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Anotace 

 

Cílem této bakalářské práce je vypracování technologie provádění svislé nosné konstrukce 

rodinného domu u dřevostavby ze Systému Steico. Výrobky firmy Steico  obsahují přírodní 

dřevěná vlákna. Všechny použité materiály jsou ekologické a hospodárné k přírodním 

zdrojům. Tloušťka obvodových stěn je 285 mm a tloušťka vnitřních nosných příček je 150 

mm. Součástí této práce je také zhotovení podkladů pro stavební povolení, harmonogram, 

rozpočet a nedílnou součástí této práce je výkresová část. 

 

 

Annotation 

 

The aim of this bachelor thesis is working out the technology of vertical load-bearing 

construction of the wooden house of Steico System. The products of the Steico company 

contain natural wooden fibers. All the materials used in the construction are ecologic and 

economical towards the natural sources. The thickness of the circumferential walls is 285 

milimeters and the thickness of the load-bearing partition is 150 milimeters. The thesis 

includes drawing up the groundwork for building permit, schedule, budget and drawings. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

 

1.NP První nadzemní podlaží 

2.NP Druhé nadzemní podlaží 

ČSN Česká státní norma 

EN Evropská norma 

EPS Extrudovaný polystyren 

U Součinitel prostupu tepla [W/m2K] 

λ Součinitel tepelné vodivosti [W/mK] 

μ Faktor difúzního odporu 

ŽP Životní prostředí 

EC Eurokód 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
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A.1.Identifikační údaje stavby, stavebníka, projektanta 

 

A.1.1. Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:   Rodinný dům Steico 

Druh stavby:    Rodinný dům 

Charakter stavby:   Novostavba 

Účel stavby:    Bytový dům 

Místo stavby: Katastr. území Vrbno pod Pradědem, Mnichov, parc.č.  

615/4 

Způsob stavby: Dodavatelský 

Stavební úřad: Vrbno pod Pradědem 

Stupeň PD: Stavební povolení 

Projektant:  Jiří Sedlář 

Předpokládaný termín výstavby: 3/2016 – 6/2017 

 

Záměrem stavebníka a obsah předpokládané projektové dokumentace ke stavebnímu povolení 

je výstavba rodinného domu na parcele 615/4 v katastrálním území Vrbno pod Pradědem, 

Mnichov. Jedná se o 3 podlažní dřevostavbu rodinného domu se 2 obytnými podlaží a 

podkrovím. Objekt je zastřešen sedlovou střechou. 

V prvním nadzemním podlaží se nachází zádveří, na které je napojena komora, technická 

místnost a chodba. Na chodbu dále navazuje wc, koupelna, pracovna, schodišťový prostor a 

obývací pokoj spojen s kuchyní. 

Ve druhém nadzemním podlaží se nachází chodba, na kterou je napojen schodišťový prostor, 

wc, koupelna a čtyři obytné pokoje. 

 

Obvodové konstrukce jsou difuzně uzavřené, jedná se o systém Steico, který má deklarovaný 

součinitel tepelné vodivosti 0,18 W/m2K. Nosníky budou zhotoveny z „I“ profilu Steico Wall 

39. Jako izolace konstrukce bude použita izolace Steico Flex (Součinitel tepelné vodivosti 

0,038 W/m2K). Z exteriéru bude konstrukce zaklopena izolační dřevovláknitými desky Steico 

Protect (Součinitel tepelné vodivosti 0,049 W/m2K), na které bude nanesena vnější omítka 

Therm Wood (Součinitel tepelné vodivosti 0,700 W/m2K). Z vnitřní strany bude nosná 

konstrukce zaklopena OSB deskami Eurostrand 4 PD (Součinitel tepelné vodivosti 0,130 
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W/m2K), na které budou připevněné vertikálně latě 60 / 40, které budou tvořit instalační 

zateplenou předstěnu. Předstěna bude vyplněna izolací Steico Flex (Součinitel tepelné 

vodivosti 0,038 W/m2K) a bude sloužit pro rozvod vody a elektroinstalace. Záklop předstěny 

bude proveden SDK desky Fermacell (Součinitel tepelné vodivosti 0,320 W/m2K). Střešní 

krytina bude z titanzinkového plechu. 

 

A.2.Identifikační údaje stavebníka 

 

Název stavebníka:   VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební  

Adresa:    Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava – Poruba 

 

A.3.Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace 

 

Název:     Kamenský – Stavby a konstrukce s.r.o. 

Adresa:    Vrbno pod Pradědem, Mnichov 236 

Telefon:    777 726 015 

eMail:     Frantisek.Kamensky@Kamensky.cz   

IČO:     619 725 84 

Zastoupena:    Ing. František Kamenský 

 

A.4.Zpracovatel jednotlivých částí projektové dokumentace: 

 

Architektonické a stavební řešení: Ing. František Kamenský, Jiří Sedlář 

Stavebně konstrukční:  Jiří Sedlář 

Statika:    Jiří Sedlář 

Požárně bezpečnostní řešení: Jakub Mikláš 

Technika prostředí staveb:  Bc. Zdeněk Lanči 

Vytápění a zdravotechnika: Bc. Zdenek Lanči 

Silnoproud:    Miroslav Hoško  

Vzduchotechnika:   Jan Šenkeřík 

 

A.5.Seznam vstupních podkladů 

 

mailto:Frantisek.Kamensky@Kamensky.cz
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Cílem stavebníka je postavení dřevostavby v pasivním standartu ze systému Steico. Dalším 

cílem bude postavení oplocení pozemku stavby a vybudováním příjezdové zpevněné 

komunikace, která bude navazovat na veřejnou komunikaci. Nedílnou projektu bude též 

napojení inženýrských sítí na stávající rozvody. Jedná se výhradně o obytnou budovu bez 

komerčních účelů. 

 

Použité vstupní podklady: 

 Informace poskytnuté stavebníkem 

 Informace z katastrálního úřadu 

 Informace ze stavebního úřadu 

 Výškopis a polohopis 

 Seznam souřadnic  

 

A.6.Údaje o území a pozemku stavby 

 

A.6.1. Rozsah řešeného území 

 

Stavební parcela je majetkem stavebníka. Stavební parcela se nachází v katastrálním území 

města Vrbna pod Pradědem, Mnichov, parc.č.  615/4. 

 

A.6.2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 

 

Stavební parcela, na které má stát rodinný dům je momentálně nevyužita. Jedná se o stavební 

parcelu, na které nestojí v současné době žádný objekt. Parcela se nachází v klidné části města 

Vrbna pod Pradědem, kde jsou situovány rodinné domy. Při návrhu byly respektovány 

stanovené územní plány města Vrbna pod Pradědem.  

 

A.6.3. Údaje o stavebním pozemku 

 

Stavební pozemek parc.č. 615/4 se nachází v katastrálním úřadu Vrbno pod Pradědem – část 

Mnichov. Pozemek je určen pro výstavbu rodinného domu. Na pozemek je vstup ze severní 

strany včetně příjezdu z obecní komunikace. Parcela je vymezena z východní strany 
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pozemkem s bytovými domy. Ze severní a západní strany parcela sousedí s neohraničenými 

parcely, které jsou nevyužité. 

 

Informace o stavebním pozemku: 

Číslo parcely:   615/4 

Výměra:    912 m2   

Katastrální území:   Vrbno pod Pradědem - Mnichov 

Číslo L V:    186 

Typ parcely:    Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:    DKM 

Určení výměry:   Ze souřadnic v S - JTSK 

Druh pozemku:   Orná půda 

Omezení vlastnického práva: Nejsou evidována žádná omezení. 

 

A.6.4. Památková ochrana 

 

Stavební parcela se nalézá mimo zájem státní památkové péče, není tedy nutnost přijímat 

zvláštní opatření při zpracování projektu a při následné realizaci. 

 

A.6.5. Zátopové území 

 

Staveniště se nachází mimo zátopová pásma. 

 

A.6.6. Ochranná pásma 

 

Staveniště se nachází mimo ochranná pásma. 

 

A.6.7. Ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa a zemědělského fondu 

 

Parcela určená k zástavbě nespadá do zemědělského půdního fondu. 

 

A.6.8. Údaje o odtokových poměrech 
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Během výstavby rodinného domu nedojde ke zhoršení odtokových poměrů na stavební 

parcele, nevznikne tedy riziko zaplavení sousedních parcel. Voda z parcely bude svedena do 

retenční jímky a poté dojde k jejímu vsakování do podloží na parcele.  

 

A.6.9. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 

 

Návrh je v souladu s územně plánovací dokumentací města Vrbna pod Pradědem a vydaným 

územním rozhodnutím. 

 

A.6.10. Údaje o splnění obecných požadavků na využití území 

 

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými právními předpisy a zvláště pak se zákonem 

č. 183/2006 Sb [1]., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a dále 

souvisejícími právními předpisy, jmenovitě: 

 

 Vyhláška č.268/2009 Sb.[19], o technických požadavcích na stavby. 

 Vyhláška č. 398/2009 Sb.[20], o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb.[21], o dokumentaci staveb. 

 

 

A.6.11. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Stavba splňuje veškeré požadavky dotčených orgánů. Dokumentace je zpracována v souladu 

s územním rozhodnutím města Vrbna pod Pradědem.  Souhlas na stavebním oboru stavebního 

úřadu zajistila firma Kamenský – stavby a konstrukce s.r.o.. Vyjádření o splnění všech 

požadavků dotčených orgánů zajistila firma Kamenský – Stavby a konstrukce s.r.o.. 

 

A.6.12. Seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Na parcelu se nevztahují žádné úlevové řešení ani žádné jiné výjimky. 
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A.6.13. Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 

Nejsou předpokládané související ani podmiňující investice, které by mohli ohrozit výstavbu 

rodinného domu. 

 

A.6.14. Seznam dotčených parcel a staveb při provádění výstavby 

 

Výstavba rodinného domu nebude mít za následek dotčení okolních parcel a staveb. Po dobu 

výstavby nedojde ke zvýšení hlučnosti a prašnosti. V průběhu výstavby dojde k čištění 

vozidel, aby se minimalizovalo znečištění vozovky od mechanizace použité pří výstavbě 

rodinného domu. Stavba nezasahuje do žádného ochranného pásma a neleží ani v památkové 

zóně. 

 

A.7.Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

A.7.1. Údaje o provedených průzkumech 

 

Pro vypracování dokumentace byly provedeny následující průzkumy a měření. Výsledky 

těchto měření byly zahrnuty do vypracování projektové dokumentace. 

 

 Inženýrsko – geologický průzkum území. Vypracoval Geo – drilling ( 3/2014 ) 

 Inženýrsko – geologický průzkum území - doplňkový. Vypracoval Geo – 

drilling ( 4/2014 ) 

 Pasportizace okolních objektů. Vypracoval Kamenský – Stavby a konstrukce 

s.r.o. (12/2013 ) 

 Geodetické zaměření staveniště a okolí stavby včetně inženýrských sítí. ( 

5/2014 ) 

 Korozní průzkum. Vypracoval Energo test ( 4/2014 ) 

 Světelně technické studie. Vypracoval Kamenský – Stavby a konstrukce s.r.o. ( 

12/2013 ) 

 Rozptylové studie. Vypracoval Ing. Pavel Janoszek 

 Hlukové studie. Vypracoval Atem s.r.o. ( 1/2014 ) 
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 Průkaz energetické náročnosti budovy. Vypracoval Kamenský – Stavby a 

konstrukce s.r.o. (1/2014) 

 Dokumentace pro stavební povolení. Vypracoval Kamenský – Stavby a 

konstrukce s.r.o. (8/2013) 

 Dokumentace pro územní řízení. Vypracoval Kamenský – Stavby a konstrukce 

s.r.o. (8/2013) 

 Dokumentace pro realizaci stavby. Vypracoval Kamenský – Stavby a 

konstrukce s.r.o. (8/2013) 

 Katastrální mapa 

 Fotodokumentace a osobní průzkum 

 Platné normy a předpisy 

 

A.7.2. Doprava 

 

Součástí projektu je i vybudování příjezdové komunikace k rodinnému domu, která bude 

napojena na stávající obecnou komunikaci, která leží na severní straně parcely. Jedná se o 

klasickou obslužnou komunikaci. Mezi stávající komunikací a rodinným domem je navržena 

jedno proudová příjezdová cesta z betonové pojezdové dlažby. Parkovací stání bude řešeno 

vybudováním dvou parkovacích míst před rodinným domem. 

 

A.7.3. Napojení na technickou infrastrukturu 

 

Staveništní přípojka vodovodu: 

Zásobování stavby vodou bude řešeno skrz nově vybudovanou přípojku vody DN 40, která 

bude napojena na městský rozvod vody. Do doby zřízení této přípojky bude prozatím stavba 

zásobena užitkovou vodou s cisterny. Pitná voda bude prozatím balená. 

 

Přípojka vodovodu 

Napojení vodovodní přípojky bude na veřejný vodovod řád DN 100 z litinových trubek. 

Veřejný vodovod je ve správě města Vrbna pod Pradědem. Napojení bude provedeno pomocí 

odbočné tvarovky 100/40. Přípojka bude uzavíratelná uzávěrem DN 40 se zemní soupravou, 

která bude kryta uličním víkem. Potrubí povede do technické místnosti budoucího objektu, 

kde v 1.NP bude umístěna vodoměrná soustava. Potrubí v zemi je uloženo v pískové lóži dle 
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výkresu uložení vodovodního potrubí. Krytí potrubí ve volném prostoru bude minimálně 1100 

mm od upraveného terénu. Nad potrubím venkovního potrubí bude uložena výstražná folie 

modré barvy. 

 

Kanalizační přípojka 

Kanalizační přípojka pro odvod splaškové a dešťové vody bude napojena na městkou 

kanalizační síť KT 300. 

Z objektu budou odváděny odpadní vody od zařizovacích předmětů pomocí odpadního 

potrubí, které bude vedeno v podloží pod základovou deskou, kde se sjednotí a bude svedeno 

do prostupu v základových pásech. Splaškové vody budou odváděné do svodného potrubí, 

které bude uloženo v podloží pod základovou deskou a bude svedeno do prostupu 

v základovém pásu. Svod se dále napojí kanalizační přípojky jednotné kanalizace. Voda ze 

střechy bude svedena do okapních rýn a bude svedena na gaigeru a následně vypouštěna do 

kanalizační přípojky.  Před napojením do splaškové kanalizace do kanalizační přípojky bude 

umístěna čistící kus. Uložení potrubí bude do pískové lóže 100 mm a obsypu 300 mm. Nad 

potrubím nesmí být žádné trvalé konstrukce, ani vyšší porost (stromy).  

 

Přípojka plynovodu 

Před stavební parcelou se nachází veřejný středotlaký plynovod STL DN 100, o tlaku 100 

KPa. Na toto potrubí bude napojena plynová přípojka pro rodinný dům. Na hranici veřejného 

a soukromého pozemku bude na přípojce umístěn hlavní uzávěr. Bude se jednat o uzávěr DN 

32 se zemní soupravou a krytou pouličním víkem. Odtud bude veden plynovod v zemi 

k obytnému domu a jeden metr před objektem dojde k redukci na DN 25, která povede do 

technické místnosti v 1.NP. Z technické místnosti bude plynovod veden v dimenzi DN 20. 

  

Napájení elektrickou energii 

Ze severní strany bude zřízená elektroměrová rozvodnice, kde bude umístěno pět sad pojistek 

3x400AV. Skříně budou majetkem poskytovatele a budou veřejně přístupné. V těchto skříních 

bude napojeno stávající kabelová vedení 2 x AYKY 3 x 185 + 95 (pojistkové sady). Vývod 

v pojistkové skříní bude sloužit pro připojení elektroměrového rozvaděče pro rodinný dům. 

Připojení elektroměrového rozvaděče bude proveden kabely AYKY-J 3x 120 + 70 mm2. 

 

A.8.Údaje o stavbě 
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A.8.1. Nová stavba nebo změna stavby 

 

Jedná se o novostavbu rodinného domu. 

 

A.8.2. Účel užívání stavby 

 

Investičním záměrem stavebníka je výstavba obytného rodinného domu bez komerčních 

účelů. 

 

A.8.3. Trvalá nebo dočasná stavba 

 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

A.8.4. Údaje o ochraně stavby dle právních předpisů 

 

Stavba nezasahuje do žádné zóny spadající pod právní ochranu. 

 

A.8.5. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z právních 

předpisů. 

 

Veškeré podmínky pro splnění požadavků dotčených orgánů byli splnění a popsány v části D. 

 

A.8.6. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území 

 

Podmiňující stavební činnosti předcházející výstavbě rodinného domu je napojení stavby na 

inženýrské sítě. To je napojení na vodovodní řád, napojení na splaškovou kanalizaci, napojení 

elektrické energie a napojení plynovodu. Veškeré přípojky jsou přivedeny a zakončeny na 

okraji stavební parcely. Dále bude pozemek napojen na obecnou komunikaci města. Jiná 

opatření nejsou nutná. 

 

A.8.7. Navrhované hodnoty stavby 
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Maximální rozměry:   12,955 x 8990 m 

Zastavěná plocha:    116,465 m2 

Celková užitná plocha   191,18 m2 

Výška střechy°°    + 9,866 

Sklon střechy:    35° 

Počet bytů:     1 

 

A.8.8. Energetická náročnost stavby 

 

Rodinný dům je navrhnut v pasivním standartu splňující požadavky na úsporu energií 

 

A.8.9. Bilance stavby 

 

Energetická bilance  

Jmenovité napětí:   400/230V  

Jmenovitý kmitočet:   50 Hz  

Rozvodná soustava:   3+PEN/TN-C (hlavní rozvody)  

Rozvodná soustava:   3+N+PE/TN-S (vlastní instalace) 

Měření el. energie:   samostatné fakturační elektroměry  

 

Stručná charakteristika spotřeby bytu:  

Požadovaná hodnota hl. jističe před elektroměrem 3x25A. 

Struktura odběru:  El. vaření    4,0 kW  

   Osvětlení    1,5 kW  

   Plynový kotel    3,5 kW 

   Ost. spotř.    6,0 kW  

   Celkem    15,0 kW  

 

Bilance spotřeby vody 

Struktura odběru: Předpokládaná spotřeba  150l/os.den 

   Počet osob v domě  5 osob 

   Denní spotřeba vody  750 l/den 

 

Bilance roční potřeby tepla 
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Posouzení ztrát rodinného domu dle ČSN EN 12 831[36] a ČSN 73 0540-2[37], oblast 

výpočtové teploty v zimě = - 15 °C. 

 

A.8.10. Základní členění výstavby 

 

Členění: 

 Vytyčovací práce 

 Výkopové práce 

 Betonování základů 

 Stavba svislých konstrukcí 

 Stavba vodorovných konstrukcí 

 Stavba střechy 

 Stavba oplocení 

 Dokončovací práce 

 

Předpokládaná lhůta včetně postupu výstavby:   

Předpokládané zahájení stavby:   1.3.2016 

Předpokládané ukončení stavby:   30.6.2016 

Lhůta výstavby:     4 měsíce 

 

3/2016 – Zaměření stavby, vytyčení inženýrských sítí, výkopové práce 

4/2016 – Natažení kanalizace a vodovodu, betonáž základů, kotvení pozednic stěn 

5/2016 – Montáž obvodových stěn a příček, montáž stropů, natažení instalací, montáž střechy 

6/2106 – položení podlah, stavba oplocení stavebně dokončovací práce 

  

Stavba nepředpokládá postupné uvádění do provozu. 

 

A.8.11. Orientační investiční náklady stavby 

 

Předpokládané investiční náklady stavby: 2.350.000 Kč bez DPH 
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B.1.Údaje stavby 

 

B.1.1. Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:   Rodinný dům Steico 

Druh stavby:    Rodinný dům 

Charakter stavby:   Novostavba 

Účel stavby:    Bytový dům 

Místo stavby: Katastr. území Vrbno pod Pradědem, Mnichov, parc.č.  

615/4 

Způsob stavby: Dodavatelský 

Stavební úřad: Vrbno pod Pradědem 

Stupeň PD: Stavební povolení 

Stavebník: VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební 

 Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava – Poruba 

 

Projektant:  Jiří Sedlář 

Předpokládaný termín výstavby: 3/2016 – 6/2017 

 

Záměrem stavebníka a obsah předpokládané projektové dokumentace ke stavebnímu povolení 

je výstavba rodinného domu na parcele 615/4 v katastrálním území Vrbno pod Pradědem, 

Mnichov. Jedná se o 3 podlažní dřevostavbu rodinného domu se 2 obytnými podlaží a 

podkrovím. Objekt je zastřešen sedlovou střechou. 

V prvním nadzemním podlaží se nachází zádveří, na které je napojena komora, technická 

místnost a chodba. Na chodbu dále navazuje wc, koupelna, pracovna, schodišťový prostor a 

obývací pokoj spojen s kuchyní. 

Ve druhém nadzemním podlaží se nachází chodba, na kterou je napojen schodišťový prostor, 

wc, koupelna a čtyři obytné pokoje. 

 

Obvodové konstrukce jsou difuzně uzavřená, jedná se o systém Steico, který má deklarovaný 

součinitel tepelné vodivosti 0,18 W/m2K. Nosníky budou zhotoveny z „I“ profilu Steico Wall 

39. Jako izolace konstrukce bude použita izolace Steico Flex (Součinitel tepelné vodivosti 

0,038 W/m2K). Z exteriéru bude konstrukce zaklopena izolační dřevovláknitými desky Steico 
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Protect (Součinitel tepelné vodivosti 0,049 W/m2K), na které bude nanesena vnější omítka 

Therm Wood (Součinitel tepelné vodivosti 0,700 W/m2K). Z vnitřní strany bude nosná 

konstrukce zaklopena OSB deskami Eurostrand 4 PD (Součinitel tepelné vodivosti 0,130 

W/m2K), na které budou připevněné vertikálně latě 60 / 40, které budou tvořit instalační 

zateplenou předstěnu. Předstěna bude vyplněna izolací Steico Flex (Součinitel tepelné 

vodivosti 0,038 W/m2K) a bude sloužit pro rozvod vody a elektroinstalace. Záklop předstěny 

bude proveden SDK desky Fermacell (Součinitel tepelné vodivosti 0,320 W/m2K). Střešní 

krytina bude z titanzinkového plechu. 

 

B.1.2. Přehled výchozích podkladů  

 

Normy ČSN, zaměření současného stavu, typové podklady. 

 

B.2.Zhodnocení území stavby 

 

B.2.1. Přírodní poměry zájmového území 

 

Z hlediska regionálně – geomorfologického členění náleží území v podsestavě Hrubý Jeseník 

( IID ). Nadmořská výška se pohybuje v rozsahu 547 m.n.m. až 548 m.n.m. 

Z klimatického hlediska je oblast zařazena do oblasti CH4.  Pro tuto oblast je charakteristické 

velmi krátké, chladné a vlhké, přechodné období velmi dlouhé s chladným jarem a mírně 

chladným podzimem. 

Zima je velmi dlouhá, velmi chladná, vlhká s velmi dlouhým trváním sněhové pokrývky 

(oblast Pradědu, Šeráku-Keprníku-Vozky, Orlíku). Průměrný souhrn srážek činí cca 

1 029mm, průměrná roční teplota se pohybuje okolo 6 °C. 

 

B.2.2. Geologické poměry 

 

Geologická stavba jesenické oblasti je velmi složitá zastoupeny jsou zde horniny vyvřelé, 

usazené i přeměněné. Největší zastoupení mají horniny přeměněné (metamorfované). 

Převládají jednotvárné komplexy tzv. sněžnických rul, ale nechybějí ani pestré série s 

amfibolity, mramory a hadci.  
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Hrubý Jeseník se svým podhůřím je tvořen rovněž přeměněnými horninami, které však patří k 

jiné jednotce - silesiku (z latinského Silesia - Slezsko). Nejdále na západě vychází 

velkovrbenská skupina s významnými ložisky grafitu a skupina Branné, pro niž jsou 

charakteristické hojné výskyty krystalických vápenců. Jádro Hrubého Jeseníku s jeho 

nejvyššími vrcholy budují dvě klenby - keprnická a desenská. Vystupují v nich silně 

metamorfované, pravděpodobně starohorní horniny - ruly a svory. Dále na východ ubývá 

intenzity metamorfózy a také stáří hornin je menší. Horniny tzv. vrbenských vrstev v okolí 

Zlatých Hor a Vrbna pod Pradědem jsou určitě devonského stáří, protože v kvarcitech těchto 

vrstev se na více místech našly spodnodevonské zkameněliny. Kromě kvarcitů a vápenců jsou 

ve vrbenských vrstvách hojné i přeměněné horniny, reprezentující devonský podmořský 

vulkanismus.   

Na vlastním staveništi byly ve vrtech zjištěny sprašové hlíny, jílovito – písčité hlíny, písčitý 

štěrk a jíly. Staveniště je překryto sprašovými jíly převážně tuhé konzistence. Jedná se o hlíny 

slabě vápnité. Mocnost sprašových hlín činí 3 až 3,5 m. Jílovité – písčité hlíny byly zjištěné 

ve všech vrtech a jsou tuhé. Ve vrtech byly zastiženy vrstvy písčitých štěrků které jsou místy 

zvodněny a dosahují mocnosti 0,3 až 1,2m. Jedná se o středně zrnité až hrubozrné písky, 

převážně středně ulehlé. 

V zájmové oblasti se  nachází nespojitý zvodněný horizont vázaný na fluviální písčité štěrky a 

štěrkopísky ponávky. Zvodněn je mírně napjatá – hladina po porušení málo propustných 

povodňových a sprašových hlín vystupuje o několik cm a zasahuje ojediněle do hlinitých 

sedimentů. 

 

Vyhodnocení inženýrskogeologického průzkumu 

 Základové poměry jsou dle čl.20 ČSN 73 1001 [34] klasifikované jako 

jednoduché základové poměry. Základová půda se v rozsahu stavebního 

objektu podstatně nemění, jednotlivé vrstvy mají přibližně stálou mocnost a 

mají jsou uloženy téměř vodorovně. Podzemní voda neovlivňuje 

uspořádání objektů a návrh její konstrukce.Za vhodný způsob založení 

objektů lze doporučit základové spáry a spojené železobetonovou deskou. 

 Ve smyslu čl.21 ČSN 73 1001 [34] je s přihlédnutím ke statickým 

hlediskům stavební konstrukce klasifikována jako nenáročná konstrukce – 

2.GK. 

 Ve smyslu ČSN 73 3050 [32] odpovídají zeminy kvartéru 2. – 3. třídě 

těžitelnosti, neogenní jíly potom 3. – 4. 
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 V souladu s čl.35 ČSN 73 1001 [34]  je nutné základovou spáru chránit 

proti mechanickému poškození. 

 Z hlediska nakládání s výkopem je nutno odebrat ve smyslu vyhlášky 

č.294/2005 Sb,[22] vzorky zemin. 

 

B.2.3. Hydrogeologické poměry 

 

V zájmové oblasti se nachází nespojitý zvodněný horizont vázaný na fluviální písčité štěrky, 

štěrkopísky. Tyto sedementy se vyznačují zvýšeným podílem hlinité příměsi a průměrnou 

mocnosti zvodněného horizontu pouze okolo 1 až 1,5 m. V této souvislosti se koeficient 

horninové filtrace pohybuje v řádu x.10-5 m/s. Zvodeň je mírně napjatá – hladina po porušení 

málo prostupných povodňových a sprašových hlín vystupuje o několik cm a zasahuje 

ojediněle do hlinitých sedimentů.  

Hladina podzemní vody byla v areálu zastižena dvěma IG vrty a dvěma HG vrty a to pouze 

v západní části území. Ve střední části areálu hladina podzemní vody zjištěna nebyla. 

Generální směr proudění podzemních vod je od západu k východu. 

Naražená hladina podzemní vody byla zjištěna v 4,2 – 5,4 m pod povrchem terénu a ustálená 

hladina podzemní vody byla změřena 4 – 4,8 m pod povrchem terénu. Hladina bude kolísat 

v období s intenzivními srážkami a v závislosti na ročním období. 

Zjištěná podzemní voda je tvrdá, slabě alkalická se zvýšenou mineralizací. Dle laboratorního 

zjištění není agresivní oxid uhličitý přítomen. Voda nevykazuje ani síranovou agresivitu. Dle 

ČSN netvoří voda agresivní prostředí vůči betonovým základům. Není nutné chránit tedy 

betonové konstrukce speciální ochranou. Voda je využitelná k betonářským účelům ČSN. Dle 

ČSN tvoří voda vůči olověné potrubí a neliniovému záření uloženému v zemi prostředí 

s velmi vysokou agresivitou. 

 

Vyhodnocení hydrogeologického průzkumu: 

Projektovaná stavba se nachází kolmo ke směru proudění spodní vody, což při založení nad 

její hladinu neovlivní odtokové poměry v blízkosti okolí. 

Podzemní voda protékající pod areálem má zvýšenou mineralizaci s kondiktivitou přesahující 

limitní hodnoty.  
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[23] Laboratorní stanovení nepolárních extrahovaných látek BTEX neprokázalo překročení 

limitních hodnot stanovení MŽP ČR. Jediným analytem překračujícím stanovená kritéria byl 

z chlorovaný eylénů PCE zjištěný v koncentraci 0,4µg/l. 

Nejedná se o kontaminovanou vodu. Ve smyslu ČSN netvoří voda agresivní horninové 

prostředí. 

 

Korozní průzkum: 

Korozní průzkum provedla v roce 2014 firma Energo test. Za účelem zjištění agresivity 

půdního prostředí na ocel a to z hlediska velikosti měrného odporu půd a hustoty bludných 

proudů. Měrný odpor se pohybuje v rozmezí od 7 do 15 Ωm. Podle ČSN se jedna o prostředí 

s nízkým odporem ( 12 – 18 Ωm ). Průměrná orientace vektorů proudové hustoty je 222º a 

152º.  

 

Vyhodnocení korozního průzkumu:  

Podle ČSN se jedná o prostředí, které není agresivní na ocel. 

 

B.2.4. Péče o životní prostředí 

 

Stavba po dokončení nebude mít žádné negativní vlivy na životní prostředí. 

Vytápění domu je řešeno jako ústřední plynové topení. Během výstavby nevzniknou žádné 

omezující opatření (výluka dopravy, omezení dodávky energií, odstřel apod.) 

V průběhu výstavby budou učiněna v největší možné míře opatření snižující nepříznivé vlivy 

vznikající při výstavbě rodinního domu.  Především se jedná o prašnost a hlučnost. 

Manipulace s prašnými materiály bude prováděna skrz uzavřenou nádobu, shoz materiálu 

bude pomoci skluzavek. Bude probíhat pravidelné čištění a úklid veřejných komunikací. 

Během stavby nedojde k překročení hladiny hluku 65 dB (A) a bude zamezena práce 

v nočních hodinách. 

 

B.3.Vliv na životní prostředí 

 

Vliv na obyvatelstvo: 
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Stavba vzhledem ke svému charakteru nebude produkovat vlivy typické pro těžební, 

zpracovatelské nebo výrobní provozy. Přímé vlivy na zdravotní stav obyvatel vzhledem 

k umístění nejsou předpokládány. 

 

Pracovní prostředí: 

Stavba nemá charakter výrobního objektu, proto nemá žádný vliv na pracovní prostředí. 

 

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby, narušení faktoru pohodlí: 

Vzhledem k umístění objektu nedojde při provozu k žádnému negativnímu ovlivnění obyvatel 

ani k narušení faktoru pohody. 

 

Vliv ovzduší: 

Provoz rodinného domu kromě emisí z kotle neprodukuje do ovzduší žádné jiné škodliviny. 

Byl zpracován odborný posudek zak. č. 201/2002 Sb [2] o ochraně ovzduší a metodiky 

SYMOS se závěr, že nebudou překročeny limity emisí škodlivin vypouštěných do ovzduší. 

 

Vliv na vodu: 

Dešťová a splašková odpadní vody budou odváděny do veřejné kanalizace ústící do městské 

čističky odpadních vod. 

 

Vliv na půdu, území a geologické podmínky 

Pozemek dotčený stavbou není v evidenci zemědělského půdního fondu. Riziko znečištění 

půdy vlivem provozu je vyloučeno. Terénní úpravy se neprojeví ve změně místní typografie a 

nebudou mít vliv na stabilitu a vliv erozi půdy. Celá výstavba nebude spojena s významným 

zásahem do horninového prostředí. Hydrogeologické poměry ani nerostné zdroje nebudou 

ovlivněny. 

 

Vliv na flóru, faunu a ekosystém: 

Nepředpokládají se negativní žádné vlivy na faunu, flóru ani ekosystém. 

 

Ostatní vlivy 

Rozsah stavby neovlivní stav ekologické zátěže. Stavba nebude rušit estetické kvality území. 
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B.3.1. Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém 

 

Výškopisné a polohové zaměření: 

Souřadnicový systém :  S – JTSK 

Výškový systém:   Bpv 

Výškové osazení rodinného domu: 542,350 

 

B.3.2. Charakteristika území stavby 

 

Pozemek pro výstavbu rodinného domu se nachází v katastrálním úřadu města Vrbna pod 

Pradědem, Mnichov. Parcela je ve vlastnictví stavitele. Stavební parcela má tvar čtverce. 

Pozemek z východu je vymezen bytovými domy. Dále z jižní a západní strany je vymezen 

volným pozemkem (stavební parcely). Ze severní strany je vymezen městskou komunikací. 

Pozemek je mírně svažitý od západní strany směrem k východní s výškovým rozdílem cca 

0,40 metrů. Velikost parcely je 912 m2.Pozemek nebyl využíván, jednalo se o neudržovanou 

parcelu. Celý pozemek je pokryt náletovou zelení. Povrch je téměř rovný. Nadmořská výška 

se pohybuje od 542 do 543 m n.m.. Na parcele nejsou tažené inženýrské sítě. Inženýrské sítě 

jsou vedeny podél komunikace sousedící s parcelou stavebníka. Na okraji pozemku jsou již 

vybudované přípojky. 

 

B.3.3. Urbanistické řešení 

 

Zásady urbanistického řešení: 

 Minimalizovat hlukové dopady na obytné prostředí. 

 Zachovat ráz okolí, aby objekt zapadl do okolí. 

 Výškovou úrovní se zapojit do okolní zástavby 

 

Zástavba na pozemku je tvořena jedním nepodsklepeným rodinným domem o třech 

nadzemních podlažích. 

První nadzemní podlaží je používáno především jako společenská zóna a technické zázemí. 

Druhé nadzemní podlaží slouží jako klidová zóna pro obyvatele rodinného domu. Třtí 
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nadzemní patro je nevyužívaný půdní prostor. Dopravní napojení je realizováno ze severní 

strany pozemku a bude napojeno na stávající městskou komunikaci.  

 

B.3.4. Architektonické a dispoziční řešení 

 

Zásady architektonického a výtvarného řešení: 

 Minimalizovat hlukové dopady na obytné prostředí 

 Výškovou úrovní se zapojit do okolní zástavby 

 Zachovat ráz okolí, aby objekt zapadl do okolí. 

 Denní místnosti orientovat na jižní stranu 

 Obytné místnosti orientovat na jižní stranu 

 

Architektonické řešení: 

Zástavba na pozemku je tvořena jedním rodinným domem o třech nadzemních podlažích, 

které stojí na základové železobetonové desce. 

První nadzemní podlaží je používáno především jako společenská zóna a technické zázemí. 

Druhé nadzemní podlaží slouží jako klidová zóna pro obyvatele rodinného domu. Dále se zde 

nachází výlez do podkroví. Podkroví je nevyužito. První a druhé nadzemní podlaží jsou mezi 

sebou propojeny schodištěm, které je tvořeno dvěma rameny a podestou. 

Dopravní napojení je realizováno ze severní strany pozemku a bude napojeno na stávající 

městskou komunikaci. Dopravní napojení bude jedno proudová komunikace z betonové 

pojezdové dlažby. Dále bude vybudováno na severní straně objektu vybudované parkovací 

stání z betonové pojezdové dlažby. Architektonickým prvkem je kamenné obložení soklu 

betonových základů. 

Orientace domů je tvořena tak, aby denní a obytné místnosti byly orientované převážně na 

jižní stranu, aby došlo k co největšímu proslunění místností a co největšího zisku denního 

světla a sluneční prohřátí místností. Dále obě koupelny v domě jsou orientované směrem 

k východní a jižní straně, aby došlo již od brzkých hodin k hlubokému proslunění a co 

největšímu slunečnímu prohřátí koupelen. Skladba domu odpovídá architektonickému 

uspořádání dle světových stran. 

Rodinný dům má komunikační jádro v podobě chodby v prvním a druhém nadzemním 

podlaží na které navazuje schodiště. Každá místnost má samostatný vstup z prostoru chodby.  
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Materiálové řešení: 

Hlavním použitým materiálem je dřevo a dřevovláknitá izolace. Barva fasády ne navržena 

tak, aby architektonicky svým odstínem zapadla do okolní zástavby. 

 

B.3.5. Provozní řešení a technologie výrovy 

 

Jedná se o stavbu obytnou bez komerčních záměrů. 

 

B.3.6. Bezbariérové užívání stavby 

 

Řešení bezbariérového užívání veřejně přístupových ploch a komunikací splňuje vyhlášky 

398/2009 Sb.[20], o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívaní 

staveb.  Komunikace pro pěší s omezenou schopností pohybu jsou navrženy v maximálním 

příčném sklonu 2% a v podélném sklonu maximálně 6,25%. 

  

B.3.7. Výčet a výsledky provedených geologických průzkumů staveniště 

 

Měření průniku radonu 

Na stavební parcele došlo k měření radonu. Výsledky měření průniku radonu přes podloží 

odhalilo, že se jedná o průnik definovaný s nízkým radonovým indexem. Tudíž není nutno 

dělat zvláštní opatření vůči radonu.  

 

Měření hladiny podzemní vody 

Z výsledku měření hladiny podzemní vody bylo zjištěno, že hladina podzemní vody se 

nachází v hloubce, která negativně neovlivní stavbu. Tudíž není žádné riziko a nemusí být 

provedeno žádné zvláštní opatření. 

 

Výsledky únosnosti podloží 

Naměřené hodnoty ukázaly, že se jedná o soudržnou zeminu s dostatečnou údržností vhodnou 

pro zakládání staveb. Tudíž nehrozí riziko vzniklé z údržnosti podloží. 

 

B.3.8. Zátopové území 
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Staveniště se nachází mimo zátopová pásma. 

 

B.3.9. Ochranná pásma 

 

Staveniště se nachází mimo ochranná pásma. 

 

B.3.10. Poddolovaná území 

 

Staveniště se nachází mimo poddolovaná území. 

 

B.3.11. Požadavky na demolice a kácení dřevin 

 

Nejsou žádné požadavky na demolice ani kácení dřevin.Věcné a časové vazby stavby na 

související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území 

Podmiňující stavební činnosti předcházející výstavbě rodinného domu je napojení stavby na 

inženýrské sítě. To je napojení na vodovodní řád, napojení na splaškovou kanalizaci, napojení 

elektrické energie a napojení plynovodu. Veškeré přípojky jsou přivedeny a zakončeny na 

okraji stavební parcely. Dále bude pozemek napojen na obecnou komunikaci města. Jiná 

opatření nejsou nutná. 

 

B.4.Celkový popis stavby 

 

B.4.1. Účel užívání stavby 

 

Investičním záměrem stavebníka je výstavba dřevostavby rodinného domu bez komerčních 

účelů pro trvalé užívání 5 osob. Nedílnou součástí je výstavba oplocení pozemku a 

vybudování příjezdové komunikace. 

 

B.4.2. Architektonické řešení 

 

Zástavba na pozemku je tvořena jedním rodinným domem o třech nadzemních podlažích, 

která stojí na základové železobetonové desce. 
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První nadzemní podlaží je používáno především jako společenská zóna a technické zázemí. 

Druhé nadzemní podlaží slouží jako klidová zóna pro obyvatele rodinného domu. Dále se zde 

nachází výlez do podkroví. Půdní prostor, který je nevyužit. První a druhé nadzemní podlaží 

jsou mezi sebou propojeny schodištěm, které je tvořeno dvěma rameny a podestou. 

 Dopravní napojení je realizováno ze severní strany pozemku a bude napojeno na stávající 

městskou komunikaci. Dopravní napojení bude jedno proudová komunikace z betonové 

pojezdové dlažby. Dále bude vybudováno na severní straně objektu vybudované parkovací 

stání z betonové pojezdové dlažby. Architektonickým prvkem je kamenné obložení soklu 

betonových základů. 

Orientace domů je tvořena tak, aby denní a obytné místnosti byly orientované převážně na 

jižní stranu, aby došlo k co největšímu proslunění místností a co největšího zisku denního 

světla a sluneční prohřátí místností. Dále obě koupelny v domě jsou orientované směrem 

k východní a jižní straně, aby došlo již od brzkých hodin k hlubokému proslunění a co 

největšímu slunečnímu prohřátí koupelen. Skladba domu odpovídá architektonickému 

uspořádání dle světových stran. 

Rodinný dům má komunikační jádro v podobě chodby v prvním a druhém nadzemním 

podlaží, na které navazuje schodiště. Každá místnost má samostatný vstup z prostoru chodby. 

Nedílnou součástí výstavby je vybudování oplocení pozemku.  

 

B.5.Stavebně technické řešení 

 

B.5.1. Výkopy 

 

Výkop základových pásů bude hlouben strojně a bude ukončen v hloubce základové spáry. 

Šířka výkopu základových pásů pod obvodovými stěny bude 400 mm. Šířka výkopu 

základového pásu pod vnitřními nosnými příčkami bude 300 mm. Výkopek bude odvezen na 

deponii, která bude zřízená v prostoru parcely. 

Základovou spáru je nutné chránit před promrznutím, mechanickým poškozením a 

rozbřednutím. Výkopy je nutné směřovat do bezesrážkového období.  

Svahy stavební jámy musí mít předepsaný sklon dle druhů zeminy a budou po celou dobu 

výstavby kontrolovány stavebním geologem, který odsouhlasí případné svahování výkopu, 

ochranu základové spáry a vždy před zakrytím odsouhlasí základovou spáru. O převzetí 

základové spáry bude sepsán protokol či zápis do stavebního deníku 
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Sklon svahu je v projektové dokumentaci předběžně navržen 1:1,25. Přesněji bude určen 

stavebním geologem. 

 

B.5.2.  Základy  

 

Základové poměry parcely jsou určené posudkem jako jednoduché dle ČSN 73 1001 [34]. Dle 

posudku se nachází hladina podzemní vody v hloubce, která nebude působit na základy. 

Před zahájením betonáže je nutno uložit zemní vodič napojený na svody. Založení je 

navrženo na plošné základové konstrukce z betonových pásů. Před zahájením betonáže bude 

na dno výkopu, to znamená, že na základovou spáru bude vysypáno kamenivo o frakci 64 – 

32 a zhutněna na únosnost 0,2 MPa, případně vrstva makadamu pro zajištění odvodnění o 

tloušťce 100 mm. Základové pásy budou z prostého betonu bez výztuže C16/20. Spodní hrana 

pásů bude – 1,250, horní hrana základových pásů bude v – 0,100.  U betonových základů pod 

obvodovými stěny bude šířka pásu 350 mm. Na vnější obvodovou stranu bude umístěn 

fasádní polystyren XPS pro zaizolování základů. Tloušťka polystyrenu bude 50 mm. 

U betonových základů pod vnitřními nosnými příčky bude šířka pásu 300 mm. 

Základová deska bude o tloušťce 100 mm a bude vyztužena dvěma vrstvy ocelovími sítěmi 

KARI KY50 s oky 150x150 mm. Základová deska bude vybetonována na vrstvě hutněného 

štěrkopískového podsypu o tl. 250 mm o frakci kameniva 16 – 32 mm na 40 MPa s únosností 

podkladu 180 MPa. Beton na základovou železobetonovou desku bude použit C20/25.  

 

B.5.3. Svislé konstrukce 

 

Nosné konstrukce:  

Jedná se o konstrukční systém rámové dřevostavby s použitím sendvičové skladby systému 

Steico. Nosný systém se skládá z obvodových nosných stěn a z vnitřních nosných příček. Na 

základovou železobetonovou desku bude přikotvena pozednice. Před osazením pozednice 

musí být provedena hydroizolace. 

Obvodové nosné stěny se skládají z nosné části, která přenáší zatížení do základů, izolační 

části a dokončovací části. Nosnou část stěny tvoří rámová konstrukce z lepených dřevěných 

hranolů Steico Ultralam 75. Tloušťka nosníků je 160 mm, výška nosníku je 75 mm. 

V nosném rámu z hranolu Steico Ultralam jsou umístěny svislé nosníky profilu „I“ Steico 

Wall 39. Vzdálenost nosníků od sebe převážně 625 mm, v případě umístěny otvoru se rozpětí 

mezi nosníky může zmenšit. Pro zřízení otvorů ve stěně bude ztužení provedeno vodorovnou 
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výměnou pomocí nosníku Steico Wall 39. Nosný rám s nosníky bude spojen s pozednicí, 

která je přikotvena do základové železobetonové desky. Izolace umístěná v nosném rámu 

bude dřevovláknitá izolace Steico Flex (Součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/m2K).  Záklop 

nosného rámu směrem od exteriéru bude proveden pomocí izolačních dřevovláknitých desek 

Steico Protect o tloušťce 40 mm (Součinitel tepelné vodivosti 0,049 W/m2K), na kterém bude 

omítka Sto Therm Wood (Součinitel tepelné vodivosti 0,0700 W/m2K). Záklop nosného rámu 

směrem do interiéru bude realizován pomocí OSB desek Eurostrand 4 PD (Součinitel tepelné 

vodivosti 0,130 W/m2K), na kterých budou přidělány dřevěné latě 60/40. Tímto vznikne 

instalační mezera, ve které budou vedeny rozvody vody a elektrických instalací. Po natažení 

instalací dojde k vyplnění dřevovláknitou izolací Steico Flex (Součinitel tepelné vodivosti 

0,038 W/m2K). Jako finální záklop interiéru budou sádrovláknité desky Fermacell připevněny 

na dřevěné latě a opatřeny malbou.  

Nosné vnitřní příčky se skládají z nosné části, která přenáší zatížení do základů, izolační části 

a dokončovací části. Nosnou část stěny tvoří rámová konstrukce z dřevěných KVH hranolů. 

Tloušťka KVH hranolů je 100 mm a výška je 60 mm. V nosném rámu z KVH hranolu jsou 

umístěny svislé nosníky z KVH hranolů o rozměru 100 x 60 mm. Vzdálenost nosníků od sebe 

převážně 625 mm, v případě umístěny otvoru se rozpětí mezi nosníky může zmenšit. Pro 

zřízení otvorů ve stěně bude ztužení provedeno vodorovnou výměnou pomocí KVH hranolů 

100 x 60 mm. Nosný rám s nosníky bude spojen s pozednicí, která je přikotvena do základové 

železobetonové desky. Izolace umístěná v nosném rámu bude dřevovláknitá izolace Steico 

Flex (Součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/m2K). Nosný rám bude opláštěný z obou stran 

dvojí vrstvou ze sádrovláknitých desek Fermacel Nenosné konstrukce. 

 

Nenosné konstrukce: 

Konstrukční systém nenosných příček je realizován jako rámová konstrukce dřevostaveb. 

Nenosné vnitřní příčky se skládají z nosné části, která přenáší zatížení do základů, izolační 

části a dokončovací části. Nosnou část stěny tvoří rámová konstrukce z dřevěných KVH 

hranolů. Tloušťka KVH hranolů je 60 mm a výška je 60 mm. V nosném rámu z KVH hranolu 

jsou umístěny svislé nosníky z KVH hranolů o rozměru 60 x 60 mm. Vzdálenost nosníků od 

sebe převážně 625 mm, v případě umístěny otvoru se rozpětí mezi nosníky může zmenšit. Pro 

zřízení otvorů ve stěně bude ztužení provedeno vodorovnou výměnou pomocí KVH hranolů 

60 x 60 mm. Nosný rám s nosníky bude spojen s pozednicí, která je přikotvena do základové 

železobetonové desky. Izolace umístěná v nosném rámu bude dřevovláknitá izolace Steico 
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Flex (Součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/m2K). Nosný rám bude opláštěný z obou stran 

dvojí vrstvou ze sádrovláknitých desek Fermacell.  

 

B.5.4. Vodorovné konstrukce 

 

Nosné konstrukce 

Je navrhnut obložený dřevěný trámový strop z nosníků Steico Ultralam. Do rámu nosníků 

Steico Ultralam o rozměru 45 x 180 mm budou vloženy dva hlavní nosníky, na které budou 

navazovat v pravém úhlu další nosníky. Záklop nosníků z obou stran bude pomocí OSB desek 

Eurostrand 22 KB – 4 PD. Mezi nosníky bude vložena tepelná izolace Steico Therm 

(Součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m2K). 

 

Nenosné konstrukce 

Stavba neobsahuje žádné nenosné svislé konstrukce. 

 

B.5.5. Zastřešení 

 

Střecha je řešena jako sedlová střecha s kleštinami a táhly. Sklon střechy je navržen 35°. 

Vzdálenost os mezi krokvemi bude 1 000 mm. Střecha bude zaizolována mezi krokvemi 

pomocí izolace Steico Canaflex. Střešní plášť bude z titanzinkového plechu.   

  

B.5.6. Schodiště 

 

Konstrukce schodiště je navrhnuta ze dřeva skládající se ze dvou ramen a mezipodesty ve 

tvaru písmena „U“. Schodnice bude z dubového dřeva. Ramena budou uložena do nosných 

příček podél schodiště, ve kterých budou vybudovány dřevěné výměny z KVH hranolů. Na 

vnější straně schodiště bude zábradlí ve výšce 1000 mm. 

 

B.5.7. Prostupy 

 

Technické prostupy pro kanalizaci, rozvody vody a elektřiny, které procházejí skrz podlaží 

domu budou provedeny dodatečně.   
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B.5.8. Podlahy 

 

Styk podlahy ležící na železobetonové desce bude opatřen hydroizolací. Podlahy budou 

zatepleny podlahovým polystyrenem a izolační vrstvou Steico Therm. Podlahy mezi podlažím 

jsou řešeny jako obložené stropní trámové konstrukce.  Nosné trámy budou z nosíků Steico 

Ultralam 120 x 180 mm. Izolace mezi nosníky bude z minerální izolace Steico Flex. Jako 

finální úprava podlahy bude použita dřevěná laminátová podlaha nebo dlažba. 

 

B.5.9. Povrchy stěn 

 

Vnitřní povrchy stěn jsou opatřeny SDK desky Fermacell, na které bude nanesena malba. 

Venkovní povrchy stěn jsou opatřeny omítkou Sto Therm Wood a opatřeny fasádním 

nátěrem. V prostorách wc a koupelny budou keramické obklady dle požadavků vlastníka. 

 

B.5.10. Výplně otvorů 

 

Okna: 

Jsou navržena plastová otvíravá a výklopná okna s dvojsklem se zabudovanými žaluziemi. 

Tyto okna splňují požadavky kladené ČSN. 

 

Dveře: 

Vstupní dveře do bytu budou bezpečnostní dřevěné s laminovaným povrchem odolným proti 

oděrkům. Dveře v domě budou dřevěná s laminovaným povrchem odolným proti oděrkům. 

Zárubně u dveří v domě budou dřevěná. Veškeré dveře musí splňovat požadavky ČSN. 

 

B.5.11. Klempířské prvky 

 

Klempířské prvky budou provedeny z titan-zinku. 

 

B.6.Větrání 

 

Vyhovující výměny vzduchu i mikroklimatické podmínky budou zajištěny dostatečným 

počtem oken. 
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B.7.Kanalizace 

 

B.7.1. Stávající kanalizace 

 

Nejbližší uliční řád leží v okolní veřejné komunikaci. Zde vznikne přípojka. 

 

B.7.2. Přípojka 

 

Pro objekt bude zřízená přímá přípojka dešťové a splaškové kanalizace. 

 

B.7.3. Splašková kanalizace 

 

Připojovací a odpadní potrubí jsou navržena z trub plastových PP HT. 

Připojovací potrubí bude vedeno pod základovou železobetonovou deskou. Připojení 

jednotlivých zařizovacích předmětů bude přes zápachové uzávěry s min. výškou hladiny 

vodního sloupce 50mm. Pro připojení praček a myček je navržena zápachová uzávěrka.  

Odpadní potrubí splaškové kanalizace bude vedeno v instalační SDK předstěně. Před 

prostupem v základovém pásu bude potrubí opatřeno čistícím kusem umístěnými.  

 

B.7.4. Dešťová kanalizace 

 

Dešťové vody budou odváděny ze střechy do střešní rýny, která bude vyústěna do gaigeru a 

následně do společné kanalizace.  

 

B.7.5. Zařizovací předměty 

 

Dům bude mít 2 x WC, 2 x vana, 5 x dřez, pračka, myčka. 

 

B.7.6. Odzkoušení kanalizace 

 

Po dokončení montáží bude provedena zkouška těsností dle norem ČSN a bude vyhotoven 

protokol, který bude předán investorovi. 
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B.7.7. Materiál 

 

Vnitřní kanalizace bude provedena z trubek HT ekoplastik, ležatá kanalizace v zemi bude 

z plastových trubek KG. Venkovní svody budou z titan-zinkového plechu. 

 

B.7.8. Ostatní podmínky 

 

Veškeré práce musí být provedeny dle platné normy ČSN a platnými předpisy. Pro pokládání 

kanálu platí norma ČSN EN 1610 [35]. Pokládání a potrubí musí být provedena dle pokynů 

výrobce. 

 

B.8.Vodovod 

 

B.8.1. Stávající vodovod 

 

Nejbližší uliční řád leží v okolní veřejné komunikaci. Zde vznikne přípojka. 

 

B.8.2. Přípojka, zdroj vody 

 

Vodovodní přípojka vznikne na stávajícím městském vodovodním řádu. 

 

B.8.3. Vnitřní vodovod 

 

Vnitřní vodovod bude navazovat na potrubí za vodoměrnou sestavou, která bude umístěna 

v technické místnosti v 1.NP. Za vodoměrnou sestavou bude potrubí rozvedeno po prvním 

nadzemním patře a druhém nadzemní patře a bude přivedeno k navrženým odběrným místům. 

Rozvod vody je navržen z trub plastových PPr PN 20, které budou opatřeny 30 mm tepelnou 

izolací z pěnového polyetylenu. Trasy budou vedeny v instalační předstěně obvodové zdi.  

 

B.8.4. Armatury, materiál 

 

Výtokové armatury včetně zařizovacích předmětů budou upřesněny v dalším stupni PD. 
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B.8.5. Odzkoušení vodovodu  

 

Po dokončení montáží bude provedena zkouška vodovodu dle norem ČSN a bude vyhotoven 

protokol, který bude předán investorovi. 

 

B.8.6. Ostatní podmínky 

 

Veškeré práce musí být provedeny dle platné normy ČSN a platnými předpisy. Montáž 

vodovodu musí být provedena dle pokynů výrobce. 

 

B.9.Plyn 

 

B.9.1. Stávající stav 

 

Nejbližší uliční řád leží v okolní veřejné komunikaci. Zde vznikne přípojka. 

 

B.9.2. Přípojka 

 

Bude zbudována nízkotlaká přípojka zakončená hlavním uzávěrem plynu a plynoměrem. 

 

B.9.3. Domovní rozvod plynu 

 

Potrubí od zemního uzávěru bude vedeno přímo k objektu, kde bude umístěna skříň redukce a 

měření. Potrubí vstoupí do technické místnosti, kde bude na potrubí umístěn ruční uzávěr DN 

25 a bezpečnostní uzávěr rovněž DN 25. Rozvod plynu po domě bude v dimenzi DN 20. V 

technické místnosti bude umístěn kotel o výkonu 12 kW. Pro toto zařízení bude proveden 

přívod zemního plynu DN 25.  

 

B.9.4. Odzkoušení plynovodu 

 

Před uvedením rozvodu do provozu bude provedena tlaková zkouška těsnosti. 
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B.9.5. Materiál 

 

Venkovní plynovod bude proveden z ocelových trubek bezešvých, materiál 11 353,0, s 

normální izolací, DN 40. Domovní plynovod vnitřní bude zhotoven z ocelových trubek 

bezešvých, černých, materiál 11 353.0, DN 40. Potrubí domovního rozvodu bude svařované. 

Závitové spoje budou použity pouze u napojení armatur – kloubu, plynoměru.  

 

B.9.6. Ostatní podmínky 

 

Veškeré práce musí být provedeny v souladu se souvisejícími ČSN a platnými předpisy.  

Pokládka potrubí musí být provedena dle montážních pokynů výrobce.  

 

B.10.Vytápění 

 

B.10.1. Domovní rozvod topení 

 

Objekt leží v klimatické oblasti s vnější výpočtovou teplotou te= -15°C v nechráněné  poloze. 

Vnitřní teploty byly určeny podle ČSN či přání investora. Vytápění bude nepřerušované s 

možným programovatelným útlumem. Zdrojem tepla pro vytápění bude plynový kotel. 

Vyústění plynového kotle bude na fasádě. Pro ohřev TUV bude sloužit nepřímo ohřívaný 

zásobník TUV umístěný vedle kotle. 

 

B.10.2. Otopná soustava 

 

Rodinný dům vytápí deskové radiátory v objektu. Celý rozvod je z měděných trubek. Topným 

médiem je voda 70/55°C. Otopné plochy jsou tvořeny panelovými radiátory  Radik a 

koupelnovými radiátory Koralux Rondo, umístěnými na typových konzolách s držáky. Tělesa 

Radik jsou osazena vysoko odporovými radiátorovými armaturami Heimeier Ventilkompakt, 

na tělesech Koralux Rondo budou použity ventily Heimeier  V-exact. Ventily budou s 

termostatickými kapalinovými hlavicemi s vestavěným čidlem. Systém bude odvzdušněn do 

těles a odvzdušňovacími automaty v nejvyšších bodech potrubního rozvodu.  

  

B.10.3. Regulace 
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Kotel ÚT  bude řízen regulátorem podle venkovní  teploty měřené na severní fasádě 

zastíněným čidlem. Regulátor bude s týdenním programem útlumových režimů. Ekviterm 

70/55°C bude při venkovní výpočtové teplotě -15°C. Nabíjení zásobníku TUV je přednostní,  

je řízeno podle teploty TUV v zásobníku (55°C). Při ohřevu TUV pracuje kotel na plnou  

teplotu (80 až 90°C). Při dosažení žádané teploty TUV se kotel vrací do ekvitermního  režimu 

vytápění.  

  

B.10.4. Odzkoušení topení  

 

Před uvedením rozvodu topení do provozu bude provedena tlaková zkouška těsnosti.  

 

B.10.5. Podmínky provozu 

 

Radiátory nebudou zakrývány, prostor kolem nich by měl umožnit volnou cirkulaci vzduchu a 

sálání tepla z otopných ploch. Také teplotní čidla nemohou být zakryta, aby byla umožněna 

jejich funkce.  

 

B.10.6. Ostatní podmínky  

 

Všechna zařízení budou připojena podle montážních předpisů výrobce platných ke dni 

instalace. Po montáži bude soustava opakovaně propláchnuta vodou. Na systému budou 

provedeny zkoušky tlaková a těsnosti, na závěr bude provedena topná zkouška podle ČSN, 

během níž bude topný systém zaregulován – na tělech ventilů bude klíčem nastavena vnitřní 

regulace podle hodnot uvedených ve schématu. Během topné zkoušky budou všechny hlavice 

otevřeny na maximum, před jejím ukončením budou nastaveny teploty místností podle 

schématu. Během topné zkoušky bude ověřena správná funkce všech okruhů regulace, reakce 

na nastavení čidel, funkce havarijních čidel i zabezpečovacího systému.  

 Veškeré práce musí být provedeny v souladu se souvisejícími ČSN a platnými 

předpisy. Pokládka potrubí musí být provedena dle montážních pokynů výrobce. 

 

B.11.Elektroinstalace  
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Není součástí této práce. 

 

B.12.Řešení dopravy v klidu 

 

Součástí výstavby je i řešení parkovacího stání pro rodinný dům. 

 

B.13.Požárně bezpečnostní řešení 

 

B.13.1. Rozdělení do požárních úseků 

 

Rodinný dům je brán jako jeden samostatný požární úsek. 

 

B.13.2. Požární ochrana konstrukcí 

 

Konstrukce splňuje protipožární požadavky.  

 

B.13.3. Represivní požární opatření 

 

Dům je vybaven ručním hasícím přístrojem, který je umístěným v technické místnosti. 

 

B.13.4. Vymezení zásahových cest 

 

Přístup požárním jednotkám je umožněn pomocí obecní komunikace, na kterou navazuje 

příjezdová cesta k rodinnému domu. Šíře cest je dostačující pro zásah. Jelikož je objekt nižší 

než 12 metrů, nemusí být navrženy nástupní plochy. 

 

B.14. Mechanická odolnost a stabilita  

 

Statický výpočet prokazuje, že stavba je navržena tak, aby zatíženo působící na stavbu 

v průběhu výstavby a v průběhu výstavby nemělo za následek: 

 Zřícení stavby nebo její části 

 Větší stupeň nepřípustného přetvoření 
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 Poškození jiných části stavby nebo technických zařízení, nebo 

instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

 

Stavební konstrukce jsou navrženy, aby po dobu její požadované existence vyhověli 

požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které mohou běžně naskytnout při 

provádění a užívání a škodlivém působení prostředí, zejména atmosférickým a chemickým 

vlivům, korozi atp.  

 

B.15.Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Podle zákona č.17/1992 [0] o životním prostředí a instrukcí MŽP ČR je dodavatel povinen se 

zabývat ochranou životního prostředí při provádění stavebních prací. V rámci péče o životní 

prostředí je nutno také dodržovat zákon č.114/1992 Sb[3]. o ochraně přírody a krajiny a zákon 

č.185/2001 o odpadech.  

Území dotčené výstavou se nedotýká území spojených s ochranou přírody, krajiny, a 

léčebných pramenů. Nenachází se zde ochranné pásmo lesa, chráněného území přírody. Nová 

stavba nebude v památkové rezervaci ani v památkové zóně.  Realizací nedojde k odnětí či 

omezení využívání pozemků určených pro plnění funkcí lesa ve smyslu zákona č.289/1995 

Sb. [4], v platném znění. Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani 

dobývací prostor. K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Nepředpokládá se, že by na 

staveništi došlo k archeologickým nálezům nebo k nálezům kulturně cenných předmětů resp. 

detailů stavby. V případě, že by k tomu přesto došlo, bude stavebník povinen takový nález 

neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu a příslušnému orgánu státní správy a práce na stavbě 

zastavit. Další postup závisí na závažnosti nálezu, jehož průběh je definován v § 176 

stavebního zákona.  

Řešené inženýrské a stavební objekt nebudou mít negativní dopad na životní prostředí.. 

Během výstavby bude ochrana ovzduší zajišťována zejména vypnutím spalovacích motorů 

stavebních strojů, mechanizace a vozidel při jejich nečinnosti a dále pak zajištěním provádění 

prací s nadměrnou produkcí prachu v chráněných pracovištích zakrytými plachtou proti šíření 

prachu do okolí. V období sucha bude zajištěno skrápění komunikací popř. dalších prašných 

ploch k zamezení šíření prachu a jejich následný úklid. Při převážení materiálu bude 

provedeno opatření proti úniku materiálu za jízdy. Jiné činnosti ohrožující ovzduší nebudou 

na staveništi prováděny.  
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B.15.1. Způsob likvidace odpadních látek: 

 

Povinnosti při nakládání s odpady stanoví zákon č.  185/2001 Sb. [5], o odpadech a příslušné 

prováděcí vyhlášky. Shromažďování a odvoz odpadů bude zajišťován odbornou firmou, která 

má oprávnění k zneškodňování odpadů. Běžný komunální odpad bude likvidován tzn. 

odvážen obvyklým způsobem. Skladování komunálního odpadu bude v kontejnerech, které 

budou v místech k tomu určené.  

 

B.15.2. Vytápění  

 

Systém ústředního vytápění bude teplovodní o tepelném spádu 75/55 s nucenou cirkulací 

topné vody. Zdrojem tepla jsou plynový nízko emisní kotel. 

 

B.15.3. Větrání: 

 

Vyhovující výměny vzduchu i mikroklimatické podmínky bude zajišťovat dostatečný počet 

oken pro větrání. 

 

B.15.4. Osvětlení: 

 

Místnosti s trvalým pobytem osob budou orientovány takovým způsobem, aby u nich bylo 

zajištěno přirozené osvětlení. Umělé osvětlení je řešené s ohledem na platné normy. Budou 

použita převážně svítidla s úspornými zdroji. 

  

B.15.5. Hygienické a sociální zařízení: 

 

Pro obyvatele rodiníého domů jsou k dispozici v každém patře koupelna a WC.  

 

B.15.6. Srážkové a odpadní vody  

 

Veškeré dešťové vody budou svedeny do jednotné stokové sítě. 
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B.16.Bezpečnost při užívání 

 

Veškeré vybavení a veškerá hygienická opatření musí být v souladu se s NV 361/2007 Sb. 

[27] Veškerá technická zařízení budou doložena příslušnými certifikáty a homologací pro 

užívání a provoz v České republice, dle zákona č. 22/1997 [6] a 226/2003 Sb. [7] 

Pro fázi provozu a obzvláště výstavby třeba bezpodmínečně nutné dbát všech bezpečnostních 

předpisů a používat předepsané ochranné pomůcky. Je nutno dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. 

[9], nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [28] a dále Vyhl. č. 48 /1982/Sb. a dále Vyhl. č. 362/2005  

Sb. [13] O práci ve výškách. Musí být zajištěna stabilita všech zabezpečení proti pádu osob. 

Za výstavby i provozu bude respektováno a postupováno ve smyslu nařízení vlády č. 

148/2006 Sb.[30] o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Veškeré povrchy, kde dochází během provozu k možnému smáčení vodou, budou provedeny 

s protiskluzným povrchem. Dlažby budou provedeny tak, aby splňovaly normou požadovaný 

stupeň adheze.  

Veškeré elektrické rozvody, spotřebiče a svítidla budou v potřebném krytí dle prostředí 

stanovém v protokolu o prostředí. Návody k obsluze jednotlivých zařízení jsou součástí 

dodávky těchto zařízení. Obsluha musí být seznámena s návody k obsluze, havarijními 

směrnicemi a všemi přepisy souvisejícími s provozem. Obsluha je povinna dodržovat 

předepsané postupy a používat příslušné ochranné pomůcky.  

 

B.17.Ochrana proti hluku  

 

Vzhledem k situování objektu není nutno problém ochrany budovy před hlukem zvenčí řešit 

speciálními opatřeními. Stavební konstrukce – obvodové i vnitřní - jsou navrženy tak, aby 

splňovaly hygienické požadavky na stavební neprůzvučnost. 

 

B.18.Úspora energie a ochrana tepla 

 

Z hlediska tepelně technických vlastností byly konstrukce navrženy v souladu s požadavky na 

tepelnou ochranu budov s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 20°C. Ve všech 

skladbách obvodového pláště a zastřešení objektu je sledováno dosažení požadovaných 

hodnot Un dle ČSN 73 0540-2/[37]. Tím budou minimalizovány požadavky na energie pro 

vytápění objektu.  
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B.18.1.  Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů podle metody výpočtů energetické náročnosti budov 

 

Objekt se nachází v oblasti s výpočtovou teplotou -15°C v krajině, kde převládají intenzivní 

větry. Tepelné ztráty byly vypočítány v návaznosti na platnou ČSN. Veškeré stavební 

konstrukce budou vykazovat minimálně požadavky hodnot tepelných odporů daných platnou 

normou ČSN.  

Hodnocení celkové energetické náročnosti budovy (ENB). Hodnotí nejen stavební řešení 

budovy, ale souhrnně bilanci všech základních dodávaných energií při provozu budovy podle 

vyhlášky č.  . Jedná se o součet dílčích potřeb energií na vytápění, větrání, chlazení, 

klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení. Zohledňují se účinnosti technických zařízení v 

těchto energetických systémech budovy, včetně ztrát energie po cestě k místu konečné 

spotřeby. Respektují se přitom využitelné tepelné zisky.  

 

B.19.Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

B.19.1. Radon  

 

Parcela spadá do kategorie území s nízkým radonovým indexem. Vzhledem k tomu se za 

dostatečné protiradonové protiradonové opatření považuje provedení v odpovídajících 

konstrukcích:  

  kontaktní konstrukce v 2.kategorii – je navržený vodostavebný beton o 

minimálním stupni vodotěsnosti V12 s prostupy utěsněnými odpovídajícím 

požadavků ČSN. 

 

B.19.2. Bludní proudy 

 

Podle kritéria proudové hustoty je zde agresivita prostředí na ocel nízká dle ČSN. Tento 

stupeň agresivity prostředí vlivem bludných proudů odpovídá kritériím které nepotřebují 

provést ochranu. 

 

B.19.3. Povodně 
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Území záměru se nenachází v oblasti záplavového území stoleté vody. 

 

B.19.4. Podzemní vody 

 

Podzemní voda netvoří agresivní prostředí vůči betonovým konstrukcím. 

 

B.19.5. Sesuv půdy 

 

V okolní oblasti stavby nehrozí sesuv půdy, která by ohrozila stabilitu objektu. 

 

B.19.6. Seizmicita  

 

Podle průběhu izosiest v mapě dosavadní pozorované  makroseismické aktivity náleží 

zájmové území do oblasti s 6-tým stupněm maximální intenzity zemětřesení. Dle ČSN není v 

seismických oblastech a místech s intenzitou 6° MSK-64. třeba uvažovat účinek zemětřesení, 

pokud je menší než 1,2 násobek účinku větru. 

 

B.19.7. Poddolování 

 

Objekt není navržen v poddolovaném území 

 

B.19.8. Ochranná a bezpečnostní pásma 

 

Ochranná pásma: 

Staveniště se nenachází v žádném ochranném pásmu. Nová stavba nebude v památkové 

rezervaci ani v památkové zóně. Realizací nedojde k odnětí či omezení využívání pozemků 

určených pro plnění funkcí lesa ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb. [4], v platném znění. 

Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. K 

ovlivnění horninového prostředí nedojde.  Staveniště se nenachází záplavového území.  

 

Ochranná pásma inženýrských sítí: 
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Pro kanalizace a vodovody dle zákona 274/2001 Sb. [8] v platném znění. Stávající i nová 

ochranná pásma se vztahují k vedení inženýrských sítí a dopravních komunikací místního 

charakteru. Tyto ochranná pásma musí být stavbou respektována. Stávající i navrhované sítě 

budou respektovány dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb. [8] O vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu. V ochranném pásmu lze provádět práce jen s písemným 

souhlasem provozovatele sítí, nelze umisťovat zařízení staveniště, budovat stavby a 

konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb 

inženýrských sítí.  

Ve všech případech narušení veřejné komunikace musí být správce komunikace předem 

seznámený se zahájením prací a dodavatel musí zajistit dopravní značení při zúžení 

komunikace nebo omezení provozu. Narušení povrchů komunikace musí být opraveno 

obnovením konstrukčních vrstev dle požadavku správce komunikace.  

V ochranném pásmu inženýrských sítí je nutno výkopy provádět ručně a dle požadavků 

správců jednotlivých sítí. Výkopy budou řádně označeny, osvětleny a zabezpečeny proti 

vstupu nepovolaných osob.  

Veškeré práce v rámci liniových staveb budou časově a provozně odsouhlaseny a prováděny v 

návaznosti na veřejný provoz a na staveništní provoz. Při projektování i při realizaci musí být 

respektována ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí a dodržena ČSN 73 605 [38] 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a dále musí být dodrženy požadavky správců 

inženýrských sítí, které jsou součástí jejich vyjádření k navržené výstavbě.  

Není známo omezení pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Při realizaci a 

stavebních pracích na staveništi nebudou zaměstnány osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Proto nebudou v tomto smyslu na staveništi provedeny žádné úpravy. 

 

B.19.9.  Ostatní účinky 

 

Nejsou předpokládané žádné další účinky, které by mohli negativně ovlivnit stavbu. 

 

B.19.10. Ochrana obyvatelstva 

 

Řešení zásad prevence závažných havárií: 



Bakalářská práce 

55 

 

Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje rizikový faktor vzniku havárií nebo 

nestandardních stavů, a by bylo nutné řešení zásad prevence závažných havárií. V objektu  

nebudou skladovány žádné chemické, výbušné nebo vysoce hořlavé látky.  

 

Zóny havarijního plánování : 

Výstavba ani provoz stavby nepředstavuje rizikový faktor. 

 

B.19.11. Odpady během výstavby 

  

Nakládání s odpady: 

Hospodaření s odpadními látkami bude prováděn v souladu s předpisy, převážně se zákonem 

č. 185/2001 Sb.[5] o odpadech a navazujícími prováděcími vyhláškami Ministerstva životního 

prostředí – tj. vyhláška 381/2001 Sb.[14] katalog odpadů, 383/2001 Sb.[15] o podrobnosti 

nakládání s odpady, 376/2001 Sb.[16] o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů nebo 

případně podle předpisů souvisejících a navazujících. 

 Recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci 

 Spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních 

odpadů 

 Nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce 

 Odpady budou předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle 

zákona 185/2001 Sb. [5] 

 Odpady budou tříděny 

 Vzniknou-li nebezpečné odpady, tak sněmy bude nakládáno dle §6, 16 

zákona č. 185/2001 Sb. [5] 

 Evidence odpadů bude vedena podle §16 odst.1 písmene g) uvedeného 

zákona a dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb.[15] 

§21 a 22 o podrobnostech nakládání s odpady. Takto vedená evidence bude 

při kolaudaci předložena OŽP MBB 

 Po dobu realizace stavby bude pro pracovníky stavby k dispozici nádoba na 

uložení odpadu podobného komunálního odpadu a její odvoz bude 

dokladován. 

 Po dobu realizace stavby je nutné eliminovat dopady na životní prostředí 

vzniklé prací a dopravními prostředky. 
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Název odpadu Katalogové číslo Kategorie Způsob nakládání s odpadem 

Beton ( železobeton ) 17 01 01 O Recyklace nebo skládka 

Dřevo 17 01 07  O Skládka 

Sklo 17 02 01 O Spalovna nebo skládka 

Plasty 17 02 03  O Recyklace 

Železo a ocel 17 04 05 O Recyklace 

Směsné kovy 17 04 07 O Recyklace 

Zemina a kamení 17 05 06 O Recyklace 

Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N Skládka NO 

Kabely obsahující ropné látky 17 04 10 N Skládka NO 

Kabely ostatní 17 04 11 O Recyklace 

Izol. látky obsahující nebez. látky 17 06 03 N Skládka NO 

Izolační materiály ostatní 17 06 04 O Skládka 

Směsné stavební odpady 17 09 04  O Skládka 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O Recyklace 

Plastové obaly 15 01 02 O Recyklace 

Dřevěné obaly 15 01 01 O Recyklace 

Obaly obsahu. zbytky nebez. látek 15 01 1 O Spalo. NO nebo skládka NO 

Absorpční činidla, filtr. Materiál 15 02 02 N Spalovna NO 

Směsný komunální odpad 20 03 01 O Spalovna KO nebo skládka 

    

 

 

 

B.20.Zásady organizace výstavby 

 

B.20.1. Úvod 

 

Podklady pro zpracování projektové dokumentace  

 

Pro projektovou dokumentaci „Zásady organizace výstavby“ byly informace čerpány z 

jednotlivých dílčích částí tohoto projektu. 

 Dělení projektu / výstavby: 

Stavba byla rozdělena do tří etap výstavby.  

etapa A / výkopy a základy 
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etapa B / Stavba konstrukce dřevostavby 

etapa C / dokončovací stavební práce  

 

Jednotlivé etapy není možno začít před dokončení předchozí etapy.  

 

B.20.2. Charakteristika stávajících staveb a území, rozsah PD: 

 

Pozemek pro výstavbu rodinného domu se nachází v katastrálním úřadu města Vrbna pod 

Pradědem. Stavební parcela má tvar čtverce. Pozemek z východu je vymezen bytovými domy. 

Dále z jižní a západní strany je vymezen volným pozemkem (stavební parcely). Ze severní 

strany je vymezen městskou komunikací. Pozemek je mírně svažitý od západní strany směrem 

k východní s výškovým rozdílem cca 0,35 metrů. Velikost parcely je 912 m2. 

Pozemek nebyl využíván, jednalo se o neudržovanou parcelu. Celý pozemek je pokryt 

náletovou zelení. Povrch je téměř rovný. Nadmořská výška se pohybuje od 542 do 543 m 

n.m.. Vzhledem k tomu, že pro výstavbu obytného domu nebude využita celá parcela, 

nebudou podmínky na staveništi stísněné.  

 

B.20.3. Oplocení staveniště 

 

Pozemek není v současné době oplocen. Po celém obvodu staveniště bude vybudováno 

mobilní oplocení do výšky min. 1,8 m, s bránou a brankou směrem na městskou komunikaci.  

 

B.20.4. Deponie a mezideponie  

 

Vzhledem k možnosti dostatečného místa na staveništi bude zřízena deponie zeminy a jiných 

materiálů v jižní části pozemku.  

 

B.20.5. Příjezdy a přístupy na staveniště 

 

Pozemek má jedno napojení na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu. Hlavní přístup na 

staveniště je od městské komunikace budoucí bránou. Tento přístup bude maximálně 

využíván pro všechny práce, které to umožňují.  
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U vjezdů bude dočasně vyvedena voda z areálového rozvodu vody k očištění vyjíždějících 

vozidel. U vjezdu na pozemek bude zřízena zpevněná plocha pro čištění vozidel stavby a 

vykládku stavebního materiálu. Plocha pro čistění vozidel bude upravena tak, aby se 

znečistěná voda z automobilů nedostala, mimo plochu pro čištění. 

Plocha staveniště bude po celou dobu trvání stavebních prací zajištěna proti vstupu 

nepovolaných osob.  

 

B.20.6. Odvoz výkopků, zásobování materiálem, opatření čí úpravy na dopravních trasách  

 

Odvoz výkopku a zásobování materiálem bude zabezpečeno nákladními vozidly s 

nápravovými tlaky maximálně do 10 tun. Trasa odvozu a zásobování byla zvolena hlavním 

výjezdem ze staveniště na městskou komunikaci. Vzhledem k tomu, že na zmíněných 

komunikacích není žádný zákaz hmotnosti aut, nebude tedy nutno zřizovat povolení pro 

vozidla. 

Přechodná úprava dopravního značení bude dodavatelem předložena DI policie ČR a OD 

MMB ke schválení a stanovení jako součást žádosti o zřízení záborů veřejných ploch. V 

celém průběhu výstavby nesmí být veřejné komunikace zvláště v okolí staveniště poškozeny a 

zhotovitel bude trvale zajišťovat jejich úklid v případě znečištění vozidly stavby. V prostoru 

styků veřejných komunikací se staveništěm zajistí zhotovitel řádné označení staveniště, vč. 

dopravních značek upozorňujících na probíhající výstavbu s vyznačením případných změn v 

dopravě. Veřejné komunikace musí zůstat v průběhu výstavby trvale průjezdné.  

 

B.20.7. Významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury, realizační podmínky 

provádění stavby na komunikacích a zelených plochách  

 

Problematika sítí technické infrastruktury je řešena v dílčích částech projektové dokumentace 

stavebních prací. Před zahájením stavebních prací budou vytýčeny všechny sítě podzemních 

vedení v blízkosti staveniště. Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k jejich 

poškození. Práce v ochranných pásmech stávajících i nových rozvodů a inženýrských sítí 

budou prováděny ručně a se souhlasem příslušných správců, ve vzdálenosti menší než 0,5 m 

bez použití pneumatických nebo elektrických nástrojů. Rovněž zához veškerých odhalených 

rozvodů a sítí bude nahlášen dotčeným správcům před provedením prací. Při souběhu nebo 

křížení inženýrských sítí budou dodrženy platné normy a technické předpisy, do ochranných 
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pásem inženýrských sítí nebudou bez souhlasu příslušného správce umisťovány žádné objekty 

zařízení staveniště. 

Stavba na pozemcích ve vlastnictví města Vrbna pod Pradědem bude realizována na základě 

rozhodnutí o zvl. užívání komunikace vydaným příslušným silničním správním úřadem. 

Staveniště na veřejném pozemku bude protokolárně převzato od Bruntálských komunikací 

a.s., respektive MÚ Bruntál před zahájením prací, při přejímce nutno doložit: stavební 

povolení resp. ohlášení stavby, rozhodnutí o ZUK a situaci s vyznačenými plochami a zábory.  

 

B.20.8. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.  

 

Elektrická energie 

Po dobu výstavby bude ZS napojeno dočasnou přípojkou přes hlavní rozvaděč stavby a 

fakturační elektroměr. Předpokládá se rozvaděč s nepřímým měřením a hlavním jističem 160 

A. Přípojka bude napojena ze stávajících veřejných rozvodů NN ze skříně na městské 

komunikaci. Po provedení přeložky těchto rozvodů bude přípojka přeložena do nově 

budované skříně. Přípojka bude zřízena dodavatelem stavby na základě jím podané žádosti a 

není předmětem této projektové dokumentace. Od hlavního rozvaděče budou vedeny 

staveništní rozvody k technologickým zařízením.  

 

Vodovod pro ZS  

Pro zásobování stavby vodou bude využívána nově budovaná přípojka vody DN 40. Do doby 

zřízení této přípojky bude staveniště zásobováno užitkovou vodou mobilní cisternou. Pitná 

voda v buňkách ZS bude balená.  

 

Kanalizace pro ZS 

Zařízení staveniště bude mít 2 mobilní WC buňky.  

 

Telefon 

Po celou dobu výstavby je uvažováno s využitím služeb mobilních operátorů.  

 

B.20.9. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace  
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Z hlediska požadavků vyhlášky č. 369/2001 Sb.[17] Musí být během provádění prací 

dodrženy následující požadavky:  

 musí být zachována možnost bezbariérového pohybu na všech komunikacích 

při obvodu staveniště  

 musí být zachována stávající možnost bezbariérového přístupů do okolních 

objektů  

 přemostění výkopů mimo obvod staveniště nutno řešit pro přejezd osoby na 

vozíku, výškový rozdíl do 20mm, nejlépe náběh, šířka přemostění min. 

800mm, doporučeno je 1300mm s vodící tyčí ve výšce 250mm se zarážkou pro 

slepeckou hůl, přesah zábradlí 150mm, ohrazení ve výši 1100mm  

 porušené vodící linie nahradit jinými, řešit jako umělé, případně ohradit 

zábradlím se zarážkou pro slepeckou hůl  

 výškové rozdíly na pěších komunikacích jsou přípustné do 20mm  

 

B.20.10. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů  

 

Ochrana kulturních památek: 

Pozemky určené pro výstavbu neleží v oblasti památkově chráněná území ve smyslu 

ustanovení §14 odst. 2 zákona č. 20/1987Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších 

předpisů. Ve vlastním prostoru staveniště se nenacházejí kulturní nemovité památky, ani zde 

neleží památkové zóny a rezervace ani ochranná pásma kulturních památek dle téhož zákona.  

V případě archeologického nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologického 

výzkumu (mince kamenné, kostěné, kovové nástroje, části nádob a podobně) je nálezce nebo 

osoba odpovědná za provádění prací, při nichž k nálezu došlo, povinen v souladu s 

ustanovením § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.[10] o státní památkové péči ve znění 

pozdějších předpisů, podat o tomto nálezu průkazné oznámení Archeologickému ústavu 

Akademie věd České republiky nebo nejbližšímu muzeu nejpozději druhý den po 

archeologickém nálezu.  

Na pozemku již proběhly záchranný archeologické průzkumy a vyhodnoceny, a tudíž stavební 

práce mohly být zahájeny. Termín oficiálního zahájení prací stavebními úpravami na 

pozemku začaly. 

 

Ochrana přírody 
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Do vlastního řešeného území nezasahuje žádný prvek vyžadující zvláštní ochranu přírody dle 

zákona, ani žádný významný krajinný prvek, taktéž řešeným územím neprochází ani do něho 

nezasahuje žádný prvek ÚSES (územní systém ekologické stability). V území dotčeném 

stavbou ani v jeho blízkém okolí se nevyskytují žádná zvláště chráněná území (chráněné 

oblasti, přírodní rezervace, národní parky) ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb. [3], o ochraně 

přírody a krajiny, nebo jiná chráněná území či fenomény (např. chráněná naleziště nebo 

památné stromy). Řešené území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu 

§ 12,13, 14 zákona č. 114/1992 Sb. [3] To znamená, že není na území národního parku, 

chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 

národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy.  

V prostoru lokality stavby nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 

(dle přílohy č. II. a III. zák. č. 114/1992 Sb. [3]).  

 

B.20.11. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových stávajících objektů   

 

Objekty zařízení staveniště 

Ve vyhrazeném prostoru umístí zhotovitel stavby zařízení staveniště - staveništní buňky 

(sklad, šatnu, umývárnu) a mobilní WC pro  pracovníky na stavbě. Určená plocha je 

dostatečná pro ZS vedení stavby a hygienické zázemí. Pro skladování materiálu a další 

potřeby stavby využívána plocha parcely.  

 

B.20.12. Zábory veřejných ploch 

 

Nebude zřízen zábor veřejných ploch.  

 

B.20.13. Popis staveb zařízení staveniště vyžaduje ohlášení  

 

V rámci zařízení staveniště bude zřízeno buňkoviště, v rozsahu tří kontejnerových buněk. 

Buňkovišti bude provedeno na zpevněné ploše ze silničních panelů. 

 

B.20.14. Popis jednotlivých hlavních činností výstavby  

 

Zemní práce: 
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Na staveništi budou prováděny zemní práce – výkop základových pásů. Práce budou 

prováděny tak, aby za žádných okolností nemohlo dojít k sesutí stěn výkopu. 

Dále budou prováděny zemní práce malého rozsahu v rámci budování přípojek a přeložek sítí 

technické infrastruktury. Dodavatel zvolí potřebnou mechanizaci pro provedení zemních 

prací, zpracovatel PD předpokládá použití těchto hlavních mechanismů: 

 Minibagr s gumovými pásy  

 Kolový nakladač UNC 060  

 Nákladní automobily s hmotností max. 10t na nápravu pro odvoz výkopku  

-  

Vytěžená zemina bude odvezena na deponii na stavební parcele. Po dokončení terénních 

úprav zbylá zemina bude odvezena a uložena na vhodnou skládku zeminy. 

 

Speciální zakládání a podchycení stavební jámy: 

Založení domu je navrženo na základové pásy a železobetonovou základovou desku. 

Dodavatel zvolí potřebnou mechanizaci pro provedení zemních prací, zpracovatel PD. 

 

Nosné svislé a vodorovné konstrukce: 

Nosnou konstrukci svislých konstrukcí tvoří dřevěný rám tvořený z vrstvených dřevěných 

nosníků Steico Ultralam, které jsou vyplněny svislými nosníky profilu „I“ Steico Wall 39. 

Nosnou vodorovnou konstrukci tvoří dřevěný rám z vrstvených dřevěných nosníků Steico 

Ultralam, který je křížově vyplněn nosníky Steico Ultralam.  

 

Konstrukce příček: 

Konstrukce příček je tvořena dřevěným rámem z KVH hranolů, které jsou vyplněny svisle 

KVH hranoly. 

 

Omítky, hrubé úpravy:  

Pro přípravu malt na omítky a směsí pro podlahové mazaniny předpokládáme uložení 

suchých materiálů ve skladech, jejich míchání a dopravu na místo ručně, případně pomocí 

kladky. 
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B.20.15. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

 

Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla. Na stavbách, u nichž 

vzniká povinnost ohlásit oblastnímu inspektorátu práce zahájení prací a dále na stavbách, u 

nichž budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 

života nebo poškození zdraví (stanovené NV č. 591/2006 Sb. [28]) zadavatel stavby 

(stavebník) zajistí podle §15 odst.2 zákona 309/2006 Sb. [9] , aby před zahájením prací na 

staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, podle druhu 

a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 

práce. Obecně je třeba dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy, zejména zásady 

vyplývající ze Zákoníku práce, z Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. [13], a z Nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. [28],platné předpisy o ochraně  zdraví a bezpečnosti práce, protipožární a 

hygienické předpisy. 

Zejména je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy při zemních pracích a při manipulaci u 

zvedacích prostředků a stavebních mechanizmů. Při provádění prací v blízkosti vedení 

inženýrských sítí je nutno dodržovat veškeré podmínky a omezení stanovená pro ochranná a 

bezpečnostní pásma, dle platného zákona a závazných norem, které stanovují bezpečnostní 

předpisy a zacházení s elektrickým zařízením.  

Před zahájením jakýchkoliv prací v blízkosti vedení VVN a VN musí ten, kdo práci 

organizuje seznámit všechny pracovníky s nebezpečím, které může vzniknout.  

Jeřáby a jiné mechanizmy musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich 

části mimo ochranné pásmo vedení.  

Pod elektrickým vedením nesmí být kupen žádný materiál a nesmí tudy jezdit vysoká vozidla. 

Před zahájením prací zajistí zhotovitel proškolení všech pracovníků v bezpečnosti práce a 

ochraně zdraví pracovníků dle platné vyhlášky.  

Při provádění stavby musí být respektovány všechny podmínky stavebního povolení, zvláště s 

ohledem na bezpečnost provozu, údržbu a čistotu komunikací, včetně předepsaného 

dopravního značení. Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena plynárenská zařízení, 

postupovat v souladu s platným zákonem, předpisy a normami.  

Při realizaci zemních prací kdy dojde ke střetu se stávajícími inženýrskými sítěmi je nutno 

dodržet podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti těchto sítí.  
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Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 83/1976 Sb.[24], ve znění 

vyhlášek č. 45/1979 Sb.[25] a č. 376/1992 Sb.[26], upravující požadavky na provádění stavby 

a příslušné technické normy.  

Při stavbě nesmí dojít ke škodě na cizím majetku. Pokud ke škodě přes veškerá opatření 

dojde, provede stavebník na vlastní náklady nápravu.  

Omezení rizikových vlivů bude zajištěno:  

 důsledným dodržováním provozních podmínek, pracovních postupů a 

dobrého technického stavu  

 veškeré práce na obsluze a údržbě strojů a zařízení, budou provádět 

pracovníci k tomu účelu určení s řádnou kvalifikací odpovídající charakteru 

činnosti dle ČSN  

 veškerá nebezpečná místa budou řádně vyznačena případně označena 

výstražnými tabulkami dle platné ČSN.  

 pracovníci musí používat předepsané OOP a oděvy  

 všechny stroje a zařízení musí být užívány, provozovány a montovány, dle 

pokynů výrobce příslušné dokumentace a dle návodu na obsluhu a údržbu.  

 

O zajištění předepsaných opatření, použití ochranných prostředků a provedení instruktáže je 

třeba pořídit zápis do stavebního deníku. Dodavatel stavby zamezí možnosti přístupu cizích 

osob a hlavně dětí na staveniště – provedením provizorního oplocení staveniště. Pro zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví platí Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. [13], a z Nařízení vlády č. 

591/2006 sb. [28] Tato nařízení jednoznačně stanovují povinnosti dodavatelů staveb, jaké 

podmínky musí vytvořit v rámci dodavatelské dokumentace a vlastního provádění stavby k 

zajištění bezpečnosti práce. 

Před zahájením realizace zajistí zhotovitel proškolení pracovníků stavby ve smyslu 

bezpečnosti práce v areálu. Záznam o proškolení bude zapsán do stavebního deníku. 

Dodavatel stavby zodpovídá za dodržování podmínek správců jednotlivých sítí a státních 

orgánů ve stavebním povolení, zejména inspektorátu bezpečnosti práce.  

Z hlediska budoucího užívání stavby je povinností uživatele provozovat ji v souladu s 

požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví a pro tento účel vypracovat patřičnou 

dokumentaci. Pro napojování, opravy a údržby el. zařízení mohou  být povolány jen osoby, 

které mají k těmto úkolům potřebnou kvalifikaci.  

 



Bakalářská práce 

65 

 

B.20.16. Ochrana proti prašnosti a hluku 

 

Navrhované stavební práce nebudou nadměrně negativně ovlivňovat stávající životní 

prostředí. Při provádění nedojde ke znečištění žádného zdroje pitné vody. Odpadní vody 

budou čištěny v souladu s ČSN. Při provádění nebudou vznikat žádné škodliviny, které by 

negativně ovlivnily ovzduší, zvýšení hladiny hluku při provádění stavby bude přiměřené a 

nepřekročí mezní hodnoty dle platné vyhlášky.  

Při stavebních pracích je nutno postupovat takovým způsobem, aby nevznikla nadměrná 

hlučnost a prašnost, která by se dotýkala sousedních pozemků či objektů. Příjezdové 

komunikace budou udržovány v čistotě.  Z toho důvodu budou před hlavním výjezdem ze 

staveniště plocha pro očistu vyjíždějících automobilů.  

Při zemních pracích budou učiněna opatření tak, aby nedocházelo k úniku prachových částic 

do ovzduší.  

K maximálnímu omezení negativních vlivů budou prováděna tato opatření:  

 intenzivní skrápění  

 mytí a čištění přilehlých komunikací znečištěných při odvozech  

 použití nové moderní techniky s minimální hlučností  

 pracovní doba: pondělí – sobota: 7.00-19.00 hod, v neděli nebudou 

stavební práce probíhat  

 

Je třeba dbát zejména na:  

 snížení prašnosti včasným čištěním vozovek, zhotovitel bude používat 

očistnou zónu – zpevněnou  

 plochu před výjezdem na veřejné komunikace  

 zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů a pod.,  

 skladovat prašné materiály v silech  

 zabezpečit kropení během provádění zemních prací  

 spalování odpadů na staveništi je nepřípustné  

 omezení hlučnosti na stavbě - při výstavbě se počítá s využitím 

stavebních strojů, pohyb mechanismů  

 omezení vibrací  

 Ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty:  
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V době výstavby se musí dodavatel řídit nařízením vlády č. 148/2006 Sb.[30], o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 

B.20.17. Nakládání s odpady  

 

Odpady vzniklé při provádění stavby musí být likvidovány dle platné vyhlášky (dle podmínek 

stavebního povolení) a investor doloží způsob likvidace při kolaudaci (jednotliví dodavatelé 

musí investorovi při předání díla předat i doklady o likvidaci jednotlivých odpadů).  Odpady 

musí být zatříděny dle platné vyhlášky č.381/2001 Sb.[14] Nakládání s odpady musí být v 

souladu se zákonem č.185/2001 Sb. [5] a vyhláškou č. 383/2001 Sb.[15] o podrobnostech 

nakládání s odpady.  

Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěno smluvně a bude za ni odpovědná firma 

provádějící stavební práce. Odpady budou bezprostředně po svém vzniku tříděny, 

recyklovány a předávány k likvidaci. Kontaminované odpady nebudou v prostoru stavby 

ukládány ani skladovány s výjimkou doby nezbytně nutné pro nakládku a odvoz.  

Likvidaci odpadů bude provádět firma, nebo více firem, mající pro likvidaci takovýchto 

odpadů příslušné oprávnění.  

 

B.20.18. Bezpečnostní předpisy  

 

Související technické normy: 

 ČSN 733050 Zemní práce [32] 

 ČSN 732810 Dřevěné konstrukce [33] 

 ČSN 743305 Ochranné lešení [34] 
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2.1.1. Úvod 

 

Technická zpráva popisuje zařízení staveniště pro stavbu svislých nosných konstrukci u 

dřevostavby. 

 

2.1.1.1. Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:   Rodinný dům Steico 

Druh stavby:    Rodinný dům 

Charakter stavby:   Novostavba 

Účel stavby:    Bytový dům 

Místo stavby: Katastr. území Vrbno pod Pradědem, Mnichov, parc.č.  

615/4 

Způsob stavby: Dodavatelský 

Stavební úřad: Vrbno pod Pradědem 

Stupeň PD: Stavební povolení 

Stavebník: VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební 

 Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava – Poruba 

 

Projektant:  Jiří Sedlář 

Předpokládaný termín výstavby: 3/2016 – 6/2017 

 

2.1.1.2. Identifikační údaje stavebníka 

 

Název stavebníka:   VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební  

Adresa:    Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava – Poruba  

 

2.1.1.3. Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace 

 

Název:     Kamenský – Stavby a konstrukce s.r.o. 

Adresa:    Vrbno pod Pradědem, Mnichov 236 

Telefon:    777 726 015 
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eMail:     Frantisek.Kamensky@Kamensky.cz   

IČO:     619 725 84 

Zastoupena:    Ing. František Kamenský 

 

2.1.1.4. Obecný popis stavby 

 

Záměrem stavebníka a obsah předpokládané projektové dokumentace ke stavebnímu povolení 

je výstavba rodinného domu na parcele 615/4 v katastrálním území Vrbno pod Pradědem, 

Mnichov. Jedná se o 3 podlažní dřevostavbu rodinného domu se 2 obytnými podlaží a 

podkrovím. Objekt je zastřešen sedlovou střechou. 

V prvním nadzemním podlaží se nachází zádveří, na které je napojena komora, technická 

místnost a chodba. Na chodbu dále navazuje wc, koupelna, pracovna, schodišťový prostor a 

obývací pokoj spojen s kuchyní. 

Ve druhém nadzemním podlaží se nachází chodba, na kterou je napojen schodišťový prostor, 

wc, koupelna a čtyři obytné pokoje. 

 

Obvodové konstrukce jsou difuzně uzavřenou, jedná se o systém Steico, který má 

deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0,18 W/m2K. Nosníky budou zhotoveny z „I“ profilu 

Steico Wall 39. Jako izolace konstrukce bude použita izolace Steico Flex (Součinitel tepelné 

vodivosti 0,038 W/m2K). Z exteriéru bude konstrukce zaklopena izolační dřevovláknitými 

desky Steico Protect (Součinitel tepelné vodivosti 0,049 W/m2K), na které bude nanesena 

vnější omítka Therm Wood (Součinitel tepelné vodivosti 0,700 W/m2K). Z vnitřní strany 

bude nosná konstrukce zaklopena OSB deskami Eurostrand 4 PD (Součinitel tepelné 

vodivosti 0,130 W/m2K), na které budou připevněné vertikálně latě 60 / 40, které budou tvořit 

instalační zateplenou předstěnu. Předstěna bude vyplněna izolací Steico Flex (Součinitel 

tepelné vodivosti 0,038 W/m2K) a bude sloužit pro rozvod vody a elektroinstalace. Záklop 

předstěny bude proveden SDK desky Fermacell (Součinitel tepelné vodivosti 0,320 W/m2K). 

Střešní krytina bude z titanzinkového plechu. 

 

2.1.1.5. Charakteristika území stavby 

 

Pozemek pro výstavbu rodinného domu se nachází v katastrálním úřadu města Vrbna pod 

Pradědem, Mnichov. Parcela je ve vlastnictví stavitele. Stavební parcela má tvar čtverce. 

Pozemek z východu je vymezen bytovými domy. Dále z jižní a západní strany je vymezen 

mailto:Frantisek.Kamensky@Kamensky.cz
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volným pozemkem (stavební parcely). Ze severní strany je vymezen městskou komunikací. 

Pozemek je mírně svažitý od západní strany směrem k východní s výškovým rozdílem cca 

0,40 metrů. Velikost parcely je 912 m2. Pozemek nebyl využíván, jednalo se o neudržovanou 

parcelu. Celý pozemek je pokryt náletovou zelení. Povrch je téměř rovný. Nadmořská výška 

se pohybuje od 542 do 543 m n.m.. Na parcele nejsou tažené inženýrské sítě. Inženýrské sítě 

jsou vedeny podél komunikace sousedící s parcelou stavebníka. Na okraji pozemku jsou již 

vybudované přípojky. Kolem celého staveniště bude vybudováno mobilní oplocení vysoké 2 

metry včetně dvoukřídlé brány. Automobily vyjíždějící ze stavby budou před opuštěním 

staveniště očištěny, aby docházelo k co nejmenšímu znečištění obecné komunikace. Vjezd na 

staveniště bude viditelně označen dopravním značením.  

 

2.1.2. Použitá mechanizace na staveništi 

 

2.1.2.1. Příklepová vrtačka DeWalt DWD530KS 

 

Technické údaje: 

Elektrická přípojka:  230 V 

Příkon:  1,2 kW 

 

2.1.2.2. Pokosová pila Bosch  PCM 7 S 

 

Technické údaje: 

Elektrická přípojka: 230 V 

Příkon:  1,2 kW 

 

2.1.2.3. Ruční okružní pila Narex EPK 16 D 

 

Technické údaje: 

Elektrická přípojka: 230 V 

Příkon:  1,1 kW 

 

2.1.2.4. Uhlová bruska Bosch PWS 20-230 J 
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Technické údaje: 

Elektrická přípojka: 230 V 

Příkon:  2.0 kW 

 

2.1.2.5. Elektrický hoblík Bosch PHO 20-82 

 

Technické údaje: 

Elektrická přípojka: 230 V 

Příkon:  0,68 kW 

 

2.1.2.6. Přímočará pila Bosch PST 800 PEL 

 

Technické údaje: 

Elektrická přípojka: 230 V 

Příkon:  0,53 kW 

 

2.1.2.7. Kompresor POWX1721 Power Plus 

 

Technické údaje: 

Elektrická přípojka: 230 V 

Příkon:  1,1 kW 

 

2.1.2.8. Ostatní  mechanizace 

 

Mechanická sponkovačka, pneumatická sponkovačka, pneumatická hřebíkovačka, Motorová 

řetězová pila. 

 

2.1.3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.  

 

2.1.3.9. Elektrická energie 

 

Po dobu výstavby bude ZS napojeno dočasnou přípojkou přes hlavní rozvaděč stavby a 

fakturační elektroměr. Předpokládá se rozvaděč s nepřímým měřením a hlavním jističem 160 
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A. Přípojka bude napojena ze stávajících veřejných rozvodů NN ze skříně na městské 

komunikaci. Po provedení přeložky těchto rozvodů bude přípojka přeložena do nově 

budované skříně. Přípojka bude zřízena dodavatelem stavby na základě jím podané žádosti a 

není předmětem této projektové dokumentace. Od hlavního rozvaděče budou vedeny 

staveništní rozvody k technologickým zařízením.  

 

Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro zařízení staveniště 

Druh zařízení Počet Příkon [kW] Celkem příkon [kW] 

Příklepová vrtačka 1 ks 1,2 1,2 

Příklepová vrtačka 1 ks 1,2 1,2 

Ruční okružní pila 1 ks 1,1 1,1 

Uhlová bruska 1 ks 2,0 2,0 

Elektrický hoblík 1 ks 0,68 0.68 

Kompresor 1 ks 1,1 1,2 

Přímočará pila 1 ks 0,53 0,53 

Ohřívač vody 1 ks 2 2 

Topení 2 ks 2 4 

Ostatní  5 5 

Celkem   18,23 

 

 

2.1.3.10. Vodovod pro ZS  

 

Pro zásobování stavby vodou bude využívána nově budovaná přípojka vody DN 40. Do doby 

zřízení této přípojky bude staveniště zásobováno užitkovou vodou mobilní cisternou. Pitná 

voda v buňkách ZS bude balená.  

 

2.1.3.11. Kanalizace pro ZS 

 

Zařízení staveniště bude mít 2 mobilní WC buňky.  

 

2.1.3.12. Telefon 
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Po celou dobu výstavby je uvažováno s využitím služeb mobilních operátorů. 

 

2.1.4. Zásobování materiálů 

 

V první řadě bude na staveniště dovezen drobný materiál a potřebné nářadí, které bude 

uloženo v uzamykatelném skladu. Následně budou na stavbu dopraveny jednotlivé dílce pro 

montáž stěn. Dovezené dílce musím být před montáží zkontrolovány oprávněnou osobou. 

Oprávněná osoba zkontroluje správné rozměry dílců a zkontroluje, zda nejsou poškozené. 

Dílce na staveniště musí být dovezeny v ochranné fólii, aby se zamezilo jejich poškození 

 

2.1.5. Skladování materiálů a nářadí na staveništi 

 

Velmi důležité je důsledné dodržování skladování a manipulace s materiálem použitým při 

stavbě. Materiál, který nevyhovuje požadavkům na správné provedení, není možno zabudovat 

do stavby. Musí se dbát na správném uskladnění a manipulaci s materiálem. 

 

Dřevěné materiály: 

Dřevěný materiál bude skladován v suchém uzamykatelném skladu. Musí být zamezeno 

přímému kontaktu s vodou. Sklad bude opatřen zpevněnou podlahou z betonových panelů, 

které budou ležet na zhutněném podsypu. Dřevěné trámy budou skladovány do maximální 

výšky 1 metr. Trámy budou uloženy na vodorovné proklady. 

 

Skladování drobného materiálů: 

Veškerý drobný materiál bude skladován v uzamykatelném suchém prostředí v obalech. 

 

Skladování ručního nářadí: 

Veškeré ruční nářadí bude skladován v suchém uzamykatelném prostředí. 

 

2.1.6. Sociální zázemí: 

 

Na staveništi bude zřízeno sociální zázemí. Toto zázemí budou tvořit čtyři staveništní buňky a 

dvě mobilní wc. Tyto buňky budou sloužit jako zázemí pro vedoucí pracovníky, zázemí pro 
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dělníky, sklad pro uskladnění drobného materiálů a nářadí. Dále zde bude buňka pro osobní 

hygienu obsahující sprchy. Všechny buňky budou obsahovat osvětlení a topení.  

Buňky budou uloženy na silničních panelech, které budou ležet na zhutněném násypu. 

Rozměr panelů bude 3x1,5x0,15 m.  Staveništní buňky budou připojeny na k elektrickému 

rozvodu energie. Buňka s hygienickým zázemím obsahujícím sprchy a umyvadla bude 

připojena na rozvod vody a kanalizace.   

 

2.1.6.13. Návrh sociálního zařízení staveniště: 

 

 Sociální zařízení je navrženo na maximální počet lidí, kteří se mohou pohybovat na staveništi. 

Jedná se o zhruba 12 lidí. 

 šatny: min 1,25 m2 na jednoho pracovníka = 12 x 1,25 = 15 m2 

Navržena buňka Toi Toi – BK 1 (6m x 2,5m) 

 

 záchody: potřeba je minimálně 2 mušle a 2 sedadla do 50 mužů. 

Navrženy 2 mobilní toalety Toi Toi – Polyjohn III 

 

 umývárna: navrženo jsou 2 umyvadla a 2 sprchy, potřeba min. 1 umyvadlo / 10 osob 

a 1 sprcha / 20 osob). 

Navržena buňka Toi Toi – WC – SK1 

 

 Buňka vedoucích pracovníků: 1x stavby vedoucí, 1x mistr 

Navržena buňka Toi Toi – BK 1 (6m x 2,5m) 

 

2.1.7. Požární bezpečnost při výstavbě  

 

Dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud 

nepřevzatých staveb. Z hlediska požární ochrany je základními právními předpisy v oblasti 

požární ochrany zákon č. 133/1985 Sb.[11], o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a 

vyhláška č.246/2001 Sb.[18], o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru. Podle ustanovení této vyhlášky platí, že všechna požárně bezpečnostní 

zařízení musí být revidována o požární ochraně. Podmínce o požární ochraně staveb podléhá 

také v zařízení staveniště dle ČSN.  
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Během výstavby jsou dodavatelé a stavebník povinni dodržovat všechna požární a 

bezpečnostní opatření na jednotlivých pracovních úsecích. Zejména tam, kde se předpokládá 

zvýšené požární nebezpečí (sváření, řezání, broušení a pod). Za vybavení prostředky požární 

techniky jednotlivých pracovišť odpovídají jednotlivé dodavatelské organizace v rozsahu své 

působnosti. Podmínce o požární ochraně staveb podléhají rovněž zařízení staveniště dle ČSN.  

Při výstavbě budou dodržovány tyto základní podmínky:  

 zabránit šíření požáru uvnitř objektů i mezi objekty  

 umožnit účinně zasáhnout hasičskému záchrannému sboru  

 umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohroženého prostoru.  

 

Jako příjezdové cesty při požárním zásahu bude využita veřejná komunikace. Zásobování 

vodou při požáru bude zajištěno z požárního hydrantu. Osoby a zařízení vyskytující se na 

staveništi při případném požáru budou evakuovány na volné prostranství za hranice 

staveniště. Telefonní čísla hasičů, policie a záchranné služby budou vyvěšeny v kanceláři 

stavbyvedoucího. Veškerý uskladněný hořlavý materiál na staveništi musí být označen 

výstražnou etiketou. V jeho blízkosti je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.  

Přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody a vytápění musí být 

volný a bezpečný.  

Dodavatel stavebních prací je povinen zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární 

ochraně. Při provádění nebude narušen stávající rozvod požární vody ani umístění venkovních 

hydrantů. Zdrojem požární vody pro staveniště je stávající rozvod vody vedle nové páteřní 

komunikace. Potřeba vody a vzdálenosti požárních hydrantů je dána normou ČSN a je 

vyhovující. Příjezd požární techniky k případnému požáru je zajištěn po obecné komunikaci. 

Z této komunikace bude umožněn průjezd přímo k objektu na vyhrazené nástupní plochy. 

 

A.2.Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Podle zákona č.17/1992 [0] o životním prostředí a instrukcí MŽP ČR je dodavatel povinen se 

zabývat ochranou životního prostředí při provádění stavebních prací. V rámci péče o životní 

prostředí je nutno také dodržovat zákon č.114/1992 Sb. [3] o ochraně přírody a krajiny a 

zákon č.185/2001 o odpadech.  

Území dotčené výstavou se nedotýká území spojených s ochranou přírody, krajiny, a 

léčebných pramenů. Nenachází se zde ochranné pásmo lesa, chráněného území přírody. Nová 
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stavba nebude v památkové rezervaci ani v památkové zóně.  Realizací nedojde k odnětí či 

omezení využívání pozemků určených pro plnění funkcí lesa ve smyslu zákona č.289/1995 

Sb. [4], v platném znění. Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani 

dobývací prostor. K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Nepředpokládá se, že by na 

staveništi došlo k archeologickým nálezům nebo k nálezům kulturně cenných předmětů resp. 

detailů stavby. V případě, že by k tomu přesto došlo, bude stavebník povinen takový nález 

neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu a příslušnému orgánu státní správy a práce na stavbě 

zastavit. Další postup závisí na závažnosti nálezu, jehož průběh je definován v § 176 

stavebního zákona.  

Řešené inženýrské a stavební objekty nebudou mít negativní dopad na životní prostředí. 

Řešení požadavků na ochranu ovzduší od spalovacích zdrojů je uvedeno v rámci kapitoly 

1.6.4 - Ovzduší. Během výstavby bude ochrana ovzduší zajišťována zejména vypnutím 

spalovacích motorů stavebních strojů, mechanizace a vozidel při jejich nečinnosti a dále pak 

zajištěním provádění prací s nadměrnou produkcí prachu v chráněných pracovištích 

zakrytými plachtou proti šíření prachu do okolí. V období sucha bude zajištěno skrápění 

komunikací popř. dalších prašných ploch k zamezení šíření prachu a jejich následný úklid. Při 

převážení materiálu bude provedeno opatření proti úniku materiálu za jízdy. Jiné činnosti 

ohrožující ovzduší nebudou na staveništi prováděny.  

 

2.1.1.14. Způsob likvidace odpadních látek: 

 

Povinnosti při nakládání s odpady stanoví zákon č.  185/2001 Sb. [5], o odpadech a příslušné 

prováděcí vyhlášky. Shromažďování a odvoz odpadů bude zajišťován odbornou firmou, která 

má oprávnění k zneškodňování odpadů. Běžný komunální odpad bude likvidován tzn. 

odvážen obvyklým způsobem. Skladování komunálního odpadu bude v kontejnerech, které 

budou v místech k tomu určené.  

 

2.1.2. Bezpečnost při užívání 

 

Veškeré vybavení a veškerá hygienická opatření musí být v souladu se s NV 361/2007 Sb. 

[27]Veškerá technická zařízení budou doložena příslušnými certifikáty a homologací pro 

užívání a provoz v České republice, dle zákona č. 22/1997 [6] a 226/2003 Sb. [7]  
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Pro fázi provozu a obzvláště výstavby třeba bezpodmínečně nutné dbát všech bezpečnostních 

předpisů a používat předepsané ochranné pomůcky. Je nutno dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. 

[9], nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [28] a dále Vyhl. č. 362/2005  Sb. [13] O práci ve výškách. 

Musí být zabezpečení proti pádu osob. 

Za výstavby i provozu bude respektováno a postupováno ve smyslu nařízení vlády č. 

148/2006 Sb.[30] o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Veškeré povrchy, kde dochází během provozu k možnému smáčení vodou, budou provedeny 

s protiskluzným povrchem. Veškeré elektrické rozvody, spotřebiče a svítidla budou v 

potřebném krytí dle prostředí stanovém v protokolu o prostředí. Návody k obsluze 

jednotlivých zařízení jsou součástí dodávky těchto zařízení. Obsluha musí být seznámena s 

návody k obsluze, havarijními směrnicemi a všemi přepisy souvisejícími s provozem. 

Obsluha je povinna dodržovat předepsané postupy a používat příslušné ochranné pomůcky.  

 

2.1.3. Povinnost dodavatele stavby 

 

 Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s 

ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu 

práce. 

 Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje 

na všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. 

 Za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

odpovídají vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele na všech stupních řízení v rozsahu 

svých funkcí.  

 Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví 

neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a přijímáním opatření k prevenci rizik. 

 Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která 

mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení 

neodstranitelných rizik. 

 Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat 

opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav technické prevence a úroveň 



Bakalářská práce 

78 

 

rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržet metody a způsob zjištění a 

hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu. 

 Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní 

nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, 

zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. 

Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě 

zajištěno a vybaveno.  

 Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 

 

o udržování pořádku a čistoty na staveništi. 

o uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace. 

o umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro 

příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení. 

o zajištění požadavků na manipulaci s materiálem. 

o  předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny. 

o provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a 

pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě 

ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví. 

o splnění požadavků na způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi. 

o určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a 

materiálů. 

o splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů. 

o  uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů. 

o přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 

skutečného postupu prací. 

o předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 

zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi. 

o zajištění spolupráce s jinými osobami. 

o předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi 

nebo v jeho těsné blízkosti. 

o vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, 

které mu bylo předáno. 
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o přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a 

činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví. 

 

2.1.4. Práce s mechanizací na staveništi 

 

 Obsluhovat mechanizaci smí pouze osoba k tomu určena, která je 

držitelem platného průkazu o způsobilosti obsluhy stroje. 

 Při provozu mechanizace musí být dodržené pokyny výrobce a 

důležité je dbát na dodržení bezpečné vzdálenosti od stroje. 

 Musí být zajištěna stabilita mechanizace při výkonu práce. 
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2.2.1. Úvod 

 

Předmětem technologie provádění je svislá nosná konstrukce u dřevostaveb. Technologie 

provádění je zaměřen na provádění systému dřevostaveb Steico. Konstrukce stěny bude 

zhotovena přímo na staveništi z dodaných dílců.  

Pro provádění dřevostaveb systému Steico musí prováděcí firma vlastnit certifikát o odborné 

způsobilosti montáže systému dřevostaveb Steico. Tímto certifikátem se firma zaručuje za 

provedení odborné montáže systému Steico a za dodržení správného postupu montáže. 

 

 

 Obrázek 1 - Skladba obvodové stěny 

 

 

2.2.2. Materiály konstrukčního systému Steico 

 

Pro konstrukční skladbu Steico jsou stanoveny konkrétní materiály, se kterými konstrukční 

skladba splňuje požadavky dle norem. Nesmí dojít k záměně či použití poškozených 

materiálů.  

 

2.2.2.1. Základové prahy Steico LVL 
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STEICO LVL se skládá z více slepených vrstev borovicové a smrkové dýhy o tloušťce 3 mm. 

S touto skladbou se vyznačuje neobvykle vysokou pevností a nepodléhá deformacím 

způsobených sesýcháním, jako zborcení a praskliny. STEICO LVL (dýhové vrstvené dřevo) 

je třeba skladovat v rovině a v suchu. Vzdálenost skladovaného dřeva by neměla být zvolena 

větší než 2,0 m. STEICO LVL je třeba během dopravy chránit proti zašpinění. 

 

Technické parametry: 

Měrná hmotnost:  480 kg/cbm 

 

2.2.2.2. Nosníky Steico Wall 

 

Koncept nosníků je jednoduchý: více únosnosti - méně materiálu. Dvě pásnice z LVL nebo 

KVH jsou spojeny stojinou ze speciálně vyvinuté tvrdé dřevovláknité desky. Výsledkem je 

vysoce zatížitelný nosník  které jsou mnohem štíhlejší, než klasické trámy. STEICO Wall je 

optimalizován pro použití ve stěnách. Štíhlejší konstrukce ve střechách a stěnách nabízejí více 

prostoru pro izolační materiály, a tím zvýšit energetickou účinnost při stejné tloušťce 

konstrukce. Vzdálenost skladovaného dřeva by neměla být zvolena větší než 2,0 m. STEICO 

Wall je třeba během dopravy chránit proti zašpinění. 

 

2.2.2.3. Dřevovláknitá izolace Steico Flex 

 

Steico Flex je elastický výplňový tepelně izolační materiál na bázi dřeva. Tento materiál je 

šetrný k pokožce a zamezuje sedání izolace, čím se zabrání vzniku tepelných mostů. Je to 

výborně izolační materiál v zimě i v létě s vysokou sorpční schopností regulující vnitřní 

klima. Přispívá k vynikajícímu stavebně biologickému klima. Je velmi snadno zpracovatelný 

a je šetrný k životnímu prostředí i vzhledem k jeho možné recyklaci. Použití elektrické 

tesařské řetězové pily pro řezání všech tlouštěk izolačních materiálů   STEICO Flex je 

nejrychlejším způsobem řezání s vysokou variabilitou. Také v tomto případě dosahují 

nejvyšší kvality řezu pilkové nože. Kombinovaným brouskem je možno snadno a rychle nože 

obtáhnout a naostřit. Je tak dosaženo hladké řezné hrany při téměř bezprašných podmínkách. 

 

Technické parametry: 

součinitel tepelné vodivosti:  0,38[W/(m*K)] 

Měrná hmotnost:   50[kg/m³] 
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2.2.2.4. Dřevovláknitá izolace Steico Protect 

 

Jedná se o dřevovláknité izolační desky na bázi dřeva. Jsou nedílnou součástí zateplovacích 

systému Steico. Tyto desky jsou vodoodpudivé s vynikajícíma izolačníma vlastnostmi. Tyto 

desky jsou opatřeny pero drážkou s oboustranně broušeným povrchem. 

 

Technické parametry: 

součinitel tepelné vodivosti: 0,042   [ W / ( m * K )] 

 

2.2.2.5. Dřevěně latě 

 

Jedná se o dřevěné smrkové latě, pro vytvoření mezery pro instalační předstěnu. 

 

2.2.2.6. OSB desky 

 

Desky OSB jsou víceúčelové desky vyráběné unikátní technologií lepení orientovaných 

dřevěných třísek ve třech vrstvách. Ve vrchních vrstvách jsou orientovány podélným směrem, 

ve středové vrstvě jsou orientovány příčným směrem. Rozměry, tvar a směrová orientace 

třísek v jednotlivých vrstvách maximálně využívají přirozené vlastnosti dřeva k dosažení těch 

nejlepších mechanicko-fyzikálních parametrů desek. Desky neobsahují přirozené vady 

rostlého dřeva (suky, praskliny apod.). 

 

Technické parametry: 

objemová hmotnost:   600 [kg/m3] 

faktor difuzního odporu: 250 

součinitel tepelné vodivosti: 0,13 [ W / ( m * K )] 

hrana - Pero a drážka 

 

2.2.2.7. SDK desky Fermacell 

 

Stavební desky Fermacell se používají na montáž stěnových a stropních konstrukcí a to 

zejména tam, kde jsou kladeny na tyto konstrukce zvláštní nároky. Princip sádrovláknitých 
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konstrukcí Fermacell je podobný sádrokartonu. Rozdíl je v tom, že desky Fermacell jsou 

vyráběny s příměsí dřevěného vlákna, což v praxi znamená vyšší pevnost, tvrdost a 

nehořlavost materiálu. Vzhledem ke své pevnosti jsou vhodné na konstrukce stěn, protože 

splňují požadavky na pevnost i na zvukovou izolaci. Zároveň malá tloušťka těchto konstrukcí 

přispívá ke zvětšení obytné plochy a tím i ke snížení nákladů na výstavbu. 

 

2.2.2.8. Fólie Airstop, lepící páska Airstop Flex, Těsnící hmota Airstop Sprint 

 

Parobrzdná folie pro pro neprodyšné stěnové a střešní konstrukce s deklarovanou hodnotou 

sd, pro zajištění požadovaných hodnot skladby konstrukce. Vzduchotěsné spojení 

jednotlivých dílů folie s min. přesahem 100 mm pomocí 

AIRSTOP flex – lepící páska flexibilní 

AIRSTOP Sprint – lepící a těsnící hmota 

 

2.2.2.9. Hydroizolace Glastek 40 special mineral 

 

Glastek 40 special mineral je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je 

skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. Tento druh vložky dává pásu vysokou pevnost. 

Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je 

opatřen separační PE fólií. 

 

2.2.2.10. Glastek 30 sticker 

 

GLASTEK 30 Sticeker je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosnou vložkou je 

skleněná rohož. Pás je na horním povrchu opatřen jemnozrnným minerálním posypem. Na 

spodním povrchu je opatřen ochrannou snímatelnou fólií.Samolepicí pás umožní aplikovat 

hydroizolační vrstvu z asfaltového pásu bez použití plamene na podklad, a tím dochází k 

urychlení realizace celé skladby 

 

2.2.3. Všeobecné podmínky  

 

2.2.3.1. Obecné podmínky pro stavbu svislých nosných konstrukcí 
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Provádění svislých nosných konstrukcí se bude řídit dle platných zákonů a předpisů. Musí být 

tedy dodrženy tyto podmínky: 

 Stavební zákon 350/2012 Sb.[12] 

 Nařízení vlády č. 9/2013 Sb.[31], kterým se mění nařízení vlády č. 

361/2007 Sb. [27] 

 Projektovou dokumentací 

 Technologický předpis výrobce Steico pro provádění svislých nosných 

konstrukcí 

 

2.2.3.2. Personální obsazení 

 

Před zahájením výstavby musí být každý pracovník pohybující se na staveništi proškolen a 

seznámen s plánem BOZP. Po absolvování tohoto školení všichni účastníci podepíši 

dokument o proškolení a seznámení s riziky. Obsluha pracovních strojů musí mít platné 

průkazy pro manipulaci s těmito stoji.  

 

Složení pracovníků: 

1 x Stavbyvedoucí 

Zajišťuje technické a ekonomické stránky stavby. Eviduje méně a více práce. Řídí výstavbu a 

koordinuje práci podřízeného mistra. Kontroluje kvalitu provedené práce a správnost 

provedení dle projektové dokumentace. Komunikuje se stavebníkem. 

 

1x Mistr 

Je zodpovědný za řízení skupiny dělníků. Rozděluje pracovníkům, práci dle potřeby. 

Zajišťuje technologickou a pracovní kázeň podřízených pracovníků, dělby práce a plnění 

přidělených úkolů. Je povinen dohlížet na bezpečnost a zdravotní nezávadnost práce včetně 

zajišťování pravidelné a řádné údržby, kontroly a revize strojů, přístrojů a nástrojů.  

 

3 x Montážník  

Provádějí výstavbu svislých nosných konstrukcí. 

 

4 x pomocný dělník  

Slouží jako pomocná síla montážníkům. Zásobují montážníky materiálem a nářadím. 
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2.2.3.3. Ochranné pomůcky 

 

Pro fázi výstavby třeba bezpodmínečně nutné dbát všech bezpečnostních předpisů a používat 

předepsané ochranné pomůcky. Je nutno dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. [9], nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb. [28], dále Vyhl. č. 362/2005  Sb. [13]O práci ve výškách. Musí být zajištěno 

zabezpečení proti pádu osob. 

Pracovníci jsou povinni užívat ochranné pomůcky, jmenovitě: 

 Reflexní vesty 

 Ochranné helmy 

 Zabezpečení pro práci ve výškách 

 Pracovní oděv 

 Pracovní rukavice 

 

 

2.2.3.4. Rizika výstavby 

 

Na výstavbu mohou působit vlivy, které mohou negativně ovlivnit průběh výstavby. Tyto 

vlivy mohou mít dopad na kvalitu provedení procesu a rychlost procesu. Mezi tyto vlivy patří: 

 Nedodržovaní technologického postupu 

 Nedodržování platných norem 

 Použití nekvalitního materiálu oproti PD 

 Použití nevhodného materiálu (vlhkost, sukovitost, atd.) 

 Chyby vzniklé při provádění procesu 

o Montáž na nekvalitní podklad 

o Nekvalitně provedená hydroizolace 

o Špatné uložení pozednice 

o Špatné kotvení hydroizolace 

o Špatné provedení rámu 

o Špatná montáž Steico Protect 

o Špatná montáž Steico Flex 

o Provedení sádrovláknitých desek před provedeních instalací 

o Nekvalitně provedená finální úprava povrchu 
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o Skladování a manipulace materiálu 

 Předání díla a doklady 

 Vedení záznamů ve stavebním deníku 

 

2.2.3.5. Skladování a doprava materiálu 

 

Veškerý materiál Steico musí být na stavbu dovezen v ochranné fólii, aby nedošlo 

k poškození materiálu. V případě poškození materiálu nesmí být tento materiál zabudován do 

konstrukce. Materiál Steico musí být chráněn v uzamykatelném skladu na zpevněné ploše. 

Nesmí dojít k přímému kontaktu s podkladem, proto je nutné materiál skladovat na proklady. 

Důležité je, aby došlo k zamezení kontaktu materiálu s vodou případně s vlhkostí. 

Veškerý drobný materiál bude na stavbu dovezen v originálních obalech, případně 

v popsaných obalech. Tento materiál bude skladován v uzamykatelném skladu v regálech. 

 

2.2.4. Připravenost staveniště před zahájením prací 

 

Před zahájením prací na svislých nosných konstrukcích dřevostavby musí splňovat staveniště 

určitou připravenost. Před předáním staveniště musí být veškeré výkopové práce související 

se zakládáním stavby hotové. Na staveniště musí být natažená ležatá kanalizace a zřízený 

elektrický rozvaděč. Dále musí být kompletně vyhotovená základová deska.  

Před montáží se musí provést kontrola podkladu (rovinatost, vhodnost), kontrola 

hydroizolační vrstvy (soudržnost, správnost provedení ). 

Na staveništi musí být zřízeno buňkoviště o čtyřech buňkám. Buňky budou sloužit jako 

zázemí pro mistra a stavbyvedoucího, zázemí pro pracovníky, sklad a hygienické zázemí pro 

pracovníky. Musí zde být zřízeny dvě mobilní wc.  

Po předání staveniště bude zřízeno zpevněné místo pro zapatkování autojeřábu a zhotovení 

uzamykatelného skladu pro skladování jednotlivých dílů nutných pro montáž svislých 

nosných konstrukcí. Po dokončení stavby prvního nadzemního podlaží dojde k postavení 

lešení, které musí splňovat podmínky BOZP 

 

2.2.5. Nářadí a stroje 
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Zde jsou uvedeny stroje a nářadí pro správnou montáž. Každý montážní četa musí mít 

vybavení potřebné pro montáž svislých nosných konstrukcí u dřevostaveb. 

 

2.2.5.6. Základní vybavení každého pracovníka čety 

 

 Montážní opasek 

 Tesařské kladivo 

 Tesařská tužka 

 Svinovací metr 

 Úhelník 

 Odlamovací nůž 

 

2.2.5.7. Vybavení montážní čety 

 

 Palice 

 Mechanická sponkovačka 

 Páčidlo 

 Úhloměr 

 Vodováha 

 Šňůrovač 

 

2.2.5.8. Elektrické nářadí 

 

 Příklepová vrtačka 

 Pokosová pila 

 Ruční okružní pila 

 Uhlová bruska 

 Elektrický hoblík 

 Přímočará pila 

 

2.2.5.9. Sponkovačky a hřebíkovačky 

 

 Pneumatická sponkovačka na spony 16 – 50 mm 
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 Pneumatická hřebíkovačka na hřebíky 50 – 100 mm 

 

2.2.5.10. Ostatní nářadí a nástroje 

 

 Kompresor s provozním tlakem min. 8 barů pro sponkovačku a hřebíkovačku 

 Motorová řetězová pila 

 

2.2.6. Kontrola materiálů před započetím výstavby 

 

Před zahájením výstavby musí být provedena kontrola materiálu, aby nedošlo k záměně 

materiálu zabudovaného do konstrukce. Musí být provedena kontrola množství materiálu a 

kontrola doby jejich skladovatelnosti a jejich stavu. Musí se dbát na vlhkost stavebních 

materiálů, aby nedošlo k zabudování vlhkosti do konstrukce. 

 

2.2.7. Montážní návod 

 

Montáž musí být provedena v souladu s uvedeným technologickým postupem. Nutná je 

pravidelná kontrola provedené práce. 

 

2.2.7.1. Montáž základových prahu (pozednic) 

 

2.2.7.1.1. Připravenost staveniště: 

Podkladní konstrukce je brána základová železobetonová deska. Při převzetí staveniště musí 

proběhnout kontrola rovinatosti základové desky. Mezní dovolená odchylka podkladní 

konstrukce muže být maximálně 5 mm na 2 m lati.  Odchylka podkladní konstrukce od 

vodorovné konstrukce může být maximálně 15 mm. Pro kontrolu rovinatosti podkladní 

konstrukce se použije nivelační přístroj a 2 metrová lať. 

 

2.2.7.1.2. Provádění izolace podkladní konstrukce proti vodě a vlhkosti: 

Izolace základové desky proti vodě a vlhkosti bude provedena hydroizolačním pásem z SBS 

modifikovaného asfaltu Glastek 40 Special Mineral v jedné vrstvě. Dojde pouze 

k hydroizolaci pod stěnami v prvním podlaží. Přesah hydroizolačního prahu přes vnitřní hranu 
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základového pásu musí být minimálně 300 mm kvůli pozdějšímu napojení hydroizolace. Před 

natavením hydroizolačního pásu bude základová deska opatřena nátěrem Dekprimer. 

 

2.2.7.1.3. Montáž závitových tyčí do základové desky: 

Po natavení hydroizolačních pásů pod stěny se přikotví do základové desky závitové tyče o 

průměru 12 mm. Tyto tyče budou sloužit pro přikotvení základových prahů k základové 

desce. Umístění závitových tyčí bude v ose budoucí stěny. Rozteče mezi jednotlivými 

závitovými tyčemi budou dle schématu. Závitové tyče nebudou v prostoru dveřmi.  

Po rozměření umístění závitových tyčí budou do základové desky vyvrtané díry o průměru 24 

mm. Hloubka děr musí být minimálně 130 mm. Do vyvrtaných otvorů se aplikuje kotevní 

malta Mapei Mapefill. Výška hladiny musí být minimálně 4/5 hloubky otvoru. Po aplikování 

malty se do děr vloží závitová tyč. Minimální dělka tyče musí být 250 mm. Horní hrana 

závitové tyče musí být minimálně 120 mm nad základovou deskou. 

 

 

 Obrázek 2 - Rozmístění závitových tyčí 

 

 

 

2.2.7.1.4. Příprava základových prahů: 

Základové prahy budou z dřevěných lepených nosníků Steico LVL. Rozměr nosníků steico 

LVL bude 160/75 podle profilů rámové konstrukce. Základové prahy musí lícovat s hranou 

základové desky. Po zhotovení základových prahů na přesnou délku se přenesou pozice 

závitových tyčí na základové prahy. Přenesení polohy závitových tyčí bude pomocí úhelníku. 
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Otvor do základových prahů pro osazení závitových tyčí bude vyvrtán vrtákem o průměru 16 

– 20 mm. Po vyvrtání otvorů se základové prahy opatří impregnačním nátěrem Deksan Plus. 

Po zaschnutí impregnačního nátěru se spodní plocha základového prahu opatří nátěrem 

asfaltové emulze Dekprimer. 

 

 

 Obrázek 3 - Ukázka správného umístění a osazení základového prahu 

 

2.2.7.1.5. Osazení a vyrovnání základových prahů: 

Po dokončení impregnace, vyvrtání děr a opatření asfaltovým nátěrem se umístí základové 

prahy do své polohy. Po umístění prahu závitové tyče opatří podložkou a matkou. Podložka 

musí mít minimálně o 10 mm větší průměr oproti vyvrtané díře v základovém prahu. Matice 

se lehce dotáhnout. Poté se překontroluje usazení základového prahu a jeho rovinatost. 

Kontrola rovinatosti se provede pomocí 2 metrové vodováhy. Základové prahy musí být 

vodorovné, pokud se prahy nenacházejí ve vodorovné poloze, musí přijít jejích vyrovnání. 

 

V případě nerovnosti základového prahu dojde k jeho vyrovnání. Vyrovnání základového 

prahu začne zjištěním nejvyššího bodu všech základových prahů obvodových stěn. Tento bod 

se zjistí pomocí nivelačního přístroje. Po zjištění místa nejvyššího bodu dojde k vyrovnávání 

základových prahů. Základové prahy budou od nejvyššího místa vyrovnávány pomocí 2 

metrové vodováhy. Vyrovnávání základových prahů se provede pomocí vtlačování dřevěných 

klínů pod práh za současného povolování matice. Dřevěné klíny se vkládají v blízkosti 

závitových tyčí. 
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 Obrázek 4 - Schéma vyrovnávání základových prahů 

 

2.2.7.1.6. Výplň dutin mezi základovým prahem a podkladem: 

Při vyrovnávání vzniklá dutina mezi základovým prahem a základovou deskou bude vyplněna 

výplňovou maltou Fermacell. Pomocí špachtle dojde k natlačení malty do vzniklé dutiny. 

Vtlačování malty do dutiny probíhá dokud malta nedosáhne zaplnění 2/3 šířky. Po zaplnění 

2/3 šířky dutiny se malta začne vtlačovat z druhé strany základového prahu, tímto dojde  

dokonalému vyplnění dutiny maltou.  

 

2.2.7.1.7. Příprava spojitosti parotěsné vrstvy: 

Po dokončení usazení základových prahů, jejich následného vyrovnání a nanesení malty do 

dutiny se provede příprava na napojení parotěsné vrstvy na obvodové konstrukce. Napojení 

parotěsné vrstvy obvodových stěn bude na vodorovnou hydroizolační vrstvu. Parotěsná vrstva 

se napojí na přířez hydroizolačního pásu. Přířez se nespojuje se základovým prahe, jen se o 

něj opírá. 

 

 

 Obrázek 5 - Schéma montáže přířezu hydroizolačního pásu k základovému prahu 
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2.2.7.1.8. Montáž základových prahů vnitřních stěn: 

Montáž základových prahů pro vnitřní nosné příčky dojde až po natavení přířezu asfaltového 

pásu na hydroizolaci a napojení přířezu parotěsnící vrstvy Airstop v  místě prahů obvodových 

stěn. Přířez parotěsnící vrstvy Airstop musí být ponechán s přesahem minimálně 150 mm na 

všechny strany od vnější hrany základového prahu pro pozdější napojení parotěsnící fólie. 

Přířez fólie Airostop se napojuje na hydroizolační pás pomocí nanesení těsnící hmoty 

Airosprint na hydroizolačné pás. 

 

 

 Obrázek 6 - Ukázka umístění přířezu parotěsnící vrstvy mezi obvodovou stěnu a příčku 

 

Následné osazení, vyrovnání a podmaltování základového prahu vnitřních stěn se provádí 

totožně jako u obvodových stěn. 

 

2.2.7.1.9. Skladování a doprava základových prahů Steico LVL 

Základové prahy se skladují ve vodorovné poloze na dřevěných prokladech na zpevněném 

povrchu. Prahy mohou být skladovány do maximální výšky 1 metr. Musí dojít k zabránění 

styku základových prahů s kapalinou a vlhkostí. Dále musí být zamezeno nárazovému 

zahřívání a ochlazování prahů. V případě navlhnutí musí dojít před zabudováním k jejich 

pozvolnému vysušení. 

 

2.2.7.1.10. Řezání základových prahů Steico LVL 
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Základové prahy Steico LVL musí být řezány pokosovou pilou, aby došlo k rovnému 

hladkému řezu. 

 

2.2.7.2. Montáž rámů stěn 1.NP 

 

Konstrukce rámu Steico je tvořena ze svislých nosníků Steico Wall profilu a z lepených 

lamelových nosníku Steico LVL a doplňkových prvků. Rám stěny je tvořen z lepených 

lamelových nosníků Steico LVL 75/160. Svislé nosníky jsou tvořeny nosníky Steico Wall 39. 

Tyto nosníky mají profil tvaru „I“. Poloha prvků stěn je uvedena ve výkresové dokumentaci. 

Styk konstrukcí musí být proveden dle detailu uvedených v projektové dokumentaci.  

V průběhu montáže rámů je nutné dbát na rovinnost všech prvků v rámu, aby náslédné 

opláštění doléhalo k rámu po celé ploše. Důslednou kontrolou pomocí vodováhy lze tohoto 

stavu docílit.  

V níže popsaném postupu se realizují v první řade všechny obvodové stěny. Pro následné 

napojení příček na obvodové stěny je nutné provést přípravu pro budoucí napojení příček na 

obvodové stěny. Tím je myšleno napojení vrstev konstrukcí  včetně napojení parotěsné 

vrstvy.  

 

 

 Obrázek 7 - Ilustrační konstrukční schéma principu stěn s popisem dílců u dřevostaveb 
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2.2.7.2.1. Připravenost staveniště: 

Před zahájením prací na stěnovém rámů musí být hotové osazení základových prahů, včetně 

jejich vyrovnání a podmaltování. Nutné je, aby na vnitřní straně základových prahů byl 

proveden přířez hydroizolace asfaltového pásu a opřen o základový práh. V místěn napojení 

vnitřních nosných příček na obvodovou stěnu musí být vložen přířez parotěsné vrstvy 

Airostop. 

 

2.2.7.2.2. Krácení dřevěného rámu: 

Úpravu délky dřevěného rámu na přesný rozměr se doporučuje provádět pomocí pokosové 

pily. Rozměr vodorovných nosníků se určí tak, aby bylo možné převázání se základovým 

prahem. Dolní a horní hranoly musí mít stejnou délku. 

 

 Obrázek 8 - Schéma osazení základového prahu s dolním rámem stěny 

 

Na spodní straně dolního rámového hranolu se vytvoří jamka, do které bude vsunutá 

vyčnívající závitová tyč základového prahu s maticí a podložkou. Velikost jamky pro vsunutí 

závitové tyče musí být dostatečně hluboký, aby došlo k celému zakrytí závitové tyče. Průměr 

otvoru vyvrtané jamky musí být minimálně o 4 mm větší ne je průměr podložky závitové 

tyče. 



Bakalářská práce 

96 

 

 

 Obrázek 9 - Schéma osazení spodního rámového hranolu na základový práh 

 

 

 Obrázek 10 – Ukázka správného provedení dolního rámového hranolku před osazením na základový práh 

 

2.2.7.2.3. Rozměry a polohy nosníků: 

Rozměry včetně poloh jednotlivých dílců umístěných v rámu stěny jsou popsány v projektové 

dokumentaci. Polohy sloupků se zakreslí jak na dolní, tak i na horní vodorovné hranoly, aby 

mohlo dojít k jejich správné poloze. 

 

2.2.7.2.4. Příprava překladů: 
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 Obrázek 12 - Smontovaný rám ve vodorovné poloze 

 Obrázek 11 - Způsob vztyčení a ukotvení rámu 

Veškeré potřebné informace o rozměrech a typech překladů jsou uvedeny v projektové 

dokumentaci. Rozměr překladu je roven velikosti stavebního otvoru. Šířka překladu je vždy 

určena dle šířky rámové konstrukce. 

 

2.2.7.2.5. Montáž rámu stěny: 

Montáž rámu se provádí ve vodorovné poloze, kde dojde k smontování vodorovných hranolů, 

svislých nosníků a překladů. Dle rozměrů projektové dokumentace dojde ke spojování 

nosníků s horním a dolní vodorovným rámovým hranolem. 

Po smontování tohoto rámu s nosníky a překlady pro otvory dojde ke vztyčení a usazení do 

správné polohy na základový práh.  Nosníky se připevní k vodorovným hranolům pomocí 

dvěma hřebíky, které budou umístěny do čela nosníků. Připevnění překladu bude realizováno 

pomocí hřebíků přes sloupek do čela překladu. Nutné je dodržení správné polohy spojovacích 

prvků. 

 

2.2.7.2.6. Vztyčení a provizorní zajištění rámu stěny: 

Po smontování rámu s nosníky a překlady dojde k jeho vztyčení a osazení do správné polohy 

dle projektové dokumentace na základový práh.  Po usazení a prověření správné polohy na 

základový práh dojde spojení mezi dolním rámovým hranolem rámem a prahem pomocí 

hřebíků. Po upevnění rámu k základovému prahu se celý rám vyrovná do svislé a vodorovné 

polohy pomocí vodováhy. Poloha rámu se zajistí provizorními vzpěrami. Svislá poloha se 

zajistí pomocí příčnými vzpěrami a podélná poloha se zajistí pomocí diagonálních vzpěr. 
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 Obrázek 13- Ukázka zajištění polohy 
 Obrázek 14- Ukázka zajištění polohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7.2.7. Doplnění zbývajících prvků: 

Jakmile je rám vztyčen, pevně spojený se základovým rámem a provizorně zabezpečen 

pomocí vzpěr proti pádu a posunu dojde k doplnění zbývajících prvků dle projektové 

dokumentace. Jedná se doplnění parapetních ztužení a parapetních nosníků. Dle projektové 

dokumentace dojde určení polohy nosníků a k úpravě rozměrů nosníků. Nosníky se připevní 

k vodorovným hranolům pomocí dvěma hřebíky, které budou umístěny do čela nosníků. 

 

 

 Obrázek 15 - Ukázka doplňujících prvků 
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2.2.7.2.8. Příprava na zajíštění spojitosti parotěsné vrstvy: 

Jakmile bude provedeno vztyčení a provizorní zajištění rámu obvodových stěn se do místa 

styku vnitřních stěn se připojí přířez parotěsnící fólie Airostop. Přířez musí být proveden přes 

celou stykovou plochu příčky. Přesah přířezu musí být na vnějším okraji příčky veliký 150 

mm. Pomocí sponek se přířez připojí k nosníkům. V dolní části styku vnitřní příčky a 

obvodové stěny dojde k spojení již přichystaného přířezu základového prahu  příčky 

s přířezem místa styku stěn. Spoj mezi těmito přířezy bude realizován pomocí lepící pásky 

Airstop Flex. 

 

 

 Obrázek 16 - Napojení parotěsnící vrstvy pomocí pásky Airstop Flex 

 

Následný postup realizace rámu vnitřních příček je stejný, jako u stěn obvodových. 

Jakmile dojde k ukončení montáže všech rámu 1.NP, tak se na horní rámové hranoly 

obvodových stěn připevní přířez  parotěsnící fólie Airostop. Tento přířez bude přes hranu 

horního hranolu mít přesah minimálně 150 mm na každou stranu. Přířez bude provizorně 

přichycen sponkami k horní hraně hranolu. 

 

Tahové kotvení rámů stěn 1.NP 
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Všechny okrajové nosníky a nosníky, které ohraničují prostupy ve stěnách budou opatřeny 

tahovým kotvením. Tahové kotvy se skládají ze tří prvků: 

 Kotevní úhelník. 

 Svorníková kotva pro připevnění úhelníku do podkladní konstrukce. 

 Hřebíky pro připevnění úhelníků ke sloupku. 

 

Podle rozteče sponek, kterými je připevněno opláštění k dřevěnému rámu se navrhne dimenze 

kotvení úhelníku, svorníkové kotvy a počet hřebíků pro připevnění úhelníku k nosníkům. 

Rozteč mezi sponkami je uvedena v projektové dokumentaci.  

 

 

 Tabulka 1 - Specifikace prvků tahové kotvy 

 

U tahového kotvení se vyvrtají díry pro svorníkové kotvy do spodního rámového hranolu, 

které procházejí skrz základový práh až do základové desky. Velikost otvoru je totožná 

s velikostí svorníkové kotvy. Minimální hloubka průniku do základové desky je zvolena dle 

tabulky 1. 

 

 

 Tabulka 2 - Minimální hloubka díry v betonové vrstvě základů pro svorníkové kotvy 
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Po vyvrtání díry je nutno vyčistit veškeré nečistoty pomocí vyfoukání díry. Poté se do otvoru 

vloží svorníková kotva. Poté se se nasadí kotevní úhelník a dojde k jeho částečnému dotažení 

matice. Po částečném dotažení matice svorníku dojde k připevnění úhelníku k nosníku 

požadovaným počtem hřebíků. Počet hřebíků se určí dle tabulky  

 

 

 Obrázek 17 - Schéma kotvení svorníkové kotvy 

 

2.2.7.3. Tahové kotvení rámů stěn 2.NP a půdního prostoru 

 

Tahové kotvení 2.NP a půdního prostoru proběhne po dokončení vnějšího opláštění. Rámy 

vyšších podlaží se propojí s rámy nižších podlaží. Tyto rámy se propojí pomocí ocelových 

pásků 2,0 / 40 mm a vruty 3,0 x 50 mm. Rozmístění ocelových pásů bude stejné jako 

rozmístění tahových kotev v 1.NP. 

Ocelový pásek bude připevněný do nosníků skrz dřevovláknitou izolační desku Steico 

Protect. Jestliže poloha nosníku vyššího patra je totožná s polohou nosníku nižšího patra 

dojde k propojení z jednoho kusu ocelového pásku. V případě že nosníky neleží nad sebou, 

dojde kotvení ocelových pásu k věncovému hranolu vodorovné nosné konstrukce a podélné 

rámové konstrukce. Tímto způsobem dojde i ke kotvení nosníku nižšího podlaží. Počet 

hřebíků u ocelových tahových pásků odpovídá stejnému počtu hřebíků jako u tahových kotev 

v 1.NP. 
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   Obrázek 18 - Schéma tahového kotvení stěn vyšších podlaží 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7.4. Hřebíkové spoje dřevěných prvků: 

 

Jednotlivé spoje prvků dřevěných konstrukcí se budou provádět pomocí ocelových hladkých 

hřebíků o průměru 3,0 až 3,4 mm a délce 75 mm. Styky vzájemně kolmých prvků na sebe 

bude zajištěno vždy minimálně dvěma hřebíkem kolmo do čela prvku a dalšími dvěma 

hřebíky šikmo z boku do prvku. Styk rovnoběžných prvků bude pomocí hřebíků o  rozteči cca 

300 mm. 

 

 

 Obrázek 19 - Ukázka řešení hřebíkových styků 

 



Bakalářská práce 

103 

 

2.2.7.5. Montáž rámů stěn 2.NP  

 

Montáž rámu stěn 2.NP se provádí stejným způsobem jako u rámu 1.NP. 

 

2.2.7.6. Montáž rámů pozednicových stěn 

 

Pozednicové stěny jsou stěny, které mají převážně malou výšku. Obvykle se jejich výška 

pohybuje do jednoho metru. Vrchní hrana této stěnové konstrukce slouží jako pozednice, na 

kterou budou uloženy krokve střešní konstrukce. 

Montáž pozednicových stěn je shodná s montáží stěn v 1.NP, včetně provedení a přípravy na 

zajištění spojitosti parotěsnící vrstvy. 

 

2.2.7.7. Montáž rámu štítových stěn 

 

Konstrukce rámu štítové stěny je závislá na několika aspektech. Konstrukce vychází z délky 

štítové střechy. Dále záleží na sklonu střechy, typu krokové soustavy a požadavků na uložení 

vaznic. Znázornění rámu štítové střechy je popsáno v projektové dokumentaci. Výstavba 

štítové stěny je obdobná jako u stěn 1.NP. 

 

 

 Obrázek 20 - Konstrukční schéma stěn v podkroví 
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2.2.7.7.9. Příprava na zajištění spojitosti parotěsné vrstvy 

 Po dokončení montáže štítové střechy se na horní rámové hranoly štítové stěny sponkami 

připevní přířez fólie Airstop. Tento přířez musí mít přesah na přes hranol na obě strany 

minimálně 150 mm. 

 

2.2.7.8. Kompletace stěn 

 

2.2.7.8.10. Montáž vnějšího opláštění 

Montáž vnějšího opláštěná bude provedeno pomocí dřevovláknitých izolačních desek Steico 

Protect o tloušťcě 40 mm. Vnější opláštění je nedílnou součástí nosné konstrukce stěn. 

 

2.2.7.8.1. Řezání desek Steico Protect 

Desky Steico Protect jdou řezat pomocí ruční kotoučové pily nebo případně naříznutí lícové 

strany pomocí sádrokartonářským nožem a zlomením přes rovnou hranu. Řezání desek 

sádrokartonovým nožem ale není doporučeno, řezáním nedojde k docílení přesné rovné hrany, 

proto je doporučeno desky řezat ruční kotoučovou pilou. 

 

2.2.7.8.2. Připevnění desek Steico Protect na dřevěný nosný rám stěn 

Před započetím montáže sádrovláknitých desek je nutné zkontrolovat rovinnost dřevěných 

rámů pomocí dvou metrové vodováhy. Nutná je důkladná kontrola zejména v místech 

vzájemného napojení rámových prvků. Případné nerovnosti se odstraní hoblováním. 

Dřevovláknité izolační desky Steico Protect se na rám připevní na výšku. Spodní hrana desky 

lícuje se spodní plochou základového prahu. Horní hrana desky lícuje se spodní hranou 

věncového hranolu. Svislá spára mezi deskami může být maximálně 5 mm. 

 Dřevovláknité izolační desky Steico Protect se na rám připevní pomocí ocelových sponek. 

Maximální rozteč sponek je 150 mm. Sponky se upevňují do dřevěné konstrukce s odklonem 

od vláken dřeva pod úhlem větším než 30°. 
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 Obrázek 21 - Schéma umístění spojovacích prostředků 

 

 Obrázek 22 - Schéma způsobu kladení desek Steico Protect 

 

U otvorů ve stěně se dřevovláknitá izolace připevňuje tak, aby v rozích otvorů nebyly 

vodorovné nebo svislé spáry. Proto se pod a nad otvor ve stěně připevňují sloupky, na které se 

připevní dřevovláknitá izolace. Tím dojde k zamezení vzniku vodorovný nebo svislých spár 
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v rozích otvorů. Při montáží dřevovláknitých desek na vnější straně konstrukce se desky 

připevnění bez ohledu na otvory ve stěně.  Po dokončení připevnění všech desek na stěnu se 

otvory vyznačí z vnitřku konstrukce a dojde k jejich vyříznutí přímočarou pilou. 

 

 

 Obrázek 23 - Ukázka vyřezání okenního otvoru 

 

2.2.7.8.3. Montáž dřevovláknité izolace Steico Flex 

Izolační vrstvu obvodových stěn tvoří dřevovláknitá izolace Steico Flex. Tato izolace bude 

natěsno vložena mezi nosníky nosných rámů vnitřních i obvodových stěn. Tloušťka izolace 

bude zvolena dle tloušťky nosného rámu stěny. Nutné je dbát, aby nikde nevznikl žádný 

nevyplněný prostor mezi nosníky. V případě špatného vyplnění by vznikly nežádoucí tepelné 

mosty v konstrukci.  

 

2.2.7.8.4. Montáž parotěsné vrstvy obvodových stěn 

Parotěsná vrstva u obvodových stěn je vytvořena z fólie Airstop. Tato fólie je umístěná 

z vnitřní strany na dřevěný rám obvodové konstrukce a dojde k její mu napojení na předem 

připravené přířezy. Pro napojení parotěsnící vrstvy na přířezy platí tyto zásady: 

 Spoj se provádí na pevném podkladu (například sloupku rámu). 

 Spoj se přelepuje lepící páskou Airstop Flex o minimální šířce 50 mm. 

 Spoj musí být překrytí tuhou konstrukcí (například latí roštu). 

V místě styku základové desky a obvodové stěny se parotěsnící vrstva napojí na předem 

přichystaný přířez asfaltového pásu těsnící hmotou Airstop Sprint. Asfaltový pás se zbaví 

nečistot a na pás se nanese ve vodorovné poloze proužek těsnící hmoty Airstop Sprint. Po 

nanesení těsnící hmoty se ihned přiloží parotěsnící fólie a spoje se zajistí dřevěnou přítlačnou 

lištou. 
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 Obrázek 24 - Způsob napojení  parotěsnící vrstvy na hydroizolační pás 

 

 

 

 Obrázek 25 - Ukázka napojení parotěsnící vrstvy na hydroizolační pás pomocí Airstop Sprint 

 

2.2.7.9. Vnitřní opláštění nosného rámu pomocí OSB desek 

 

2.2.7.9.5. Montáž vnitřního opláštění nosného rámu 

Montáž vnitřního opláštěná bude provedeno pomocí OSB desek o tloušťce 18 mm. Vnitřní 

opláštění je součástí nosné konstrukce stěn. 

 

2.2.7.9.6. Řezání OSB desek 

OSB desky budou řezány pomocí ruční kotoučové pily. Řezání desek kotoučovou pilou dojde 

k docílené přesné rovné hrany. 
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2.2.7.9.1. Připevnění OSB desek 

Před započetím montáže OSB desek je nutné zkontrolovat rovinnost dřevěných rámů pomocí 

dvou metrové vodováhy. Nutná je důkladná kontrola zejména v místech vzájemného napojení 

rámových prvků. Případné nerovnosti se odstraní hoblováním. 

OSB desky se na rám připevní na výšku. Spodní hrana desky lícuje se spodní plochou 

základového prahu. Horní hrana desky lícuje se spodní hranou obložení trámového stropu. 

Jedná se o OSB desky s pero-drážkou, proto je nutné důkladné „zamknutí“ desek do sebe. 

OSB desky se na rám připevní pomocí nastřelovacích hřebíků. Maximální rozteč mezi 

hřebíky je 150 mm. Schéma montáže bude dle obrázku 26. 

 

 Obrázek 26 - Schéma umístění spojovacích prostředků 

 

2.2.7.10. Montáž vnitřního svislého nosného dřevěného roštu  

 

Po zaklopení nosného rámu u obvodových zdí dojde k montáži svislého nosného roštu 

z dřevěných latí Dewood S10 40/60 mm. Svislé latě budou připevněny pomocí vrutů o délce 

60 mm na OSB desku. Rozteč mezi latěmi bude 625 mm. V každém rohu stěny bude vložena 

na okraji svislá lať, její maximální rozteč od další latě bude 625 mm. Do vzniklé mezery 

budou nataženy instalace. Po natažení instalací bude mezi latě vložena dřevovláknitá izolace 

Steico Flex, viz kapitola 2.3.7.8.3.. 
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 Obrázek 27 - Schéma rozmístění dřevěných latí v rohu 

 

2.2.7.11. Vnitřní dokončovací vrstva ze SDK 

 

2.2.7.11.2. Montáž vnitřního opláštění pomocí sádrovláknitých desek 

Vnitřní opláštění bude provedeno sádrovláknitými deskami Fermacell o tloušťce 12,5 mm. 

 

2.2.7.11.3. Připravenost stavby 

Zahájení vnitřního opláštění je realizováno po dokončení montáže svislých nosných latí, ve 

kterých budou nataženy rozvody vody, elektřiny, plynu a následného vložení izolace mezi 

svislé latě Steico Flex. 

 

2.2.7.11.4. Připevnění SDK desek na dřevěný rošt obvodové stěny 

Před započetím montáže OSB desek je nutné zkontrolovat rovinnost dřevěných roštů pomocí 

dvou metrové vodováhy, případné nerovnosti se odstraní hoblováním. 

SDK desky na dřevěný rošt připevní na výšku. Spodní hrana desky lícuje se spodní plochou 

základového prahu. Horní hrana desky lícuje se spodní hranou obložení trámového stropu. 

SDK desky budou připevněny na dřevěný rošt pomocí vrutů. Rozteč vrutů je totožná jako 

rozteč hřebíků u OSB desek. Schéma montáže bude dle obrázku 26. 

 

2.2.7.11.5. Přopevnění SDK desek na vnitřní nosnou příčku 
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Před započetím montáže OSB desek je nutné zkontrolovat rovinnost hranolů vnitřních příček 

pomocí dvou metrové vodováhy, případné nerovnosti se odstraní hoblováním. SDK desky 

budou připevněny na nosníky vnitřních příček ve dvou vrstvách. Musí dojít k přeložení spár u 

první a druhé vrstvy SDK desek, aby nedošlo ke splynutí spáry první a druhé vrstvy. Desky 

budou kladeny dle obrázku č. 28. 

 

 Obrázek 28 - Schéma kladení dvou vrstev SDK desek 

 

2.2.7.11.6. Spojování SDK desek Fermacell 

Vnitřní opláštění ze sádrovláknitých desek tvoří podklad pro finální povrchovou úpravu stěn. 

Po dokončení montáže sádrovláknitých desek dojde k jejich spojení pomocí lepení, případně 

zatmelení spárovacím tmelem. Lepení desek lze použít pouze u desek, které mají rovnou 

hranu. Pro lepení desek se používá spárovací lepidlo Rigidur. Po vyčištění spáry od prach a 

nečistot dojde k nanesení spárovacího lepidla v pruzích. Lepidlo nesmí být nanášeno na prvky 

rámové konstrukce. Poté se přisadí další SDK deska tak, aby vznikla spára o maximální šířce 
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1 mm a byla zcela vyplněna lepidlem. Po zatuhnutí se přebytečné lepidlo odstraní pomocí 

stěrky. Přetmelením spár a spojovacích prostředku se po přebroušení docílí finálního povrchu 

desek. Pokud nelze provést spojování desek lepením, je nutné provést spáru mezi deskami 

v šířce ½ tloušťky desky a provést její zatmelení spárovacím tmelem.  

 

 

 Obrázek 29 - Způsob spojení SDK desek 

 

2.2.7.12. Rozvody  

 

Veškeré rozvody elektřiny, vody, kanalizace a plynu jsou vedeny v instalační předstěně. 

Rozvody se provádí po montáži svislých dřevěných latí předstěny. Veškeré rozvody musí být 

provedeny před provedením vnitřního opláštění.  

Kabely s nízkou hořlavostí se umístí přímo na dřevěnou konstrukci. Ostatní kabely budou 

umístěny v chráničkách. Ve vodorovném směru se vedou kabely v podlaze podél stěn 

případně v dutině v předstěně.   

Rozvody kanalizace a vody se vedou v instalační předstěně obvodové stěny, případně 

v instalačních předstěnách realizovaných z dřevěných profilů a SDK desek. Tloušťka 

předstěny závisí na velikosti potrubí taženého v předstěně. Předstěny se konstruují až po 

dokončení vnitřního opláštění. 

Rozvody plynu jsou vedeny v instalační předstěně obvodové zdi.   

 

2.2.8. Kontrola výstavby v průběhu realizace a po dokončení 
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Provádění výstavby musí být v souladu s projektovou dokumentací a uvedeným 

technologickým předpisem. Skladba konstrukce musí být provedena dle projektové 

dokumentace a požadavku certifikovaného systému Steico s prohlášením o shodě a 

vlastnostech. V případě zabudování jiného materiálu do konstrukce musí být provedena 

konzultace s projektantem. Kontrolu montáže musí provádět proškolená osoba, která bude 

kontrolu provádět po celou dobu výstavby a bude dbát na dodržení správného pracovního 

postupu. Kontrola musí být prováděná každý den v průběhu výstavby. Musí se důsledně dbát 

na vodorovnou a horizontální rovinnost a správného použití materiálu zabudovaných 

v konstrukci. Nesmí dojít k zabudování poškozených či jinak nevhodných materiálů a musí 

dojít k zamezení zabudování vlhkosti do konstrukce.  
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Závěr 

 

Hlavním cílem této práce bylo vypracovat technologii provádění svislé nosné konstrukce u 

dřevostaveb. Pro svou práci jsem si zvolil rámový systém dřevostaveb ze systému Steico. 

Během této práce jsem zjistil plno poznatků a udělal si přehled v tématice dřevostaveb. Dle 

mého názoru výstavba dřevostaveb má spoustu výhod. Jako hlavní výhody bych chtěl 

vyjmenovat převážně rychlost výstavby, jejich hmotnost a použití ekologických materiálů, jak 

pro konstrukci, tak i pro tepelné izolace stavby. Další obrovskou výhodou dřevostaveb je 

suchá výstavba a možnost zhotovení stěn přímo ve výrobě na míru, čím se zabrání vzniků 

nedostatků vzniklých při stavbě stěn přímo na staveništi. Jako nevýhodu dřevostaveb bych 

viděl velké požadavky na přesnost a rovinnost zpracování celé stavby a možnost vzniku 

tepelných most, při nesprávném provedení.  

Další výhody u dřevostaveb bych hledal ve velké variabilitě architektonického řešení. 

Dřevostavby mohou být velmi působivé, díky své možnosti zpracovatelnosti. 

V České Republice ze všech staveb jsou dřevostavby zastoupeny zhruba 4 až 7 %, což je 

minimální počet. Dle mého názoru postupem času dojde k rozšíření budování dřevostaveb i u 

nás díky jednoduchosti a efektivnosti výstavby a vyloučení mokrých procesů při výstavbě. 
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