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Bpv  Balt po vyrovnání

CL  Alpská taška Classic

Cu  m

.  íslo 

SN  státní technická norma

DN  jmenovitý pr m

DSP  dokumentace pro stavební povolení

EN  evropská norma

EPS-F  expandovaný polystyren fasádní

EPS-Z  expandovaný polystyren základní

FeZn  ocel pozinkovaná

JKSO  jednotná klasifikace stavebních objekt

JTSK  jednotná trigonometrická sí

JV  jmenovitá velikost

K  Kelvin – základní jednotka teploty

K   koruna eská 

Kg  kilogram 

kN  jednotka síly 

ks  kusy 

k.ú.  katastrální území
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kW  kilowatt 

Lambda sou initel tepelné vodivosti materiálu

m  základní délková jednotka

m2  základní jednotka plochy

m3  základní jednotka objemu

m. n. m. metry nad mo em

Mc,a  ro ní množství zkondenzované vodní páry

Mev,a  ro ní množství odpa

Mi  faktor difuzního odporu

MJ  m rná jednotka

MVC  malta vápenno-

NN  nízké nap tí 

NP  nadzemní podlaží

OOPP  osobní ochranné pracovní prost

P+D  pero a drážka 

Pa  základní jednotka tlaku
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A.1  Identifika ní údaje 

A.1.1  Údaje o stavb

a) název stavby 

Název stavby:   Novostavba vzd lávacího a administrativního centra 

b) místo stavby (adresa, ísla popisná, katastrální území, parcelní ísla pozemk ). 

Místo stavby:   Krom íž 

Parcela íslo:   298/37 

Katastrální území:  Krom íž 

c) p edm t dokumentace 

Ú el stavby:   Vzd lávací a administrativní centrum  

Stupe :   Spole né územní rozhodnutí a stavební povolení 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, p íjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

Vlastník pozemku:  M sto Krom íž, Krom íž .p. 46, 767 01 Krom íž 

Investor:   M sto Krom íž, Krom íž .p. 46, 767 01 Krom íž 

b) jméno, p íjmení, obchodní firma, I , bylo-li p id leno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo  

c) obchodní firma nebo název, I , bylo-li p id leno, adresa sídla (právnická 

osoba).  
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A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, p íjmení, obchodní firma, I , bylo-li p id leno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), 

I , bylo-li p id leno, adresa sídla,  

Generální projektant:  Bc. Martin Valášek, Roštín 142, 768 03 Roštín 

     email.: projekty.vps@hotmail.cz 

b) jméno a p íjmení hlavního projektanta v etn ísla, pod kterým je zapsán v 

evidenci autorizovaných osob vedené eskou komorou architekt  nebo eskou 

komorou autorizovaných inženýr  a technik inných ve výstavb , s vyzna eným 

oborem, pop ípad  specializací jeho autorizace, 

Zodpov dný projektant: Bc. Martin Valášek, Roštín 142, 768 03 Roštín 

email.: projekty.vps@hotmail.cz 

c) jména a p íjmení projektant  jednotlivých ástí projektové dokumentace 

v etn ísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 

eskou komorou architekt  nebo eskou komorou autorizovaných inženýr  a 

technik inných ve výstavb , s vyzna eným oborem, pop ípad  specializací 

jejich autorizace. 

Vypracoval:    Bc. Martin Valášek, Roštín 142, 768 03 Roštín 

A.2  Seznam vstupních podklad

a) základní informace o rozhodnutích nebo opat eních, na jejichž základ  byla 

stavba povolena (ozna ení stavebního ú adu/jméno autorizovaného inspektora, 

datum vyhotovení a íslo jednací rozhodnutí nebo opat ení), 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základ  byla zpracována projektová dokumentace pro provád ní stavby, 

c) další podklady. 
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A.3  Údaje o území  

a) rozsah ešeného území, 

Novostavba vzd lávacího a administrativního centra se nachází na nezastav ných 

parcelách 298/37 v Krom íži, k.ú. Krom íž. Pozemek se svažuje od východu 

k západu. Zám rem je vytvo it moderní vzd lávací a administrativní centrum v nov

navržené lokalit . 

b) údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis  1 (památková 

rezervace, památková zóna, zvlášt  chrán né území, záplavové území apod.), 

Pozemky pro novostavbu centra se nenachází v žádném ochranném území podle 

jiných právních p edpis . 

c) údaje o odtokových pom rech, 

Bilance srážkových odpadních vod: 

Objekt  Druh plochy Plocha Odtokový 

sou initel 

Specifická 

vydatnost 

dešt

Množství 

srážkových 

vod 

m2 l.s-1.ha-1 l.s-1

Vzd lávací 

objekt  

St echa a 

terasa 

699 1,0 300 20,97 

zpevn ná 

plocha  

dlažba 

s otev enými 

spárami  

1665 0,6 167 29,97 

Celkem                  50,94 

Tab. . 1 Bilance srážkových odpadních vod 

Celkový výpo tový odtok deš ových vod Qd do kanalizace. 

Qd = 50,94 l/s 
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d) údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opat ení, pop ípad  nebyl-li vydán územní souhlas, 

Navržená novostavba vzd lávacího a administrativního centra je v souladu s platným 

územním plánem obce Krom íž. Parcely leží v zastavitelném území. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve ejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop ípad  s regula ním 

plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a 

v p ípad  stavebních úprav podmi ujících zm nu v užívání stavby údaje o jejím 

souladu s územn  plánovací dokumentací, 

Navržený objekt administrativního a vzd lávacího centra je v souladu s územním 

rozhodnutím a stavebním povolením. 

f) údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území, 

Navržená stavba spl uje technické požadavky na využití území. 

g) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán , 

Veškeré požadavky p edepsané dot enými orgány a správci sítí jsou spln ny a 

obsaženy v dokumentaci. 

h) seznam výjimek a úlevových ešení, 

Není p edm tem této stavby. 

i) seznam souvisejících a podmi ujících investic, 

Není p edm tem této stavby. 

j) seznam pozemk  a staveb dot ených provád ním stavby (podle katastru 

nemovitostí). 

Obec: Krom íž [588890]

Katastrální území: Krom íž [732974]

íslo parcely Vlastník pozemku Vým ra m2 Druh pozemku Zp sob ochrany 

298/37 

M sto Krom íž, 

Krom íž .p. 46,  

767 01 Krom íž 

4517 Orná p da 
Zem d lský p dní 

fond 
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465/10 

M sto Krom íž, 

Krom íž .p. 46,  

767 01 Krom íž 

583 Ostatní plocha Žádné ochrany 

465/1 

M sto Krom íž, 

Krom íž .p. 46,  

767 01 Krom íž 

4158 Ostatní plocha Žádné ochrany 

Tab. . 2 Seznam pozemk  dot ených provád ním stavby

A.4  Údaje o stavb

a) nová stavba nebo zm na dokon ené stavby, 

Jedná se o novostavbu vzd lávacího a administrativního centra. Centrum je osazené 

v severovýchodní ásti katastrálního území Krom íž. Objekt je navržen tak, aby 

zapadal do nov  navržené lokality, která bude sloužit pro ob anskou vybavenost. 

Centrum má jedno podzemní podlaží a nad ním jsou t i nadzemní podlaží. 

b) ú el užívání stavby, 

Objekt je navržen pro ú ely vzd lávací a administrativní. Koncept novostavby je 

založen na dialogu architekta a investora. Vychází z vn jších vazeb, dispozi ních 

nárok  a z hmotového a výtvarného ešení p edstav architekta. 

c) trvalá nebo do asná stavba, 

Novostavba centra bude stavbou trvalou. 

d) údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis  1 (kulturní památka 

apod.), 

Jedná se o novostavbu na nezastav ných parcelách. Na stavbu se nevztahuje žádná 

ochrana. 
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e) údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných technických 

požadavk  zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb, 

Projektová dokumentace respektuje stavební zákon . 183/2006 Sb., novelizovaný 

zákonem . 350/2012 Sb., a také spl uje obecné technické požadavky. P edevším jsou 

respektovány vyhlášky: 

. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, novelizována 

vyhláškou . 431/2012 Sb. [1] 

. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, novelizována vyhláškou 

.20/2012 Sb. [1] 

. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe ující bezbariérové 

užívání staveb. [1] 

f) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  a požadavk  vyplývajících 

z jiných právních p edpis  2 

P i realizaci stavby budou dodrženy veškeré požadavky dot ených orgán  státní 

správy a vlastník  technické a dopravní infrastruktury. 

g) seznam výjimek a úlevových ešení, 

Není p edm tem této dokumentace. 

h) navrhované kapacity stavby (zastav ná plocha, obestav ný prostor, užitná 

plocha, po et funk ních jednotek a jejich velikostí, po et uživatel  / pracovník

apod.), 

Po et bytových jednotek    0 

Po et uživatel      35 

Zastav ná plocha domu    700,87  m2

Zastav ná plocha zpevn ných ploch   1665,00 m2

Plocha všech užitkových místností   1734,40  m2

Plocha všech obytných místností   0   m2

Obestav ný prostor domu    6840   m3  
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i) základní bilance stavby (pot eby a spot eby médií a hmot, hospoda ení 

s deš ovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad  a emisí, t ída 

energetické náro nosti budov apod.), 

Vodovod

Bilance spot eby vody (uvaž. 35 osob) 

Pr m rná denní spot eba:  

Q24 = 35 os . 150 l/den = 5250 l/den = 5,25 m3/den = 0,061 l/s  

Max. ro ní spot eba:   Qro ní = 1916,25 m3/rok 

Plynovod

Zásobování objektu plynem bude ešeno samostatnou plynovodní p ípojkou. 

V objektu bude osazen stacionární kondenza ní plynový kotel v 1. PP, který bude 

hlavním zdrojem vytáp ní. Dále bude plyn využíván pro pot eby va ení. 

Elektro

Zásobování objektu elektrickou energií je ešeno elektrop ípojkou, která je napojena 

do stávající el. sk ín  s pojistkami a elektrom rem umíst né na hranici se sousedním 

pozemkem, pozemek p. . 465/10 v k.ú. Krom íž. Nové elektro rozvody budou 

vyvedeny do vstupní ásti a bude zde osazen nová domovní elektro rozvodnice. 

Elektrom rná sk í  bude voln  p ístupná pro obsluhu správce sít .  

Vytáp ní

Hlavním zdrojem vytáp ní objektu a p ípravy TUV bude plynový kondenza ní kotel. 

Kotel bude umíst n v místnosti kotelny v 1. PP. Dostate ná kapacita TUV a topné 

vody bude uložena v instalovaných izolovaných zásobnících. Distribuce tepla je 

zajišt na otopnými t lesy v jednotlivých místnostech objektu. 
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Odpady [3] 

P ehled odpad  vznikajících p i provozu: 

200101 Papír a lepenka 

200108 Biologický rozložitelný materiál z kuchyní 

200110 Od vy 

200201 Biologicky rozložitelný materiál 

200202 Zemina a kameny 

200301 Sm sný komunální odpad  

Nádoby na komunální odpad budou umíst ny na pozemku investora u stávající 

p íjezdové komunikace. Nakládání s odpady bude ešeno v souladu se zákonem . 

185/2001 Sb. ( .314/2006 Sb.) v platném zn ní. 

Energetická náro nost budovy

Je sou ástí protokolu o energetické náro nosti budovy (PENB). 

j) základní p edpoklady výstavby ( asové údaje o realizaci stavby, len ní na 

etapy), 

Rozhodující termíny stavby: 

Realizace stavby       do  11/2016 

Uvedení stavby do provozu       12/2016 

orienta ní náklady stavby. 

Orienta ní náklady na stavbu iní 35,000.000,- K . 

A.5  len ní stavby na objekty a technologická za ízení  

Vzd lávací a administrativní centrum není len no na stavební objekty. 
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B.1  Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

Novostavba vzd lávacího a administrativního centra se nachází na nezastav ných 

parcelách 298/37 v obci Krom íž, k.ú. Krom íž. Pozemek se svažuje od západu 

k východu. Jedná se o okrajovou ást ur enou pro zástavbu ob anskou vybaveností. 

K pozemku jsou p ivedeny sít  technické infrastruktury a jsou zde z ízeny 

obousm rné obslužné komunikace ší ky 5 metr  t ídy C2. Na pozemku se nevyskytuje 

vrostlá zele . 

b) vý et a záv ry provedených pr zkum  a rozbor  (geologický pr zkum, 

hydrogeologický pr zkum, stavebn  historický pr zkum apod.), 

Hydrogeologické pom ry

Základní inženýrskogeologické hodnocení staveništ  uvádí, že hladina podzemní vody 

založení nepodsklepených staveb neovlivní. Do svahu zakopané stavby a objekty 

podsklepené však bude nutné opat it drenáží a izolací proti sezónním pr sak m 

infiltrovaných srážek, které mohou krátkodob  vykazovat tlakové ú inky.  

Inženýrsko-geologický pr zkum

Základní inženýrsko-geologické hodnocení staveništ  hodnotí pom ry spíše jako 

jednoduché. V základové spá e lze p edb žn  uvažovat s hodnotou p itížení kolem 

150kPa, podmínky se však mohou lokáln  m nit. Nehomogenita základové spáry a 

podloží v dosahu aktivní zóny základ  by m la být ešena p im eným ztužením 

základové a stavební konstrukce. 

Seizmické pom ry

V t chto podmínkách není nutné zabezpe ovat stavby p ed ú inky seizmických sil. 

Rovn ž nebezpe í sesuv  p d není v dot eném území aktuální. 

Radonové riziko

Výsledkem provedeného radonového pr zkumu bylo zjišt ní, že se staveništ  nachází 

na území se st ední kategorií radonového rizika. Z toho vyplývá, že v tomto p ípad

nebude nutné použití speciální protiradonové ochrany objekt  proti pronikání radonu 

z podloží.  
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Klimatické pom ry

Klimatické pom ry na dot eném území jsou ur eny zem pisnou a výškopisnou 

polohou, reliéfem krajiny, srážkovými i v trnými pom ry atd. Základní údaje o 

dot eném území jsou erpány ze zpracované rajonizace klimatických oblastí .Quitt – 

Klimatické oblasti eskoslovenska (1971). 

c) stávající ochranná a bezpe nostní pásma, 

Na pozemku se nenachází žádná bezpe nostní a ochranná pásma. Stavbou nejsou 

dot eny hranice chrán ného území. Parcely stavby se dle platného územního plánu 

nachází v ploše pro ob anskou výstavbu. 

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

Parcela neleží v záplavovém, poddolovaném ani jiném nevhodném území. 

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

pom ry v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Hluk ze stacionárních 

zdroj  není p edpokládán a již v bec není p edpokládáno p ekro ení povolených 

limit  v i okolnímu prostranství a okolní zástavb  dle zákona . 258/2000 Sb., o 

ochran  ve ejného zdraví, ve zn ní pozd jších p edpis . K zne išt ní ovzduší ze 

stacionárních zdroj  je vzhledem ke zp sobu vytáp ní a oh evu teplé užitkové vody 

minimalizováno použitím moderních za ízení. Zne išt ní ovzduší z dopravy je ešeno 

v rámci zákona . 86/2002 Sb., o ochran  ovzduší, Deš ové vody ze st echy a 

p ilehlých zpevn ných ploch budou likvidovány odvodem do stávajícího deš ového 

kanaliza ního adu skrze samostatnou kanaliza ní p ípojku. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d evin, 

Jedná se o nezastav ný pozemek (zatravn nou louku) bez vzrostlých d evin, nejsou 

požadavky na demolice ani kácení d evin. 

g) požadavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo pozemk

ur ených k pln ní funkce lesa (do asné / trvalé), 

Novostavba centra bude umíst na na pozemku, který je v katastru nemovitostí veden 

jako orná p da. Z tohoto d vodu bylo provedeno vyn tí ze zem d lského p dního 

fondu, a to na parcelách p. . 298/37 v k.ú. Krom íž. 
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h) územn  technické podmínky (zejména možnost napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu), 

ešení technické a dopravní infrastruktury je vyzna eno v koordina ní situaci. 

K pozemku jsou p ivedeny sít  technické infrastruktury. Okolo pozemku stavby vede 

podzemní kabel elektro vedení a ostatní sít  (vodovodní ad, splaškový kanaliza ní 

ad, deš ový kanaliza ní ad, plynovodní ad) vedou na pozemcích za asfaltovou 

komunikací. Na pozemek stavebníka jsou již vyvedeny a zaslepeny p ípojky deš ové a 

splaškové kanalizace. K pozemku jsou dále p ivedeny stávající plynovodní a elektro 

p ípojky v etn  elektro sk íní. K pozemku jsou p ivedeny obousm rné obslužné 

komunikace ší ky 5 metr  t ídy C2. Jedná se o zpevn né asfaltové komunikace. 

i) v cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související investice. 

Stavba není podmín na asovými ani v cnými vazbami. 

B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1  Ú el užívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek 

Jedná se o stavbu ur enou k bydlení.  

Nov  navržený objekt:

Po et bytových jednotek   0 

Po et uživatel :    35 

Zastav ná plocha domu   700,87  m2

Zastav ná plocha zpevn ných ploch  1665,00 m2

Plocha všech užitkových místností  1734,40  m2

Plocha všech obytných místností  0   m2

Obestav ný prostor domu   6840   m3  
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B.2.2  Celkové, urbanistické, architektonické ešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového ešení, 

Koncepce stavby je založena na dialogu architekta a investora. Vychází z vn jších 

vazeb, dispozi ních nárok  investora a z hmotového a výtvarného ešení vzešlých z 

p edstav architekta. Místo stavby leží v severovýchodní ásti katastrálního území 

Krom íž v obci Krom íž. Pozemek ur ené pro stavbu centra tvo í nepravidelný tvar 

pozemku, svažující se od západu k východu. Nabízí klidné místo s p íjemnými 

výhledy do zelen , na zalesn né území a ást obce. Okolní pozemky nejsou ješt

zastav ny. P i návrhu byl kladen velký d raz propojení centra s okolní krajinou. D m 

je zasazen do mírného svahu. 

b) architektonické ešení - kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné 

ešení. 

Navržené vzd lávací a administrativní centrum je osazeno v severovýchodní 

ásti katastrálního území Krom íž v obci Krom íž v nov  navržené lokalit  pro tyto 

ú ely. Centrum obdélníkového tvaru o rozm rech cca. 36,10 x 13,85 m má jedno 

podzemní podlaží sloužící pro technické pot eby provozu objektu a pro administrativní 

pot eby archivování dokument . Nad tímto podlažím jsou navržena t i hlavní patra 

sloužící pro vzd lávání a administrativu. Objekt je zast ešen sedlovou st echou. 

B.2.3  Celkové provozní ešení, technologie výroby 

Nejedná se o technologický objekt. 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

Z hlediska soukromého vlastnictví a využití objektu jako ob anské vybavenosti je zde 

požadavek na bezbariérové užívání. Objekt je navržen s ohledem na bezbariérové 

využívání. 

B.2.5  Bezpe nost p i užívání stavby 

Objekt centra je navržen tak, aby jeho užívání bylo bezpe né. PD respektuje stavební 

zákon . 350/2013, kterým se m ní zákon .183/2006 Sb. a všechny navazující 

provád cí p edpisy a vyhlášky, zejména pak vyhlášku . 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavbu. Budou realizována pot ebná protipožární technická opa ení 

k rychlé eliminaci požáru i zásahu hasící techniky.
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P i realizaci musí být dodržen projekt, všechny platné SN, v etn  vyhlášky o 

bezpe nosti a ochran  zdraví p i práci, všechny p edpisy související a technologické 

postupy dané výrobcem jednotlivých výrobk  a materiál . V pr b hu stavby jsou 

oprávn ny provád t speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze 

osoby zp sobilé tuto innost vykonávat, budou rovn ž dodržovány všechny p íslušné 

SN, v etn  vyhlášky o bezpe nosti a ochran  zdraví p i práci a všechny p edpisy 

související. Všichni zam stnanci budou v oblasti BOZP  ádn  proškoleni. 

B.2.6 Základní charakteristiky objekt

a) stavební ešení,  

U objektu p evládá sloupový systém s obousm rnými rámy využívající kombinaci 

železobetonu a výpl ového zdiva z keramických pálených tvárnic. Objekt 

vzd lávacího a administrativního centra bude zast ešen sedlovou st echou se 

skládanou krytinou. Založení objektu je navrženo na monolitických vyztužených ŽB 

pasech a betonových tvarovkách prolévaných betonem. Založení bude provedeno na 

srovnávací vrstv  z vyztužené betonové mazaniny. Op rné st ny budou vyskládány 

z betonových tvarovek ztraceného bedn ní vyarmovány a vylity betonem. Svislé 

konstrukce budou zd né z keramických tvarovek tl. 300 mm – obvodové st ny. Na 

zateplení st n je použit kontaktní zateplovací systém, tvo ený deskami z polystyrénu 

EPS-F tl. 150 mm a st ny pod úrovní p ilehlého terénu budou zatepleny nenasákavým 

polystyrénem EPS Perimetr tl. 150mm. Vodorovné a svislé základové hydroizolace 

budou provedeny z natavitelných asfaltových hydroizola ních pás . V místech, kde je 

velký rozpon mezi nosnými st nami, bude použit na vynesení stropu železobetonový 

monolitický sloup tvercového profilu. Zasklení objektu bude provedeno hliníkovými 

okny s izola ními trojskly. Na objekt centra se použije zatíraná strukturovaná omítka 

bílé barvy. Venkovní terasa bude tvo ena betonovou dlažbou. Zpevn né plochy kolem 

domu budou provedeny z betonové venkovní dlažby. Okolo celého objektu bude 

provedeno oplocení z ocelového pletiva. 

b) konstruk ní a materiálové ešení, 

Výkopy a základy

Po provedení skrývky ornice budou provedeny hlavní terénní úpravy spo ívající 

p edevším ve vyhloubení 1. PP a vysvahování výkopu, následn  budou provedeny 

výkopy pro základové pasy a desky. Zemina bude deponována na pozemku a následn
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použita pro terénní a sadové úpravy. Základy budou železobetonové, monolitické, 

s železobetonovými op rnými zdmi v kombinaci s vyzd nými tvarovkami ztraceného 

bedn ní. Základové konstrukce budou taktéž uzemn ny dle platných p edpis  a 

norem, více v ásti dokumentace ur ené pro elektroinstalace. 

Svislé konstrukce

Sloupový konstruk ní systém je obousm rný rámový. Nosné sloupy budou vypln ny 

keramickými tvarovkami P+D tl. 300 mm. Obvodové konstrukce budou zatepleny 

tepelnou z polystyrenu EPS-F tl. 150mm, vnit ní nosné st ny i p í kovky budou 

vyzd ny rovn ž z keramických tvarovek. Železobetonové st ny v 1. PP budou 

provedeny z betonových tvarovek ztraceného bedn ní prolévaných betonem a 

s vloženou armovací výztuží.  

P eklady a pr vlaky

Bude použito systémových p eklad  výrobce Porotherm. V místech, kde nebude 

možné tyto použít, budou zhotoveny monolitické železobetonové pr vlaky. 

Vodorovné konstrukce

Stropní konstrukce je tvo ena prefamonolitickým stropním systémem Porotherm a to 

z prefabrikovaných stropních nosník , stropních vložek Miako a monolitickou 

železobetonovou zálivkou. Tlouš ka stropní konstrukce 250 mm. Stropy místností v 1.

PP budou z ásti ze spodní strany opat eny SDK podhledem, který bude sloužit 

k vedení instalací. V nadzemních podlažích bude taktéž proveden podhled ze 

sádrokartonové konstrukce. 

Schodišt

K vertikální komunikaci v dom  bude sloužit železobetonové schodišt  umíst né ve 

schodiš ovém prostoru jdoucí z 1. PP až do p dního podlaží. Schodišt  bude opat eno 

keramickým obkladem stupnic i podstupnic. 

Výpln  otvor

Okenní otvory a vstupní dve e jsou materiálov  navrženy z hliníkových profil  barvy 

erné. Zasklení bude tvo eno izola ním trojsklem. Všechny venkovní dve e budou 
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opat eny bezpe nostním kováním, vnit ní d ev né dve e budou osazeny do 

obložkových zárubní. 

Omítky, fasády

V jednotlivých místnostech jsou provedeny štukové omítky bílé barvy, dopln né o 

keramický obklad. V provozních místnostech bude použita štuková omítka. Vn jší 

finální omítky budou tvo eny zatíranou strukturovanou omítkou barvy bíle (velikost 

zrna 2 mm).  

Podlahy

Jednotlivé nášlapné vrstvy (podlahoviny) jsou popsány v p dorysech jednotlivých 

podlaží. V navrženém dom  p evažují podlahoviny z keramické dlažby.  

St ešní konstrukce

St ešní konstrukce je navržena z vaznicové soustavy se stojatou stolicí. Objekt je 

zast ešen betonovou skládanou krytinou.  

Záme nické výrobky

Záme nické výrobky -  zábradlí, istící rohože, a jiné drobné výrobky budou opat eny 

žárovým pozinkováním a nát rem tmavé barvy dle výb ru stavebníka. 

Klempí ské výrobky

Klempí ské výrobky budou zhotovené z titanzinkových plech . Jedná se p edevším o 

st ešní klempí ské konstrukce. Venkovní parapety jsou navrženy z hliníkového 

taženého plechu. Veškeré klempí ské konstrukce musí být provedené v souladu 

s p íslušnou normou, zejména musí být dodrženy výšky lemování st n a spády 

oplechovaných ploch.  

Vn jší plochy

Nov  budované zpevn né plochy budou napojeny novým sjezdem, který se napojuje 

na stávající asfaltovou komunikaci. Okolo objektu bude provedena zpevn ná plocha 

z betonové dlažby dle výb ru architekta ve spolupráci s investorem. Povrchová voda 

ze zpevn ných ploch bude odvád na, pomocí vpustí, do stávající deš ové kanaliza ní 

p ípojky. Hrubé terénní úpravy budou zahájeny provedením sejmutí ornice v tl. 300 
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mm v celém rozsahu. Po tomto odhumusování se provedou hrubé terénní úpravy, 

kterými budou vytvo eny základní výchozí plán  na budoucí konstrukce jednotlivých 

stavebních objekt . Od vybudovaných vodorovných plání budou vycházet všechny 

další stavební práce. Humus bude uložen na zemní deponii na pozemku investora a p i 

kone ných zemních úpravách bude použit ke zp tnému ohumusování zelených ploch. 

P i dokon ení stavby budou všechny nezpevn né plochy upraveny do kone ného 

stavu, opat eny vrstvou humusu tl. 15 cm a osety travou. Budou také vysázeny 

vzrostlejší stromy o pr m ru kmene cca 10 cm v . op rných k l  s ošet ováním do 

úplného zako en ní, výb rem dle majitel  nemovitosti. 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Konstrukce objektu je navržena jako kombinace monolitických železobetonových 

konstrukcí a uceleného systému keramických tvarovek, stropní konstrukce budou 

prefamonolitické. Svislé a vodorovné konstrukce jsou uloženy na železobetonových 

základových pasech. Navržená konstrukce objektu spl uje sou asné SN a platné 

stavební zákony a související p edpisy. 

B.2.7 Základní charakteristika technických za ízení 

a) technické ešení, 

Hlavní technická místnost je umíst na v 1. PP. Zde budou osazeny jednotlivé 

za izovací p edm ty a prvky technického za ízení objektu.  

Vytáp ní

Hlavním zdrojem vytáp ní objektu a p ípravy TUV bude plynový kondenza ní kotel. 

Kotel bude umíst n v místnosti kotelny v 1. PP. Dostate ná kapacita TUV a topné 

vody bude uložena v instalovaných izolovaných zásobnících. Distribuce tepla je 

zajišt na otopnými t lesy v jednotlivých místnostech objektu.  

Vzduchotechnika v trání a chlazení

V objektu je navrženo chlazení místností pomocí vnit ních chladících jednotek. 

Hygienická za ízení, technologie, sklady v objektu budou odv trávány podtlakov

pomocí malých axiálních a diagonálního ventilátoru do potrubí, které budou umíst ny 

na st n  a v podhledu. Odv trání od kuchy ského sporáku v kuchyních je navrženo 

podtlakov  pomocí odsáva  par umíst ných nad varnou deskou.  
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Plynoinstalace

Instalace plynu podle SN EN 1775, Zásobování plynem – Plynovody v budovách – 

Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky, za íná hlavním uzáv rem 

plynu (HUP) pro odb ratele. Plynu bude v objektu uvažováno pro pot eby va ení, 

vytáp ní a oh evu teplé vody. Od HUP a plynom ru bude potrubí p ivedeno do 1. PP 

objektu a rozvedeno v dom  k plyn. spot ebi m. Potrubí bude vedeno v chráni ce 

v podlaze (v tepelné izolaci, p íp. podkladním betonu) a vyvedeno do technické 

místnosti, kde bude instalován plynový kondenza ní kotel. P ed kotlem bude osazen 

kulový kohout. Odtah spalin od kotle bude vyveden p es st echu. Bude použito 

originálních díl , které tvo í p íslušenství kotle. V kuchyních bude instalován plynový 

sporák. P ed sporákem bude osazen kulový kohout. Kubatura místnosti je dostate ná. 

Splašková a deš ová kanalizace

Splaškové odpadní vody z plánované novostavby budou novou splaškovou kanalizací 

z PVC trub DN200 svedeny do navržené splaškové kanaliza ní p ípojky. Odtud budou 

odvedeny do stávající ve ejné splaškové kanalizace DN300, která se nachází na 

pozemku p. . 465/9 v k.ú. Krom íž za místní p íjezdovou komunikací v nezpevn né 

ploše. Pod stávající asfaltovou komunikací bude proveden protlak pro toto potrubí. 

Vnit ní vodovod

Z vodom rné šachty bude voda p ivedena potrubím vnit ního vodovodu do objektu, 

kde bude v 1. PP osazen domovní uzáv r. Dále pokra uje vlastní domovní rozvod. Do 

jednotlivých pater budou p ivedeny stoupacím potrubím. Rozvod vody v objektu 

budou vedeny v podlaze, p ípadn  v drážce ve zdi nad sebou.  

Oh ev teplé vody

Oh ev teplé vody bude zajišt n plynovým kotlem a zásobníkem na TUV. Oh ev teplé 

vody bude probíhat ve vestav ném zásobníku. Na teplé vod  v p ízemí bude z ízena 

cirkulace, která bude zajišt na cirkula ním erpadlem a filtrem. Ochrana TUV proti 

bakteriím bude zajišt na krátkodobým oh evem na 70°C. Potrubí a zásobníky teplé 

užitkové vody budou tepeln  izolované tak, aby byla zaru ena minimalizace ztrát 

tepla. 
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Elektrická energie

Provozování novostavby bude vyžadovat dodávky elektrické energie pro instalované 

spot ebi e, a vnit ní osv tlení. Objekt bude napojen prost ednictvím p ípojky do 

p ípojkové sk ín  umíst né na hranici pozemku. P ípojka bude realizována dle pokyn

provozovatele a poskytovatele elektrické energie 

b) vý et technických a technologických za ízení budov. 

V objektu budou rozvody vzduchotechniky a chlazení. Oh ev teplé užitkové vody a 

celkové vytáp ní objektu bude zajišt no plynovým kondenza ním kotlem. Spalovacím 

zdrojem je plynový kotel, nacházející se koteln  v 1. PP. Zplodiny z kotle budou 

odvád ny komínovým t lesem nad st echu. 

B.2.8 Zásady požárn  bezpe nostního ešení 

Viz samostatné požárn  bezpe nostní ešení. 

B.2.9  Zásady hospoda ení s energiemi 

a) kritéria tepeln  technického hodnocení, 

Sou ást projektu vytáp ní. 

b) energetická náro nost stavby, 

Sou ást protokolu o energetické náro nosti budovy. 

c) posouzení využití netradi ních zdroj  energií. 

Není p edm tem stavby. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost edí. 

Zásady ešení parametr  stavby (v trání, vytáp ní, osv tlení, zásobování vodou, 

odpad  apod.) a dále zásady ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 

apod.).  

Vytáp ní

Hlavním zdrojem vytáp ní objektu a p ípravy TUV bude plynový kondenza ní kotel. 

Kotel bude umíst n v místnosti kotelny v 1. PP. Dostate ná kapacita TUV a topné 

vody bude uložena v instalovaných izolovaných zásobnících. Distribuce tepla je 

zajišt na otopnými t lesy v jednotlivých místnostech objektu. 
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Oh ev teplé vody

Oh ev teplé vody bude probíhat ve vestav ném zásobníku.  

Vzduchotechnika, chlazení

V objektu je navrženo chlazení místností pomocí vnit ních chladících jednotek. 

Hygienická za ízení, technologie, sklady v objektu budou odv trávány podtlakov

pomocí malých axiálních a diagonálního ventilátoru do potrubí, které budou umíst ny 

na st n  a v podhledu. Odv trání od kuchy ského sporáku v kuchyních je navrženo 

podtlakov  pomocí odsáva  par umíst ných nad varnou deskou. 

Osv tlení

Objekt spl uje požadavky na denní osv tlení dané normou SN 730580-1 Denní 

osv tlení – základní požadavky. Všechny místnosti jsou dostate n  prosv tleny 

okenními tabulemi.  

Hluk – stacionární zdroje hluku

Hluk ze stacionárních za ízení není uvažován. Veškeré instalované za ízení budou 

spl ovat p íslušné p edpisy, normy a vyhlášky.   

Hluk – mobilní dopravní zdroje hluku

Mobilní zdroje hluku budou tvo it pr jezdy osobních vozidel obslužné dopravy na 

cestách na pozemku. Hlukové vlivy na okolí z mobilních zdroj  jsou velice 

zanedbatelné. Mimo pozemek zám ru bude veškerá obslužná doprava využívat sí

ve ejných komunikací, na kterých se stane, respektive v sou asné dob  stává sou ástí 

b žné silni ní dopravy. 

Hluk - období výstavby

K objektivnímu výpo tovému vyhodnocení hlukových vliv  z období výstavby 

zám ru (stavební innost a stavební doprava) není v této fázi dostatek konkrétních 

údaj . Vzhledem ke vzdálené poloze pozemku a dostate né vzdálenosti sousedních 

objekt , nebude stavba hlukov  rušit, p esto bude maximální snížení míry obt žování 

hlukem v okolí lokality výstavby zajišt no následujícími opat eními: 
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Stavební innosti budou provád ny v pracovních dnech a v denní dob  se 

zahájením po 07 hod a skon ením p ed 21 hod. 

Obyvatelé v okolních obytných stavbách budou v as seznámeni s termíny, 

zp sobem a pr b hem provád ných hlu ných prací p i stavebních innostech. 

Bude ur en zodpov dný pracovník za provád ní stavebních prací a jeho jméno, 

v etn  kontakt  bude vyv šeno ve ejnosti na p ístupném míst . 

Termín i zajišt ní pr b hu stavebních prací bude oznámen a projednán 

s p íslušným odborem orgánu ochrany ve ejného zdraví. 

Organizací prací, personálním a technickým vybavením bude na maximum 

zkrácen pr b h provád ní hlukov  významných stavebních inností. 

Pro stavební práce budou používána pouze za ízení a ná adí v dobrém 

technickém stavu. 

P i dodržení t chto opat ení bude realizace výstavby zám ru bez problému 

realizovatelná a pro okolní venkovní prost edí dot eného území bude hluková zát ž 

únosná. 

Vibrace

Objekt posuzovaného zám ru nebude obsahovat za ízení, která by zp sobovala 

vibrace o hodnotách a ve frekvencích p ekra ujících povolené limitní hodnoty, které 

jsou stanoveny z hlediska ochrany lidského zdraví nebo vlivu na stabilitu a trvanlivost 

stavebních objekt . Rovn ž nadlimitní p sobení vibrací vyvolané stavební inností 

nebo obslužnou dopravou zám ru na budovy rozmíst ných v okolí nejsou 

pravd podobné. 

Odpady viz kapitola B.6. 
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B.2.11 Ochrana stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí 

Tato problematika je ešena dle pot eby. Podlahové konstrukce budou chrán ny proti 

ú ink m zemní vlhkosti hydroizolacemi. Ocelová výztuž železobetonových konstrukcí 

bude chrán na dostate ným krytím betonu. Veškeré venkovní ocelové konstrukce 

budou chrán ny proti korozi žárovým zinkováním a vrchními barevnými nát ry. 

D ev né konstrukce pak budou chrán ny tlakovou impregnací a povrchovými 

bezbarvými nát ry. 

a) ochrana p ed pronikáním radonu z podloží, 

Jedná se o pozemek se st edním radonovým rizikem. Objekt bude chrán n p ed 

pronikáním radonu z podloží dvojicí modifikovaných asfaltových pás . 

b) ochrana p ed bludnými proudy, 

Objekt bude chrán n proti ú ink m bludných proud  a úder m blesku uzem ovací 

podzemní soustavou a bleskosvody. 

c) ochrana p ed technickou seizmicitou, 

Stavba se nenachází v seizmicitní oblasti. 

d) ochrana p ed hlukem, 

Na stavbu budou použity materiály spl ující požadavky akustiky. Stavba svým 

provozem nebude navyšovat intenzitu hluku. 

e) protipovod ová opat ení. 

Stavba se nenachází v záplavové oblasti. 

B.3  P ipojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Voda, odb r a spot eba vody

Objekt vzd lávacího a administrativního centra bude napojen vodovodní p ípojkou na 

zdroj pitné vody a to na ve ejný vodovod na pozemku p. . 465/9 v k.ú. Krom íž. Na 

voln  p ístupném míst , na pozemku p. . 298/37 v k.ú. Krom íž, bude umíst na 

vodovodní šachta s vodom rem a hlavním uzáv rem vody o p dorysných rozm rech 

900x1200mm. Odtud bude veden rozvod vody do novostavby. 
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Splaškové vody

Splaškové odpadní vody z plánované novostavby centra budou novou splaškovou 

kanalizací z PVC trub DN200 svedeny do navržené splaškové kanaliza ní p ípojky. 

Odtud budou odvedeny do stávající ve ejné splaškové kanalizace DN300, která se 

nachází na pozemku p. . 465/9 v k.ú. Krom íž za místní p íjezdovou komunikací 

v nezpevn né ploše. Pod stávající asfaltovou komunikací bude proveden protlak pro 

toto potrubí. Šachta bude osazena dle skute né polohy, dimenze a hloubky uložení 

stávající p ípojky. 

Deš ové vody

Srážkové vody spadené na stavebn  neupravený terén (terén s travním porostem, atd..) 

budou zasakovány do p dní zeminy. Deš ové vody ze st echy centra budou svedeny 

do deš ové kanaliza ní p ípojky a následn  odvád ny do deš ového kanaliza ního 

adu. Kanaliza ní p ípojka PVC DN200 (plastové roury PIPE LIFE Js 200) bude 

zhotovena ve spádu 2-3% o celkové délce cca 11 bm a bude napojena na ve ejný 

kanaliza ní ad DN400 na pozemku p. . 465/9 v k.ú. Krom íž. Pod stávající 

asfaltovou komunikací bude proveden protlak pro toto potrubí. Kladení a montáž 

potrubí musí respektovat montážn -technologické p edpisy vydané výrobcem. 

Elektrická energie

Provozování novostavby objektu bude vyžadovat dodávky elektrické energie pro 

instalované spot ebi e, a vnit ní osv tlení. Objekt bude napojen prost ednictvím nové 

p ípojky do stávající elektro sk ín  umíst né na hranici pozemku investora. P ípojka 

bude realizována dle pokyn  provozovatele a poskytovatele elektrické energie, více 

viz dokumentace elektroinstalací a koordina ní situace. 

Sd lovací vedení

Není p edm tem dokumentace. 

Plynoinstalace

Bude nov  zhotovena p ípojka plynu, která bude napojena na stávající plynovodní ad 

na pozemku p. . St. 167 v k.ú. Krom íž. Z napojovacího bodu, na pozemku p. . St. 

167 v k.ú. Krom íž, bude v zemi vedena plynovodní p ípojka do nov  zhotovené 
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plynom rné sk ín  na pozemku p. . 298/37 v k.ú. Krom íž. Tato plynom rná 

soustava bude osazena v oplocení na ve ejn  p ístupném míst . Délka p ípojky cca 12 

bm. Pod stávající asfaltovou komunikací bude plynovodní p ípojka zhotovena 

protlakem a bude opat ena ocelovou chráni kou. 

b) p ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky. 

Sou ástí dokumentace jednotlivých profesí. 

B.4  Dopravní ešení 

a) popis dopravního ešení, 

Novostavba centra pro vzd lávání a administrativu se nachází na nezastav ných 

parcelách 298/37 v západní ásti obce Krom íž, k.ú. Krom íž. V míst  pozemk

stavby je stávající asfaltová komunikace. K pozemku jsou p ivedeny obousm rné 

obslužné komunikace ší ky 5 metr  t ídy C2. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Z hlediska dopravní infrastruktury bude objekt napojen prost ednictvím dvou nových 

sjezd  z betonové dlažby. Tyto sjezdy budou umíst ny na pozemcích p. . 298/37 

v obci Krom íž. 

c) doprava v klidu, 

Parkování bude ešeno na zpevn né ploše na pozemku investora, kde je umíst no 

parkovišt  pro osobní vozidla. 

d) p ší a cyklistické stezky.  

V okolí objektu se nenachází cyklostezky. Kolem stávající komunikace vede chodník 

pro p ší. 

B.5  ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy,  

Na terénní úpravy okolo domu bude použita výkopová zemina z deponie u objektu. 

P ed domem (na západní stran ) bude vytvo ena dlážd ná plocha pro parkování a 

vozidel. P íjezd na parkovišt  bude proveden z betonové dlažby. Veškeré zpevn né 

plochy budou tvo eny betonovou dlažbou. 
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b) použité vegeta ní prvky, 

Neuvažuje se s výsadbou okrasných skalek, použijí se jednoduché traviny a provede se 

výsadba strom . 

c) biotechnická opat ení. 

Bude dodržen zákon . 114/1992 Sb. Biotechnická opat ení nejsou pot eba. 

B.6  Popis vliv  stavby na životní prost edí a ochrana zvláštních zájm

a) vliv na životní prost edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p da, 

Rozsah díla nepodléhá posouzení vlivu stavby na životní prost edí ve zn ní zákona . 

93/2004 Sb., nep edpokládá se negativní vliv na p ilehlé okolí. Jedná se o výstavbu 

pro individuální bydlení. Proto se m žeme p edevším zam it na složky vznikajícího 

ze stacionárních zdroj . Hluk ze stacionárních zdroj  není p edpokládán a již v bec 

není p edpokládáno p ekro ení povolených limit  v i okolnímu prostranství a okolní 

zástavb  dle zákona .258/2000 Sb. o ochran  ve ejného zdraví, ve zn ní pozd jších 

p edpis . K zne išt ní ovzduší ze stacionárních zdroj  je vzhledem ke zp sobu 

vytáp ní a oh evu teplé užitkové vody minimalizováno použitím moderních za ízení.  

Stacionární spalovací zdroje

Pro vytáp ní a oh ev teplé užitkové vody budou použita tepelná erpadla.  

Mobilní (dopravní) zdroje

Zákonem . 86/2002Sb. o ochran  ovzduší není upravena kategorizace a za azování 

mobilních – dopravních zdroj  zne iš ování ovzduší. Jsou zde pouze definovány, 

avšak podmínky ochrany ovzduší p ed zne iš ováním mobilními zdroji upravují 

zvláštní p edpisy, nap íklad technického zam ení pro výrobce vozidel apod. Je 

z ejmé, že etnost osobní obslužné dopravy, související s provozováním 

posuzovaného zám ru, je velmi nízká, rovn ž kapacita parkovacích stání na pozemku 

zám ru je z hlediska zákona . 100/2001 Sb. významn  podlimitní. Vzhledem k t mto 

skute nostem nevzniká (ve vztahu k požadavk m ur ených p ílohou . 9 k na ízení 

vlády . 350/2002 Sb.) povinnost dokladovat povolení k umíst ní stavby související 

s dopravou z hlediska zne išt ní ovzduší, rozptylovou studií ani odborným posudkem. 
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Ve vztahu ke stanovené etnosti obslužné dopravy bude produkce emisí t chto 

mobilních zdroj  zám ru velmi nízká (produkci sledovaných zne iš ujících látek lze 

reáln  stanovit pouze v jednotkách kilogram  za rok) a bude naprosto nepodstatná 

z hlediska možných vliv  na zne iš ování ovzduší dot eného území. 

Plošné zdroje

Plošné zdroje zne iš ování ovzduší se p i provozování posuzovaného zám ru nebudou 

vyskytovat. Vozovky, parkovací a manipula ní a odstavné plochy na pozemku budou 

mít zpevn ný a bezprašný povrch, ostatní plochy budou zatravn né. 

Hluk je ešen viz bod B. 2.10. 

Období výstavby

Zdroji zne iš ování ovzduší mohou být práce p i p íprav  pozemku a vlastní výstavb . 

Z hlediska možného zne išt ní ovzduší se bude jednat o nahodilé zdroje tuhých 

zne iš ujících látek, krátkodobého charakteru, vznikajících p edevším p i pracích na 

zakládání stavby. Množství produkovaného prachu z provád ní t chto prací nelze 

p esn  kvalifikovat, tyto nahodilé zdroje je nutno eliminovat v závislosti na charakteru 

prací, na vlhkosti zpracovávaných substrát , klimatických podmínkách atd. P i 

provád ní stavby na zakládání stavby je nutné udržovat zeminu vazkou a v prostoru 

staveništ  kropením povrch  zamezit vzniku sekundární prašnosti p i pojezdu vozidel. 

P i výstavb  není uvažováno s manipulací se suchými sypkými substráty na volném 

prostoru. Dalšími nepodstatnými zdroji zne iš ování ovzduší pro období výstavby 

budou exhalace z provozu stavebních stroj , nákladních vozidel a dalších 

mechanizm . Rovn ž tyto zdroje je nutné považovat za nahodilé a krátkodobé, bez 

možnosti p esn jšího stanovení produkce emisí. Produkci zne iš ujících látek z tohoto 

období lze klasifikovat jako minimální a prakticky nesledovatelnou. Celé období 

výstavby posuzovaného zám ru je možné z hlediska kvality ovzduší ozna it za 

do asné, krátkodobé, p esn  neidentifikovatelné a p i dodržení uvedených zásad i bez 

podstatných vliv  na dot ené území.  

Vody, množství odpadních vod a jejich zne išt ní

P i provozování bude docházet k produkci jednak splaškových odpadních vod a 

jednak deš ových vod ze st ech objekt  a ze zpevn ných ploch na pozemku. 
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Splaškové vody budou odvád ny prost ednictvím kanaliza ní p ípojky do stávající, 

kolemjdoucí splaškové kanalizace. Deš ové vody budou odvád ny prost ednictvím 

kanaliza ní p ípojky do stávající, kolemjdoucí deš ové kanalizace.  

Odpady, kategorizace a množství odpad

P edpokládaná produkce odpad , ve smyslu zákona . 185/2001 Sb. o odpadech, je 

odpad každá movitá v c, která se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit a p ísluší 

do n které ze skupin odpad  uvedených v p íloze . 1 zákona, bude vzhledem 

k charakteru a funkci posuzovaného zám ru, kterou je funkce bydlení, jak z hlediska 

množství tak druhové skladby velmi nízká. Produkce odpadu z období b žného 

provozování posuzovaného zám ru, v etn  o ekávané druhové skladby, je 

v následující tabulce stanovena na základ  dnešní pot eby domácností s p ihlédnutím 

na celkovou kapacitu objektu výstavby a po tu obyvatel.: 

Zat íd ní odpad  Místo produkce Doporu ené 
zneškodn ní 

150101 Papírové a lepenkové 
obaly 

Kat. O Domácnost Sb r odpad

150102 Plastové obaly Kat. O Domácnost Sb r odpad

200121 Zá ivky a jiný odpad 
obsahující rtu

Kat. N Domácnost Odstran ní 
opr. osobou 

200201 Biologický odpad Kat.O Údržba zelen  Kompostárna 

200301 Sm sný komunální 
odpad 

Kat. O Domácnost Odstran ní 
opr. osobou 

200303 Uli ní smetky Kat. O Údržba ploch Spalovna 

Tab. . 3 Zat íd ní odpad [3] 

Up esn ní produkce odpad  bude zpracováno v pr b hu provozování posuzovaného 

zám ru, v souladu s požadavky zákona . 185/2001 Sb. a dalších provád cích p edpis

platných v oblasti odpadového hospodá ství, vyhlášky MŽP . 381 a 383/2001 Sb. a 

eventuelních jejich pozd jších novelizací. P i dodržování p edpisy stanovených 

požadavk  není p edpoklad, že u provozování posuzovaného zám ru dojde k vzniku 

kolizí v oblasti odpadového hospodá ství. 
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Období výstavby

Pozemek ur ený k výstavb  je volný a nezastav ný, bez vzrostlých d evinných 

porost  a v sou asnosti využívaný jako orná p da. V rámci p ípravy výstavby zám ru 

dojde na zastavované ploše k sejmutí ornice, úprav  a vyrovnání terénu pro objekt. 

S ornicí bude naloženo dle podmínek ur ených v souladu s trvalým odn tím 

zem d lské p dy ze ZPF. Ostatní zemina bude využita pro vyrovnání terénu, 

s odvozem mimo plochu staveništ  není uvažováno. Produkce odpad  z této p ípravné 

fáze není p edpokládána. Vlastní výstavba rodinného domu bude provedena 

dodavatelským zp sobem a bude ur ena na základ  výb rového ízení. Smlouva 

uzav ená s dodavatelem stavebních prací bude zp sobem, specializovanou firmou. 

Tato smlouva bude zahrnovat i požadavky na sledování vznikajících odpad  z innosti 

výstavby a na zp sob jejich zneškod ování dodavatelem do ukon ení prací. Výkazy o 

množství a doklady o zp sobu zneškodn ní odpadu budou p edávány investorovi 

stavby v termínu ukon ení prací. Investorem budou vytvo eny pot ebné prostorové i 

organiza ní podmínky na vyzna eném staveništi pro možné shromaž ování odpad

v období výstavby 

b) vliv na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných strom , 

ochrana rostlin a živo ich  apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajin , 

Stavba nebude mít negativní vliv na krajinu. Na pozemku se nenacházejí žádné 

památné stromy ani d eviny, rostliny i živo ichové. 

c) vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000,  

Stavba nemá vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000. Pozemek se nenachází 

v chrán ném území. 

d) návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjiš ovacího ízení nebo stanoviska 

EIA,  

Dle p ílohy . 1 zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí. Není 

pot eba posouzení EIA. 

e) navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních p edpis .  

Nejsou stanovena ochranná pásma. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

Spln ní základních požadavk  z hlediska pln ní úkol  ochrany obyvatelstva. 

Vzhledem k typu stavby a lokalit  se ochrana obyvatelstva (CO) nep edpokládá a ani 

není požadována dot enými orgány státní správy. 

B.8 Zásady organizace výstavby

a) pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ní, 

Na pozemku investora je zbudována rozvodná sk í  NN, ze které bude provedena 

staveništní p ípojka. Dále bude zbudována vodovodní p ípojka. Veškeré stavební 

hmoty budou uloženy na pozemku investora. 

b) odvodn ní staveništ , 

Odvodn ní staveništ  bude zajiš ovat realiza ní firma na základ  geologického 

pr zkumu. Odvod ování stavební jámy a jednotlivých výkop  bude ešeno svedením 

do jímacího výkopu s možností áste ného zasakování a s možností od erpání 

srážkových vod. 

c) napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

V první fázi výstavby se provede zprovozn ní a zbudování nové vodovodní p ípojky a 

p ípojky NN z rozvodné sk ín  umíst né na pozemku investora. Staveništ  je 

dopravn  napojeno pomocí zpevn né plochy z betonových panel , která je p ivedena 

až ke stávající asfaltové komunikaci. 

d) vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky, 

Stavbou nebudou dot eny okolní stavby ani pozemky. Koncepce staveništ

nevyžaduje žádné zvláštní úpravy nebo procesy. Vzhledem k rozloze pozemku 

investora bude dostatek prostoru pro veškeré za ízení stavby a také pro ukládku 

zeminy. Pro zajišt ní ochrany t etích osob a osob s omezenou schopností pohybu bude 

staveništn ádn  ozna eno a oploceno. P i provád ní prací v blízkosti komunikací 

s pohybem osob budou provedeny bezpe nostní opat ení pro zamezení ohrožení osob. 

Veškeré práce budou probíhat dle platných p edpis  bezpe nosti práce a ochrany 

zdraví. Všichni pracovníci budou ádn  proškoleni o jejich zásadách. Vliv na okolní 

stavby bude mít zvýšený provoz nákladních automobil , které budou zajiš ovat 

dodávku stavebního materiálu na staveništ . Realiza ní firma zajistí v p ípad

zne išt ní vozovky její vy išt ní. P i veškerých stavebních pracích budou použita 
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taková opat ení, která v nejv tší možné mí e eliminují prašnost a zamezí zne iš ování 

sousedních pozemk  a objekt . Vhodné postupy a technická opat ení zvolí zhotovitel 

(pop . stavebník) a musí vždy respektovat aktuální situaci p i provád ní. P i realizaci 

stavby budou dodržovány platné p edpisy týkající se bezpe nosti práce, technologické 

p edpisy a dále p íslušné SN. 

e) ochrana okolí staveništ  a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

d evin, 

Stavebními pracemi nejsou dot ena ochranná pásma. Požadavky bezpe nosti a 

ochrany zdraví budou dodrženy. Staveništ  bude zabezpe eno proti vniku t etích osob, 

bude oploceno a opat eno výstražnými tabulemi proti vniku nepovolaných osob. 

Výstavba bude provád na st edn  t žkou a lehkou stavební technikou, která nebude 

výrazn  zat žovat negativními vlivy okolní prost edí a budovy. Okolní objekty a 

zelené plochy budou respektovány. P i veškerých stavebních pracích budou použita 

taková opat ení, která v nejv tší možné mí e eliminují prašnost a zamezí zne iš ování 

sousedních pozemk  a objekt . Je pot eba dbát na to, aby nedocházelo k zne iš ování 

sousedních pozemku a krajské silnice. Silnice musí být pravideln išt na. Vhodné 

postupy a technická opat ení zvolí zhotovitel (pop . stavebník) a musí vždy 

respektovat aktuální situaci p i provád ní. P i realizaci stavby budou dodržovány 

platné p edpisy týkající se bezpe nosti práce, technologické p edpisy a dále p íslušné 

SN. Po skon ení stavebních prací budou pozemky dot ené stavebními pracemi 

uvedeny do p vodního stavu. Pro napojování, opravy a údržby el. za ízení mohou být 

povolány jen osoby, které mají k t mto úkol m pot ebnou kvalifikaci. Jedná se o 

nezastav ný pozemek bez vzrostlých d evin. Asanace, demolice ani kácení d evin 

nebude p edm tem tohoto projektu 

f) maximální zábory pro staveništ  (do asné / trvalé), 

Za ízení staveništ  bude umíst no výhradn  na pozemcích stavebníka 298/37 

v západní ásti obce Krom íž, k.ú. Krom íž. Realizace stavby si nevyžádá zábor 

sousedních pozemk . Za ízení staveništ  bude stavba do asná, která nepodléhá 

ohlášení ani povolení. 
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g) maximální produkovaná množství a druhy odpad  a emisí p i výstavb , jejich 

likvidace, 

V souladu s požadavky mezinárodní normy, je nutné uzp sobit za ízení staveništ

a provád ní stavebních prací. Dále je zajišt no používáním moderních technologií a 

materiál  šetrných k životnímu prost edí, t íd ním a recyklací odpad  a efektivním 

hospoda ením s energiemi, a p ispívá tím k neustálému zlepšování p i ochran

životního prost edí. Provád cí firmy musí splnit požadavky všech platných zákon , 

na ízení, vyhlášek a p edpis  k ochran  životního prost edí. P i stavb  se p edpokládá 

vznik stavebního odpadu. Viz následující tabulka: 

katalogové . popis odpadu vznik odpadu N/O 

17 01 01 Beton Bet. k-ce, ŽB k-ce O 

17 01 02 Cihly Zd né k-ce O 

17 01 07 
Sm si nebo odd lené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobk
neuvedené pod íslem 17 01 06 

Stavební materiál O 

17 02 01 D evo Stavební ezivo O 

17 03 02 Asfaltové sm si neuvedené pod 
íslem 17 03 01 

Hydroizolace O 

17 04 05 Železo, ocel 
Záme nické výrobky, 
kotvící prvky, výztuž O 

17 04 07 Sm sné kovy Klempí ské výrobky O 

17 06 04 
Izola ní materiály neuvedené pod 
ísly 17 06 01 a 17 06 03 

Tepelná izolace O 

17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry 
neuvedené pod íslem 17 08 01 

Omítky O 

15 02 03 
Absorp ní inidla, istící tkanina a 
ochranné od vy 

Provozní isticí 
prost edky O 

20 01 21 
Zá ivky a jiný odpad obsahující 
rtu

Osv tlovací za ízení N 

20 01 35 
Vy azené elektrické nebo elektron. 
za ízení neuvedené pod 15 02 02 

Spot ební elektronika N 

Tab. . 4 Odpady vznikající v pr b hu stavby [3] 
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Odpady kategorie O vznikající p i výstavb  budou t íd ny a deponovány ve sb rných 

kontejnerech na pozemku stavebníka. Následn  budou odstran ny zhotovitelem stavby 

vyvezením na ízenou skládku.  

Odpady kategorie N vznikající b hem výstavby uloží zhotovitel stavby ve vhodných 

uzav ených a zajišt ných obalech (kontejnery, sudy apod.) a p edá je k likvidaci 

odborné firm . O likvidaci bude vystaven doklad. 

h) bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin, 

Vzhledem k rozloze pozemku investora bude dostatek prostoru pro veškeré za ízení 

staveništ  a také z ízení deponie pro ukládku zeminy. Jelikož se jedná o stavbu 

v svažitém terénu, budou provedeny zemní práce st edního rozsahu. 

i) ochrana životního prost edí p i výstavb , 

Celková ochrana životního prost edí bude ze strany realiza ní firmy spln na 

dodržením systému environmentálního managementu podle mezinárodního standardu 

ISO 14001. 

Zdroji zne iš ování ovzduší mohou být práce p i p íprav  pozemku a vlastní výstavb . 

Z hlediska možného zne išt ní ovzduší se bude jednat o nahodilé zdroje tuhých 

zne iš ujících látek, krátkodobého charakteru, vznikajících p edevším p i monolitn ní 

betonových konstrukcí a b hem transportu stavebních látek. Množství produkovaného 

prachu z provád ní t chto prací nelze p esn  kvalifikovat, tyto nahodilé zdroje je 

nutno eliminovat v závislosti na charakteru prací, klimatických podmínkách atd. Tyto 

zdroje, exhalace z provozu stavebních stroj , nákladních vozidel a dalších 

mechanizm , je nutné považovat za nahodilé a krátkodobé, bez možnosti p esn jšího 

stanovení produkce emisí. Produkci zne iš ujících látek z tohoto období lze 

klasifikovat jako minimální a prakticky nesledovatelnou. Celé období výstavby 

posuzovaného zám ru je možné z hlediska kvality ovzduší ozna it za do asné, 

krátkodobé, p esn  neidentifikovatelné a p i dodržení uvedených zásad i bez 

podstatných vliv  na dot ené území. Požadavkem na všechny zú astn né firmy bude i 

sledování vznikajících odpad  z innosti výstavby a zp sob jejich zneškod ování 

dodavatelem do ukon ení prací. Investorem budou vytvo eny pot ebné prostorové i 

organiza ní podmínky na vyzna eném staveništi pro možné shromaž ování odpad

v období výstavby. 
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j) zásady bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby 

koordinátora bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných právních 

p edpis , 

P i realizaci musí být dodržen projekt, všechny platné SN, v etn  vyhlášky o 

bezpe nosti a ochran  zdraví p i práci a všechny p edpisy související a technologické 

postupy dané výrobcem jednotlivých výrobk  a materiál . V pr b hu stavby jsou 

oprávn ny provád t speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze 

osoby zp sobilé tuto innost vykonávat, budou rovn ž dodržovány všechny p íslušné 

SN, v etn  vyhlášky o bezpe nosti a ochran  zdraví p i práci, v etn  § 15 zákona . 

309/2006 Sb., a všechny p edpisy související. Všichni zam stnanci budou v oblasti 

BOZP ádn  proškoleni. Plán bezpe nosti a ochrany zdraví zpracuje odborný 

inspektor bezpe nosti. Dle §14 zákona . 309/2006 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , 

bude p i p sobení více než jednoho zhotovitele stavby ur en koordinátor bezpe nosti a 

ochrany zdraví p i práci. A to za podmínek dle výše uvedeného §14. 

Pokud dle §15 zákona . 309/2006 Sb. bude:  

celková p edpokládaná doba trvání prací a inností delší než 30 pracovních 

dn . Ve kterých budou vykonávány práce a innosti a bude na nich pracovat 

sou asn  více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den 

celkový plánovaný objem prací a inností b hem realizace díla p esáhne 500 

pracovních dn  v p epo tu na jednu fyzickou osobu 

je zadavatel stavby povinen doru it oznámení o zahájení prací a zpracovat plán 

bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi za podmínek dle výše 

uvedeného §15. 

P i realizaci stavby budou dodržovány požadavky vyhlášky . 324/90 o Bezpe nosti 

práce. P i provád ní stavebních prací je nezbytné dodržovat veškeré platné 

bezpe nostní p edpisy a normy pro provád né práce. Zvýšené opatrnosti je t eba dbát 

p i práci ve výškách. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot ených staveb, 

Pro zajišt ní ochrany t etích osob a osob s omezenou schopností pohybu bude 

staveništn ádn  ozna eno a oploceno. P i provád ní prací v blízkosti komunikací 

s pohybem osob budou provedeny bezpe nostní opat ení pro zamezení ohrožení osob. 
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Veškeré práce budou probíhat dle platných p edpis  bezpe nosti práce a ochrany 

zdraví. Všichni pracovníci budou ádn  proškoleni o jejich zásadách. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opat ení, 

Staveništ  bude umíst no v odlehlé ásti obce Krom íž a to v katastrálním území 

Krom íž. Ke staveništi je zbudována stávající zpevn ná asfaltová obousm rná 

komunikace skupiny C a sjezd na pozemek stavby z provizorních železobetonových 

betonových panel . Nákladní automobily dovážející stavební materiál na staveništ

nesmí p ekro it limity zatížení komunikace. Realiza ní firma zajistí išt ní 

komunikace v p ípad  jejího zne išt ní. Automobily budou p ed vjezdem na 

komunikaci o išt ny. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby (provád ní stavby za 

provozu, opat ení proti ú ink m vn jšího prost edí p i výstavb  apod.), 

Nejsou stanoveny speciální podmínky. 

n) postup výstavby, rozhodující díl í termíny. 

Vzhledem k rozsahu a objemu prací na výstavb  objektu nebyly v sou asné dob

ur eny díl í termíny výstavby, ale pouze orienta ní termíny realizace. P esné termíny 

budou stanoveny realiza ní firmou na základ  zpracovaného harmonogramu výstavby 

a odsouhlaseny generálním projektantem. 

P edpokládaný termín zahájení realizace:   03/2015 

P edpokládaný termín dokon ení:    11/2016 

Novostavba centra pro vzd lávání a administrativu nebude len na na etapy 
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1. Identifika ní údaje stavby a stavebníka

1.1 Údaje o stavb

Název stavby

Název stavby: 

Místo stavby (adresa, ísla popisná, katastrální území, 

Místo stavby: 

Parcela íslo: 

Katastrální území: 

P edm t dokumentace

Ú el stavby:  

Stupe :  

1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jméno, p íjmení a místo trvaléh

Vlastník pozemku: 

Investor:  

2. Ú el objektu 

Navržený objekt administrativního a vzd

administrativní ú el m, dále

odborných p ednášek, workshop

knihovna.   

3 

ní údaje stavby a stavebníka

Novostavba vzd lávacího a administrativního centra

Místo stavby (adresa, ísla popisná, katastrální území, parcelní ísla pozemk

Krom íž 

298/37 

Krom íž 

Vzd lávací a administrativní centrum 

Pro provád ní stavby 

íjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

M sto Krom íž, Krom íž .p. 46, 767 01 Krom

M sto Krom íž, Krom íž .p. 46, 767 01 Krom

Navržený objekt administrativního a vzd lávacího centra bude 

m, dále pro konání p ípravných vzd lávacích kurz

ednášek, workshop  a také bude sloužit jako restaura ní za
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lávacího a administrativního centra

ísla pozemk )

lávací a administrativní centrum 

.p. 46, 767 01 Krom íž

.p. 46, 767 01 Krom íž

lávacího centra bude p evážn  sloužit 

lávacích kurz , seminá , 

ní za ízení a odborná 



3. Kapacitní údaje 

Po et bytových jednotek

Po et uživatel : 

Zastav ná plocha domu

Zastav ná plocha zpevn

Plocha všech užitkových místností

Plocha všech obytných místností

Obestav ný prostor domu

4. Architektonického, výtvarné, materiálové a

Koncepce stavby je založena na dialogu architekta a

vazeb, dispozi ních nárok

p edstav projektanta. Místo stavby leží v

Krom íž v obci Krom íž. Pozemek ur

pozemku, svažující se od

do zelen , na zalesn né území a 

návrhu byl kladen velký d

mírného svahu. Navržené vzd

v severovýchodní ásti katastrálního území Krom

lokalit . Centrum obdélníkového tvaru o rozm

podzemní podlaží sloužící pro technické pot

pot eby archivování dokument

sloužící pro vzd lávání a administrativu. Objekt je zast

5. Konstruk ní a stavebn  technické 

5.1 Zemní práce – výkopy

Založení objektu je navrženo na ŽB základových pase

betonových tvarovek, v

dot eném pozemku bude

Dodavatel je povinen si tento pr

4 

et bytových jednotek    0 

   35 

ná plocha domu:    700,87  m

ná plocha zpevn ných ploch:   1665,00 m

Plocha všech užitkových místností:   1734,40  m

Plocha všech obytných místností:   0   m

domu    6840   m

Architektonického, výtvarné, materiálové a dispozi ní ešení 

Koncepce stavby je založena na dialogu architekta a investora. Vychází z vn

ních nárok  investora a z hmotového a výtvarného 

. Místo stavby leží v severovýchodní ásti katastráln

íž. Pozemek ur ené pro stavbu centra tvo í nepravidelný tvar 

pozemku, svažující se od západu k východu. Nabízí klidné místo s p

né území a ást m sta. Okolní pozemky jsou áste

návrhu byl kladen velký d raz propojení centra s okolní krajinou. D

Navržené vzd lávací a administrativní centrum je osazeno 

katastrálního území Krom íž v obci Krom íž v

lníkového tvaru o rozm rech cca 36,10 x 13,85 m má jedno 

podzemní podlaží sloužící pro technické pot eby provozu objektu a pro administrativní 

eby archivování dokument . Nad tímto podlažím jsou navržena t

lávání a administrativu. Objekt je zast ešen sedlovou

 technické ešení

Založení objektu je navrženo na ŽB základových pasech s vyzdívkami z

betonových tvarovek, v nezámrzné hloubce s dostate nou únosností zeminy. Na 

ude proveden podrobný inženýrsko – geologický pr

Dodavatel je povinen si tento pr zkum prostudovat a p i provád
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m2

m2

m2

m2

m3  

 investora. Vychází z vn jších 

hmotového a výtvarného ešení vzešlých z 

katastrálního území 

ené pro stavbu centra tvo í nepravidelný tvar 

p íjemnými výhledy 

áste n  zastav ny. P i 

okolní krajinou. D m je zasazen do 

lávací a administrativní centrum je osazeno 

íž v nov  navržené 

36,10 x 13,85 m má jedno 

eby provozu objektu a pro administrativní 

. Nad tímto podlažím jsou navržena t i hlavní patra 

st echou. 

vyzdívkami z prolévaných 

nou únosností zeminy. Na 

geologický pr zkum. 

i provád ní zemních prací 



respektovat veškeré v n

zhotovitel povinen nechat základovou spáru posoudit

výsledek nálezu nechat znovu posoudit hlavním stati

odstran ním navážek a sejmutím ornice (minimální množství k

mm a jejím uložením na

vyzna eno na situaci za

m že být využita jako finální vrstva. Zemní práce bud

jámy a rýh pro základové pasy a p

vytvo ení hlavních figur dle výkresu výkop

provád ní zemních prací je pot

sít , aby nedošlo k jejich narušení! Dále je nezbytné zajistit vyty

v p ilehlé komunikaci v

(výkopy, rýhy základ , odkopávky terénu) budou provedeny strojn

výkopu bude provedeno ru

nezámrznou hloubku výkopu a zárove

v rostlém terénu! P i provád

odvodn ní stavební jámy systémem drenáží a zasakovacích ša

výkopových prací bude provedeno zajišt

pažením p ípadn  krátkodob

maximální hloubky 3,0 

vlastní betonáže základ

promrznutím, zate ení i

5.2 Základy 

Základy budou železobetonové, monolitické, s nadezd

prolévaných tvarovek. Základová spára bude neprodle

100 mm podkladního betonu, který bude bránit nadm

základové spáry do doby, dokud nebu

provedena podkladní základová železobetonová deska 

s vloženou kari sítí 100/100

dle platných p edpis  a norem. Veškeré výkopové práce je nutno provád

norem a na ízení. Svahování výkop

minimální požadavky budou uvedeny v

prostupy základovými k

5 

n m uvedené skute nosti. Pro provedení výkopových prací

zhotovitel povinen nechat základovou spáru posoudit statikem nebo geologem a 

výsledek nálezu nechat znovu posoudit hlavním statikem stavby. Stavba bude zahájena 

ním navážek a sejmutím ornice (minimální množství kvalitní ornice) v

ejím uložením na mezideponii na pozemku investora. P esné místo uložení 

eno na situaci za ízení staveništ . P i terénních a v rámci sadových úprav pak 

že být využita jako finální vrstva. Zemní práce budou spo ívat v hloubení stavební 

pro základové pasy a p emíst ní výkopku k vytvo ení terénních úprav a 

ení hlavních figur dle výkresu výkop , který je sou ástí této dokumentace. P

ní zemních prací je pot eba vytý it na pozemku p ípadné stávající podzemní 

jejich narušení! Dále je nezbytné zajistit vyty ení inženýrských sítí 

ilehlé komunikaci v rámci provád ní nových p ípojek. Vlastní zemní práce 

, odkopávky terénu) budou provedeny strojn

výkopu bude provedeno ru n . P i za išt ní je nutno dodržet rozm ry základ

nezámrznou hloubku výkopu a zárove  musí být úrove  základové spáry umí

i provád ní výkopových prací bude zhotovitel 

ní stavební jámy systémem drenáží a zasakovacích ša

výkopových prací bude provedeno zajišt ní stavební jámy proti p

 krátkodob  otev ené konstrukce provád t ve sklonu 2:1, a to do 

m. Po provedení výkopu až na základovou spáru je nutné

lad , výkop ochránit p ed pov trnostními vlivy, obzvlášt

ení i zaplavením srážkovou vodou! 

Základy budou železobetonové, monolitické, s nadezd ním 

prolévaných tvarovek. Základová spára bude neprodlen  po jejím odkopání chrán

100 mm podkladního betonu, který bude bránit nadm rnému vysychání a r

základové spáry do doby, dokud nebudou realizovány základové pasy. 

provedena podkladní základová železobetonová deska C20/25 o mocnosti 150 mm 

vloženou kari sítí 100/100 mm o pr m ru drátu 8 mm. Základové pasy budou taktéž 

 a norem. Veškeré výkopové práce je nutno provád

ízení. Svahování výkop  bude ur eno na stavb , p i obhlídce výkopu a 

budou uvedeny v inženýrsko–geologickém pr

prostupy základovými konstrukcemi budou zhotoveny dle požadavk
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Pro provedení výkopových prací je 

 statikem nebo geologem a 

kem stavby. Stavba bude zahájena 

ním navážek a sejmutím ornice (minimální množství kvalitní ornice) v tl. 300 

esné místo uložení je 

rámci sadových úprav pak 

ívat v hloubení stavební 

ení terénních úprav a 

ástí této dokumentace. P i 

ípadné stávající podzemní 

ení inženýrských sítí 

Vlastní zemní práce 

, odkopávky terénu) budou provedeny strojn , za išt ní dna 

ry základ , zejména 

 základové spáry umíst na 

ní výkopových prací bude zhotovitel ešit také ádné 

ní stavební jámy systémem drenáží a zasakovacích šachet. V rámci 

ní stavební jámy proti p ípadné destrukci 

t ve sklonu 2:1, a to do 

Po provedení výkopu až na základovou spáru je nutné, až do 

trnostními vlivy, obzvlášt  p ed 

ním z betonových 

 po jejím odkopání chrán na 

rnému vysychání a rozb edání 

dou realizovány základové pasy. Nejprve bude 

C20/25 o mocnosti 150 mm 

mm. Základové pasy budou taktéž 

 a norem. Veškeré výkopové práce je nutno provád t dle platných 

i obhlídce výkopu a 

geologickém pr zkumu. Veškeré 

onstrukcemi budou zhotoveny dle požadavk  statika a budou 



realizovány p ed betonáží pomocí bednících prvk

osazením speciálních t snících prvk

budou pe liv  vodot sn

a kabeláž p edána ke kontrole technickému dozoru stavby.

na základových pasech. Základová spára je pro celý 

hloubce min. 1,0 m pod upraveným ter

navržena 150 mm a 250

statické ásti dokumentace!

vyztuženy dle projektu statiky. Na základové konstr

ásti dokumentace. V

z drenážního potrubí, které bude ob

geotextilí. Základové konstrukce budou izolovány hy

asfaltovými modifikovanými pásy s

s nejvyšší pe livostí, všechny spoje budou zkontrolovány a p

dozoru stavby. Po realizaci celkové plochy hydroizo

geotextilie 300 g/m2 bude realizována základová železobetonová desk

bude p ímo spojena se svislými železobetonovými konstrukce

vylitých betonem a vloženou armovací výztuží.

ztraceného bedn ní budou izolovány deskami XPS až minimáln

terén. Desky XPS budou chrán

bude nutno potvrdit p

podmínek, tj. mén  únosné zeminy neb

sedání nebo výskytu spodní vody, bude nutné návrh z

musí p evzít statik nebo geolog!

pásek z FeZn 30/4 mm s

domovního rozvad e. Nutno dbát d

Konstrukce op rných zdí bude provedena z

vylita betonem a vyarmována. P

konstrukcí je nutné zeminu 

o mocnosti 300 mm. Hutn

zhutn ní!  

6 

ed betonáží pomocí bednících prvk  nebo p í ez  polystyrenu, p

osazením speciálních t snících prvk . Prostupy základovou deskou a op

sn  uzav eny. P ed zásypem bude prostupující zaizolované potrubí 

edána ke kontrole technickému dozoru stavby. Založení objektu je navrženo 

na základových pasech. Základová spára je pro celý objekt navržena v

hloubce min. 1,0 m pod upraveným terénem. Tlouš ka hlavní základové desky je 

navržena 150 mm a 250 mm v míst  u op rných konstrukcí. Deska bude vyztužena 

ásti dokumentace! Vyzdívky základových st n z prolévaných tvarovek budou 

vyztuženy dle projektu statiky. Na základové konstrukce bude použit beton 

V místech základových pas  bude provedeno odvodn

žního potrubí, které bude obsypáno filtra ní vrstvou z kameniva a obaleno 

geotextilí. Základové konstrukce budou izolovány hydroizola ními nat

asfaltovými modifikovanými pásy s výztužnou vložkou. Hydroizolace bude provedena 

livostí, všechny spoje budou zkontrolovány a p edány technickému 

dozoru stavby. Po realizaci celkové plochy hydroizolace a ochranné další vrstvy 

g/m2 bude realizována základová železobetonová desk

ímo spojena se svislými železobetonovými konstrukcemi z betonových tvarovek 

vylitých betonem a vloženou armovací výztuží. Základové vyzdívky z

ou izolovány deskami XPS až minimáln  300

terén. Desky XPS budou chrán ny nopovou folií a geotextilií 300

bude nutno potvrdit p i provád ní zemních prací, v p ípad  horších geologických 

 únosné zeminy nebo p i výskytu nestejnorodých zemin z

sedání nebo výskytu spodní vody, bude nutné návrh založení upravit. Základovou spáru 

evzít statik nebo geolog! Na dno rýh pro základové pasy bude položen zemnící 

FeZn 30/4 mm s vývody pro následné napojení jímací soustavy a uzemn

e. Nutno dbát d sledného pospojování jednotlivých prvk

rných zdí bude provedena z betonových tvarovek ztracené bedn

vylita betonem a vyarmována. P i provád ní zásypu t chto všech zák

konstrukcí je nutné zeminu ádn  a po vrstvách hutnit. Hutn ní navrhujeme po vrstvách 

mm. Hutn ní musí být provád no pe liv  a neustále kontrolována míra 

Diplomová práce 

 polystyrenu, p ípadn

. Prostupy základovou deskou a op rnými st nami 

ed zásypem bude prostupující zaizolované potrubí 

Založení objektu je navrženo 

objekt navržena v nezámrzné 

ka hlavní základové desky je 

rných konstrukcí. Deska bude vyztužena dle 

prolévaných tvarovek budou 

ukce bude použit beton dle statické 

 bude provedeno odvodn ní 

kameniva a obaleno 

ními natavitelnými 

výztužnou vložkou. Hydroizolace bude provedena 

edány technickému 

lace a ochranné další vrstvy 

g/m2 bude realizována základová železobetonová deska. Tato deska 

betonových tvarovek 

Základové vyzdívky z tvárnic 

 300 mm nad upravený 

g/m2. Tento návrh 

 horších geologických 

i výskytu nestejnorodých zemin z pohledu 

aložení upravit. Základovou spáru 

Na dno rýh pro základové pasy bude položen zemnící 

napojení jímací soustavy a uzemn ní 

pospojování jednotlivých prvk .

betonových tvarovek ztracené bedn ní 

chto všech základových 

ní navrhujeme po vrstvách 

 a neustále kontrolována míra 



5.3 Svislé nosné konstrukce

Nosný konstruk ní systém je navržen sloupov

místy dopln ny st nami 

st nových konstrukcí je beton t

R (105005). Výpl ové zdivo bude

tl. 300 mm na tenkovrstvou maltu. První 

maltového lože z MVC 25. Prostup výztuže skrze hydroizola

stavby, jelikož se hydroizola

interiérové p í ky budou provedeny z

použity systémové p eklady Porotherm

d vodu použít systémového p

železobetonový. Statikem bude navrženo vyztužení a 

zateplení fasády bude provedeno ve standartu ETICS.

tl. 150 mm bude provedena fasáda ze silikonové tenkovrstvé 

5.4 Vodorovné nosné konstrukce

Stropní konstrukce je tvo

z prefabrikovaných stropních nosník

železobetonovou zálivkou. Tlouš

místností budou ze spodní strany opat

instalací.  

5.5 Schodišt

K vertikální komunikaci 

dvouramenné železobetonové schodišt

keramickým obkladem stupnic i podstupnic. Zábradlí schodišt

5.6 St ešní konstrukce 

Pro sedlový tvar st

vaznicová soustava. Typ vaznicové soustavy je navrž

st ešního plášt  bude p enášeno p

bude tok sil postupovat do vazných trám

rozloženo do vn jších a vnit

budou opat eny (naimpregnovány) ochranným nát
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Svislé nosné konstrukce

ní systém je navržen sloupový s obousm rnými rámy

nami z keramických pálených tvarovek. Materiálem nosných 

nových konstrukcí je beton t ídy C 25/30-XC1 vyztužený betoná

zdivo bude provedeno z keramických tvarovek

mm na tenkovrstvou maltu. První vrstva keramického zdiva bude uložen

MVC 25. Prostup výztuže skrze hydroizola ní vrstvu není p

stavby, jelikož se hydroizola ní vrstva vyskytuje pod ŽB základovou deskou. V

ky budou provedeny z keramických tvarovek Porotherm

eklady Porotherm, v místech, kde nebude možno z

vodu použít systémového p ekladu, bude proveden p eklad monolitický 

železobetonový. Statikem bude navrženo vyztužení a jmenovitý pr

zateplení fasády bude provedeno ve standartu ETICS. Na tepelném izolantu z

mm bude provedena fasáda ze silikonové tenkovrstvé omítky, zrno tl. 1,5mm. 

Vodorovné nosné konstrukce

Stropní konstrukce je tvo ena prefamonolitickým stropním systémem P

prefabrikovaných stropních nosník , stropními vložkami Miako

železobetonovou zálivkou. Tlouš ka stropní konstrukce je navržena 

ze spodní strany opat eny SDK podhledem, který bude sloužit k

vertikální komunikaci mezi jednotlivými podlažími bud

dvouramenné železobetonové schodišt s mezipodestou. Schodišt

obkladem stupnic i podstupnic. Zábradlí schodišt  bude 

Pro sedlový tvar st echy administrativního a vzd lávacího objektu je navržena 

vaznicová soustava. Typ vaznicové soustavy je navržen jako stojatá stolice. Zatížení ze 

 bude p enášeno p es krokve do vaznic a svislých prvk

tok sil postupovat do vazných trám  a pozednic. Zatížení z

jších a vnit ních nosných konstrukcí. Veškeré d ev

eny (naimpregnovány) ochranným nát rem proti plísním, d

Diplomová práce 

rnými rámy, tyto jsou 

. Materiálem nosných 

XC1 vyztužený betoná skou výztuží t ídy 

keramických tvarovek Porotherm P+D 

keramického zdiva bude uložena do 

ní vrstvu není p edm tem 

základovou deskou. Vnit ní 

keramických tvarovek Porotherm P+D. Budou 

místech, kde nebude možno z jakéhokoliv 

eklad monolitický 

jmenovitý pr ez. Kontaktní 

izolantu z EPS 70 F 

mm bude provedena fasáda ze silikonové tenkovrstvé omítky, zrno tl. 1,5mm. 

ena prefamonolitickým stropním systémem Porotherm a to 

iako a monolitickou 

je navržena 250 mm. Stropy 

eny SDK podhledem, který bude sloužit k vedení 

budou sloužit dv

. Schodišt  bude opat eno 

 bude ocelové. 

lávacího objektu je navržena 

en jako stojatá stolice. Zatížení ze 

es krokve do vaznic a svislých prvk  krovu. Odtud 

 a pozednic. Zatížení z t chto prvk  bude 

Veškeré d ev né prvky krovu 

plísním, d evokazným 



houbám a hmyzu. Povr

zbytk  starých nános , ne

5.7 P í ky a výpl ové zdivo

P í ky a výpl ové zdivo bude tvo

p í kovky Porotherm

P10, 497x140x238mm zd

5.8 Podlahové konstrukce

Jednotlivé nášlapné vrstvy (podlahoviny) jsou popsá

podlaží. V navrženém dom

5.9 Obklady a dlažby 

V objektu jsou navrženy 

jednotlivých dlažeb je popsáno ve výkresech p

5.10 Izolace proti vod

Parot sná zábrana v úrovni stropní konstrukce 

z asfaltového modifikovan

Jako hydroizolace spodní stavby je navrženo souvrst

asfaltových pás  s nenasákavou výztužnou vložkou

souvrstvím dvou modifikovaných asfaltový

dokumentace a to do výšky min. 300 mm nad okolní up

vrstva bude provedena podle posledního platného apl

Hydroizolace bude vždy ochrán

viz ezy nebo po obvod

p iloženou nopovou folií a geotextilií 300

min.  100 mm ve št rkovém filtra

reten ní jímky s odvodem do deš

umíst na revizní šachtice o pr

Pro ut sn ní veškerých prostup

použito systémové t snící manžety nebo bude zvoleno opracování prostup

P i provád ní je nutno dbát na jejich kvalitní 
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Povrch d ev ných prvk  je nutno p ed vlastní impregnací zbavit 

, ne istot, k ry, lýka, atd. 

ové zdivo

ové zdivo bude tvo eno z p í kovek Porotherm

8 P+D P10, 497x80x238mm a Porotherm

x238mm zd ných na maltu vápennocementovou. 

Jednotlivé nášlapné vrstvy (podlahoviny) jsou popsány v p dorysech jednotlivých 

navrženém dom  p evažují podlahoviny z keramické dlažby

objektu jsou navrženy keramické a venkovní betonové dlažby

jednotlivých dlažeb je popsáno ve výkresech p dorys  domu. 

úrovni stropní konstrukce pod p dním podlažím 

asfaltového modifikovaného pásu s výztužnou vložkou. Radonový index je st

Jako hydroizolace spodní stavby je navrženo souvrství dvou modifikovaných 

nenasákavou výztužnou vložkou. Svislé st ny budou chrán

souvrstvím dvou modifikovaných asfaltových pás  s výztužnou vložkou, viz

dokumentace a to do výšky min. 300 mm nad okolní upravený terén. Hydroizola

vrstva bude provedena podle posledního platného aplika ního materiálu výrobce. 

Hydroizolace bude vždy ochrán na bu  op rnou st nou a s tím souvisejícím souvrstvím 

ezy nebo po obvod  deskami nenasákavého polystyrenu EPS Perimetr

iloženou nopovou folií a geotextilií 300 g/m2. Kolem objektu bude provedena drenáž 

rkovém filtra ním lóži obaleném geotextilií. Drenáž bude vést do 

odvodem do deš ové kanalizace. V každém rohu vedení drenáže bude 

na revizní šachtice o pr m ru min. 400 mm s uzavíratelným litinovým poklopem. 

ní veškerých prostup p es hydroizola ní vrstvu (vodorovné i

snící manžety nebo bude zvoleno opracování prostup

ní je nutno dbát na jejich kvalitní emeslné pracování. 

Diplomová práce 

ed vlastní impregnací zbavit 

tl. 80 a 140 mm, 

orotherm 14 P+D 

dorysech jednotlivých 

keramické dlažby. 

venkovní betonové dlažby. Umíst ní 

dním podlažím bude provedena 

Radonový index je st ední. 

Jako hydroizolace spodní stavby je navrženo souvrství dvou modifikovaných 

ny budou chrán ny 

výztužnou vložkou, viz projektová 

ravený terén. Hydroizola ní 

ního materiálu výrobce. 

ouvisejícím souvrstvím 

erimetr tl. 150 mm a 

g/m2. Kolem objektu bude provedena drenáž 

Drenáž bude vést do 

každém rohu vedení drenáže bude 

uzavíratelným litinovým poklopem. 

ní vrstvu (vodorovné i svislé) bude 

snící manžety nebo bude zvoleno opracování prostup  na stavb . 



5.11 Tepelné a akustické izolace

Bude použit venkovní kompozitní zateplovací systém 

70 tl. 150 mm. Svislé konstrukce pod terénem budou zatepleny nenas

polystyrenem EPS Perimetr

izolací z podlahového polystyrenu 

Ve stropních konstrukcích

konstrukcí. 

5.12 Komíny a ventila ní pr

V objektu je navrženo jedno komínové t

dvoupr duchový komínový systém s víceú

mm, šachta 130 mm. 

5.13 Krytina 

Na st ešní ploše je navržena skládaná betonová krytina na

betonové Alpské tašky Classic

erná. 

5.14 Klempí ské konstrukce

St ešní klempí ské konstrukce jsou navrženy z

prvky, které jsou ešeny v

navrženy jako tažené hliníkové v

5.15 Záme nické konstrukce

Veškeré ocelové profily bud

pohledovým nát rem v barv

5.16 Úpravy povrch

Na rovinatost konstrukcí je kladena zvláštní pozorn

normám a p edpis m. K

materiál  dojde na základ

standardu musí být ovzorkovány všechny materiály, k

Výrobní (montážní) dokumentace dodavatele bude o

architekt si vyhrazuje právo odsouhlasení vzork

úprava povrch  bude provedena ze štukové omítky. Na svislých kons

z keramických p í kovek se bude nanášet štuková omítka na podklad tvo
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Tepelné a akustické izolace

Bude použit venkovní kompozitní zateplovací systém (ETICS) z

Svislé konstrukce pod terénem budou zatepleny nenas

erimetr tl. 150 mm. Podlahy v p ízemí budou zatepleny tepelnou 

podlahového polystyrenu EPS-S v tlouš kách dle výkresu skladeb 

stropních konstrukcích, bude použita tepelná izolace dle výkresu 

ní pr duchy

objektu je navrženo jedno komínové t leso o p dorysném rozm

duchový komínový systém s víceú elovou šachtou, pr duchy rozm

ešní ploše je navržena skládaná betonová krytina na la ování. Jsou navrženy 

Alpské tašky Classic od výrobce Bramac. Barva st ešních tašek je ebenov

ské konstrukce

ské konstrukce jsou navrženy z titanzinkového plechu mimo st

ešeny v systému výrobce st ešní krytiny. Venkovní parapety jsou 

navrženy jako tažené hliníkové v barv  tmav  šedé. 

nické konstrukce

Veškeré ocelové profily budou ošet eny 2x základním nát rem a následn

barv erné. Rozm ry musí být zam eny na stavb

Na rovinatost konstrukcí je kladena zvláštní pozornost a musí odpovídat p

m. K rozhodnutí ohledn  vzhledu, barevnosti, struktury a dezénu 

 dojde na základ  schválení fyzických vzork  projektantem

standardu musí být ovzorkovány všechny materiály, které jsou plánovány pro použití. 

Výrobní (montážní) dokumentace dodavatele bude odsouhlasena projektantem, 

architekt si vyhrazuje právo odsouhlasení vzork , resp. vzorových provedení

 bude provedena ze štukové omítky. Na svislých kons

kovek se bude nanášet štuková omítka na podklad tvo

Diplomová práce 

polystyrenu EPS-F 

Svislé konstrukce pod terénem budou zatepleny nenasákavým 

ízemí budou zatepleny tepelnou 

kách dle výkresu skladeb konstrukcí. 

, bude použita tepelná izolace dle výkresu ezu a skladeb 

rozm ru 830 x 360 mm, 

duchy rozm ru 2x200 

ování. Jsou navrženy 

ešních tašek je ebenov

titanzinkového plechu mimo st ešní 

ešní krytiny. Venkovní parapety jsou 

rem a následn  opat eny 

eny na stavb . 

ost a musí odpovídat p íslušným 

 vzhledu, barevnosti, struktury a dezénu 

 projektantem. K ur ení 

teré jsou plánovány pro použití. 

dsouhlasena projektantem, 

, resp. vzorových provedení. Vnit ní 

 bude provedena ze štukové omítky. Na svislých konstrukcích 

kovek se bude nanášet štuková omítka na podklad tvo ený hrubou 



vápennocementovou omítkou. Na

bude nanášet štuková omítka na podklad tvo

Z exteriéru se bude finální omítka nanášet na podklad

st rkový tmel s vloženou armovací perlinkou.

omítky, barvy bílé. Vn

omítky v odstínu barev šedé a bílé.

omítky. 

5.17 Nát ry a malby 

Nát ry kovových konstrukcí budou provedeny ve složení z

krycí. Venkovní nát ry d

tmavým. Vnit ní omítky budou p

prost edkem. Veškeré výše popsané stavební a dopl

s ohledem na jejich kvalitu, odzkoušenou dlouhodobým 

stejný druh staveb. Je tedy pravd

norem p i provád ní stavby bude mít objekt požadovanou životnost

5.18 Podhledové konstrukce

Podhledové konstrukce jsou navrženy ze sádrokartonu

desky budou p ichyceny na dvojí hliníkový rošt.  

musí provád t certifikovaná 

spárách a kotvení být dokonale p

plošn  hloubkov napenetrovány.

5.19 Zpevn né plochy a terénní úpravy

Zpevn né plochy kolem objektu bud

dle výb ru stavebníka. Dlažba bude kladena do betonu. Pocho

rovn ž tvo eny betonová dlažba 600/600mm dle výb

terasu bylo kolem domu navrženo monolitické železob

stavebních prací budou provedeny finální terénní úp

kolem objektu dle pot

zpevn né plochy budou uvedeny do p

ohumusovány, pop . budou osety travním semenem.

bude použita p vodn  sejmutá ornice, která se rozprost

zpevn né plochy. P ebyte
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vápennocementovou omítkou. Na svislých nosných konstrukcích sm

bude nanášet štuková omítka na podklad tvo ený hrubou vápennocementovou omítkou. 

exteriéru se bude finální omítka nanášet na podklad tvo ený systémem ETICS a to n

vloženou armovací perlinkou. Vnit ní omítka bude z

Vn jší úprava povrch  bude provedena ze strukturované zatírané 

odstínu barev šedé a bílé. Sokl bude realizován z mozaikové

ry kovových konstrukcí budou provedeny ve složení základní a dvojnásobn

ry d ev ných konstrukcí a prvk  budou provedeny v

mítky budou p ed finální malbou nepenetrovány penetra

Veškeré výše popsané stavební a dopl kové materiály jsou navrženy 

ohledem na jejich kvalitu, odzkoušenou dlouhodobým používáním pro podobný 

stejný druh staveb. Je tedy pravd podobné, že p i dodržení technologických p

avby bude mít objekt požadovanou životnost.

Podhledové konstrukce

Podhledové konstrukce jsou navrženy ze sádrokartonu. Podhledové sádrokartonové 

ichyceny na dvojí hliníkový rošt.  Veškeré sádrokartonové konstrukce 

t certifikovaná realiza ní firma. Všechny sádrokartonové povrchy musí ve 

spárách a kotvení být dokonale p est rkovány, p ebroušeny a následn

napenetrovány.

né plochy a terénní úpravy

né plochy kolem objektu budou tvo eny betonovou dlažb

ru stavebníka. Dlažba bude kladena do betonu. Pochozí plochy (vstup) budou 

eny betonová dlažba 600/600mm dle výb ru stavebníka. 

terasu bylo kolem domu navrženo monolitické železobetonové schodišt

stavebních prací budou provedeny finální terénní úpravy kolem objektu. Terén bude 

kolem objektu dle pot eby dosypán a vysvahován sm rem od objektu. Dot

né plochy budou uvedeny do p vodního stavu, zelené plochy budou 

. budou osety travním semenem. Na srovnání terénních nerovností 

 sejmutá ornice, která se rozprost e na pozemku mimo uvažované 

ebyte ná zemina bude odvezena na p íslušnou deponii.

Diplomová práce 

sm rem z interiéru se 

ený hrubou vápennocementovou omítkou. 

ený systémem ETICS a to na 

ní omítka bude z vnit ní štukové 

 bude provedena ze strukturované zatírané 

z mozaikové dekorativní 

ry kovových konstrukcí budou provedeny ve složení základní a dvojnásobn

 budou provedeny v odstínu 

nepenetrovány penetra ním 

kové materiály jsou navrženy 

používáním pro podobný i 

i dodržení technologických p edpis  a 

. Podhledové sádrokartonové 

Veškeré sádrokartonové konstrukce 

ní firma. Všechny sádrokartonové povrchy musí ve 

ebroušeny a následn  p ed výmalbou 

dlažbou 600 x 600 mm 

ru stavebníka. Dlažba bude kladena do betonu. Pochozí plochy (vstup) budou 

ru stavebníka. Pro p ístup na 

etonové schodišt . Po dokon ení 

ravy kolem objektu. Terén bude 

rem od objektu. Dot ené 

vodního stavu, zelené plochy budou 

Na srovnání terénních nerovností 

e na pozemku mimo uvažované 

íslušnou deponii.



6. Tepeln  technické vlastnosti

Tepeln technické vlastnosti 

spl ují požadavky SN 73 0540

navrženy materiály i jejich pot

technické vlastnosti. Tímto 

Zákon o hospoda ení energií (Zm

7. Popis vliv  na životní prost

7.1 Vliv na životní prost edí 

Rozsah díla nepodléhá posouzení 

93/2004 Sb., nep edpokládá se negativní vliv na p

individuální bydlení. Proto se m

stacionárních zdroj . Hluk ze sta

p edpokládáno p ekro ení povolených limit

zástavb  dle zákona .258/2000 Sb. o ochran

p edpis . K zne išt ní ovzduší ze stacion

a oh evu teplé užitkové vody minimalizováno použitím mod

Stacionární spalovací zdroje

Pro vytáp ní a oh ev teplé užitkové vody budou použita tepelná 

Mobilní (dopravní) zdroje

Zákonem . 86/2002

za azování mobilních –

definovány, avšak podmínky ochrany ovzduší p

upravují zvláštní p edpisy, nap

Je z ejmé, že etnost osobní obslužné dopravy, související s

posuzovaného zám ru, je velmi nízká, rovn

zám ru je z hlediska zákona 

skute nostem nevzniká (ve vztahu k

vlády . 350/2002 Sb.) povinnost dokladovat povolení k

s dopravou z hlediska zne

Ve vztahu ke stanovené 
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 technické vlastnosti

technické vlastnosti navrženého obvodového plášt  a st

SN 73 0540-2. [4] Ve veškerých stavebních konstrukcí jsou 

navrženy materiály i jejich pot ebné skladby, které vykazují požadované tepeln

technické vlastnosti. Tímto jsou tedy respektovány podmínky zákona 

ení energií (Zm na: 318/2012 Sb.). [5] 

 na životní prost edí a jeho ochrana

edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p da,  

Rozsah díla nepodléhá posouzení vlivu stavby na životní prost edí ve zn

edpokládá se negativní vliv na p ilehlé okolí. Jedná se o výstavbu pro 

individuální bydlení. Proto se m žeme p edevším zam it na složky vznikajícího ze 

. Hluk ze stacionárních zdroj  není p edpokládán a již v

ekro ení povolených limit  v i okolnímu prostranství a okolní 

.258/2000 Sb. o ochran  ve ejného zdraví, ve zn

ní ovzduší ze stacionárních zdroj  je vzhledem ke zp

evu teplé užitkové vody minimalizováno použitím moderních za

Stacionární spalovací zdroje

ev teplé užitkové vody budou použita tepelná erpadla. 

Mobilní (dopravní) zdroje

. 86/2002 Sb., o ochran  ovzduší, není upravena kategorizace a 

– dopravních zdroj  zne iš ování ovzduší. Jsou zde pouze 

definovány, avšak podmínky ochrany ovzduší p ed zne iš ováním mobilními zdroji 

edpisy, nap íklad technického zam ení pro výrobce vozidel apod.

etnost osobní obslužné dopravy, související s

ru, je velmi nízká, rovn ž kapacita parkovacích stání na pozemku 

hlediska zákona . 100/2001 Sb., významn  podlimitní. Vzhledem k

nostem nevzniká (ve vztahu k požadavk m ur ených p ílohou 

. 350/2002 Sb.) povinnost dokladovat povolení k umíst ní stavby související 

hlediska zne išt ní ovzduší, rozptylovou studií ani odborným posudkem.

Ve vztahu ke stanovené etnosti obslužné dopravy bude produkce emisí t

Diplomová práce 

 a st ešní konstrukce 

Ve veškerých stavebních konstrukcí jsou 

ebné skladby, které vykazují požadované tepeln

jsou tedy respektovány podmínky zákona . 406/2000 Sb., 

edí ve zn ní zákona . 

ilehlé okolí. Jedná se o výstavbu pro 

it na složky vznikajícího ze 

edpokládán a již v bec není 

i okolnímu prostranství a okolní 

ejného zdraví, ve zn ní pozd jších 

 je vzhledem ke zp sobu vytáp ní 

evu teplé užitkové vody minimalizováno použitím moderních za ízení. 

ev teplé užitkové vody budou použita tepelná erpadla. 

není upravena kategorizace a 

ování ovzduší. Jsou zde pouze 

ováním mobilními zdroji 

ení pro výrobce vozidel apod.

etnost osobní obslužné dopravy, související s provozováním 

ž kapacita parkovacích stání na pozemku 

 podlimitní. Vzhledem k t mto 

ílohou . 9 k na ízení 

ní stavby související 

í ani odborným posudkem.

etnosti obslužné dopravy bude produkce emisí t chto 



mobilních zdroj  zám ru velmi nízká (produkci sledovaných zne

reáln  stanovit pouze v

z hlediska možných vliv

Plošné zdroje 

Plošné zdroje zne iš

nebudou vyskytovat. Vozovky, parkovací a manipula

budou mít zpevn ný a bezprašný povrch, ostatní plochy budou zatravn

Hluk je ešen viz bod B. 2.10.

Období výstavby 

Zdroji zne iš ování ovzduší mohou být práce p

výstavb . Z hlediska možného zne

tuhých zne iš ujících látek, krátkodobého charakteru, vznikajícíc

pracích na zakládání stavby. Množství produkovaného

nelze p esn  kvalifikovat, tyto nahodilé zdroje je nutno elimin

charakteru prací, na vlhkosti zpracovávaných substr

P i provád ní stavby na zakládání stavby je nutné udržovat zem

staveništ  kropením povrch

P i výstavb  není uvažováno s

prostoru. Dalšími nepodstatnými zdroji zne

budou exhalace z provozu stavebních stroj

Rovn ž tyto zdroje je nutné považovat za nahodilé a krátkodo

p esn jšího stanovení produkce emisí. Produkci zne

klasifikovat jako minimální a prakticky nesledovate

posuzovaného zám ru je

krátkodobé, p esn  neidentifikovatelné a p

podstatných vliv  na dot

Vody, množství odpadních vod a jejich zne

P i provozování bude docházet k

jednak deš ových vod ze st

vody budou odvád ny prost

12 

ru velmi nízká (produkci sledovaných zne iš

 stanovit pouze v jednotkách kilogram  za rok) a bude naprosto nep

hlediska možných vliv  na zne iš ování ovzduší dot eného území.

iš ování ovzduší se p i provozování posuzovaného zám

nebudou vyskytovat. Vozovky, parkovací a manipula ní a odstavné plochy na pozemku 

ný a bezprašný povrch, ostatní plochy budou zatravn

ešen viz bod B. 2.10.

ování ovzduší mohou být práce p i p íprav  pozemku a vlastní 

hlediska možného zne išt ní ovzduší se bude jednat o nahodil

ujících látek, krátkodobého charakteru, vznikajících p

pracích na zakládání stavby. Množství produkovaného prachu z provád

 kvalifikovat, tyto nahodilé zdroje je nutno eliminovat v

charakteru prací, na vlhkosti zpracovávaných substrát , klimatických podmínkách atd. 

ní stavby na zakládání stavby je nutné udržovat zeminu vazkou a v

 kropením povrch  zamezit vzniku sekundární prašnosti p

 není uvažováno s manipulací se suchými sypkými substráty na volném 

Dalšími nepodstatnými zdroji zne iš ování ovzduší pro období výstavby 

provozu stavebních stroj , nákladních vozidel a dalších mechanizm

to zdroje je nutné považovat za nahodilé a krátkodobé, bez možnosti 

jšího stanovení produkce emisí. Produkci zne iš ujících látek z

klasifikovat jako minimální a prakticky nesledovatelnou. Celé období výstavby 

ru je možné z hlediska kvality ovzduší ozna

 neidentifikovatelné a p i dodržení uvedených zásad i bez 

 na dot ené území. 

Vody, množství odpadních vod a jejich zne išt ní

i provozování bude docházet k produkci jednak splaškových odpadních vod a 

ových vod ze st ech objekt  a ze zpevn ných ploch na pozemku. Splaškové 

ny prost ednictvím kanaliza ní p ípojky do stávající, kolemjdoucí 

Diplomová práce 

ru velmi nízká (produkci sledovaných zne iš ujících látek lze 

 za rok) a bude naprosto nepodstatná 

i provozování posuzovaného zám ru 

ní a odstavné plochy na pozemku 

ný a bezprašný povrch, ostatní plochy budou zatravn né.

 pozemku a vlastní 

ní ovzduší se bude jednat o nahodilé zdroje 

ujících látek, krátkodobého charakteru, vznikajících p edevším p i 

provád ní t chto prací 

 kvalifikovat, tyto nahodilé zdroje je nutno eliminovat v závislosti na 

, klimatických podmínkách atd. 

ní stavby na zakládání stavby je nutné udržovat zeminu vazkou a v prostoru 

 zamezit vzniku sekundární prašnosti p i pojezdu vozidel. 

manipulací se suchými sypkými substráty na volném 

ování ovzduší pro období výstavby 

, nákladních vozidel a dalších mechanizm . 

to zdroje je nutné považovat za nahodilé a krátkodobé, bez možnosti 

ujících látek z tohoto období lze 

Celé období výstavby 

hlediska kvality ovzduší ozna it za do asné, 

i dodržení uvedených zásad i bez 

jednak splaškových odpadních vod a 

ných ploch na pozemku. Splaškové 

ípojky do stávající, kolemjdoucí 



splaškové kanalizace. Deš

p ípojky do stávající, kolemjdoucí deš

Odpady, kategorizace a množství odpad

P edpokládaná produkce odpad

odpad každá movitá v c, která se osoba zbavuje nebo má úmy

n které ze skupin odpad

a funkci posuzovaného zám

druhové skladby velmi nízká.

posuzovaného zám ru, v

stanovena na základ  dnešní pot

objektu výstavby a po tu obyvatel.:

Zat íd ní odpad

150101 Papírové a lepenkové 
obaly 

150102 Plastové obaly

200121 Zá ivky a jiný odpad 
obsahující rtu

200201 Biologický odpad

200301 Sm sný komunální 
odpad 

200303 Uli ní smetky

Tab. . 5 Zat íd ní odpad

Up esn ní produkce odpad

zám ru, v souladu s požadavky zákona 

platných v oblasti odpadového hospodá

eventuelních jejich pozd

požadavk  není p edpoklad, že u provozování posuzovaného zám

kolizí v oblasti odpadového hospodá
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splaškové kanalizace. Deš ové vody budou odvád ny prost ednictvím kanaliza

ípojky do stávající, kolemjdoucí deš ové kanalizace. 

Odpady, kategorizace a množství odpad

edpokládaná produkce odpad , ve smyslu zákona . 185/2001 Sb. o odpadech, je 

c, která se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit a p

které ze skupin odpad  uvedených v p íloze . 1 zákona, bude vzhledem k

a funkci posuzovaného zám ru, kterou je funkce bydlení, jak z hlediska množství tak 

druhové skladby velmi nízká. Produkce odpadu z období b ž

ru, v etn  o ekávané druhové skladby, je v

 dnešní pot eby domácností s p ihlédnutím na celkovou kapacitu 

tu obyvatel.:

Místo produkce Doporu
zneškodn

Papírové a lepenkové Kat. O Domácnost Sb

Plastové obaly Kat. O Domácnost Sb

ivky a jiný odpad 
obsahující rtu

Kat. N Domácnost Odstran
opr. osobou

Biologický odpad Kat.O Údržba zelen Kompostárna

sný komunální Kat. O Domácnost Odstran
opr. osobou

ní smetky Kat. O Údržba ploch Spalovna

ní odpad  [3] 

ní produkce odpad  bude zpracováno v pr b hu provozování posuzovaného 

požadavky zákona . 185/2001 Sb. a dalších provád

oblasti odpadového hospodá ství, vyhlášky MŽP . 381 a 383/2001 Sb. a 

ejich pozd jších novelizací. P i dodržování p edpisy stanovených 

edpoklad, že u provozování posuzovaného zám

oblasti odpadového hospodá ství.

Diplomová práce 

ednictvím kanaliza ní 

. 185/2001 Sb. o odpadech, je 

sl se jí zbavit a p ísluší do 

1 zákona, bude vzhledem k charakteru 

hlediska množství tak 

žného provozování 

následující tabulce 

ihlédnutím na celkovou kapacitu 

Doporu ené 
zneškodn ní

Sb r odpad

Sb r odpad

Odstran ní 
opr. osobou

Kompostárna

Odstran ní 
opr. osobou

Spalovna

hu provozování posuzovaného 

. 185/2001 Sb. a dalších provád cích p edpis

. 381 a 383/2001 Sb. a 

edpisy stanovených 

edpoklad, že u provozování posuzovaného zám ru dojde k vzniku 



Období výstavby 

Pozemek ur ený k výstavb

porost  a v sou asnosti využívaný jako orná p

dojde na zastavované ploše k

S ornicí bude naloženo dle podmínek ur

p dy ze ZPF. Ostatní zemina bude využita pro vyrovnán

plochu staveništ  není uvažováno. Produkce odpad

p edpokládána. Vlastní výstavba rodinného domu bude provedena doda

zp sobem a bude ur

s dodavatelem stavebních prací bude zp

bude zahrnovat i požadavky na sledování vznikajícíc

zp sob jejich zneškod ov

doklady o zp sobu zneškodn

ukon ení prací. Investorem budou vytvo

podmínky na vyzna eném staveništi pro možn

výstavby. 

P i stavb  se p edpokládá vznik stavebního odpadu. Jeho druh a p

množství je uvedeno v následující tabulce:

Katalogové . Popis odpadu

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 07 

Sm si nebo odd
betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobk
01 06

17 02 01 D evo

17 03 02 Asfaltové sm
íslem 17 03 01

17 04 05 Železo, ocel
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výstavb  je volný a nezastav ný, bez vzrostlých d

asnosti využívaný jako orná p da. V rámci p ípravy výstavby zám

dojde na zastavované ploše k sejmutí ornice, úprav  a vyrovnání terénu pro objekt.

ornicí bude naloženo dle podmínek ur ených v souladu s trvalým odn

dy ze ZPF. Ostatní zemina bude využita pro vyrovnání terénu, s

 není uvažováno. Produkce odpad  z této p ípravné fáze není 

Vlastní výstavba rodinného domu bude provedena doda

em a bude ur ena na základ  výb rového ízení. Smlouva uzav

dodavatelem stavebních prací bude zp sobem, specializovanou firmou. Tato smlouva 

bude zahrnovat i požadavky na sledování vznikajících odpad  z innosti výstavby a na 

sob jejich zneškod ování dodavatelem do ukon ení prací. Výkazy o množství a 

sobu zneškodn ní odpadu budou p edávány investorovi stavby v

Investorem budou vytvo eny pot ebné prostorové i organiza

eném staveništi pro možné shromaž ování odpad

edpokládá vznik stavebního odpadu. Jeho druh a p

množství je uvedeno v následující tabulce:

opis odpadu Vznik odpadu

Bet. k-ce, ŽB k

Zd né k-ce

si nebo odd lené frakce 
betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobk  neuvedené pod íslem 17 

Stavební materiál

Stavební ezivo

Asfaltové sm si neuvedené pod 
íslem 17 03 01

Hydroizolace

Železo, ocel Záme nické 
výrobky, kotvící 

Diplomová práce 

vzrostlých d evinných 

ípravy výstavby zám ru 

 a vyrovnání terénu pro objekt.

odn tím zem d lské 

dy ze ZPF. Ostatní zemina bude využita pro vyrovnání terénu, s odvozem mimo 

této p ípravné fáze není 

Vlastní výstavba rodinného domu bude provedena dodavatelským 

ízení. Smlouva uzav ená 

sobem, specializovanou firmou. Tato smlouva 

innosti výstavby a na 

ení prací. Výkazy o množství a 

edávány investorovi stavby v termínu 

ebné prostorové i organiza ní 

ování odpad  v období 

edpokládá vznik stavebního odpadu. Jeho druh a p edpokládané 

znik odpadu N/O 

ce, ŽB k-ce O 

O 

Stavební materiál O 

ezivo O 

Hydroizolace O 

nické 
výrobky, kotvící 

O 



17 04 07 Sm sné kovy

17 06 04 
Izola ní materiály neuvedené pod 
ísly 17 06 01 a 17 06 03

17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry 
neuvedené pod 

15 02 03 
Absorp
ochranné od

20 01 21 
Zá ivky a jiný odpad obsahující 
rtu

20 01 35 
Vy azené elektrické nebo elektron. 
za ízení

Tab. . 6 Seznam odpad

Odpady kategorie O vznikající p

kontejnerech na pozemku stavebníka. Následn

vyvezením na ízenou skládku. Odpady kategorie N vznikající b

zhotovitel stavby ve vhodných uzav

apod.) a p edá je k likvidaci odborné firm

7.2 Vliv na p írodu a krajinu (ochrana d

rostlin a živo ich  apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v kr

Stavba nebude mít negativní vliv na krajinu. Na poz

památné stromy ani d eviny, rostliny 

7.3 Vliv na soustavu chrán

Stavba nemá vliv na soustavu chrán

v chrán ném území. 

7.4 Návrh zohledn ní podmínek ze záv

Dle p ílohy . 1 zákona 

Není pot eba posouzení EIA.
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prvky, výztuž

sné kovy Klempí ské výrobky

ní materiály neuvedené pod 
ísly 17 06 01 a 17 06 03

Tepelná izolace

Stavební materiály na bázi sádry 
neuvedené pod íslem 17 08 01 

Omítky 

Absorp ní inidla, istící tkanina a 
ochranné od vy

Provozní isticí 
prost edky 

ivky a jiný odpad obsahující 
Osv tlovací za

azené elektrické nebo elektron. 
ízení neuvedené pod 15 02 02 

Spot ební 
elektronika

Seznam odpad  vznikajících v pr b hu stavby [3] 

Odpady kategorie O vznikající p i výstavb  budou t íd ny a deponovány ve sb

kontejnerech na pozemku stavebníka. Následn  budou odstran ny zhotovitelem stavby 

ízenou skládku. Odpady kategorie N vznikající b hem výstavby uloží 

zhotovitel stavby ve vhodných uzav ených a zajišt ných obalech (kontejnery, sudy 

likvidaci odborné firm . O likvidaci bude vystaven dok

írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných strom

 apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v kr

Stavba nebude mít negativní vliv na krajinu. Na pozemku se nenacházejí žádné 

eviny, rostliny i živo ichové. 

liv na soustavu chrán ných území Natura 2000, 

Stavba nemá vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000. Pozemek se nenachází 

ní podmínek ze záv r  zjiš ovacího ízení nebo stanoviska EI

1 zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost

eba posouzení EIA.

Diplomová práce 

prvky, výztuž

ské výrobky O 

Tepelná izolace O 

O 

isticí 
O 

tlovací za ízení N 

N 

ny a deponovány ve sb rných 

zhotovitelem stavby 

hem výstavby uloží 

ných obalech (kontejnery, sudy 

. O likvidaci bude vystaven doklad. 

evin, ochrana památných strom , ochrana 

 apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin , 

emku se nenacházejí žádné 

ných území Natura 2000. Pozemek se nenachází 

ízení nebo stanoviska EIA,  

 na životní prost edí. 



7.5 Navrhovaná ochranná a bezpe

podle jiných právních p

Nejsou stanovena ochranná pásma. 

8. P ipojení na technickou infrastrukturu

Voda, odb r a spot eba vody

Objekt vzd lávacího a administrativního centra bude napojen vo

zdroj pitné vody a to na

voln  p ístupném míst , na pozemku p.

vodovodní šachta s vodom

x 1200 mm. Odtud bude veden rozvod vody do novostavby.

Splaškové vody 

Splaškové odpadní vody z

kanalizací z PVC trub DN200 svedeny do navržené splaškové kanali

Odtud budou odvedeny do stávající ve

nachází na pozemku p.

v nezpevn né ploše. Pod stávající asfaltovou komunikací bude 

potrubí. Šachta bude osazena dle skute

p ípojky. 

Deš ové vody 

Srážkové vody spadené na stavebn

budou zasakovány do p dní zeminy. Deš

deš ové kanaliza ní p ípojky a následn

Kanaliza ní p ípojka PVC DN200 (plastové roury PIPE LIFE Js 200) bude zh

spádu 2–3 % o celkové délce cca 11 bm a bude napojena na ve

DN400 na pozemku p. . 465/9 v

bude proveden protlak pro toto p

montážn -technologické p
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avrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních p edpis . 

Nejsou stanovena ochranná pásma. 

ipojení na technickou infrastrukturu

eba vody

lávacího a administrativního centra bude napojen vodovodní p

ve ejný vodovod na pozemku p. . 465/9 v

ístupném míst , na pozemku p. . 298/37 v k.ú. Krom íž, bude umíst

vodom rem a hlavním uzáv rem vody o p dorysných rozm

mm. Odtud bude veden rozvod vody do novostavby.

padní vody z plánované novostavby centra budou novou splaškovou 

PVC trub DN200 svedeny do navržené splaškové kanali

Odtud budou odvedeny do stávající ve ejné splaškové kanalizace DN300, která se 

nachází na pozemku p. . 465/9 v k.ú. Krom íž za místní p íjezdovou komunikací 

né ploše. Pod stávající asfaltovou komunikací bude proveden protlak pro toto 

Šachta bude osazena dle skute né polohy, dimenze a hloubky uložení stávající 

spadené na stavebn  neupravený terén (terén s travním porostem, atd..) 

dní zeminy. Deš ové vody ze st echy centra budou svedeny do 

ípojky a následn  odvád ny do deš ového kanaliza

PVC DN200 (plastové roury PIPE LIFE Js 200) bude zh

% o celkové délce cca 11 bm a bude napojena na ve ejný kanaliza

DN400 na pozemku p. . 465/9 v k.ú. Krom íž. Pod stávající asfaltovou komunikací 

bude proveden protlak pro toto potrubí. Kladení a montáž potrubí musí respektovat 

technologické p edpisy vydané výrobcem.

Diplomová práce 

nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

lávacího a administrativního centra bude napojen vodovodní p ípojkou na 

. 465/9 v k.ú. Krom íž. Na 

íž, bude umíst na 

dorysných rozm rech 900

plánované novostavby centra budou novou splaškovou 

PVC trub DN200 svedeny do navržené splaškové kanaliza ní p ípojky. 

ejné splaškové kanalizace DN300, která se 

íjezdovou komunikací 

né ploše. Pod stávající asfaltovou komunikací bude proveden protlak pro toto 

né polohy, dimenze a hloubky uložení stávající 

travním porostem, atd..) 

echy centra budou svedeny do 

ového kanaliza ního adu. 

PVC DN200 (plastové roury PIPE LIFE Js 200) bude zhotovena ve 

ejný kanaliza ní ad 

. Pod stávající asfaltovou komunikací 

otrubí. Kladení a montáž potrubí musí respektovat 



Elektrická energie 

Provozování novostavby objektu bude vyžadovat dodáv

instalované spot ebi e, a vnit

p ípojky do stávající elektro sk

realizována dle pokyn  provozovatele a poskytovatele elektrické energie, 

dokumentace elektroinstalací a koordina

Sd lovací vedení 

Není p edm tem dokumentace.

Plynoinstalace 

Bude nov  zhotovena p

na pozemku p. . St. 167 v

v k.ú. Krom íž, bude v zemi ve

sk ín  na pozemku p. . 298/37 v

v oplocení na ve ejn  p ístupném míst

asfaltovou komunikací bude plyno

ocelovou chráni kou. 

9. Dopravní ešení 

Popis dopravního ešení

Novostavba centra domu pro vzd

parcelách 298/37 v západní 

je stávající asfaltová komunikace. K

komunikace ší ky 5 metr

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Z hlediska dopravní infrastruktury bude objekt napoje

sjezd  z betonové dlažby. Tyto sjezdy budou umíst

Krom íž. 
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Provozování novostavby objektu bude vyžadovat dodávky elektrické energie pro 

e, a vnit ní osv tlení. Objekt bude napojen prost

ípojky do stávající elektro sk ín  umíst né na hranici pozemku investora.

 provozovatele a poskytovatele elektrické energie, 

dokumentace elektroinstalací a koordina ní situace.

tem dokumentace.

 zhotovena p ípojka plynu, která bude napojena na stávající plyn

. St. 167 v k.ú. Krom íž. Z napojovacího bodu, na pozemku p.

zemi vedena plynovodní p ípojka do nov  zhotovené plynom

. 298/37 v k.ú. Krom íž. Tato plynom rná soustava bude osazena 

 p ístupném míst . Délka p ípojky bude cca 12

asfaltovou komunikací bude plynovodní p ípojka zhotovena protlakem a bude opat

ešení

Novostavba centra domu pro vzd lávání a administrativu se nachází na nezastav

západní ásti obce Krom íž, k.ú. Krom íž. V míst

je stávající asfaltová komunikace. K pozemku jsou p ivedeny obousm

ky 5 metr  t ídy C2. 

ávající dopravní infrastrukturu  

hlediska dopravní infrastruktury bude objekt napojen prost ednictvím dvou nových 

betonové dlažby. Tyto sjezdy budou umíst ny na pozemcích p.

Diplomová práce 

Provozování novostavby objektu bude vyžadovat dodávky elektrické energie pro 

pojen prost ednictvím nové 

né na hranici pozemku investora. P ípojka bude 

 provozovatele a poskytovatele elektrické energie, více viz 

ípojka plynu, která bude napojena na stávající plynovodní ad 

napojovacího bodu, na pozemku p. . St. 167 

 zhotovené plynom rné 

rná soustava bude osazena 

cca 12 bm. Pod stávající 

ípojka zhotovena protlakem a bude opat ena 

lávání a administrativu se nachází na nezastav ných 

míst  pozemk  stavby 

ivedeny obousm rné obslužné 

ednictvím dvou nových 

ny na pozemcích p. . 298/37 v obci 



Doprava v klidu 

Parkování bude ešeno na zpevn

parkovišt  pro osobní vozidla.

P ší a cyklistické stezky

V okolí objektu se nenachází cyklostezky. Kolem stáva

pro p ší. 

10. Dodržení obecných požadavk

10.1 Údaje o dodržení technických požadavk

požadavk  zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb, 

Projektová dokumentace respektuje stavební zákon 

zákonem .350/2012 Sb., a také spl

respektovány vyhlášky:

. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, novelizo

vyhláškou . 431/2012 Sb. 

. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

.20/2012 Sb. [1] 

. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

užívání staveb. [1] 

10.2 Údaje o spln ní požadavk

právních  p edpis 2), 

P i realizaci stavby budou dodrženy veškeré požadavky

správy a vlastník  technické a dopravní infrastruktu

10.3 Seznam výjimek a úlevových 

Není p edm tem této dokumentace.
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ešeno na zpevn né ploše na pozemku investora, kde je umíst

 pro osobní vozidla.

a cyklistické stezky

okolí objektu se nenachází cyklostezky. Kolem stávající komunikace vede chodník 

Dodržení obecných požadavk  na výstavbu a požadavk  dot ených orgán

Údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných technických 

ujících bezbariérové užívání staveb, 

Projektová dokumentace respektuje stavební zákon . 183/2006 Sb., novelizovaný 

.350/2012 Sb., a také spl uje obecné technické požadavky. P

o obecných požadavcích na využívání území, novelizo

. 431/2012 Sb. [1] 

. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, novelizována vyhláškou 

. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe

ní požadavk  dot ených orgán  a požadavk  vyplývajících z jiných 

i realizaci stavby budou dodrženy veškeré požadavky dot ených orgán

 technické a dopravní infrastruktury.  

Seznam výjimek a úlevových ešení, 

tem této dokumentace.

Diplomová práce 

né ploše na pozemku investora, kde je umíst no 

jící komunikace vede chodník 

ených orgán

 na stavby a obecných technických 

. 183/2006 Sb., novelizovaný 

uje obecné technické požadavky. P edevším jsou 

o obecných požadavcích na využívání území, novelizována 

. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, novelizována vyhláškou 

. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe ující bezbariérové 

 vyplývajících z jiných 

ených orgán  státní 
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1. Obecné informace 

Název akce: Novostavba 

pozemku p.

Místo stavby:   Obec 

Parcela íslo:   298/37 k.ú. 

Stupe  PD:   D

Kraj:    Zlínský

Stavební ú ad:   Velké Nám

Investor:   M

Dodavatel stavby:  VM

Zpracovatel dokumentace: Bc. 

2. Staveništ

2.1 Popis stávajícího stavu

Jedná se o parcelu k dnešnímu dni nevyužívanou. Par

pozemku se nachází pouze travní porost. Základová p

hlínami pevné konzistence. Na pozemku byla zjišt

indexu. Hladina podzemní vody byla zjišt

oplocen. Staveništ  se nenachází v památkové ani chrán

Celková vým ra:  4517

Celkový obvod:    

2.2 Budované objekty a plochy ve fázi hrubé stavby, usp

Staveništ  bude z ízeno na parcele 

ve vlastnictví m sta Krom

Staveništ  se za ne budovat týden p

objektu a bude se postupn

p esouvat se budou objekty za

etapy a tak aby p ed definitivním vy

2 

Novostavba vzd lávacího a administrativního centra

pozemku p. . 298/37 v katastrálním území Krom

Obec Krom íž 

298/37 k.ú. Krom íž 

Dokumentace pro provád ní stavby 

Zlínský

Velké Nám stí .p. 42, 767 01 Krom íž 

M sto Krom íž, Krom íž .p. 46, 767 01 Krom

VM-stav s.r.o., Obvodová .p. 154, 767 01 Krom

Bc. Martin Valášek 

Popis stávajícího stavu

Jedná se o parcelu k dnešnímu dni nevyužívanou. Parcela je mírn

pozemku se nachází pouze travní porost. Základová p da je tvo ena hlínami a jílovitými 

pevné konzistence. Na pozemku byla zjišt na st ední hodnota radonového 

indexu. Hladina podzemní vody byla zjišt na na 247,65 m. n. m. Pozemek není 

 se nenachází v památkové ani chrán né krajinné oblasti.

4517,0  m2

  297,96 m 

Budované objekty a plochy ve fázi hrubé stavby, uspo ádání staveništ

ízeno na parcele . 298/37 v k. ú. Krom íž. Prostor staveništ

sta Krom íž. Jedná se o parcelu k dnešnímu dni nevyužívan

ne budovat týden p ed zapo etím vlastní výstavby hrubé stavby 

objektu a bude se postupn  budovat podle pot eb v pr b hu výstavby. Likvidovat 

esouvat se budou objekty za ízení staveništ  tak, aby mohly postupn

ed definitivním vy ist ním objektu za ízení staveništ

Diplomová práce 

lávacího a administrativního centra na 

Krom íž

01 Krom íž

.p. 154, 767 01 Krom íž 

cela je mírn  svahovaná. Na 

ena hlínami a jílovitými 

ední hodnota radonového 

na na 247,65 m. n. m. Pozemek není 

né krajinné oblasti.

ádání staveništ

. Prostor staveništ  je 

. Jedná se o parcelu k dnešnímu dni nevyužívanou. 

etím vlastní výstavby hrubé stavby 

hu výstavby. Likvidovat i 

 tak, aby mohly postupn  navazovat další 

ízení staveništ  bylo 



zlikvidováno. Ve fázi hrubé stavby budou na místech ur

bu ky pro administrativní, sociální

stavbyvedoucího, bu ka technik

zam stnance. Dále dva uzamykatelné sklady pro uskladn

maltové sm si. Otev ené zpevn

stropních nosník , betoná

pro materiál bedn ní, kozového lešení a p

ze zhutn ného št rkopísku tl. 150 mm a budou odvodn

mezideponie. Pro ást vyt

obvodu stavby a mezideponie pro shrnutou ornici kte

p istaven korbový kontejner pro skladování staveništn

zm n p i dodávkách materiál

prostorem. Oplocení staveništ

x š. 335 cm, osazených do mobilních betonových pate

st ední ásti spojovány ocelovými spojkami.

investor vytý ení stávajících inženýrských sítí.

kanalizace, vodovod, plynovod, elektrická energie. 

budou provedeny z odb

halogenových sv tlomet

administrativních a sociálních bun

výkres 04 Situace za ízení staveništ

to v žový je áb MB 1030.1 s dosahem výložníku 32 m. Vzdálenost j

výkopu vyhovuje. Podklad pod je

podložky - pražce. Práce je

staveništ  je zakázána manipulace s b

bu kami. Dále bude použita Mícha

materiál GEDA 500 Z/ZP, který bude nainstalován po 

3. Dopravní opat ení 

Hlavní vjezd na staveništ

pozemku p. . 465/1 v k.ú. 

provedeno provizorní výstražné zna

vzdálenosti ve spoluprácí s

dopravní zna ení upravující rychlost na pozemních komunikacích, 

3 

Ve fázi hrubé stavby budou na místech ur ených projektem zhotoveny 

ky pro administrativní, sociální, výrobní a skladovací pot eby. Konkrétn

ka technik , sanitární bu ka a bu ka sloužící jako šatna pro 

stnance. Dále dva uzamykatelné sklady pro uskladn ní pracovního ná

ené zpevn né plochy pro uskladn ní zdiva, stropních vložek, 

, betoná ské výztuže a kari sítí. Zpevn né plochy opat

ní, kozového lešení a p eklad . Zpevn né plochy budou provedeny 

rkopísku tl. 150 mm a budou odvodn ny. Na staveništi se nachází dv

ást vyt žené zeminy, která bude zp tn  použita pro zásypy jam po 

obvodu stavby a mezideponie pro shrnutou ornici která bude zp tn  rozprost

istaven korbový kontejner pro skladování staveništního odpadu. Pro p

i dodávkách materiál  atp. staveništ  disponuje dostate

Oplocení staveništ  bude z mobilních ocelových pozinkovaných dílc

x š. 335 cm, osazených do mobilních betonových patek. Jednotlivé dílce budou ve 

ásti spojovány ocelovými spojkami. P ed zapo etím stavebních prací zajistí 

ení stávajících inženýrských sítí. V první fázi budou realizovány p

kanalizace, vodovod, plynovod, elektrická energie. Rozvody k jednotlivým spot

budou provedeny z odb rných míst. Osv tlení staveništ  je 

tlomet  upevn ných na provizorních ocelových sloupech u 

administrativních a sociálních bun k, je ábu a v blízkosti staveništní komunikace (viz 

ízení staveništ ). Pro výstavbu bude použita t

áb MB 1030.1 s dosahem výložníku 32 m. Vzdálenost j

výkopu vyhovuje. Podklad pod je áb tvo í zhutn ný št rkový násyp a betonové 

pražce. Práce je ábu je povolena pouze nad pozemkem staveništ

 je zakázána manipulace s b emeny nad sociálními a administrativními 

kami. Dále bude použita Mícha ka M-Tec M300 a stavební výtah pro osoby a 

materiál GEDA 500 Z/ZP, který bude nainstalován po dokon ení spodní stavby.

Hlavní vjezd na staveništ  bude ze stávající asfaltové komunikace umíst

k.ú. Krom íž, na žádost zastupitelstva m sta Krom

provedeno provizorní výstražné zna ení vjezd  na staveništ  v pat

oluprácí s odborem dopravy Krom íž. Jmenovit  se bude jednat o 

ení upravující rychlost na pozemních komunikacích, zna

Diplomová práce 

ených projektem zhotoveny 

eby. Konkrétn , bu ka 

ka sloužící jako šatna pro 

ní pracovního ná adí, a suché 

ní zdiva, stropních vložek, 

né plochy opat ené p íst eškem 

né plochy budou provedeny 

ny. Na staveništi se nachází dv

 použita pro zásypy jam po 

 rozprost ena. Bude 

Pro p ípady náhlých 

 disponuje dostate ným rezervním 

 bude z mobilních ocelových pozinkovaných dílc  v. 200 

k. Jednotlivé dílce budou ve 

etím stavebních prací zajistí 

V první fázi budou realizovány p ípojky 

Rozvody k jednotlivým spot ebi m 

 je ešeno pomocí 

ných na provizorních ocelových sloupech u 

veništní komunikace (viz 

Pro výstavbu bude použita t žká mechanizace a 

áb MB 1030.1 s dosahem výložníku 32 m. Vzdálenost je ábu od hran 

rkový násyp a betonové 

ábu je povolena pouze nad pozemkem staveništ  a v rámci 

emeny nad sociálními a administrativními 

Tec M300 a stavební výtah pro osoby a 

ení spodní stavby.

 bude ze stávající asfaltové komunikace umíst né na 

sta Krom íž bude 

 v pat i né bezpe né 

íž. Jmenovit  se bude jednat o 

ení upravující rychlost na pozemních komunikacích, zna ení vjezd  a 



otá ení vozidel výstavby, ozna

ádn  o išt no, aby nezn

p ípojky protlakem bude provoz na ulici zpomalen dopr

Vnitrostaveništní komunikace je provedena ze zhu

komunikace bude tvo ená zhutn

podklad pro parkovišt

Vnitrostaveništní komunikace je napojena na asfalto

pozemku p. . 465/1 v k.ú. 

d vodu jeho ochrany bude z

poškození musí zhotovitel zajistit opravu na vlastn

staveništ  bude zajišt na nákladním vozem Avia 31,1 A, která je dopln

rameno HR 3 001. Pro p

vidlicovou násadou pro manipulaci s paletami.

uskute ována doprava materiál

prost edk m. Pracovníci b

parkovišt  na ulici Obvodová

4. Systém zásobování materiály

Zdící materiál POROTHERM bude na staveništ

sm ny. S dodavatelem je sepsaná smlouva o pr

POROTHERM 30 P+D je dodáván na paletách velikosti 1180 x 1000 

kusech zabalený ve fólii. Na staveništi bude dováže

POROTHERM 14 P+D balený po 

fólii bude na staveništ  dovážen najednou pro jedno podlaží.

balený po 120-ti kusech na paletách 1180 x 1000 mm zabalený ve fó

dovážen najednou pro jedno podlaží.

paletách 1180 x 1000 mm balených po 48 kusech. Na s

podlažím p iveze na jednou v množství ur

dováženy pro jednotlivé stropy nad podlažími a uklá

Nosníky délek dle PD budou uloženy maximáln

d ev nými lat mi 20 x 40 mm, které budou uloženy ve styku vodorov

výztuže nosník . Beton pro stropní konstrukce C20/25 bude dopravován

pomocí autodomícháva

POROTHERM se dodávají na d

4 

ení vozidel výstavby, ozna ení prací. Každé vozidlo bude p ed opušt

no, aby nezne iš ovalo pozemní komunikace. P i budování kanaliza

ípojky protlakem bude provoz na ulici zpomalen dopravními zna

Vnitrostaveništní komunikace je provedena ze zhutn ného št rkopísku tl. 150 mm. Tato 

ená zhutn ným makadamem, který po dokon

podklad pro parkovišt . Tvar parkovišt  je ur en projektovou dokumentací.

Vnitrostaveništní komunikace je napojena na asfaltovou komunikaci umíst

k.ú. Krom íž a zasahuje chodník vedoucí podél té

vodu jeho ochrany bude z ízen do asný d ev ný p ejezd. Jestliže p

poškození musí zhotovitel zajistit opravu na vlastní náklady. Doprava materiálu na 

na nákladním vozem Avia 31,1 A, která je dopln

rameno HR 3 001. Pro p epravu materiál  na staveništi bude sloužit stroj UNC 060 s 

vidlicovou násadou pro manipulaci s paletami. Staveništní komunikace, po níž bude 

ována doprava materiál  na staveništi, vyhovuje využívaným dopravním 

Pracovníci b hem doby výstavby mají povolení využívat neda

 na ulici Obvodová. 

Systém zásobování materiály

Zdící materiál POROTHERM bude na staveništ  dovážen vždy na po

ny. S dodavatelem je sepsaná smlouva o pravidelnosti a p

0 P+D je dodáván na paletách velikosti 1180 x 1000 mm balený po 

kusech zabalený ve fólii. Na staveništi bude dovážen vždy najednou pro jedno podlaží.

P+D balený po 80-ti kusech na paletách 1180 x 1000 mm zabalený ve 

 dovážen najednou pro jedno podlaží. POROTHERM 8 P+D 

ti kusech na paletách 1180 x 1000 mm zabalený ve fólii bude na staveništ

dovážen najednou pro jedno podlaží. Stropní vložky MIAKO se dodávají

paletách 1180 x 1000 mm balených po 48 kusech. Na stavbu se pro strop nad jedním 

iveze na jednou v množství ur eném pro daný strop. P

dováženy pro jednotlivé stropy nad podlažími a ukládány podle délek na skládku. 

osníky délek dle PD budou uloženy maximáln  v p ti vrstvách nad sebou rozd

mi 20 x 40 mm, které budou uloženy ve styku vodorovné a šikmé ocelové 

Beton pro stropní konstrukce C20/25 bude dopravován

va  a p e erpáván do konstrukce pomocí 

POROTHERM se dodávají na d ev ných hranolech rozm r  75 x 75 x 960 mm balených 

Diplomová práce 

ed opušt ním staveništ

i budování kanaliza ní 

ípojky protlakem bude provoz na ulici zpomalen dopravními zna kami.

rkopísku tl. 150 mm. Tato 

který po dokon ení poslouží jako 

en projektovou dokumentací.

vou komunikaci umíst nou na 

a zasahuje chodník vedoucí podél této ulice. Z 

ejezd. Jestliže p esto dojde k 

Doprava materiálu na 

na nákladním vozem Avia 31,1 A, která je dopln na o hydraulické 

 na staveništi bude sloužit stroj UNC 060 s 

Staveništní komunikace, po níž bude 

 na staveništi, vyhovuje využívaným dopravním 

hem doby výstavby mají povolení využívat nedaleké ve ejné 

 dovážen vždy na po átku pracovní 

avidelnosti a p esnosti dodávek.

0 P+D je dodáván na paletách velikosti 1180 x 1000 mm balený po 80-ti 

n vždy najednou pro jedno podlaží.

x 1000 mm zabalený ve 

POROTHERM 8 P+D 

ti kusech na paletách 1180 x 1000 mm zabalený ve fólii bude na staveništ

Stropní vložky MIAKO se dodávají na d ev ných 

tavbu se pro strop nad jedním 

POT nosníky budou 

dány podle délek na skládku. 

ti vrstvách nad sebou rozd lených 

mi 20 x 40 mm, které budou uloženy ve styku vodorovné a šikmé ocelové 

Beton pro stropní konstrukce C20/25 bude dopravován na staveništ

erpáván do konstrukce pomocí erpadel. P eklady 

 75 x 75 x 960 mm balených 



po 20-ti kusech zabalených v ochranné fólii.

dodává v 50-ti kg pytlích v množství dvou palet, tedy 110 kus

Betoná ská výztuž pro železobetonové konstrukce, bude dopr

najednou, uložena na skládku dle profil

dopravena na staveništ  najednou.

5. Administrativní a sociální za

Pro ízení stavby, provozní p

administrativu jsou navrženy, v závislosti na nejvy

se v pr b hu výstavby sou

Contimade. Bu ky Contimade se na staveništi osazují na zhutn

podklad v. 150 mm v toleranci max. 10 mm. Všechny b

stavebních prací. 

Bu ka stavbyvedoucího:

Contimade standart typ 4 (14,2 m

vodu, uzamykatelné sk í ky.

Bu ka technik :

Contimade standart typ 4 (14,2 m

vodu, uzamykatelné sk í ky.

Obr. . 1 Kontejner Conti

5 

ti kusech zabalených v ochranné fólii. Suchou maltovou sm s pro zd

lích v množství dvou palet, tedy 110 kus  v jedné dodávce.

ská výztuž pro železobetonové konstrukce, bude dopravena na staveništ

najednou, uložena na skládku dle profil  a délek. Desky XPS a role hydroizolace bude 

 najednou.

Administrativní a sociální za ízení staveništ

ízení stavby, provozní p ípravu práce, kontrolní innost a další nezbytnou 

administrativu jsou navrženy, v závislosti na nejvyšším po tu pracovník

hu výstavby sou asn  na staveništi, do asné typizované bu

ky Contimade se na staveništi osazují na zhutn ný a rovný št

podklad v. 150 mm v toleranci max. 10 mm. Všechny budou vybudovány p

ka stavbyvedoucího:

andart typ 4 (14,2 m2) - porcelánové WC, umývátko s baterií na studenou 

í ky.  

Contimade standart typ 4 (14,2 m2) - porcelánové wc, umývátko s baterií na studenou 

í ky.

Kontejner Contimade Standard typ 4 [6] 

Diplomová práce 

s pro zd ní dodavatel 

lích v množství dvou palet, tedy 110 kus  v jedné dodávce.

ská výztuž pro železobetonové konstrukce, bude dopravena na staveništ

Desky XPS a role hydroizolace bude 

innost a další nezbytnou 

tu pracovník  nacházejících 

asné typizované bu ky firmy 

ný a rovný št rkopískový 

udou vybudovány p ed zahájením 

porcelánové WC, umývátko s baterií na studenou 

porcelánové wc, umývátko s baterií na studenou 



Šatny d lníci:

Contimade standart typ 1 (14,2 m

Obr. . 2 Kontejner Contimade Standard typ 1 

Sanitární bu ka:

Contimade standart typ 19 (18,1 m

kabina se záv sem, 4 x porcelánové umyvadlo se sm

podlahová vpus . 

Obr. . 3 Kontejner Contimade Standard typ 19 

6. Napojení staveništ  na sít

Voda:

Pro pot eby stavby bude vybudovaná p

umíst né na pozemku p.

výkrese . 04 Situace za ízení staveništ

kruhová plastová vodom rná šachta s vodom

bude veden pomocí vodovodní hadice, která bude p

6 

Contimade standart typ 1 (14,2 m2) - d ev né lavice, šatní uzamykatelné sk

Kontejner Contimade Standard typ 1 [7] 

Contimade standart typ 19 (18,1 m2) - 2 x porcelánové WC, 2 x pisoár, 2 x sprchová 

sem, 4 x porcelánové umyvadlo se sm šovací baterií, boiler 150 l, 

Kontejner Contimade Standard typ 19 [8] 

 na sít

eby stavby bude vybudovaná p ípojka z místní ve ejné vodovodní sít

né na pozemku p. . 465/1 v k.ú. Krom íž. Místo napojení je vyzna

ízení staveništ . K m ení odb ru na staveništi bude vybudována 

rná šachta s vodom rem a uzáv rem. Rozvod vody po staveništi 

pomocí vodovodní hadice, která bude p ipojena ve vodovodní šacht

Diplomová práce 

né lavice, šatní uzamykatelné sk í ky

pisoár, 2 x sprchová 

šovací baterií, boiler 150 l, 

ejné vodovodní sít

. Místo napojení je vyzna eno na 

ru na staveništi bude vybudována 

rem. Rozvod vody po staveništi 

ipojena ve vodovodní šacht .



Kanalizace:

Splašková, voda ze sociálního a p

p ípojkou napojenou na hlavní 

Elektrická energie:

Bude zajiš ována p ípojkou 

ulice. Kabely po staveništi povedou na

ocelových sloupech kotvených do prefabrikovaných be

zaizolovaných a chrán ných obalech. Sloupy jsou od sebe vzdáleny cca 5 m.

odb ru na staveništi bude z

7 

Splašková, voda ze sociálního a provozního za ízení staveništ

ípojkou napojenou na hlavní ad na pozemku p. . 465/1 v k.ú. Krom

ípojkou nízkého nap tí z ve ejné rozvodné sít

ulice. Kabely po staveništi povedou nad povrchem zem  ve výšce 3,5 m na provizorních 

ocelových sloupech kotvených do prefabrikovaných betonových patek v p

ných obalech. Sloupy jsou od sebe vzdáleny cca 5 m.

ru na staveništi bude z ízen elektrom r.

Diplomová práce 

ízení staveništ  bude odvád na 

Krom íž.  

ejné rozvodné sít  vedoucí podél 

 ve výšce 3,5 m na provizorních 

tonových patek v p íslušn

ných obalech. Sloupy jsou od sebe vzdáleny cca 5 m. K m ení 



7. Výpo et maximálního p íkonu elektrické energie pro za

P1 - P ÍKON ELEKTROMOTOR

STAVEBNÍ STROJ 

Je áb MB 1030.1 
Stavební výtah GEDA
Mícha ka malt. Sm si M
Svá e ka 
St íha ka 
Vrta ka na ocel 
Vrta ka na d evo 
Zásobníkový oh íva  na vodu 80l
Otopné t leso v bu ce
  
  
  

P1 - INSTALOVANÝ P

P2 - VNIT NÍ OSV TLENÍ

OSV TLENÉ PROSTORY

Kancelá e 
Šatny, umývárna, WC
Sklady 
  

P2 - INSTALOVANÝ P
OSV TLENÍ 

P3 - VENKOVNÍ OSV

DRUH PRACÍ 

Osv tlení staveništ
Stavebn  montážní práce

P3 - INSTALOVANÝ P
OSV TLENÍ 
Tab. . 7 Výpo et maximálního p

8 

et maximálního p íkonu elektrické energie pro za ízení staveništ

ÍKON ELEKTROMOTOR
štítkový 
p íkon       
[kW] 
71,00 

Stavební výtah GEDA 7,50 
si M-tec M300 5,20 

16,00 
7,00 
2,50 
2,50 

íva  na vodu 80l 2,50 
ce 2,50 

  
  
  

INSTALOVANÝ P ÍKON ELEKTROMOTOR    
  

TLENÍ

TLENÉ PROSTORY

p íkon 
pro 

osv tlení 
[kW/m2] 

0,020 
Šatny, umývárna, WC 0,006 

0,003 
  

INSTALOVANÝ P ÍKON VNIT NÍHO 
  

  
VENKOVNÍ OSV TLENÍ

p íkon 
pro 

osv tlení 
[kW/m2] 

0,010 
 montážní práce 0,010 

INSTALOVANÝ P ÍKON VN JŠÍHO 
  

et maximálního p íkonu elektrické energie pro za ízení staveništ

Diplomová práce 

ízení staveništ   

[ks] [kW]

1 71,0
1 7,5 
1 5,2 
2 32,0
2 14,0
2 5,0 
4 10,0
1 2,5 

11 27,5
    
    
    

174,7 kW 

[m2] [kW]

36 0,7 
54 0,3 

25,5 0,1 
    

1,1 kW 

[m2] [kW]

1600 6,1 
100 1,0 

7,1 kW 

ízení staveništ



Nutný p íkon elektrické energie

1,1 -   koeficient ztráty ve vedení

0,5 a 0,7 -  koeficient sou

0,8 -   koeficient sou

1,0-   koeficient sou

P = 173 kW 

8. Výpo et maximální pot eby vody pro za

A - VODA PRO PROVOZNÍ Ú

POT EBA VODY PRO:

Výroba malty  
Ošet ování betonu 
Omítka (bez vody pro maltu)
Zd ní (bez vody pro maltu)
P í ky (bez vody pro maltu)

 MEZISOU ET A 
B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ Ú

POT EBA VODY PRO:

Hygienické ú ely 
Sprchování 
  
  

 MEZISOU ET B 
C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ Ú

POT EBA VODY PRO:

Staveništ , mytí pracovních pom
  
  
  

 MEZISOU ET C 
Tab. . 8 Výpo et maximální pot

1 0,8P*(0,5*1,1P +=

9 

íkon elektrické energie:  

koeficient ztráty ve vedení

koeficient sou asnosti el. motor

koeficient sou asnosti vnit ního osv tlení 

koeficient sou asnosti vn jšího osv tlení 

et maximální pot eby vody pro za ízení staveništ   

VODA PRO PROVOZNÍ Ú ELY

m rná 
jednotka 

po et 
m rných 
jednotek 

st ední 
norma 
[l/m.j.]

m3 7 200 
m3 20 200 

Omítka (bez vody pro maltu) m2 40 25 
ní (bez vody pro maltu) m3 50 250 
ky (bez vody pro maltu) m2 50 20 

VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ Ú ELY

m rná 
jednotka 

po et 
m rných 
jednotek 

st ední 
norma 
[l/m.j.]

1 pracovník 20 40 
1 pracovník 20 45 

      
      

VODA PRO TECHNOLOGICKÉ Ú ELY

, mytí pracovních pom cek apod.

et maximální pot eby vody pro za ízení staveništ

2
1

2
32 )P*(0,7)PP*0,8 ++

Diplomová práce 

ední 
norma 

pot ebné 
množství 
vody [l] 

1400 
4000 
1000 

12500 
1000 

19900 

ední 
norma 

pot ebné 
množství 
vody [l] 

800 
900 

  
  

1700 

pot ebné 
množství 
vody [l] 

200 
  
  
  

200 



Výpo et spot eby vody:

Qn - spot eba vody v l.s-1

Pn - pot eba vody v l.den-

kn - koeficient nerovnom

t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách

Qn = 1,28 l.s-1

DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ
Spot eba vody Q 

v l.s-1 0,25

Jmenovitá sv tlost 
v " 

1/2

Jmenovitá sv tlost 
v mm 

15

Tab. . 9 Dimenzování potrubí

9. Návrh skladovacích ploch

Zdivo Porotherm 30 P+D bude dodáváno vždy v nákladu pro jedno podlaž

vyzd ní jednoho patra a tedy uvoln

uskladn ní stropních vložek Miako, rovn

podlaží. (Rozm r této skladovací plochy bude navržen dle nejvyššíh

vyskytujícího se na této skládce v pr

PP.) 

Zdivo Porotherm 30 P+D:

1.PP: tl. 300 mm - 44,3m

1.NP: tl. 300 mm - 95,

2.NP: tl. 300 mm - 98,5m

3.NP: tl. 300 mm - 90

1,6*A

3600*t

k*P
  Q

nn

n
+

==
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-1 (sm nu 8, 12, 16, 24 h) 

koeficient nerovnom rnosti pro danou spot ebu

doba, po kterou je voda odebírána v hodinách

POTRUBÍ      

0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90

1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2

15 20 25 32 40 50 63

. 9 Dimenzování potrubí

skladovacích ploch

0 P+D bude dodáváno vždy v nákladu pro jedno podlaž

ní jednoho patra a tedy uvoln ní skladovací plochy bude tato využita pro 

ní stropních vložek Miako, rovn ž dodaných v množství pro strop jednoho 

r této skladovací plochy bude navržen dle nejvyššího množství materiálu 

vyskytujícího se na této skládce v pr b hu výstavby, kterým je zdivo Porotherm pro 1. 

0 P+D:

4,3m3 – 2361 ks  

5,7m3 – 5100 ks 

8,5m3 – 5250 ks  palety 1180x1000mm, 

90,5m3 – 4824 ks 

3600*t

2,0*C2,7*B ++

Diplomová práce 

  

4,90 7,00 11,50

2 1/2 3 4 

63 80 100 

0 P+D bude dodáváno vždy v nákladu pro jedno podlaží. Po 

ní skladovací plochy bude tato využita pro 

ž dodaných v množství pro strop jednoho 

r této skladovací plochy bude navržen dle nejvyššího množství materiálu 

hu výstavby, kterým je zdivo Porotherm pro 1. 

palety 1180x1000mm, 80ks – 66 palet



Stropní vložky MIAKO:

1. PP: 2076ks  palety 1180x1000mm, 48ks

1. NP: 2076ks  palety 1180x1000mm, 48ks

2. NP: 2076ks  palety 

3. NP: 2076ks  palety 1180x1000mm, 48ks

Skladovací plochy:

Palety budou skladovány maximáln

Mezi adami palet je navržena obslužná uli

Vzdálenost od okraj  skladovacích ploch = 300 mm

Skladovací plochy POT nos

Nosníky ukládáme vedle sebe, max p

POT nosník  = 750 mm 

P eklady Porotherm 7:

P eklady 7 budou skladovány na zpevn

vždy pro jedno podlaží

Jednotlivé p eklady jsou uložen

(Rozm r této skladovací plochy bude navržen dle nejvyššíh

vyskytujících se na této skládce v pr

Rozm r skladovací plochy = 6000 x 4000 mm = 24m

P í kové zdivo Porotherm 

pro jedno podlaží po dokon

stávající plocha - zdiva Porotherm 

dodávky nep esahuje množství 

B420B bude dodávána ve svazcích vždy v nákladu pro 

pr m ru (typu) vedle sebe na zpevn

maltová sm s bude dodávána postupn

kus  v jedné dodávce. Pytle budou umíst

11 

palety 1180x1000mm, 48ks

palety 1180x1000mm, 48ks

palety 1180x1000mm, 48ks 

palety 1180x1000mm, 48ks

Palety budou skladovány maximáln  dv  nad sebou

adami palet je navržena obslužná uli ka š. 750 mm

 skladovacích ploch = 300 mm

POT nosník :

Nosníky ukládáme vedle sebe, max p t nosník  na sebe. Obslužná uli

:  

udou skladovány na zpevn né ploše opat ené p íst eškem. Dodány budou 

v baleních po 20-ti kusech a jsou opat ené 

jsou uloženy na d ev ných hranolech rozm r  75 x 75 x 960 mm. 

r této skladovací plochy bude navržen dle nejvyššího množství p

vyskytujících se na této skládce v pr b hu výstavby tedy 1. NP.)

r skladovací plochy = 6000 x 4000 mm = 24m2

Porotherm 14 P+D, Porotherm 8 P+D bude dodáváno vždy v nákladu 

pro jedno podlaží po dokon ení nosných st n a strop . Pro skladování bude využita 

zdiva Porotherm 30 P+D / stropních vložek Miako. (Náklad jedné 

esahuje množství p edešlého skladovaného materiálu.)

B420B bude dodávána ve svazcích vždy v nákladu pro jedno podlaží a ukládána podle 

ru (typu) vedle sebe na zpevn né ploše k tomu ur ené o vým

s bude dodávána postupn  v 50-ti kg pytlích v množství dvou palet, tedy 110 

 v jedné dodávce. Pytle budou umíst ny ve skladovém kontejneru Contimade typ 24

Diplomová práce 

Obslužná uli ka mezi druhy 

eškem. Dodány budou 

ené ochrannou fólii. 

 75 x 75 x 960 mm. 

r této skladovací plochy bude navržen dle nejvyššího množství p eklad

P+D, Porotherm 8 P+D bude dodáváno vždy v nákladu 

. Pro skladování bude využita 

stropních vložek Miako. (Náklad jedné 

Betoná ská výztuž 

jedno podlaží a ukládána podle 

ené o vým e 24 m2. Suchá 

ti kg pytlích v množství dvou palet, tedy 110 

ny ve skladovém kontejneru Contimade typ 24



[9] o ploše 18,11m2. Materiál pro bedn

zpevn né ploše opat ené p

zateplení suterénu EPS 

opat ená p íst eškem o vým

p i dodávkách materiál  atp. staveništ

10. Za ízení pro protipožární ochranu

Vzhledem k ohrožení života pracovník

eventuálním požáru budou na 

p edpisy: 

- zabrán ní ší ení požáru uvnit

- umožn n ú inný zásah hasi

- možnost bezpe n  a rychle evakuovat

Na staveništi se nacházejí 

jsou skladovány ve skladu a v kancelá

hydrant vzhledem k nedalekému ve

11. Za ízení pro bezpe ný provoz na staveništi

Návrh za ízení staveništ

je umíst n tak, aby neomezoval pohyb. Platí zde také zákaz n

a správními bu kami za

frekventovanou ve ejnou obslužnou komunikaci a ozna

zakázán. Obecn  platí Zákon 

bezpe nosti a ochrany zdraví p

bezpe nosti a ochrany zdraví p

vztahy.  Dále Na ízením vlády 

ochranu zdraví p i práci na staveništích.

práci, dále též za údržbu a revize stroj

odpov dní pracovníci provád

12 

Materiál pro bedn ní a díly kozového lešení budou skladovány na na 

ené p íst eškem o ploše 24 m2. Ve fázi provád

S Perimetr bude pro tyto materiály použita zpevn

eškem o vým e 24 m2, navržená pro p eklady. Pro p ípady náhlých zm

 atp. staveništ  disponuje dostate ným rezervním prostorem.

ízení pro protipožární ochranu

Vzhledem k ohrožení života pracovník  a možnosti vzniku materiálních škod p

eventuálním požáru budou na staveništi dodržena protipožární opat ení a další

ení požáru uvnit  objektu a mezi objekty,

inný zásah hasi skému sboru,

 a rychle evakuovat osoby z prostoru staveništ

Na staveništi se nacházejí hasicí p ístroje s p novou a práškovou náplní. Tyto p

adovány ve skladu a v kancelá i stavbyvedoucího. Není navržen staveništní 

hydrant vzhledem k nedalekému ve ejnému hydrantu.

ný provoz na staveništi

ízení staveništ  je navržen, aby byl p ehledný a bezpe ný, a fungující. Je

n tak, aby neomezoval pohyb. Platí zde také zákaz nesení b emen nad sociálními 

kami za ízení staveništ . Vjezd na staveništ  je napojen na mén

ejnou obslužnou komunikaci a ozna en cedulí - Nepovolaným vstup 

 platí Zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

nosti a ochrany zdraví p i práci v pracovn právních vztazích a o zajišt

nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn

ízením vlády . 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpe

i práci na staveništích. Za dodržování bezpe nosti a ochrany zdraví p

práci, dále též za údržbu a revize stroj , v etn  el. ná adí a dalších pom

ní pracovníci provád cí firmy.

Diplomová práce 

ní a díly kozového lešení budou skladovány na na 

Ve fázi provád ní hydroizolace a 

bude pro tyto materiály použita zpevn ná plocha 

ípady náhlých zm n 

ným rezervním prostorem.

 a možnosti vzniku materiálních škod p i

ení a další navazující 

osoby z prostoru staveništ .

novou a práškovou náplní. Tyto p ístroje 

i stavbyvedoucího. Není navržen staveništní 

ný, a fungující. Je áb 

emen nad sociálními 

 je napojen na mén

Nepovolaným vstup 

. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

právních vztazích a o zajišt ní 

innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn právní 

591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpe nost a 

nosti a ochrany zdraví p i 

adí a dalších pom cek, zodpovídají 
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1. Obecné informace 

1.1 Základní vstupní informace

Tento technologický postup 

novostavbu vzd lávacího a administrativního centr

p. . 298/37 v katastrálním území 

provedení klempí ských konstrukcí z

plechu na zadaném objektu

školení a administrativní pot

od výrobce Bramac, která bude skládaná na la

pláš  budou lemovány systémovými výrobky od firmy Bramac

dodávky pokrýva ských prací. 

typu stojaté stolice. Tvar st

na západní stran  st echy

objektu se mezi st ešními

Deš ový odvod ovací systém

Lemování komínového t

Lemování st nových konstrukcí

Montáž záv trné lišty na štítové, pultové stran

Sn holam – systémové prvky Bramac

Sn hové zachyta e –

Komínová lávka – systémové prvky Bramac

Stoupací plošina – systémové prvky Bramac

Výstupního okno Luminex AT

Komplety odv trání DuroVent

Komplet pro anténu –

Bezpe nostní hák – systémové prvky Bramac

Oplechování st ešních oken Velux 

Odv trávací hlavice Lomanco 

Plastová okapnice - systémové prvky Bramac

1.2 Zatížení sn hem 

Stavební objekt se dle 

Charakteristická hodnota zatížení sn

3 

Základní vstupní informace

Tento technologický postup st ešních klempí ských prací byl 

lávacího a administrativního centra, která bude umíst

katastrálním území Krom íž. Technologický postup

ských konstrukcí z titanzinkového, m d ného a pozinkovaného 

plechu na zadaném objektu. Jedná se o objekt, který bude užíván pro vzd

administrativní pot eby. Na st eše bude použita betonová Alpská taška Cl

od výrobce Bramac, která bude skládaná na la ování. Prostupující prvky skrz st

 budou lemovány systémovými výrobky od firmy Bramac a budou sou

ských prací. Konstrukce krovu je navržena jako vaznicová soustava 

stolice. Tvar st echy domu je sedlový se dv ma odlišnými st

echy. St ešní roviny jsou navrženy se sklonem 3

ešními klempí skými konstrukcemi nachází: 

ovací systém – varianta TiZn, Cu, FeZn 

Lemování komínového t lesa – varianta TiZn, Cu, FeZn 

nových konstrukcí – varianta TiZn, Cu, FeZn 

trné lišty na štítové, pultové stran  st echy – varianta 

systémové prvky Bramac

systémové prvky Bramac 

systémové prvky Bramac

systémové prvky Bramac

Luminex AT – systémové prvky Bramac 

trání DuroVent – systémové prvky Bramac 

– systémový prvek Bramac 

systémové prvky Bramac

ešních oken Velux – systémové prvky lemování Velux

trávací hlavice Lomanco – systémové ešení 

systémové prvky Bramac

Stavební objekt se dle SN EN 1991-1-3 [10] nachází ve sn

Charakteristická hodnota zatížení sn hem je stanovena 0,7 kPa. 

Diplomová práce 

prací byl navržen pro 

, která bude umíst ná na pozemku 

. Technologický postup bude sloužit pro 

ného a pozinkovaného 

bude užíván pro vzd lávání, 

Alpská taška Classic 

Prostupující prvky skrz st ešní 

 budou lemovány systémovými výrobky od firmy Bramac a budou sou ástí 

vaznicová soustava 

ma odlišnými st ešními spády

ešní roviny jsou navrženy se sklonem 35° a 17°. Na 

varianta TiZn, Cu, FeZn 

systémové prvky lemování Velux

nachází ve sn hové oblasti I. 



1.3 Zatížení v trem 

Stavební objekt se dle 

terénu III. Oblasti rovnom

izolovanými p ekážkami, jejichž vzdálenost je maximáln

(jako jsou vesnice, p edm

stanovena 22,5 m.s-1.  

2. Materiály 

2.1 Charakteristika klempí

Titanzinkový plech – TiZn

Je p írodní materiál, který vždy v mnoha oblastech spl

ekologické požadavky. Slitina se skládá z elektroly

ryzosti 99,995 % a p esn

opat it plech žádným ochranným nát

tenký povlak oxidu, který se na povrchu vytvo

[12]  

Titanzinek není vhodný

(asfaltové šindele, modifikované pásy…), kdy lze o

Výhodou je dlouhá životnost podobná m

let) a minimální náklady na údržbu, nevýhodou je omezená možnost zpr

nižších teplotách (minimální teplota p

roztažnost, na což je d ležité pamatovat zejména p

M d né plechy – Cu  

Stejn  jako st íbro a zlato, pat

nazývali aes Cyprián podle Kypru, kde byly doly na 

celé ady slitin. Na vzduchu se m

uhli itého pokrývá tenkou vrstvi

Cu(OH)2), která ji chrání proti další korozi vzdušn

známá svými algicidními a fungicidními vlastnostmi 

sou ástí p ípravk  pro potla

v rostlinách vede ke zm

4 

Stavební objekt se dle SN EN 1991-1-4 [11] nachází ve v trné oblasti I. s

ti rovnom rn  pokryté vegetací, pozemními stavbami nebo 

ekážkami, jejichž vzdálenost je maximáln  20násobek výšky p

edm stský terén, souvislý les). Výchozí základní rychlo

Charakteristika klempí ských plech  dle typu materiálu 

TiZn  

írodní materiál, který vždy v mnoha oblastech spl oval

ekologické požadavky. Slitina se skládá z elektrolyticky istého zinku se stupn

esn  ur ených p ísad m di a titanu. Vzhledem k tomu není nutno 

it plech žádným ochranným nát rem, protože ochrannou vrstvu nám zabezpe

tenký povlak oxidu, který se na povrchu vytvo í. M rná hustota materiálu je 7,2 kg/dm

není vhodný jako klempí ský prvek v kombinaci s asfaltovou krytinu

(asfaltové šindele, modifikované pásy…), kdy lze o ekávat tzv. bitumenovou korozi!

dlouhá životnost podobná m di (v závislosti na zne išt ní prost

náklady na údržbu, nevýhodou je omezená možnost zpr

nižších teplotách (minimální teplota p i zpracování ohýbáním je 10°C) a vyšší tepelná 

ležité pamatovat zejména p i použití ke st ešní krytin

íbro a zlato, pat í ke kov m známým od nejstarších dob. 

nazývali aes Cyprián podle Kypru, kde byly doly na t žbu m di. Je základní složkou 

ady slitin. Na vzduchu se m  za p sobení atmosférické vlhkosti a oxidu 

krývá tenkou vrstvi kou m d nky - uhli itanu m

Cu(OH)2), která ji chrání proti další korozi vzdušným kyslíkem i vlhkostí. M

známá svými algicidními a fungicidními vlastnostmi (tj. zabra uje r

potla ení r stu as a mech  na st ešních pláštích. Nadbytek m

v rostlinách vede ke zm nám a hnilob  ko enového sytému až uhynutí rostliny.

Diplomová práce 

trné oblasti I. s kategorií 

 pokryté vegetací, pozemními stavbami nebo 

 20násobek výšky p ekážek 

stský terén, souvislý les). Výchozí základní rychlost v tru je 

oval sou asné p ísné 

istého zinku se stupn m 

di a titanu. Vzhledem k tomu není nutno 

rem, protože ochrannou vrstvu nám zabezpe í 

rná hustota materiálu je 7,2 kg/dm3. 

v kombinaci s asfaltovou krytinu

ekávat tzv. bitumenovou korozi!

išt ní prost edí 40-100 

náklady na údržbu, nevýhodou je omezená možnost zpracování p i 

i zpracování ohýbáním je 10°C) a vyšší tepelná 

ešní krytin . [13]  

m známým od nejstarších dob. ímané ji 

di. Je základní složkou 

sobení atmosférické vlhkosti a oxidu 

natého (CuCO3 x 

ým kyslíkem i vlhkostí. M  je 

uje r stu as a hub). Je 

ešních pláštích. Nadbytek m di 

enového sytému až uhynutí rostliny. [12]  



M  je vhodná na všechny druhy klempí

je vynikající tvarovatelnost

nezávislé zpracování, tém

po izovací cena a vyšší tepelná roztažnost, na což je 

použití ke st ešní krytin

Pozinkované plechy –

Žárov  pozinkované plechy jsou vrstveným materiálem, ve k

vlastnosti oceli (viz fyzikální parametry) spojují 

proti korozi. Žárov  pozinkovaná ocel se vyrábí kontinuálním 

Ocelový plech válcovaný za studena je jako základní

roztavené zinkové lázni pozinkován.

pomocí tryskového stírání. Pozink pat

plechu však vyžaduje povrchovou úpravu, která chrán

podmínkami. Tato vrstva se musí postupem 

Výhodou je nízká po

na zne išt ní prost edí a tlouš

nát r , pro prodloužení životnosti.

2.2 Seznam základních materiál

Výrobky jednotlivých materiálových 

Žlabové háky p lkulaté 33,

Žlabové háky p lkulaté 

Žlab podokapní s návalkou

Žlab podokapní s návalkou rš. 400mm

elo žlabu p lkulatého r.š. 333mm

elo žlabu p lkulatého r.š. 400mm

Dilatace žlabu p lkulatého 

Dilatace žlabu p lkulatého 
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 je vhodná na všechny druhy klempí ských výrobk  pro svou vlastnost, kterou 

je vynikající tvarovatelnost. Výhodou je dlouhá životnost (b žn  i 100let), na po

nezávislé zpracování, tém nulové náklady na údržbu, nevýhodou je hlavn

izovací cena a vyšší tepelná roztažnost, na což je d ležité pamatovat zejména p

ešní krytin . [13]  

– FeZn

 pozinkované plechy jsou vrstveným materiálem, ve kterém se optimální 

vlastnosti oceli (viz fyzikální parametry) spojují s ochranným ú inkem zinkové

 pozinkovaná ocel se vyrábí kontinuálním 

Ocelový plech válcovaný za studena je jako základní materiál pr b žn

roztavené zinkové lázni pozinkován. Oboustranný nános zinku má nastavenou tlouš

pomocí tryskového stírání. Pozink pat í k cenov  nejdostupn jším materiál

plechu však vyžaduje povrchovou úpravu, která chrání plech p

podmínkami. Tato vrstva se musí postupem asu obnovovat. [12]  

nízká po izovací cena, nevýhodou však omezená trvanlivost (v

edí a tlouš ce vrstvy zinku 3-25 let) a s tím související nutnost 

, pro prodloužení životnosti. [13]  

materiál  a komplet

materiálových variant

lkulaté 33, dlouhé, s 2 pery 

lkulaté 40, dlouhé, s 2 pery 

návalkou rš. 333mm 

návalkou rš. 400mm

r.š. 333mm

lkulatého r.š. 400mm

tého JV 33 

lkulatého JV 40 

Diplomová práce 

 pro svou vlastnost, kterou 

 i 100let), na po así 

nulové náklady na údržbu, nevýhodou je hlavn  vysoká 

ležité pamatovat zejména p i 

 pozinkované plechy jsou vrstveným materiálem, ve kterém se optimální 

inkem zinkové vrstvy 

 pozinkovaná ocel se vyrábí kontinuálním zp sobem. 

žn išt n, žíhán a v 

Oboustranný nános zinku má nastavenou tlouš ku 

jším materiál m, tento typ 

í plech p ed pov trnostními 

izovací cena, nevýhodou však omezená trvanlivost (v závislosti 

25 let) a s tím související nutnost 



Kotlík záv sný p lkulatý

Kotlík záv sný p lkulatý 400/120, strojn

Svod kruhový DN100 

Svod kruhový DN120 

Svod DN100 s ochranným zakon

Svod DN120 s ochranným zakon

Koleno kruhové 72° 

Kotvy pro objímky 

Objímky JV 100 

Objímky JV 120 

Záv trná lišta r.š. 330 mm

Spodní díl lemování komínu r.š. 330 mm

Bo ní díly lemování komínu

Horní díl lemování komínu

P íponky z plechového pásku

Dilata ní díl r.š. 180 mm

Lemování st n r.š. 330 mm

Krycí díl r.š. 180 mm 

Systémové výrobky

Protisn hové háky CL 

M ížový sn holam s taškou sn

Držák stoupací plošiny 

Stoupací plošina 

6 

lkulatý 330/100, strojn  sva ovaný 

lkulatý 400/120, strojn  sva ovaný

ochranným zakon ením

ochranným zakon ením

trná lišta r.š. 330 mm

Spodní díl lemování komínu r.š. 330 mm

lemování komínu r.š. 330 mm 

lemování komínu r.š. 400 mm 

plechového pásku

ní díl r.š. 180 mm

n r.š. 330 mm

taškou sn holamu

Diplomová práce 



Okapnice plastová  

Výstupní okno Luminex AT 

Komplet pro anténu DuroVent CL 

Komplet tašky odv trání Durovent 

Odv trávací hlavice Lom

2.3 Seznam pomocných materiál

Vruty a h ebíky v kartonu

Tavidlo pro zinek/jemný zinek F

Protikorozní nát r základní 

Protikorozní nát r pro FeZn

Pájecí kapalina ZD-PRO, láhev á 750ml = 1kg

Nýty z nerez oceli 

2.4 Dodavatel stavebních materiál

Dodavatelem materiál  bud

a plechy. V daném regionu tomuto kritériu odpovídají stavebniny

Izomat Praha s.r.o., Ul. Jožky Silného 2349

2.5 Zp sob dodávání 

Zp sob dodání materiálu na staveništ

která se na tomto p edem domluví s

bude dohodnut termín dodání a zp

2.6 Doprava a manipulace

Doprava klempí ských výrobk

zna ky MAN, který je ve vlastnictví specializované prod

prvky a díly musí být na staveništ

k jejich porušení a tvarové deformaci.

nebo stavebního výtahu do p

7 

Výstupní okno Luminex AT 

Komplet pro anténu DuroVent CL 

trání Durovent 

trávací hlavice Lomanco 

Seznam pomocných materiál

kartonu

Tavidlo pro zinek/jemný zinek F-SW 11, m , pozinkovanou ocel 

základní pro FeZn 

r pro FeZn

PRO, láhev á 750ml = 1kg

Dodavatel stavebních materiál

 budou nejbližší stavebniny s nabízenými klempí

regionu tomuto kritériu odpovídají stavebniny Izomat

Jožky Silného 2349, 767 01 Krom íž  

sob dodání materiálu na staveništ  bude realizován dodavatelskou prodejnou, 

edem domluví s odb ratelem. Mezi ob ma smluvními stranami 

bude dohodnut termín dodání a zp sob finan ní úhrady.  

Doprava a manipulace

ských výrobk na staveništ  bude provád na dopravním valníkem 

ky MAN, který je ve vlastnictví specializované prodejny. Jednotlivé klempí

prvky a díly musí být na staveništ  dopraveny s dostate nou opatrností, tak aby nedošlo 

í a tvarové deformaci. Veškeré výrobky budou p esunuty pomocí je

nebo stavebního výtahu do p dních prostor, kde budou do asn  skladovány. 

Diplomová práce 

klempí skými výrobky 

Izomat. 

 bude realizován dodavatelskou prodejnou, 

smluvními stranami 

na dopravním valníkem 

Jednotlivé klempí ské 

nou opatrností, tak aby nedošlo 

esunuty pomocí je ábu 

 skladovány. 



Prvky se dopravují na p

odebírány, aby nemusely být pracn

rovné podložce výšky 100 mm tak, aby nep

plochou. Klade se jich na sebe tolik, aby se nedefo

2.7 P evzetí dodávky 

Za p evzetí dodávky odpovídá stavb

materiálu bude dodávaný materiál 

stavebního deníku. P i p

zkontrolovat úplnost a kvalitu dodávky. 

Ozna ování: [15] 

Okapové žlaby a odpadní trubky (trouby, roury) z

a) popisem pr ezu a typu výrobku

b) íslem této normy (EN 612)

c) identifika ním štítkem obsahujícím;

Rozvinutou ší

roury), v mm;

Materiál, uvedením zna

pokud se požaduje;

Písmeno t ídy podle tabulek 1 a 2

P ÍKLADY: 

Ozna ení obdélníkového žlabu s

s návalkou t ídy Y: 

Obdélníkový okapový žlab EN 612 

Ozna ení odpadní trubky kruhového pr

z korozivzdorné oceli (S.S.), tlouš

Kruhová odpadní trubka EN 612 
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Prvky se dopravují na p dní úrove  v opa ném po adí, než v

odebírány, aby nemusely být pracn  p eskládávány. Díly se ukládají podle druhu na 

rovné podložce výšky 100 mm tak, aby nep ekážely p i práci a na podložce ležely celou 

plochou. Klade se jich na sebe tolik, aby se nedeformovaly vlastní váhou.

evzetí dodávky odpovídá stavbyvedoucí nebo osoba jím pov

materiálu bude dodávaný materiál ádn  p ekontrolován a bude proveden zápis do 

i p evzetí jednotlivých klempí ských výrobk

zkontrolovat úplnost a kvalitu dodávky. 

Okapové žlaby a odpadní trubky (trouby, roury) z plechu se ozna ují následovn

ezu a typu výrobku; 

íslem této normy (EN 612); 

ním štítkem obsahujícím;

Rozvinutou ší ku žlabu nebo pr m r nebo pr ez odpadní 

mm;

Materiál, uvedením zna ky podle tabulek 3 a 4 a pro ozna

pokud se požaduje;

ídy podle tabulek 1 a 2

ení obdélníkového žlabu s rozvinutou ší kou 333mm, vyrobené z

Obdélníkový okapový žlab EN 612 – 333 – Cu – Y 

ení odpadní trubky kruhového pr ezu o pr m ru 100 mm, vyrobené 

korozivzdorné oceli (S.S.), tlouš ka materiálu t ídy B, p esah spoje t

Kruhová odpadní trubka EN 612 – 100 – S.S.B - X 

Diplomová práce 

adí, než v jakém budou 

Díly se ukládají podle druhu na 

i práci a na podložce ležely celou 

rmovaly vlastní váhou. [14] 

yvedoucí nebo osoba jím pov ená. P i p ejímce 

ekontrolován a bude proveden zápis do 

ských výrobk  a díl  je t eba 

plechu se ozna ují následovn :

ez odpadní trubky (trouby, 

ky podle tabulek 3 a 4 a pro ozna ený S.S. také t ídu, 

kou 333mm, vyrobené z m di (Cu), 

ru 100 mm, vyrobené 

esah spoje t ídy X:



Zna ení štítkem: [15]

Pokud nebylo p i objednání dohodnuto jinak, 

žlab nebo odpadních trubek (trub, rour

a) obchodní jméno nebo 

b) íslo této evropské normy 

c) typ výrobku; 

d) materiál. 

2.8 Zásoby materiálu 

Veškerý materiál a výrobky používané a zabudovávané

konstrukcí budou dodány dodavatelem najednou a tyto výrobky se

vyhrazené staveništní skládce. Zásoby jednotliv

2.9 Skladování 

Skladování jednotlivých klempí

p ípadn  v 3.NP. Objekt bude v

zabezpe en proti vniknutí nepovolaných osob, tak aby n

Spojovací prvky a drobný materiál bude skladován ve

Skladování na staveništi se bude provád

jednotlivých druh  výrobk

vruty, h ebíky, skoby, nýty, pájka, tmel a zd

osv tleném, uzamykatelném skladu.

Skladování: [16]

Výrobky lze skladovat v

Výrobky je t eba zajistit proti vzlínající 

Materiál, který je skladovaný jako zásoba, je t

Je nutné p edcházet otev

Je nutné p edcházet p

meziprostoru 

Ve skladu je t eba zabránit kondenzaci vodních par na výrobcích

9 

]

i objednání dohodnuto jinak, musí být na každé dodávce

nebo odpadních trubek (trub, rour) štítek s následujícími údaji:

nebo obchodní zna ka výrobce; 

íslo této evropské normy (EN 612); 

Veškerý materiál a výrobky používané a zabudovávané do st ešních klempí

budou dodány dodavatelem najednou a tyto výrobky se

vyhrazené staveništní skládce. Zásoby jednotlivých výrobk  budou dosta

Skladování jednotlivých klempí ských výrobk  se p edpokládá v

3.NP. Objekt bude v dob  skladování klempí ských výrobk

en proti vniknutí nepovolaných osob, tak aby nedošlo k

Spojovací prvky a drobný materiál bude skladován ve staveništním skladu.

Skladování na staveništi se bude provád t na vyrovnané ploše ve svazcích podle 

 výrobk  a tak, aby nedošlo k jejich deformaci. D

ebíky, skoby, nýty, pájka, tmel a zd e (háky) se skladují v

tleném, uzamykatelném skladu. [14]  

Výrobky lze skladovat v suchém a odv trávaném prostoru 

eba zajistit proti vzlínající vlhkosti 

Materiál, který je skladovaný jako zásoba, je t eba zakrýt proti vlhkosti

edcházet otev enému skladování na venkovním prostranství

edcházet p ímému zakrytí rolí nebo profil  bez odv

abránit kondenzaci vodních par na výrobcích

Diplomová práce 

musí být na každé dodávce okapových 

ešních klempí ských 

budou dodány dodavatelem najednou a tyto výrobky se uskladní na 

 budou dosta ující. 

p dních prostorech 

ských výrobk  dostate n

edošlo k jejich odcizení. 

 staveništním skladu.

t na vyrovnané ploše ve svazcích podle 

jejich deformaci. D ev né špalíky, 

e (háky) se skladují v regálech v krytém, 

hkosti

enému skladování na venkovním prostranství

 bez odv trávaného 



Je t eba zohlednit, že jestliže výrobky nejsou dopravová

existuje nebezpe í proniknutí vlhkosti mezi ochrannou fólii a kov a 

koroze 

3. Pracovní podmínky 

3.1 P íprava pracovišt  (energie)

Ve fázi realizace klempí

inností na zdroj elektrické

sk ín do staveništního rozvad

za ízení na elekt inu. B

probíhat mokré procesy a napojení na zdroj vody nen

dostupná a je ji možno 

pom cek a za ízení. Možnost napojení na vodu je ve vodovodní šac

3.2 Úprava prostor  (skládky)

Úprava plochy staveništ

realizace klempí ských prací budou materiály používané pro tuto 

prostorách rozestav ného 

tyto prostory proti vniknutí cizích osob a 

3.3 P ístupové cesty 

Hlavní vjezd na staveništ

pozemku p. . 465/1 v k.ú. 

provedeno provizorní výstražné zna

vzdálenosti ve spoluprác

dopravní zna ení upravující rychlost na pozemních komunikacích, 

otá ení vozidel výstavby, ozna

ádn  o išt no, aby nezne

komunikace je provedena ze zhutn

4. P evzetí pracovišt

Za p edání pracovišt  odpovídá stavbyvedoucí. Pracovní 

práce musí být dostate n

ádn  zapsáno do stavebního deníku.
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eba zohlednit, že jestliže výrobky nejsou dopravovány a skladovány v

í proniknutí vlhkosti mezi ochrannou fólii a kov a 

energie)

klempí ských prací je staveništ  již napojeno 

elektrické energie a vody. P ívod elekt iny je rozveden z

do staveništního rozvad e. Odtud je možnost napojení stroj

inu. B hem osazování a montáže klempí ských konstrukcí

probíhat mokré procesy a napojení na zdroj vody není t eba. P esto je na staveništi voda 

je ji možno využívat nap íklad pro pot eby údržby jednotlivých pracovních 

ízení. Možnost napojení na vodu je ve vodovodní šacht

 (skládky)

Úprava plochy staveništ  z hlediska uskladn ní materiál  není t

prací budou materiály používané pro tuto innost uskladn

ného vzd lávacího a administrativního objektu. Je t

tyto prostory proti vniknutí cizích osob a p ípadného odcizení. 

na staveništ  bude ze stávající asfaltové komunikace umíst

k.ú. Krom íž, na žádost zastupitelstva m sta Krom

provedeno provizorní výstražné zna ení vjezd  na staveništ  v pat

vzdálenosti ve spolupráci s odborem dopravy Krom íž. Jmenovit

ení upravující rychlost na pozemních komunikacích, zna

ení vozidel výstavby, ozna ení prací. Každé vozidlo bude p ed opušt

ezne iš ovalo obecní asfaltovou komunikaci

komunikace je provedena ze zhutn ného makadamu tl. 150 mm. 

edání pracovišt  odpovídá stavbyvedoucí. Pracovní eta provád

n  seznámena se staveništ m. P edání a p evzetí 

 zapsáno do stavebního deníku.

Diplomová práce 

eba zohlednit, že jestliže výrobky nejsou dopravovány a skladovány v suchu, 

í proniknutí vlhkosti mezi ochrannou fólii a kov a z toho vyplývají 

 již napojeno z p edcházejících 

iny je rozveden z elektrom rné 

e. Odtud je možnost napojení stroj  a elektrických 

ských konstrukcí nebudou 

esto je na staveništi voda 

eby údržby jednotlivých pracovních 

ízení. Možnost napojení na vodu je ve vodovodní šacht .

 není t eba. Ve fázi 

innost uskladn ny v 

. Je t eba zabezpe it 

 bude ze stávající asfaltové komunikace umíst né na 

sta Krom íž bude 

 v pat i né bezpe né 

íž. Jmenovit  se bude jednat o 

ení upravující rychlost na pozemních komunikacích, zna ení vjezd  a 

ed opušt ním staveništ

becní asfaltovou komunikaci. Vnitrostaveništní 

eta provád jící klempí ské 

evzetí pracovišt  bude 



4.1 Podmínky p evzetí 

P ed p edáním staveništ

pro následnou montáž klempí

p ipravena komunikace pro dopravu materiálu, funk

p ípojka, sociální za ízení a šatny

dokon eny požadované pokrýva

ohrani ena hranice staveništ

vyzna eny veškeré inženýrské sít

vhodné skladovací plochy pro materiál a montážní práce

vyhrazen prostor (místo) pro shromaždišt

podklad sloužící pro klempí

p sobit 

4.2 Zp sob p evzetí 

Zp sob p evzetí staveništ

staveništ . Toto bude zapsáno ve stavebním deníku.

5. Obecné pracovní podmínky

Pracovní eta provád jící práce na st

na správné provedení klempí

kvalifikovaní k provád ní daných úkol

staveništi. P dní úrove  stropu pod krovem musí být již pochozí, pevná a sv

konstrukce pevné, krov dokon

5.1 Požadované pov trnostní podmín

Tento technologický postup doporu

podmínek: 

Optimální teplota klempí

+10°C až +30°C 

Vítr o síle do 6 m.s-1

Jasno až obla no beze srážek
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edáním staveništ  stavbyvedoucí zkontroluje jeho p ipravenost, odpovídající 

klempí ských konstrukcí. Na staveništi musí být:

ipravena komunikace pro dopravu materiálu, funk ní elektrická a vodovodní 

ípojka, sociální za ízení a šatny

požadované pokrýva ské a zednické práce 

ena hranice staveništ

eny veškeré inženýrské sít  a jejich ochranná pásma

skladovací plochy pro materiál a montážní práce

vyhrazen prostor (místo) pro shromaždišt  odpad

podklad sloužící pro klempí ské výrobky rovný, istý a nesmí na n

evzetí staveništ  bude proveden vyhotovením zápisu o p

. Toto bude zapsáno ve stavebním deníku.

Obecné pracovní podmínky

jící práce na st eše musí mít dostate né instrukce o požadavcích 

na správné provedení klempí ských prací. Jednotliví pracovníci musí být odborn

ní daných úkol  a dodržovat i podmínky bezpe

dní úrove  stropu pod krovem musí být již pochozí, pevná a sv

konstrukce pevné, krov dokon ený.

trnostní podmínky 

Tento technologický postup doporu uje provád ní klempí ských konstrukcí za t

klempí ských prací s titanzinkovým materiálem 

1

no beze srážek

Diplomová práce 

ipravenost, odpovídající 

. Na staveništi musí být:

ní elektrická a vodovodní 

istý a nesmí na n  agresivn

su o p edání a p evzetí 

né instrukce o požadavcích 

pracovníci musí být odborn

 a dodržovat i podmínky bezpe nosti práce na 

 stropu pod krovem musí být již pochozí, pevná a svislé 

ských konstrukcí za t chto 

titanzinkovým materiálem v rozmezí teplot 



5.2 P erušení práce ve výškách 

P i nep íznivé pov trnostní situaci, která výrazn

uklouznutí je zam stnavatel povinen zajistit p

p erušeny p i: 

Teplot  nižší jak -10°C

Silném v tru, síly nad 11 m.s

Bou i, dešti, sn žení a tvo

Snížené viditelnosti pod 30m

P erušení práce ve výškách je 

požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p

pádu z výšky nebo do hloubky. 

5.3 Požadavky na p edcházející 

Do p ejímky staveništ

p ípadné technologické p

Musí být postaveno lešení (uvažovat s

Musí být provedena konstrukce st

P ed provedením okapového systému je t

v míst  okapového systému

Jsou hotovy veškeré instala

na fasád  objektu pop

s kotvením objímek svod

Je známo umíst ní hromosvodu

Musí být p ichystána p

Jsou hotovy istící lapa

Je provedeno podbití p

5.4 Instruktáž pracovník

Všichni pracovníci budou podrobeni školení a jeho o

Instruktáž o bezpe nosti a ochran

Instruktáž o požární ochran

Instruktáž o seznámení se s
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ce ve výškách [2] 

íznivé pov trnostní situaci, která výrazn  zvyšuje nebezpe

stnavatel povinen zajistit p erušení prací. Klempí

10°C  

tru, síly nad 11 m.s-1  

žení a tvo ení námrazy

Snížené viditelnosti pod 30m

erušení práce ve výškách je uvedeno v Na ízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na pracovištích s

výšky nebo do hloubky. [2] 

edcházející innost

ejímky staveništ  musí být na pracovišti hotovy následující práce a 

ípadné technologické p estávky:

Musí být postaveno lešení (uvažovat s budoucí tlouš kou p idaného

Musí být provedena konstrukce st echy v etn  st ešního plášt

ed provedením okapového systému je t eba naimpregnovat veškeré d

 okapového systému

Jsou hotovy veškeré instala ní rozvody, sk ín , vzduchotechnické potrubí a vypína

 objektu pop . vyzna eny jejich trasy a umíst ní, aby nedošlo ke kolizi 

kotvením objímek svod

ní hromosvodu

ichystána p ípojka deš ové kanalizace a ležaté deš ová kanalizace

istící lapa e st ešních splavenin v míst  na terénu  

Je provedeno podbití p esahované st ešní konstrukce

Všichni pracovníci budou podrobeni školení a jeho obsahem bude:

nosti a ochran  zdraví p i práci

Instruktáž o požární ochran

Instruktáž o seznámení se s pracovišt m 

Diplomová práce 

 zvyšuje nebezpe í pádu nebo 

Klempí ské práce musí být 

. 362/2005 Sb., o bližších 

i práci na pracovištích s nebezpe ím 

 musí být na pracovišti hotovy následující práce a ukon ené 

idaného ETICS) 

eba naimpregnovat veškeré d ev né prvky 

, vzduchotechnické potrubí a vypína e 

ní, aby nedošlo ke kolizi 

ová kanalizace

bsahem bude:



6. Personální obsazení 

6.1 Složení pracovní ety 

Pracovní eta bude tvo

1x vedoucí ety – klempí

1x klempí

1x pomocný d lník 

1x nat ra  – p i variant

Klempí i provád jí odborné klempí

inností podle pot eby p

materiálu na p dní úrove

práci celého kolektivu. Zodpovídá za správné pracov

prací a za bezpe nost p

pracovišt  a odevzdává hotové dílo. Klempí

spoje plechových dílc

krajních a lemovacích dílc

p ísun dílc  na konkrétní pracovišt

klempí . [14]  

6.2 Požadované kvalifikace a povinnosti jednotlivých pr

Pracovníci jsou povinni dodržovat právní p

bezpe nosti technických za

a pokyny k zajišt ní bezpe

na pracovišti a stanovené pracovní postupy, s nimiž

jsou dále povinni ú astnit se školení a výcviku zajiš

bezpe nosti a ochrany zdraví p

v klempí ských pracích a musí mít zkušenosti s

práce na staveništi. Vedoucí 

postupu a zodpovídá za dodržování t

osoba v klempí ských pracích a respektuje pokyny vedoucího 

organizuje práci pomocných d

pomocné práce p i realizaci 

pokyny vedoucího ety a jednotlivých 
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eta bude tvo ena ty mi pracovníky a budou ji tvo it: 

klempí

i variant použití pozinkovaného plechu (FeZn) 

jí odborné klempí ské práce. Po ukon ení jednotlivých pracovních 

eby p echázejí na innost další. Pomocný d lník zajiš

dní úrove  a pomáhá klempí m. P edák (vedoucí ety) organizuje a 

práci celého kolektivu. Zodpovídá za správné pracovní postupy, za kvalitu provád

nost p i práci. Podílí se na odborných klempí ských pracích, p

 a odevzdává hotové dílo. Klempí i zabezpe ují drážkové, nýtové a letované 

spoje plechových dílc , kotvení oplechování k podloží, p esné st

krajních a lemovacích dílc  a další odborné innosti. Pomocný d

 na konkrétní pracovišt  a vykonává další pomocné práce podle pokyn

Požadované kvalifikace a povinnosti jednotlivých pracovník

Pracovníci jsou povinni dodržovat právní p edpisy k zajišt ní bezpe

nosti technických za ízení a ochrany zdraví p i práci, dodržovat ostatní 

ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci, zásady bezpe

na pracovišti a stanovené pracovní postupy, s nimiž byli ádn  seznámeni. Pracovníci 

astnit se školení a výcviku zajiš ovaného zam stnavatel

nosti a ochrany zdraví p i práci. Vedoucí ety musí být odborn

pracích a musí mít zkušenosti s vedením pracovní 

práce na staveništi. Vedoucí ety organizuje provád ní prací dle technologického

postupu a zodpovídá za dodržování t chto postup . Klempí musí být odborn

pracích a respektuje pokyny vedoucího ety. Klempí

organizuje práci pomocných d lník . Pomocný d lník musí být zaškolená osoba pro 

i realizaci klempí ských konstrukcí. Tyto osoby musí respektovat 

ety a jednotlivých klempí . 

Diplomová práce 

ení jednotlivých pracovních 

lník zajiš uje p ísun 

ety) organizuje a ídí 

ní postupy, za kvalitu provád ných 

ských pracích, p ebírá 

ují drážkové, nýtové a letované 

esné st íhání a ohýbání 

innosti. Pomocný d lník zabezpe uje 

práce podle pokyn

ní bezpe nosti práce, 

i práci, dodržovat ostatní p edpisy 

i práci, zásady bezpe ného chování 

 seznámeni. Pracovníci 

stnavatelem v zájmu 

ety musí být odborn  zdatná osoba 

vedením pracovní ety a organizací 

ní prací dle technologického

musí být odborn  zdatná 

Klempí  dle pot eby 

lník musí být zaškolená osoba pro 

. Tyto osoby musí respektovat 



7. Stroje a pom cky 

Pracovní ná adí a pom

v dokonalém po ádku, aby nedošlo 

prací. Zejména je t eba kontrolovat ostrost b

nástroj , uchycení rukov

m ících pom cek. [14] 

7.1 Pracovní stroje 

V žový je áb, stavební výtah

7.2 Pracovní ná adí a pom

Seznam pracovních pom

Ohýba ka žlabových hák

– Pb60 Sn40 (Sb), propanbutanová plynová bomba, pájec

pilka na železo, kotou ová pila na kov, roztahovák na svodové roury, gumov

n žky na plech, nýtovací klešt

vrtáky do ocelových a plechových materiál

kružnicová šablona, ru ní kotou

gumové kladívko, istící hadr, smeták, elektrická ru

s diamantovým kotou em, kladivo. 

Seznam tradi ních pom

Ná adí pro jednoho pracovníka obsahuje:

1 x záme nické kladivo (st

1 x pali ka d ev

1 x n žky ru ní rovné

1 x klešt  kombinované

1 x p eložník 

1 x p ehýba

1 x drážkovník 

1 x pr bojník 

1 x d l ík 

1 x utahovák 

1 x hlavi ká

14 

adí a pom cky používané p i klempí ských pracích se musí udržovat 

ádku, aby nedošlo k pracovním úraz m nebo nekvalitnímu provedení 

eba kontrolovat ostrost b it , pevnost spojení jednotlivých 

, uchycení rukov ti a správnou funkci pájedla. Sledovat se musí i p

áb, stavební výtah  

a pom cky

pracovních pom cek a ná adí klempí :

ka žlabových hák , tesa ská tužka, svinovací metr 10 m, olovo

Pb60 Sn40 (Sb), propanbutanová plynová bomba, pájecí kladívko, 

ová pila na kov, roztahovák na svodové roury, gumov

žky na plech, nýtovací klešt , elektrická vrta ka, vrtáky do cihelného zdiva a betonu, 

vrtáky do ocelových a plechových materiál , elektrická utahova ka, 

kružnicová šablona, ru ní kotou ová pila, vodováha 1 a 2 m, odlamovací n

istící hadr, smeták, elektrická ru ní kotou

em, kladivo. 

ních pom cek klempí :

dnoho pracovníka obsahuje: [14] 

nické kladivo (st ední velikosti)

ev ná

ní rovné

 kombinované

Diplomová práce 

ských pracích se musí udržovat 

m nebo nekvalitnímu provedení 

, pevnost spojení jednotlivých ástí 

ti a správnou funkci pájedla. Sledovat se musí i p esnost 

lovo-zinková pájka S 

Pb60 Sn40 (Sb), propanbutanová plynová bomba, pájecí kladívko, provázek 25 m, 

ová pila na kov, roztahovák na svodové roury, gumová pali ka, 

ka, vrtáky do cihelného zdiva a betonu, 

, elektrická utahova ka, ru ní úhlom r, 

m, odlamovací n ž, št tec, 

ní kotou ová eza ka 



1 x pájedlo 

1 x metr svinovací

1 x rýsovací jehla

1 x šroubovák 

1 x dláto 

Ná adí pro etu je dopln

1 x n žky na plech elektrické

1 x prost ihova  elektrický

1 x klešt  krycí rovné

1 x klešt  krycí zahnuté

1 x klešt  ploché

1 x n žky ru ní vyst

1 x kladivo napínací (vyrovnávací)

1 x st l pro klempí

1 x posuvné m ítko

1 x plochý seká

1 x pilka na železo

1 x pilka ocaska

1 x sada pilník

8. Jakost a kontrola kvality

Pro stavbu mohou být navrženy a použity takové výro

jejichž vlastnosti z hlediska zp

správném provedení a b žné údržb

mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpe

životního prost edí, bezpe

úsporu a ochranu tepla. [1

Kontrola vstup  – platnost norem, zákon

P ed provád ním inností je 
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svinovací

1 x rýsovací jehla

etu je dopln no: [14] 

žky na plech elektrické

 elektrický

 krycí rovné

 krycí zahnuté

 ploché

ní vyst ihovací

napínací (vyrovnávací)

l pro klempí ské práce (s d ev nou deskou a upínákem)

ítko

1 x plochý seká

1 x pilka na železo

Jakost a kontrola kvality

Pro stavbu mohou být navrženy a použity takové výrobky, materiály a konstrukce, 

hlediska zp sobilosti stavby pro navržený ú el zaru

žné údržb  po dobu p edpokládané existence splní požadavky na 

mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpe nost, hygienu, ochranu zdraví a 

edí, bezpe nost p i udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a

1] 

platnost norem, zákon  a na ízení vlády, aktuálnost literatury

inností je nutná kontrola podklad , stavebních materiál

Diplomová práce 

nou deskou a upínákem)

materiály a konstrukce, 

el zaru ují, že stavba p i 

edpokládané existence splní požadavky na 

hygienu, ochranu zdraví a 

i udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na 

ízení vlády, aktuálnost literatury: 

, stavebních materiál  a p ístroj . 



Kontrola vstup  musí obsahovat:

Kontrola platnosti norem

Kontrola platnosti právních p

Ov ení projektové dokumentace se skute

Kontrola technologického postupu

Kontrola navržených dimenzí okapového systému

Kontrola používaných elektrický p

Ov ení technických a bezpe

Kontrola maximálních dilata

dle SN 73 3610 

Obr. . 4 Orienta ní tabulka rozm

Kontrola navržené technologie 

SN 73 3610 [17

Obr. . 5 Tabulka použití r zných technologií pro spoje klempí

Kontrola ovliv ování vybraných kov
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 musí obsahovat:

Kontrola platnosti norem

Kontrola platnosti právních p edpis

ení projektové dokumentace se skute ným stavem

Kontrola technologického postupu

navržených dimenzí okapového systému

Kontrola používaných elektrický p ístroj  a pracovního ná adí

ení technických a bezpe nostních list  použitých materiál

Kontrola maximálních dilata ních úsek  navržených klempí

3610 [17] 

ní tabulka rozm r  dilata ních úsek  n kterých klempí . konstrukcí

Kontrola navržené technologie spojování klempí ských konstrukcí a prvk

17] 

zných technologií pro spoje klempí . konstrukcí

ování vybraných kov  dle SN 73 3610 [17]

Diplomová práce 

adí

 použitých materiál  a výrobk

 navržených klempí ských konstrukcí

  

kterých klempí . konstrukcí [17]

ských konstrukcí a prvk dle 

. konstrukcí [17]



Obr. . 6 Tabulka vzájemného ovliv

Kontrola možného vlivu materiál

klempí ských konstrukcí dle 

Obr. . 7 Tabulka možného vlivu materiál

konstrukcí [17]

Kontrola inností: 

P ejímka staveništ

Pro zahájení realizace st

obvodových konstrukcí, deš
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Tabulka vzájemného ovliv ování vybraných kov [17]

Kontrola možného vlivu materiál  stavebních konstrukcí na materiály 

ských konstrukcí dle SN 73 3610 [17] 

Tabulka možného vlivu materiál stavebních konstrukcí na materiály klempí

Pro zahájení realizace st ešního okapového systému je t eba d kladné p

obvodových konstrukcí, deš ové kanalizace, st ešního plášt  a staveništ

Diplomová práce 

 stavebních konstrukcí na materiály 

stavebních konstrukcí na materiály klempí ských 

kladné p ipravenosti 

 a staveništ  musí být této 



innosti p izp sobeno. Je kladen d

bezpe nost a ochranu zdraví p

P ejímka pracovišt  musí obsahovat

Kontrola za ízení staveništ

(skladovací plochy pro materiál, dopravní napojení 

sociální za ízení, zajišt

elektrické energie, p

shromaždišt  odpad

Kontrola provedení lešení

Kontrola konstrukce krovu

Kontrola obvodových konstrukcí pro kotvení objíme

Kontrola odvod

Kontrola impregnace d

Kontrola místa p

Kontrola deš ové kanalizace

Zjišt ní paraleln

zhotoviteli p i realizaci 

P ejímka stavebního materiálu

P i p ejímce stavebního materiálu je t

Shodu materiálu dodávaného a objednaného

Množství dodávky jednotlivých výrobk

Vizuální prohlídka neporušení

Termín dodání m

Zp sob skladování materiálu dodavatelské firmy

Kontrola jednotlivých inností

Kontrola spádování žlabových hák

Kontrola rozm r

Kontrola montáže žlab

Kontrola provedení dilatací žlab

Kontrola montáže

Kontrola sv tlosti vtok

18 

sobeno. Je kladen d raz správn  technologicky provedené dílo a na 

nost a ochranu zdraví p i práci. 

 musí obsahovat:

ízení staveništ

(skladovací plochy pro materiál, dopravní napojení staveništ

ízení, zajišt ní staveništ  z hlediska BOZP, p

elektrické energie, p ipojení na zdroj chemicky upravované vody, umíst

 odpad )

Kontrola provedení lešení a stavebního výtahu 

Kontrola konstrukce krovu v místech klempí ských konstrukcí

obvodových konstrukcí pro kotvení objímek 

odvod ovaných st ešních ploch

Kontrola impregnace d ev ných prvk  krovu

Kontrola místa p ipojení deš ových svod

ové kanalizace a napojení na ve ejnou stokovou sí

ní paraleln  provád ných stavebních i montážních prací jinými

i realizaci klempí ských prací 

ejímka stavebního materiálu

ejímce stavebního materiálu je t eba kontrolovat:

Shodu materiálu dodávaného a objednaného

Množství dodávky jednotlivých výrobk

Vizuální prohlídka neporušení

Termín dodání materiálu 

sob skladování materiálu dodavatelské firmy

Kontrola jednotlivých inností

Kontrola spádování žlabových hák  a jejich rozte í

r  používaných žlab

Kontrola montáže žlab  a jejich spojování

Kontrola provedení dilatací žlab

montáže deš ových svod   

tlosti vtok  a svislého odpadního potrubí

Diplomová práce 

 technologicky provedené dílo a na 

(skladovací plochy pro materiál, dopravní napojení staveništ , stavební bu ky a 

hlediska BOZP, p ipojení na zdroj 

ipojení na zdroj chemicky upravované vody, umíst ní 

ských konstrukcí

ejnou stokovou sí

i montážních prací jinými



Kontrola po tu a provedení objímek deš

9. Bezpe nost a ochrana zdraví p

P i klempí ských pracích na 

pracovišti, kde hrozí nebezpe

pádu ze st ešního plášt

sklouznutí z plochy st echy p

propadnutí st ešní konstrukcí

pádu p edm t  a materiál

pád úmysln  shazované suti a jiných p

úrazu elektrickým proudem

propadnutím pracovníka podlahou lešení nebo pád z

pádem osoby p i sestupu nebo výstupu mezi patry lešení

popálením k že p i pájení klempí

zran ním o í p i používání 

zran ním o í p i ezání a st

požáru p i pracích s pájedlem

Pro tuto innost bude nutné zabezpe

pracovníky, kte í se pohybují na staveništi nebo jeho okolí. Mezi z

pravidla pat í: 

pracovníci musí být podrobeni školení BOZP

pracovníci pracující ve výškách musí být zdravotn

pracovníci používající technické za

používání osobních ochranných pracovních prost

používání bezpe nostních pracovních postup

z ízení ochranného zábradlí nebo ohrazení na okraji s

bezpe né zakrytí otvor

používání pochozích lávek a ohrazení prostoru pod p

neprovád t práce p i nep

zajistit ohrožený prostor proti vstupu nepovolaným 
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tu a provedení objímek deš ových svod

nost a ochrana zdraví p i práci

pracích na st eše zadaného objektu se realizované dílo provádí

pracovišti, kde hrozí nebezpe í:

ešního plášt  na volném okraji

plochy st echy p i navrženém sklonu st ešního plášt

ešní konstrukcí

 a materiál  ze st echy 

 shazované suti a jiných p edm t

elektrickým proudem

pracovníka podlahou lešení nebo pád z okraje lešení  

i sestupu nebo výstupu mezi patry lešení

i pájení klempí ských výrobk

i používání tavidel a kapalin k pájení 

ezání a st íhání plechových výrobk   

i pracích s pájedlem

innost bude nutné zabezpe it pracovníky, kte í provádí práci na st

í se pohybují na staveništi nebo jeho okolí. Mezi základní bezpe

pracovníci musí být podrobeni školení BOZP

pracovníci pracující ve výškách musí být zdravotn  i odborn  zp sobilí 

pracovníci používající technické za ízení musí mít p íslušné oprávn

používání osobních ochranných pracovních prost edk

nostních pracovních postup

ízení ochranného zábradlí nebo ohrazení na okraji st ech a lešeních

né zakrytí otvor  ve st eše

používání pochozích lávek a ohrazení prostoru pod pracovišt m 

i nep íznivých klimatických podmínkách 

zajistit ohrožený prostor proti vstupu nepovolaným osobám

Diplomová práce 

objektu se realizované dílo provádí na 

í provádí práci na st eše a také 

í se pohybují na staveništi nebo jeho okolí. Mezi základní bezpe nostní 

sobilí 

íslušné oprávn ní

a lešeních



9.1 Soupis zdroj  rizika [18

Práce a pohyb pracovník

montážní, hromosvodá

Lešení a podobné konstrukce pro práce

9.2 Identifikace nebezpe í

Pád pracovníka p i pohybu na st

Pád pracovníka z výšky 

Nezachycený pád p i použití prost

Náraz na pevnou p ekážku v

zajišt ní 

Náhlé zachycení pádu p

poškození kr ní páte e, odražení vnit

Zachycení pádu ve fyziologicky nevhodn

odražení vnit ních orgán

Komplikace p i vyprošt

zajišt ní 

Propadnutí pracovníka neúnosnou krytinou resp. st

pádem na podlahu 

Propadnutí a pád pracovník

Propadnutí a pád osob po zlomení, uvoln

zejména d ev ných následkem jejich vadného stavu, p

Sklouznutí (sesutí) pracovníka 

naražení na pevný ochranný prvek kolektivního zajiš

podlahu apod.) 

Pád p edm tu a materiálu ze st

ástí st ešní krytiny, úlomkem mate

Pád úmysln  shazované suti nebo jednotlivých 

klempí ských prvk  a jiných p

Úraz el. proudem v p

Pád pracovník  z nezajišt

pohybu osob na lešení

Pád pracovníka p i užívání lešení
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18] 

Práce a pohyb pracovník  na st echách, práce tesa ské, pokrýva

montážní, hromosvodá ské, udržovací apod.

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách 

[18] 

i pohybu na st eše k místu vlastního výkonu práce

výšky – z volných nezajišt ných okraj  st ech apod. konstrukcí

i použití prost edk  osobního zajišt ní (POZ)

ekážku v pr b hu zachycení pádu p i použití prost

Náhlé zachycení pádu p i použití bezpe nostního pásu (polohovacího prost

ní páte e, odražení vnit ních orgán

Zachycení pádu ve fyziologicky nevhodné poloze (poškození kr

ních orgán )

i vyprošt ní, vytažení pracovníka visícího na prost

Propadnutí pracovníka neúnosnou krytinou resp. st ešní konstrukcí s

ropadnutí a pád pracovník  otvory na st eše (o ší ce více než 25 cm)

Propadnutí a pád osob po zlomení, uvoln ní, zborcení st ešních konstrukcí a prvk

ných následkem jejich vadného stavu, p etížení apod.

Sklouznutí (sesutí) pracovníka z plochy st echy p i jejím sklonu nad 25 stup

naražení na pevný ochranný prvek kolektivního zajišt ní (zábradlí, záchytnou 

tu a materiálu ze st echy na osobu s ohrožením a zran

ešní krytiny, úlomkem materiálu, ná adí, klempí ského prvku)

 shazované suti nebo jednotlivých ástí odstra

 a jiných p edm t  a prvk  ze st echy

p ípad  nebezpe ného dotyku s el. za ízením  

nezajišt ných volných okraj  pracovních podlah lešení p

pohybu osob na lešení

i užívání lešení

Diplomová práce 

ské, pokrýva ské, klempí ské, 

místu vlastního výkonu práce

ech apod. konstrukcí

i použití prost edku osobního 

(polohovacího prost edku) – 

é poloze (poškození kr ní páte e, obli eje, 

ní, vytažení pracovníka visícího na prost edku osobního 

ešní konstrukcí s následným 

ce více než 25 cm)

ešních konstrukcí a prvk , 

etížení apod.

i jejím sklonu nad 25 stup , 

ní (zábradlí, záchytnou 

ohrožením a zran ním hlavy (a to 

ského prvku)

ástí odstra ované krytiny, 

ízením  

 pracovních podlah lešení p i práci a 



Pád osoby p i odebírání b

podlah lešení 

Pád p i šplhání a vystupování po konstruk

Pád pracovníka p i z ícení lešení, p

Pád a z ícení lešení v

tuhosti zejména lešení zakrytých plachtami a sít

Pády osob p i sestupu (mén

Propadnutí a pád nebezpe

cm 

Pád pracovníka mezerou mezi vn

mezerou v koutech, rozíc

apod. 

P etížení podlah lešení 

Pád, propadnutí následkem chybn

dílce) 

Propadnutí poškozenou podlahou

Propadnutí osoby p i pohybu nebo vynaložení úsilí p

pomocné pracovní podlahy, podlahového dílce lešení,

Pád p edm tu a materiálu z

hlavy (cihla, drobný mat

Nahodilý pád materiálu z

Odst ik, prosáknutí malty, kapalin používaných p

Pád materiálu, p edm

výtahy nebo el. vrátky

a další 

9.3 Bezpe nostní opat ení

Bezpe ností opat ení budou

práce na staveništi již v p

koordinovat spolupráci zhotovitel

9.4 Soupis osobních ochranných prost

Každý pracovník odbornosti klempí

kožené p tiprsté, oblek pracovní, pláš

s neklouzavou podešví a ochranný pás s
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i odebírání b emen dopravovaných el. vrátkem, je ábem z

i šplhání a vystupování po konstruk ních prvcích lešení (nepoužití žeb

i z ícení lešení, p evrácení nekotveného a pojízdného lešení

ícení lešení v d sledku p sobení vn jších sil zejména v tru a ztráty stability, 

tuhosti zejména lešení zakrytých plachtami a sít mi

i sestupu (mén  p i výstupu) na podlahy lešení, ze žeb

Propadnutí a pád nebezpe nými otvory – mezerami v podlahách lešení širších než 25 

Pád pracovníka mezerou mezi vn jším okrajem podlahy lešení a p

koutech, rozích, štítových st nách, u vystupujících íms, balkon

etížení podlah lešení – jednotlivých prvk  podlahy (fošny, podlahové dílce)

Pád, propadnutí následkem chybn uloženého prvku podlahy (fošny, podlahové 

Propadnutí poškozenou podlahou

i pohybu nebo vynaložení úsilí p i posunutí nebo oto

pomocné pracovní podlahy, podlahového dílce lešení, poklop  apod.

tu a materiálu z lešení na osobu z podlahy lešení s ohrožením a zran

hlavy (cihla, drobný materiál, úlomek z materiálu), ohrožení ob an

Nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy lešení 

ik, prosáknutí malty, kapalin používaných p i práci na lešení

edm t , p ípadn ástí lešení z podlah lešení p i doprav

výtahy nebo el. vrátky

ení budou zpracovány koordinátorem BOZP v

p ípravné fázi stavby. B hem realizace bude koordinátor BOZP 

zhotovitel  a dohlížet na dodržování bezpe nostních opat

Soupis osobních ochranných prost edk

Každý pracovník odbornosti klempí  musí používat tyto ochranné pom

tiprsté, oblek pracovní, pláš  do dešt  3/4 s kapucí, obuv pracovní 

neklouzavou podešví a ochranný pás s p ídavným lanem, ochranná p

Diplomová práce 

ábem z nezajišt ných 

rvcích lešení (nepoužití žeb íku)

evrácení nekotveného a pojízdného lešení

tru a ztráty stability, 

i výstupu) na podlahy lešení, ze žeb ík

podlahách lešení širších než 25 

jším okrajem podlahy lešení a p ilehlou budovou, 

íms, balkon , lodžií 

 podlahy (fošny, podlahové dílce)

uloženého prvku podlahy (fošny, podlahové 

i posunutí nebo oto ení prvku 

 apod.

ohrožením a zran ním 

an , ve ejnosti

i práci na lešení

podlah lešení p i doprav  materiálu 

v plánu bezpe nosti 

hem realizace bude koordinátor BOZP 

nostních opat ení.

 musí používat tyto ochranné pom cky: rukavice 

kapucí, obuv pracovní 

ídavným lanem, ochranná p ilba. [14]  



Seznam osobních ochranných prost

Lešení po celém obvodu 

Bezpe nostní lano 

Bezpe nostní pás nebo postroj

Zkracova  lana 

Samonavíjecí kladky

Bezpe nostní brzda 

Respirátor  

Ochranná obuv s podpatky nebo na klínu a s

pro íznutí  

Ochranné brýle a p ilby

Pracovní rukavice 

Pásy na ná adí 

9.5 Seznam bezpe nostních p

Zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

zdraví p i práci v pracovn

zdraví p i innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn

Na ízení vlády . 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší p

poskytování osobních ochranných pracovních prost

dezinfek ních prost edk

Na ízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe

zdraví p i práci na pracovištích s

Na ízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

ochranu zdraví p i práci na staveništích 

Na ízení vlády . 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provád

z odborné zp sobilosti

Na ízení vlády . 361/200

[2]
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ranných prost edk :

Lešení po celém obvodu st ešního okapu 

nebo postroj

podpatky nebo na klínu a s podešvemi odolnými proti proražení, 

ilby

nostních p edpis

. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe

pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe

innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy

. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší p

poskytování osobních ochranných pracovních prost edk , mycích, 

ních prost edk [2]

. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe

i práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky

. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

i práci na staveništích [2]

. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provád

sobilosti [2]

. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p

Diplomová práce 

podešvemi odolnými proti proražení, 

. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany 

ní bezpe nosti a ochrany

právní vztahy [2]

. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

, mycích, istících a 

. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu 

výšky nebo do hloubky [2]

. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a 

. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provád ní zkoušek 

7 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci



10. Pracovní postupy 

Pracovní postupy p i provád ní klempí

dvou etap a to na práce na východní 

prob hne osazení st ešních okapových systém

západní ást. 

10.1 Pracovní postup na východní

Kontrola p ipravenosti p ed provád

P ed provád ním st ešního okapového sys

zahájením pracovní sm ny vždy 

dostupnost stavebního deníku na staveništi

používaný materiál a pracovní ná

p ísun elektrické energie

funk nost systému pro svislou dopravu materiálu na st

zabezpe ení st echy a pracovník

plochu a konstrukce v

10.1.1 Pracovní úsek . 1 (st

Montáž okapnice plastové: [19

P ed zhotovením st ešního la

Po celé délce okapní

okapnice 

Na p ipravený podklad z

linie horního okraje plastových okapnic, p

okapní hrany musí být vzdálen cca 20 mm od povrchu 

. 8 a 9) 

Plastové okapnice se postupn

h ebík

Ve st edu okapnice se h

s ur itou v lí, nejlépe uprost

. 10) 

Okapnice se spojují pomocí spojek tak, že mezi jedn

v le alespo  10 mm
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i provád ní klempí ských konstrukcí na ešeném objektu lze rozd

dvou etap a to na práce na východní ásti st echy a práce na západní ásti st

ešních okapových systém  na stran  východní a následn

východní ásti st echy 

ed provád ním pokrýva ských prací:

ešního okapového systému na východní ásti st echy je t

ny vždy p ekontrolovat: 

dostupnost stavebního deníku na staveništi

používaný materiál a pracovní ná adí

ísun elektrické energie

nost systému pro svislou dopravu materiálu na st echu

a pracovník z hlediska ochrany zdraví p i práci

plochu a konstrukce v míst  montáže klempí ských prvk

st ešní odvod ovaná plocha . 1) 

19] 

ešního la ování je t eba provést montáž okapnice

Po celé délce okapní hrany tohoto pracovního úseku bude p

ipravený podklad z d ev ného plného bedn ní se pomocí š

linie horního okraje plastových okapnic, p esah spodního p ehybu okap

okapní hrany musí být vzdálen cca 20 mm od povrchu budoucího obložení 

Plastové okapnice se postupn  kladou dle vyzna ené linie a p ipev

edu okapnice se h ebík dorazí napevno a v ostatních oválných

lí, nejlépe uprost ed oválných otvor  z d vodu teplotní dilatace 

Okapnice se spojují pomocí spojek tak, že mezi jednotlivými okapnicemi z

Diplomová práce 

ešeném objektu lze rozd lit do 

ásti st echy. Jako první 

 východní a následn  bude provedena 

ásti st echy je t eba p ed 

i práci

provést montáž okapnice

bude p ipevn na plastová 

ní se pomocí š rova ky vyzna í 

ehybu okapnic v míst

budoucího obložení (viz obr. 

ené linie a p ipev ují se pomocí 

ostatních oválných otvorech pak 

vodu teplotní dilatace (viz obr. 

otlivými okapnicemi z stane 



Obr. . 8 P esah okapnice v

Obr. . 9 Vyzna ení linie horního okraje plastových okapnic

Obr. . 10 P ipev ování plastových okapnic
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esah okapnice v úrovni okapové hrany [20]

ení linie horního okraje plastových okapnic [20]

ování plastových okapnic [20]

Diplomová práce 



Montáž záv trné lišty (TiZn, Cu, FeZn)

P ed samotnou pokládkou navržené skládané krytiny je 

V míst štítové hrany p

záv trné lišty 

P ipravíme si materiál a ná

lišty r.š. 330 mm 

P ipravené díly si p eneseme na staveništ

S montáží záv trných lišt za

elní hranu p ipev ujeme ke štítové krokvi p

následn  kryjeme klobou

Zádní hranu v míst  pod skládanou krytinou p

vodní drážku 

Jednotlivé díly spoju

spodní 

Záv trná lišta nedosahuje rozm

Je p edpokládáno, že na horním ohybu záv

p ipevn n pomocí svorek hromosvodu

Legenda k obrázku . 

1 t snící klín 

2 p ikotveno p íponkou

3 prkno, vodovzdorná p

4 st ešní krytina

5 la ování 

6 kontrala

7 difuzní folie 

8 prkno 

9 záv trná lišta 

10 krokev 

11 šroub 4,8 x 35 mm

Legenda k obrázku . 

y podle tlouš ky zakrývaných vrstev pod krytinou

z podle tlouš ky krytiny

x doporu uje se 50 mm

25 

(TiZn, Cu, FeZn)

ed samotnou pokládkou navržené skládané krytiny je t eba provést záv

štítové hrany p ipravíme podklad, na kterém bude provád

ipravíme si materiál a ná adí pro klempí ské práce a na díln  si vytvo

eneseme na staveništ  na místo výkonu práce

trných lišt za ínáme od okapu

ujeme ke štítové krokvi p išroubováním samo

 kryjeme klobou kem

míst  pod skládanou krytinou p ipev ujeme p íponkami za zp

Jednotlivé díly spojujeme pájením vždy s p esahem cca 150 mm horního dílu p

trná lišta nedosahuje rozm r , aby bylo t eba provést délkovou dilataci

edpokládáno, že na horním ohybu záv trné lišty bude veden hromosvodný drát 

n pomocí svorek hromosvodu

. 11: [21] 

íponkou

prkno, vodovzdorná p ekližka

šroub 4,8 x 35 mm

. 12: [17] 

ky zakrývaných vrstev pod krytinou

ky krytiny

uje se 50 mm

Diplomová práce 

eba provést záv trnou lištu

ipravíme podklad, na kterém bude provád na montáž 

 si vytvo íme záv trné 

išroubováním samo eznými vruty a 

íponkami za zp tnou 

esahem cca 150 mm horního dílu p es 

eba provést délkovou dilataci

trné lišty bude veden hromosvodný drát 



Obr. . 11 Ukon ení st

Obr. . 12 P íklad oplechování štítového okraje st

Lemování st ny prostupující nad st

V tomto pracovní úsek

st ešní pláš  a bude t eba provést jejich lemování 

Lemující díl bude proveden z

V míst  lemování p ipravíme podklad, na kterém bude provád

P ipravíme si materiál a ná

jednotlivé díly 

P ipravené díly si p eneseme na staveništ

Tesa skou tužkou vyzna

s diamantovým kotou
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ení st echy záv trnou lištou [00]

íklad oplechování štítového okraje st echy dle SN 73 3610

ny prostupující nad st ešní pláš  (TiZn, Cu, FeZn)

tomto pracovní úseku se nám vyskytují dv  st nové konstrukce vystupující nad 

 a bude t eba provést jejich lemování 

Lemující díl bude proveden z plechu r.š. 330 mm a bude opat en vodní drážkou

ipravíme podklad, na kterém bude provád na montáž 

ipravíme si materiál a ná adí pro klempí ské práce a na díln

eneseme na staveništ  na místo výkonu práce

skou tužkou vyzna íme linii drážky, kde poté pomocí elektrické kotou

kotou em vy ežeme drážku

Diplomová práce 

SN 73 3610 [17] 

nové konstrukce vystupující nad 

en vodní drážkou

na montáž 

ské práce a na díln  si vytvo íme 

íme linii drážky, kde poté pomocí elektrické kotou ové pily 



Drážku vy istíme pomocí smetáku a prost

S montáží lemování st

Jednotlivé díly spojujeme pájením vždy s

spodní 

Lemování bude umíst

pomocí p íponek za zp

Svislá ást bude pomocí hmoždinek po 300 mm kotvena do st

Lemování st ny nakonec p

p ipevníme ke zdivu komína

Všechny plechy, které lemují st

zalepí vhodným tmelem

Obr. . 13 Tvar plechu u bo

A – krycí lišta pod omítkou, B 

Obr. . 14 N které p íklady provedení krycí lišty
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istíme pomocí smetáku a prost íkneme vodou

montáží lemování st ny za ínáme od okapu a postupujeme sm rem nahoru

Jednotlivé díly spojujeme pájením vždy s p esahem cca 150 mm horního dílu p

Lemování bude umíst no pod skládanou krytinou, kde bude p

íponek za zp tnou vodní drážku

ást bude pomocí hmoždinek po 300 mm kotvena do st nové konstrukce

ny nakonec p ekryjeme krycí lištou a pomocí hmoždinek po 300 mm 

e zdivu komína

Všechny plechy, které lemují st novou konstrukci, se zafalcují do za

zalepí vhodným tmelem

Tvar plechu u bo ního lemování zdí (s vodní drážkou) [

krycí lišta pod omítkou, B – Zatmelení krycí lišty 

které p íklady provedení krycí lišty [22]

Diplomová práce 

rem nahoru

esahem cca 150 mm horního dílu p es 

o pod skládanou krytinou, kde bude p ichyceno k latím 

nové konstrukce

ekryjeme krycí lištou a pomocí hmoždinek po 300 mm 

novou konstrukci, se zafalcují do za íznuté drážky a 

[22]



Osazení protisn hových tašek s

Protisn hové tašky s hákem se budou klást dle 

Dle sklonu st echy a sn

protisn hová s hákem a taktéž celá druhá 

taškami pokryta 

Montáž sn holamu: [19] 

Dle SN 73 1901 je t

konstrukcemi u zadaného objektu bytového domu 

zachytáva i sn hu [23

Na východní ásti st echy bude osazen m

domu a nad p ilehlým chodníkem 

P i pokládce krytiny je t

Tyto tašky se k la ování p

následn  se na tašky osadí držáky

Pokud nelze osadit sn

zesílenou mezila  (viz obr. 

Maximální osová vzdálenost sn

Na p ipravené držáky

Napojení více m íží na sebe se provádí pomocí svorek a to co nejblí

obr. . 16) 

Obr. . 15 Použití zesílené mezilat
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hových tašek s hákem [19]

hákem se budou klást dle technologického p edpisu Bramac

echy a sn hové oblasti je navrženo, že každá 7. taška musí bý

hákem a taktéž celá druhá ada sm rem od okapu musí být t

SN 73 1901 je t eba nad p ilehlými p šími komunikacemi

konstrukcemi u zadaného objektu bytového domu vybavit šikmou 

23] 

ásti st echy bude osazen m ížový sn holam nad vchodem do bytového 

ilehlým chodníkem 

i pokládce krytiny je t eba osadit sn holamové tašky 

ování p ipev ují dv ma vruty, které jsou sou

 se na tašky osadí držáky

Pokud nelze osadit sn holamové tašky do 100 mm od strany krokve je nutno 

 (viz obr. . 15) 

Maximální osová vzdálenost sn holamových tašek je 900 mm

ipravené držáky p ipevníme sn holamové m íže 

íží na sebe se provádí pomocí svorek a to co nejblí

Použití zesílené mezilat  [20] 

Diplomová práce 

technologického p edpisu Bramac

hové oblasti je navrženo, že každá 7. taška musí být 

rem od okapu musí být t mito 

komunikacemi a níže ležícími 

šikmou st echu ú innými 

holam nad vchodem do bytového 

které jsou sou ástí dodávky a 

holamové tašky do 100 mm od strany krokve je nutno použít 

íží na sebe se provádí pomocí svorek a to co nejblíže k držáku (viz 



Obr. . 16 Napojení sn

Montáž žlabových hák (TiZn, 

T ída nosnosti navržených žlabových hák

U okapní hrany je nutno 

odv trání 

Po osazení okapních latí bude v

uložení 

P i ur ení polohy hák

Nejprve se ur í p esah žlabového háku p

kon ila v zadní t etin

Na háku se vyzna í ohyb 

Hák se ohne a ocelovými vruty

Podle délky a spádu žlabu se p

Následn  se p ipevní žlabový hák na nejnižším míst

Mezi již p ipevn né žlabové háky se napnou dv

p ekontroluje spád 0,5

Žlabové háky je t eba osadit tak, aby fináln

strany žlabu minimáln

Legenda k obrázku . 

1 p íponka 

2 zahloubené otvory

 sklon st echy 

d  pr m r p lkruhového žlabu

d1 =  d + (3 až 5 mm)
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Napojení sn holamových m íží svorkami [20]

(TiZn, Cu, FeZn) [19] 

navržených žlabových hák „H“ (nejvyšší t ída) dle 

nutno mít zesíleny kontralat  z d vodu dostate

Po osazení okapních latí bude v místech žlabových hák vydlabána drážk

ení polohy hák  se za íná na nejvyšším bodu budoucího žlabu

esah žlabového háku p es okapní la  a to tak, aby okapní taška 

etin  žlabu

í ohyb 

ocelovými vruty p ipevní do dlabu v okapní lati 

Podle délky a spádu žlabu se p ipraví ostatní žlabové háky

ipevní žlabový hák na nejnižším míst

né žlabové háky se napnou dv  š rky, sklonom

0,5 % a postupn  budou p ipevn ny ostatní žlabové háky 

eba osadit tak, aby fináln  osazený okapový žlab m

strany žlabu minimáln  o 10 mm níže než výšku zadní strany žlabu 

. 18:

zahloubené otvory

lkruhového žlabu

d + (3 až 5 mm)

Diplomová práce 

ída) dle SN EN 612 [15] 

vodu dostate né plochy pro 

vydlabána drážka pro jejich 

íná na nejvyšším bodu budoucího žlabu

 a to tak, aby okapní taška 

rky, sklonom rem se 

ny ostatní žlabové háky 

 osazený okapový žlab m l výšku p ední 

 o 10 mm níže než výšku zadní strany žlabu 



h2 výška zadní strany háku (prom

Obr. . 17 Odm ení

Obr. . 18 Žlabový hák p

Obr. . 19 Kontrola provedení žlabových hák
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výška zadní strany háku (prom nná podle polohy háku a sklonu)

žlabového háku pro jeho ohyb [24]

Žlabový hák p ipev ovaný shora pro podokapní žlab p

provedení žlabových hák  do š ry [24] 

Diplomová práce 

nná podle polohy háku a sklonu)

ovaný shora pro podokapní žlab p lkruhový [17]



P íprava krajního žlabu (žlab 

Svinovacím metrem se odm

P iloží se žlabový kotlík a 

Pomocí šablony kruhu vyzna

Ve žlabu provedeme do k

N žkami na plech vyst

rádius ve sm ru odtoku vody

Obr. . 20 Vyzna ení kruhu odvod

Obr. . 21 ezaní otvoru pomocí ru
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íprava krajního žlabu (žlab . 1) s otvorem pro okapový svod (TiZn, Cu, FeZn)

se odm í vzdálenost st edu budoucího svodového otvoru

iloží se žlabový kotlík a tesa skou tužkou vyzna í ryska st edu žlabu 

Pomocí šablony kruhu vyzna íme budoucí otvor žlabu

provedeme do k íže dva ezy ru ní pilkou na plech 

žkami na plech vyst ehneme požadovaný otvor a gumovým kladívkem vyklepeme 

ru odtoku vody

ení kruhu odvod ovacího otvoru [24]

ezaní otvoru pomocí ru ní pilky na plech [24]

Diplomová práce 

(TiZn, Cu, FeZn)

edu budoucího svodového otvoru

edu žlabu a st ed otvoru 

a gumovým kladívkem vyklepeme 



Obr. . 22 St íhání otvoru pomocí n

Obr. . 23 Vyklepání záhybu otvoru ve sm

P ipevn ní žlabového ela Ž 1

Žlabové elo a konec okapového žlabu št

a p iložíme k sob

Po p iložení provedeme nát

Pro pájení si p ipravíme plynový ho

Pájený spoj zapo neme na styku v

spoje provedeme vodot

Po ochlazení spoje dostate
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íhání otvoru pomocí n žek na plech [24]

Vyklepání záhybu otvoru ve sm ru odtoku vody [24]

1 (TiZn, Cu, FeZn)

a konec okapového žlabu št tcem nat eme po obvodu pájecí kapalinou 

iložení provedeme nát r také na vn jší stran  spoje

ipravíme plynový ho ák s pájkou, tavidlem a pájecím kladívkem

neme na styku v míst  žlabové návalky a postupn

spoje provedeme vodot sné spojení

Po ochlazení spoje dostate n  spoj o istíme

Diplomová práce 

eme po obvodu pájecí kapalinou 

dlem a pájecím kladívkem

 žlabové návalky a postupn  po celé délce 



Obr. . 24 Nát r žlabového 

Obr. . 25 Pájení žlabového 

P ipevn ní žlabového ela Ž 2

Stejný postup provedeme 

Spojování žlab  pájením (žlab 

Po p ichystání obou okapových žlab

Jelikož celková délka okapového kompletu je pouze 7

podlaze lešení 

Na žlabu, který je blíže deš

nasuneme druhý žlab

P ed nasunutím žlabu je t

Stykování žlab  uvažujeme s
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r žlabového ela pájecí kapalinou [24]

Pájení žlabového ela [24]

2 (TiZn, Cu, FeZn)

Stejný postup provedeme p i spojení dalšího žlabového ela s okapov

 pájením (žlab . 1 a 2) (TiZn, Cu, FeZn)

ichystání obou okapových žlab  s ely provedeme jejich spojení 

Jelikož celková délka okapového kompletu je pouze 7m m žeme provést spojení na 

Na žlabu, který je blíže deš ovému svodu, rozev eme pomocí kleští zadní návalku a 

žlab

ed nasunutím žlabu je t eba spojovaná místa nat ít pájecí kapalinou

 uvažujeme s 15mm p esahem 

Diplomová práce 

okapovým žlabem . 2 

ely provedeme jejich spojení 

žeme provést spojení na 

kleští zadní návalku a 

ít pájecí kapalinou



Zadní návalky sev eme zp

Pro pájení si p ipravíme plynový ho

Pájený spoj zapo neme na styku v

spoje provedeme zevnit

Po ochlazení spoje dostate

Po provedení spoje a dostate

do žlabových hák a pomocí 

Výška p ední strany žlabu musí být minimáln

d vodu zabezpe ení p

nap íklad nastat p i ucpání žlabového vtoku ne

Podokapní žlab je p ipraven pro montáž žlabového kotlíku

Obr. . 26 Provedení p

Obr. . 27 O išt ní pájeného spoje žlab
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eme zp t do p vodního tvaru 

ipravíme plynový ho ák s pájkou, tavidlem a pájecím kladívkem

neme na styku v míst  žlabové návalky a postupn

zevnit  žlabu vodot sné spojení 

Po ochlazení spoje dostate n svar o istíme 

a dostate ném zatuhnutí pájeného spoje osadíme komplet žlabu 

a pomocí hákových per ho zajistíme 

ední strany žlabu musí být minimáln  o 10 mm níže než zadní 

ení p ípadného odtoku vody mimo fasádu objektu (toto m

i ucpání žlabového vtoku ne istotou, listím, apod.)

ipraven pro montáž žlabového kotlíku

Provedení p esahu žlabového spoje [24]

ní pájeného spoje žlab [24]

Diplomová práce 

pájkou, tavidlem a pájecím kladívkem

 žlabové návalky a postupn  po celé délce 

osadíme komplet žlabu 

 o 10 mm níže než zadní ást žlabu z 

ípadného odtoku vody mimo fasádu objektu (toto m že 

od.)



Osazení žlabového kotlíku svodu DS1

Na již p ipravený podokapní žlab

návalku provedeme ohyb záv

Obr. . 28 P ipevn ní žlabového kotlíku

Montáž kolen a spojovacího kusu svodu DS1

P ed montáží kolen vym

budoucí fasádou domu, tuto vzdálenost p

položíme ob  svodová kolena

Pomocí svinovacího metru si vym

Na svodové rou e pomocí tesa

u ežeme vym enou rouru

Na spojovací kus (ne

elektrickou utahova kou provedeme 

Spojovací kus nasuneme na horní koleno a poté nasun

Pro spojení kolen a spojovacího potrubí použijeme nýtov

Na obvodové konstrukci vyzna

svodu si vyzna íme tesa

Od hrany spodního svodového kolene vyzna

na obvodové konstrukci

Do tohoto bodu bude ru

mm pro kotvení vrutu objímky

Je uvažováno p edsazení svodového potrubí 25 mm od fasády domu
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Osazení žlabového kotlíku svodu DS1 (TiZn, Cu, FeZn)

ipravený podokapní žlab nasuneme žlabový kotlík a p es zadní okapovou 

návalku provedeme ohyb záv s  žlabového kotlíku

ní žlabového kotlíku [24]

Montáž kolen a spojovacího kusu svodu DS1 (TiZn, Cu, FeZn)

montáží kolen vym íme vzdálenost mezi vyúst ním žlabového kotlíku a 

budoucí fasádou domu, tuto vzdálenost p eneseme na pracovní desku a zde si 

 svodová kolena

Pomocí svinovacího metru si vym íme délku spojovacího kusu (svodové roury) 

e pomocí tesa ské tužky vyzna íme rysku a ru

enou rouru

Na spojovací kus (ne ezaný kraj) nasuneme rota ní roztahovák svodového potrubí a 

kou provedeme rozší ení konce roury 

Spojovací kus nasuneme na horní koleno a poté nasuneme koleno spodní 

spojení kolen a spojovacího potrubí použijeme nýtovací klešt

Na obvodové konstrukci vyzna íme osovou vzdálenost svodového potrubí a linii 

íme tesa skou tužkou

Od hrany spodního svodového kolene vyzna íme vzdálenost 150 mm 

na obvodové konstrukci

Do tohoto bodu bude ru ní elektrickou vrta kou vyvrtán otvor do hloubky 

mm pro kotvení vrutu objímky

edsazení svodového potrubí 25 mm od fasády domu

Diplomová práce 

a p es zadní okapovou 

labového kotlíku a 

eneseme na pracovní desku a zde si 

íme délku spojovacího kusu (svodové roury) 

ru ní pilkou na plech 

ní roztahovák svodového potrubí a 

eme koleno spodní 

spojení kolen a spojovacího potrubí použijeme nýtovací klešt  a spoje nýtujeme

íme osovou vzdálenost svodového potrubí a linii 

íme vzdálenost 150 mm a vyzna íme 

do hloubky cca 100 

edsazení svodového potrubí 25 mm od fasády domu



Obr. . 29 Vym ení spojovacího kusu 

Obr. . 30 Nasunutí rota

Obr. . 31 Roztažení spojovací roury
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ení spojovacího kusu [24]

Nasunutí rota ního roztahováku svod  na spojovací rouru

Roztažení spojovací roury [24]

Diplomová práce 

 na spojovací rouru [24]



Obr. . 32 Nasunutí spojovacího kusu a svodových kolen

Montáž svodového potrubí (TiZn, Cu, FeZn)

P ed osazením svodového potrubí bud

Po montáži žlabových kolen již známe polohu horní o

Od upravené zpevn

vyzna íme tesa skou tužkou na fasád

Do tohoto bodu bude ru

mm pro kotvení vrutu objímky

Již známe polohu spodní objímky svodu

Mezi vrty horní a spodní objímky vym

vzdálenost objímek nep

Na svodném potrubí je uvažováno ce

Vyzna ené body vyvrtáme do hloubky minimáln

kotvíme vruty objímek

Po osazení jednotlivých objímek m

Nejnižší kus osadíme do p
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Nasunutí spojovacího kusu a svodových kolen [24]

(TiZn, Cu, FeZn)

ed osazením svodového potrubí bude provedeno kotvení objímek svod

Po montáži žlabových kolen již známe polohu horní objímky

Od upravené zpevn né plochy vym íme sm rem nahoru vzdálenost 150 mm a 

skou tužkou na fasád

Do tohoto bodu bude ru ní elektrickou vrta kou vyvrtán otvor do hloubky cca 100 

mm pro kotvení vrutu objímky

Již známe polohu spodní objímky svodu

Mezi vrty horní a spodní objímky vym íme vrty ostatních objímek, tak aby 

vzdálenost objímek nep esahovala vzdálenost více jak 2 m

Na svodném potrubí je uvažováno celkem se sedmi objímkami po vzdálenosti 1,7 m

ené body vyvrtáme do hloubky minimáln  100 mm a do t

kotvíme vruty objímek

Po osazení jednotlivých objímek m žeme za ít s montáží kolen a svodového potrubí 

Nejnižší kus osadíme do p edem p ipraveného lapa e st ešních splavenin

Diplomová práce 

e provedeno kotvení objímek svod

rem nahoru vzdálenost 150 mm a 

tvor do hloubky cca 100 

íme vrty ostatních objímek, tak aby 

lkem se sedmi objímkami po vzdálenosti 1,7 m

 100 mm a do t chto otvor

montáží kolen a svodového potrubí 

ešních splavenin



Obr. . 33 Osazení svodu do horní objímky

10.1.2 Pracovní úsek . 2 (st

Montáž okapnice plastové: [19

P ed zhotovením st ešního la

Po celé délce okapní hrany tohoto pracovního úseku bude p

okapnice 

Na p ipravený podklad z

linie horního okraje plastových okapnic, p

okapní hrany musí být 

Plastové okapnice se postupn

h ebík

Ve st edu okapnice se h

s ur itou v lí, nejlépe uprost

Okapnice se spojují pomocí spojek tak, že mezi jedn

v le alespo  10 mm

Montáž záv trné lišty (TiZn, Cu, FeZn)

P ed samotnou pokládkou navržené skládané krytiny je 

V míst  štítové hrany p

záv trné lišty 

P ipravíme si materiál a ná

lišty r.š. 330 mm 

P ipravené díly si p eneseme na staveništ
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Osazení svodu do horní objímky [24]

st ešní odvod ovaná plocha . 2 a 3) 

19] 

ešního la ování je t eba provést montáž okapnice

lce okapní hrany tohoto pracovního úseku bude p

ipravený podklad z d ev ného plného bedn ní se pomocí š

linie horního okraje plastových okapnic, p esah spodního p ehybu okapnic v

okapní hrany musí být vzdálen cca 20 mm od povrchu budoucího obložení 

Plastové okapnice se postupn  kladou dle vyzna ené linie a p ipev

edu okapnice se h ebík dorazí napevno a v ostatních oválných otvorech pak 

lí, nejlépe uprost ed oválných otvor  z d vodu teplotní dilatace 

Okapnice se spojují pomocí spojek tak, že mezi jednotlivými okapnicemi z

(TiZn, Cu, FeZn)

ed samotnou pokládkou navržené skládané krytiny je t eba provést záv

 štítové hrany p ipravíme podklad, na kterém bude provád

ipravíme si materiál a ná adí pro klempí ské práce a na díln  si vytvo

eneseme na staveništ  na místo výkonu práce

Diplomová práce 

eba provést montáž okapnice

lce okapní hrany tohoto pracovního úseku bude p ipevn na plastová 

ní se pomocí š rova ky vyzna í 

ehybu okapnic v míst

vzdálen cca 20 mm od povrchu budoucího obložení 

ené linie a p ipev ují se pomocí 

ostatních oválných otvorech pak 

vodu teplotní dilatace 

otlivými okapnicemi z stane 

eba provést záv trnou lištu 

ipravíme podklad, na kterém bude provád na montáž 

 si vytvo íme záv trné 



S montáží záv trných lišt za

elní hranu p ipev ujeme ke štítové krokvi p

následn  kryjeme klobou

Zádní hranu v míst  pod skládanou krytinou p

vodní drážku 

Jednotlivé díly spojujeme pájením vždy s

spodní 

Záv trná lišta nedosahuje rozm

Je p edpokládáno, že na horním ohybu záv

p ipevn n pomocí svorek 

Osazení protisn hových tašek s

Protisn hové tašky s hákem se budou klást dle 

Dle sklonu st echy a sn

protisn hová s hákem a taktéž celá druhá 

taškami pokryta 

Montáž sn holamu: [19] 

Dle SN 73 1901 je t

konstrukcemi u zadaného objektu bytového domu 

zachytáva i sn hu [23

Na východní ásti st echy bude osazen m

domu a nad p ilehlým chodníkem 

P i pokládce krytiny je t

Tyto tašky se k la ování p

následn  se na tašky osadí držáky

Pokud nelze osadit sn

zesílenou mezila   

Maximální osová vzdálenost sn

Na p ipravené držáky p

Napojení více m íží na sebe se prov

Montáž žlabových hák (TiZn, Cu, FeZn)

T ída nosnosti navržených žlabových hák
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trných lišt za ínáme od okapu

ujeme ke štítové krokvi p išroubováním samo

 kryjeme klobou kem

míst  pod skládanou krytinou p ipev ujeme p íponkami za zp

díly spojujeme pájením vždy s p esahem cca 150 mm horního dílu p

trná lišta nedosahuje rozm r , aby bylo t eba provést délkovou dilataci

edpokládáno, že na horním ohybu záv trné lišty bude veden hromosvodný drát 

n pomocí svorek hromosvodu 

hových tašek s hákem [19]

hákem se budou klást dle technologického p edpisu Bramac

echy a sn hové oblasti je navrženo, že každá 7. taška musí bý

hákem a taktéž celá druhá ada sm rem od okapu musí být t

SN 73 1901 je t eba nad p ilehlými p šími komunikacemi

konstrukcemi u zadaného objektu bytového domu vybavit šikmou 

23] 

ásti st echy bude osazen m ížový sn holam nad vchodem do bytového 

ilehlým chodníkem 

i pokládce krytiny je t eba osadit sn holamové tašky

ování p ipev ují dv ma vruty, které jsou sou

y osadí držáky

Pokud nelze osadit sn holamové tašky do 100 mm od strany krokve je nutno 

Maximální osová vzdálenost sn holamových tašek je 900 mm

ipravené držáky p ipevníme sn holamové m íže

íží na sebe se provádí pomocí svorek a to co nejblíže k

(TiZn, Cu, FeZn) [19] 

ída nosnosti navržených žlabových hák  „H“ (nejvyšší t ída) dle 

Diplomová práce 

išroubováním samo eznými vruty a 

íponkami za zp tnou 

esahem cca 150 mm horního dílu p es 

eba provést délkovou dilataci

trné lišty bude veden hromosvodný drát 

technologického p edpisu Bramac

hové oblasti je navrženo, že každá 7. taška musí být 

rem od okapu musí být t mito 

komunikacemi a níže ležícími 

šikmou st echu ú innými 

holam nad vchodem do bytového 

ma vruty, které jsou sou ástí dodávky a 

holamové tašky do 100 mm od strany krokve je nutno použít 

ádí pomocí svorek a to co nejblíže k držáku 

ída) dle SN EN 612



U okapní hrany je nutno 

odv trání 

Po osazení okapních latí bude v

uložení 

P i ur ení polohy hák

Nejprve se ur í p esah žlabového háku p

kon ila v zadní t etin

Na háku se vyzna í ohyb 

Hák se ohne a ocelovými vruty

Podle délky a spádu žlabu se p

Následn  se p ipevní žlabový hák na nejnižším míst

Mezi již p ipevn né žlabové háky se napnou dv

p ekontroluje spád 0,5 % 

Žlabové háky je t eba osadit tak, aby fináln

strany žlabu minimáln

P íprava krajního žlabu (žlab 

Svinovacím metrem se odm

P iloží se žlabový kotlík a tesa

Pomocí šablony kruhu vyzna

Ve žlabu provedeme do k

N žkami na plech vyst

rádius ve sm ru odtoku vody

P ipevn ní žlabového ela Ž 3 

Žlabové elo a konec okapového žlabu št

a p iložíme k sob

Po p iložení provedeme nát

Pro pájení si p ipravíme plynový ho

Pájený spoj zapo neme na styku v

spoje provedeme vodot

Po ochlazení spoje dostate

Takto p ipravený krajní žlab osadíme do žlabových hák
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nutno mít zesíleny kontralat  z d vodu dostate

Po osazení okapních latí bude v místech žlabových hák vydlabána drážka pro jejich 

ení polohy hák  se za íná na nejvyšším bodu budoucího žlabu

esah žlabového háku p es okapní la  a to tak, aby okapní taška 

etin  žlabu

í ohyb 

ocelovými vruty p ipevní do dlabu v okapní lati 

Podle délky a spádu žlabu se p ipraví ostatní žlabové háky

ipevní žlabový hák na nejnižším míst

né žlabové háky se napnou dv  š rky, sklonom

0,5 % a postupn  budou p ipevn ny ostatní žlabové háky 

eba osadit tak, aby fináln  osazený okapový žlab m

strany žlabu minimáln  o 10 mm níže než výšku zadní strany žlabu 

íprava krajního žlabu (žlab . 3) s otvorem pro okapový svod (TiZn, Cu, FeZn)

Svinovacím metrem se odm í vzdálenost st edu budoucího svodového otvoru

iloží se žlabový kotlík a tesa skou tužkou vyzna í ryska st edu žl

Pomocí šablony kruhu vyzna íme budoucí otvor žlabu

Ve žlabu provedeme do k íže dva ezy ru ní pilkou na plech

žkami na plech vyst ehneme požadovaný otvor a gumovým kladívkem vyklepe

ru odtoku vody

3 (TiZn, Cu, FeZn)

elo a konec okapového žlabu št tcem nat eme po obvodu pájecí kapalinou 

iložení provedeme nát r také na vn jší stran  spoje

ipravíme plynový ho ák s pájkou, tavidlem a pájecím kladívke

neme na styku v míst  žlabové návalky a postupn

spoje provedeme vodot sné spojení

Po ochlazení spoje dostate n  spoj o istíme

ipravený krajní žlab osadíme do žlabových hák

Diplomová práce 

vodu dostate né plochy pro 

vydlabána drážka pro jejich 

íná na nejvyšším bodu budoucího žlabu

 a to tak, aby okapní taška 

rky, sklonom rem se 

ny ostatní žlabové háky 

 osazený okapový žlab m l výšku p ední 

níže než výšku zadní strany žlabu 

(TiZn, Cu, FeZn)

edu budoucího svodového otvoru

edu žlabu a st ed otvoru 

ehneme požadovaný otvor a gumovým kladívkem vyklepeme 

eme po obvodu pájecí kapalinou 

pájkou, tavidlem a pájecím kladívkem 

 žlabové návalky a postupn  po celé délce 



Spojování žlab  pájením (žlab 

Po p ichystání okapových žlab

Na žlabu, který je blíže deš

nasuneme druhý žlab

P ed nasunutím žlabu je t

Stykování žlab  uvažujeme s

Zadní návalky sev eme zp

Pro pájení si p ipravíme plynový ho

Pájený spoj zapo neme na styku v

spoje provedeme zevnit

Po ochlazení spoje dostate

Výška p ední strany žlabu musí být minimáln

d vodu zabezpe ení p

nap íklad nastat p i ucpán

Spojování žlab  pájením (žlab 

Dilata ní spoj za íná ohnutím zadní návalky na jednom z

žlab  v délce p ibližn

Na ten samý žlab nasuneme krytky návalky na p

ji do asn  sm rem od spoje, tak aby bylo možno pohodln

Po p iložení druhého žlabu upevníme oba díly hákovými pe

sev eme zp t klešt mi 

Krytku návalky posuneme zp

Do žlabových díl  vložíme dilata

Dilata ní díl vytáhneme a p

nat eme pájecí kapalinou

Pryžovou ást dilata

propálení 

Pro pájení si p ipravíme plynový ho

Pájené spoje vždy provádíme pouze na spoji dilata

po celé délce spoj provedeme zevnit

Žlabové návalky nikdy nepájíme

Po ochlazení spoje dostate
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 pájením (žlab . 3 až 5) (TiZn, Cu, FeZn)

ichystání okapových žlab  provedeme jejich spojení 

Na žlabu, který je blíže deš ovému svodu, rozev eme pomocí kleští zadní návalku a 

nasuneme druhý žlab

ed nasunutím žlabu je t eba spojovaná místa nat ít pájecí kapalinou

 uvažujeme s 15mm p esahem 

eme zp t do p vodního tvaru 

ipravíme plynový ho ák s pájkou, tavidlem a pájecím kladívkem

neme na styku v míst  žlabové návalky a postupn

zevnit  žlabu vodot sné spojení

Po ochlazení spoje dostate n  svar o istíme

ední strany žlabu musí být minimáln  o 10 mm níže než zadní 

ení p ípadného odtoku vody mimo fasádu objektu (toto m

i ucpání žlabového vtoku ne istotou, listím, apod.)

 pájením (žlab . 5 a 6) se žlabovou dilatací v rozvodí (TiZn, Cu, FeZn)

íná ohnutím zadní návalky na jednom z p ipravených okapových 

ibližn 15 – 25 mm  

samý žlab nasuneme krytky návalky na p ední žlabovou návalku a odsuneme 

rem od spoje, tak aby bylo možno pohodln  napojit druhý žlab

iložení druhého žlabu upevníme oba díly hákovými pery a zádní návalku 

mi do p vodního stavu 

Krytku návalky posuneme zp t na místo spoje a oto ením zacvakneme 

 vložíme dilata ní spojku a vyzna íme místo pájení

ytáhneme a p ed pájením jednotlivé díly v míst

pájecí kapalinou

st dilata ního prvku zakryjeme hadrem, abychom zabránili možn

ipravíme plynový ho ák s pájkou, tavidlem a pájecím kladívkem

Pájené spoje vždy provádíme pouze na spoji dilata ního a žlabového dílu a postupn

provedeme zevnit  žlabu vodot sné spojení

Žlabové návalky nikdy nepájíme

Po ochlazení spoje dostate n  svar o istíme

Diplomová práce 

eme pomocí kleští zadní návalku a 

ít pájecí kapalinou

pájkou, tavidlem a pájecím kladívkem

 žlabové návalky a postupn  po celé délce 

 o 10 mm níže než zadní ást žlabu z 

ípadného odtoku vody mimo fasádu objektu (toto m že 

istotou, listím, apod.)

(TiZn, Cu, FeZn)

ipravených okapových 

ední žlabovou návalku a odsuneme 

 napojit druhý žlab

iložení druhého žlabu upevníme oba díly hákovými pery a zádní návalku 

ením zacvakneme 

íme místo pájení

míst  pájeného spoje

ního prvku zakryjeme hadrem, abychom zabránili možnému 

pájkou, tavidlem a pájecím kladívkem

ního a žlabového dílu a postupn



Na záv r provedeme pájený spoj 

musí být vždy nepájená, 

Obr. . 34 Osazení dvou žlab

Obr. . 35 Místa provedení pájené a nepájeného spoje

Spojování žlab  pájením (žlab 

Po p ichystání okapových žlab

Na žlabu, který je blíže deš

nasuneme druhý žlab

P ed nasunutím žlabu je t

Stykování žlab  uvažujeme s

Zadní návalky sev eme zp

Pro pájení si p ipravíme plynový ho
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r provedeme pájený spoj pouze na jedné stran  krytky návalky

musí být vždy nepájená, (viz obr. . 35) 

zení dvou žlab [24]

Místa provedení pájené a nepájeného spoje [24]

 pájením (žlab . 6 a 7) (TiZn, Cu, FeZn)

ichystání okapových žlab  provedeme jejich spojení 

Na žlabu, který je blíže deš ovému svodu, rozev eme pomocí kleští zadní návalku a 

nasuneme druhý žlab

ed nasunutím žlabu je t eba spojovaná místa nat ít pájecí kapalinou

 uvažujeme s 15mm p esahem 

eme zp t do p vodního tvaru 

ipravíme plynový ho ák s pájkou, tavidlem a pájecím kladívkem

Diplomová práce 

návalky, jedna strana 

kleští zadní návalku a 

ít pájecí kapalinou

lem a pájecím kladívkem



Pájený spoj zapo neme na styku v

spoje provedeme zevnit

Po ochlazení spoje dostate

Výška p ední strany žlabu musí být minimáln

d vodu zabezpe ení p

nap íklad nastat p i ucpání žlabového vtoku ne

P íprava krajního žlabu (žlab 

Svinovacím metrem se odm

P iloží se žlabový kotlík a tesa

Pomocí šablony kruhu vyzna

Ve žlabu provedeme do k

N žkami na plech vyst

rádius ve sm ru odtoku vody

P ipevn ní žlabového ela Ž 4 

Žlabové elo a konec okapového žlabu št

a p iložíme k sob

Po p iložení provedeme nát

Pro pájení si p ipravíme plynový ho

Pájený spoj zapo neme na styku v

spoje provedeme vodot

Po ochlazení spoje dostate

Takto p ipravený krajní žlab osadíme do žlabových hák

Spojování žlab  pájením (žlab 

Po p ichystání okapových žlab

Na žlabu, který je blíže deš

nasuneme druhý žlab

P ed nasunutím žlabu je t

Stykování žlab  uvažujeme s

Zadní návalky sev eme zp

Pro pájení si p ipravíme plynový ho
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neme na styku v míst  žlabové návalky a postupn

spoje provedeme zevnit  žlabu vodot sné spojení

Po ochlazení spoje dostate n  svar o istíme

ední strany žlabu musí být minimáln  o 10 mm níže než zadní 

ení p ípadného odtoku vody mimo fasádu objektu (toto m

i ucpání žlabového vtoku ne istotou, listím, apod.)

íprava krajního žlabu (žlab . 8) s otvorem pro okapový svod (TiZn, Cu, FeZn)

metrem se odm í vzdálenost st edu budoucího svodového otvoru

iloží se žlabový kotlík a tesa skou tužkou vyzna í ryska st edu žlabu a st

Pomocí šablony kruhu vyzna íme budoucí otvor žlabu

Ve žlabu provedeme do k íže dva ezy ru ní pilkou na plech 

žkami na plech vyst ehneme požadovaný otvor a gumovým kladívkem vyklepe

ru odtoku vody

4 (TiZn, Cu, FeZn)

elo a konec okapového žlabu št tcem nat eme po obvodu pájecí kapalinou 

iložení provedeme nát r také na vn jší stran  spoje

ipravíme plynový ho ák s pájkou, tavidlem a pájecím kladívkem

neme na styku v míst  žlabové návalky a postupn

spoje provedeme vodot sné spojení

ní spoje dostate n  spoj o istíme

ipravený krajní žlab osadíme do žlabových hák

 pájením (žlab . 7 a 8) (TiZn, Cu, FeZn)

ichystání okapových žlab  provedeme jejich spojení 

Na žlabu, který je blíže deš ovému svodu, rozev eme pomocí kleští zadní návalku a 

nasuneme druhý žlab

ed nasunutím žlabu je t eba spojovaná místa nat ít pájecí kapalinou

 uvažujeme s 15mm p esahem 

eme zp t do p vodního tvaru 

ipravíme plynový ho ák s pájkou, tavidlem a pájecím kladívkem

Diplomová práce 

 žlabové návalky a postupn  po celé délce 

ž zadní ást žlabu z 

ípadného odtoku vody mimo fasádu objektu (toto m že 

istotou, listím, apod.)

(TiZn, Cu, FeZn)

edu budoucího svodového otvoru

edu žlabu a st ed otvoru

ehneme požadovaný otvor a gumovým kladívkem vyklepeme 

eme po obvodu pájecí kapalinou 

pájkou, tavidlem a pájecím kladívkem

 žlabové návalky a postupn  po celé délce 

pomocí kleští zadní návalku a 

ít pájecí kapalinou

, tavidlem a pájecím kladívkem



Pájený spoj zapo neme na styku v

spoje provedeme zevnit

Po ochlazení spoje dostate

Výška p ední strany žlabu musí být minimáln

d vodu zabezpe ení p

nap íklad nastat p i ucpání žlabového vtoku ne

Osazení žlabových kotlík svod

Na již p ipravené podokapní žlab

návalku provedeme ohyb záv

Montáž kolen svod  DS2 a DS3

P ed montáží kolen vym

budoucí fasádou domu, tu

položíme ob  svodová kolena

Pomocí svinovacího metru si vym

Na svodové rou e pomocí tesa

u ežeme vym enou rou

Na spojovací kus (ne

elektrickou utahova kou provedeme rozší

Spojovací kus nasuneme na horní koleno a poté nasun

Pro spojení kolen a spojovacího potrubí použij

Na obvodové konstrukci vyzna

svodu si vyzna íme tesa

Od hrany spodního svodového kolene vyzna

na obvodové konstrukci

Do tohoto bodu bude ru

mm pro kotvení vrutu objímky

Je uvažováno p edsazení svodového potrubí 25 mm od fasády domu

Montáž svodového potrubí DS2

P ed osazením svodového potrubí bude 

Po montáži žlabových kolen již známe polohu horní o
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neme na styku v míst  žlabové návalky a postupn

spoje provedeme zevnit  žlabu vodot sné spojení

Po ochlazení spoje dostate n  svar o istíme

ední strany žlabu musí být minimáln  o 10 mm níže než zadní 

ení p ípadného odtoku vody mimo fasádu objektu (toto m

i ucpání žlabového vtoku ne istotou, listím, apod.)

svod  DS2 a DS3 (TiZn, Cu, FeZn)

podokapní žlaby nasuneme žlabové kotlíky a p

návalku provedeme ohyb záv s  žlabového kotlíku

a DS3 (TiZn, Cu, FeZn)

montáží kolen vym íme vzdálenost mezi vyúst ním žlabového kotlíku a 

budoucí fasádou domu, tuto vzdálenost p eneseme na pracovní desku a zde si 

 svodová kolena

Pomocí svinovacího metru si vym íme délku spojovacího kusu (svodové roury) 

e pomocí tesa ské tužky vyzna íme rysku a ru

enou rouru 

Na spojovací kus (ne ezaný kraj) nasuneme rota ní roztahovák svodového potrubí a 

kou provedeme rozší ení konce roury

Spojovací kus nasuneme na horní koleno a poté nasuneme koleno spodní 

Pro spojení kolen a spojovacího potrubí použijeme nýtovací klešt

Na obvodové konstrukci vyzna íme osovou vzdálenost svodového potrubí a linii 

íme tesa skou tužkou

Od hrany spodního svodového kolene vyzna íme vzdálenost 150 mm a vyzna

na obvodové konstrukci

o bodu bude ru ní elektrickou vrta kou vyvrtán otvor do hloubky cca 100 

mm pro kotvení vrutu objímky

edsazení svodového potrubí 25 mm od fasády domu

DS2 a DS3 (TiZn, Cu, FeZn)

ed osazením svodového potrubí bude provedeno kotvení objímek svod

Po montáži žlabových kolen již známe polohu horní objímky

Diplomová práce 

 žlabové návalky a postupn  po celé délce 

níže než zadní ást žlabu z 

ípadného odtoku vody mimo fasádu objektu (toto m že 

istotou, listím, apod.)

y nasuneme žlabové kotlíky a p es zadní okapovou 

ním žlabového kotlíku a 

eneseme na pracovní desku a zde si 

íme délku spojovacího kusu (svodové roury) 

íme rysku a ru ní pilkou na plech 

ní roztahovák svodového potrubí a 

eme koleno spodní 

eme nýtovací klešt  a spoje nýtujeme

íme osovou vzdálenost svodového potrubí a linii 

íme vzdálenost 150 mm a vyzna íme 

kou vyvrtán otvor do hloubky cca 100 

edsazení svodového potrubí 25 mm od fasády domu

provedeno kotvení objímek svod



Od upravené zpevn

vyzna íme tesa skou tužkou na fasád

Do tohoto bodu bude ru

mm pro kotvení vrutu objímky

Již známe polohu spodní objímky svodu

Mezi vrty horní a spodní objímky vym

vzdálenost objímek nep

Na svodném potrubí je uvažováno celk

Vyzna ené body vyvrtáme do hloubky minimáln

kotvíme vruty objímek

Po osazení jednotlivých objímek m

Nejnižší kus osadíme do p

10.1.3 Pracovní úsek . 3 (st

Montáž okapnice plastové: [19

P ed zhotovením st ešního la

Po celé délce okapní hrany tohoto pracovního úseku 

okapnice 

Na p ipravený podklad z

linie horního okraje plastových okapnic, p

okapní hrany musí být vzdálen cca 20 mm od povrchu 

Plastové okapnice se postupn

h ebík

Ve st edu okapnice se h

s ur itou v lí, nejlépe uprost

Okapnice se spojují pomocí spojek tak, že mezi jednotlivými okapnicem

v le alespo  10 mm

Montáž záv trné lišty (TiZn, Cu, FeZn)

P ed samotnou pokládkou navržené skládané krytiny je 

V míst  štítové hrany p

záv trné lišty 

P ipravíme si materiál a ná

lišty r.š. 330 mm 
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Od upravené zpevn né plochy vym íme sm rem nahoru vzdálenost 150 mm a 

skou tužkou na fasád

Do tohoto bodu bude ru ní elektrickou vrta kou vyvrtán otvor do hloubky cca 100 

mm pro kotvení vrutu objímky

Již známe polohu spodní objímky svodu

Mezi vrty horní a spodní objímky vym íme vrty ostatních objímek, tak aby 

vzdálenost objímek nep esahovala vzdálenost více jak 2 m

Na svodném potrubí je uvažováno celkem se sedmi objímkami po vzdálenosti 1,7 m

ené body vyvrtáme do hloubky minimáln  100 mm a do t

kotvíme vruty objímek

Po osazení jednotlivých objímek m žeme za ít s montáží kolen a svodového potrubí 

Nejnižší kus osadíme do p edem p ipraveného lapa e st ešních splavenin

st ešní odvod ovaná plocha . 4) 

19] 

ešního la ování je t eba provést montáž okapnice

Po celé délce okapní hrany tohoto pracovního úseku bude p

ipravený podklad z d ev ného plného bedn ní se pomocí š

linie horního okraje plastových okapnic, p esah spodního p ehybu okapnic v

okapní hrany musí být vzdálen cca 20 mm od povrchu budoucího obložení 

okapnice se postupn  kladou dle vyzna ené linie a p ipev

edu okapnice se h ebík dorazí napevno a v ostatních oválných otvorech pak 

lí, nejlépe uprost ed oválných otvor  z d vodu teplotní dilatace 

í pomocí spojek tak, že mezi jednotlivými okapnicem

(TiZn, Cu, FeZn)

ed samotnou pokládkou navržené skládané krytiny je t eba provést záv

 štítové hrany p ipravíme podklad, na kterém bude provád

ipravíme si materiál a ná adí pro klempí ské práce a na díln  si vytvo

Diplomová práce 

rem nahoru vzdálenost 150 mm a 

or do hloubky cca 100 

íme vrty ostatních objímek, tak aby 

em se sedmi objímkami po vzdálenosti 1,7 m

 100 mm a do t chto otvor

montáží kolen a svodového potrubí 

ešních splavenin

eba provést montáž okapnice

Po celé délce okapní hrany tohoto pracovního úseku bude p ipevn na plastová 

ní se pomocí š rova ky vyzna í 

ehybu okapnic v míst

budoucího obložení 

ené linie a p ipev ují se pomocí 

ostatních oválných otvorech pak 

vodu teplotní dilatace 

í pomocí spojek tak, že mezi jednotlivými okapnicemi z stane 

eba provést záv trnou lištu

bude provád na montáž 

 si vytvo íme záv trné 



P ipravené díly si p eneseme na staveništ

S montáží záv trných lišt za

elní hranu p ipev ujeme ke štítové krokvi p

následn  kryjeme klobou

Zádní hranu v míst  pod skládanou krytinou p

vodní drážku 

Jednotlivé díly spojujeme pájením vždy s

spodní 

Záv trná lišta nedosahuje rozm

Je p edpokládáno, že na horním ohybu záv

p ipevn n pomocí svorek hromosvodu

Lemování st ny prostupující nad st

V tomto pracovní úseku

st ešní pláš  a bude t eba provést jejich lemování 

Lemující díl bude proveden z

V míst  lemování p ipravíme p

P ipravíme si materiál a ná

jednotlivé díly 

P ipravené díly si p eneseme na staveništ

Tesa skou tužkou vyzna

s diamantovým kotou

Drážku vy istíme pomocí smetáku a prost

S montáží lemování st

Jednotlivé díly spojujeme pájením vždy s

spodní 

Lemování bude umíst

pomocí p íponek za zp

Svislá ást bude pomocí hmoždinek po 300 mm kotvena do st

Lemování st ny nakonec p

p ipevníme ke zdivu komína

Všechny plechy, které lemují st

zalepí vhodným tmelem
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eneseme na staveništ  na místo výkonu práce

trných lišt za ínáme od okapu

ujeme ke štítové krokvi p išroubováním samo

 kryjeme klobou kem

míst  pod skládanou krytinou p ipev ujeme p íponkami za zp

Jednotlivé díly spojujeme pájením vždy s p esahem cca 150 mm horn

trná lišta nedosahuje rozm r , aby bylo t eba provést délkovou dilataci

edpokládáno, že na horním ohybu záv trné lišty bude veden hromosvodný drát 

n pomocí svorek hromosvodu

ny prostupující nad st ešní pláš  (TiZn, Cu, FeZn)

tomto pracovní úseku se nám vyskytují dv  st nové konstrukce vystupující nad 

 a bude t eba provést jejich lemování 

Lemující díl bude proveden z plechu r.š. 330 mm a bude opat en vodní drážkou

ipravíme podklad, na kterém bude provád na montáž 

ipravíme si materiál a ná adí pro klempí ské práce a na díln

eneseme na staveništ  na místo výkonu práce

skou tužkou vyzna íme linii drážky, kde poté pomocí elektrické kotou

diamantovým kotou em vy ežeme drážku

istíme pomocí smetáku a prost íkneme vodou

montáží lemování st ny za ínáme od okapu a postupujeme sm rem nahoru

Jednotlivé díly spojujeme pájením vždy s p esahem cca 150 mm horníh

Lemování bude umíst no pod skládanou krytinou, kde bude p

íponek za zp tnou vodní drážku

ást bude pomocí hmoždinek po 300 mm kotvena do st nové konstrukce

ny nakonec p ekryjeme krycí lištou a pomocí hmoždinek po 300 mm 

ipevníme ke zdivu komína

Všechny plechy, které lemují st novou konstrukci, se zafalcují do za

zalepí vhodným tmelem

Diplomová práce 

išroubováním samo eznými vruty a 

íponkami za zp tnou 

esahem cca 150 mm horního dílu p es 

eba provést délkovou dilataci

trné lišty bude veden hromosvodný drát 

nové konstrukce vystupující nad 

en vodní drážkou

na montáž 

ské práce a na díln  si vytvo íme 

elektrické kotou ové pily 

rem nahoru

esahem cca 150 mm horního dílu p es 

no pod skládanou krytinou, kde bude p ichyceno k latím 

nové konstrukce

pomocí hmoždinek po 300 mm 

novou konstrukci, se zafalcují do za íznuté drážky a 



Osazení protisn hových tašek s

Protisn hové tašky s hákem se budou klást dle 

Dle sklonu st echy a sn

protisn hová s hákem a taktéž celá druhá 

taškami pokryta 

Montáž sn holamu: [19] 

Dle SN 73 1901 je t

konstrukcemi u zadaného objektu bytového domu 

zachytáva i sn hu [23

Na východní ásti st echy bude osazen m

domu a nad p ilehlým chodníkem

P i pokládce krytiny je t

Tyto tašky se k la ování p

následn  se na tašky osadí držáky

Pokud nelze osadit sn

zesílenou mezila   

Maximální osová vzdálenost sn

Na p ipravené držáky p

Napojení více m íží na sebe se provádí pomocí svor

Montáž žlabových hák (TiZn, Cu, FeZn)

T ída nosnosti navržených žlabových hák

U okapní hrany je nutno 

odv trání 

Po osazení okapních latí bude v

uložení 

P i ur ení polohy hák

Nejprve se ur í p esah žlabového háku p

kon ila v zadní t etin

Na háku se vyzna í ohyb 

Hák se ohne a ocelovými vruty

Podle délky a spádu žlabu se p
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hových tašek s hákem [19]

hákem se budou klást dle technologického p edpisu Bramac

echy a sn hové oblasti je navrženo, že každá 7. taška musí bý

hákem a taktéž celá druhá ada sm rem od okapu musí být t

SN 73 1901 je t eba nad p ilehlými p šími komunikacemi

konstrukcemi u zadaného objektu bytového domu vybavit šikmou 

23] 

ásti st echy bude osazen m ížový sn holam nad vchodem do bytového 

ilehlým chodníkem  

i pokládce krytiny je t eba osadit sn holamové tašky 

ování p ipev ují dv ma vruty, které jsou sou

 se na tašky osadí držáky

Pokud nelze osadit sn holamové tašky do 100 mm od strany krokve je nutno 

Maximální osová vzdálenost sn holamových tašek je 900 mm

ipravené držáky p ipevníme sn holamové m íže

íží na sebe se provádí pomocí svorek a to co nejblíže k

(TiZn, Cu, FeZn) [19] 

ída nosnosti navržených žlabových hák  „H“ (nejvyšší t ída) dle 

nutno mít zesíleny kontralat  z d vodu dostate

ních latí bude v místech žlabových hák vydlabána drážka pro jejich 

ení polohy hák  se za íná na nejvyšším bodu budoucího žlabu

esah žlabového háku p es okapní la  a to tak, aby okapní taška 

etin  žlabu

í ohyb 

ocelovými vruty p ipevní do dlabu v okapní lati 

Podle délky a spádu žlabu se p ipraví ostatní žlabové háky

Diplomová práce 

technologického p edpisu Bramac

hové oblasti je navrženo, že každá 7. taška musí být 

rem od okapu musí být t mito 

komunikacemi a níže ležícími 

šikmou st echu ú innými 

holam nad vchodem do bytového 

ma vruty, které jsou sou ástí dodávky a 

holamové tašky do 100 mm od strany krokve je nutno použít 

ek a to co nejblíže k držáku 

ída) dle SN EN 612 

vodu dostate né plochy pro 

vydlabána drážka pro jejich 

íná na nejvyšším bodu budoucího žlabu

 a to tak, aby okapní taška 



Následn  se p ipevní žlabový hák na nejnižším míst

Mezi již p ipevn né žlabové háky se napnou dv

p ekontroluje spád 0,5 % 

Žlabové háky je t eba osadit tak, aby fináln

strany žlabu minimáln

P íprava krajního žlabu (žlab 

Svinovacím metrem se odm

P iloží se žlabový kotlík a tesa

Pomocí šablony kruhu vyzna

Ve žlabu provedeme do k

N žkami na plech vyst

rádius ve sm ru odtoku vody

P ipevn ní žlabového ela Ž  5 (TiZn, Cu, FeZn)

Žlabové elo a konec okapové

a p iložíme k sob

Po p iložení provedeme nát

Pro pájení si p ipravíme plynový ho

Pájený spoj zapo neme na styku v

spoje provedeme vodot

Po ochlazení spoje dostate

P ipevn ní žlabového ela  Ž

Stejný postup provedeme 

10 

Spojování žlab pájením (žlab 

Po p ichystání obou okapových žlab

Jelikož celková délka okapového kompletu je pouze 7

podlaze lešení 

Na žlabu, který je blíže deš

nasuneme druhý žlab

P ed nasunutím žlabu je t
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ipevní žlabový hák na nejnižším míst

né žlabové háky se napnou dv  š rky, skl

0,5 % a postupn  budou p ipevn ny ostatní žlabové háky 

eba osadit tak, aby fináln  osazený okapový žlab m

strany žlabu minimáln  o 10 mm níže než výšku zadní strany žlabu 

žlabu (žlab . 9) s otvorem pro okapový svod (TiZn, Cu, FeZn)

Svinovacím metrem se odm í vzdálenost st edu budoucího svodového otvoru

iloží se žlabový kotlík a tesa skou tužkou vyzna í ryska st edu žlabu a st

Pomocí šablony kruhu vyzna íme budoucí otvor žlabu 

Ve žlabu provedeme do k íže dva ezy ru ní pilkou na plech

žkami na plech vyst ehneme požadovaný otvor a gumovým kladívkem vyklepe

ru odtoku vody

 5 (TiZn, Cu, FeZn)

elo a konec okapového žlabu št tcem nat eme po obvodu pájecí kapalinou 

iložení provedeme nát r také na vn jší stran  spoje

ipravíme plynový ho ák s pájkou, tavidlem a pájecím kladívkem

neme na styku v míst  žlabové návalky a postupn

spoje provedeme vodot sné spojení

Po ochlazení spoje dostate n  spoj o istíme

Ž  6 (TiZn, Cu, FeZn)

Stejný postup provedeme p i spojení dalšího žlabového ela s okapovým žlabem 

pájením (žlab . 9 a 10) (TiZn, Cu, FeZn)

ichystání obou okapových žlab  s ely provedeme jejich spojení 

Jelikož celková délka okapového kompletu je pouze 7m m žeme provést spojení na 

Na žlabu, který je blíže deš ovému svodu, rozev eme pomocí kleští zadní návalku a 

nasuneme druhý žlab

ed nasunutím žlabu je t eba spojovaná místa nat ít pájecí kapalinou

Diplomová práce 

rky, sklonom rem se 

ny ostatní žlabové háky 

 osazený okapový žlab m l výšku p ední 

 o 10 mm níže než výšku zadní strany žlabu 

(TiZn, Cu, FeZn)

edu budoucího svodového otvoru

edu žlabu a st ed otvoru

ehneme požadovaný otvor a gumovým kladívkem vyklepeme 

eme po obvodu pájecí kapalinou 

pájkou, tavidlem a pájecím kladívkem

alky a postupn  po celé délce 

ela s okapovým žlabem . 

ely provedeme jejich spojení 

žeme provést spojení na 

pomocí kleští zadní návalku a 

ít pájecí kapalinou



Stykování žlab  uvažujeme s

Zadní návalky sev eme zp

Pro pájení si p ipravíme plynový ho

Pájený spoj zapo neme na styku v

spoje provedeme zevnit

Po ochlazení spoje dostate

Po provedení spoje a dostate

do žlabových hák  a pomocí 

Výška p ední strany žlabu musí být minimáln

d vodu zabezpe ení p

nap íklad nastat p i ucpání žlabového vtoku ne

Podokapní žlab je p ipraven pro montáž žlabového kotlíku

Osazení žlabového kotlíku svodu DS4

Na již p ipravený podokapní žlab

návalku provedeme ohyb záv

Montáž kolen a spojovacího kusu svodu

P ed montáží kolen vym

budoucí fasádou domu, tuto v

položíme ob  svodová kolena

Pomocí svinovacího metru si vym

Na svodové rou e pomocí tesa

u ežeme vym enou rouru

Na spojovací kus (ne

elektrickou utahova kou provedeme rozší

Spojovací kus nasuneme na horní koleno a poté nasun

Pro spojení kolen a spojovacího potrubí použijeme 

Na obvodové konstrukci vyzna

svodu si vyzna íme tesa

Od hrany spodního svodového kolene vyzna

na obvodové konstrukci

Do tohoto bodu bude ru

mm pro kotvení vrutu objímky
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 uvažujeme s 15mm p esahem 

eme zp t do p vodního tvaru 

ipravíme plynový ho ák s pájkou, tavidlem a pájecím kladívkem

neme na styku v míst  žlabové návalky a postupn

spoje provedeme zevnit  žlabu vodot sné spojení

Po ochlazení spoje dostate n  svar o istíme

a dostate ném zatuhnutí pájeného spoje osadíme komplet žlabu 

 a pomocí hákových per ho zajistíme 

ední strany žlabu musí být minimáln  o 10 mm níže než zadní 

ení p ípadného odtoku vody mimo fasádu objektu

i ucpání žlabového vtoku ne istotou, listím, apod.)

ipraven pro montáž žlabového kotlíku

Osazení žlabového kotlíku svodu DS4 (TiZn, Cu, FeZn)

ipravený podokapní žlab nasuneme žlabový kotlík a p es zadní okapovou 

návalku provedeme ohyb záv s  žlabového kotlíku

Montáž kolen a spojovacího kusu svodu DS4 (TiZn, Cu, FeZn)

montáží kolen vym íme vzdálenost mezi vyúst ním žlabového kotlíku a 

budoucí fasádou domu, tuto vzdálenost p eneseme na pracovní desku a zde si 

 svodová kolena

Pomocí svinovacího metru si vym íme délku spojovacího kusu (svodové roury) 

e pomocí tesa ské tužky vyzna íme rysku a ru

enou rouru

a spojovací kus (ne ezaný kraj) nasuneme rota ní roztahovák svodového potrubí a 

kou provedeme rozší ení konce roury

Spojovací kus nasuneme na horní koleno a poté nasuneme koleno spodní 

Pro spojení kolen a spojovacího potrubí použijeme nýtovací klešt

Na obvodové konstrukci vyzna íme osovou vzdálenost svodového potrubí a linii 

íme tesa skou tužkou

Od hrany spodního svodového kolene vyzna íme vzdálenost 150 mm a vyzna

na obvodové konstrukci

du bude ru ní elektrickou vrta kou vyvrtán otvor do hloubky cca 100 

mm pro kotvení vrutu objímky

Diplomová práce 

u, tavidlem a pájecím kladívkem

 žlabové návalky a postupn  po celé délce 

osadíme komplet žlabu 

 o 10 mm níže než zadní ást žlabu z 

ípadného odtoku vody mimo fasádu objektu (toto m že 

istotou, listím, apod.)

nasuneme žlabový kotlík a p es zadní okapovou 

ním žlabového kotlíku a 

eneseme na pracovní desku a zde si 

íme délku spojovacího kusu (svodové roury) 

íme rysku a ru ní pilkou na plech 

ní roztahovák svodového potrubí a 

eme koleno spodní 

nýtovací klešt  a spoje nýtujeme

íme osovou vzdálenost svodového potrubí a linii 

íme vzdálenost 150 mm a vyzna íme 

kou vyvrtán otvor do hloubky cca 100 



Je uvažováno p edsazení svodového potrubí 25 mm od fasády domu

Montáž svodového potrubí (TiZn, Cu, FeZn)

P ed osazením svodového potrubí bude provedeno kotven

Po montáži žlabových kolen již známe polohu horní o

Od upravené zpevn

vyzna íme tesa skou tužkou na fasád

Do tohoto bodu bude ru

mm pro kotvení vrutu objímky

Již známe polohu spodní objímky svodu

Mezi vrty horní a spodní objímky vym

vzdálenost objímek nep

Na svodném potrubí je uvažováno celkem se sedmi obj

Vyzna ené body vyvrtáme do hloubky minimáln

kotvíme vruty objímek

Po osazení jednotlivých objímek m

Nejnižší kus osadíme do p

10.2 Pracovní postup na západní 

10.2.1 Pracovní úsek . 4 (st

Montáž okapnice plastové: [19

P ed zhotovením st ešního la

Po celé délce okapní hrany tohoto 

okapnice 

Na p ipravený podklad z

linie horního okraje plastových okapnic, p

okapní hrany musí být vzdálen cca 20 mm od pov

Plastové okapnice se postupn

h ebík

Ve st edu okapnice se h

s ur itou v lí, nejlépe uprost

Okapnice se spojují pomocí spojek tak, že mezi jedn

v le alespo  10 mm
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edsazení svodového potrubí 25 mm od fasády domu

(TiZn, Cu, FeZn)

ed osazením svodového potrubí bude provedeno kotvení objímek svod

Po montáži žlabových kolen již známe polohu horní objímky

Od upravené zpevn né plochy vym íme sm rem nahoru vzdálenost 150 mm a 

skou tužkou na fasád

Do tohoto bodu bude ru ní elektrickou vrta kou vyvrtán otvor do hloubky cca

mm pro kotvení vrutu objímky

Již známe polohu spodní objímky svodu

Mezi vrty horní a spodní objímky vym íme vrty ostatních objímek, tak aby 

vzdálenost objímek nep esahovala vzdálenost více jak 2 m

Na svodném potrubí je uvažováno celkem se sedmi objímkami po vzdálenosti 1,7 m

ené body vyvrtáme do hloubky minimáln  100 mm a do t

kotvíme vruty objímek

Po osazení jednotlivých objímek m žeme za ít s montáží kolen a svodového potrubí 

Nejnižší kus osadíme do p edem p ipraveného lapa e st ešních splavenin

Pracovní postup na západní ásti st echy

st ešní odvod ovaná plocha . 5, 6 a 7) 

19] 

ešního la ování je t eba provést montáž okapnice

Po celé délce okapní hrany tohoto pracovního úseku bude p

ipravený podklad z d ev ného plného bedn ní se pomocí š

linie horního okraje plastových okapnic, p esah spodního p ehybu okapnic v

okapní hrany musí být vzdálen cca 20 mm od povrchu budoucího obložení 

Plastové okapnice se postupn  kladou dle vyzna ené linie a p ipev

edu okapnice se h ebík dorazí napevno a v ostatních oválných otvorech pak 

lí, nejlépe uprost ed oválných otvor  z d vodu teplotní dilatace 

Okapnice se spojují pomocí spojek tak, že mezi jednotlivými okapnicemi z

Diplomová práce 

edsazení svodového potrubí 25 mm od fasády domu

objímek svod

rem nahoru vzdálenost 150 mm a 

kou vyvrtán otvor do hloubky cca 100 

íme vrty ostatních objímek, tak aby 

kami po vzdálenosti 1,7 m

 100 mm a do t chto otvor

montáží kolen a svodového potrubí 

šních splavenin

eba provést montáž okapnice

pracovního úseku bude p ipevn na plastová 

ní se pomocí š rova ky vyzna í 

ehybu okapnic v míst

rchu budoucího obložení 

ené linie a p ipev ují se pomocí 

ostatních oválných otvorech pak 

otní dilatace 

otlivými okapnicemi z stane 



Montáž záv trné lišty (TiZn, Cu, FeZn)

P ed samotnou pokládkou navržené skládané krytiny je 

V míst  štítové hrany

záv trné lišty 

P ipravíme si materiál a ná

lišty r.š. 330 mm 

P ipravené díly si p eneseme na staveništ

S montáží záv trných lišt za

elní hranu p ipev ujeme ke štítové krokvi p

následn  kryjeme klobou

Zádní hranu v míst  pod skládanou krytinou p

vodní drážku 

Jednotlivé díly spojujeme pájením 

spodní 

Záv trná lišta nedosahuje rozm

Je p edpokládáno, že na horním ohybu záv

p ipevn n pomocí svorek hromosvodu

Lemování komínového t lesa (TiZn, Cu, FeZn)

P ed samotnou pokládkou navržené skládané krytiny je 

komínu 

Okolo prostupujícího komínového t

pokládat lemovací prvky

P ipravíme si materiál a ná

Tesa skou tužkou vyzna

s diamantovým kotou

Drážku vy istíme pomocí smetáku

Pomocí klempí ských nástroj

do zdiva kotvíme do komínového t

Tento díl r.š 330 mm, který je ukon

Poté provádíme montáž obou bo

s dolním dílem 
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trné lišty (TiZn, Cu, FeZn)

ed samotnou pokládkou navržené skládané krytiny je t eba provést záv

 štítové hrany p ipravíme podklad, na kterém bude provád

ipravíme si materiál a ná adí pro klempí ské práce a na díln  si vytvo

eneseme na staveništ  na místo výkonu práce

h lišt za ínáme od okapu

ujeme ke štítové krokvi p išroubováním samo

 kryjeme klobou kem

míst  pod skládanou krytinou p ipev ujeme p íponkami za zp

Jednotlivé díly spojujeme pájením vždy s p esahem cca 150 mm horního dílu p

trná lišta nedosahuje rozm r , aby bylo t eba provést délkovou dilataci

edpokládáno, že na horním ohybu záv trné lišty bude veden hromosvodný drát 

n pomocí svorek hromosvodu

(TiZn, Cu, FeZn)

ed samotnou pokládkou navržené skládané krytiny je t eba provést lemování 

Okolo prostupujícího komínového t lesa p ipravíme podklad, na který se budou 

pokládat lemovací prvky

materiál a ná adí pro tvorbu jednotlivých díl  lemování

skou tužkou vyzna íme linii drážky, kde poté pomocí elektrické kotou

diamantovým kotou em vy ežeme drážku

istíme pomocí smetáku a prost íkneme vodou 

ských nástroj  opracujeme spodní díl lemování a 

do zdiva kotvíme do komínového t lesa 

, který je ukon en okapní hranou, bude položen p

Poté provádíme montáž obou bo ních díl , které se postupn

Diplomová práce 

eba provést záv trnou lištu

ipravíme podklad, na kterém bude provád na montáž 

 si vytvo íme záv trné 

išroubováním samo eznými vruty a 

íponkami za zp tnou 

esahem cca 150 mm horního dílu p es 

eba provést délkovou dilataci

trné lišty bude veden hromosvodný drát 

eba provést lemování 

ipravíme podklad, na který se budou 

 lemování

íme linii drážky, kde poté pomocí elektrické kotou ové pily 

díl lemování a pomocí hmoždinek 

, bude položen p es krytinu

se postupn  spojují pájením 



Bo ní díly r.š 330 mm

p ipevn ny pomocí p

Svislá ást bo ních díl

t lesa 

Dále prob hne montáž zadního dílu

Zadní díl se ohýbá do tzv. sedla, které se spáduje sm

odvádí srážkovou vodu 

Lemování komínu nakonec p

mm p ipevníme ke zdivu komína

Všechny plechy, které lemují komínové tvarovky, se 

zalepí vhodným tmelem

Legenda k obrázku . 

1 spodní díl 

2 bo ní díl 

3 horní díl 

4 koncový ohyb

5 p íponka z plechového pásku

6 spoj 

8 krycí lišta 
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330 mm jsou vždy položeny pod krytinou, kde jsou k

ny pomocí p íponek p itlu ených k latím 

ních díl  je pomocí hmoždinek po 300 mm kotvena

hne montáž zadního dílu r.š 400 mm 

do tzv. sedla, které se spáduje sm rem na stranu komínu, kde 

odvádí srážkovou vodu 

Lemování komínu nakonec p ekryjeme dilata ní lištou a pomocí hmoždinek

ipevníme ke zdivu komína

Všechny plechy, které lemují komínové tvarovky, se zafalcují do

zalepí vhodným tmelem

. 36: 

plechového pásku

Diplomová práce 

, kde jsou k podkladu 

ena do komínového 

rem na stranu komínu, kde 

ní lištou a pomocí hmoždinek po 300 

zafalcují do za íznuté drážky a 



Obr. . 36 Lemování komína

Osazení odv trávacích hlavic 

Na p edem p ipravené 

odv trávací hlavice a upevníme ji ke st

P ipravíme si kloub a sklon st

sm ru hodinových ru

Horní ást kloubu oto

Umístíme areta ní svorku p

Veškeré spoje a h ebíky izolujeme krytinovým tmelem a umístíme hlavic

základnu 

Po instalaci zkontrolujeme, jestli se hlavice hladc
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Lemování komína [17]

trávacích hlavic 

ipravené la ování usadíme univerzální typizovanou základnu pro 

a upevníme ji ke st ešní konstrukci

ipravíme si kloub a sklon st echy vyrovnáme oto ením spodní 

ru hodinových ru i ek

ást kloubu oto íme na požadovanou pozici proti sm ru hodinových ru

ní svorku p es spoj a utáhneme

Veškeré spoje a h ebíky izolujeme krytinovým tmelem a umístíme hlavic

Po instalaci zkontrolujeme, jestli se hlavice hladce otá í

Diplomová práce 

ování usadíme univerzální typizovanou základnu pro 

ením spodní ásti kloubu ve 

ru hodinových ru i ek

ebíky izolujeme krytinovým tmelem a umístíme hlavici na 



Obr. . 37 Detail v míst

Obr. . 38 Typizovaná univerzální základna pro skládané krytin

Osazení protisn hových tašek s

Protisn hové tašky s hákem se budou klást dle 

Dle sklonu st echy a sn

protisn hová s hákem a taktéž celá druhá 

taškami pokryta 
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míst  odv trávací hlavice Lomanco [25]

Typizovaná univerzální základna pro skládané krytiny [

hových tašek s hákem [19]

hákem se budou klást dle technologického p edpisu Bramac

echy a sn hové oblasti je navrženo, že každá 7. taška musí být 

hákem a taktéž celá druhá ada sm rem od okapu musí být t

Diplomová práce 

[25]

technologického p edpisu Bramac

oblasti je navrženo, že každá 7. taška musí být 

rem od okapu musí být t mito 



Montáž sn holamu: [19] 

Dle SN 73 1901 je t

konstrukcemi u zadaného objektu bytového domu 

zachytáva i sn hu [23

Na východní ásti st echy bude osazen m

domu a nad p ilehlým chodníkem 

P i pokládce krytiny je t

Tyto tašky se k la ování p

následn  se na tašky osadí držáky

Pokud nelze osadit sn

zesílenou mezila   

Maximální osová vzdálenost sn

Na p ipravené držáky p

Napojení více m íží na sebe se provádí pomocí svorek a to co nejblí

Montáž stoupacích plošin a komínové lávky:

Na komínovou lávku

plošiny, stoupací plošina má rozm

Umíst ní stoupací plošin

P ed osazením stoupací plošiny je t

s držáky 

V míst  nosných tašek je t

mm od horní hrany záv

Tašky se položí na la

Následn  osadíte držáky plošiny, které pomocí sklonom

p ipevníme maticemi 

Do držáku vložíme plošinu se stejným p

šrouby s k ídlatou maticí 
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SN 73 1901 je t eba nad p ilehlými p šími komunikacemi

zadaného objektu bytového domu vybavit šikmou 

23] 

ásti st echy bude osazen m ížový sn holam nad vchodem do bytového 

ilehlým chodníkem 

i pokládce krytiny je t eba osadit sn holamové tašky 

ování p ipev ují dv ma vruty, které jsou sou

 se na tašky osadí držáky

Pokud nelze osadit sn holamové tašky do 100 mm od strany krokve je nutno 

Maximální osová vzdálenost sn holamových tašek je 900 mm 

ipravené držáky p ipevníme sn holamové m íže

íží na sebe se provádí pomocí svorek a to co nejblíže k

a komínové lávky: [19] 

Na komínovou lávku o rozm ru 1000x250 mm bude p ístup pomocí 

, stoupací plošina má rozm r 410x250 mm 

plošiny a lávky je zobrazeno ve výkrese p dorysu st

ed osazením stoupací plošiny je t eba položit dv  nosné tašky stoupací plošiny 

 nosných tašek je t eba zesílit la ování mezilatí, která je ve vzdálenosti 230 

mm od horní hrany záv sné lat  a p ipevní se vruty (viz obr. . 39)

Tašky se položí na la ování a p ipevní se vruty

 osadíte držáky plošiny, které pomocí sklonom ru vyrovnáme do roviny a 

ipevníme maticemi (viz obr. . 40) 

Do držáku vložíme plošinu se stejným p esahem na obou koncích a p

ídlatou maticí 

Diplomová práce 

komunikacemi a níže ležícími 

šikmou st echu ú innými 

holam nad vchodem do bytového 

ma vruty, které jsou sou ástí dodávky a 

holamové tašky do 100 mm od strany krokve je nutno použít 

íží na sebe se provádí pomocí svorek a to co nejblíže k držáku 

ístup pomocí jedné stoupací 

dorysu st echy 

 nosné tašky stoupací plošiny 

ování mezilatí, která je ve vzdálenosti 230 

)

ru vyrovnáme do roviny a 

esahem na obou koncích a p ipevníme 



Obr. . 39 P

Obr. . 40

Montáž bezpe nostního háku:

Pro zajišt ní bezpe ného p

bezpe nostního háku

prost edky nebo na n

Bezpe nostní hák bude umíst

Hák se nasune na p ipev

Kontralat  se pomocí speciálních vrut

Profil následn  p ipevníme stejnými vruty na kontralat

Vytvo í se vý ez na p
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P ipevn ní nosné tašky stoupací plošiny [20]

40 Vyvážení držáku plošiny do roviny [20]

[19] 

ní bezpe ného p ístupu na komínovou lávku bude provedena montáž 

nostního háku, k n muž je možno p ipoutat osobní ochranné pracovní 

edky nebo na n j lze zav sit žeb ík

nostní hák bude umíst n u výstupního okna Luminex AT 

ipev ovací profil a vym í jeho umíst ní

 se pomocí speciálních vrut  p ipevní nad a pod polohou profilu 

ipevníme stejnými vruty na kontralat (viz obr. 

ez na p íslušné tašce a krytina se vrátí do p vodní polohy

Diplomová práce 

]

ístupu na komínovou lávku bude provedena montáž 

ipoutat osobní ochranné pracovní 

ipevní nad a pod polohou profilu 

(viz obr. . 41) 

vodní polohy



Obr. . 41 P ipevn

Montáž výstupního okna Luminex AT:

Výstupní okno Luminex AT bud

P ed samotnou montáží výstupního okna je t

Provedeme vým nu v

Okno položíme na lat

Vyjmeme okno a st ešní la

Dále se provedou dva úhlop

sponkova ky k latím (viz obr. 

Nad oknem se v kontralati vy

vzniklé spáry se vloží p

Spodní okraj pruhu se vyhrne k

Do tak p ipraveného otvoru vložíme okno (viz obr. 

Z p dního prostoru p

Nastavíme okenní k ídlo a montáž je dokon
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ipevn ní p ipev ovacího profilu bezpe nostního háku

Montáž výstupního okna Luminex AT: [19] 

Výstupní okno Luminex AT bude sloužit pro výstup na st echu 

ed samotnou montáží výstupního okna je t eba ur it jeho polohu 

nu v rovin  kontralatí 

Okno položíme na lat  a vyzna íme jeho vnit ní obrys

Vyjmeme okno a st ešní la  se vy eže 

Dále se provedou dva úhlop í né ezy ve fólii a cípy fólie se p

latím (viz obr. . 42) 

kontralati vy ízne prostup pro vytvo ení fóliového žlabu a do 

vzniklé spáry se vloží p edem p ipravený pruh fólie (viz obr. . 43

Spodní okraj pruhu se vyhrne k h ebeni a p ipevní se sponkami k lati

ipraveného otvoru vložíme okno (viz obr. . 44) 

dního prostoru p ipevníme popruhy okna k latím 

Nastavíme okenní k ídlo a montáž je dokon ena

Diplomová práce 

nostního háku [20]

it jeho polohu 

ezy ve fólii a cípy fólie se p ipevní pomocí 

ení fóliového žlabu a do 

43) 

lati



Obr. . 42

Obr. . 43 Vy íznutí prostupu pro fóliový žlab nad oknem

Obr. . 44
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42 Provedení úhlop í ných ez  ve fólii [20]

Vy íznutí prostupu pro fóliový žlab nad oknem [

4 Osazení výstupního okna Luminex AT [20]

Diplomová práce 

[20]



Montáž kompletu odv trání DuroVent:

Pro odv trání kanaliza

DuroVent 

V míst  kompletu odejmeme tašky a do hydroizola

šablony otvor 

Do otvoru vložíme napojovací manžetu, zaklapneme ho

vodot sný prostup fólií 

Do manžety vsuneme napojovací tr

Tašku p ipevníme k lati pomocí vrut

Obr. 

Obr. 
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trání DuroVent: [19] 

trání kanaliza ního potrubí bude provedena montáž kompletu

 kompletu odejmeme tašky a do hydroizola ní fólie vy

Do otvoru vložíme napojovací manžetu, zaklapneme horní p írubu a máme hotov 

sný prostup fólií (viz obr. . 45) 

Do manžety vsuneme napojovací trubku vloženou do prostupové tašky

lati pomocí vrut  a upevníme nástavec s krytem (viz obr. 

Obr. . 45 Vložení vodot sné manžety [20]

Obr. . 46 Upevn ní nástavce s krytem [20]

Diplomová práce 

ního potrubí bude provedena montáž kompletu odv trání 

ní fólie vy ežeme pomocí 

írubu a máme hotov 

ubku vloženou do prostupové tašky

krytem (viz obr. . 46) 



Montáž kompletu pro anténu:

P ipravíme dva nezávisle pevné body na konstrukci krovu

Prostup anténové ty

žlábkem 

Podle pr m ru ty e antény se u

Nástavec s ty í antény se vloží do p

Anténovou ty  p ipevní

Anténovou ty  ut sníme tmelem K 

Obr. . 

Montáž žlabových hák (TiZn, Cu, FeZn)

T ída nosnosti navržených žlabových hák

U okapní hrany je nutno 

odv trání 

Po osazení okapních latí bude v

uložení 

P i ur ení polohy hák

Nejprve se ur í p esah žlab

kon ila v zadní t etin

Na háku se vyzna í ohyb 

Hák se ohne a ocelovými vruty

Podle délky a spádu žlabu se p

Následn  se p ipevní žlab
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[19] 

nezávisle pevné body na konstrukci krovu

Prostup anténové ty e se provede t emi ezy ve fólii s vyspád

e antény se u eže nástavec

í antény se vloží do p ipevn né prostupové tašky 

ipevníme na pevné body 

sníme tmelem K (viz obr. . 47) 

. 47 Ut sn ní anténové ty e tmelem K [20]

(TiZn, Cu, FeZn) [19] 

ída nosnosti navržených žlabových hák  „H“ (nejvyšší t ída) dle 

nutno mít zesíleny kontralat  z d vodu dostate

Po osazení okapních latí bude v místech žlabových hák vydlabána drážka pro jejich 

ení polohy hák  se za íná na nejvyšším bodu budoucího žlabu

esah žlabového háku p es okapní la  a to tak, aby okapní taška 

etin  žlabu

í ohyb 

ocelovými vruty p ipevní do dlabu v okapní lati 

Podle délky a spádu žlabu se p ipraví ostatní žlabové háky

ipevní žlabový hák na nejnižším míst   

Diplomová práce 

dovaným fóliovým 

ída) dle SN EN 612

vodu dostate né plochy pro 

vydlabána drážka pro jejich 

íná na nejvyšším bodu budoucího žlabu

 a to tak, aby okapní taška 



Mezi již p ipevn né žlabové háky se napnou dv

p ekontroluje spád 0,5 % 

Žlabové háky je t eba osadit tak, aby fináln

strany žlabu minimáln

P íprava krajního žlabu (žlab 

Svinovacím metrem se odm

P iloží se žlabový kotlík a 

Pomocí šablony kruhu vyzna

Ve žlabu provedeme do k

N žkami na plech vyst

rádius ve sm ru odtoku vody

P ipevn ní žlabového ela Ž 7 

Žlabové elo a konec okapového žlabu št

a p iložíme k sob

Po p iložení provedeme nát

Pro pájení si p ipravíme plynový ho

Pájený spoj zapo neme na styku v

spoje provedeme vodot

Po ochlazení spoje dostate

Takto p ipravený krajní žlab osadíme do žlabových hák

Spojování žlab  pájením (žlab 

Po p ichystání okapových žlab

Na žlabu, který je blíže deš

nasuneme druhý žlab

P ed nasunutím žlabu je t

Stykování žlab  uvažujeme s

Zadní návalky sev eme zp

Pro pájení si p ipravíme plynový ho

Pájený spoj zapo neme na styku v

spoje provedeme zevnit

Po ochlazení spoje dostate
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né žlabové háky se napnou dv  š rky, sklonom

0,5 % a postupn  budou p ipevn ny ostatní žlabové háky 

eba osadit tak, aby fináln  osazený okapový žlab m

strany žlabu minimáln  o 10 mm níže než výšku zadní strany žlabu 

íprava krajního žlabu (žlab . 11) s otvorem pro okapový svod (TiZn, Cu, FeZn)

Svinovacím metrem se odm í vzdálenost st edu budoucího svodového otvoru

iloží se žlabový kotlík a tesa skou tužkou vyzna í ryska st edu žlabu a st

Pomocí šablony kruhu vyzna íme budoucí otvor žlabu

Ve žlabu provedeme do k íže dva ezy ru ní pilkou na plech

žkami na plech vyst ehneme požadovaný otvor a gumovým kladívkem vyklepe

ru odtoku vody

7 (TiZn, Cu, FeZn)

elo a konec okapového žlabu št tcem nat eme po obvodu pájecí kapalinou 

iložení provedeme nát r také na vn jší stran  spoje

ipravíme plynový ho ák s pájkou, tavidlem a pájecím kladívkem

neme na styku v míst  žlabové návalky a postupn

spoje provedeme vodot sné spojení

Po ochlazení spoje dostate n  spoj o istíme

ipravený krajní žlab osadíme do žlabových hák

 pájením (žlab . 11 až 13) (TiZn, Cu, FeZn)

ichystání okapových žlab  provedeme jejich spojení 

Na žlabu, který je blíže deš ovému svodu, rozev eme pomocí kleští zadní návalku a 

nasuneme druhý žlab

ed nasunutím žlabu je t eba spojovaná místa nat ít pájecí kapalinou

 uvažujeme s 15mm p esahem 

eme zp t do p vodního tvaru 

ipravíme plynový ho ák s pájkou, tavidlem a pájecím kladívkem

neme na styku v míst  žlabové návalky a postupn

spoje provedeme zevnit  žlabu vodot sné spojení

Po ochlazení spoje dostate n  svar o istíme

Diplomová práce 

rky, sklonom rem se 

ny ostatní žlabové háky 

 osazený okapový žlab m l výšku p ední

 o 10 mm níže než výšku zadní strany žlabu 

(TiZn, Cu, FeZn)

edu budoucího svodového otvoru

edu žlabu a st ed otvoru

ehneme požadovaný otvor a gumovým kladívkem vyklepeme 

eme po obvodu pájecí kapalinou 

pájkou, tavidlem a pájecím kladívkem

 žlabové návalky a postupn  po celé délce 

eme pomocí kleští zadní návalku a 

ít pájecí kapalinou

pájkou, tavidlem a pájecím kladívkem

postupn  po celé délce 



Výška p ední strany žlabu musí být minimáln

d vodu zabezpe ení p

nap íklad nastat p i ucpání žlabového vtoku ne

Spojování žlab  pájením (žlab 

Dilata ní spoj za íná ohnutím zadní návalky na jednom z

žlab  v délce p ibližn

Na ten samý žlab nasuneme krytky návalky na p

ji do asn  sm rem od spoje, tak aby bylo možno pohodln

Po p iložení druhého žlabu upevníme oba díly hákovými pe

sev eme zp t klešt mi do p

Krytku návalky posuneme zp

Do žlabových díl  vložíme dilata

Dilata ní díl vytáhneme a p

nat eme pájecí kapalinou

Pryžovou ást dilata

propálení 

Pro pájení si p ipravíme plynový ho

Pájené spoje vždy provádíme pouze na spoji dilata

po celé délce spoj  provedeme zevnit

Žlabové návalky nikdy nepájíme

Po ochlazení spoje dostate

Na záv r provedeme pájený spoj pouze na jedné stran

musí být vždy nepájená

Spojování žlab  pájením (žlab 

viz p edchozí bod spojování žlab

P íprava žlabu (žlab . 16) s otvorem pro okapový svod

viz p edchozí bod p ípravy žlabu 

Spojování žlab  pájením (žlab 

viz p edchozí bod spojování žlab
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ední strany žlabu musí být minimáln  o 10 mm níže než zadní 

ení p ípadného odtoku vody mimo fasádu objekt

i ucpání žlabového vtoku ne istotou, listím, apod.)

 pájením (žlab . 13 a 14) se žlabovou dilatací v rozvodí (TiZn, Cu, FeZn)

íná ohnutím zadní návalky na jednom z p ipravených okapových 

ibližn  15 – 25 mm  

Na ten samý žlab nasuneme krytky návalky na p ední žlabovou návalku a odsuneme 

rem od spoje, tak aby bylo možno pohodln  napojit druhý žlab

iložení druhého žlabu upevníme oba díly hákovými pery a zádní ná

mi do p vodního stavu

Krytku návalky posuneme zp t na místo spoje a oto ením zacvakneme 

 vložíme dilata ní spojku a vyzna íme místo pájení

ní díl vytáhneme a p ed pájením jednotlivé díly v míst

eme pájecí kapalinou

ást dilata ního prvku zakryjeme hadrem, abychom zabránili možn

ipravíme plynový ho ák s pájkou, tavidlem a pájecím kladívkem

Pájené spoje vždy provádíme pouze na spoji dilata ního a žlabového dílu a postupn

 provedeme zevnit  žlabu vodot sné spojení

Žlabové návalky nikdy nepájíme

Po ochlazení spoje dostate n  svar o istíme

r provedeme pájený spoj pouze na jedné stran  krytky návalky, jedna

epájená

 pájením (žlab . 14 a 15) se žlabovou dilatací (TiZn, Cu, FeZn)

spojování žlab  se žlabovou dilatací 

otvorem pro okapový svod (TiZn, Cu, FeZn)

ípravy žlabu s otvorem pro okapový svod 

 pájením (žlab . 16 a 17) (TiZn, Cu, FeZn)

spojování žlab

Diplomová práce 

 o 10 mm níže než zadní ást žlabu z 

ípadného odtoku vody mimo fasádu objektu (toto m že 

istotou, listím, apod.)

(TiZn, Cu, FeZn)

ipravených okapových 

ední žlabovou návalku a odsuneme 

 napojit druhý žlab

iložení druhého žlabu upevníme oba díly hákovými pery a zádní návalku 

ením zacvakneme 

íme místo pájení

míst  pájeného spoje 

ního prvku zakryjeme hadrem, abychom zabránili možnému 

pájkou, tavidlem a pájecím kladívkem

ového dílu a postupn

 krytky návalky, jedna strana 

(TiZn, Cu, FeZn)  



Spojování žlab  pájením (žlab 

viz p edchozí bod spojování žlab

Spojování žlab  pájením (žlab 

viz p edchozí bod spojování žlab

P íprava krajního žlabu (žlab 

viz p edchozí bod p ípravy žlabu s

P ipevn ní žlabového ela Ž 8 

viz p edchozí bod p ipevn

Spojování žlab  pájením (žlab 

viz p edchozí bod spojování žlab

Osazení žlabového kotlíku svodu 

Na již p ipravené podo

návalku provedeme ohyb záv

Montáž kolen svodu DS5, DS6, DS7

P ed montáží kolen vym

budoucí fasádou domu, 

položíme ob  svodová kolena

Pomocí svinovacího metru si vym

Na svodové rou e pomocí tesa

u ežeme vym enou r

Na spojovací kus (ne

elektrickou utahova kou provedeme rozší

Spojovací kus nasuneme na horní koleno a poté nasun

Pro spojení kolen a spojovacího potrubí použ

Na obvodové konstrukci vyzna

svodu si vyzna íme tesa
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 pájením (žlab . 17 a 18) se žlabovou dilatací v rozvodí (TiZn, Cu, FeZn)

spojování žlab  se žlabovou dilatací 

 pájením (žlab . 18 a 19) (TiZn, Cu, FeZn)

spojování žlab

íprava krajního žlabu (žlab . 20) s otvorem pro okapový svod (TiZn, Cu, FeZn)

ípravy žlabu s otvorem pro okapový svod 

8 (TiZn, Cu, FeZn)

ipevn ní žlabového ela

 pájením (žlab . 19 a 20) (TiZn, Cu, FeZn)

spojování žlab

Osazení žlabového kotlíku svodu DS5, DS6, DS7 (TiZn, Cu, FeZn)

podokapní žlaby nasuneme žlabové kotlíky a p

návalku provedeme ohyb záv s  žlabového kotlíku

, DS6, DS7 (TiZn, Cu, FeZn)

montáží kolen vym íme vzdálenost mezi vyúst ním žlabového kotlíku a 

budoucí fasádou domu, tuto vzdálenost p eneseme na pracovní desku a zde si 

 svodová kolena

Pomocí svinovacího metru si vym íme délku spojovacího kusu (svodové roury) 

e pomocí tesa ské tužky vyzna íme rysku a ru

enou rouru 

Na spojovací kus (ne ezaný kraj) nasuneme rota ní roztahovák svodového potrubí a 

kou provedeme rozší ení konce roury

Spojovací kus nasuneme na horní koleno a poté nasuneme koleno spodní 

Pro spojení kolen a spojovacího potrubí použijeme nýtovací klešt

Na obvodové konstrukci vyzna íme osovou vzdálenost svodového potrubí a linii 

íme tesa skou tužkou

Diplomová práce 

(TiZn, Cu, FeZn)

(TiZn, Cu, FeZn)

y nasuneme žlabové kotlíky a p es zadní okapovou 

ním žlabového kotlíku a 

eneseme na pracovní desku a zde si 

íme délku spojovacího kusu (svodové roury) 

íme rysku a ru ní pilkou na plech 

ní roztahovák svodového potrubí a 

eme koleno spodní 

ijeme nýtovací klešt  a spoje nýtujeme

íme osovou vzdálenost svodového potrubí a linii 



Od hrany spodního svodového kolene vyzna

na obvodové konstrukci

Do tohoto bodu bude ru

mm pro kotvení vrutu objímky

Je uvažováno p edsazení svodového potrubí 25 mm od fasády domu

Montáž svodového potrubí DS5, DS6, DS7

P ed osazením svodového potrubí bu

Po montáži žlabových kolen již známe polohu horní o

Od upravené zpevn

vyzna íme tesa skou tužkou na fasád

Do tohoto bodu bude ru

mm pro kotvení vrutu objímky

Již známe polohu spodní objímky svodu

Mezi vrty horní a spodní objímky vym

vzdálenost objímek nep

Vyzna ené body vyvrtáme do hloubk

kotvíme vruty objímek

Po osazení jednotlivých objímek m

Nejnižší kus osadíme do p

64 

Od hrany spodního svodového kolene vyzna íme vzdálenost 150 mm a vyzna

na obvodové konstrukci

oto bodu bude ru ní elektrickou vrta kou vyvrtán otvor do hloubky cca 100 

mm pro kotvení vrutu objímky

edsazení svodového potrubí 25 mm od fasády domu

DS5, DS6, DS7 (TiZn, Cu, FeZn)

ed osazením svodového potrubí bude provedeno kotvení objímek svod

Po montáži žlabových kolen již známe polohu horní objímky

Od upravené zpevn né plochy vym íme sm rem nahoru vzdálenost 150 mm a 

skou tužkou na fasád

Do tohoto bodu bude ru ní elektrickou vrta kou vyvrtán otvor do hloubky cca 100 

mm pro kotvení vrutu objímky

Již známe polohu spodní objímky svodu

Mezi vrty horní a spodní objímky vym íme vrty ostatních objímek, tak aby 

vzdálenost objímek nep esahovala vzdálenost více jak 2 m

ené body vyvrtáme do hloubky minimáln  100 mm a do t

kotvíme vruty objímek

Po osazení jednotlivých objímek m žeme za ít s montáží kolen a svodového potrubí 

Nejnižší kus osadíme do p edem p ipraveného lapa e st ešních splavenin

Diplomová práce 

íme vzdálenost 150 mm a vyzna íme 

kou vyvrtán otvor do hloubky cca 100 

edsazení svodového potrubí 25 mm od fasády domu

de provedeno kotvení objímek svod

rem nahoru vzdálenost 150 mm a 

otvor do hloubky cca 100 

íme vrty ostatních objímek, tak aby 

 100 mm a do t chto otvor

montáží kolen a svodového potrubí 

ešních splavenin
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1. Položkové rozpo ty  

Varianta A – Položkový rozpo

Viz rozpo et ROZP-DP01 

Tento položkový rozpo

klempí ské konstrukce. Neuvažuje se s

Varianta B – Položkový rozpo

Viz rozpo et ROZP-DP02 

Tento položkový rozpo

klempí ské konstrukce. Neuvažuje se s

Varianta C – Položkový rozpo

Viz rozpo et ROZP-DP03 

Tento položkový rozpo

plechu na klempí ské konstrukce. Uvažuje se s

Varianta C – Položkový rozpo

Viz rozpo et ROZP-DP04

Tento položkový rozpo

nát ru p i jedné obnov  pozinkovaného ocelového plechu. 

2 

Položkový rozpo et pro titanzinkový plech (TiZn)

DP01 v ásti p íloh. 

položkový rozpo et stanovuje cenu p i použití titanzinkového plechu na 

ské konstrukce. Neuvažuje se s ochranným nát rem.  

vý rozpo et pro m d ný plech (Cu)

DP02 v ásti p íloh. 

položkový rozpo et stanovuje cenu p i použití m d

ské konstrukce. Neuvažuje se s ochranným nát rem.  

Položkový rozpo et pro pozinkovaný ocelový plech (FeZn)

DP03 v ásti p íloh. 

položkový rozpo et stanovuje cenu p i použití pozinkovaného ocelového 

ské konstrukce. Uvažuje se s ochranným protikorozním nát

Položkový rozpo et pro údržbu pozinkovaných ocelových plech

DP04 v ásti p íloh.  

položkový rozpo et stanovuje cenu provedení ochranného protikorozní

 pozinkovaného ocelového plechu. 

Diplomová práce 

ití titanzinkového plechu na 

d ného plechu na 

plech (FeZn)

i použití pozinkovaného ocelového 

ochranným protikorozním nát rem.  

inkovaných ocelových plech

et stanovuje cenu provedení ochranného protikorozního 



2. Vyhodnocení celkových po

Celkové náklady jednotlivých materiálových variant 

rozpo t , které jsou sou

konstrukcích, které nejsou sou

materiálov srovnávané klempí

lemování nadst ešních zdí, lemování komínového t

systém. V tší ást klempí

a je t eba tyto práce dostate

plechu není uvažováno s

ocelových plech bude proveden

Graf. . 1 – Celkové ekonomické vyhodnocení materiálových varian
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50 000 K

100 000 K

150 000 K

200 000 K

250 000 K

300 000 K

Varianta A - TiZn

78 251 K

0 K

32 376 K

0 K
23 232 K

Dodávka klempí Dodávka nat

3 

po izovacích náklad   

Celkové náklady jednotlivých materiálových variant vyplívají z

sou ástí této práce. Cenové srovnání je provedeno na klempí

konstrukcích, které nejsou sou ástí systémového ešení vybrané st

srovnávané klempí ské výrobky pat í lemování štít

ešních zdí, lemování komínového t lesa a podokapní odvod

ást klempí ských prací bude probíhat sou asn  s pokrýva

dostate n  koordinovat. U variant z titanzinkového a m

plechu není uvažováno s ochranným nát rem. U varianty s použitím pozinkovaných 

bude proveden ochranný protikorozní nát r. 

Celkové ekonomické vyhodnocení materiálových varian

TiZn Varianta B - Cu Varianta C -

78 251 K

203 776 K

28 163 K

0 K

4 991 K

32 376 K

39 257 K

36 219 K

0 K

5 446 K

23 232 K

51 037 K

15 712 K

Dodávka nat ra Montáž klempí Montáž nat ra

Diplomová práce 

Celkové náklady jednotlivých materiálových variant vyplívají z položkových 

Cenové srovnání je provedeno na klempí ských 

ešení vybrané st ešní krytiny. Mezi 

í lemování štít  záv trnou lištou, 

lesa a podokapní odvod ovací 

pokrýva skými pracemi

titanzinkového a m d ného 

použitím pozinkovaných 

Celkové ekonomické vyhodnocení materiálových variant

- FeZn

28 163 K

4 991 K

36 219 K

5 446 K
15 712 K

DPH (21%)



3. Vyhodnocení pracovní ety

Složení pracovní ety p

použitém materiálu nem

plechu je t eba provést ochranný nát

pracovního procesu nat ra

1x vedoucí ety – klempí

1x klempí

1x pomocný d lník 

1x nat ra  – p i variant

Graf. . 2
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Varianta A - TiZn

3

4 

Vyhodnocení pracovní ety

ety p i provád ní klempí ských konstrukcí se v

použitém materiálu nem ní a pouze u varianty s použitím pozinkovaného ocelového 

eba provést ochranný nát r, proto v záv ru klempí ských prací nastoupí do 

pracovního procesu nat ra . Na zadaném objektu je navrženo složení pracovní 

klempí

i variant  použití pozinkovaného plechu (FeZn) 

2 – Vyhodnocení po tu len  pracovní ety 

Varianta B - Cu Varianta C - FeZn

3

4

Po et len  pracovní ety

Diplomová práce 

ských konstrukcí se v závislosti na 

použitím pozinkovaného ocelového 

ských prací nastoupí do 

. Na zadaném objektu je navrženo složení pracovní ety:

FeZn



4. Vyhodnocení asové náro

Vyhodnocení asových náro

výstup  z položkového rozpo

klempí  a u varianty C se v

ochranného nát ru. 

Graf. . 3 
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5 

asové náro nosti 

asových náro ností jednotlivých variant je provedeno na základ

položkového rozpo tu. U varianty A a B se uvažuje pouze s

 a u varianty C se v záv ru pracovního procesu zapojí nat

. 3 – asová náro nost jednotlivých variant 

Varianta B - Cu Varianta C - FeZn

137,89 hod
127,73 hod

0 hod
21,46 hod

Klempí i Nat ra

Diplomová práce 

ností jednotlivých variant je provedeno na základ

tu. U varianty A a B se uvažuje pouze s pracovní inností 

ru pracovního procesu zapojí nat ra  pro zhotovení 

FeZn

hod

21,46 hod



5. Vyhodnocení životnosti 

Varianta A (TiZn)

U nejvíce namáhaných 

let. Vztaženo na tzv. polovi

0,70 mm) vychází i pro maximální úbytek 

let v nejnáro n jším prost

životnost 90 let životností minimální.

Varianta B (Cu)

Životnost systému je bezkonkuren

160 let - a nevyžaduje žádnou údržbu v

Varianta C (FeZn)

Výhodou je nízká po

na zne išt ní prost edí a tlouš

nát r , pro prodloužení životnosti

Graf. 
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Varianta A - TiZn
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Zaru ená životnost - Varianta C je podmín

6 

U nejvíce namáhaných ástí, tj. st ešních žlab , lze o ekávat životnost cca 40 

let. Vztaženo na tzv. polovi ní úbytek tlouš ky (nap . 0,35 mm p

0,70 mm) vychází i pro maximální úbytek 4 µm/rok statistická o ekávaná život

jším prost edí. Vycházejíc z extrémní hodnoty 4 

životnost 90 let životností minimální. [26]  

Životnost systému je bezkonkuren n  nejdelší ze všech možných 

a nevyžaduje žádnou údržbu v etn  povrchových úprav. [27

nízká po izovací cena, nevýhodou však omezená trvanlivost (v

edí a tlouš ce vrstvy zinku 3-25 let) a s tím související nutnost 

, pro prodloužení životnosti. [13]

Graf. . 4 – Životnost materiálových variant 

TiZn Varianta B - Cu Varianta C - FeZn

80 let

25 let

Varianta C je podmín na provedením ochranných nát r

Diplomová práce 

ekávat životnost cca 40 – 50 

. 0,35 mm p i výchozí tlouš ce 

ekávaná životnost 90 

extrémní hodnoty 4 µm/rok je tedy 

 nejdelší ze všech možných ešení - od 80 do 

27]

izovací cena, nevýhodou však omezená trvanlivost (v závislosti 

25 let) a s tím související nutnost 

FeZn

r  v cyklu 5 let



6. Vyhodnocení záruk  

VAR A: Záruka na materiál z

VAR B: Záruka na materiál z

(Výrobci záruku poskytují pouze na vyžádání)

VAR C: Záruka na materiál z

Graf. 
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VAR A: Záruka na materiál z titanzinkového plechu:   

VAR B: Záruka na materiál z m d ného plechu:    

(Výrobci záruku poskytují pouze na vyžádání) [27]  

VAR C: Záruka na materiál z ocelového pozinkovaného plechu: 

Graf. . 5 – Záruka materiálových variant 

Varianta B - Cu Varianta C - FeZn

40 let

2 roky

Záruka na materiál - na m né výrobky pouze na vyžádání

Diplomová práce 

30 let  [28]

40 let   

2 roky [29] 

FeZn



7. Vyhodnocení údržby  

VAR A: bezúdržbová

uhli itého vzniká patina ze zásaditého uhli

VAR B: bezúdržbová (vlivem p

uhli itého vzniká patina ze zásaditého uhli

VAR C: ochranný protikorozní nát

Obr. . 48 Tabulka doporu

Obr. . 49 Tabulka orienta

Finan ní náklady na obn

v položkovém rozpo tu na obnovu a údržbu klempí

sou ástí této práce. 
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VAR A: bezúdržbová (vlivem p sobení kyslíku, atmosférické vlhkosti a oxidu 

itého vzniká patina ze zásaditého uhli itanu zine natého ZnCO3)

VAR B: bezúdržbová (vlivem p sobení kyslíku, atmosférické vlhkosti a oxidu 

itého vzniká patina ze zásaditého uhli itanu m natého CuCO3)

VAR C: ochranný protikorozní nát r v intervalech cca po 5 letech

Tabulka doporu ených cykl  kontrol vybraných konstrukcí

Tabulka orienta ních cykl  údržby a obnovy vybraných konstrukcí

ní náklady na obnovu nát r  klempí ských konstrukcí jsou vy

tu na obnovu a údržbu klempí ských konstrukcí. Tento rozpo

Diplomová práce 

sobení kyslíku, atmosférické vlhkosti a oxidu 

natého ZnCO3)

sobení kyslíku, atmosférické vlhkosti a oxidu 

tého CuCO3)

 kontrol vybraných konstrukcí [23]

 údržby a obnovy vybraných konstrukcí [23]

ských konstrukcí jsou vy ísleny 

ských konstrukcí. Tento rozpo et je 



Graf. . 6 – Finan

8. Vyhodnocení všech kritérií 

Ekonomické vyhodnocení jednotlivých materiálových variant je p

základ  položkových rozpo

pozinkovaný plech. Tento materiál je z

ochranné povrchové nát

se jeho cena srovnává s

Životnost titanzinkových okapových systému je uvád

nejvíce namáhané konstrukce a obecn

dosahuje cca 80 let. Po izovací náklady na klempí

za to jeho životnost dosahuje 80 

klempí ských prací, tak u všech variant bylo uv
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Finan ní náklady na údržbu po uplynutí 25 let

Vyhodnocení všech kritérií 

vyhodnocení jednotlivých materiálových variant je p

 položkových rozpo t . Cenov  nejdostupn jší materiálem je ocelový 

pozinkovaný plech. Tento materiál je z hlediska životnosti nejhorším a vyžaduje 

ochranné povrchové nát ry v intervalech cca po 5 letech. P ibližn  po 15 letech užívání 

se jeho cena srovnává s po izovací cenou bezúdržbového materiálu z titanzinku.

Životnost titanzinkových okapových systému je uvád na cca 50 let, nicmén

nejvíce namáhané konstrukce a obecn  uvád ná životnost titanzinkových konstrukcí 

Po izovací náklady na klempí ské konstrukce z

za to jeho životnost dosahuje 80 – 160 rok . Co se tý e personálního

ských prací, tak u všech variant bylo uvažováno se t emi pracovníky a pouze u 

TiZn Varianta B - Cu Varianta C -

0 K

31 743 K

0 K

44 957 K

0 K

16 107 K

Dodávka Montáž DPH (21%)

Diplomová práce 

25 let

vyhodnocení jednotlivých materiálových variant je posouzeno na 

jší materiálem je ocelový 

hlediska životnosti nejhorším a vyžaduje 

 po 15 letech užívání 

cenou bezúdržbového materiálu z titanzinku.  

na cca 50 let, nicmén  toto jsou 

á životnost titanzinkových konstrukcí 

m di jsou nejvyšší, 

ho obsazení b hem 

emi pracovníky a pouze u 

- FeZn

31 743 K

44 957 K

16 107 K



varianty z pozinkovaného plechu je t

pro vytvo ení ochranného nát

nem ní, avšak nejlépe ze všech t

Z hlediska záruky je na tom nejh

hodnocených kritérií dle použitého materiálu viz 

kritérií a graf . 7. 

VYHODNOCENÍ Varianta A

Ekonomické 133 859 K

Personální obsazení 

asová náro nost 

Životnost 

Záruka 

Údržba (25 let) 

Tab. . 

Graf. 

Ekonomické 
vyhodnocení Personální 

obsazenost

90 531 K

4

133 859 K

294 070 K

Varianta C (FeZn)
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varianty z pozinkovaného plechu je t eba v záv ru klempí ských prací p

ení ochranného nát ru. asová náro nost jednotlivých variant se výrazn

ní, avšak nejlépe ze všech t ech jsou na tom práce s titanzinkovým materiálem. 

hlediska záruky je na tom nejh e ocelový pozinkovaný plech. Celkový seznam 

hodnocených kritérií dle použitého materiálu viz tabulka . 10 vyhodnocení všech 

Varianta A  

(TiZn) 

Varianta B  

(Cu)

133 859 K  s DPH 294 070 K  s DPH 90

3 osoby 3 osoby 

110 hod 138 hod 

50 let 100 let 

30 let 40 let 

0 0 92 807

Tab. . 10 – Tabulka vyhodnocení všech kritérií 

Graf. . 7 – Celkové vyhodnocení všech kritérií 

asová 
náro nost Životnost

Záruka
Údržba (po 25 

149 hod
25 let

2 roky

3 110 hod

50 let

30 let

3 138 hod

100 let

40 let

Varianta C (FeZn) Varianta A (TiZn) Varianta B (Cu)

Diplomová práce 

ských prací p ivolat nat ra e 

jednotlivých variant se výrazn

titanzinkovým materiálem. 

e ocelový pozinkovaný plech. Celkový seznam 

vyhodnocení všech 

Varianta C  

(FeZn)

90 531 K  s DPH 

3 (4) osoby 

149 hod 

25 let 

2 roky 

92 807 K  s DPH 

Údržba (po 25 
letech)

92 807 K

0 K

0 K

Varianta B (Cu)



9. Záv r 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo navržení tech

provedení st ešních klempí

materiálových variant z

prací. St ešní klempí ské konstrukce jsou navrženy na objektu vzd

administrativního centra, který je zast

st ešní roviny na západní stran

skládaná krytina z betonových tašek skládaných na la

srovnání jsem si vybral materiál 

d vodem výb ru t chto materiál

dlouhodob  tradi ními materiály v klempí

materiál pro srovnání jsem si vybral titanzinek. V

konstrukce za al dost 

klempí skými konstrukcemi, které se srovnávají a vyhodnocu

jsou záv trné lišty lemující st

úrove  st ešní roviny, dále lemování zdí nad st

okapový systém. Ostatní klempí

sn holamy, ešení prostup

dodavatele krytiny, st ešních oken a v

jednotlivé pracovní úkony rozebrány a rozd

vytvo en jejich podrobný popis v

konkrétní objekt stanovuje postup klempí

technickým manuálem pro p

Sou ástí této diplomové práce byla také stavební 

dokumentaci pro prov

dokumentaci administrativního a vzd

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

350/2012 Sb., a souvisejících vyhlášek a technickýc

V pr b hu zpracování

norem, právních p edpis

obsahuje úvodní ást diplomové práce. Vypracováním této diplomové pr

rozší il poznatky o klempí

cenové náro nosti, životnosti a údržb
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Hlavním cílem mé diplomové práce bylo navržení technologického postupu 

ešních klempí ských konstrukcí v etn vyhodnocení vybraných 

materiálových variant z hlediska finan ních náklad  a asové náro

ešní klempí ské konstrukce jsou navrženy na objektu vzd

administrativního centra, který je zast ešen sedlovou st echou se spádem

ešní roviny na západní stran  je navržena ve spádu 17°. Na této

betonových tašek skládaných na la ování. Pro ekonomické a 

materiál titanzinkový, m d ný a ocelový pozinkovaný

chto materiál , je to, že m d né a ocelové pozinkované plechy jsou 

ními materiály v klempí ství a stále nejpoužívan

materiál pro srovnání jsem si vybral titanzinek. V této dob  se pro klempí

využívat a je stejn  jako m  bezúdržbový. 

skými konstrukcemi, které se srovnávají a vyhodnocují dle zadaných kritérií, 

trné lišty lemující st ešní hranu štítu a hranu st echy vy

ešní roviny, dále lemování zdí nad st ešní rovinu, lemování komína a st

okapový systém. Ostatní klempí ské prvky jako jsou sn hové st ešní háky,

ešení prostup , okna jsou u všech variant ešeny ze systémových prvk

ešních oken a v tracích hlavic. V technologickém postupu jsou 

jednotlivé pracovní úkony rozebrány a rozd leny do ty  pracovních úsek

en jejich podrobný popis v etn  ilustra ních obrázk . Tento dokument, který na 

ní objekt stanovuje postup klempí ských prací, by m l být dostate

technickým manuálem pro p ípravu a realizaci ešených prací. 

ástí této diplomové práce byla také stavební ást zam ena na projektovou 

dokumentaci pro provád ní stavby. V této ásti jsem zpracoval projektovou 

dokumentaci administrativního a vzd lávacího centra dle stavebního zákona 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, novelizován zákonem 

350/2012 Sb., a souvisejících vyhlášek a technických norem.

vání práce jsem využil spoustu internetových zdroj

edpis , technických list  a literatury. Seznam jednotlivých zdroj

ást diplomové práce. Vypracováním této diplomové pr

il poznatky o klempí ských konstrukcích, materiálech a p edevším informace o 

nosti, životnosti a údržb  byly pro m  zajímavým p ínosem.

Diplomová práce 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo navržení technologického postupu 

vyhodnocení vybraných 

asové náro nosti provád ných 

ské konstrukce jsou navrženy na objektu vzd lávacího a 

echou se spádem 35°. ást 

éto st eše je navržena 

ování. Pro ekonomické a asové 

ný a ocelový pozinkovaný. Hlavním 

né a ocelové pozinkované plechy jsou 

ství a stále nejpoužívan jšími. Jako t etí 

 se pro klempí ské

 bezúdržbový. Mezi st ešními 

skými konstrukcemi, které se srovnávají a vyhodnocují dle zadaných kritérií, 

echy vy nívající nad nižší 

ešní rovinu, lemování komína a st ešní 

ní háky, st ešní lávka, 

ešeny ze systémových prvk

technologickém postupu jsou 

 pracovních úsek  a je zde 

. Tento dokument, který na 

l být dostate ným 

ena na projektovou 

jsem zpracoval projektovou 

lávacího centra dle stavebního zákona . 

ádu, novelizován zákonem . 

jsem využil spoustu internetových zdroj , technických 

 a literatury. Seznam jednotlivých zdroj

ást diplomové práce. Vypracováním této diplomové práce jsem si 

edevším informace o 

ínosem.


