoru.  

 

Po lehkém dotaţení matic upravíme polohu prahů do rovinatosti. Pro usazení do 

vodorovné roviny musíme nejprve zjistit nejvyšší bod základového prahu. Tento bod 

nalezneme pomocí nivelačního přístroje a latě. Od tohoto nejvyššího bodu provádíme 

vyrovnání prahu. Vyrovnání provádíme pomocí dřevěných klínků. (viz obr. 45). 

Klínky vkládáme pod práh co nejblíţe k závitovým tyčím a za současného povolování matice 

vyrovnáváme základový práh do vodorovné roviny. Polohu vodorovné roviny nejvyššího 

bodu provádíme pomocí 2 m vodováhy. 

 

VII. Vyplnění dutin mezi základovou betonovou konstrukcí a základovým dřevěným prahem  

 

Po vyrovnání základového dřevěného prahu nám vznikne dutina mezi prahem a základem. 

Tuto dutinu vyplníme základovou maltou FERMACELL. Příprava malty se řídí dle předpisu 

výrobce. Vyplňování dutiny provádíme pomocí špachtlí a to tak, ţe nejprve z jedné strany 

vyplníme dutinu z 2/3 a následně pak následně z druhé strany doplníme zbývající třetinu 

malty. Jedině tímto způsobem zabezpečíme správné provedení výplně dutiny.  

 

VIII. Montáţ EUROPANELŮ 

 

Připravenost základového prahu s vodorovným trámkem by měla být dle ukázky na 

obr. 64 
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Obrázek 64 - Ukázka provedení základového prahu z modřínu a vodorovného spodního 

trámku ze smrku 

 

Zaloţení europanelu se provádí vţdy v rohu objektu. Europanely se osazují pomocí jeřábu a 

koordinačních montáţníku, kteří nasměřují a osadí panel na vodorovný spodní trámek (viz 

detail na obr. 65). 

 

Obrázek  65 - Detail napojení europanelu na základovou konstrukci a její utěsnění  

 

Ukotvení panelu do spodního trámku provedeme z boční strany pomocí vrutu do dřeva8x80 

mm.  

Samotná montáţ obvodové stěny systému EUROPANEL spočívá v tom, ţe se jednotlivé 

panely (šířka 1250 mm a výšky 3000 mm) se skládají a spojují mezi sebou pomocí 

spojovacího panelu. (viz obr. 66).  
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Obrázek 66: Znázornění montáže systému EUROPANEL pro panel 170 mm 

 

Spoj mezi jednotlivými panely se provede přes spojovací panel. Spojovací panel se opatří PU 

lepidlem a vloţí se mezi panely. Dále viz detail na obrázku 67.  

 

 

Obrázek 67 - Detail spoje mezi jednotlivými panely  

 

Europanely se také kotví do průvlaku TDS. Kotvení zabezpečíme vrutem do dřeva 8x360 

mm. Dále viz detail spoje na obrázku 68. 
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Obrázek 68 -  detail kotvení EUROPANELU 

 

Montáţ jednotlivých panelů provádíme dle montáţní dokumentace. Ukázka výrobní montáţe 

je na obrázku 69.  

 

 

Obrázek 69- Ukázka montážní dokumentace EUROPANELU 
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IX. Řezání EUROPANELU 

 

Europanel je univerzální panel, který se dá jakkoliv krátí a přizpůsobovat jakýmkoliv 

potřebným rozměrům. Řezání Europanelu provádíme pomocí kotoučové pily. Takto 

provedeme rovný řez. Pro vytvoření dráţky v polystyrenu pro vloţení spojovacího panelu, 

pouţijeme elektrickou řezačku polystyrenu (viz obr. 70). Hloubka dráţky je 42 mm. 

 

 

  

Obr. 70 Elektrická řezačka na polystyren  

 

X. Úprava okenních a dveřních otvorů 

 

Okenní nebo dveřní otvory se musí do panelu vyřezat anebo vyskládat. Pro usazení okna či 

dveří do otvoru musíme otvor olemovat dřevěnými smrkovými deskami průřezu 180x40 mm. 

Pro otvor vyřezaný se pomocí řezačky na polystyren proveden hlubší dráţka o hloubce 60 

mm do ní se vloţí dřevěná deska výše uvedeného průřezu a dále na tuto desku uloţíme 20 mm 

tlustý pásek extrudovaného polystyrenu.  Dále viz detail pro okenní otvor vyřezaný na 

obrázku 71.   
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Obrázek 71 - Detail úpravy okenního otvoru 

 

U okenního otvoru vyskládaného nám odpadá řezání a dráţkování EUROPANELU. 

U toho typu otvoru vyuţíváme dráţku panelu z výroby o hloubce 42 mm. Do této dráţky se 

vloţí dřevěná deska průřezu 180x40 mm a na ní se pak nastaví extrudovaný polystyren 

tloušťky 20 mm. Dále viz detail okenního otvoru na obrázku 72.  

 

 

 

 

 

Obrázek 72 - Detail provedení okenního otvoru vyskládaného  

 

XI. Montáţ panelů v druhém nadzemním podlaţí 

 

Po vyskládání panelu v celém rozsahu 1.NP následuje uzavření panelu v horní části 

vloţením dřevěného prvku průřezu 180x40 mm. Dále na Europanel přetáhneme bednění 

stropní konstrukce (OSB 25 mm) tak, ţe lícuje s vnějším lícem EUROPANELU. Na takto 

provedené konstrukci upevníme shora vymezovací dřevěný profil průřezu 180x40 mm(viz 

obr73). Dále provádíme montáţ jak v 1.NP.  
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Obrázek 73 - Detail založení montáže v 2.NP 

 

XII. Ostatní konstrukce OP2  

Ostatní konstrukce obvodového pláště číslo 2 jsou:  

 dřevěný rošt s dřevěným obloţením ze sibiřského modřínu (exteriér) 

 předstěna z desek fermacell (interiér) 

Tyto konstrukce jsou detailně popsány v kapitole 3.1.8 Pracovní postup OP1.  

 

3.2.10 Jakost a kontrola kvality 

 

Kontrola jakosti a správnosti provedení bude probíhat vţdy před zakrytím konstrukce jinou 

následující vrstvou.  

 

Kontrolní dny, kdy se budou kontrolovat konstrukce před zakrytím, se navrhuje v tomto 

sledu.  
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1. Kontrolní den  

 

První kontrolní den nastane po vyskládání a uchycení EUROPANELU na konstrukci 

TDS Předmětem kontroly bude:  

 Kontrola pouţitého materiálu  

 Svislost a vodorovnost   

 Shodnost s výrobní dokumentací 

 Kontrola uchycení jednotlivých prvků  

 

2. Kontrolní den 

  

Druhý kontrolní den bude po realizaci roštu pro montáţ dřevěného obkladu ze sibiřského 

modřínu. Dále k tomuto dni musí být přelepeny spoje mezi EUROPANELI a provedena 

montáţ roštu pro desky fermacell. Předmětem kontroly budou také osazení oken dveří.  

 

Předmětem kontroly bude: 

 Montáţ oken a dveří dle detailu připojovací spáry  

 Kontrola rovinatosti osazených oken a dveří  

 Kontrola správnosti oken dle návrhu v projektové dokumentaci  

 Kontrola vzduchotěsnosti 

 Kontrola roštu 

 

3. Kontrolní den  

 

Tento kontrolní den by měl být poslední a mělo by dojít k předání a převzetí díla. K tomuto 

dni bude zrealizováno finální opláštění dřevěným modřínovým obloţením z exteriéru a 

v interiéru opláštění deskou fermacell včetně zatmelení a vybroušení spár a osazení 

elektrokrabic. Předmětem kontroly bude:  

 Kontrola pouţitého materiálu  

 Estetika dřevěného obloţení 

 Správnost provedení opláštění desek fermacell  
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Povinnosti stavbyvedoucího je, aby vţdy před dokončení jednotlivé etapy procesu budování 

obvodového pláště, vyzval s týdenním předstihem ke kontrole investora (popř. technický 

dozor investora). Z kaţdého kontrolního dne bude proveden zápis do stavebního deníku. 

Pokud budou zjištěny nedostatky a vady na díle, sjedná se moţná náprava s termínem plnění 

a kontroly.    

 

3. 2. 11 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

Kaţdý pracovník musí být opatřen ochrannými prostředky: 

Rukavice, pracovní oděv, pracovní boty s protiskluzovou podráţkou, brýle, přilba, jistícími 

prostředky proti pádu (bederní a hrudní úvazek) 

 

Při práce ve výškách musí být kaţdý pracovník k tomuto úkonu zdravotně způsobilý a 

proškolen o BOZP  při práce ve výškách. Vše musí být zaevidováno a podepsáno 

ve stavebním deníku. Kaţdý pracovník musí být jištěn proti pádu jistícími prostředky (lano, 

úvazky, jistící pomůcky). Ochrana proti pádu můţe být doplněna hrazením výšky 1,0m. Při 

dopravě, manipulaci a montáţi prvků OP je třeba dbát všech bezpečnostních opatření 

vyplývajících ze zákona a příslušných předpisů, zejména práce se zavěšeným břemenem  

ČSN ISO 12480-1. 

Směrnice Rady 92/57/EHS o minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 

dočasných nebo přechodných staveništích. 

 

 

Dále viz zákony a vyhlášky: 

Nařízení vlády č.101/2005Sb., o podr. poţ. na pracoviště a pracovní prostředí. 

Vyhl. č.137/1998Sb. O obecných technických poţadavcích na výstavbu. 

Nařízení vlády č.178/2001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci, ve znění 

nařízení vlády č.523/2002Sb.a nařízení vlády č.441/2004. 

Nařízení vlády č.378/2001Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a 

pouţívání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
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3. 2. 12 Ekologie 

 

Stavba nijak nenarušuje ekologii prostředí. Při montáţi se nebudou vyskytovat látky 

ani prostředky ohroţující ekologii. Odpad, který vznikl při výstavbě je povinen zhotovitel 

ekologicky odstranit dle zákona o odpadech (§ 12 odst. 3 zákona o odpadech) 

 

3. 2. 13 Literatura a předpisy 

 

ČSN 73 2810 „Provádění dřevěných konstrukcí“ 

ČSN ENV 1995-1-1 (73 1701) „Navrhování dřevěných konstrukcí“ 

Montáţní návod firmy EUROPANEL  

  

3. 2. 14 Změnové řízení  

 

Pouze na souhlas investora 

 

3. 2. 15 Rozdělovník  

 

Celkem budou zhotoveny 3 kopie pro stavbyvedoucího, investora, technický dozor investora. 

 

3. 2. 16 Přílohy 

 

Výrobní dokumentace OP2, rozpočet a harmonogram 
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4. Závěr diplomové práce 
 

 

4.1 Rekapitulace obvodových plášťů  

 

4.1.1 Varianta obvodového pláště číslo 1 

 

Tento obvodový plášť jsem navrhl jako moţnou alternativu opláštění těţkého 

dřevěného skeletu. Toto variantní řešení vyniká dobrými tepelně izolačními a akustickými 

vlastnostmi, ale také velice dobrými akumulačními vlastnostmi. Schopnost akumulace tepla je 

zajištěna pouţitím izolaci Steico Flex, Special. Tyto izolace jsou výjimečné také z hlediska 

ochrany proti vedrům. Díky jejímu fázovému posunu přenosu tepla je zabráněno přehřívání 

interiéru v letním období.  Tento návrh obvodového pláště hodnotím jako jednu z nejlepších 

moţných variant opláštění TDS. Nevýhodou toho návrhu je však větší pracnost na staveništi a 

prodluţuje se také doba realizace. Finanční náročnost je také vyšší, ale však adekvátní 

k vlastnostem, které obvodový plášť nabízí. Jako vylepšení této alternativy navrhuji 

pouţit místo dřevěných sloupků (160/60) nosníky Steico Wall. Díky těmto nosníkům jsou 

minimalizovány systematické tepelné mosty a díky tomu je plášť energeticky šetrnější.  

 

Obrázek 74 - Řez obvodovým pláště č. 1 
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4.1.2 Varianta obvodového pláště č. 2 

 

Jako druhou alternativu jsem navrhl obvodový plášť, jehoţ jádro je 

z prefabrikovaného sendvičového panelu tzv. EUROPANEL. Tento panel je staticky únosný a 

také tepelněizolační a proto výstavba obvodových plášťů z toho panelu je velice rychlá a 

snadná. Celý systém EUROPANELU je jednoduchý a přizpůsobivý. Jelikoţ je to 

prefabrikovaný díl vyráběný sériově, je i jeho finanční náročnost malá. Rychlá a jednoduchá 

montáţ sniţuje časovou náročnost výstavby a díky tomu také sniţuje celkové financování. 

Nevýhodou těchto panelu je, ţe jádro panelu je tvořeno ze samozhášivého tvrzeného 

polystyrenu, coţ zapříčiňuje nízkou akumulaci tepla, horší akustické vlastnosti a přehřívání 

interiéru v letním období. Tyto neduhy tohoto systému jsou zase eliminovány cenou a 

rychlosti stavby. Z hlediska vylepšení EUROPANELU bych osobně do předstěny(instalační 

mezery) aplikoval izolaci s akustickými vlastnostmi a totéţ bych provedl i na straně 

exteriérové. Je však na zváţení, zdali tyto úpravy budou rentabilní a prioritní pro investora.   

 

 

 

Obrázek 75- Řez obvodovým pláštěm č. 2 
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4.2 Zhodnocení variantních řešení obvodových plášťů z hlediska časové 

náročnosti a finanční náročnosti 

 

4.2.1 Zhodnocení z hlediska časové náročnosti 

 

Časová náročnost výstavby obvodového pláště je přímo úměrná jeho pracnosti a 

sloţitosti. Mnoho času na staveništi ušetříme, kdyţ vyuţijeme ve výstavbě prefabrikátů. 

V důsledku toho se nám stavba urychlí, ale finanční náročnost můţe vzrůst. Proto je vţdy 

dobré analyzovat časovou i finanční náročnost a vyvodit z toho co nejpříznivější výsledek. 

V neposlední řadě by měl vstoupit do procesu analýzy i podmět kvality a vlastnosti výrobku.  

Na základě provedených harmonogramu jednotlivých variant obvodových plášťů jsem dospěl 

k výsledku, který je zobrazen na obrázku č. 76  

 

 

 

 Obrázek 76 - grafické srovnání časové náročnosti obou obvodových plášťů  
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Z grafického srovnání můţeme jasně zpozorovat, ţe obvodový plášť číslo jedna má vyšší 

časovou náročnost (61 dní) neţ náročnost obvodového pláště číslo dvě (45 dní). Tudíţ rozdíl 

mezi OP1 a OP2 je 16dní.  

 

4.2.2 Zhodnocení z hlediska finanční náročnosti  

 

Finanční náročnost bývá většinou prvním hlediskem, které rozhoduje o tom, zda bude 

stavební prvek či technologie na stavbě pouţita. Chybou někdy bývá, ţe se zapomíná na 

časovou náročnost. Ta pak vskutku můţeme stavbu prodraţit a celé financování stavby 

rozhodit.  

 

Vţdy je proto nutné provést rozpočet kaţdé technologické alternativy a stanovit tak 

finanční náročnost.  

Na základě provedení jednotlivých rozpočtů mých navrţených obvodových plášťů jsem 

dospěl k závěru, který můţete vidět v grafickém znázornění na obrázku 77. 

 

 

 

 

Obrázek 77 – grafické srovnání finanční náročnosti navržených obvodových plášťů 
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4.2.3 Rekapitulace zjištěných faktorů 

 

Do následující tabulky jsem uvedl zjištěné hodnoty pozorovaných faktorů  

 

Soupis sledovaných faktorů vybraných obvodových plášťů 

Sledovaný faktor OP1 OP2 Rozdíl 

Časová náročnost [dny] 61 45 16 

Finanční náročnost [Kč] 2 385 196 2 505 058 119 862 

Tepelně technické vlastnosti [W/m
2
K] 0,2 0,18 0,02 

 

Realizace obvodového pláště číslo 1 je o 16 dní delší, ale finanční náročnost je 

119 862 Kč niţší. Zatímco obvodový plášť číslo 2 je zrealizován o 16 dní dříve je však o 

119 862 Kč draţší. Jaký obvodový plášť je lepší, se úplně říci nedá a je jen otázkou priorit 

investora, který plášť si sám vybere. Já osobně doporučuji obvodový plášť číslo 1.  
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