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Anotace 

 

Tématem diplomové práce je stavebně technologický projekt a technologický postup 

kontaktního zateplovacího systému včetně vyhodnocení materiálových variant na objektu 

administrační budovy. 

V diplomové práci jsem vypracoval technologický postup pro realizaci kontaktního 

zateplovacího systému s izolantem EPS 100F a porovnal s dalšími dvěma variantami 

kontaktního zateplovacího systému. Varianty zateplovacího systému jsou navrženy dle 

doporučeného součinitele prostupu tepla konstrukcí v souladu s ČSN 73 0540 Tepelná 

ochrana budov [4]. Závěrem diplomové práce je stanovena orientační cena, harmonogram a 

tepelně technické posouzení pro každou z variant. 

 

Klíčová slova 

 

Technologický postup, kontaktní zateplovací systém, minerální vlákna, polystyrén 

 

Annotation 

 

Theme of this thesis is the technological project and technological procedure of the 

insulation system concerning evaluation of material variants of the administration object.  

In the thesis I made technological procedure of the realization insulation system with 

insulate EPS 100F and compare with two another variants insulation system. Variants of the 

insulation system are designed by recommended values of heat transfer coefficient according 

to CSN 73 0540 Thermal protection of buildings. Finally of the thesis is economic terms, 

terms of time na thermal evaluation of each variant.  
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Technological procedure, insulation system, mineral fiber, polystyrene 
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Seznam použitého značení 

 

atd.- a tak dále 

PD – projektová dokumentace 

p.č. – parcela číslo 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČSN – státní technická norma ČR 

č. - číslo 

DN – jmenovitá světlost 

EPS – expandovaný polystyren 

p.č. – parcelní číslo 

kg – jednotka hmotnosti, kilo gram 

kú – katastrální úřad 

kW – jednotka výkonu, kilo Watt 

l – délka 

m – délková jednotka, metr 

m2 – jednotka plochy, metr čtvereční 

m3 – jednotka objemu, metr krychlový 

max. – maximální 

min. – minimální 

mm – délková jednotka, milimetr 

NN – nízké napětí 

NP – nadzemní podlaží 

PP – podzemní podlaží 

Sb. – sbírky 

š. – šířka 

tl. – tloušťka 

U – součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] 

ŽB – železobeton 

Ø – průměr 

° - stupně 

°C – jednotka tepla, stupeň Celsia  

 



KZS – kontaktní zateplovací systém 

PUR - polyuretan 

PVC – polyvinylchlorid 

PE   - polyethylet 

ks – kus 
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1. Úvod 

 

Cílem této diplomové práce je vytvoření stavebně technologického projektu, 

technologického postupu kontaktního zateplovacího systému včetně vyhodnocení 

materiálových variant. 

Diplomová práce se skládá z části pozemního stavitelství a technologické části. Část pro 

pozemní stavitelství tvoří rozsah dokumentace pro stavební povolení dle stavebního zákona a 

dle rozsahu zadaného diplomovou prací. Část technologie obsahuje výkres zařízení staveniště 

včetně technické zprávy zařízení staveniště, technologický postup kontaktního zateplovacího 

systému, časové harmonogramy, rozpočty a tepelně technické posouzení variant. 
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2. ČÁST POZEMNÍ STAVBY 

A. Průvodní zpráva 

A.1  Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Administrační budova 

 

b) Místo stavby 

Parcela číslo:  470 

Obec:   Tábor 552046 

Okres:   Tábor 

Kraj:   Jihočeský 

Katastrální území: Tábor 764701 

Stavební úřad:  Tábor 

 

c) Předmět projektové dokumentace 

Projektová dokumentace pro stavební povolení 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:     Petr Dvořák 

Adresa:     Novohradská 73, 390 01 Tábor 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant: Bc. Michael Martin 

A.2  Seznam vstupních podkladů 

 Dostupné podklady stávajících navazujících objektů 
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 Výpisy z KN, snímky z katastrální mapy 

 Dokumentace k územnímu řízení 

 Inženýrsko-geologický průzkum 

 Hydrogeologický průzkum 

 Radonový průzkum 

 Studie oslunění a osvětlení 

A.3  Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Pozemek, který je dotčený novostavbou administrační budovy se nachází v městě Tábor, 

kú Tábor 764701 na parcele číslo 470. Parcela je vedena jako orná půda s výměrou 3584m2. 

Parcela je vymezena sousedními parcelami č. 203, 474/1, 1180/4, 468 a 1154 (ulice u 

Špýcharu). 

Pozemek je ve vlastnictví investora. Situace v části C.  

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod. 

Parcela č.470 není  památkové rezervace, nespadá do památkové zóny a nejedná se o 

zvláště chráněné území. Dotčený pozemek se nenachází v záplavovém území ani 

poddolovaném území. 

Navrhovaná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.  

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Dešťové vody ze zpevněných ploch a ze střešních ploch budou svedeny do kanalizační 

veřejného řadu dešťové kanalizace. Ostatní plochy jsou zatravněné, umožňují vsak dešťových 

vod. 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popř. nebyl-li vydán územní souhlas 

Administrační budova je navržena v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, popřípadě regulačním plánem 

Administrační budova je navržena v souladu s územním rozhodnutím. 
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Předmětné území je součástí funkční plochy SV-E, jedná se o území sloužící pro umístění 

objekty administrativy, veřejného vybavení, sport a služby všeho druhu. Zastavěnost 

pozemků max 40%. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba je v souladu s obecnými požadavky na využití území. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány v projektové dokumentaci. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou známy. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou známy. 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

parc.č.  katastrální území  druh pozemku   

474/1  Tábor    zahrada 

203  Tábor    zastavěná plocha a nádvoří 

1180/4  Tábor    trvalý travní porost 

468  Tábor     zahrada 

1154  Tábor    ostatní plocha 

 

A.4  Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Novostavba administrační budovy, samostatně stojící. 

 

b) Účel užívání stavby 

Objekt bude sloužit jako administrační budova pro pronájem. Jedná se o 3 podlažní 

objekt, podsklepený s garážovým stáním. 
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c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba trvalá. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 

 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba je navržena v souladu s technickými a právními předpisy platnými v době 

zpracování dokumentace. 

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Požadavky byly zapracovány do projektové dokumetace. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Není znám. 

 

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

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

Celková zastavěná plocha: 820,70 m2 

Obestavěný prostor:  8038,20 m3 

Celková užitná plocha:  1PP (garáž, sklady, kotelna) 343,58 m2 

     1NP 700,44 m2 

     2NP 633,69 m2 

Zpevněné plochy:   546,41 m2 

 

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

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

náročnosti budov apod.) 

Stanovení bilancí objektu je řešeno v samostatné části projektové dokumentace. 

 

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

Předpokládané zahájení výstavby: květen 2016 
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Předpokládané dokončení výstavby: květen 2016 

Předpokládaná doba výstavby:  12 měsíců 

Výstavba není členěna na etapy. 

 

k) Orientační náklady stavby 

Orientační hodnota stavby bytové: 32.000.000,- Kč 

Orientační hodnota IS a komunikace: 3.000.000,- Kč  

A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO 01 -  Administrační objekt 

SO 02 -  Zpevněné plochy 

SO 03 -  Přípojky inženýrských sítí 

 

B. Souhrnná technická zpráva 

B.1  Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek, který je dotčený novostavbou administrační budovy se nachází v městě Tábor, 

kú Tábor 764701 na parcele číslo 470. Parcela je vedena jako orná půda s výměrou 3584m2. 

Parcela je vymezena sousedními parcelami č. 203, 474/1, 1180/4, 468 a 1154 (ulice u 

Špýcharu). 

Pozemek je ve vlastnictví investora. Situace v části C.  

Pozemek je mírně svažitý. Hladina podzemní vody není v hloubce, která by měla vliv na 

založení objektu. Současný druh stavebního pozemku je orná půda, dojde k vynětí ze 

zemědělského půdního fondu.  

 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Provedené průzkumy: 

 Dostupné podklady stávajících navazujících objektů 

 Výpisy z KN, snímky z katastrální mapy 
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 Dokumentace k územnímu řízení 

 Inženýrsko-geologický průzkum 

 Hydrogeologický průzkum 

 Radonový průzkum 

 Studie oslunění a osvětlení 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma, stanovena příslušnými správci sítí a dotčenými 

orgány, jsou v jednotlivých vyjádřeních a přiložena v dokladové části PD. 

 

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

Stavba se nachází mimo záplavové území i mimo poddolované území. 

 

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

poměry v území 

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové 

poměry se změní v místě zastavěné plochy objektu a zpevněných ploch – bilance zapracována 

v samostatné části PD. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby nebudou prováděny asanace a demolice, kácení dřevin. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Dojde k trvalému vynětí zastavěné plochy 820,70m2 a zpevněných ploch 546,41m2. 

 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Řešené území je napojeno na dopravní infrastrukturu v obci Tábor, navržený sjezd na 

komunikaci p.č.1154 (ulice u Špýcharu). Na pozemek budou zavedeny sítě NN, vodovodu, 

dešťové kanalizace, splaškové kanalizace a sdělovacího vedení z komunikace p.č.1154. 
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i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejsou. 

 

B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o administrační budovu s 2 nadzemními a 1 podzemním podlažím. 

V podzemním podlaží je umístěna garáž pro stání 6 osobních automobilů, sklad nářadí, 

sklad paliva, kotelna, schodiště a výtahová šachta do nadzemních podlaží. Užitná plocha 

343,58m2. 

V prvním nadzemním podlaží jsou kancelářské prostory, sociální zázemí, zasedací 

místnost, archivy, šatna, vstupní hala, schodiště a výtahová šachta do druhého nadzemního 

podlaží a podzemního podlaží. Užitná plocha 700,44m2. 

V druhém nadzemním podlaží jsou kancelářské prostory, sociální zázemí, galerie, archivy, 

schodiště a výtahová šachta do prvního nadzemního podlaží. Užitná plocha 633,69m2. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Pozemek určení pro stavbu administrační budovy je v sousedství komunikace p.č. 1154 

(ulice u Špýcharu). Jihovýchodním směrem dochází k napojení komunikace p.č. 1154 na 

městský okruh. Zbylé hranice pozemku sousedí se zahradou, ornou půdou a zastavěným 

pozemkem.  

 

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

Administrační budova je navržena jako 3 podlažní objekt s 1 podzemním a 2 nadzemními 

podlažími o půdorysném tvaru L s hlavními rozměry 33,86 x 35,26m, samostatně stojící. 

Objekt je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. Fasádní povrch je navržen ze 

silikonsilikátové tenkovrstvé, zatírané, probarvené omítky se zrnem 1,5mm, barvy světle 

šedé. Okna a dveře navrženy z plastových profilů s barvou tmavě šedé. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Administrační budova bude sloužit jako kancelářský objekt. V rámci stavby nebudou 

žádné technologie výroby. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [1]. 

Bezbariérový přístup do objektu je zajištěn vyrovnávací rampou ve sklonu 5,3%. Hlavní 

vstupní dveře do objektu jsou posuvné o rozměrech 4125x2400mm, upravené pro zrakově 

postižené, výškový rozdíl vstupu 20 mm. 

Vnitřní komunikace a jejich provedení jsou dimenzované pro manévrování invalidního 

vozíku, tj. průměr 1500 mm. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Splnění obecných základních požadavků na bezpečnost stavby odpovídá současné platné 

legislativě (např. vyhláška č. 20/2012 Sb.[2]) a platné normové základně. Stavba je navržena 

v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb [1]. Veškeré instalované zařízení v objektu bude dodavatelem 

odzkoušeno, budou provedeny příslušné zkoušky a revize dle požadavků aktuální legislativy a 

technických předpisů a norem - stavebníkovi bude vše předáno včetně veškeré dostupné 

dokumentace, dle druhu instalace včetně zaškolení.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Administrační budova je navržena jako 3 podlažní objekt s 1 podzemním a 2 nadzemními 

podlažími o půdorysném tvaru L s hlavními rozměry 33,86 x 35,26m, samostatně stojící. 

Objekt je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. Fasádní povrch je navržen ze 

silikonsilikátové tenkovrstvé, zatírané, probarvené omítky se zrnem 1,5mm, barvy světle 

šedé. Okna a dveře navrženy z plastových profilů s barvou tmavě šedé. Nosný 

železobetonový skelet s výplňovými keramickými tvárnicemi HELUZ 30 a HELUZ 40 
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v podzemním podlaží. Stropní konstrukce jsou tvořeny montovanými stropními předepjatými 

panely SPIROLL. Střešní konstrukce je plochá, jednoplášťová tvořená ze spádových klínů 

EPS na stropní konstrukci. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukční systém je skeletový železobetonový se sloupy 400x400mm. Výplňové zdivo 

z keramických tvárnic HELUZ 30 a HELUZ 40 lepené na celoplošné lepidlo s kontaktním 

zateplovacím systémem EPS 100F tl.180mm. Základové konstrukce jsou patky a pasy 

s prostého betonu C20/25. Stropní konstrukce z předepjatých železobetonových panelů 

SPIROLL PPD 254 Střešní konstrukce ze spádových klínů z EPS tloušťky min. 360mm max. 

540mm s 1,5mm střešní fólií z PVC. Okna i dveře v obvodových stěnách jsou plastové 

s tepelně izolačním dvojsklem. Podlahy betonové s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. 

Fasádní povrch s tenkovrstvé silikonsilikátové omítky, probarvené, zatírané tl.1,5mm 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Zpracováno v samostatné části statického posudku PD. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení  

Odvětrání sociálních prostor a prostor garáže jsou pomocí stropních ventilátorů do 

vzduchotechnického potrubí průměru 250mm. Parametry ventilátorů jsou uvedeny v projektu 

vzduchotechniky. 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Technické a technologické zařízení je součástí projektu vzduchotechniky, projektu 

vytápění, projektu elektroinstalace součástí PD. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení je v samostatné části, součástí PD. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 78/2013 o energetické náročnosti budov [3] 

v souladu s ČSN 73 0540 [4]. 

 

b) Energetická náročnost stavby 

Viz průkaz ENB. 

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Viz průkaz ENB. 

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Větrání objektu je zajištěno přirozené otevíratelnými okny a dveřmi, pouze v prostorech 

bez oken je větrání řešeno jako nucené pomocí ventilátorů. 

Vytápění a ohřev TUV je zajištěno pomocí kotle na biomasu – dřevní peletky. 

Denní osvětlení je zajištěno prosklenými plochami výplní otvorů. Umělé osvětlení bude 

zajištěno svítidly dle výběru stavebníka, řešeno v projektu elektroinstalace. 

Zásobování vodou je zajištěno napojením na veřejný vodovodní řad pomocí nové 

vodovodní přípojky. 

Splaškové vody z objektu budou svedeny kanalizací do veřejné kanalizace. 

Vyhodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb obytných objektů od zdrojů 

hluku TZB souvisejících s provozem administrační budovy a vyhodnocení hluku ze stavební 

činnosti bude řešeno akustickou studií. 

Odpad vzniklý užíváním administrační budovy je běžným odpadem. Odpad se bude 

ukládat ve velkoobjemové odpadové nádobě umístěné na hranici pozemku s komunikací. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží  

Dle odborného posudku – stanovení radonového indexu je pozemek se středním 

radonovým indexem. Pro prevenci je dle ČSN 73 0601 využito provedení celistvé izolace 
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proti zemní vlhkosti s plynotěsně provedenými prostupy, která bude současně 

zabezpečovat protiradonovou izolaci, izolace navržena na bázi PE bez kovové vložky. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

V lokalitě se nepředpokládá vliv bludnými proudy, není řešena konkrétní ochrana. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

V lokalitě se nepředpokládá vliv technickou seizmicitou, není řešena konkrétní ochrana. 

 

d) Ochrana před hlukem 

Umístění objektu v klidné části obce. Sousední pozemky nejsou zdrojem hluku, není 

zapotřebí řešit dodatečnou ochranu proti hluku. 

 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba není v záplavovém území, není zapotřebí opatření. 

 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

Napojení na hlavní inženýrské sítě 

Pozemek leží v kú Tábor, je napojen na komunikaci p.č. 1154 (ulice U Špýcharu). Z této 

komunikace je napojen na sítě NN, kanalizace splaškovou, kanalizaci dešťovou, vodovod a 

sdělovací kabely. 

 

Dešťová kanalizace, splašková kanalizace, vodovod 

V lokalitě je navržena oddílná kanalizace pro splašky a dešťové vody. Na pozemku 

investora, těsně u hranice s komunikací, dojde k vybudování 2x revizní šachty pro kanalizace. 

Z revizní šachty dojde k napojení objektu pomocí podzemního kanalizačního potrubí DN250. 

Dále je objekt napojen na vodovodní řad. Vodovodní šachta bude umístěna těsně u 

hranice pozemku s komunikací. Z vodoměrné šachty dojde k napojení objektu pomocí 

podzemního vodovodního potrubí DN32. 

 

Veřejné osvětlení 

Veřejné osvětlení je stávající na p.č. 1154 v místě dopravního pásu. 
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Telekomunikace 

Napojení bude provedeno pomocí podzemního sdělovacího kabelu, dimenze dle 

provozovatele sítě. 

 

Elektrická energie 

Napojení objektu na síť elektrické energie bude provedeno pomocí elektro přípojky, HDS 

bude umístěna v plotovém dílci na hranici pozemku s komunikací. 

B.4  Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Rovnoběžně s hranicí pozemku je vedena komunikace na p.č. 1154, která je stávající. 

Jedná se o dvouproudou komunikaci s rychlostí 50km/h. Sjezd na tuto komunikaci včetně 

rozhledových trojúhelníků je řešen v samostatné části PD. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na stávající komunikaci bude řešeno pomocí snížením betonových obrubníků a 

úpravy stávajícího betonového chodníku ze zámkové dlažby. 

 

c) Doprava v klidu 

Parkování je možné pouze v objektu a to pro 6 osobních automobilů. Základní rozměr 

stání je 2,5 x 5,0 m, invalidní 3,5 x 5,0 m. Ostatní automobily mohou parkovat na 

veřejném, neplaceném parkovišti vzdáleném 200m od objektu po směru komunikace. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

V okolí stavby se nyní nenacházejí pěší nebo cyklistické stezky. 

 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících úprav 

a) Terénní úpravy 

Na pozemku bude sejmuta ornice v tl.250mm, která bude následně použita pro srovnání 

pozemku. Násypy budou hutněny po vrstvách tloušťky maximálně 300 mm. 
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b) Použité vegetační prvky 

Nezpevněné plochy v okolí objektu budou zatravněny.  

 

c) Biotechnická opatření 

Nejsou plánována žádná biotechnická opatření. 

 

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

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Administrační objekt je pouze objekt sloužící pro kancelářské prostor a svým charakterem 

nebude mít podstatný negativní vliv na životní prostředí. Z celé plochy dotčené stavbou 

budou sejmuty kulturní vrstvy. Ornice i podorničí budou zpětně použity k terénním úpravám 

po výstavbě objektu, zemina z výkopu bude zpětně použita k záhozu. 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Na stavebním pozemku se 

nenachází vzrostlé dřeviny. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Řešená stavba nevyžaduje posouzení zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. Stavbou nevznikají omezení 

podle jiných právních předpisů. 

 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

Charakter, řešení ani umístění stavby nevyžaduje řešení pro ochranu obyvatelstva. 
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B.8  Zásady organizace výstavby 

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

Přívod vody bude řešen z vodovodního řadu pomocí staveništní přípojky s osazeným 

vodoměrem, potrubím DN32. Přípojka bude napojena na veřejný vodovodní řad DN40. 

Přípojka elektrické energie (NN) bude řešena zřízením dočasného staveništního rozvaděče 

s osazeným měřákem spotřeby elektrické energie. 

 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude provedeno pomocí drenáže umístěné ve výkopech pro základy 

a jejího napojení na veřejnou dešťovou kanalizaci. Drenáž bude sloužit i po dokončení 

výstavby k odvodnění základové spáry. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na dopravní infrastrukturu sjezdem z ulice U Špýcharu. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Během výstavby dojde ke krátkodobému zvýšení prachových emisí a znečištění oxidy 

dusíku vlivem provozu stavebních strojů, ke zvýšení hlučnosti. Tyto vlivy je zapotřebí 

maximálně eliminovat s dodržováním základních hygienických normativů. Ovlivnění 

výstavbou administrační budovy je možné charakterizovat jako málo významné.  

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k negativním vlivům na 

okolí stavby.  

Nevznikají požadavky na asanace, demolice nebo kácení dřevin. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Staveniště bude v rámci pozemku investora, zábory nejsou nutné. 

 

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

likvidace 

Odpad vzniklý při provádění stavebně montážních prací bude řádně tříděn a skladován 

v kontejnerech. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, tzn. 
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recyklací, odvozem na řízenou skládku nebo předáním odborné firmě k jeho likvidaci. 

Zhotovitel stavebních prací musí nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným v zákoně   

č. 185/2001 Sb. [5] o odpadech a o změně některých dalších zákonů včetně novely    

169/2013 Sb. [6]. Dále je povinen vést předepsanou evidenci odpadů, rozsah je stanoven ve 

vyhlášce č. 381/2001 Sb. [7] Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou, způsob 

likvidace odpadů vzniklých při výstavbě bude dokladován. 

 

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

Předpokládaná bilance zemních prací: 

Ornice - 444,45m3  

Výkopy - 6094,79 m3 

Násypy - 3810,58 m3 

Ornice a zemina z výkopů budou skladovány na pozemku, který má dostatečnou rozlohu 

pro tyto skládky.  

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Před započetím stavebních prací dojde na pozemku k sejmutí kulturní vrstvy půdy. 

Skladování ornice bude odděleno od zbylé zeminy z výkopů. Ornice bude následně použita 

pro vyrovnání a zkulturnění zbylé části pozemku po provedení stavebního díla. 

V průběhu stavebních prací budou veškeré odpady skladovány v kontejneru a následně 

likvidovány povoleným způsobem. 

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Ochrana třetích osob před případným úrazem v prostoru staveniště bude zajištěna řádným 

označením stavby a umístěním výstražných tabulí se zákazem vstupu cizích osob. Osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace se v průběhu výstavby nebudou na staveništi 

vyskytovat. 

Při návrhu ZS a provádění prací bude dbáno na to, aby byly dodrženy požadavky na 

pracoviště stanovené zákonem č. 309/2006 Sb. [8] o zajištění dalších podmínek bezpečnosti   

a ochrany zdraví při práci, nařízením vlády č. 101/2005 Sb.[9] o podrobnějších požadavcích 

na pracoviště a pracovní prostředí, aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na 

výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb.[10] o technických požadavcích na stavby. Bezpečnost 

práce bude dále zajištěna především dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. [11] o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
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z výšky nebo do hloubky, dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [12] o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dle nařízení vlády č. 

378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavební práce neovlivní okolní stavby ani nebude narušen pohyb osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

U výjezdu ze staveniště bude umístěno svislé dopravní značení “Pozor, výjezd vozidel 

stavby”. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Nejsou stanoveny. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Termín a trvání stavebních prací jsou dány smluvní dohodou stavebníka a generálního 

dodavatele stavby, které jsou stanoveny na základě časového harmonogramu prováděných 

prací generálním dodavatelem stavby.  

Dále je lhůta stanovena dle stavebního povolení, územního rozhodnutí, vyjádření 

dotčených orgánů a správců sítí, případně dalšími stanovisky a povoleními, které jsou součástí 

stavebního nebo územního řízení. 

Termín zahájení stavebních prací je nutné ohlásit stavebnímu úřadu v předstihu min. 

14dní před zahájením prací. Administrační budova bude prováděna jako celek bez dalšího 

členění. Zahájení proběhne přípravou území, sejmutí ornice v ploše zařízení staveniště a 

zřízení staveništního oplocení. Před ukončením stavby budou provedeny terénní práce, 

zatravnění a likvidace zařízení staveniště. 
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C. Situační výkresy 

C.1  Situační výkres širších vztahů 

Není předmětem řešení diplomové práce. 

C.2  Celkový situační výkres stavby 

Není předmětem řešení diplomové práce. 

C.3  Koordinační situace 

Výkres situace je součástí projektové dokumentace, označení výkresu C.3 

C.4  Katastrální situační výkres 

Není předmětem řešení diplomové práce. 

C.5  Speciální situační výkresy 

Není předmětem řešení diplomové práce. 
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení – Technická zpráva 

a) Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení  

Administrační budova je navržena jako 3 podlažní objekt s 1 podzemním a 2 nadzemními 

podlažími o půdorysném tvaru L s hlavními rozměry 33,86 x 35,26m, samostatně stojící. 

Objekt je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. Fasádní povrch je navržen ze 

silikonsilikátové tenkovrstvé, zatírané, probarvené omítky se zrnem 1,5mm, barvy světle 

šedé. Okna a dveře navrženy z plastových profilů s barvou tmavě šedé. 

V podzemním podlaží je umístěna garáž pro stání 6 osobních automobilů, sklad nářadí, 

sklad paliva, kotelna, schodiště a výtahová šachta do nadzemních podlaží. Užitná plocha 

343,58m2. 

V prvním nadzemním podlaží jsou kancelářské prostory, sociální zázemí, zasedací 

místnost, archivy, šatna, vstupní hala, schodiště a výtahová šachta do druhého nadzemního 

podlaží a podzemního podlaží. Užitná plocha 700,44m2. 

V druhém nadzemním podlaží jsou kancelářské prostory, sociální zázemí, galerie, archivy, 

schodiště a výtahová šachta do prvního nadzemního podlaží. Užitná plocha 633,69m2. 

 

b) Popis navrženého konstrukčního systému stavby 

Konstrukční systém je skeletový železobetonový se sloupy 400x400mm. Výplňové zdivo 

z keramických tvárnic HELUZ 30 a HELUZ 40 lepené na celoplošné lepidlo s kontaktním 

zateplovacím systémem EPS 100F tl.180mm. Základové konstrukce jsou patky a pasy s 

prostého betonu C20/25. Stropní konstrukce z předepjatých železobetonových panelů 

SPIROLL PPD 254. Střešní konstrukce ze spádových klínů z EPS tloušťky min. 360mm max. 

540mm s střešní fólií z PVC tl.1,5mm Dekplan. Okna i dveře v obvodových stěnách jsou 

plastové s tepelně izolačním dvojsklem. Podlahy betonové s nášlapnou vrstvou z keramické 

dlažby. Fasádní povrch s tenkovrstvé silikonsilikátové omítky, probarvené, zatírané tl.1,5mm. 

Schodiště je navrženo jako železobetonové monolitické dvouramenné. 
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c) Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [1].  

Bezbariérový přístup do objektu je zajištěn vyrovnávací rampou v rámci chodníku ze 

zámkové dlažby ve sklonu 5,3%. Hlavní vstupní dveře do objektu jsou posuvné o rozměrech 

4125x2400mm, upravené pro zrakově postižené, výškový rozdíl vstupu 20 mm. 

Vnitřní komunikace a jejich provedení jsou dimenzované pro manévrování invalidního 

vozíku, tj. průměr 1500 mm. 

 

d) Konstrukční a stavebně technické řešení  

 

Zemní práce 

Dle provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou základové poměry zařazeny do 

II. Geotechnické kategorie, hladina podzemní vody neovlivní základovou spáru. 

Před zahájením zemních prací dojde k sejmutí ornice v tl.250mm, která bude uložena na 

deponii a separována od zbylé zeminy z výkopů a uložena na stavebním pozemku. Před 

dokončením stavby bude tato zemina použita na kultivaci zbylé části pozemku a dojde 

k zatravnění. 

Před započetím zemních prací musí být provedeno vytýčení inženýrských sítí. 

Hlavní výkopová jáma je svahová se sklonem 1:1,7, výkopy rýh jsou svislé a nezapažené. 

Zemina potřebná k následnému zásypu výkopů bude uložena na deponii na stavebním 

pozemku, zbylá bude odvezena na skládku stanovenou stavebním úřadem. 

 

Základy 

Objekt je založen na základových jednostupňových patkách, v místech nosných 

železobetonových sloupů skeletového nosného systému, a základových pasech, v místech 

obvodových výplňových stěn, z betonu C20/25 XC2. Základové patky jsou umístěny ve dvou 

výškových úrovní, v podsklepené části ve výšce -5,260m a v nepodsklepené části ve výšce     

-2,000m. Základové jsou ve výškách -1,250m, v místě nepodsklepené části, a v -4,510m 

v podsklepené části objektu. 

Základová deska je tvořena betonem C20/25 XC2 tl.120mm včetně KARI sítě průměru 6mm, 

oka 150x150mm s přesahem sítí 200mm z oceli 10505 a minimálním krytím 20mm. Deska je 

ve výšce -3,560m v podsklepené části, -0,300m v nepodsklepené části objektu. Pod 
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základovou deskou je proveden hutněný štěrkopískový polštář s frakcí kameniva 32-63mm 

v tloušťce 150mm. 

Před betonáží základů usadit na základovou spáru zemnící pásek FeZn 4x30 mm. Vývody 

pro kontrolní svorky budou umístěny dle výkresové dokumentace – viz výkres 

elektroinstalace.  

Před betonáží základových konstrukcí uložit do úrovně základových konstrukcí 

průchodku pro kanalizace, vodovod dle výkresů projektu pro zdravotně technické instalace. 

Potrubí bude uloženo do pískového lože dle požadavků provozovatele sítí. 

 

Svislé konstrukce 

Nosné konstrukce objektu jsou železobetonové skeletové. Sloupy jsou průřezu 

400x400mm. 

Obvodový plášť v podzemním podlaží je zhotoven z keramických tvárnic HELUZ 40 

lepených na celoplošné lepidlo. 

Obvodový plášť v nadzemních podlažích je zhotoveno z keramických tvárnic HELUZ 30 

lepených na celoplošné lepidlo. 

Vnitřní příčkové zdivo je provedeno z HELUZ 14,5 zděných na cementovou maltu M10, 

v sociálních zázemích jsou použity příčkovky HELUZ 8 zděných na cementovou maltu M10 

a v místě potřebných rozvodů sociálních zázemích je vyzděno zdivo HELUZ 24 na 

cementovou maltu M10. Zakládací pás veškerých tvárnic vyzdít na HELUZ zakládací maltu. 

Tvárnice v místě styku s železobetonovými sloupy kotvit pomocí ocelových pásku do sloupů. 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropy jsou tvořeny prefabrikovanými, železobetonovými, předepjatými panely SPIROLL 

PPD 254. Tloušťka stropních panelů PPD 254 je 250mm. 

V 1PP v garáži je strop zateplen pomocí kontaktního zateplovacího systému s tepelným 

izolantem minerální vaty s podélnými vlákny v tl.100mm. 

Ve výškové úrovni stropních panelů budou zhotoveny věnce výšky 250mm dle šíře zdiva. 

Věnce kopírují šířku zdiva, zateplení obvodových věnců je zajištěno průběžným zateplovacím 

systémem v nezměněné tloušťce tepelného izolantu v místě věnce. Věnce jsou navrženy 

z betonu C20/25 XC2 s ocelí 10 505 (R) s průměrem výztuže 12mm, třmínky průměru 6mm – 

detailní výkres věnců v PD (není součástí diplomové práce). 

 



33 

 

Otvory ve zdivu budou řešeny pomocí překladů HELUZ 23,8 s výškou 250mm, v případě 

otvorů o světlosti větších než 3m bude osazen překlad výšky 250mm z železobetonu dle 

statického posouzení v PD. V obvodovém zdivu bude součástí překladů tepelná izolace z EPS 

S, v případě železobetonových překladů dochází k nezměněnému průběhu kontaktního 

zateplovacího systému. Skeletová konstrukce spojení svislých sloupů 400x400mm pomocí 

železobetonových vodorovných průvlaků 400x400mm. Schéma věnců a osazení v PD ve 

výkresech jednotlivých podlaží D.1.1.02, D.1.1.03, D.1.1.04. 

 

Schodiště 

Schodiště je dvouramenné monolitické. Nosnou konstrukci schodišť i schodišťových 

stupňů tvoří železobetonová monolitická deska tl.80mm v místě podesty tl.120mm. Jednotlivé 

stupně jsou nadbetonovány, použit je beton třídy C20/25 a obloženy jsou keramickým 

obkladem. Schodiště je kotveno do obvodové stěny, kde je usazeno na železobetonový věnec. 

Detailní rozkreslení schodišťové výztuže v PD (není součástí diplomové práce). 

Schodišťové zábradlí z nerezové oceli s výplní s bezpečnostním sklem. 

 

Zastřešení 

Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová, plochá střecha. 

Nosnou část střešní konstrukce tvoří strop 2NP z panelů SPIROLL, na který jsou uloženy 

desky tepelné izolace EPS S po vrstvách, včetně prostřední vrstvy spádových klínů EPS S. 

Spád střechy je 2%. Mezi první deskou tepelného izolantu a stropem SPIROLL musí být 

provedena parotěsná vrstva Glastek 40. Střešní krytinu tvoří PVC fólie tl.1,5mm Dekplan, 

která je odseparována od EPS. Parozábrana a střešní fólie musí být položena s přesahy spár 

dle výrobce. 

 

Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 

Hydroizolace spodní stavby včetně podzemního podlaží je řešena pomocí PE 

hydroizolační fólie bez kovové vložky, která slouží zároveň jako radonová izolace. Veškeré 

prostupy fólií musí být provedeny pomocí speciálních manžet pro prostupy, izolace musí být 

vodotěsná i plynotěsná. Hydroizolace probíhá z podkladního betonu na svislé stěny 

základových pasů a nadzákladového zdiva do min. výšky 300mm nad upravený terén. Spoj 

hydroizolace proveden zpětným spojem. Hydroizolaci musí být položena s přesahy spár dle 

výrobce. 

Vrstva parozábrany ve střešní rovině je tvořena pomocí pásů Glastek 40. 
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Hydroizolační vrstva střechy (střešní krytina) je z PVC měkčené fólie Dekplan kotvené 

mechanicky do podkladu. 

V místnostech sociálního zázemí bude pod dlažbu provedena hydroizolační stěrková 

hmota s přesahy na stěny 150mm včetně rohových hydroizolačních pásků. 

 

Tepelná, zvuková a kročejová izolace 

Stropní konstrukce 1PP, 1NP jsou opatřeny kročejovou izolací z minerálních vláken 

tl.50mm. 

Kontaktní zateplovací systém je tvořen tepelným izolantem EPS 100F tl.180mm v 1NP a 

2NP, v 1PP pomocí EPS 100F tl.80mm.  

Zateplení základových konstrukcí ve svislé rovině pomocí izolantu XPS tl.100mm. 

Překlady v obvodovém zdivu jsou zatepleny pomocí EPS S tl.120 a 90mm. 

Atika zateplena izolantem EPS S tl.100mm. 

Tepelná izolace podlahy nad terénem je tvořena EPS S tl.120mm. 

Tepelná izolace střešní konstrukce pomocí EPS S v tloušťce desek 180mm, položeno do 3 

vrstev (EPS S 180mm , EPS S spád klín 0-140mm , EPS S 180mm), minimální tloušťka 

souvrství izolace v nejnižším místě střechy je 360mm. 

Tepelná izolace stropní konstrukce garáže z minerálních vláken s podélným směrem 

vláken v tl.100mm. 

 

Úpravy povrchů - Vnější omítky 

Na vnější omítky je navržena tenkovrstvá probarvená silikonsilikátová omítka, zatíraná se 

zrnem 1,5mm, barva světle šedá, navržená omítka je zároveň hydrofobizační a nedochází ke 

změně v soklové části. 

 

Úpravy povrchů - Vnitřní omítky 

Na zděných konstrukcích jednovrstvá sádrová omítka MP 75, s kovovými rohovými 

lištami, malba otěruvzdorná typu Primalex-plus.  

 

Obklady a dlažby 

Keramické obklady jsou navrženy v sociálních zázemích, v zasedací místnosti a v galerii. 

V sociálních zázemích obklad do výše +2,3m nad úroveň podlahy, v zasedací místnosti a 

v galerii je obklad pouze v místě kuchyňské linky od +0,8m do +1,7m nad úroveň podlahy.  
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V podlažích 1NP a 2NP budou provedeny keramické dlažby v celé ploše pater včetně 

soklového pásku výšky 100mm. Dlažba bude lepena na cementové flexibilní lepidlo, spáry 

vyplněny spárovací protiplísňovou hmotou. Konkrétní typ dlažby bude upřesněn před 

plánovanou realizací. V keramické dlažbě dodržovat dilatační spáry po 6 metrech.  

 

Podlahy 

Podlahy jsou navrženy dle příslušných hygienických norem a požadavků na provoz 

v jednotlivých místnostech. Skladby jednotlivých podlah jsou specifikovány ve výkresové 

části v půdorysech jednotlivých podlaží D.1.1.02, D.1.1.03, D.1.1.04. 

 

Výplně otvorů - Vnější 

Okna jsou plastová s tepelně izolačním dvojsklem z sedmikomorových plastových profilů. 

Součinitel postupu tepla celým oknem U = 1,1 W/m2K, barvy šedé. 

Dveře posuvné i otevíravé jsou plastové s tepelně izolačním dvojsklem z plastových 

profilů se sníženým prahem. Součinitel postupu tepla celým oknem U = 1,1 W/m2K, barvy 

šedé. Výplně otvorů viz výpis prvků (není součástí diplomové práce). 

 

Výplně otvorů - Vnitřní 

Vnitřní dveře jsou dřevěné hladké s folií se vzorem dřeva – dub, s obložkovou zárubní - 

folie dub, bez prahů. Ostatní dveře oddělující požární úseky jsou navrženy dle požadavků PO.  

Výplně otvorů viz výpis prvků (není součástí diplomové práce). 

 

Zámečnické výrobky 

Jedná se o běžné zámečnické výrobky (zábradlí, schodišťová madla, rohože, atd.), 

vyráběné na míru z válcovaných ocelových profilů. Zábradlí je s úpravou chromu se 

skleněnými výplněmi. 

Střešní žebřík z válcovaného profilu s pozinkovou úpravou kotven do obvodové 

konstrukce. 

Zámečnické výrobky viz výpis prvků (není součástí diplomové práce). 

 

Klempířské výrobky 

Veškeré klempířské výrobky (parapety, oplechování atiky, oplechování komínu, apod.) 

jsou z ocelového plechu tl.0,7mm s pozinkovou úpravou a poplastováním, barva šedá. 
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Profese 

Pro jednotlivé profese jsou zpracování samostatné části této dokumentace – rozvody vody, 

kanalizace, ÚT, rozvodů VZT, elektroinstalace. Prostupy instalací požárně dělícími 

konstrukcemi budou s předepsanou požární odolností. Budou utěsněny z hlediska požární 

ochrany – viz. Požární zpráva i z hlediska šíření zvuku. Instalace není možné vést podélně 

v nosných stěnách. V případě vedení instalací podél nosných stěn, budou vedeny v přizdívce. 

 

Vnější plochy 

Vnější zpevněné plochy jsou navrženy z betonové, vibrolisované zámkové dlažby 

tl.60mm uloženého do štěrkového hutněného lože. 

Štěrkové lože se skládá z tl. 60mm kameniva frakce 4-8mm a z tl. 100m kameniva frakce 

8-16mm. 

Zpevněné plochy jsou odděleny od zatravněných ploch pomocí betonových 

prefabrikovaných obrubníků šířky 150mm, výšky 250mm uložených do betonové mazaniny 

C20/25. 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

Není předmětem řešení diplomové práce. 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem řešení diplomové práce. 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Není předmětem řešení diplomové práce. 
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D.2  Dokumentace technických a technologických zařízení 

Není předmětem řešení diplomové práce. 

 

E. Dokladová část 

E.1  Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

Není součástí řešení diplomové práce. 

E.2  Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

Není součástí řešení diplomové práce. 

E.3  Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 

předpisů 

Není součástí řešení diplomové práce. 

E.4  Projekt zpracovaný báňským projektantem 

Není součástí řešení diplomové práce. 

E.5  Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 

Není součástí řešení diplomové práce. 

E.6  Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 

zpracování dokumentace 

Není součástí řešení diplomové práce. 
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3. ČÁST TECHNOLOGIE 

3.1  Tepelně technické posouzení variantního řešení 

obvodových konstrukcí 

Následující tabulky jsou vytvořeny v programu Tepelná technika 1D od společnosti 

DEK a.s. Hodnocené obvodové konstrukce pro variantní řešení KZS. Technická zpráva 

zařízení staveniště 

 

 

 



39 

 



40 

 



41 

 

 



42 

 



43 

 



44 

 



45 

 



46 

 



47 

 



48 

 



49 

 



50 

 



51 

 



52 

 



53 

 



54 

 



55 

 



56 

 

 

 

 

 



57 

 

3.2 Technická zpráva zařízení staveniště 

A. Identifikační údaje: 

Identifikační údaje stavby: 

Název akce  Administrační budova 

Místo stavby obec Tábor, k.ú. Tábor, parc.č. 470 

Okres   Tábor 

Kraj  Jihočeský 

Druh stavby Novostavba 

Stupeň  Dokumentace pro stavební povolení 

Datum  06/2015 

 

Identifikační údaje investora: 

Jméno  Petr Dvořák 

Adresa   Novohradská 73, 390 01 Tábor 

 

Identifikační údaje zpracovatele dokumentace: 

Vypracoval Bc. Michael MARTIN 

B. Popis staveniště 

a) Rozsah staveniště 

Stavební pozemek se nachází na mírně rovinatém terénu. Přístup a příjezd na pozemek je 

umožněn podél jihozápadní hranice pozemku z ulice U Špýcharu (parc.1154). Pozemek je 

v majetku investora stavby, plocha pro zařízení staveniště je na pozemku investora. Plocha 

pro meziskládku zeminy bude na pozemku 1180/4, který slouží jako orná půda – tento 

pozemek není v majetku investora, avšak bude sepsána smlouva o pronájmu plochy pro 

meziskládku zeminy s majitelem pozemku 1180/4 na dobu určitou. Tato smlouva bude 

součástí projektové dokumentace. 

 

 

Druhy a parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí: 

470  orná půda  Petr Dvořák, Novohradská 73, 390 01 Tábor 
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Sousední parcely 

1154   komunikace  město Tábor, Žižkovo nám.2, 39001 

468   orná půda  Jan Novák, Novotného 15, Tábor 39001 

203; 474/1, 1180/4 orná půda  Petr Fišer, Husova 18, Tábor 39002 

 

Dle ÚP je pozemek parc.č. 470 určen k zástavbě pro budovy občanského vybavení. 

Zařízení staveniště bude v rozsahu majitele pozemku parc.č.470 a meziskládka zemina na 

parc.č. 1180/4. 

 

b) Doprava 

Příjezd a vjezd na staveniště je možné z ulice U Špýcharu. Vjezd je opatřen vjezdovou 

bránou. Na stavebním pozemku bude dále zpevněna přístupová cesta pro mechanizaci pomocí 

silničních ŽB panelů, včetně parkování stavby. Tyto panely budou položeny do 

štěrkopískového lože, minimální sklon panelů je 2%. 

C.  Napojení staveniště na zdroje 

Elektrická energie 

- elektrický proud 380 V bude na stavbu přiveden stavebním rozvaděčem z nově 

vybudovaného hlavního rozvaděče na hranici pozemku 

- součástí stavebního rozvaděče bude elektroměr 

- el. proud bude dále rozveden k jednotlivým místům odběru (stavba, stavební výtah, 

administrativní stavby, sociální zázemí, šatny, osvětlení) 

 

Pitná voda 

- bude přivedena z nově vybudované vodovodní šachty na hranici pozemku 

- na přípojce bude osazen vodoměr 

- rozvod vody pro stavbu, sociální zázemí, šatny 

 

Splašková kanalizace 

- kanalizační přípojka bude odvedena do splaškové veřejné kanalizace pomocí kanalizační 

šachty na hranici pozemku 
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Dešťová kanalizace 

- odvod dešťové vody nebude řešen žádným opatřením, bude vsakována do zeminy 

- v případě přívalových dešťů se dešťová voda odčerpá ze stavební jámy pomocí 

čerpadla 

 

Zásobování staveniště elektrickou energií 

Určení druhů spotřebičů  

P1 - Stavební stroje (elektromotory)      Příkon  

– stavební výtah GEDA 500Z/ZP      5,5 kW  

– silo na suché směsi s vodní pumpou a míchačkou    6,5 kW  

– ponorný vibrátor betonu MVP38      2 kW  

– pila okružní průměr listu 700 mm      5,3 kW  

– hoblovačka na dřevo jednostranné      4,5 kW  

– vrtačka na dřevo        1,5 kW  

– vrtačka na kov v průměru 12 – 40 mm     4 kW  

– svářečka         15 kW  

– míchadlo na mísení stavebních materiálů     3,5 kW  

– elektrická odporová řezačka EPS      1,5 kW  

 

P2 – Výkon vnitřního osvětlení  

– administrativní část      0,02 kW/m2  38 m2 0,78 kW  

– šatny, sociální zařízení, WC     0,01 kW/m2  94 m2 0,94 kW  

– sklady        0,01 kW/m2  16m2 0,16 kW  

 

P3 – Výkon vnějšího osvětlení Příkon  

– vnější osvětlení       0,01 kW/m2  300 m2 3,0 kW 

 

Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro staveniště - Pc 

P = (K/cos Φ) . (K1 . P1 + K2 . P2 + K3 . P3)  

K   koeficient ztráty ve vedení 1,1  

cos Φ   účiník 0,75  

K1   koeficient současnosti elektromotorů 0,75  

K2   koeficient současnosti vnitřního osvětlení 0,8  

K3  koeficient současnosti vnějšího osvětlení 1,0  



60 

 

P1   součet výkonů elektrických motorů 49,3 kW  

P2   součet výkonů vnitřního osvětlení 1,88 kW  

P3   součet výkonů vnějšího osvětlení 3,0 kW  

 

Pc = (1,1 /cos 0,75) . (0,75 . 49,3 + 0,8 . 1,88 + 1 . 3,0)  

Pc = (1,1 / 1 ) . (41,479)  

Pc = 1,1 . 41,479  

Pc = 45,63 kW 

 

Výpočet spotřeby vody pro staveniště 

Pro stavební účely 

- ošetření betonu 250l/m3 z 266m3 podl/str 271m3   

      = (266+271)*250=  134,3m3 vody 

- omítání  30l/m3  52,5m3 (odhad)  30*52,5= 1,58m3 vody 

- mytí strojů  1000l/ks, 5ks, 1/7dní  300dní (odhad)  

      = 300/7*1000*5=  214,3m3 vody 

Pro sociální a hygienické potřeby 

- sociální zařízení  30l/prac/den max 40 prac./den – 300 dní 360m3 

Celkem : 360+214,3+134,3+1,58m3 = 710,2m3/300 dní = 2,37m3/den 

D. Řešení objektů zařízení staveniště 

a) Sociální zařízení staveniště: 

Předpokládaný počet pracovníků: 

Profese       Počet pracovníků  

– zemní práce (četa č.1)       12  

– základy (četa č.1)       12  

– hydroizolace spodní stavby     6  

– prefabrikovaná konstrukce      8  

– svislé konstrukce (četa č.2)      12  

– vnitřní omítky (četa č.2)      12  

– podlahy a stropní konstrukce      10 

– obklady a dlažby       10  

– zastřešení        8  
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– vnější omítky a  KZS (četa č.3)     20 

– výplně otvorů        6  

– malby         4  

– zdravotechnika        8  

– elektroinstalace        8  

– vzduchotechnika       6  

– administrativa stavby       2  

 

 

Navržené UNIMO buňky:  

1. kancelář stavbyvedoucího      1ks  

-vybavení: 1x topidlo, 3x el.zásuvka  

 

2. kancelář mistra       1ks  

-vybavení: 1x topidlo, 3x el.zásuvka  

 

3. šatna          3ks  

- vybavení: 1x topidlo, 3x el.zásuvka  

- 1pracovník = 1,25m2  

- 32 prac. * 1,25 = 40m2 → 2,6*6= 15,6 *3 =46,8m2  

 - před umístěním šatny bude na této ploše sejmuta ornice a provedeno vodorovné 

vyrovnání plochy kamenivem frakce 16-32m  

 

4. WC +umývárna       2ks  

-Vybavení: 2x pisoár, 3x umyvadlo , 2x sprchovací kabina, 2x el.topidlo, 2x toaleta, 

1x bojler 200l  

-2 sedadla (na 11-50 mužů nebo 11-30 žen), 3 umyvadla (na 10 osob min. 1 

umyvadlo), 2 sprchy  (na 15 osob min. 1 sprcha)  

- před umístěním šatny bude na této ploše sejmuta ornice a provedeno vodorovné 

vyrovnání plochy kamenivem frakce 16-32m  
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Obr.č.1 – sanitární unimobuňka 

 

b) Zásobování materiály: 

Beton – doprava betonové směsi bude zajištěna pomocí autodomíchávačů přímo na 

staveniště, následně betonovým čerpadlem pro betonáž základových konstrukcí.  

Prefabrikované prvky –  železobetonové předepjaté stropní panely dopraveny na 

staveniště pomocí nákladních automobilů s návěsem. 

Zdící materiál – zdící materiál dopraven pomocí nákladních automobilů na dané 

plochy pro skladování na staveništi, ze kterých bude postupně odebírán. 

Ostatní materiál – dopraven pomocí nákladních automobilů na předem určené 

skladovací plochy, které jsou určené pro konkrétní materiály, ze kterých bude materiál 

postupně odebírán. V průběhu stavebních prací a času budou plochy pro skladování měnit 

svůj účel. 

 

c) Skladování na staveništi: 

Výpočet skládky ornice a zeminy : 

Ornice – sklon 45%  (2*1,6*12*3,2/2)+(2*1,6*14,7*3,2/2)=136,7m3 (45% sklon) 

zbylé √307,75/3,2=√96,2=9,81m (v případě čtvercového půdorysu) 

 Půdorysné rozměry skládky 12m x 14,7m o výšce 3,2m (kontrola (136,7+((12-

3,2)*(14,7-3,2))*3,2) = 460,5m3  ≥ 444,45m3  → vyhovuje 

 

Zemina – sklon 45%  místo pro uložení 16,7x 13,0 = 217,1m2 výška 4m 

Výpočet množství uskladnění zeminy – (16,7*2*4/2)+(13*2*4/2)+(12,7*9*4)=576m3 
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Potřebné množství zeminy pro uložení 3810,58m3 – možnost uložit 576m3 – zbývá 

uložit 3235m3. 

Jelikož není na pozemku dostatek místa pro uložení zbylé zeminy 3235m3, které jsou 

potřeba na zásyp a obsyp základových konstrukcí, bude využit sousední pozemek parc.č. 

1180/4. Tento pozemek je orná půda a je možnost sepsání dohody s majitelem pozemku o 

poskytnutí pronájmu plochy na pozemku pro uskladnění zeminy po dobu potřebné ke 

skladování v rámci stavby. Smlouva musí být sepsána s majitelem dotčeného pozemku a 

musí být přiložena v projektové dokumentaci.  

 

Bednění: 

Na staveništi se vyhradí plocha pro skladování bednících dílců sousedící se staveništní 

komunikací, která se provede sejmutím ornice a následně se opatří násypem z kameniva 

frakce 16-32mm a zhutní. 

 

Výztuž: 

Skladování výztuže bude na zpevněné ploše, se sejmutou ornicí a hutněným násypem 

z kameniva frakce 16-32mm, včetně zastřešení proti z důvodu ochrany proti dešti. 

 

Kontejnery na odpad  

V rámci návrhu staveniště se uvažuje s plochou pro umístění vysokoobjemových 

kontejnerů na odpad. 

 

Sklad přístrojů a nářadí  

V části staveniště dojde k sejmutí ornice a vyrovnání plochy kamenivem frakce 16-

32mm, na které se umístí uzamykatelný sklad pro skladování přístrojů a nářadí. 

  

Skladování cihelného materiálu  

Cihelný materiál bude skladován na paletách, není dovoleno skladovat více než 2 

palety na sobě. Skladování bude na pevné ploše s odvodněním.  

 

Skladování pytlovaných maltových směsí  

Skladování suchých maltových směsí balených v pytlech provedeno v krytém skladu, 

ve kterém mohou být skladovány maximálně 8 měsíců. Skladování v pytlích na paletách.  
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Skladování a přeprava otvorových výplní  

Výplně otvorů budou dovezeny na staveniště vždy v den montáže v množství, ve 

kterém jsou otvory pracovníci schopni osadit. V případě, že během pracovní doby 

nestihnou pracovníci osadit veškeré plánované výplně, je možné je uložit do dalšího dne 

ve stavebním objektu. Výplně otvorů se nesmí přepravovat ve vodorovné poloze a musí 

být přepravována pouze na pružných podložkách. 

 

Pro jednotlivé typy materiálu platí tyto zásady skladování:  

- uložení volně loženého sypkého materiálu v přirozeném sklonu zabraňujícím sesuvu 

- pytlovaný sypký materiál v uzavřeném skladu s max. výškou 1500mm 

- materiál o pravidelných tvarech je možné skladovat do výšky 1800mm, o 

nepravidelných tvarech do výšky 1000mm 

- prvky uložené na paletě do výšky 2000mm 

- dodržení průchodné šířky 750mm mezi skladovanými materiály 

- nářadí a drobnější materiál ve skladech s uzamčením 

- materiály z ocele uložit v prostředí bez kontaktu s vodou 

- nebezpečné látky kapalného stavu skladovány v nádobách určených výrobcem ve 

skladu s uzamčením 

- ornici skladovat do výšky max. 3200mm  

 

d) Požadavky na zvedací mechanismy: 

V rámci stavby neuvažujeme s žádným typem věžového jeřábu. Vzhledem k 

jednoduchosti stavby uvažujeme pouze s mobilním autojeřábem max. AD28 pro transport 

stopních konstrukcí a střešního materiálu. Autojeřáb bude během práce stát na zpevněné 

betonové ploše popř. na stávající asfaltové komunikaci.  
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Obr.č.2 – jeřáb AD28 
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Obr.č.3 – jeřáb AD28 pracovní prostor 

 

Pro montáž ŽB prefabrikované konstrukce použit jeřáb LIEBHERR LTM 1090/2. 

 

Obr.č.4 – jeřáb LIEBHERR LTM 1090/2 
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Obr.č.5 – jeřáb LIEBHERR LTM 1090/2 pracovní prostor 

e) Ostatní zařízení staveniště: 

Oplocení  

- staveništní oplocení z mobilních dílců pozinkovaného plotu s minimální výškou 

1800mm uložených do betonových patek a umístěných na pevném povrchu. Svazování 

jednotlivých polí je možné drátem - drátování ok pro spojení na dílcích.  

 

Brána  

- staveništní vjezd bude osazen mobilním oplocením sloužícím jako vjezdová brána 

s uzamykáním. Tuto bránu je nutné zamykat po skončení prací do započetí prací 

následujícího pracovního dne. 

 

Ostraha staveniště  

-ostraha staveniště není potřebná, jelikož je celé staveniště oploceno 
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E. Bezpečnost práce 

Stavba je navržena v souladu se zákonem 86/92 Sb o péči zdraví lidu.  

Všechny práce budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy ČÚBP a 

Nařízení vlády 591/2006 Sb. [12] o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích a podle ostatních příslušných platných ČSN a 

technologických předpisů, kterými se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, včetně zásad pro vykonání kontrolních zkoušek a revizí. 

Technická zařízení mohou být uvedena do provozu jen v případě, odpovídají-li 

příslušným předpisům a po provedení předepsaných kontrolních zkoušek a revizí. 

Dodavatel zajistí provedení uvedených zkoušek a revizí, vč. protokolů.  

Základní povinností dodavatele je rovněž vést evidenci pracovníků a vybavit je 

ochrannými pomůckami. Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu práce, učiní 

dodavatel potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. Všechny otvory na stavbě musí 

být zakryty nebo ohrazeny. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [12] dále stanovuje podmínky 

pro bezpečnost práce při betonáži, zednických pracích, pracích ve výškách a nad volnou 

hloubkou a bouracích a rekonstrukčních pracích.  

Při prováděných stavebních pracích je nutné zajistit následující činnosti:  

- Řádné provedení staveništního oplocení po celou dobu staveních prací, vstupy do 

objektu chránit proti padajícím předmětům z výšky v případě provádění prací nad vstupy 

do objektu.  

- Všechny otvory na stavbě musí být zakryty nebo ohrazeny.  

- Stavební činností nesmí být ohrožena bezpečnost pracovníků a veřejnosti 

pohybujících se v bezprostřední blízkosti stavby.  

- Práce mohou provádět jen kvalifikovaní a proškolení pracovníci pod dohledem 

odpovědného pracovníka.  

- Staveniště opatřit výstražnými cedulemi „NEPOVOLANÝM VSTUP NA 

STAVENIŠTĚ ZAKÁZÁN“ případně „NA STŘEŠE SE PRACUJE“ umístěnými na 

viditelných místech.  

- Doprava materiálu bude řešena způsobem dle zvolené technologie vybrané 

dodavatelské firmy.  

- Vybouraný materiál musí být ihned ukládán do kontejnerů a po naplnění kontejnerů 

ihned odvážen na nejbližší registrovanou skládku.  
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- S ohledem na danou lokalitu a specifické dopravní podmínky kolem objektu musí 

být udržován povrch příjezdových komunikací v perfektním stavu (komunikace nesmí být 

z důvodu zachování bezpečnosti silničního provozu znečisťována odpady ani prachem ze 

stavby). 

F. Vliv stavby na životní prostředí 

- Stavba nemá výrazný negativní vliv na životní prostředí 

 

Hluk vznikající stavební činností při provádění stavby  

Požadavky na přípustnou maximální hladinu hluku vycházejí ze zákona 258/2000 Sb. 

o ochraně veřejného zdraví a následně nařízení vlády č. 502/2000 Sb. v platném znění o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které stanoví nejvyšší přípustné 

hodnoty hluku ve venkovním prostoru (§12) v době od 7.00-21.00 , LAeq,T = 65 dB. 

Stavba je sice situována u okraje města Tábor, ale v její těsné blízkosti se nachází bytové 

nebo rodinné domy. Tato hladina hluku nebude stavební činností překročena! Charakter 

uvažovaných stavebních činností nepředpokládá stálé produkování nadměrného hluku.  

 

Stavební činností dojde rovněž k „vyprodukování“ určitého množství stavebních 

odpadů. Povinností dodavatele stavby je zajistit manipulaci s tímto odpadem podle 

platných předpisů. 

Povinnost a způsob likvidace odpadů vzniklých stavební činností by měl být 

nezbytnou součástí uzavřené smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem. Odpady 

musí být zneškodňovány na zařízeních k tomu určených (skládkách,spalovnách), případně 

mohou být předány jiné odborné firmě ke zneškodnění. Se zneškodňovateli je vhodné 

uzavřít smlouvy před započetím stavby, případně před kolaudací (u vlastního provozu). V 

mnoha případech, a to jak při stavbě, tak při vlastní činnosti je nutné zabezpečit pro 

jednotlivé druhy odpadů vhodné nádoby. Odpadový materiál, který má nebo může mít 

nebezpečné vlastnosti, musí být shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených 

nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti.  

Místa zneškodnění odpadů v dané lokalitě, dle doporučeného způsobu nakládání se 

vznikajícím odpadem, budou určena investorem a smluvní firmou.  

Podrobnosti týkající se požadavků na způsob likvidace odpadů jsou uvedeny: 
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Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky [5]  

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.[7], kterou se stanoví katalog odpadů  

Vyhl. MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady dle Katalogu odpadů 

 

Odpady vzniklé při stavbě: 

030105 O Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, 

dřevotřískové desky a dyhy, neuvedené pod 

číslem 03 01 04 

Odpady ze zpracování dřeva 

a výroby desek a nábytku 

030199 O Odpady jinak blíže neurčené Odpady ze zpracování dřeva 

a výroby desek a nábytku 

060499 O Odpady jinak blíže neurčené Odpady obsahující kovy 
neuvedené pod číslem 06 03 

150101 O Papírové a lepenkové obaly Obaly (včetně odděleně 
sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 

150102 O Plastové obaly Obaly (včetně odděleně 
sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 

150103 O Dřevěné obaly Obaly (včetně odděleně 
sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 

150104 O Kovové obaly Obaly (včetně odděleně 
sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 

150105 O Kompozitní obaly Obaly (včetně odděleně 
sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 

150106 O Směsné obaly Obaly (včetně odděleně 
sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 

150107 O Skleněné obaly Obaly (včetně odděleně 
sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 

150109 O Textilní obaly Obaly (včetně odděleně 
sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 

150110 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 

Obaly (včetně odděleně 
sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 

150111 N Kovové obaly obsahující nebezpečnou 
výplňovou hmotu (např. azbest) včetně 
prázdných tlakových nádob 

Obaly (včetně odděleně 
sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 

170101 O Beton Beton, cihly, tašky a keramika 

170102 O Cihly Beton, cihly, tašky a keramika 

170103 O Tašky a keramické výrobky Beton, cihly, tašky a keramika 

170201 O Dřevo Dřevo, sklo a plasty 

170202 O Sklo Dřevo, sklo a plasty 

170203 O Plasty Dřevo, sklo a plasty 

170302 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 Asaltové směsi, dehet a výrobky 
z dehtu 
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170401 O Měď, bronz, mosaz Kovy (včetně jejich slitin) 

170402 O Hliník Kovy (včetně jejich slitin) 

170404 O Zinek Kovy (včetně jejich slitin) 

170405 O Železo a ocel Kovy (včetně jejich slitin) 

170406 O Cín Kovy (včetně jejich slitin) 

170407 O Směsné kovy Kovy (včetně jejich slitin) 

170504 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 
03 

Zemina (včetně vytěžené 
zeminy z kontaminovaných 
míst), kamení a vytěžená 
hlušina 

170506 O Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 
05 

Zemina (včetně vytěžené 
zeminy z kontaminovaných 
míst), kamení a vytěžená 
hlušina 

170508 O Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod 
číslem 17 05 07 

Zemina (včetně vytěžené 
zeminy z kontaminovaných 
míst), kamení a vytěžená 
hlušina 

170604 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 
a 17 06 03 

Izolační materiály a stavební 
materiály s obsahem azbestu 

170802 O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené 
pod číslem 17 08 01 

Stavební materiál na bázi sádry 

170904 O Smíšené stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 
03 

Jiné stavební a demoliční 
odpady 

200101 O Papír a lepenka Složky z odděleného sběru 
(kromě odpadů uvedených v 
podskupině 15 01) 

200102 O Sklo Složky z odděleného sběru 
(kromě odpadů uvedených v 
podskupině 15 01) 

200113 N Rozpouštědla Složky z odděleného sběru 
(kromě odpadů uvedených v 
podskupině 15 01) 

200114 N Kyseliny Složky z odděleného sběru 
(kromě odpadů uvedených v 
podskupině 15 01) 

200115 N Zásady Složky z odděleného sběru 
(kromě odpadů uvedených v 
podskupině 15 01) 

200121 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť Složky z odděleného sběru 
(kromě odpadů uvedených v 
podskupině 15 01) 

200134 O Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 
01 33 

Složky z odděleného sběru 
(kromě odpadů uvedených v 
podskupině 15 01) 

200135 N Vyřazené elektrické a elektronické zařízení 
obsahující nebezpečné látky neuvedené pod 
čísly 20 01 21 a 20 01 23  

Složky z odděleného sběru 
(kromě odpadů uvedených v 
podskupině 15 01) 

200138 O Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 Složky z odděleného sběru 
(kromě odpadů uvedených v 
podskupině 15 01) 

200139 O Plasty Složky z odděleného sběru 
(kromě odpadů uvedených v 
podskupině 15 01) 



72 

 

200140 O Kovy Složky z odděleného sběru 
(kromě odpadů uvedených v 
podskupině 15 01) 

200199 O Další frakce jinak blíže neurčené Složky z odděleného sběru 
(kromě odpadů uvedených v 
podskupině 15 01) 

200201 O Biologicky rozložitelný odpad Odpady ze zahrad a parků 
(včetně hřbitovního odpadu) 

200202 O Zemina a kameny Odpady ze zahrad a parků 
(včetně hřbitovního odpadu) 

200203 O Jiný biologicky nerozložitelný odpad Odpady ze zahrad a parků 
(včetně hřbitovního odpadu) 

200301 O Směsný komunální odpad Ostatní komunální odpady 

200303 O Uliční smetky Ostatní komunální odpady 

200307 O Objemný odpad Ostatní komunální odpady 

200399 O Komunální odpady jinak blíže neurčené Ostatní komunální odpady 

 

O = ostatní odpad ; N = nebezpečný odpad 

 

Přebytečná zemina z výkopů bude ukládána na vhodnou skládku v okolí.  

Zbytky sádrokartonových desek, pokud nebudou již jinak využitelné, budou tříděny.  

Zbytky izolačních folií a jiných izolačních materiálů, obalové folie, nádoby z plastů, 

plastové součástky, zbytky asfaltových izolačních pásů, tepelných izolací apod, ve kterých 

se nevyskytuje azbest, budou shromažďovány na volné ploše a zneškodněny 

skládkováním.  

Odpady musí být likvidovány na zařízeních k tomu určených (skládkách, spalovnách), 

případně mohou být předány jiné odborné firmě k likvidaci. S likvidátory je vhodné 

uzavřít smlouvy před započetím stavby, případně před kolaudací (u vlastního provozu). V 

mnoha případech, a to jak při stavbě, tak při vlastní činnosti je nutné zabezpečit pro 

jednotlivé druhy odpadů vhodné nádoby. Odpadový materiál, který má nebo může mít 

nebezpečné vlastnosti, musí být shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených 

nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti. 

 

Podrobnosti jsou uvedeny:  

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky [5].  

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.[7], kterou se stanoví katalog odpadů Vyhl. MŽP 

č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady dle Katalogu odpadů. Řezivo ze 

stávajícího objektu bude prohlédnuto, použitelné části vytříděny a zpětně použity jako 

stavební dřevo. Zbytek bude likvidován stavebníkem jako palivové dříví. Plasty, zbytky 
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tepelných izolací a živičné materiály budou likvidovány na ekologické skládce v 

nejbližším okolí. Materiály určené k recyklaci (sklo, papír event. část plastů) budou 

umístěny do sběrných kontejnerů na tříděný odpad nebo budou likvidovány 

skládkováním.  

Po zahájení provozu odpovídá za nakládání s odpady původce (t.j. provozovatel) dané 

činnosti, při které odpad vzniká. Jedinými odpady vznikajícími při užívání objektuu je 

komunální odpad. Komunální odpad bude likvidován v rámci obecního svozu odpadků.  

Zásadou pro nakládání s odpady kategorie O je jejich maximální využití na staveništi.  

 

Skupina kategorie N 

Upotřebené, nefunkční zářivky a výbojky po výměně budou shromažďovány v 

původních kartónových obalech a odvoz tohoto odpadu bude zajišťován dle potřeby 

specializovanými firmami nebo budou zářivky odevzdány ve specializovaných sběrných 

dvorech.  

Místa zneškodnění odpadů v dané lokalitě dle doporučeného způsobu nakládání se 

vznikajícím odpadem budou určena investorem a smluvní firmou.  

U všech odpadů se budou, pokud to při dodržení kvalitativních hledisek bude 

technologicky možné, přednostně využívat recyklované materiály, s cílem minimalizovat 

jejich odvozu mimo staveniště.  

Po kolaudaci stavby a zahájení provozu odpovídá za nakládání s odpady původce (t.j. 

provozovatel) dané činnosti, při které odpad vzniká. Jedinými odpady vznikajícími při 

užívání Bytového domu bude víceméně komunální odpad. Komunální odpad bude 

ukládán do sběrných kontejnerů o objemu 1100 l a bude likvidován v rámci svozu odpad. 
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3.3  Technologický postup 

a) Obecné informace 

Technologický postup systému ETICS je zpracován pro správnou a odbornou realizaci 

systému kontaktním provedením na objekt administrační budovy se třemi podlažími (jedním 

podzemním a dvěma nadzemními podlažími). Nosná konstrukce objektu je skeletová, 

železobetonová s výplňovým zdivem z keramických tvárnic. 

Rozsah technologického postupu je řešen kontaktním zateplovacím systémem všech 

podlaží pro vylepšení tepelných vlastností objektu tvořený obvodovým výplňovým zdivem 

z keramických tvárnic HELUZ 30 a HELUZ 40 lepené na celoplošné lepidlo, které svým 

součinitelem prostupu tepla konstrukcí nesplňují požadavky na doporučenou hodnotu dle 

ČSN 73 0540-2, která je stanovena pro těžké konstrukce Urec,20=0,25W/m2K. 

Kontaktní zateplovací systém je navržen z certifikovaného systému ETICS společnosti 

Saint-Gobain Weber Terranova, Divize Weber Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., 

označení systému ETICS weber therm klasik s tepelným izolantem EPS 100F, šedý EPS 100F 

(s příměsí grafitu), minerální fasádní desky. Technologický postup je zpracován společně pro 

následující variantní řešení: 

 varianta A – izolant EPS 100F  

 varianta B – izolant šedý EPS 100F 

 varianta C – izolant minerální fasádní desky 

  

b) Materiály 

Materiály kontaktního zateplovacího systému jsou přesně specifikovány a je možné 

využití pouze materiálů a výrobků řádně označených a specifikovaných v ETA. Jednotlivé 

výrobky musí mít uvedeny: 

 návod k použití 

 výrobce 

 doba skladovatelnosti 

 výrobní šarže 

 název 
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Základní materiály: 

Základními materiály jsou: penetrační nátěr, lepící hmota, tepelný izolant, armovací 

tkanina, armovací stěrka, kotvící prvky, podkladní nátěr, zátky, povrchová úprava, parapetní 

profil, okenní profil a rohový profil. 

 

Penetrační nátěr 

 Výrobce: Divize Weber Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. 

 Obchodní název: weber.podklad A NPA100 

 Balení: v 1kg, 2kg, 4kg a 15kg PE obalech  

 Skladování: 12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při 

teplotách +5°C až +25°C, nesmí zmrznout 

 Teplotní podmínky vzduchu a podkladu zpracování: +5°C až +30°C 

 Podmínky provádění: nesmí se provádět během silného větru, v dešti a přímém 

slunečním záření 

 Ředění: 1:5 až 1:10 dle savosti podkladu 

 Doba schnutí: dle podmínek prostředí 

 Barva: mléčná, po vyschnutí transparentní 

 Spotřeba: cca 0,03kg/m2 

 Zpracovatelnost: neuvedena 

 Hustota: neuvedena 

 Popis: Penetrační nátěr je vhodný pro vnitřní i vnější použití. Nátěr je vhodný pro 

penetraci pokladu pod lepidla dlažby a obkladů, pro penetraci podkladu 

zateplovacího systému, pro úpravu pokladu povrchových úprav dekorativní 

omítky. Penetrace se nanáší štětcem nebo válečkem stejnoměrně, celoplošně. Savé 

podklady se doporučuje penetrovat 2x, druhá vrstva až po vyschnutí první vrstvy. 

 

Obr.č.6 weber.podklad A NPA100 [15] 
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Lepící hmota 

 Výrobce: Divize Weber Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. 

 Obchodní název: weber.therm elastik LZS 720 

 Balení: v 25kg papírových obalech 

 Skladování: 6 měsíců od data výroby v suchých, krytých skladech 

 Teplotní podmínky vzduchu a podkladu zpracování: +5°C až +26°C 

 Podmínky provádění: nesmí se provádět během silného větru a v dešti 

 Příprava hmoty: postupné vmíchání 25kg směsi do 6,5l čisté vody, doba míchání 

2-5 minut 

 Doba vytvrzení: neuvedena 

 Barva: šedá 

 Spotřeba: 3-4kg/m2 suché směsi 

 Materiál: cement s přísady 

 Zpracovatelnost: neuvedena 

 Hustota: neuvedena 

 Popis: Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. Použití 

pro lepení EPS, XPS, Perimetru, soklových desek a minerální vaty včetně 

vytvoření základní vrstvy s vloženou skleněnou síťovinou. Zpracování tmelu 

pomocí míchadla. 

 

Obr.č.7 weber.therm elastik LZS 720 [15] 

 

Armovací tkanina 

 Výrobce: Saint-Gobain Vertex, s.r.o. 

 Obchodní název: Vertex R 131 A 101 

 Balení: v rolích 50 – 55m2 
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 Skladování: v suchých skladech 

 Barva: bílá 

 Spotřeba: 1,1bm/m2 

 Plošná hmotnost: 160g/m2 

 Světlost ok: 3,5x3,8mm 

 Vydatnost role: 45m2 pro roli 50m2, 50m2 pro roli 55m2 

 Popis: Sklovláknitá perlinková s vysokou mechanickou a chemickou odolností, 

pro použití v kontaktních zateplovacích systémech do základní vrstvy. 

 

Obr.č.8 Vertex R 131 A 101 [16] 

 

Armovací stěrka 

 Výrobce: Divize Weber Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. 

 Obchodní název: weber.therm klasik LZS 710 

 Balení: v 25kg papírových obalech 

 Skladování: 6 měsíců od data výroby v suchých, krytých skladech 

 Teplotní podmínky vzduchu a podkladu zpracování: +5°C až +26°C 

 Podmínky provádění: nesmí se provádět během silného větru a v dešti 

 Příprava hmoty: postupné vmíchání 25kg směsi do 6,5l čisté vody, doba míchání 

2-5 minut 

 Doba vytvrzení: neuvedena 

 Barva: šedá, bílá 

 Spotřeba: 3-4kg/m2 suché směsi 

 Materiál: cement s přísady 

 Zpracovatelnost: neuvedena 

 Hustota: neuvedena 
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 Popis: Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. Použití 

pro lepení EPS a minerální vaty včetně vytvoření základní vrstvy s vloženou 

skleněnou síťovinou. Zpracování tmelu pomocí míchadla. Technologická 

přestávka základní vrstvy min. 5dní před povrchovou úpravou. 

 

Obr.č.9 weber.therm klasik LZS 710 [15] 

 

Podkladní nátěr 

 Výrobce: Divize Weber Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. 

 Obchodní název: weber.pas poklad UNI NPU700 

 Balení: v 1kg, 5kg a 20kg PE obalech  

 Skladování: 12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při 

teplotách +5°C až +25°C 

 Teplotní podmínky vzduchu a podkladu zpracování: +5°C až +30°C 

 Podmínky provádění: nesmí se provádět během silného větru, v dešti a přímém 

slunečním záření 

 Doba schnutí: dle podmínek prostředí 

 Barva: v 8 základních odstínech – bílý, žlutý, červený, šedý, hnědý, modrý, zelený, 

oranžový 

 Spotřeba: 0,18kg/m2 na 1 vrstvu 

 Zpracovatelnost: neuvedena 

 Hustota: neuvedena 

 Popis: Podkladní probarvený nátěr na bázi akrylátové disperze. Nátěr se neředí, po 

rozmíchání je přímo připraven k aplikaci pomocí válečku nebo malířské štětky. U 

více savým podkladů se nanáší ve dvou vrstvách. 
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Obr.č.10 weber.pas poklad UNI NPU700 [15] 

 

Kotvící prvky 

 Výrobce: KOELNER CZ, s.r.o. 

 Obchodní název: KI-10NS (konkrétně KI-140NS a KI-240NS) 

 Balení: krabice 200ks 

 Spotřeba: 6-8 ks/m2 

 Atest: ETA-07/0221 

 Popis: Hmoždinka z kopolymeru polypropylenu, trn z galvanicky pozinkové oceli, 

hlava trnu z polyamidu. Kotvící prvky jsou určeny pro kotvení polystyrénových i 

minerálních desek do podkladní konstrukce z různých materiálů. Předvrtání otvoru 

pomocí vrtáku průměru 10mm, minimální hloubka kotvení 60mm. 

 

 

Obr.č.11 Talířová hmoždinka pro kotvení ETICS KI-240NS [17] 
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Zátky 

 Obchodní název: Fasádní zátka 

 Balení: krabice 200ks 

 Tepelná vodivost λd=0,032W/m.K (šedý EPS), λd=0,039W/m.K (bílý EPS), 

λd=0,036W/m.K (minerální vata), 

 Popis: Zátky slouží k zaklopení otvoru vzniklého po zápustné montáži kotvících 

prvků. Tloušťka zátek je 15mm, průměr 65mm. Zápustnou montáží a použití zátek 

dochází k eliminaci tepelného mostu kotvením.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.12 Fasádní zátka z šedého EPS [19]        Obr.č.13 Fasádní zátka z bílého EPS [19] 

 

Obr.č.14 Fasádní zátka minerální vaty [18] 
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Tepelný izolant  

Varianta A 

 Výrobce: Styrotrade, a.s. 

 Obchodní název: styro EPS 100F 

 Rozměr desky: 1000x500mm 

 Balení: v PE fólii, max. výšky 600mm 

 Součinitel tepelné vodivosti: λd=0,037W/m.K 

 Faktor difúzního odporu: max. 70 (tabulková hodnota) 

 Objemová hmotnost: orientační 18-20kg/m3 

 Popis: Jedná o expandovaný polystyrén, který je určen jako izolant do kontaktních 

zateplovacích systémů. Zvýšená mechanická odolnost oproti EPS 70F, včetně 

tepelně izolačních vlastností. Dlouhá životnost a odolnost proti vlhkosti. Desky 

jsou samozhášivé. 

 Navržená tloušťka desky dle posouzení: 180mm v 1NP a 2NP, 80mm v 1PP 

 

Obr.č.15 styro EPS 100F [19] 

 

Varianta B 

 Výrobce: Styrotrade, a.s. 

 Obchodní název: styrotherm plus 100 

 Rozměr desky: 1000x500mm 

 Balení: v PE fólii, max. výšky 600mm 

 Součinitel tepelné vodivosti: λd=0,031W/m.K 

 Faktor difúzního odporu: max. 70 (tabulková hodnota) 

 Objemová hmotnost: orientační 18-20kg/m3 
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 Popis: Jedná se o expandovaný polystyrén s příměsí grafitu, který je určen jako 

izolant do kontaktních zateplovacích systémů. Zvýšená mechanická odolnost 

oproti EPS 70F, včetně výrazně lepších tepelně izolačních vlastností proti 

standardnímu fasádnímu EPS. Dlouhá životnost a odolnost proti vlhkosti. Při 

realizaci dbát velký důraz na provádění mimo přímé sluneční záření z důvodu 

velkého teplotního zatížení desek. 

 Navržená tloušťka desky dle posouzení: 160mm v 1NP a 2NP, 80mm v 1PP 

 

Obr.č.16 styrotherm plus 100 [19] 

 

Varianta C 

 Výrobce: Divize Weber Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. 

 Obchodní název: Isover TF PROFI 

 Rozměr desky: 1000x600mm 

 Balení: v PE fólii 

 Součinitel tepelné vodivosti: λd=0,036W/m.K 

 Faktor difúzního odporu: 1 

 Skladovatelnost: v suchu 

 Popis: Izolační deska s podélnou orientací minerálních vláken vhodná pro 

kontaktní zateplovací systémy. Výhody minerální izolace jsou v nízkém difúzním 

odporu a protipožární odolnosti. 

 Navržená tloušťka desky dle posouzení: 180mm v 1NP a 2NP, 80mm v 1PP 
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Obr.č.17 Isover TF PROFI [18] 

 

Povrchová úprava 

 Výrobce: Divize Weber Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. 

 Obchodní název: weber.pas extraClean OP715Z 

 Balení: v 30kg PE obalech  

 Skladování: 12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při 

teplotách +5°C až +25°C 

 Teplotní podmínky vzduchu a podkladu zpracování: +8°C až +25°C 

 Podmínky provádění: nesmí se provádět během silného větru, v dešti a přímém 

slunečním záření 

 Doba schnutí: dle podmínek prostředí 

 Barva: dle vzorkovnice weber color line 2013 

 Spotřeba: 2,5kg/m2 při zrnitosti 1,5mm 

 Zpracovatelnost: neuvedena 

 Hustota: neuvedena 

 Popis: Tenkovrstvá silikonsilikátová pastovitá omítka, která vyniká odolností proti 

plísním, vysokou paropropustností, výbornou udržovatelností. Spojuje vlastnosti 

silikonových a silikátových omítek. 



84 

 

 

Obr.č.18 weber.pas extraClean OP715Z [15] 

 

Parapetní profil 

 Výrobce: Styroprofile, a.s. 

 Obchodní název: LPES parapetní profil 

 Balení: v kartonových krabicích po 40 ks  

 Skladování: nespecifikováno, ochránit proti mechanickému poškození 

 Materiál: PVC 

 Délka: 2m 

 Popis: Profil zajišťující dilatační spoj mezi tepelným izolantem a parapetním 

plechem. 

 

Obr.č.19 LPES parapetní profil [19] 
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Okenní profil 

 Výrobce: Styroprofile, a.s. 

 Obchodní název: LT styro – okenní profil PVC 

 Balení: v kartonových krabicích po 40 ks  

 Skladování: nespecifikováno, ochránit proti mechanickému poškození 

 Materiál: PVC 

 Délka: 2m 

 Popis: Profil nadpraží okna, který díky okapničce zajišťuje odkap vody. 

 

Obr.č.20 LT styro – okenní profil PVC [19] 

 

Rohový profil 

 Výrobce: Styroprofile, a.s. 

 Obchodní název: LKS Plast – lišta kombi 

 Balení: v kartonových krabicích po 50 ks  

 Skladování: nespecifikováno, ochránit proti mechanickému poškození 

 Materiál: PVC 

 Délka: 2m 

 Popis: Rohový profil pro ochranu rohů kontaktního zateplovacího systému proti 

mechanickému poškození. 
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Obr.č.21 LT styro – LKS Plast – lišta kombi [19] 

 

Začišťovací okenní profil 

 Výrobce: Styroprofile, a.s. 

 Obchodní název: Začišťovací okenní profil styro 

 Balení: v kartonových krabicích po 50 ks  

 Skladování: nespecifikováno, ochránit proti mechanickému poškození 

 Materiál: PVC 

 Délka: 1,4m, 1,6m, 2,4m 

 Popis: Profil, který umožňuje estetické začištění tenkovrstvé omítky k rámu 

otvorové výplně. Zároveň umožňuje dilataci rámu otvorové výplně proti 

kontaktnímu zateplovacímu systému. 

 

Obr.č.22 LT styro – Začišťovací okenní profil styro [19] 
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Pomocné materiály: 

 

Krycí fólie 

PE fólie sloužící pro zakrytí povrchů, oken, parapetů a ostatních prvků proti 

znečištění při provádění stavebních prací. 

 

Malířská páska 

Lepící, papírová, trhací páska šíře 36mm pro použití rozdílných úprav a barev při 

přechodech. 

 

Veškeré stavební materiály musí být skladovány dle popisů výrobců daných materiálů, musí 

být zabráněno jejich mechanickému poškození a skladovány na skladových místech určených 

na staveništi. Způsob odběru potřebného materiálu se mění každý den dle prováděných 

stavebních prací a materiálů k jím určeným. 

Materiály zajišťuje stavbyvedoucí dle výkazu výměr potřebných materiálů pro provádění 

konkrétních stavebních prací, který je součástí položkového rozpočtu. Stavbyvedoucí provádí 

zápis o dodání a přejímce materiálu do stavebního deníku. 

 

c) Pracovní podmínky, připravenost a obecné pracovní podmínky 

Realizace kontaktního zateplovacího systému vyžaduje vlastní míchací centrum se 

staveništní přípojkou vody provedené z flexibilní hadice z PVC o průměru 25mm s napojením 

na přípojku ve vodoměrné šachtě. Provoz staveništní přípojky pouze v teplotách nad +5°C. 

Míchací centrum bude napojeno na síť NN pomocí prodlužovacího kabelu umístěného 

v chráničce napojený na staveništní rozvaděč NN. 

Staveniště bude oploceno pomocí mobilních dílců z pozinkovou úpravou s min. výškou 

1,8m uložených do betonových patek. 

Na staveništi bude umístěn uzamykatelný sklad přístrojů a nářadí. 

Realizace KZS bude prováděna z venkovního lešení, umístěného po obvodu celého 

objektu, v pracovní době za denního osvětlení. 

Rozmístění lešení, míchacího centra, skladů, vjezdu na staveniště, rozvaděče NN, přípojky 

vody a kanalizace, kontejneru pro staveništní odpady je uvedeno na výkrese zařízení 

staveniště Z01 Situace zařízení staveniště v diplomové práci. 
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Obecné pracovní podmínky pro realizaci KZS: 

 Zpracování a provádění podkladní penetrace, lepící hmoty a armovací stěrky je 

možné pouze za teplot +5°C až +26°C 

 Zpracování a provádění ušlechtilé, tenkovrstvé, zatírané a probarvené 

silikonsilikátové omítky je možné pouze za teplot +8°C až +25°C 

 Provádění veškerých prací není možné provádět při silném větru, dešti a za 

přímého slunečního záření bez ochranných sítí 

 Nově provedené vrstvy KZS musí být chráněny proti nepříznivým klimatickým 

jevům (déšť a přímé sluneční záření) minimálně do doby jejich vyzrání 

 Není možné provádět práce v zimním období v mrazech, nutné dodržovat výše 

zmíněné teplotní rozsahy provádění 

 EPS 100F je vhodné chránit proti přímému slunečnímu záření z důvodu degradace 

materiálu zvětráváním, zejména šedý EPS 100F (s příměsí grafitu), ve kterém 

dochází k velkému tepelnému zatížení izolantu 

 Při poškození některé z vrstev KZS je nutné tuto vrstvu odstranit a znovu aplikovat 

novou 

 Správnost provedení stavebních prací podléhá odpovědnosti pověřenému 

stavbyvedoucímu stavby 

 

Lešení: 

Pro realizaci KZS je zapotřebí smontované a řádně ukotvené lešení pro prodávění 

stavebních prací. Lešení pro realizaci je vybráno fasádní lešení ALFIX [21], šíře podlahy 

0,96m za použití ocelových rámu šíře 1,09m a 3ks ocelových podlážek šíře 0,32m, případně 

pertinaxové podlážky š.0,6m a ocelové podlážky š.0,32m, zatížení 200kg/m2. Lešení splňuje 

požadavky platných: ČSN 73 8101, ČSN 73 8106, ČSN EN 74, ČSN EN 39, ČSN EN 12810-

1,-2, ČSN EN 12811-1, -2, -3, ČSN EN 13374. 

Montáž a demontáž musí být provedena odbornou firmou. 
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Obr.č.23 Schéma fasádního lešení 

 

d) Převzetí pracoviště 

Podmínkou převzetí pracoviště je dokončení: 

 montáže otvorových výplní 

 montáže kotvení bleskosvodu 

 provedení zateplení spodní stavby extrudovaným polystyrénem 

 montáže lešení  

 mokrých procesů v interiéru 

 vedení inženýrských sítí obvodovou konstrukcí 

 obvodových konstrukcí 

 

Převzetí pracoviště pro provádění stavebních prací přebírá pověřený stavbyvedoucí za 

účasti technického dozoru stavebníka. O převzetí pracoviště musí být proveden zápis do 

stavebního deníku a sepsán protokol o převzetí pracoviště a podepsán oběma zúčastněnými 
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stranami. Na základě tohoto převzetí přebírá zhotovitel plnou odpovědnost za pracoviště, 

včetně veškerých škod, které mohou vzniknout ostatním účastníkům stavby. 

 

e) Personální obsazení 

Práce při provádění KZS mohou provádět pouze řádně proškolení pracovníci v provádění 

konkrétního KZS. Stavbyvedoucí je odpovědný kvalitu a správnost provedení. Pracovníky 

musí dodržovat pracovní řád, pořádek, BOZP. 

 

Pracovníci: 

   6 x Izolatér  

   6 x Pomocný dělník 

   6 x Omítkář 

 

Pracovníci budou rozděleny na následující pracovní čety: 

   Četa A : 2x izolatér + 2x pomocný dělník 

   Četa B : 2x izolatér + 2x pomocný dělník 

   Četa C : 2x izolatér + 2x pomocný dělník 

   Četa D : 6x omítkář + 2x pomocný dělník 

Fasádní práce KZS budou provádět celkem 4 pracovní čety. 

 

f) Stroje a pomůcky 

Veškeré stroje a pracovní pomůcky budou po skončení pracovní doby očištěny a 

uskladněny do uzamykatelného skladu nářadí na staveništi. 

 

Stroje: - ruční elektrické míchadlo, případně spirálový nástavec pro elektrickou ruční 

vrtačku 3ks 

  - elektrická odporová řezačka polystyrénu 3ks 

  - elektrická ruční vrtačka s příklepem 3ks 

  - nerezové hladítko hladké 6ks 

  - nerezové hladítko se zuby 10x10mm 6ks 

  - brusné hladítko 6ks 

  - plastové hladítko 6ks 

  - nerezová zednická lžíce 9ks 
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  - vodováha délky 2m, 1m a 0,5m 3ks 

  - vrták do betonu a keramicky průměru 10mm 3ks 

  - ocelové kladivo 6ks 

  - nástavec na vykružování pro zápustnou montáž 3ks 

  - váleček 3ks 

  - štětec přímý, zahnutý 6ks 

  - štípací kleště profilů 3ks 

  - nůž na sklotextilní síťovinu 3ks 

  - ruční pila pro řezání minerální izolace 3ks 

  - plastové kýble 12ks 

  - ochranné brýle a rukavice 24ks 

  - tužka 12ks 

  - značkovací provázek 3ks 

  - svinovací metr 6ks 

  - zednický vrátek 3ks 

  - brusný papír 

 

g) Pracovní postup   

I. Příprava podkladu 

 Podklad zbavený nečistot, prachu, olejů, zbytků barev, mastnost, biotických napadení 

 Rovinnost podkladu 10mm/m 

 Suchý podklad a vyzrálý podklad 

 Soudržný a nosný podklad bez trhlin, puklin 

Před započetím prací je nutné zakrýt otvorové výplně a prvky obvodových stěn, které není 

žádoucí znečistit materiály z prováděcích prací KZS. 

Podkladem KZS je obvodové výplňové zdivo z keramických tvárnic HELUZ 30 a 

HELUZ 40 lepených na celoplošné lepidlo, beton v místě věnců a keramicko-betonové 

překlady HELUZ 23,8. Podklad je zhotoven s odchylkou od roviny max. 10mm/m, 

s dostatečnou soudržností a nosností, suchý a vyzrálý. V případě nepříznivých klimatických 

jevů je nutné počkat s prováděním do doby, než bude podklad splňovat výše zmíněné 

požadavky. Znečištění podkladu je nutné očistit pomocí ručního ometení, případně omytí 

tlakovou vodou a počkat do doby vyschnutí podkladu.  
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II. Základní penetrační nátěr 

V případě nedostatečně soudržného podkladu a pro zvýšení přilnavosti je zapotřebí použití 

penetračního nátěru weber.podklad A NPA100 zobrazeného na Obr.č.6. Penetrační nátěr se 

naředí dle savosti podkladu v poměru 1:5 až 1:10 s čistou vodou a důkladně se promíchá 

elektrickým míchadlem. Nanášení penetračního nátěru rovnoměrně pomocí válečku a štětce. 

Schnutí penetrace není výrobce udána, avšak penetrační nátěr před aplikací dalších vrstev 

musí být suchý, za klimatických podmínek 20°C s relativní vlhkostí do 60% je obvyklá doba 

schnutí 6-12h. Penetrační nátěr se provádí v jedné vrstvě, v případě více savých podkladů ve 

dvou vrstvách. Nátěr nesmí být pod vlivem deště a přímého slunečního záření, z tohoto 

důvodu provádíme nátěr pouze v plochách, na které jsme schopni následující den aplikovat 

další vrstvu – izolant. 

 

III. Založení KZS 

Nadzemní část KZS přímo navazuje a částečně překrývá provedený tepelný izolant spodní 

stavby z extrudovaného polystyrénu v tl. 100 a 80mm, který byl proveden min. 300mm nad 

upravený terén.  

Deska izolantu KZS se založí pomocí sklovláknité síťoviny, kterou zatřeme stěrkou na 

podklad. Sklovláknitou tkaninu uříznout v dostatečné délce z důvodu přetáhnutí síťoviny 

mezi XPS a izolantem KZS , dojde k zatření síťoviny v celé ploše XPS, kterou bude překrývat 

izolant KZS, vytažením pro budoucí zatření a jejím spojením se síťovinou v základní vrstvě. 

Obdobně postupujeme v případě navazujícího izolantu KZS bez překrytí na izolant spodní 

stavby XPS vytažením síťoviny a jejím budoucím spojením se základní vrstvou. 

 

Obr.č.24 Schéma založení KZS 
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IV. Lepení tepelného izolantu KZS 

Tepelný izolant lepit lepící hmotou weber.therm elastik LZS 720, zobrazené na Obr.č.7. 

Balení suché směsi 25kg smícháme s 6,5l čisté vody a důkladně promícháme elektrickým 

míchadlem se spirálovým nástavcem do dosažení homogenní směsi bez nerozmíchaných 

hrudek, doba míchání 2 až 5 minut. Pro požadované vlastnosti se nechá směs 5 minut odstát 

z důvodu vnitřních chemických procesů ve směsi. Po odstátí směsi promícháme ručně 

zednickou lžící. K materiálům není povolené přidávat žádné přísady. 

Požadované rozměry desky se upravují řezáním ruční pilou pro řezání desek tepelných 

izolantů z minerální vlny, EPS. Pro řezání EPS je možné použít elektrickou řezačku 

s odporovým drátem, který svým rozžhavením dokáže dělit desky EPS. 

Nanášení provedeme ručně v nepřerušovaném pásu po obvodě deska a ve 3 terčích do 

plochy desky pomocí nerezové zednické lžíce. Tento způsob je možný provést v případě 

splnění požadavku na rovinnosti podkladu max. 10mm/m pro desky izolantu z materiálu EPS 

i minerální vlny s podélným směrem vláken. Lepící hmota musí být min. na 40% desky po 

přilepení k podkladu a nesmí se dostat na boční stěny izolantu., v případě vytlačení lepící 

hmoty na boční stěny je zapotřebí hmotu odstranit, aby nevznikaly mezi deskami izolantů 

spáry. 

 

Obr.č.25 Nanášení lepící hmoty na izolační desku [15] 

 

Izolační deska, zobrazena na Obr.č. 15, 16, 17, s nanesenou lepící hmotou se přiloží 

k podkladu a lehce přitlačí, poté je zapotřebí provést kontrolu rovinnosti ve vertikálním i 

horizontálním směru. 

Desky se kladou na sraz bez vznikání mezer. V případě vzniku nežádoucích mezer je 

nutné mezery vyplnit pomocí proužku izolantu ze stejného materiálu u mezer s šířkou větší 

než 2mm. Vyplnění mezer lepící nebo armovací hmotou je nepřípustné. 
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Lepení desek se provádí na vazbu s min. přesahem 200mm, v rozích svázáním desek obou 

stran, přednostně se používající desky celé, přířezky (zbytků) desek je možné použit pouze 

v případě šířky větší než 150mm, které nesmějí být použity na nárožích a u ukončení systémů.  

 

 

Obr.č.26 Vazba izolačních desek KZS 

 

 

Obr.č.27 Vazba izolačních desek KZS nároží [20] 

 

Z celých desek se vyřízne roh pro osazení u ostění. Hrany desky nesmí probírat ve stejné 

linii jako hrany ostění, osazuje se minimálně 100mm od hrany otvoru. Izolace ostění se 

neprovádí z důvodu umístění oken a dveří předsazenou montáží do tepelného izolantu. 
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Obr.č.28 Vazba izolačních desek KZS u otvorových výplní [16] 

 

Dodržením výše zmíněných zásad postupně provedeme nalepení izolačních desek celého 

objektu. Zateplení se provádí směrem od zdola po horní hranu objektu. 

Pro zateplení objektu je zapotřebí 3 čet pracovníků. 

 

Obr.č.29 Rozmístění pracovních čet 
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Obr.č.30 Postup lepení desek tepelného izolantu 
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Na Obr.č.30 je znázorněna východní strana objektu, postup prací pro ostatní strany 

objektu bude obdobný, rozdělen dle pracovních čet A, B, C. 

Otvorové výplně jsou osazeny v tepelném izolantu, jedná se o předsazenou montáž 

otvorových výplní kotvených nosného profilu do zdiva, z důvodu eliminace tepelných mostů 

ostěním. 

 

Obr.č.31 Schéma předsazené montáže 

 

Po nalepení desek tepelného izolantu je zapotřebí přestávka na vyzrání, která je závislá na 

klimatických podmínkách. Zpravidla se uvažuje pro zatvrdnutí lepící hmoty na 24 až 72 

hodin.  

Po zatvrdnutí lepící hmoty je možné konečná úprava mírných nerovností desek tepelného 

izolantu přebroušením brusným papírem případně speciálním hladítkem pro broušení 

izolačních desek do požadované roviny. 

Hotové provedení lepení desek tepelného izolantu na objektu přebírá pověřený 

stavbyvedoucí s potvrzením zápisu do stavebního deníku. 

 

V. Kotvení KZS 

Navržený KZS je kotven za pomoci talířovým hmoždinek s kovovým šroubovacím trnem 

KOELNER KI-10NS, zobrazených na Obr.č.11. 

 Varianta A – styro EPS 100F tl. 180 a 80mm – kotvy KI-240NS a KI-140NS 
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 Varianta B – styrotherm plus 100 tl. 160 a 80mm – kotvy KI-220NS a KI-140NS 

 Varianta C – Isover TF PROFI tl. 180 a 80mm – kotvy KI-240NS a KI-140NS 

Pro kotvení izolačních desek se použijí hmoždinky s průměrem talířku 65mm. 

Osazení hmoždinek je možné až po zatvrdnutí lepící hmoty, aby nedošlo k posunutí desky 

nebo k narušení rovinnosti. Při osazování hmoždinek nesmí dojít k poškození izolantu. 

Kotvení systému je navrženo z 8ks kotev na m2. Minimální vzdálenost kotvení od okraje 

desky je 100mm. Kotvení se provádí vždy v ploše desky a po okrajích v místě spár/spojů 

desek. 

 

Obr.č.32 Schéma kotvení 8ks/m2 [15] 

 

Pomocí ruční elektrické vrtačky s příklepem a s osazeným vykružovacím vrtákem 

vyvrtáme, v místě plánovaného osazení hmoždinky, otvor hloubky 15mm, který bude sloužit 

pro zápustnou montáž hmoždinek. Následně vyvrtáme, s osazeným vrtákem průměru 10mm, 

otvor do izolantu a obvodového zdiva na hloubku kotvení hmoždinky +10mm. Vrtání do 

keramických tvárnic není vhodné s příklepem, v místě věnců (kotvení do betonu) je možné 

vrtání s příklepem použít. Vrtá se kolmo k podkladu.  

Hmoždinky pro minerální vatu musí být použity s kovovým trnem z důvodu výrazně 

vyššího smykového zatížení kotev deskami než u EPS. 

Jakmile je otvor pro hmoždinku vyvrtán, osadíme ručně hmoždinku do otvoru na doraz a 

vložíme do hmoždinky kovový šroubovací trn, který se opatrně zašroubuje do hmoždinky 

pomocí elektrické ruční vrtačky bez použití příklepu. 

Po dotažení šroubovacího kovového trnu se do otvoru zápustné montáže osadí fasádní 

zátka, zobrazené na Obr.č. 12, 13 a 14, ze stejného materiálu, jako jsou desky tepelného 

izolantu. Zápustná montáž a následné osazení fasádních zátek se provádí z důvodu eliminace 

tepelných bodových mostů kotvami zateplovacího systému a jejich prokreslení v povrchové 

úpravě v důsledku kondenzace vzdušné vlhkosti, které se projeví za určitých tepelně 

vlhkostních podmínek, zejména v mrazivém zimním období.  
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Nesprávně osazené hmoždinky nebo jakkoli porušené je zapotřebí odstranit a nahradit je 

novými hmoždinkami umístěných v blízkosti. Vzniklý otvor po odstraněné hmoždince je 

zapotřebí vyplnit materiálem shodným s materiálem tepelného izolantu, případně v EPS je 

možné vypěnit otvor pomocí nízkoexpanzní polyuretanové pěny, v minerální vatě je použití 

polyuretanové pěny nepřípustné. 

Zhotovené kotvení přebírá pověřený stavbyvedoucí s potvrzením zápisu do stavebního 

deníku. 

 

VI. Základní vrstva 

Provedení základní vrstvy je pro všechny uvedené varianty (A,B,C) totožná z armovací 

stěrky weber.therm klasik LZS 710, zobrazena na Obr.č.9. Základní vrstva se provádí na čistý 

povrch tepelného izolantu až po vytvrzení lepící hmoty a přebroušení desek. 

Pro přípravu stěrky se použije čistá voda 6,5l na 25kg balení suché směsi. Následuje 

promíchání směsi s vodou pomocí spirálového míchadla po dobu 2-5 minut, směs nesmí 

obsahovat žádné hrudky. Pro požadované vlastnosti se nechá směs 5 minut odstát z důvodu 

vnitřních chemických procesů ve směsi. Po odstátí směsi promícháme ručně zednickou lžící. 

K materiálům není povolené přidávat žádné přísady. 

Stěrková vrstva se nanáší v tl. 3 až 6mm, v případě izolantu z minerální vlny v tl. 4 až 

6mm s aplikovanou výztužnou sklovláknitou tkaninou VERTEX R 131 A 101 s prováděním 

vzájemných přesahů min.100mm, zobrazena na Obr.č.8,  do 1/2 až 2/3 tloušťky základní 

vrstvy, blíže k vnějšímu líci. Vždy je zapotřebí dodržení min. tloušťky krycí vrstvy stěrky 

min. 0,5mm. Po zahlazení stěrkové hmoty nesmí být viditelná sklotextilní síťovina. Před 

plošnou aplikací základní vrstvy je zapotřebí opatřit hrany, rohy, napojení, dilatace a ostatní 

citlivé detailu dostatečným vyztužením pomocí profilů určených k danému detailu a 

vyztužení. 

 Ukončení u okenního profilu pomocí začišťovacího okenního profilu LT styro 

znázorněného na Obr.č. 22, který slouží pro estetické, rovné začištění základní 

vrstvy, povrchové úpravy a umožňuje dilataci okenního rámu bez vzniků prasklin 

a trhlin v těchto vrstvách 

 Hrany oken nadpraží pomocí LT styro okenního profilu PVC znázorněného na 

Obr.č. 20, který díky okapničce slouží nejen jako vyztužení hrany, ale zároveň 

umožňuje odkap vody. 
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 Hrany všeobecně pomocí LKS Plast lišta kombi znázorněná na Obr.č. 21, která 

slouží k mechanické ochraně těchto hran. Součástí profilu je sklotextilní síťovina, 

která se spojí se síťovinou při provádění stěrky v ploše. 

 Parapety pomocí LPES parapetního profilu zobrazeného na Obr.č. 19, který 

zajišťuje dilatační spoj mezi tepelným izolantem a parapetním plechem. 

 Styk rozdílných materiálů izolačních desek se vyztuží pomocí sklotextilní síťoviny 

s přesahem min. 150mm přes spáru a dojde ke spojení se síťovinou při provádění 

základní stěrky. 

 Rohy otvorů je zapotřebí vyztužit také v ploše pomocí přídavných pásů ze 

sklotextilní síťoviny prováděných po obvodu otvoru a v rozích v diagonálních 

pásech a poté spojit se síťovinou při provádění stěrky v ploše. Minimální rozměry 

síťoviny 200x300mm, obvyklé rozměry 200x600mm. 

 

Obr.č.33 Schéma vyztužení otvorů 

 

Po provedení vyztužení těchto detailů je možné přistoupit k provádění základní vrstvy. 

Nanesení stěrkové vrstvy na izolační desku pomocí nerezového hladítka se zuby 10x10mm, 

následuje plošné zatlačením sklotextilní síťoviny do stěrkové hmoty, které se provádí 

postupným odvíjením síťoviny od shora a zatlačováním pomocí nerezového hladítka s rovnou 

hranou. Vytlačenou stěrku skrz síťovinu je zapotřebí vyhladit ocelovým hladítkem, po 

zahlazení nesmí být viditelná síťovina. V případě viditelnosti síťoviny se provede druhá 

vrstva stěrky přímo po provedení první vrstvy, do měkkého, aby byla celková tloušťka 
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základní vrstvy 3 až 6mm, u minerální vaty 4 až 6mm. Musí být dosaženo minimální krytí 

síťoviny 1 mm a jejího uložení do 1/2 až 2/3 tloušťky základní vrstvy, blíže k vnějšímu líci. 

Rovinnost základní vrstvy může mít max. odchylku 0,5mm od tloušťky zrna, v tomto 

případě 1,5mm, celková odchylka max. 2,0mm/m. 

Zhotovenou základní vrstvu přebírá pověřený stavbyvedoucí s potvrzením zápisu do 

stavebního deníku. 

 

VII. Penetrace základní vrstvy 

Před penetrací je zapotřebí dodržet požadovanou technologickou přestávku min. 5dní pro 

vyzrání základní vrstvy. 

Základní vrstvu penetrujeme pomocí weber.pas poklad UNI NPU700, zobrazen na Obr.č. 

5. Tento pokladní nátěr se používá probarvený a je použitelný pod povrchové úpravy 

z silikonsilikátu. Podkladní nátěr se nechá namíchat v odstínu nejbližším odstínu povrchové 

úpravy.  

Penetrační nátěr je zapotřebí promíchat pomocí míchadla se spirálovým nástavcem. 

Nanášení podkladního nátěru se provádí pomocí válečku nebo štětce v celistvé, rovnoměrné 

ploše. Doba schnutí min. 12 hodin dle klimatických podmínek. 

 

VIII. Povrchová úprava 

Před započetím provádění povrchové úpravy musí být provedeny veškeré klempířské 

prvky na fasádě, kotvení bleskosvodu a jakékoli ostatní prvky, které jsou umístěné na fasádě 

objektu. Povrchová úprava se provádí v co nejkratší době od zaschnutí podkladního nátěru, 

obvykle hned druhý den. 

Povrchová úprava bude provedena pomocí weber.pas extraClean OP715Z, zobrazena na 

Obr.č. 18. Jedná se o tenkovrstvou, probarvenou, zatíranou silikonsilikátovou omítku 

s velikostí zrna 1,5mm – velikost zrna udává tloušťku omítky pravidlem velikost zrna = 

tloušťka omítky a není možné nanášet větší tloušťky. Bude použita i na soklovou část, jedná 

se o hydrofobní omítku. Omítka bude namíchána dle požadovaného barevného odstínu. Před 

započetím prací bude omítka promíchána pomocí míchadla se spirálovým nástavcem. 

Započetí nanášení omítky, za pomoci nerezového hladítka, se řídí směrem od shora dolů 

na zaschlý podkladní nátěr. Nanáší se vždy v celé délce, napojování nanášeného materiálu 

musí být „živé do živého“, okraje nesmí zaschnout. Přerušení prací je možné pouze na 

hranicích ploch, nároží, u hrany jiného odstínu. Struktura povrch se provede ještě za mokrého 

stavu krouživým pohybem pomocí plastového hladítka. Takto se provede postupně celá 



102 

 

plocha objektu. Pro přípravu a zpracování omítek je možné výhradně nerezovými a 

plastovými hladítky. 

Po natažení omítky je nutné chránit povrch následujících 24 hodin proti nepříznivým 

povětrnostním a klimatickým vlivům.  

Silikonsilikátová omítka je možná provádět pouze za teplot +8°C až 25°C, spodní hranice 

se výrazně liší od ostatních materiálů v systému. 

 

Povrchová úprava je konečná vrstva kontaktního zateplovacího systému. Po provedení 

veškerých výše zmíněných vrstev je KZS kompletní. Po vyzrání povrchové úpravy je možné 

pokračovat v ostatních dokončovacích pracích na fasádě objektu, které vyžadují před 

započetím prací, dokončení fasádní povrch (bleskosvod, osvětlení, čištění otvorových výplní, 

apod.) 

 

Pověřený stavbyvedoucí je povinen provádět zápisy do stavebního deníku o provedení 

veškerých prací, materiálech, pracovnících, pracovní době, počasí po celou dobu realizace. 

 

 

IX. Jakost a kontrola kvality 

Kontaktní zateplovací, certifikovaný systém (ETICS) zaručuje požadovanou kvalitu, 

podléhá evropskému technickému schválení i osvědčení cechu pro zateplování budov. 

Dodržováním správnosti provedení veškerých vrstev KZS, včetně použitých materiálů, je 

odpovědný pověřený stavbyvedoucí. 

Nutné dbát na kontrolu: 

 shody materiálu s certifikovaným systémem a projektovou dokumentací 

 data výroby  

 údaje o zpracovatelnosti 

 skladování a manipulace s materiály 

 potřebného a skladového množství 

 klimatických podmínek aplikace jednotlivých vrstev 

 provedení citlivých detailů 

 provedení jednotlivých vrstev 

 souladu prací s technologickým předpisem a ČSN 73 2901 
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Norma ČSN 73 2901 předepisuje zásady kvality systému: 

 práce provádět dle technologického předpisu 

 prováděné práce zaškolenými pracovníky s osvědčením od výrobce systému 

 přítomnost odborného dozoru na staveništi 

 dodržení pracovních postupů a podmínek technických listů jednotlivých výrobků 

použitých v systému 

 dodržení projektové dokumentace 

 

 

X. BOZP 

 

Při provádění stavebních prací se musí dodržovat zákony a vyhlášky týkající se BOZP, za 

dodržování BOZP zodpovídá realizační firma, která je povinna svým zaměstnancům 

zajisti pravidelné školení BOZP. 

Pro provedení kontaktního zateplovacího systému budou dodrženy zejména: 

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

[8] 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí [9] 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby [10] 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [11] 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích [12] 

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

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí [13] 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší  

podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích  

a dezinfekčních prostředků [14] 

 Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

 Zákon č. 309/2006 Sb. [8] Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a  

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

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy  
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(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Veškeří pracovníci musí být seznámeni s bezpečnostními předpisy před započetím 

stavebních prací. Pracovníci jsou povinni používat osobní ochranné pracovní pomůcky, 

dodržovat předepsané pracovní postupy a účastnit se pravidelných školení. Provádění 

stavebních prací musí být v souladu s předpisy uvedenými výrobci používaných materiálů 

včetně pracovních postupů, které uvádějí zásady bezpečnosti práce.  

 

 

3.4  Porovnání variant 

Variantní řešení KZS jsou zpracovány na nadzemní část objektu. V podzemní části 

objektu je provedení KZS stanoveno tloušťkou izolantu 80mm z důvodu celistvé plochy, bez 

přiznané hrany, fasády podzemní i nadzemní části objektu. 

A. Srovnání jednotlivých variant dle tepelně technických vlastností  

 

I. Srovnání tloušťky jednotlivých variant dle celkového součinitele prostupu 

tepla konstrukcí U=0,17W/m2K 

 

 

Na základě požadovaného součinitele prostupu tepla U=0,17W/m2K je nejvýhodnější 

použití tepelného izolantu z Styrotherm PLUS 100, který je díky svým tepelným vlastnostem 

potřebný v tloušťce 160mm, oproti ostatním variantám v potřebné tloušťce 180mm. 
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II. Srovnání jednotlivých variant dle součinitele tepelné vodivosti  

 

 

Na základě porovnání dle součinitele tepelné vodivosti  je nejvýhodnější tepelný 

izolant Styrotherm PLUS 100 z důvodu nejnižší vodivosti tepla a tím související nejnišího 

prostupu tepla konstrukcí při použité totožné tloušťce izolačních materiálů. 

 

III. Srovnání jednotlivých variant dle ročního množství zkondenzované vodní 

páry 
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Na základě porovnání dle ročního množství zkondenzované vodní páry Mc jsou 

výhodnější varianty Styrotherm PLUS 100 a Styro EPS 100F, ve kterých kondenzuje menší 

množství vodní páry oproti izolantu Isover TF PROFI. 

IV. Srovnání jednotlivých variant dle ročního množství vypařitelné vodní páry 

 

 

Na základě porovnání dle ročního množství vypařitelné vodní páry Mev je jednoznačně 

nejvýhodnější varianta s tepelným izolantem Isover TF PROFI, oproti ostatním variantám 

tepelných izolantů dokáže odpaři nejvíce vodní páry, která může zkondenzovat v dané 

konstrukci. 
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B. Ekonomické zhodnocení jednotlivých variant 

S: Dipl

O: 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost 

celk.(t) Nhod / MJ

Nhod 

celk.

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 922 634,82 11,25 1 062,38
1 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 194,52000 35,00 6 808,20 0,01 0,08 15,17

odečet oken východ : ((1,6*1,5*16)+(0,8*0,6*4)) 40,32000

odečet oken západ : 

((1,6*1,5*8)+(1,6*2,4*1)+(4,75*2,4*6)+(4,125*2,4*2))

111,24000

odečet oken jih : 

((1,1*2,4*2)+(1,6*1,5*3)+(1,6*2,4*1)+(1,3*2,4*6))

35,04000

odečet oken sever : ((1,1*2,4*3)) 7,92000

2 622319136TM1 Zatepl. Webertherm elastic, fasáda, styro EPS 100F 

180 mm

m2 772,70320 1 125,17 869 422,46 11,14 1,26 970,36

Východní strana : (20,56*7,441)+(13,3*7,441) 251,95226

Západní strana : (29,2*7,441)+(16,5*7,441) 340,05370

Jižní strana : (20,46*7,043)+(14,8*7,441) 254,22658

Severní strana : (16,26*7,441) 120,99066

odečet oken východ : -((1,6*1,5*16)+(0,8*0,6*4)) -40,32000

odečet oken západ : -

((1,6*1,5*8)+(1,6*2,4*1)+(4,75*2,4*6)+(4,125*2,4*2))

-111,24000

odečet oken jih : -

((1,1*2,4*2)+(1,6*1,5*3)+(1,6*2,4*1)+(1,3*2,4*6))

-35,04000

odečet oken sever : -((1,1*2,4*3)) -7,92000

3 622421491R00 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 99,65000 84,20 8 390,53 0,00 0,16 15,94

vycho : (1,6*16)+(0,8*4) 28,80000

zapad : (1,6*8)+(1,6*1)+(4,75*6)+(4,125*2) 51,15000

sever : (1,1*3) 3,30000

jih : (1,1*2)+(1,6*3)+(1,6*1)+(1,3*6) 16,40000

4 622421492R00 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m 286,25000 75,80 21 697,75 0,03 0,16 45,80

vycho : (1,6*16)+(0,8*4)+(1,5*2*16)+(0,6*2*4) 81,60000

zapad : 

(1,6*8)+(1,6*1)+(4,75*6)+(4,125*2)+(1,5*2*8)+(2,4*2*1

)+(2,4*2*6)+(2,4*2*2)

118,35000

sever : (1,1*3)+(2,4*2*3) 17,70000

jih : 

(1,1*2)+(1,6*3)+(1,6*1)+(1,3*6)+(2,4*2*2)+(1,5*2*3)+(

2,4*2*1)+(2,4*2*6)

68,60000

5 622421494R00 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan m 94,42500 76,40 7 214,07 0,01 0,16 15,11

vycho : (1,6*16)+(0,8*4) 28,80000

zapad : (1,6*8)+(1,6*1)+(4,75*6)+(4,125*1) 47,02500

sever : (1,1*2) 2,20000

jih : (1,1*2)+(1,6*3)+(1,6*1)+(1,3*6) 16,40000

6 283502511R Profil rohový ETICS PVC se síťovinou, l=2500 mm, lišta 

rohová PVC se síťovinou

m     243,36400 37,40 9 101,81 0,06 0,00 0,00

7,441*4 29,76400

20,56+13,3+14,8+20,46+29,2+16,5+16,26 131,08000

29,2+16,5+16,26+20,56 82,52000

Díl: 713 Izolace tepelné 8 719,59 0,00 20,60
7 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 11,25109 775,00 8 719,59 0,00 1,83 20,60

Položkový rozpočet 

Diplomová práce - Bc. Michael Martin

Administrační budova

Kontaktní zateplovací systém - Varianta A
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S: Dipl

O: 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost 

celk.(t) Nhod / MJ

Nhod 

celk.

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 937 053,46 11,25 1 062,38
1 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 194,52000 35,00 6 808,20 0,01 0,08 15,17

odečet oken východ : ((1,6*1,5*16)+(0,8*0,6*4)) 40,32000

odečet oken západ : 

((1,6*1,5*8)+(1,6*2,4*1)+(4,75*2,4*6)+(4,125*2,4*2))

111,24000

odečet oken jih : 

((1,1*2,4*2)+(1,6*1,5*3)+(1,6*2,4*1)+(1,3*2,4*6))

35,04000

odečet oken sever : ((1,1*2,4*3)) 7,92000

2 622319136TM2 Zatepl. Webertherm klasik, fasáda, styrotherm plus 

100 160mm

m2 772,70320 1 143,83 883 841,10 11,14 1,26 970,36

Východní strana : (20,56*7,441)+(13,3*7,441) 251,95226

Západní strana : (29,2*7,441)+(16,5*7,441) 340,05370

Jižní strana : (20,46*7,043)+(14,8*7,441) 254,22658

Severní strana : (16,26*7,441) 120,99066

odečet oken východ : -((1,6*1,5*16)+(0,8*0,6*4)) -40,32000

odečet oken západ : -

((1,6*1,5*8)+(1,6*2,4*1)+(4,75*2,4*6)+(4,125*2,4*2))

-111,24000

odečet oken jih : -

((1,1*2,4*2)+(1,6*1,5*3)+(1,6*2,4*1)+(1,3*2,4*6))

-35,04000

odečet oken sever : -((1,1*2,4*3)) -7,92000

3 622421491R00 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 99,65000 84,20 8 390,53 0,00 0,16 15,94

vycho : (1,6*16)+(0,8*4) 28,80000

zapad : (1,6*8)+(1,6*1)+(4,75*6)+(4,125*2) 51,15000

sever : (1,1*3) 3,30000

jih : (1,1*2)+(1,6*3)+(1,6*1)+(1,3*6) 16,40000

4 622421492R00 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m 286,25000 75,80 21 697,75 0,03 0,16 45,80

vycho : (1,6*16)+(0,8*4)+(1,5*2*16)+(0,6*2*4) 81,60000

zapad : 

(1,6*8)+(1,6*1)+(4,75*6)+(4,125*2)+(1,5*2*8)+(2,4*2*1

)+(2,4*2*6)+(2,4*2*2)

118,35000

sever : (1,1*3)+(2,4*2*3) 17,70000

jih : 

(1,1*2)+(1,6*3)+(1,6*1)+(1,3*6)+(2,4*2*2)+(1,5*2*3)+(

2,4*2*1)+(2,4*2*6)

68,60000

5 622421494R00 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan m 94,42500 76,40 7 214,07 0,01 0,16 15,11

vycho : (1,6*16)+(0,8*4) 28,80000

zapad : (1,6*8)+(1,6*1)+(4,75*6)+(4,125*1) 47,02500

sever : (1,1*2) 2,20000

jih : (1,1*2)+(1,6*3)+(1,6*1)+(1,3*6) 16,40000

6 283502511R Profil rohový ETICS PVC se síťovinou, l=2500 mm, lišta 

rohová PVC se síťovinou

m     243,36400 37,40 9 101,81 0,06 0,00 0,00

7,441*4 29,76400

20,56+13,3+14,8+20,46+29,2+16,5+16,26 131,08000

29,2+16,5+16,26+20,56 82,52000

Díl: 713 Izolace tepelné 8 719,59 0,00 20,60
7 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 11,25109 775,00 8 719,59 0,00 1,83 20,60

Položkový rozpočet 

Diplomová práce - Bc. Michael Martin

Administrační budova

Kontaktní zateplovací systém - Varianta B
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S: Dipl

O: 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost 

celk.(t) Nhod / MJ

Nhod 

celk.

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 043 725,14 11,25 1 062,38
1 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 194,52000 35,00 6 808,20 0,01 0,08 15,17

odečet oken východ : ((1,6*1,5*16)+(0,8*0,6*4)) 40,32000

odečet oken západ : 

((1,6*1,5*8)+(1,6*2,4*1)+(4,75*2,4*6)+(4,125*2,4*2))

111,24000

odečet oken jih : 

((1,1*2,4*2)+(1,6*1,5*3)+(1,6*2,4*1)+(1,3*2,4*6))

35,04000

odečet oken sever : ((1,1*2,4*3)) 7,92000

2 622319136TM3 Zatepl. Webertherm klasik, fasáda, Isover TF PROFI 

180mm

m2 772,70320 1 281,88 990 512,78 11,14 1,26 970,36

Východní strana : (20,56*7,441)+(13,3*7,441) 251,95226

Západní strana : (29,2*7,441)+(16,5*7,441) 340,05370

Jižní strana : (20,46*7,043)+(14,8*7,441) 254,22658

Severní strana : (16,26*7,441) 120,99066

odečet oken východ : -((1,6*1,5*16)+(0,8*0,6*4)) -40,32000

odečet oken západ : -

((1,6*1,5*8)+(1,6*2,4*1)+(4,75*2,4*6)+(4,125*2,4*2))

-111,24000

odečet oken jih : -

((1,1*2,4*2)+(1,6*1,5*3)+(1,6*2,4*1)+(1,3*2,4*6))

-35,04000

odečet oken sever : -((1,1*2,4*3)) -7,92000

3 622421491R00 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 99,65000 84,20 8 390,53 0,00 0,16 15,94

vycho : (1,6*16)+(0,8*4) 28,80000

zapad : (1,6*8)+(1,6*1)+(4,75*6)+(4,125*2) 51,15000

sever : (1,1*3) 3,30000

jih : (1,1*2)+(1,6*3)+(1,6*1)+(1,3*6) 16,40000

4 622421492R00 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m 286,25000 75,80 21 697,75 0,03 0,16 45,80

vycho : (1,6*16)+(0,8*4)+(1,5*2*16)+(0,6*2*4) 81,60000

zapad : 

(1,6*8)+(1,6*1)+(4,75*6)+(4,125*2)+(1,5*2*8)+(2,4*2*1

)+(2,4*2*6)+(2,4*2*2)

118,35000

sever : (1,1*3)+(2,4*2*3) 17,70000

jih : 

(1,1*2)+(1,6*3)+(1,6*1)+(1,3*6)+(2,4*2*2)+(1,5*2*3)+(

2,4*2*1)+(2,4*2*6)

68,60000

5 622421494R00 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan m 94,42500 76,40 7 214,07 0,01 0,16 15,11

vycho : (1,6*16)+(0,8*4) 28,80000

zapad : (1,6*8)+(1,6*1)+(4,75*6)+(4,125*1) 47,02500

sever : (1,1*2) 2,20000

jih : (1,1*2)+(1,6*3)+(1,6*1)+(1,3*6) 16,40000

6 283502511R Profil rohový ETICS PVC se síťovinou, l=2500 mm, lišta 

rohová PVC se síťovinou

m     243,36400 37,40 9 101,81 0,06 0,00 0,00

7,441*4 29,76400

20,56+13,3+14,8+20,46+29,2+16,5+16,26 131,08000

29,2+16,5+16,26+20,56 82,52000

Díl: 713 Izolace tepelné 8 719,59 0,00 20,60
7 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 11,25109 775,00 8 719,59 0,00 1,83 20,60

Položkový rozpočet 

Diplomová práce - Bc. Michael Martin

Administrační budova

Kontaktní zateplovací systém - Varianta C
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C. Časové zhodnocení jednotlivých variant 

 

 V
ar

ia
nt

a 
A

N
áz

ev
N

ho
d

D
ny

Za
říz

en
í s

ta
ve

ni
št

ě
-

1
Př

es
un

 h
m

ot
-

1
Za

kr
ýv

án
í o

tv
or

ů
15

,5
6

1

Pe
ne

tr
ač

ní
 v

rs
tv

a 
po

dk
la

du
54

,1
1

Te
ch

no
lo

gi
ck

á 
př

es
tá

vk
a

-
1

Le
pe

ní
 iz

ol
ač

ní
ch

 d
es

ek
 s

ty
ro

 E
PS

 1
00

F
32

4,
54

7
Te

ch
no

lo
gi

ck
á 

př
es

tá
vk

a
-

4
Ko

tv
en

í i
zo

la
nt

u
10

8,
12

3
O

ke
nn

í h
ra

ny
, r

oh
y,

 p
ar

ap
et

ní
 li

št
y

78
,4

3
Zá

kl
ad

ní
 v

rs
tv

a
21

2,
5

5
Te

ch
no

lo
gi

ck
á 

př
es

tá
vk

a
-

5
Te

nk
ov

rs
tv

á 
om

ítk
a

32
8,

4
7

Te
ch

no
lo

gi
ck

á 
př

es
tá

vk
a

-
1

D
ok

on
čo

va
cí

 a
 ú

kl
id

ov
é 

pr
ác

e
-

1
Ce

lk
em

11
21

,6
2

35

V
ar

ia
nt

a 
B

N
áz

ev
N

ho
d

D
ny

Za
říz

en
í s

ta
ve

ni
št

ě
-

1
Př

es
un

 h
m

ot
-

1
Za

kr
ýv

án
í o

tv
or

ů
15

,5
6

1
Pe

ne
tr

ač
ní

 v
rs

tv
a 

po
dk

la
du

54
,1

1

Te
ch

no
lo

gi
ck

á 
př

es
tá

vk
a

-
1

Le
pe

ní
 iz

ol
ač

ní
ch

 d
es

ek
 s

ty
ro

th
er

m
 P

LU
S 

10
0

32
4,

54
7

Te
ch

no
lo

gi
ck

á 
př

es
tá

vk
a

-
4

Ko
tv

en
í i

zo
la

nt
u

10
8,

12
3

O
ke

nn
í h

ra
ny

, r
oh

y,
 p

ar
ap

et
ní

 li
št

y
78

,4
3

Zá
kl

ad
ní

 v
rs

tv
a

21
2,

5
5

Te
ch

no
lo

gi
ck

á 
př

es
tá

vk
a

-
5

Te
nk

ov
rs

tv
á 

om
ítk

a
32

8,
4

7
Te

ch
no

lo
gi

ck
á 

př
es

tá
vk

a
-

1
D

ok
on

čo
va

cí
 a

 ú
kl

id
ov

é 
pr

ác
e

-
1

Ce
lk

em
11

21
,6

2
35

V
ar

ia
nt

a 
C

N
áz

ev
N

ho
d

D
ny

Za
říz

en
í s

ta
ve

ni
št

ě
-

1
Př

es
un

 h
m

ot
-

1
Za

kr
ýv

án
í o

tv
or

ů
15

,5
6

1
Pe

ne
tr

ač
ní

 v
rs

tv
a 

po
dk

la
du

54
,1

1
Te

ch
no

lo
gi

ck
á 

př
es

tá
vk

a
-

1
Le

pe
ní

 iz
ol

ač
ní

ch
 d

es
ek

 s
ty

ro
th

er
m

 P
LU

S 
10

0
32

4,
54

7
Te

ch
no

lo
gi

ck
á 

př
es

tá
vk

a
-

4
Ko

tv
en

í i
zo

la
nt

u
10

8,
12

3
O

ke
nn

í h
ra

ny
, r

oh
y,

 p
ar

ap
et

ní
 li

št
y

78
,4

3
Zá

kl
ad

ní
 v

rs
tv

a
33

6,
13

7
Te

ch
no

lo
gi

ck
á 

př
es

tá
vk

a
-

5
Te

nk
ov

rs
tv

á 
om

ítk
a

32
8,

4
7

Te
ch

no
lo

gi
ck

á 
př

es
tá

vk
a

-
1

D
ok

on
čo

va
cí

 a
 ú

kl
id

ov
é 

pr
ác

e
-

1
Ce

lk
em

12
45

,2
5

36



111 

 

D. Souhrnné porovnání řešených variant 

    Souhrnné porovnání řešených variant KZS daného administračního objektu 

Porovnávací parametr 

varianta A varianta B varianta C 

styro EPS 100F 
styrotherm 

PLUS 100 

Isover TF 

PROFI 

Tloušťka tepelné izolace za podmínky 
splnění součinitele prostupu tepla 
konstrukcí U=0,17W/m2.K 

180mm 160mm 180mm 

Součinitel tepelné vodivosti materiálu 
izolantu  

0,37 W/m.K 0,31 W/m.K 0,36 W/m.K 

Roční množství zkondenzované vodní páry 
Mc 

0,009 kg/m2.a 0,009 kg/m2.a 0,043 kg/m2.a 

Roční množství odpařitelné vodní páry Mev 
0,791  

kg/m2.a 
0,897  

kg/m2.a 
12,327 

kg/m2.a 

Reakce na oheň dle ČSN EN 13 501-1 E E A1 

Doba realizace pouze pracovní dny – 
pondělí až pátek (započetí od 02.05.2016) 

35 35 36 

Doba realizace (pracovní dny 7dní/týden) 28 28 30 

Celková cena KZS bez DPH 21% 922 634,82 Kč 937 053,46 Kč 
1 043 725,14 

Kč 

 

4. Závěr 

V diplomové jsem se věnoval novostavbě administračního objektu. Rozsah diplomové 

práce jsem zpracoval dle zadání. 

Závěrem diplomové práce je vyhodnocení materiálových variant kontaktního 

zateplovacího systému pro zadaný objekt, který je uveden v souhrnném porovnání. Ze 

souhrnného porovnání není možné stanovit, která varianta je komplexně nejvhodnější, 

z tohoto důvodu jsem uvedl v porovnání více hledisek, ze kterých vyplívají jednotlivé výhody 

materiálového řešení. 
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5. Seznamy 

Seznam použitých zdrojů: 

 

 Vyhlášky, zákony, nařízení vlády a normy: 

[1] Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích  zabezpečujících 

 bezbariérové užívání staveb 

[2] Vyhláška č. 20/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb.                

 o technických požadavcích na stavby  

[3] Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov 

[4] ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

[5] Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

[6] Novela 169/2013 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých 

 dalších zákonů 

[7] Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů 

[8] Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně 

 zdraví při práci 

[9] Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště                  

 a pracovní prostředí 

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

[11] Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

 zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

[12] Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost   

 a ochranu zdraví při práci na staveništích 

[13] Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

 provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

[14] Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

 poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 

 dezinfekčních prostředků 

 ČSN 01 34 20 Výkresy pozemních staveb 

 ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systému 

(ETICS) (2005) 
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 WWW stránky: 

[15] http://www.weber-terranova.cz 

[16] http://www.zatepleni-fasad.eu 

[17] http://www.koelner.cz 

[18] http://www.isover.cz 

[19] http://www.styrotrade.cz  

[20] http://www.paulin.cz 

[21] http://www.leseni-alfix.cz 
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Obr.č.25  Nanášení lepící hmoty na izolační desku [15] 

Obr.č.26  Vazba izolačních desek KZS 

Obr.č.27  Vazba izolačních desek KZS nároží [20] 

Obr.č.28  Vazba izolačních desek KZS u otvorových výplní [16] 

Obr.č.29  Rozmístění pracovních čet 

Obr.č.30  Postup lepení desek tepelného izolantu 
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Seznam výkresů:   

Ozn.   Název       Měřítko 

C.3    Koordinační situace     1:250 

D.1.1.01  Základy      1:50 

D.1.1.02  Půdorys 1PP      1:50 

D.1.1.03  Půdorys 1NP      1:50 

D.1.1.04  Půdorys 2NP      1:50 

D.1.1.05  Řez A-A´      1:50 

D.1.1.06  Řez B-B´      1:50 

D.1.1.07  Půdorys stropní konstrukce 1NP   1:50 

D.1.1.08  Půdorys střechy     1:100 

D.1.1.09  Pohledy      1:100 

Z01   Situace zařízení staveniště    1:250 

 

Seznam použitých programů: 
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 PDF-Xchange Editor 

 Zoner Photo Studio 17 


