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Anotace 

Předmětem této bakalářské práce je vypracování stavebně technologické studie 

dvou variant skladby obvodového pláště. Jedná se o porovnání obvodového pláště dvou 

variant budov, z nichž jedna budova z hlediska energetické náročnosti splňuje 

nízkoenergetické a druhá pasivní požadavky na budovy. V rámci bakalářské práce byly 

vypracovány výkresové dokumentace, tepelně technické posudky jednotlivých konstrukcí, 

rozpočet a harmonogram obou variant budov. 

 Cílem bakalářské práce je tedy stanovit a porovnat požadavky a výsledné vlastnosti 

každé z hodnocených konstrukcí obvodového pláště. Jedná se především o posouzení z 

ekonomického, tepelně technického hlediska a z hlediska časové náročnosti. 

 

Annotation 

The subject of this thesis is the elaboration of build- technological study of two 

versions of siding composition. It is a comparison of siding of two types o f building. One 

of them fulfils in light of energy the requirements for low-energy and the second one for 

passive buildings. Within the frame of the thesis were worked out graphical 

documentations, thermal- technical assessments of each construction, budget and schedule 

of each type of building.  

The intention of this thesis is to specify and compare requirements and final 

characteristic of each siding construction. It is especially analysis from economic, time- 

consuming and thermal-technical perspective. 
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Seznam použitého značení: 

 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČSN   Česká státní norma 

Sb.  Sbírky zákonů 

EIA  Posuzování vlivu na životní prostředí 

PD  Projektová dokumentace 

MJ  Měrná jednotka 

C°  Stupeň celsia 

ETICS Vnější tepelně izolační kompozitní systém (External Thermal Isulation 

Composite Systems) 

Cca  Přibližně 

U   Součinitel prostupu tepla [W/m2K] 

λ   Součinitel tepelné vodivosti [W/mK] 

µ  Faktor difúzního odporu [-] 

C 25/30 Pevnost betonu krychelná/válcová 

tl.   Tloušťka 

mm  Milimetr 

m  Metr 

m2  Metr čtvereční 

m3  Metr krychlový 

kg  Kilogram 

l  Litr 

hod  Hodina 

ks  Kus 

kW  Kilo Watt 

NP   Nadzemní podlaží 

PP   Podzemní podlaží 

S;JTSK  Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

B.p.v.   Balt po vyrovnání 

°  Stupeň, úhlový  
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Bytový dům je navržen na stavební parcelu č. 648/5 a č.648/6, které se nacházejí 

v Kutné Hoře, místní části Kaňk. Jedná se o pozemek svažitý s celkovým převýšením 2,7 

m. Podle geologického průzkumu zde bylo zjištěno nesoudržné, propustné štěrkopískové 

podloží s výškou hladiny podzemní vody v dostatečné vzdálenosti od základové spáry. 

Stavba bude napojena na inženýrské sítě, které se nacházejí v blízkosti jihozápadní hranice 

pozemku. Na pozemku se bude také nacházet soukromé parkoviště přístupné z přilehlé 

veřejné dopravní komunikace.  

Stavba je navržena pro účely bydlení o celkové kapacitě osmi bytových jednotek, 

přístupných z domovní komunikace, se společným hlavním vstupem. Technické místnosti 

a skladovací prostory jsou umístěny v prvním, částečně podsklepeném podlaží. V každém 

ze čtyř podlaží bytového domu se nacházejí dvě bytové jednotky. Z důvodu využití 

přirozeného slunečního záření v obytných místnostech je bytový dům svou nejvíce 

prosklenou plochou orientovaný k jihu a jihovýchodu. 

 Příjezdová cesta, rampa a vstup do objektu jsou řešeny bezbariérově. Ve vnitřním 

komunikačním prostoru mezi jednotlivými bytovými jednotkami se nacházejí schodiště 

šířky 1,2 m se sklonem do 35°. 

Vnější nosné zdivo, vnitřní nosné zdivo, příčky a stropní konstrukce jsou tvořeny 

keramickými produkty firmy Porotherm. Jejich povrchové úpravy jsou tvořeny produkty 

firmy Baumit. Zastřešení objektu je tvořeno jednoplášťovou plochou střechou ve výšce 

13,07 m nad podlahou prvního patra. Tato konstrukce ploché střechy je tvořená produkty 

firmy Dektrade.  

Technologický postup popisuje dvě varianty konstrukce obvodového pláště.  

První varianta budovy byla zvolená z energetického hlediska jako budova splňující 

nízkoenergetické požadavky. V tomto případě byla konstrukce obvodového pláště 

navržena z keramických zdících tvarovek Porotherm 44 EKO + zděných na zdící pěnu 

Porotherm Dryfix a povrchové úpravy v podobě vnitřních a vnějších štukových omítek 

firmy Baumit.  

Druhá varinata budovy byla zvolena z energetického hlediska jako budova splňující 

pasivní požadavky. V tomto případě byla konstrukce obvodového pláště navržena 

z keramických zdících tvarovek Porotherm 30 P+D zděných na zdící pěnu Porotherm 

Dryfix a kontaktního zateplovacího systému firmy Baumit. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

Bytový dům 

Kutná Hora, Kaňk 

 

 

A.1 Identifikační údaje 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

A.3 Údaje o území 

A.4 Údaje o stavbě 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě  

a) Název stavby 

Bytový dům 

 

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)  

Kutná Hora, Kaňk, 284 04 

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální území Kutné Hory 

Parcelní čísla pozemku: č. 648/5 

        č. 648/6 

 

c) Předmět dokumentace: 

Tato dokumentace byla vytvořena pro vydání stavebního povolení stavby. 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Mgr. Anna Baláková 

Kutná Hora, Sedlec 284 03 

Vrchlického 140 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

Dominik Kryszczuk  

Kutná Hora, 284 01 

Opletalova 175 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

Podklady:  

Stanoviska orgánů, správců inženýrských sítí a veřejné dopravní komunikace. 

Inženýrsko-geologický průzkum.  

 

Použité zákony a normy - viz seznam podkladů. 

 

Použité programy: 

ArchiCAD 2013 

KROS plus 

PDF Creator 

Microsoft office Project 2003 

Microsoft office Word 2007 

Microsoft office Excel 2007 

Teplo 2010 

Area 2010 

Ztráty 2010 

Stabilita 2010 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území, 

Stavební pozemek se nachází na Kaňku, jedné z dvanácti místních částí města 

Kutná Hora. Tento pozemek se skládá ze dvou stavebních parcel ve vlastnictví stavebníka. 

Jedná se o stavební parcely č. 648/5 a č. 648/6 o celkové rozloze 1973,78 m2. Bytový dům 

zaujímá 262,67 m2 a parkoviště a pěší komunikace 213,85 m2 z této plochy. Zastavěná 

plocha tedy činí 476,52 m2, nezastavěná plocha pak 1497,26 m2.  

 

b) dosavadní využití a zastavěnost území, 

Stavební pozemek v minulosti nebyl využívaný a nenacházejí se na něm žádné 

stavební objekty.  
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c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 

Dle vyjádření Národního památkového ústavu (Barborská 52/24, 284 01 Kutná 

Hora – Vnitřní město), podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči [4], nepatří 

toto území k chráněným památkovým zónám Kutné Hory.  

Z vyjádření Státní geologické služby vyplývá, že toto území nepatří do terénu 

postiženého hornickou činností, ani do ploch dotčených těžbou nerostných surovin. 

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém území. 

 

d) údaje o odtokových poměrech,  

Stavba svojí existencí nijak neovlivní odtokové poměry území. Zemina stavební 

parcely se skládá převážně ze štěrkopísků. Srážková voda z okolí objektu je odváděna 

vsakem do této propustné zeminy.  

Dešťová voda bude vedena skrz střešní vpusti ploché střechy do svislého potrubí, 

které je umístěno v instalačních šachtách objektu. Odtud bude dále dešťová voda svedena 

přípojkou do veřejné dešťové kanalizace, která se nachází u jihozápadní strany pozemku.  

Dle Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 

nemusí být řešeno zpomalení odtoku dešťových vod, pokud je minimální poměr výměry 

části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku u bytových 

domů vyšší nebo roven hodnotě 0,3. Poměr výměry části pozemku bytového domu 

schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí 3,15. Z tohoto hlediska 

nebyly navrženy žádné vsakovací, retenční nebo akumulační objekty.  

 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, 

Stavební objekt je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

Bytový dům splňuje veškeré požadavky Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území [5]. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

Veškeré požadavky dotčených orgánů byly zohledněny v projektové dokumentaci. 
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h) seznam výjimek a úlevových řešení, 

Žádné výjimky ani úlevová řešení se zde nevyskytují. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

Žádné související ani podmiňující investice se zde nevyskytují. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle 

katastru nemovitostí). 

 

Parcela č. Vlastník Druh pozemku 

648/5 SJM Kulhánek Norbert a Kulhánková 

Iveta, Dolní 357, Šipší, 284 01 Kutná Hora 

Orná půda-zemědělský 

půdní fond 

648/8 SJM Kulhánek Norbert a Kulhánková 

Iveta, Dolní 357, Šipší, 284 01 Kutná Hora 

Orná půda-zemědělský 

půdní fond 

648/10 SJM Kulhánek Norbert a Kulhánková 

Iveta, Dolní 357, Šipší, 284 01 Kutná Hora 

Orná půda-zemědělský 

půdní fond 

648/1 Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 

552/1, Kutná Hora – Vnitřní Město, 28401 

Kutná Hora 

Ostatní komunikace 

658/11 SJM Kulhánek Norbert a Kulhánková 

Iveta, Dolní 357, Šipší, 284 01 Kutná Hora 

Zastavěná plocha a 

nádvoří 

 Tab. č. 1 – seznam pozemků a staveb v blízkosti objektu dle katastru nemovitostí 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

Jedná se o novostavbu. 
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b) účel užívání stavby, 

Stavba bude plnit úlohu obytné budovy. Její funkce je tedy dle ČSN 73 4301 – 

Obytné budovy [6] stanovená k bydlení o velikosti osmi bytových jednotek, které budou 

přístupné z domovní komunikace, se společným hlavním vstupem. První podlaží objektu je 

částečně podsklepené, v podsklepené části tohoto patra jsou umístěny technické místnosti a 

skladovací místnosti určené pro potřeby nájemníků (popř. vlastníků) jednotlivých bytových 

jednotek.  

Objekt bude disponovat soukromou parkovací plochou a pěší komunikací, spojující 

vchod do bytového domu a zmíněnou parkovací plochu.  

 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.), 

Podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči [4], se nejedná o chráněnou 

kulturní památku ani se nenachází v památkově chráněném území České republiky. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

Bytový dům splňuje technické požadavky Obytných budov dle ČSN73 4301 [6]. 

Vnitřní schodiště splňuje požadavek maximálních 35°, šířka každého ze schodišťových 

ramen je rovna 1,2m. V objektu jsou použity dveře minimální šířky 0,8m s výjimkou 

hygienických místností (WC, koupelny), kde jsou použity nejmenší možné dveře šířky 

0,7m. 

Bezbariérový vstup k objektu je tvořen rampou ve sklonu 1:16 (3,6%), která je 

vybavená zábradlím s dodatečným madlem ve výšce 0,75m nad rovinou komunikace.  

Domovní zvonky i poštovní schránky jsou umístěny v požadované maximální dosahové 

vzdálenosti 1,2m nad podlahou. Vstupní dveře široké 1,25m jsou také vybaveny otvíracím 

madlem ve výšce 0,9m nad podlahou. Prostor před vchodovými dveřmi je zastřešený a 

dostatečně velký pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Veškeré tyto 

aspekty jsou plně v souladu s Vyhláškou č.398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb [7]. 
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů, 

Projektová dokumentace byla vytvořena s ohledem na požadavky dotčených 

orgánů. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení, 

Žádné výjimky ani úlevové řešení nebyly stanoveny.  

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 

 

Zastavěná plocha: 262,671m2 

Obestavěný prostor: 3433,11 m3 

Užitná plocha: 775,62m2 

Počet bytových jednotek o velikosti 44,62 m2 2 

Počet bytových jednotek o velikosti 97,62 m2 3 

Počet bytových jednotek o velikosti 106,725 m2 3 

Skladovací prostory 79,44 m2 

Objem budovy 3433,11 m3 

Ochlazovaná plocha konstrukcí budovy 1401,262 

Tab. č. 2 – navrhované kapacity stavby 
 

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod.), 

Výpočet a stanovení energetické náročnosti budovy je popsaný v příloze č. 6.  

Stanovení druhů odpadů a jejich následný způsob recyklace dle Vyhlášky č. 

381/2001 Sb., Katalog odpadů [8]. 
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Kód  Druh odpadu Způsob likvidace 

17 01 01 Beton Recyklace 

17 01 02 Cihly Recyklace 

17 02 03 Plasty Recyklace 

17 03 03 Asfaltové směsi  Uložení na skládce 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) Recyklace 

17 05 04 Zemina a kamení Uložení na skládce 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky Recyklace 

17 09 04 Stavební a demoliční odpady Uložení na skládce 

20 03 01 Směsný komunální odpad Uložení na skládce 

Tab. č. 3 – katalog odpadů 
 

V průběhu výstavby bytového domu má zhotovitel stavby povinnost vést evidenci 

stavebního odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech [9]. 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Orientační časové údaje stavby jsou uvedeny v příloze č. 11, vytvořené v programu 

MS Project. 

Termín zahájení výstavby: 1.4.2015 

Termín dokončení stavby: 6.11.2015 

 

 k) orientační náklady stavby. 

Orientační náklady stavby jsou uvedeny v příloze č. 9, vytvořené v programu 

KROS Plus. Předpokládaná cena objektu činí 12 368 123,41 Kč.  
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

SO-01 BYTOVÝ DŮM 

SO-02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

SO-03 PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉHO VEDENÍ NN 

SO-04 PŘÍPOJKA VODOVODU 

SO-05 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

SO-05 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 

SO-06 PŘÍPOJKA PLYNOVODU 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

Bytový dům 

Kutná Hora, Kaňk 

 

 

B.1 Popis území stavby 

B.2 Celkový popis stavby 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

B.4 Dopravní řešení 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

B.8 Zásady organizace výstavby 
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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

Stavební pozemek se nachází v Kutné Hoře, místní části Kaňk na parcele č. 648/5 a 

č. 658/6. Na stavebním pozemku se nenachází žádné stavební ani technologické objekty, 

inženýrské sítě, stromy ani keře. Jedná se o zatravněnou plochu o celkové rozloze 

1973,78m2, na které se vyskytuje převážně propustné, štěrkopískové podloží. Celkové 

převýšení od nejnižšího po nejvyšší bod pozemku činí 2,7 m. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

Na stavebním pozemku byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum 

pomocí vrtaných sond za použití rotační soupravy RNH6 s průměrem vrtu 110mm firmou 

AREA G.K. spol. s r. o.. Z výsledné zprávy podrobného průzkumu byly použity podklady 

pro zpracování této dokumentace. Nachází se zde propustné, nesoudržné podloží tvořené 

štěrkopískem. Hladina podzemní vody nebyla naražena. Z toho lze předpokládat, že je 

dostatečně hluboko pod základovou spárou.  

Radonový průzkum na stavebním pozemku byl proveden také firmou AREA G.K. 

spol. s r. o.. Z průzkumu vyplývá, že podloží odpovídá nízkému radonovému indexu 

geologického podloží. 

Dle vyjádření Národního památkového ústavu (Barborská 52/24, 284 01 Kutná 

Hora – Vnitřní město) podle Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči [4], nepatří 

toto území k chráněným památkovým zónám Kutné Hory.  

Z vyjádření Státní geologické služby vyplývá, že toto území nepatří do postiženého 

terénu hornickou činností ani do ploch dotčených těžbou nerostných surovin. 

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém území. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

Žádná ochranná ani bezpečnostní pásma se na pozemku nevyskytují. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Z vyjádření Státní geologické služby vyplývá, že toto území nepatří do postiženého 

terénu hornickou činností ani do ploch dotčených těžbou nerostných surovin. 

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém území. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území, 

Stavba svojí existencí ani realizací nijak neovlivní okolní pozemky, stavby ani 

odtokové poměry v území.  

Stavba svojí existencí nijak neovlivní odtokové poměry území. Zemina stavební 

parcely se skládá převážně ze štěrkopísků, srážková voda z okolí objektu je odváděna 

vsakem do této propustné zeminy.  

Dešťová voda bude vedena skrz střešní vpusti ploché střechy do svislého potrubí, 

které je umístěného v instalačních šachtách objektu. Odtud bude dále dešťová voda 

svedena přípojkou do veřejně dešťové kanalizace, která se nachází u jihozápadní strany 

pozemku.  

Dle Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 

nemusí být řešeno zpomalení odtoku dešťových vod, pokud je minimální poměr výměry 

části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku u bytových 

domů vyšší nebo roven hodnotě 0,3. Poměr výměry části pozemku Bytového domu 

schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí 3,15, z tohoto hlediska 

nebyly navrženy žádné vsakovací, retenční nebo akumulační objekty.  

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Pozemek se skládá z travnaté plochy bez výskytu dřevin, stavebních a 

technologických objektů. Před zahájením výkopových prací se pouze odstraní vrstva 

ornice v tl. 0,2m , která bude uložena na pozemku investora. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

Dle vyjádření Katastru nemovitostí není stavební pozemek začleněn do 

zemědělského půdního fondu.  
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h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu), 

Objekt bude napojen na technickou infrastrukturu, která se nachází na jihozápadní 

straně pozemku. Dešťová voda z ploché střechy bude svedena pomocí střešních vpustí do 

ležaté kanalizace a dále pomocí přípojky do veřejné kanalizace dešťových vod. Objekt je 

dále napojen na plynovod NTL, kanalizaci, vodovod a elektrické napětí NN. 

Na stavebním pozemku v jeho jihovýchodní části bude umístěno deset parkovacích 

míst určených pro potřeby nájemníků (popř. vlastníků) bytových jednotek. Toto parkoviště 

je přístupné z místní dopravní komunikace druhé třídy nacházející se v blízkosti 

jihozápadní a jižní hranice pozemku. 

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Nejsou známy žádné věcné ani časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané 

související investice. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba bude plnit úlohu obytné budovy. Její funkce je tedy dle ČSN 73 4301 – 

Obytné budovy [6], stanovená k bydlení o velikosti osmi bytových jednotek, které budou 

přístupné z domovní komunikace, se společným hlavním vstupem. První podlaží objektu je 

částečně podsklepené, v podsklepené části tohoto patra jsou umístěny technické místnosti a 

skladovací místnosti určené pro potřeby nájemníků (popř. vlastníků) jednotlivých bytových 

jednotek.  

Objekt bude disponovat soukromou parkovací plochou a pěší komunikací, spojující 

vchod do bytového domu a zmíněnou parkovací plochu.  

Funkční jednotky bytového domu: 

Počet bytových jednotek o velikosti 44,62 m2 2 

Počet bytových jednotek o velikosti 97,62 m2 3 

Počet bytových jednotek o velikosti 106,725 m2 3 

Skladovací prostory 79,44 m2 

Tab. č. 4 – funkční jednotky bytového domu 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavební pozemek se nachází v zastavěném území na Kaňku, jedné z místních částí 

Kutné Hory. Vstup na pozemek je na jihozápadní straně pozemku, kde je i pěší 

komunikace, která vede ke vstupu do objektu. Na jihovýchodní straně pozemku je 

situované parkoviště o celkové kapacitě deseti parkovacích míst.   

 

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

Stavba je navržena pro účely bydlení o celkové kapacitě osmi bytových jednotek, 

přístupných z domovní komunikace, se společným hlavním vstupem. Technické místnosti 

a skladovací prostory jsou umístěny v prvním, částečně podsklepeném podlaží. V každém 

ze čtyř podlaží bytového domu se nacházejí dvě bytové jednotky. Z důvodu využití 

přirozeného slunečního záření v obytných místnostech je bytový dům svou nejvíce 

prosklenou plochou orientovaný k jihu a jihovýchodu. Příjezdová cesta, rampa a vstup do 

objektu jsou řešeny bezbariérově.  

Vnější nosné zdivo, vnitřní nosné zdivo, příčky a stropní konstrukce jsou tvořeny 

keramickými produkty firmy Porotherm. Jejich povrchové úpravy jsou tvořeny produkty 

firmy Baumit. Zastřešení objektu je tvořeno jednoplášťovou plochou střechou ve výšce 

13,07 m nad podlahou prvního patra. Tato konstrukce ploché střechy je tvořená produkty 

firmy Dektrade.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Bytový dům je vybaven hlavním vstupem o šířce 1,25 m. Jednotlivé bytové 

jednotky jsou přístupné z hlavní domovní komunikace.  Na této komunikaci se nachází 

schodiště, která splňují požadavek maximálního možného sklonu 35°, přičemž šířka ramen 

každého schodiště činí 1,2m. V objektu jsou použity dveře minimální šířky 0,8m 

s výjimkou hygienických místností (WC, koupelny), kde jsou použity nejmenší možné 

dveře šířky 0,7m. 

 Technické místnosti a skladovací prostory jsou umístěny v prvním částečně 

podsklepeném podlaží. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Bytový dům splňuje technické požadavky Obytných budov dle ČSN73 4301 [6]. 

Vnitřní schodiště splňuje požadavek maximálních 35°, šířka každého ze schodišťových 

ramen je rovna 1,2m.  

Bezbariérový vstup k objektu je tvořen rampou ve sklonu 1:16 (3,6%), která je 

vybavená zábradlím s dodatečným madlem ve výšce 0,75m nad rovinou komunikace.  

Domovní zvonky i poštovní schránky jsou umístěny v požadované maximální dosahové 

vzdálenosti 1,2m nad podlahou. Vstupní dveře široké 1,25m jsou také vybaveny otvíracím 

madlem ve výšce 0,9m nad podlahou. Prostor před vchodovými dveřmi je zastřešený a 

dostatečně velký pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Veškeré tyto 

aspekty jsou plně v souladu s Vyhláškou č.398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb [7]. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bytový dům je navržen tak, aby při jeho užívání nedocházelo k úrazům. Provádění 

stavby musí odpovídat požadavkům Vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Stavba je navržena takovým způsobem, aby neohrožovala nájemníky (popř. 

vlastníky) bytových jednotek, stavby v jejím blízkém okolí a aby neohrožovala životní 

prostředí. 

Po dokončení stavby bude nutné konstrukce užívat tak, jak se předpokládá 

v projektu nebo podle stanovení výrobce materiálu popř. celé konstrukce. V průběhu 

užívání stavby se musí provádět udržovací práce vyplývající z povahy a užívání 

konstrukce.  
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

SO 01 - Novostavba Bytový dům 

 

Charakteristika objektu: 

Stavba je navržena pro účely bydlení o celkové kapacitě osmi bytových jednotek, 

přístupných z domovní komunikace, se společným hlavním vstupem. Technické místnosti 

a skladovací prostory jsou umístěny v prvním, částečně podsklepeném podlaží. V každém 

ze čtyř podlaží bytového domu se nacházejí dvě bytové jednotky. Z důvodu využití 

přirozeného slunečního záření v obytných místnostech je bytový dům svou nejvíce 

prosklenou plochou orientovaný k jihu a jihovýchodu V rámci projektu byly místnosti 

s největší proskleněnou plochou orientované k jihu až jihovýchodu posouzeny z hlediska 

přehřívání jednotlivých místností v příloze č. 7. Bytový dům je navržen z energetické 

náročnosti budov jako pasivní varianta budovy. 

 

Zemní práce: 

Před započetím zemních prací proběhne na pozemku vytyčení stavby a sejmutí 

ornice tl. 0,2m dle výkresu výkopů. Tato vytěžená část zeminy bude uložena na staveništi a 

po dokončení prací se zpětně použije na vyrovnání povrchu pozemku. Sklon svahu výkopů 

je navržen shodně s přirozeným úhlem sklonu štěrkopískového podloží, který činí 1:1 tzn. 

45°. Na staveništi se bude také nacházet část vytěžené zeminy z výkopových prací, která se 

použije na zpětné zasypání svahů podsklepených částí objektu. Vodorovná plocha 

základových rýh a hlavní výkopové jámy se ručně dočistí a provede se její zhutnění. Před 

realizací základových konstrukcí se vytyčí a položí inženýrské sítě i s jejich chráničkami 

do míst dle výkresu základu, výkres č. B.04. 

 

Základové konstrukce: 

Objekt bude založen na základových pásech šířky 0,6 m z prostého betonu C 16/20. 

Základové pásy jsou v jihovýchodní části objektu vyšší, než základy nacházející se 

v podsklepené části podlaží z důvodu dodržení nezámrzné hloubky základové spáry.  
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Hydroizolace spodní stavby: 

Základová deska tl.150mm a zdivo nacházející se pod úrovní terénu bude ošetřeno 

asfaltovou penetrační emulsí Dekprimer a hydroizolačními asfaltovými pásy Elastodek 40 

Special Mineral ve dvou vrstvách.  

 

Podlaha na zemině:  

Podlaha prvního podlaží bytového domu bude obsahovat tepelnou izolaci Rigips 

EPS 100s tl. 200mm , separační PE fólii, 50mm anhydritového potěru a druh nášlapné 

vrstvy podlahy dle konkrétní místnosti.  

 

Svislé konstrukce: 

Vnější obvodové zdivo a vnitřní nosné zdivo bude tvořeno keramickými 

tvarovkami firmy Porotherm z tvárnic Porotherm 30 P+D zděných na zdící pěnu 

Porotherm Dryfix. V severozápadní části objektu částečně podsklepeného podlaží je 

z důvodu vysokého bočního tlaku zeminy navrhnuto vnější obvodové zdivo, tvořené 

tvarovkami z prostého vibrolisovaného betonu BEST 30, výztuže dle statického posudku a 

betonu C 25/30. V místech otvorů obvodového pláště z keramických cihel se budou 

ukládat keramické překlady Porotherm 7 s minimálním uložením 125-250mm dle 

výkresové dokumentace. V obvodovém plášti tvořeným ztraceným bedněním Best, se 

použijí dva vedle sebe položené vibrolisované betonové skořepinové tvárnice pro 

zhotovení překladů Best-Unika 15 s výztuží dle statického výpočtu a betonu C25/30.  

 

Příčky: 

Vnitřní nenosné příčky v objektu jsou zvoleny z keramických příčkovek firmy 

Porotherm, typem cihly Porotherm 11,5 P+D, zděných na vápenocementovou maltu 

tl.12mm. 

 

Vnitřní povrchové úpravy: 

Vnitřní povrchová úprava zdí a příček je navržená z produktů firmy Baumit. Jedná 

se o přednástřik Baumit VorSpritzer, jádrovou vápenocementovou omítku Baumit Mvr 

UNI a vnitřní štukové omítky Baumit FeinPutz. 
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Zateplení stavby: 

 Aby bylo dosaženo požadované hodnoty tepelného odporu zdiva pro pasivní doby, 

byl použit zateplovací kontaktní systém firmy Baumit. Kontaktní zateplovací systém bude 

tvořen tepelným izolantem Baumit StarTherm tl.180mm, štěrkovou hmotu Baumit 

DuoContact a zapouštěcí talířové hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem STR U 2G 

8/60 Ux215. U podsklepených částí obvodové stěny a soklu vysokého 300mm nad 

terénem, je zvolena tepelná izolace ISOVER EPS Perimeter tl. 180mm, odolávající 

vysokému tlaku zeminy. 

 

Vnější povrchová úprava: 

Vnější povrchová úprava fasády objektu je tvořená zateplovacím systémem Baumit 

STAR, obsahující lepící a stěrkovací hmotou Baumit StarContact, se sklotextilní síťovinou 

Baumit StarTex, základního nátěru Baumit UniPrimer a tenkovrstvé probarvené omítky 

Baumit DuoTop tl.2mm. 

 

Vodorovné nosné konstrukce: 

Stropní konstrukce jsou navrženy z keramické sestavy stropních dílců Porotherm. 

Stropy se skládají z keramických MIAKO vložek a keramobetonových nosníků, 

vyztužených svařovanou prostorovou sítí. Celková tloušťka použitých stropů po 

zmonolitnění betonovou směsí C25/30 bude 250 a 210mm. V místnostech s delším 

rozpětím než je 6m, jsou navrženy skryté průvlaky pro zlepšení statických vlastností 

stropní konstrukce. Výztuž těchto průvlaků a výztuž stropního věnce musí odpovídat 

vlastnostem navrhnuté výztuže ze statického posudku. 

 

Konstrukce podlah: 

 Podlahy prvního až třetího nadzemního podlaží budou tvořené zmíněnou stropní 

konstrukcí, kročejovou izolací Rockwool Steprock HD tl. 30mm, anhydritovou směsí tl. 

50mm a nášlapnou vrstvou. Nášlapná vrstva může být tvořena dřevěnými parketami FEEL 

wood Borovice AB, linoleem Armstrong marmorette PUR 125-073 nebo keramickou 

dlažbou firmy RAKO. Druh nášlapné vrstvy je charakterizován ve výkresové dokumentaci 

dle druhu místnosti. 
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Lodžie: 

Konstrukce lodžie je navržena ze stropní konstrukce firmy Porotherm v tl. 210mm 

a balkónového systému BASF Top. Balkónový systém BASF Top se skládá z kontaktního 

můstku Prince Color EBF Grund, tepelné izolace Rigips EPS 100 S Stabil tl. 40mm, 

spádového klínu Prince Color EBF speciál (ve spádu 2,5%), penetrační a vyrovnávací 

vrstvou Conipur TC s posypem z barevných čipsů.   

 

Komínové těleso: 

V objektu je použit jednoprůduchový, třísložkový komín s tenkostěnnou 

keramickou vložkou  Schiedel UNI*** Plus o půdorysných rozměrech tělesa 360x360mm.  

 

Výplně otvorů:  

V bytovém domě byla navržena šesti komorová plastová okna, vstupní a balkonové 

dveře s izolačním trojsklem Vekra Premium se součinitelem prostupu tepla U = 0,6 

W/m2k. K veškerým těmto okenním otvorům jsou navrženy parapety ze sortimentu 

výrobce oken Vekra. Jedná se o vnější hliníkový parapet vyroben z hliníkové slitiny tl. 

2,4mm a vnitřní voděvzdorný dřevotřískový parapet tl.20mm.  

Okna budou z tepelně technických důvodů osazena až v prostoru kontaktního 

tepelného zateplení obvodové stěny, pomocí systému předsazené montáže SFS intec. Tento 

systém se skládá z upevňovacích konzol, tvořených kovovými prvky SFSintec AK, SFS 

intec JB-DK, SFS intec ALW a vrutů SFS intec FB. 

 Dveřní otvory ve vnitřních prostorech bytového domu jsou opatřeny ocelovými 

zárubněmi KERVAL pro přesné zdění. Hloubka zárubní odpovídá použitému vnitřnímu 

zdivu v objektu tzn. 115 a 300mm. Vstupní dveře do jednotlivých bytových jednotek firmy 

NEXT, typem dveřních křídel SD 101 šířky 800mm jsou odolné proti vloupání a 

mechanickému poškození. V objektu jsou dále použita vnitřní dřevěná, dveřní křídla firmy 

Virtual šířky 700, 800 a 900mm. 

 

Anglické dvorky: 

 V severovýchodní straně prvního, částečně podsklepeného podlaží, jsou navrženy 

ACO Self světlíky Allround, jejichž součástí jsou odtokové přípojky a pochozí krycí rošty 

z plechové mřížoviny. V objektu jsou použity světlíky šířky 0,75 a 1,0m.  
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Revizní dvířka: 

 Ke kontrole potrubí, umístěných v instalačních šachtách, jsou navrženy revizní 

dvířka Access Doors velikosti 300x300mm. 

 

Schodiště:  

Schodiště bytového domu jsou dvouramenná s vloženou mezipodestou. Ramena 

schodišťových stupňů budou monolitická železobetonová, konstrukce mezipodesty je 

tvořená z keramické sestavy stropních dílců Porotherm. Na vnější straně schodiště bude 

připevněno madlo z nerezové oceli ve výšce 1m. Na vnitřní straně schodiště, u zrcadla 

schodiště, bude nerezové tyčové zábradlí, také ve výšce 1m. 

 

Zastřešení: 

Zastřešení objektu je tvořeno jednoplášťovou plochou střechou ve výšce 13,07 m 

nad podlahou prvního patra. Tato konstrukce ploché střechy je tvořená produkty firmy 

Dektrade, typem skladby střechy Dekroof 04. Skladba střechy bude provedena z asfaltové 

penetrační emulse Deprimer, parotěsnou izolací Glastek AL 40 Mineral tl. 4mm, tepelné 

izolace a spádových klínů ve sklonu 3,5% Rigips EPS 100 S, lepených na polyuretanové 

lepidlo PUK (insta-stick), doplňkové asfaltové hydroizolační fólie Glastek 30 Sticker Plus 

tl.3mm a asfaltového pásu s minerálním posypem Elastek 40 Special Dekor tl.4,4mm. 

 

Klempířské práce: 

 Parapety viz Výplně otvorů.  

Oplechování atiky je navržené z titanzinkového plechu tl. 0,8mm, rozvinutá plocha 

plechu činí 900mm.  

 

SO 02 - Zpevněné plochy  

 Mezi zpevněné plochy patří okapový chodník, tvořený plošnou betonovou dlažbou 

500x500x50mm , kamennou drtí frakcí 4-8mm v tloušťce 30mm a štěrkodrtí frakce 8-

16mm tloušťky 100mm. 

 Dále sem patří pěší komunikace a soukromé parkoviště bytového domu. Tyto 

objekty jsou tvořeny zámkovou dlažbou tl.60mm, kamennou drtí frakce 4-8mm tl. 40mm a 

štěrkodrtí frakce 8-16mm tl. 100mm.  
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SO-03 PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉHO VEDENÍ NN 

 Není předmětem této bakalářské práce. 

 

SO-04 PŘÍPOJKA VODOVODU 

 Není předmětem této bakalářské práce. 

 

SO-05 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

 Není předmětem této bakalářské práce. 

 

SO-05 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 

 Není předmětem této bakalářské práce. 

 

SO-06 PŘÍPOJKA PLYNOVODU 

 Není předmětem této bakalářské práce. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Bytový dům je navržen z energetického hlediska jako pasivní. Z tohoto důvodu 

musí být v objektu použita vytápěcí a větrací jednotka s rekuperací tepla. Díky zpětnému 

získávání tepla rekuperační jednotkou jsou sníženy náklady na vytápění bytového domu i 

za stálého větrání.  Aby však byla tato technologie vytápění efektivní, musí dům splňovat 

požadavek z hlediska vzduchotěsnosti měřený Blower door testem, kdy obálka budovy 

nesmí propustit více než 0,6 objemu vzduchu za hodinu při tlakovém rozdílu 50Pa.  

Dimenzování vytápěcí a větrací jednotky s rekuperací tepla ani vzduchotechnických 

rozvodů není předmětem této bakalářské práce. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Obvodový plášť bytového domu je navržen v souladu s ČSN 73 0810 – Požární 

bezpečnost staveb, která určuje ochranu budovy před požárem stanovený podle její požární 

výšky. Požární výška novostavby-Bytového domu od podlahy prvního až po podlahu 

posledního podlaží je menší než 12m. Z tohoto hlediska je nutné, aby obvodový plášť 

splňoval tyto podmínky: 

 

a) Třída reakce na oheň B kontaktního zateplovacího systému jako ucelený 

výrobek, tj. systém včetně omítek, lepení a kotvení. 

- Skladba zateplení obvodového pláště odpovídá skladbě Baumit Star, která splňuje 

třídu reakce na oheň B. 

 

b) Třída reakce na oheň E pro tepelný izolant. 

- Obvodový plášť objektu je tvořen vnějším kontaktním zateplovacím systémem 

tvořeným expandovaným polystyrenovým granulátem Baumit StarTherm, třída 

reakce na oheň tohoto materiálu je E.  

 

c) Nulový index šíření plamene. 

- Použitím omítky Baumit DuoTop jako povrchové vrstvy je index šíření plamene 

roven nule. 

 

d) Třída reakce na oheň A2 kontaktního zateplovacího systému jako ucelený 

výrobek, v případě zateplení požárních pásů. 

- Požární pásy ve formě minerální vaty se v ploše obvodového pláště nikde 

nenacházejí.  
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Veškeré výpočty tepelně technických vlastností jednotlivých konstrukcí objektu 

byly vytvořeny v programech Teplo, Area, Ztráty, Stabilita. Výpočty tepelně technických 

vlastností jednotlivých konstrukcí se nacházejí v přílohách.  

Dle výpočtů lze objekt z hlediska energetické náročnosti zařadit do kategorie A-

mimořádně úsporné budovy. 

Součinitel prostupu tepla: Doporučený pro 

nízkoenergetické 

domy (W/m2K) 

Doporučený 

pro pasivní 

domy (W/m2K) 

Dosažený  

(W/m2K) 

Vnější obvodová stěna 0,25 0,18-0,12 0,14 

Vnější obvodová stěna podsklepená 0,30 0,22-0,15 0,17 

Plochá střecha 0,16 0,15-0,10 0,10 

Podlaha na zemině 0,30 0,22-0,15 0,17 

Výplně otvorů v obvodovém plášti 1,20 0,80-0,60 0,60 

Tab. č. 5–požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 
 

 

Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2) 

  

 -Klasifikační třída:  A 

 -Slovní popis:  velmi úsporná 

 -Klasifikační ukazatel CI:  0,3 

 

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy U, em = 0,2 W/m2K 

Vypočtená přibližná měrná potřeba tepla E1 =   14.22 kWh/m3,rok 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Princip větrání a vytápění bytového domu spočívá v dvouzónovém uspořádání 

okruhů vzduchotechnických rozvodů. Primární okruh zajišťuje cirkulační teplovzdušné 

vytápění s přívodem podlahovými mřížkami do každé obytné místnosti. Sekundární okruh 

zajišťuje odvětrání kuchyní, WC, šaten a koupelen s rekuperací tepla. Oba okruhy 

vzduchotechnických rozvodů jsou vyústěny do společné vzduchotechnické jednotky.  

Vzduch je do místností rozveden pomocí plochých vzduchovodů z pozinkovaného plechu, 

uloženého v tepelné izolaci podlahy. Vyústění vzduchovodů se provádí v blízkosti oken 

z důvodu eliminace chladu a možného zastavění podlahových mřížek nábytkem. 

Cirkulační vzduch z místností, kde není instalované odsávání vzduchu stěnovou mřížkou 

pod stropem, je řešené odváděním vzduchu pod dveřními křídly bez prahů. Tímto 

způsobem je možné odvětrání místností, které se nenacházejí v blízkosti svislých 

vzduchovodů, umístěných v instalačních šachtách objektu. Ve vytápěcí a větrací jednotce 

se do cirkulačního vzduchu přimísí čerstvý vzduch, který se předehřívá v rekuperačním 

výměníku s účinností až 90%. Vytápění hygienických místností, kde se nenachází vyústění 

vzduchovodů, bude realizované pomocí otopných žebříků.  

Osvětlení objektu je zajištěno pomocí oken v obvodovém plášti. V místnostech, kde 

není možně přirozené osvětlení, je osvětlení dosaženo za pomocí elektrických svítidel. U 

místnosti s největší proskleněnou plochou orientovanou k jihu bylo v příloze č. 7 

posouzeno přehřívání v letním období. 

Zásobování vodou je zajištěno vodovodní přípojkou napojenou na veřejný vodovod v 

jihozápadní části pozemku. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Z výsledků podrobného geologického průzkumu, provedeného na stavebním 

pozemku firmou AREA G.K spol. s r. o. vyplývá, že podloží odpovídá nízkému 

radonovému indexu geologického podloží. Ochrana proti pronikání radonu z podloží je 

zajištěna navrhovanou hydroizolací ze dvou vrstev modifikovaných asfaltových pásů 

Elastodek 40 Special Mineral. 
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b) ochrana před bludnými proudy, 

 Na pozemku nebyl zjištěn žádný potencionální zdroj bludných proudů. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

 Ochrana před technickou seizmicitou nebyla stanovena. 

 

d) ochrana před hlukem, 

 Stavba neklade zvýšené nároky na ochranu proti hluku. 

 

e) protipovodňová opatření, 

 Stavební pozemek se nenachází v záplavovém území. 

 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 

 Z vyjádření Státní geologické služby vyplývá, že toto území nepatří do postiženého 

terénu hornickou činností ani do ploch dotčených těžbou nerostných surovin. 

  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 Objekt bude napojen na technickou infrastrukturu, která se nachází v jihozápadní 

straně pozemku. Dešťové vody z ploché střechy budou svedeny pomocí střešních vpustí do 

ležaté kanalizace a dále pomocí přípojky do veřejné kanalizace dešťových vod. Objekt je 

dále napojen na plynovod NTL, kanalizaci, vodovod a elektrické napětí NN. 

 

B.4 Dopravní řešení 

 Na stavebním pozemku v jeho jihovýchodní části bude umístěných deset 

parkovacích míst, určených pro potřeby nájemníků (popř. vlastníků) bytových jednotek. 

Toto parkoviště je přístupné z místní dopravní komunikace druhé třídy, nacházející se 

v blízkosti jihozápadní a jižní hranice pozemku.  
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 Na stavebním pozemku bytového domu, parcela č.648/5 a č 648/6 se bude nacházet 

okapový chodník, tvořený plošnou betonovou dlažbou 500x500x50mm. Dále sem patří 

pěší komunikace a soukromé parkoviště bytového domu, tvořené zámkovou dlažbou 

tl.60mm.  

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

 Práce na staveništi nebudou rušit noční klid stanovený od 21:00 do 6:00. Projektem 

nejsou stanoveny žádné zvláštní požadavky na ochranu proti hluku. V případě nadměrného 

prášení při práci bude povrch zeminy postřikován vodou. Stavba a její realizace nemá 

žádné negativní vlivy na venkovní prostředí nebo ovzduší. Zhotovitel stavby zajistí, aby 

nedocházelo ke kontaminaci půdy oleji nebo pohonnými látkami z použité mechanizace a 

dopravních prostředků. Zhotovitel stavby má ze zákona povinnost kontrolovat nebezpečné 

vlastnosti odpadů nebo látek a zabránit únikům látek ohrožující životní prostředí. Veškerý 

vzniklý stavební odpad bude likvidován, popř. recyklován v souladu se Zákonem č. 

185/2001 Sb., o odpadech [9].  

 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

 Na stavebním pozemku se nenacházejí žádné dřeviny, chráněné rostliny ani 

živočichové, na které by existence stavby měla nepříznivý vliv.  

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

 Stavba nebude mít žádný vliv na soustavu chráněného území evropského významu 

Natura 2000.  

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

 Dle Zákona č. 100/2001 Sb., [11] o posuzování vlivů na životní prostředí, 

nepodléhá stavba posouzení. 
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e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů. 

 Na stavebním pozemku se nenachází žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 Charakter stavby nevyžaduje řešení problematiky ochrany obyvatelstva.  

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 Stavební pozemek se nachází na Kaňku, jedné z dvanácti místních částí města 

Kutná Hora. Tento pozemek se skládá ze dvou stavebních parcel ve vlastnictví stavebníka. 

Jedná se o stavební parcely č. 648/5 a č. 648/6 o celkové rozloze 1973,78 m2. Bytový dům 

zaujímá 262,67 m2 a parkoviště a pěší komunikace 213,85 m2 z této plochy, zastavěná 

plocha tedy činí 476,52 m2, nezastavěná plocha pak 1497,26 m2.  

 

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

 Před samotným budováním zařízení staveniště se zajistí přístup elektrické energie a 

pitné vody na pozemek staveniště. Napojení těchto sítí se provede na stávající inženýrské 

sítě v jihozápadní straně pozemku. Na tyto zdroje pitné vody a elektrické energie budou 

napojeny stavební buňky vyžadující osvětlení, buňky určené k sociálním a hygienickým 

účelům a stanoviště pro čištění vozidel.  

 Na staveništi se vybuduje dočasná vnitrostaveništní komunikace tvořená zpevněnou 

plochou a betonovými panely délky 3,0m. Tato zpevněná plocha bude tvořit také podklad 

pro autojeřáb TEREX AC 35L, zajišťující vertikální dopravu materiálu po staveništi. Další 

zpevněné plochy tvořené zhutněným štěrkem budou určeny ke skladování materiálu na 

staveništi v místech k tomu určených, dle výkresu zařízení staveniště A.14.  

 Stavební materiál se bude v průběhu výstavby průběžně doplňovat dle potřeb 

zhotovitele stavebních prací. Tento materiál se bude skladovat na zpevněné ploše pozemku 

v místech k tomu určených, dle výkresu zařízení staveniště A.14. Poloha jednotlivých 

celků stavebního materiálu bude taková, aby zachovávala minimální průchozí šířku mezi 
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nimi tzn. 0,75m v horizontální rovině a 1,2m ve vertikální rovině. V průběhu skladování 

materiálu se musí chránit před povětrnostními vlivy a zemní vlhkostí. 

 Sypký materiál na přípravu malty a omítkové směsi bude na staveniště dovážen dle 

potřeby v silech CEMIX o velikosti 22,5 m3. 

 V průběhu výstavby se na stavebním pozemku bude také nacházet dočasná deponie 

sejmuté ornice a zeminy, potřebné k zpětnému zasypání svahů stavební jámy po dokončení 

stavebních prací spjatých s výstavbou spodní stavby. Stanovení velikosti skládky zeminy 

bude určeno zhotovitelem stavby, zbylá zemina se použije na terénní úpravy pozemku. 

 

Návrh stavebních buněk  

Sociální část zařízení staveniště 

Šatna pro dělníky: 

Podmínky: 

- min. světlá výška 2,3m, 1,25m2/1 pracovník 

Výpočet:  

1,25 * 14 = 17,5m2 

Návrh:  

- Contimade standart Typ 1 , plocha 18,11m2 

-C = 6 058 x 2 990 x 2 820 mm (SV - 2 500 mm) 

-zářivka 1 x 58 W - 2 ks, vypínač - 1 ks, zásuvka - 2 ks, zásuvka pro topení - 1 ks 

-dveře venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým 

zámkem a třemi klíči - 1 ks 

-plastové okno 1810 / 1200 mm, otevíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou roletou 

- 1 ks 

 

 

 

 Obr. č. 1 – stavební buňka Contimade standart Typ 1 [1] 
 



 

43 
 

Umývárna a WC: 

Podmínky: 

na 15 pracovníků 1 umývadlo; podlahová plocha 0,25 m2/pr.; do 50-ti mužů 2 

sedadla + 2 mušle 

Výpočet:  

0,25 * 20 = 5,0m2 

Návrh:  

-Contimade standart Typ L16 , plocha 7,28m2 

-A = 2 990 x 2 435 x 2 610 mm (SV - 2 300 mm) 

-zářivka 1 x 36 W - 1 ks, vypínač - 1 ks, zásuvka - 1 ks, zásuvka pro topení - 1 ks 

-dveře venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým 

zámkem a třemi klíči - 1 ks 

-plastové okno 575 / 400 mm, sklápěcí - 2 ks 

 

 

 Obr. č. 2 – stavební buňka Contimade standart Typ L16 [1] 
 

Administrativní část zařízení staveniště  

Obytný kontejner – stavbyvedoucí: 

Podmínky:  

Malá výstavba – stavbyvedoucí 20-24m2 

Návrh:   

-Contimade standart TYP 14, plocha 29,6m2 

-A = 6 058 x 4 884 x 2 610 mm (SV - 2 300 mm) 

-zářivka 1 x 58 W - 4 ks, vypínač - 1 ks, zásuvka - 4 ks, zásuvka pro topení - 2 ks 

-dveře venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým 

zámkem a třemi klíči - 1 ks 

-plastové okno 1810 / 1200 mm, otevíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou roletou 

- 2 ks 
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 Obr. č. 3 – stavební buňka Contimade standart Typ 14 [1] 
 

Obytný kontejner – mistři: 

Podmínky:  

Malá výstavba – 14-16m2 

Návrh:  

-Contimade standart TYP 1, plocha 18,11m2 

  -C = 6 058 x 2 990 x 2 820 mm (SV - 2 500 mm) 

-zářivka 1 x 58 W - 2 ks, vypínač - 1 ks, zásuvka - 2 ks, zásuvka pro topení - 1 ks 

-dveře venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým 

zámkem a třemi klíči - 1 ks 

-plastové okno 1810 / 1200 mm, otevíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou roletou 

- 1 ks 

 

 

 Obr. č. 4 – stavební buňka Contimade standart Typ 1 [1] 
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Skladovací kontejner: 

Návrh:  

-2 x Contimade standart TYP 24 6058x2990x2610mm, plocha 2x 18,11m2 

-dveře venkovní dvoukřídlé ocelové, 2000 / 2200 mm, s těsněním, cylindrickým 

zámkem a třemi klíči - 1 ks 

-zářivka IP54 1 x 36 W - 2 ks, vypínač - 1 ks, zásuvka 230V - 1 ks, zásuvka 400V / 

16A - 1 ks 

 

 

 Obr. č. 5 – stavební buňka Contimade standart Typ 24 [1] 
 
 

b) odvodnění staveniště, 

 Z důvodu propustné štěrkopískové zeminy vyskytující se na pozemku, je odvodnění 

staveniště řešeno vsakováním do okolního podloží. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

 Staveniště je napojené na místní komunikaci, která se nachází na jihozápadní straně 

pozemku. Vjezd na staveniště je opatřen uzamykatelnou bránou, od které bude vést 

dočasná vnitrostaveništní jednoproudová komunikace, tvořená zpevněným podložím a 

betonovými panely šířky 3,0m.  

Před samotným budováním zařízení staveniště se zajistí přístup elektrické energie a 

pitné vody na pozemek staveniště. Napojení těchto sítí se provede na stávající inženýrské 

sítě v jihozápadní straně pozemku. Na tyto zdroje pitné vody a elektrické energie budou 

napojeny stavební buňky vyžadující osvětlení, buňky určené k sociálním a hygienickým 

účelům a stanoviště pro čištění vozidel.  

Voda potřebná k pracím na objektu a zařízení staveniště se dočasně napojí na 

revizní šachtu vodovodní přípojky. Toto dočasné vedení bude vedeno v PVC chráničce 

v hloubce 0,8m pod úrovní terénu. 



 

46 
 

Vedení elektrického napětí na staveništi bude realizované pomocí dřevěných 

sloupů, rozmístěných dle výkresu zařízení staveniště A.14. 

P1 - PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 

STAVEBNÍ STROJ 

štítkový 

příkon       

[kW] 

[ks] [kW] 

Kontinuální míchačka KM 40 5,500 1 5,500 

Umývárna s WC Contimate Standard 16 - topení Fagor Rein - 

1002l 
1,000 1 1,000 

Stavební buňka Contimate Standard Typ 1 - topení Fagor Rein - 

1002l 
1,000 1 1,000 

Stavební buňka Contimate Standard Typ 14 - topení Fagor Rein - 

1002l 
1,000 2 2,000 

Příklepová vrtačka AEG Powertools KH 24XE SDS 0,750 5 3,750 

Úhlová bruska 125MM FEIN WSG 14-70 E 1,200 2 2,400 

Vysokotlaký čistič vapka Nilfisk Alo Compact C 120,3 1,700 1 1,700 

Stacionární čerpadlo betonové směsi Cifa PC 307 30,000 1 30,000 

Okružní pila Worx WU433 1,500 1 1,500 

Svářecí transformátor MMA NORDIKA 3200 3,500 1 3,500 

Bloková pila LTBP 650 4,000 1 4,000 

Míchadlo MAKITA 960W UT121 0,960 3 2,880 

P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ   59,230 kW 
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P2 - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 

OSVĚTLENÉ PROSTORY 

štítkový 

příkon 

osvětlení     

[kW] 

[ks] [kW] 

Umývárna s WC Contimate Standard 16 - osvětlení 0,036 1 0,036 

Skladovací kontejner AB-CONT-osvětlení 0,036 8 0,288 

Stavební buňka Contimate Standard Typ 1 - osvětlení 0,058 2 0,116 

Stavební buňka Contimate Standard Typ 14 - osvětlení 0,058 4 0,232 

Vnitřní osvetlení objektu-Kanlux MATMA MTH-150W 0,15 8 1,200 

P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ   1,872 kW 

  

P3 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 

DRUH PRACÍ 

příkon pro 

osvětlení 

[kW]  

[ks] [kW] 

Osvětlení staveniště, Wacker Neuson LNT 6L 4,000 4 16,000 

P3 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ   16,000 kW 

Tab. č. 6 – výpis stavebních strojů, osvětlení a jejich příkonu 
 

Výpočet nutného příkonu elektrické energie: 

 

 

1,1… koeficient ztráty ve vedení 

0,5 a 0,7… koeficient současnosti el. motorů 

0,8… koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

1,0… koeficient současnosti vnějšího osvětlení 

P = 72 kW 

Celkový příkon činí 72kW. 
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VÝPOČET MAXIMÁLNÍ POTŘEBY VODY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

          
A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

POTŘEBA VODY PRO: 
měrná 

jednotka 

počet 

měrných 

jednotek 

střední 

norma 

[l/m.j.] 

potřebné 

množství 

vody [l] 

Ošetřování betonu m3 25,07 200 5014 

Omítka (bez vody pro maltu) m2 159,45 25 3986,25 

Zdění (bez vody pro maltu) m3 23,58 250 5895 

Příčky (bez vody pro maltu) m2 75,55 20 1511 

 MEZISOUČET A 16406,25 

                    

B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 

POTŘEBA VODY PRO: 
měrná 

jednotka 

počet 

měrných 

jednotek 

střední 

norma 

[l/m.j.] 

potřebné 

množství 

vody [l] 

Hygienické účely 1 pracovník 20 40 800 

 MEZISOUČET B 800 

                    

C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY 

POTŘEBA VODY PRO: 

potřebné 

množství 

vody [l] 

Staveniště, mytí pracovních pomůcek apod. 200 

Staveniště, mytí vozidel nákladních 1500 

    

    

 MEZISOUČET C 1700 

Tab. č. 7–stanovení spotřeby vody 
          

          VÝPOČET SPOTŘEBY VODY: 
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[l/s] 

   
          Qn - spotřeba vody v l/s 

         
Pn - potřeba vody v l/den (směnu 8, 12, 16, 24 h) 

      

kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
      

t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 
      

          

  
    Qn =    1,10 l/s 

     
          
          DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ 

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

Jmenovitá světlost v "  1/2  3/4 1 
1 

1/4 

1 

1/2 
2 

2 

1/2 
3 4 

Jmenovitá světlost v mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 

Tab. č. 8 – stanovení jmenovité světlosti potrubí dle spotřeby vody 
 

Spotřeba vody Qn byla stanovena na 1,10 l/s, z tohoto důvodu byla navržená světlost 

potrubí na 32mm.  

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

 Stavba bude prováděna na stavebních parcelách č. 648/5 a č. 648/6, které patří do 

vlastnictví stavebníka Mgr. Anny Balákové. Stavební pozemek se nachází na Kaňku, jedné 

z místních částí Kutné Hory. Během realizace stavby se bude dodržovat noční klid od 

21:00. Při nadměrné prašnosti u prováděných prací se bude zemina postřikovat vodou. U 

výjezdu ze staveniště se budou provádět kontroly znečištění automobilů, případně se zde 

provede jejich očištění od nečistot.  

Dodavatel stavebních prací musí dbát na ochranu čistoty vody, aby nedocházelo k 

únikům olejů a pohonných hmot z mechanizace.  

 Po dokončení prací budou okolní plochy uvedeny do původního stavu. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin, 

 Na stavebním pozemku se vyskytuje hlavně zatravněná plocha, nenacházejí se zde 

žádné dřeviny ani stavební nebo technologické objekty. Před zahájením stavebních prací 

bude pozemek po svém obvodu oplocen drátěným pletivem výšky 2,0m proti vstupu cizích 

osob. Vjezd na pozemek je opatřen uzamykatelnou bránou šířky 3,6. Na bráně se také 

nachází informační tabule oznamující průběh stavebních prací s identifikačními údaji 

dodavatele stavby a stavebníka.  

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

Veškeré práce, spjaté s výstavbou a zařízením staveniště, budou probíhat na ploše 

pozemku ve vlastnictví stavebníka na parcelách č.648/5 a č.648/6 . Z tohoto důvodu 

nebudou nutné žádné trvalé zábory okolních ploch.  

Realizování přípojek bytového domu bude probíhat na místní dopravní komunikaci 

druhé třídy. Na tomto místě bude zřízen dočasný zábor komunikace, doba trvání záboru 

bude minimalizována na nezbytně nutnou dobu. Po dobu trvání záboru komunikace bude 

odkloněna doprava silničních vozidel na sousední komunikaci. Tento zábor bude proveden 

s vědomím a souhlasem vlastníka pozemku a veřejných inženýrských sítí. 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace, 

Stanovení druhů odpadů a jejich následný způsob recyklace dle Vyhlášky č. 

381/2001 Sb., Katalog odpadů [8]. 
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Kód  Druh odpadu Způsob likvidace 

17 01 01 Beton Recyklace 

17 01 02 Cihly Recyklace 

17 02 03 Plasty Recyklace 

17 03 03 Asfaltové směsi  Uložení na skládce 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) Recyklace 

17 05 04 Zemina a kamení Uložení na skládce 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky Recyklace 

17 09 04 Stavební a demoliční odpady Uložení na skládce 

20 03 01 Směsný komunální odpad Uložení na skládce 

Tab. č. 3 – katalog odpadů 
 

V průběhu výstavby bytového domu má zhotovitel stavby povinnost vést evidenci 

stavebního odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech [9]. 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Před započetím zemních prací proběhne na pozemku vytyčení stavby a sejmutí 

ornice tl. 0,2m dle výkresu výkopů. Tato vytěžená část zeminy bude uložena na staveništi a 

po dokončení prací se zpětně použije na vyrovnání povrchu pozemku. Sklon svahu výkopů 

je navržen shodně s přirozeným úhlem sklonu štěrkopískového podloží, který činí 1:1 tzn. 

45°. Na staveništi se bude také nacházet část vytěžené zeminy z výkopových prací, která se 

použije na zpětné zasypání svahů podsklepených částí objektu. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Sejmutá ornice se uloží na staveništi a po dokončení výstavby objektu se zpětně 

využije na budoucí úpravy terénu.  

Výstavba stavebního objektu bude probíhat v souladu se Zákonem č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny [12]. 

Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, se musí třídit dle druhu odpadu a 

odvážet k likvidaci případně recyklaci. O takto zlikvidovaném odpadu musí být evidovaný 

písemný doklad. Nakládání s odpady a jejich recyklace bude prováděno v souladu se 

Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., [9] ve znění pozdějších předpisů, (zákon č. 
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275/2002 Sb. [13] ) a dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001, O 

podrobnostech nakládání s odpady [14]. 

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů, 

Při všech pracích na staveništi je nezbytné průběžné a důsledné dodržování: 

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

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

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

- Všichni zúčastnění pracovníci musí být seznámení s předpisy týkající se bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci ještě před zahájením prací. 

- Dále jsou pracovníci povinni používat při práci OOPP (osobní ochranné pracovní 

prostředky). Povinnost zhotovitele stavby je poskytnutí těchto prostředků svým 

zaměstnancům. 

- Staveniště bude ohraničeno oplocením a na vstupu označeno výstražnou tabulkou o 

probíhajících stavebních prací se zákazem vstupu všech nepovolaných osob. 

-Práce spjaté s výstavbou ve výškách, práce na lešení a jeho sestavení, nebo práce 

vyžadující k práci těžkou mechanizaci, mohou provádět pracovníci, kteří jsou odborně 

způsobilý provádět daný úkol. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

 Stavba svojí existencí nijak neovlivní vztah k bezbariérovému užívání okolních 

staveb. 
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l) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

 Veškeré práce, spjaté s výstavbou a zařízením staveniště budou probíhat na ploše 

pozemku ve vlastnictví stavebníka na parcelách č.648/5 a č.648/6.  

Realizování přípojek bytového domu bude probíhat na místní dopravní komunikaci 

druhé třídy. Na tomto místě bude zřízen dočasný zábor komunikace, doba trvání záboru 

bude minimalizována na nezbytně nutnou dobu. Po dobu trvání záboru komunikace bude 

odkloněna doprava silničních vozidel na sousední komunikaci. Tento zábor bude proveden 

s vědomím a souhlasem vlastníka pozemku a veřejných inženýrských sítí. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

 Pro provádění stavebního objektu nebyly stanoveny žádné speciální podmínky. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

  Postup realizace objektu: 

-Příprava stavby 

-Zemní práce 

-Základové konstrukce  

-Hrubá stavba  

-Střešní konstrukce 

-Provedení vnitřního vedení 

-Úpravy povrchů (vnitřní, vnější) 

-Dokončovací práce 

-Vyklizení staveniště 

 

Termín realizace stavby:  1.4.2015 

Termín dokončení stavby:  6.11.2015 
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

C.2 Celkový situační výkres 

C.3 Koordinační situační výkres 

C.4 Katastrální situační výkres 

C.5 Speciální situační výkres 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

E. DOKLADOVÁ ČÁST 
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3.1.Úvod 

Tento technologický předpis je zaměřený na jednu z hodnocených konstrukcí 

vnějšího obvodového pláště. V tomto případě se jedná o technologický předpis provádění 

zděného obvodového pláště, vyskytujícího se v nízkoenergetické variantě navrhovaných 

budov. Posouzení konstrukce z technologického, časového a ekonomického hlediska je 

blíže popsáno v kapitole č. 5 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ.  

 

3.2.Obecné informace 

3.2.1.Obecné informace o stavbě 

Technologický předpis se týká obytné budovy o celkové kapacitě osmi bytových 

jednotek. Stavební parcela, na které se budova bude realizovat, se nachází v Kutné Hoře, 

místní části Kaňk, na parcelách č 648/5 č. 648/6 o celkové ploše pozemku 1973,78m2. 

Bytový dům se skládá z třech nadzemních podlaží, jednoho částečně podsklepeného 

podlaží, ve kterém jsou dvě bytové jednotky, technické a skladovací prostory. Celková 

výška objektu od podlahy prvního podlaží činí 13,07m a zastavěná plocha 262,67m2. 

Objekt je zastřešen plochou střechou. Nosná konstrukce svislých a vodorovných 

konstrukcí hrubé stavby je navržena z produktů firmy Porotherm. Budova je 

z energetického hlediska navržená jako nízkoenergetická. 

 

3.2.2.Obecné informace o stávajících poměrech staveniště 

Stavební pozemek se nachází na Kaňku, jedné z dvanácti místních částí města 

Kutná Hora. Tento pozemek se skládá ze dvou stavebních parcel ve vlastnictví stavebníka. 

Jedná se o stavební parcely č. 648/5 a č. 648/6 o celkové rozloze 1973,78 m2. Bytový dům 

zaujímá 262,67 m2 a parkoviště a pěší komunikace 213,85 m2 z této plochy, zastavěná 

plocha tedy činí 476,52 m2, nezastavěná plocha pak 1497,26 m2.  

Na staveništi bude přístupný zdroj vody a elektrické energie. Materiál pro 

provádění omítek bude uložen na staveništi v silu CEMIX o celkové kapacitě 22,5 m3. 

K silu bude zapojena kontinuální míchačka pro omítkové směsi KM 40. Uložení materiálu 
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potřebného ke konstrukci obvodového pláště bude možné na otevřené skládce nebo do 

uzamykatelného skladu dle výkresu zařízení staveniště A.14.  

 

3.2.3.Obecné informace o zdícím systému 

Nosný obvodový plášť v tomto objektu je navržen z keramických broušených 

tvarovek Porotherm 44 EKO+ a jejich doplňkových tvarovek zděných na zdící pěnu 

Porotherm Dryfix.  

Povrchové úpravy nosného obvodového zdiva je navržen z produktů firmy Baumit. 

 

3.3.Materiál a skladování 

Skladba obvodového pláště byla vybrána ze sortimentu stavebních firem Porotherm 

a Baumit. 

Konstrukce obvodového pláště se bude skládat z: 

a) Vnitřního nátěru 

b) Vnitřní štukové omítky Baumit FeinPutz 

c) Vnitřní jádrové, vápenocementové omítky Baumit MVR Uni 

d) Přednástřik Baumit VorSpritzer 

e) Keramické tvarovky Porotherm 44 EKO+ a doplňkových cihel koncových 

(Porotherm 44 K EKO+ Profi DRYFIX), polovičních koncových (Porotherm 44 ½ 

K EKO+ Profi Dryfix) a rohových cihel (Porotherm 44 R Profi Dryfix) 

f) Zdící pěny Porotherm Dryfix 

g) Přednástřik Baumit VorSpritzer 

h) Vnější jádrové, vápenocementové omítky Baumit MVR Uni 

i) Vnější štukové omítky Baumit FeinPutz Aussen 

j) Vnějšího nátěru 
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Tab. č. 9 – Způsob skladování výrobků 

Zdící výrobek Způsob skladování 

 

lepicí hmoty, omítky 

dodávané v suchém 

stavu 

 

v původních obalech v suchém prostředí, na dřevěném 

roštu 

tenkovrstvé omítky v 

pastovité formě, 

fasádní barvy, vnitřní 

barvy,  

penetrační základní 

nátěry, 

v původních obalech chráněných před mrazem a přímým 

slunečním zářením 

Keramické tvarovky 

Porotherm 44 EKO+ 

V původních fóliových obalech, na vratných paletách 

firmy Porotherm rozměrů 1340 x1000 mm. 

 

Zdící pěny Porotherm 

Dryfix 

 

Skladovat ve svislé poloze a v chladu. Při skladování nad 

20 °C se zkracuje skladovatelnost. Skladovatelnost 18 

měsíců od data výroby. 

 

- Materiál bude kontrolován před každou přejímkou, předmětem kontroly bude 

především odpovídající typ, počet a stav materiálu. 

- Přejímku materiálu bude provádět stavbyvedoucí a bude o ní zápis ve stavebním 

deníku s podpisem stavbyvedoucího. 

 

3.4.Převzetí pracoviště 

Převzetí staveniště pro zdění obsahuje kontrolu vymezeného pracovního prostoru, 

který nesmí být znečištěný nebo špatně přístupný. Na pracovní ploše se nesmí nacházet 

materiál nebo jiné objekty, které by zdění omezovala nebo práci zcela neumožňovala.  Na 

stavebním pozemku musí být použitelný zdroj vody, který je potřebný pro zdící procesy. 

Transportní cesty musí umožňovat přijímání stavebního materiálu a odvážení stavebního 
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odpadu vzniklého při zdění. Stav lešení, jeho čistota a počet kusů musí odpovídat 

stanovám v projektové dokumentaci. K převzetí pracoviště je také nutná kvalitativní a 

kvantitativní přejímka stavebního materiálu. 

 

3.5.Pracovní podmínky 

Po celém obvodu objektu musí být pro zednické práce přístupné a dostatečně velké 

pracovní, materiálové i dopravní prostory. Zednické práce musí probíhat v souvislosti 

s aktuálními povětrnostními podmínkami podle stanov výrobce stavebního materiálu. 

Tvrdnutí malty by nemělo probíhat v teplotě nižší než je +5°C, při kterých by nebyly 

dosažené deklarované vlastnosti zdiva výrobcem. Zdění na zdící pěnu Porotherm Dryfix je 

však možné už od -5°C. Pokud by byly nepříznivé podmínky pro zdění, musí se chránit 

konstrukce proti navlhnutí.  

 

3.6.Personální obsazení 

Na provádění konstrukce obvodového pláště bude osobně dohlížet stavbyvedoucí 

nebo jím pověřený mistr, který bude dohlížet a kontrolovat průběh zdění. Kromě toho bude 

povinen provádět zápis o stavu konstrukce a prací do stavebního deníku. Práce bude dále 

provádět pracovní skupina složená ze zedníků a přidavačů. 

Složení pracovní skupiny: 

- 1x vedoucí pracovní skupiny (Stavbyvedoucí/mistr) 

o Je povinen dbát na dohled a organizaci prací spjatých se zděním 

obvodového pláště. Musí kontrolovat kvalitu prováděných prací a zapisovat 

jejich průběh do stavebního deníku. 

- 4x pracovníci (zedníci) 

o Provádějí výstavbu obvodového pláště. 

o Jsou podřízení pokynům vedoucího pracovní čety. 

- 2x pomocní pracovníci (přidavači) 

o Vykonávají práce na základě pokynů dělníků  
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3.7.Pracovní pomůcky 

Nivelační přístroj, vyrovnávací souprava, nádoba na rozmísení zakládací malty, 

ponorné mísidlo, lešení, hliníková lať délky min. 2,5m, vodováha, zednická šňůra, gumová 

palička, adaptér nanášecí pistole pro zdící pěnu Dryfix, čistič zdící pěny, míchadla, vědra 

na maltu, stavební kolečka, zednické kladivo, lžíce, naběračka. 

 

3.8.Pracovní postupy 

3.8.1.Vyměření budoucích svislých konstrukcí 

V místech budoucí pozice nosných stěn se důkladně očistí základová deska od 

nečistot nebo případných výčnělků. Na takto řádně očištěnou a suchou plochu se aplikuje 

asfaltová penetrační emulse Dekprimer , na kterou se položí hydroizolační pás Elastodek 

40 Special Mineral. Hydroizolační pásy musí být nejméně o 150mm širší než tloušťka 

stěny, aby bylo možné její napojení na okolní plochu po dokončení zdících procesů. 

Nejprve se za pomocí nivelačního přístroje provede výškové zaměření základové desky. Ze 

zjištěných hodnot se určí nevyšší bod, z kterého se vychází při zakládání první vrstvy cihel. 

Po zaměření výšky základové desky se zaznačí polohy, kde se budou nacházet rohy nosné 

stěny. Pro kontrolu délkového i výškového modulu je dobré si připravit např. hoblovanou 

lať s vyznačeným modulem zdícího systému, který činí 100mm. Po kontrole a případné 

korekci délek zdí, i s přihlédnutím na délkový modul prvků, se může začít se založením 

první vrstvy tvarovek. 

 

3.8.2.Založení první vrstvy 

Po důkladném zaměření pozic nosných stěn se pomocí vyrovnávací soupravy 

nanese základní maltové lože z vápennocementové zakládací malty Porotherm Profi AM 

(Anlegemortel). Za pomocí rektifikačních šroubů na vyrovnávací soupravě se nastaví 

výška zakládací spáry s přihlédnutím výškového rozdílu nejvyššího a nejnižšího místa 

desky. V nejvyšším místě základové desky však tloušťka zakládací matové vrstvy nesmí 

být menší než 10mm. Vyrovnávací souprava se nastaví na šířku budoucí tloušťky stěny, 

zkontroluje se vodorovná poloha vodících lišt a za pomocí této soupravy se nanese vrstva 
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maltového lože v rozích budoucích stěn. Po nanesení maltového lože se malta urovná 

hliníkovou latí až do úrovně vodících lišt. Za suchého a horkého počasí se musí malta 

chránit před vysoušením vodou nebo zakrytím. Na tuto vrstvu se položí rohové tvarovky 

Porotherm 44K EKO+, popř. rohová tvarovka Porotherm 44 R EKO+, kde se však musí 

dodržet správné uložení tvarovek z hlediska uložení na pero a drážku. Podél zednické 

šňůry uchopené na lícní straně zdiva se pokračuje v pokládání tvarovek Porotherm 44 

EKO+ na pero drážku s průběžným vyrovnáváním tvarovek i do vodorovné roviny pomocí 

gumové paličky a vodováhy.  

 

3.8.3.Zdění první výšky 

Po dostatečném ztvrdnutí maltového lože se může pokračovat ve zdění další řady 

cihel, a to tak, že se cihly pokládají na ložnou spáru tvořenou zdící pěnou Dryfix. Ložná 

plocha cihel první řady se musí očistit od prachu a nečistot a suché cihly se musí navlhčit 

vodou. Zdící pěna Dryfix se před použitím musí důkladně promíchat (cca 20x protřepat), 

našroubuje se na adaptér nanášecí pistole a poté se nanáší na spodní řadu cihel ve dvou 

pásech o průměru cca 30mm ve vzdálenosti 50mm od okrajů cihel. Druhá řada cihel se 

pokládá do vazby, minimální vzdálenost styčných spár musí být 125mm. Kromě vazby 

zdiva se musí neustále v průběhu zdění kontrolovat vodorovnost a svislost zdi pomocí 

vodováhy nebo olovnice. Na styčné spáry se zdící pěna nenanáší, s výjimkou rohů zdí, 

které jsou tvořené na modul z cihel rohových Porotherm 44 R EKO+, cihel koncových 

Porotherm 44 K EKO+ a cihel polovičních koncových Porotherm 44 ½ K EKO+. 

 

Obr. č. 6 - Detail vazby zdiva u rohu zdi [2] 
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Nanášení zdící pěny na styčné spáry se provádí také v místě otvorů, kde se používá 

poloviční koncová cihla Porotherm 44 ½ K EKO+ , nebo koncová cihla Porotherm 44 

K EKO+ s vloženou tepelnou izolací XPS šířky 90 a tloušťky 40mm. Tyto koncové cihly 

se pokládají jak na svislou, tak i na vodorovnou plochu ostění otvoru.  Ve svislé rovině se 

tyto dvě zmíněné doplňkové cihly střídají, tím je dodržena vazba a modul zdiva. Z tohoto 

důvodu se cihly nemusejí řezat. Vložení tepelné izolace je možné provést po zabudování 

poloviční koncové cihly a odstranění přepážky vyklepnutím. 

 

Obr. č. 7 - Schéma použití doplňkových cihel v místě otvoru zdi[2] 
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 Obr. č. 8 – Řez použití doplňkových cihel v místě otvoru zdi [2] 
 

3.8.4. Osazování překladů 

V místech otvorů v obvodovém plášti se budou ukládat cihelné překlady Porotherm 

7 s minimálním uložením dle projektové dokumentace 125-200mm. Překlady se nesmí 

ukládat na upravované cihly oříznutím nebo odseknutím, mohou se pokládat pouze na 

cihly plné, nebo cihly poloviční, které však jako poloviční již byly vyrobeny. Výška 

překladu by měla odpovídat výšce použitých keramických tvarovek obvodového pláště 

250mm. Překlady se ukládají na zdivo do lože z cementové malty tl.12mm plochou stranou 

překladu. Po uložení keramických překladů a izolace mezi nimi, se prvky k sobě zafixují 

rádlovacím drátem proti překlopení. Výšky otvorů jsou navrženy tak, aby se nemuselo 

cihly zbytečně řezat, tzn. je dodržen výškový modul 250mm.  
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3.9.Jakost, kontrola 

Aby bylo dosaženo požadované kvality zdiva, musí se v průběhu zdění provádět 

mezioperační kontroly vodorovnosti a svislosti zdiva. Kontrola shodnosti použitého 

stavebního materiálu s projektovou dokumentací, dodržení vazby zdiva, rozmístění, polohy 

a velikosti otvorů dle projektové dokumentace, uložení prefabrikátů a dodržení mezních 

povolených odchylek od svislosti a rovinnosti výsledné konstrukce. Od dodavatele 

stavebního materiálu se musí převzít a uschovat všechny certifikáty a atesty materiálu. 

Mezní přípustné odchylky v rámci jednoho podlaží činí ±20mm v svislé rovině a ±10mm 

ve vodorovné rovině na vzdálenosti 1metru. 
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4.1.Úvod 

Tento technologický předpis je zaměřený na jednu z hodnocených konstrukcí 

vnějšího obvodového pláště. V tomto případě se jedná o technologický předpis provádění 

zděného obvodového pláště, který se vyskytuje v nízkoenergetické variantě navrhovaných 

budov. Posouzení konstrukce z technologického, časového a ekonomického hlediska je 

blíže popsáno v kapitole č. 5 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ.  

 

4.2.Obecné informace 

4.2.1.Obecné informace o stavbě 

Technologický předpis se týká obytné budovy o celkové kapacitě osmi bytových 

jednotek. Stavební parcela, na které se budova bude realizovat, se nachází v Kutné Hoře, 

místní části Kaňk na parcelách č 648/5 č. 648/6 o celkové ploše pozemku 1973,78m2. 

Bytový dům se skládá z třech nadzemních podlaží, jednoho částečně podsklepeného 

podlaží, ve kterém jsou dvě bytové jednotky, technické a skladovací prostory.  Celková 

výška objektu od podlahy prvního podlaží činí 13,07m a zastavěná plocha 262,67m2. 

Objekt je zastřešen plochou střechou. Nosná konstrukce svislých a vodorovných 

konstrukcí hrubé stavby je navržena z produktů firmy Porotherm, kontaktní zateplovací 

systém je sestaven z produktů firmy Baumit. Budova je z energetického hlediska navržená 

jako pasivní. 

 

 4.2.3.Obecné informace o zateplovacím systému 

Zateplovací systém bude realizován pomocí systému Baumit, který dodržuje 

základní ustanovení ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems - vnější 

tepelně izolační kompozitní systém). Zateplovací systém se skládá z tepelně izolačních 

desek, lepící hmoty, kotvících prvků, doplňkových prvků, základní a konečné vrstvy 

povrchové úpravy. Navržená tloušťka tepelné izolace k základní nosné konstrukci byla 

stanovena tak, aby vyhovovala základním tepelně technickým požadavkům pro pasivní 

domy.  
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4.3.Materiál a skladování 

- Materiál tepelně izolačního systému byl vybrán ze sortimentu stavební firmy 

Baumit, zateplovacího systému Baumit DUO. 

- Konstrukce zateplení se bude skládat z: 

a) Tepelně izolačních desek z expandovaného polystyrenu Baumit StarTherm tl. 

160mm 

b) Tepelně izolačních desek z minerálních vláken Baumit 160mm 

c) Lepící a stěrkové hmoty Baumit DuoContact 

d) Kotvících prvků hmoždinek STR U 2G 8/60 U x 195 pro teplné izolace tl. 

160mm 

e) Soklového profilu ETICS ALU 160 tl. Plechu 1,0mm 

f) Okapničky k soklovému profilu ETICS  

g) Rohového profilu ALU ETICS se síťovinou 

h) Sklotextilní síťoviny Baumit DuoTex 

i) Základního nátěru Baumit UniPrimer 

j) Tenkovrstvé probarvené omítky Baumit DuoTop 

k) Okapničky určené k nadpraží ETICS PVC se síťovinou 

l) Okenního a dveřního profilu ETICS-Flexibel 

 

- Skladování materiálu bude realizováno dle podmínek stanovených výrobcem: 
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Všeobecné požadavky skladování průmyslově vyráběných výrobků pro ETICS: 

Tab. č. 10 – Způsob skladování výrobků [3] 

Výrobek pro ETICS Způsob skladování 

 

lepicí hmoty, omítky 

dodávané v suchém 

stavu 

 

v původních obalech v suchém prostředí, na dřevěném 

roštu 

tenkovrstvé omítky v 

pastovité formě, 

fasádní barvy, 

penetrační základní 

nátěry, 

v původních obalech chráněných před mrazem a přímým 

slunečním zářením 

desky tepelné izolace 

 

uložené naplocho v suchém prostředí a chráněné před 

mechanickým poškozením, desky EPS-F musí být 

chráněny před UV zářením a působení organických 

rozpouštědel 

sklotextilní síťovina 

 

uložená v rolích svisle v suchém prostředí a chráněná před 

tlakovým namáháním způsobujícím trvalé deformace a 

UV zářením 

 

Hmoždinky chráněné před mrazem a UV zářením 

Profily 

 

uložené podélně na rovné podložce v suchu, plasty 

chráněné před mrazem, horkem a UV zářením 

 

 

- Materiál bude kontrolován před každou přejímkou, předmětem kontroly bude 

především odpovídající typ, počet a stav materiálu. 

- Přejímku materiálu bude provádět stavbyvedoucí a bude o ní zápis ve  stavebním 

deníku s podpisem stavbyvedoucího. 
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4.4.Pracovní podmínky 

Stavební pozemek je oplocen pletivem do výšky 2,0m a označen výstražnými 

cedulemi o probíhajících stavebních pracích, kvůli zamezení vstupu třetích osob na plochu 

pozemku. Příjezdová cesta je přístupná přímo z veřejné dopravní komunikace a v době 

realizace stavby bude tvořena provizorními betonovými panely.  

Zateplovací práce by měly být realizovány jen v příznivých teplotních a 

povětrnostních podmínkách. Teplota vnějšího vzduchu by měly být v rozmezí +5ºC a +30 

ºC , přičemž povrchová teplota podkladu by neměla být menší než +5 ºC. Pokud by byly 

špatné povětrnostní podmínky, jako silný vítr nebo déšť, musí se práce zastavit a provést 

ochrana před deštěm nebo silným větrem, která bude prováděná po celou dobu prací, až do 

dostatečného vyzrání konstrukce. Všechny skladby, prvky a kvalita prováděných prací na 

konstrukci musí odpovídat požadavkům výrobce zateplovacího systému Baumit, aby 

v případě poruchy bylo možné uplatnit reklamaci dané konstrukce.  

Zateplovací práce budou probíhat na fasádním lešení firmy Alfix. Toto lešení a 

práce na nich budou realizovány postupně na každé stěně budovy zvlášť. Schéma sestavy 

lešení je zobrazeno ve výkresech B.15, B.16, B.17 a B.18. 

 

4.5.Převzetí staveniště 

Předání a převzetí staveniště se provede až po důkladné kontrole stavu obvodové 

konstrukce, která by měla splňovat všechny požadavky nutné k zahájení zateplovacích 

prací. Jedná se především o dokončení všech zdících prací, vyklizení pracovního prostoru 

okolo zateplované konstrukce, správné a kompletní sestavy lešení, včetně kontroly jeho 

stavu, dostatečné pevnosti obvodové zdi a její čistoty. 

O předání a převzetí staveniště musí být písemný zápis s podpisem dotčených osob 

ve stavebním deníku. 
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4.6.Personální obsazení 

Na provádění konstrukce zateplení obvodového pláště bude osobně dohlížet 

stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr, který bude dohlížet a kontrolovat průběh prací. 

Kromě toho bude povinen provádět zápis o stavu konstrukce a prací do stavebního deníku. 

Práce bude dále provádět pracovní skupina složená ze zedníků a přidavačů. 

Složení pracovní skupiny: 

- 1x vedoucí pracovní skupiny (Stavbyvedoucí/mistr) 

o Je povinen dbát na dohled a organizaci prací spjatých se zateplením 

obvodového pláště. Musí kontrolovat kvalitu prováděných prací a zapisovat 

jejich průběh do stavebního deníku. 

- 4x pracovníci (zedníci) 

o Provádějí zateplení obvodového pláště. 

o Jsou podřízení pokynům vedoucího pracovní čety. 

- 2x pomocní pracovníci (přidavači) 

o Vykonávají práce na základě pokynů dělníků  

 

4.7.Pracovní pomůcky 

Ponorné mísidlo, lešení firmy ALFIX, hliníková lať délky min. 2,5m, vodováha, 

zednické kladivo, lžíce, naběračka, vrtačka, štětec, váleček, plstěné hladítko, kovové 

hladítko  

 

4.8.Popis prováděných prací 

4.8.1.Příprava podkladu 

Tepelně izolační desky se budou připevňovat přímo na neomítnuté nosné zdivo 

objektu. Proto se tyto zdi musí očistit, zbavit přebytečné malty a jiných volně 

oddělitelných materiálů. Zdivo musí být suché, pevné a dostatečně vyzrálé. Maximální 

hodnota odchylky rovinnosti pro desky tepelné izolace celoplošně lepené a dodatečně 

kotvené činí 10mm/m.  
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4.8.2.Založení pomocí soklového profilu 

Na předem očištěný podklad osadíme soklový profil ETICS do lože z lepící hmoty 

Baumit DuoContact a přikotvíme ke zdivu hmoždinkami. Pokud není zeď dostatečně 

rovná, mohou se netěsnosti mezi zdivem a profilem vypodložit. Profil se musí přikotvit ke 

zdivu min. 3 hmoždinkami na 1mb. Při kotvení profilu ke zdivu se musí brát v úvahu 

možná Galvanická koroze, způsobená stykem dvou různých kovových materiálů. V tomto 

případě je nutné zvolení jiných vrutů nebo použití plastových podložek. Mezi jednotlivými 

soklovými profily ETICS musí být z důvodu dilatace mezera tloušťky 2-3mm. Tato 

dilatační mezera může být zajištěna speciálními plastovými vložkami k tomu určeným. 

Na již upevněný profil se připevní okapnička se síťovinou, poté se na zadní stranu profilu 

nanese vrstva lepící hmoty Baumit DuoContact a vkládají se do ní tepelně izolační desky 

Baumit z minerálními vlákny 160mm, opatřené lepicí hmotou na patě a na zadní straně 

desky.  

 

4.8.3.Lepení tepelně izolačních desek 

Lepení tepelně izolačních desek se bude provádět ve směru zdola nahoru, přičemž 

první řada desek se bude zakládat na soklový profil ETICS viz. 7.2. Založení pomocí 

soklového profilu.  

Tepelně izolační desky budou k obvodové konstrukci lepeny pomocí obvodového 

rámečku tl. 20 – 30 mm a třech vnitřních bodů velkých tak, aby po přitlačení desky 

k podkladu byla celková plocha desky z 60% tvořená lepící hmotou. Deska se přilepí 

k podkladu tak, aby mezi ostatními, již přilepenými deskami, nevznikaly žádné mezery. 

Přilepí se k podkladu tlačením na desku ve směru zdola nahoru. Lepící hmota by se neměla 

vyskytovat na bočních stranách desky a ani by neměla být vytlačována. Tato deska se 

k podkladu přitlačí tak, aby lícovala s ostatními deskami a vytvářely tak rovnou plochu. 

Pokud by byla mezera mezi deskami větší než 4mm, může být vyplněna tepelně izolační 

PUR pěnou do roviny s tepelně izolačními deskami. 
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Obr.č. 9 - Schéma plochy slepu tepelně izolační desky 

 

Nejmenší šířka lepené desky by neměla být menší než 150mm, na nároží, v koutech 

a v místech navazujících na ostění, se však musí ukládat celé desky.  

Na nárožích stěn budou desky osazovány v řadách s vzájemným přesahem větším než je 

tloušťka zateplujícího materiálu, a po zatvrdnutí lepící hmoty se rohy oříznou a obrousí 

s rovinami obou stěn, tvořících toto nároží dle obr. č. 2 .  

 

Obr.č. 10 - Vazba tepelně izolačních desek u nároží [3] 

 

Vazby desek u výplní otvorů musí být umístěné tak, aby křížení jejich spár byly 

alespoň 100mm od rohů těchto otvorů dle obr.3 .  
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Obr.č. 11 - Vazby tepelně izolačních desek u výplní otvorů [3] 

 

Po osazení desek a zatvrdnutí lepící hmoty (1-2 dny) se pomocí broušení zajistí 

jejich rovinnost. Pokud je doba mezi osazením tepelně izolačních desek a zakládací vrstvy 

delší než 14dní, musí se tyto desky také obrousit a očistit, kvůli možné povrchové 

degradaci materiálu. 

Detailnější schéma kladení tepelně izolačních desek se nachází ve výkresech B.11, 

B.12, B.13 a B.14. 

 

4.8.4.Zásady kotvení hmoždinkami 

Hmoždinky se budou osazovat přímo na plochu tepelné izolace po zatvrdnutí lepící 

hmoty ( 1-2dny ). Hmoždinky se budou osazovat do rohů desky i do středu, a to v místech, 

kde je deska opatřena lepící hmotou dle obr.1. Hmoždinky se upevňují do nosné obvodové 

zdi tvořené keramickými dutinovými tvarovkami, proto je nutné otvory do této konstrukce 

vrtat bez příklepu. Vrty do zdi musí být tl. 8mm a o 10mm delší než je kotevní délka 

hmoždinky do konstrukce. Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od krajů zdi, koutů a 

výplní otvorů musí být 100mm dle obr.4.  
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Obr. č. 12 - schéma ukotvení hmoždinek u rohu zdi [3] 

 

Hlava hmoždinky bude zapuštěna do tepelné izolace pomocí nástroje Montážní set 

STR U 2G, který přesnou hloubku zasunutí zajistí dorazem obvodového talířku nástroje. 

Takto zapuštěná hlava hmoždinky bude zakryta zátkou ze stejného materiálu, jako tepelně 

izolační desky.  Dle výpočtu od výrobce-příloha č.13 vyplývá, že pro dostatečné ukotvení 

tepelně izolační desky musíme použít 12ks/m2 pro okrajové oblasti fasády a 10ks/m2pro 

vnitřní oblasti fasády.  

Výstup kalkulátoru výrobce kotevního materiálu pro stanovení velikostí větrových 

oblastí a počtu kotev se nachází v příloze č13.  

 

4.8.5.Provedení základní vrstvy 

Před provedením základní vrstvy se u kritických míst musí osadit výztužné profily. 

V místě rohů zdí se osadí rohový profil ETICS SLU se síťovinou. V místech výplní otvorů 

se vloží v místě nadpraží okapnička ETICS se síťovinou, u parapetu popřípadě prahu se 

vloží okenní a dveřní profil ETICS Flexibel a po bočních stranách se vloží rohový profil 

ETICS SLU se síťovinou. Před umístěním těchto profilů se ještě vloží diagonální výztuže 

pruhem sklotextilní síťoviny a min. rozměrech 300x200mm dle obr.5. 
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obr. č. 13 - Schéma vyztužení okenního otvoru [3] 

 

Základová vrstva by se měla provádět na dostatečně vyzrálý (1-3dny), zbroušený a 

očištěný povrch.  V případě potřeby dosáhnutí rovinnosti povrchu se může použít 

základová vrstva v tloušťce max. 2 mm, bez výztužné tkaniny.  

Základová vrstva se poté natahuje nerezovým hladítkem s velikostí ozubu 10x10mm, ve 

směru shora dolů metodou „mokré do mokrého“ v optimální tloušťce 3-4mm. Do této 

vrstvy se ručně umístí celoplošné vyztužení ze sklotextilní síťoviny s vzájemným 

přesahem 100mm. Poté se nerezovým hladítkem,  směrem shora dolů, síťovina se 

stěrkovou hmotou uhladí, přičemž krytí síťoviny by mělo být min. 1mm a v místech 

přesahu síťoviny min. 0,5mm. Jelikož na tuto základovou vrstvu se bude nanášet 

tenkovrstvá probarvená omítka Baumit DuoTop s zrnitostí 2,0mm,  měla by být mezní 

odchylka rovinnosti omítané plochy max. 2,5mm/bm. 

 

4.8.6.Provedení konečné úpravy povrchové vrstvy 

Před samotným nanášením konečné vrstvy se základová vrstva po vyschnutí 

(přibližně 7dní - podle teplotních a povětrnostních podmínek) mírně přebrousí skelným 

papírem, aby se odstranily malé nerovnosti podkladu. Takto připravený podklad se 

napenetruje základním nátěrem Baumit UniPrimer pomocí štětky nebo válečku.  
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Před nanášením omítky je nutná technologická přestávka 24 hodin po nanesení 

penetračního nátěru. Pokud bude povrch dostatečně suchý, může se na něj nanášet 

tenkovrstvá probarvená omítka škrábané struktury Baumit DuoTop ocelovým hladítkem 

v tloušťce zrna směrem shora dolů. 

 

4.9.Jakost a kontrola kvality 

V průběhu zateplovacích prací je nutné zkontrolovat zda: 

a) Všechen materiál odpovídá projektové dokumentaci se specifikacemi firmy 

Baumit, spol. s r. o.  

b) Probíhající práce neprobíhají za nepříznivých teplotních a povětrnostních 

podmínek vis. 3. Pracovní podmínky. 

 

Tab. č. 11 – skladování materiálu zateplovacího systému [3] 
Technologická 

operace 

Dobra provádění 

kontroly 

Předmět kontroly, základní požadavky 

Příprava 

podkladu 

Před 

technologickou 

operací 

Zda pracovní prostor pro zateplovací práce 

splňuje podmínky pro započetí prací 

Po technologické 

operaci 

Splnění základních požadavků dle stavební 

dokumentace:  rovinnost, dostatečná pevnost, 

čistota podkladu 

Lepení tepelně 

izolačních 

desek 

Před 

technologickou 

operací 

Kontrola stavu a počtu stavebního materiálu: 

plechové profily, tepelně izolační desky 

Během 

technologické 

operace 

Rozmístění lepící hmoty 

Dodržování vazby tepelně izolačních desek 

Velikost spár mezi deskami a jejich případné 

zajištění 

Kontrola tloušťky tepelné izolace 

Správné osazení tepelné izolace do soklového 

profilu ETICS  
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Dodržování správné konzistence lepící hmoty 

Po technologické 

operaci 

Kontrola rovinatosti izolované plochy a její 

celistvost  

Kotvení 

hmoždinkami 

Před 

technologickou 

operací 

Druh hmoždinek a jejich počet 

Během 

technologické 

operace 

Rozmístění a počet kotvících prvků 

Minimální kotvící délky desek 

Způsob uložení a následného přišroubování 

hmoždinky  

Po technologické 

operaci 

Pevnost uchycených hmoždinek 

Rozmístění tepelně izolačních zátek 

Provádění 

základní 

vrstvy 

Před 

technologickou 

operací 

Čistota a vlhkost tepelné izolace 

Rovinatost  

Uložení všech výztužných profilů 

v kritických místech 

Během 

technologické 

operace 

Dodržování minimálních přesahů 

Kontrola správné konzistence základní hmoty 

Dodržování technologických přestávek 

Po technologické 

operaci 

Rovinatost 

Dodržování minimálního krytí síťoviny 

Konečná 

úprava 

povrchu 

Před 

technologickou 

operací 

Čistota a vlhkost základní vrstvy 

Dodržení technologické přestávky po 

penetraci 

Kontrola typu a množství penetračního nátěru 

Povrchu obroušeného a očištěného 

Během 

technologické 

operace 

Dodržení požadované tloušťky omítky 

 

Po technologické 

operaci 

Očištění lešení, nářadí a ostatních konstrukcí  

Požadované kvality povrchu, zejména u rohů 

a dveřních a okenních otvorů 

 



 

81 
 

4.10.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Práce probíhající na staveništi musí probíhat v souladu s: 

ČSN 309/2006 Sb., Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci.  

ČSN 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 

Zhotovitelé stavebních prací jsou povinni vybavit pracovníky vhodným nářadím a 

ostatními pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce. Dále potřebnými osobními 

ochrannými pracovními prostředky, dokumentací, návody a pravidly v rozsahu potřebném 

pro výkon jejich práce (Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., [17] kterým se stanoví rozsah a 

bližší podmínky poskytování osobních ochranných prac. prostředků.). 

Firma je povinna z hlediska BOZP řádně dokladovat hospodárné poskytnutí osobních 

ochranných prostředků, popř. i nářadí zaměstnancům. 

Práce na lešení mohou provádět pouze ti dělníci, kteří absolvovali školení v souladu s 

Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., [10] a ti, kteří mají dle Zákoníku práce [18] § 103 odst. 

1,  platný doklad o zdravotní způsobilosti. 

 

4.11.Ekologie 

Sejmutá ornice se uloží na staveništi a po dokončení výstavby objektu se zpětně 

využije na budoucí úpravy terénu.  

Výstavba stavebního objektu bude probíhat v souladu se Zákonem č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, se musí třídit dle druhu odpadu a 

odvážet k likvidaci, případně recyklaci. O takto zlikvidovaném odpadu musí být evidovaný 

písemný doklad. Nakládání s odpady a jejich recyklace bude prováděno v souladu se 

Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., [9] ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 275/2002 

Sb., [13]) a dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001, o podrobnostech 

nakládání s odpady. 
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5.1. Porovnání výsledků nízkoenergetického a pasivního domu 

5.1.1. Porovnání  z hlediska technologického 

 Porovnáme-li jednotlivé skladby pasivního a nízkoenergetického domu mezi sebou, 

zjistíme, že se ve většině případů od sebe z materiálového hlediska příliš neliší. Jejich 

hlavní rozdíl je stanovený především použitím jiné tloušťky tepelného izolantu, a to 

z důvodu dosáhnutí požadovaných tepelně technických vlastností konstrukcí pro pasivní 

variantu budovy.  

 Tato skutečnost však neplatí pro konstrukci obvodového pláště budovy, kde se 

v nízkoenergetické variantě budovy žádná tepelná izolace nenachází. Jelikož použitím 

samotného zděného obvodového pláště by nebyly dosaženy minimální požadované tepelně 

technické vlastnosti stanovené pro pasivní standardy budov, byl zde použit kontaktní 

zateplovací systém firmy Baumit. Tato skladba konstrukce je z technologického hlediska 

komplikovanější, přináší však možnost zvýšení tepelného odporu obvodového pláště 

použitím volitelné šířky tepelné izolace. Viz odstavec 5.2.1. 

  

5.1.2. Porovnání z hlediska časového  

 Pokud bychom sečetli potřebné pracovní dny všech stavebních prací pasivního i 

nízkoenergetického bytového domu, zjistili bychom, že celkový čas potřebný k výstavbě 

domů se téměř neliší. Pasivní varianta budovy z tohoto hlediska vyžaduje pouze o šest 

pracovních dní více, než varianta nízkoenergetická. Přičemž největší časový rozdíl 

stavebních prací mezi oběma variantami budov je v konstrukci obvodového pláště. Viz 

odstavec 5.2.2.  

Doba výstavby objektu je však závislá na organizaci stavebních prací. 

Z harmonogramů obou variant budovy přílohy č. 10 a č.11, můžeme vyčíst, že i při 

shodném průběhu prací obou variant budov, je doba potřebná k výstavbě objektu u pasivní 

varianty kratší, přestože vyžaduje více stavebních prací, než varianta nízkoenergetická.  
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5.1.3. Porovnání z ekonomického hlediska  

Tab. č. 12 – ekonomické porovnání obou variant budov 
Varianta budovy Celková cena 

s DPH 

(Kč) 

Přibližná 

spotřeba 

tepla 

(kWh/m3rok) 

Přibližná 

spotřeba 

tepla 

(kWh/rok) 

Přibližná 

cena 

plynu 

(Kč) 

Návratnost 

(rok) 

Nízkoenergetická 11 434 262,55 21,96 68 425,164 92 341,79 - 

Pasivní 12 368 123,41 14,22 44 308,10 59 791,31 28,69 

Rozdíl 933 860,86 

(8,17%) 

35,25% 35,25% 32 550,48 

(35,25%) 

- 
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5.2.Porovnání výsledků obvodových konstrukcí zvolených objektů 

5.2.1. Porovnání z hlediska technologického 

 Z technologického předpisu zateplení obvodové stěny a předpisu pro provádění 

zděného obvodového pláště je zřejmé, že varianta obvodového pláště s kontaktním 

zateplovacím systém je mnohem náročnější na výstavbu. Důvodem náročnější výstavby 

obvodového pláště je větší množství použitých komponentů obvodového pláště, a tím 

pádem i složitější technologické procesy a technologické přestávky mezi nimi.  

 

5.2.2. Porovnání z hlediska časového  

 Z harmonogramu výstavby obou variant obvodového pláště (příloha č.12) vyplývá, 

že výstavba zatepleného obvodového pláště pasivní varianty budovy je o šest dní (13,04%) 

delší, než výstavba obvodového pláště nízkoenergetické varianty budovy. 

 

5.2.3. Porovnání z ekonomického hlediska  

Tab. č. 12 – ekonomické porovnání obou variant obvodových konstrukcí 
Varianta budovy Celková cena 

s DPH 

(Kč) 

Celková cena 

s DPH bez oken 

(Kč) 

Celková cena 

oken s DPH 

(Kč) 

Tepelný odpor 

konstrukce U 

(W/m2K) 

Nízkoenergetická 2 616 288,01 1 762 385,13 853 902,88 0,22  

Pasivní 3 232 777,60 2 129 285,10 1 103 492,50 0,14 

Rozdíl 616 489,59 

(23,60%) 

366 899,97 

(20,82%) 

249 589,62 

(29,23%) 
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Závěr: 

Cílem této bakalářské práce bylo porovnání dvou variant skladby obvodového 

pláště z hlediska časového, ekonomického a technologického. Toto porovnání jsem 

aplikoval na příkladu dvou obvodových plášťů s rozdílnými tepelně technickými 

vlastnostmi. Díky tomu je možné posouzení bakalářské práce doplnit i o informace týkající 

se časové výhodnosti a návratnosti finančních prostředků, investovaných do nákladnější 

varianty konstrukce obvodového pláště. 

Použitím z tepelného hlediska výhodnějšího obvodového pláště na objektu, kde 

ostatní konstrukce mají horší tepelné vlastnosti, by však bylo téměř bezúčelné. Teplo 

vnitřního prostředí objektu by stále unikalo skrze hůře izolované konstrukce, a proto by 

nebylo snížení nákladů na vytápění objektu tak značné. Z tohoto důvodu jsem jednotlivé 

obvodové pláště použil v objektech, z nichž jeden splňuje nízkoenergetické a druhý pasivní 

požadavky na budovy.  

 Porovnáním výsledků budov lze konstatovat, že výstavba pasivní varianty budovy 

je náročnější nejen z hlediska časového a technologického, ale i z hlediska ekonomického.  

Vezme-li však v úvahu výhody, které přináší pasivní dům, jeví se tato budova z delší 

časové perspektivy mnohem výhodněji. Návratnost větší investice do výstavby pasivního 

objektu oproti nízkoenergetickému, je díky rozdílným nákladům na vytápění odhadovaná 

na 29let. Díky tepelné pohodě, řízenému větrání a možnosti klimatizace v letním období, 

za nízké spotřeby energie, vzroste celková peněžní hodnota bytového domu.  
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