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1 Úvod 

 

Diplomová práce s názvem část dokumentace předvýrobní přípravy k novostavbě 

bytového domu s mezonetovými byty obsahuje vypracovanou výkresovou část, zařízení 

staveniště, finanční náročnost stavby a podrobný harmonogram s vyznačením kritické cesty.  

 

Novostavba bytového domu s mezonetovými byty bude postavena v blízkosti základní 

školy a parku za zástavbou rodinných domů v obci Štěpánkovice. Jedná se o stavbu o třech 

nadzemních podlažích, jedním podzemním podlaží a šikmou střechou se sklonem 40°. 

Suterén budovy je tvořen konstrukčním stěnovým systémem z tvárnic Porotherm. Nadzemní 

podlaží budou vybudována z dřevěných panelů. Budova má půdorysný tvar T. V podzemním 

podlaží se nachází sklady, sušárny, kolárna, dílna a technická místnost. Kromě technické 

místnosti jsou všechny suteréní prostory přístupné všem nájemníkům ze schodiště a zahrady. 

V prvním nadzemním podlaží se nachází tři byty. V druhém a třetím nadzemním podlaží jsou 

tři mezonetové byty. Vnitřní dispozice je řešena tak, aby umožňovala každodenní potřeby 

nájemníků a vyhovovala normovým požadavkům.  

 

 Výstavbou objektu nedojde ke zhoršení životního prostředí. Všechny materiály, které 

budou použity, jsou nezávadné a certifikované. Odpady, vzniklé při realizaci, budou 

roztříděny a odvezeny na skládku. Výstavba neznečistí a nebude znečisťovat podzemní ani 

povrchovou vodu. Budou provedeny terénní úpravy, v rámci nichž bude vybudováno 

parkoviště, chodníky a zeleň. Záměr přistavět v dané lokalitě objekt je zcela v souladu 

s územním plánem města Štěpánkovice. 

 

Výkresová část má textovou část, ve které je průvodní a technická zpráva, a 

výkresovou část, ve které jsou půdorysy jednotlivých podlaží, základů, výkopů a stropů, řez a 

pohledy. Zařízení staveniště taktéž obsahuje textovou část, tj. plán organizace výstavby, a 

výkresovou část, tj. výkres zařízení staveniště. V části finanční náročnost stavby je 
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vypracován položkový rozpočet s výkazem výměr a kalkulace nákladů. Do hlavní textové 

části je vložen technologický předpis pro montáž dřevěných panelů. 

 

 Podkladem pro vypracování části dokumentace předvýrobní byla zadaná 

architektonická studie. V přepracované podobě jsou přiloženy jako přílohy 1S, 2S, 3S, 4S a 

5S. Textové části jsou v hlavní textové části dle obsahu. Výkresy v měřítku 1:50 nebo 1:200 

jsou přiloženy jako přílohy společně s položkovým rozpočtem s výkazem výměr a kalkulací 

nákladů a podrobný harmonogram s vyznačením kritické cesty. 
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2 Průvodní zpráva 

 

2.1 Identifika ční údaje stavby 

 

Název stavby:      Bytový dům, Štěpánkovice 

Místo stavby: Štěpánkovice 

Stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby 

Objednatel: Anonymní investor 

Charakter stavby: Novostavba 

Účel: Objekt bude sloužit pro bydlení.   

Základní údaje: Objekt bude postaven v blízkosti základní školy. Jedná se o stavbu o 

třech nadzemních podlažích, jedním podzemním podlaží a šikmou 

střechou. 

Zpracovatel: Bc. Baránek Jan 

 

2.2 Údaje o stavebním pozemku 

 V současnosti je pozemek nezastavěn. Pozemek pro stavbu se rozkládá na parcele 

380/1. Pozemek je ve vlastnictví investora. 

 

Pozemek je v mírném svahu, výška terénu je od 352,2 m. n. m. Bpv. do 355,2 m. n. m. 

Bpv. Srovnávací rovina ±0,000 = úroveň stropu v prvním nadzemním podlaží je vztažena 

k výškové úrovni 355,5 m. n. m. Bpv.  

 

Pozemku byl na základě zjištěných hodnot objemové aktivity radonu přiřazen nízký 

radonový index. Není proto potřeba provádět opatření proti pronikání radonu z podloží. 

Vzhledem k minimálnímu záření radonu lze za dostatečnou ochranu považovat běžnou 

hydroizolaci v celé ploše konstrukcí v kontaktu s terénem. 
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2.3 Základní údaje charakterizující stavbu 

 Pozemek se nachází nedaleko základní školy a parku za zástavbou rodinných domů. Je 

přístupný ze dvou ulic napojených na ulici Mírová. Pozemek není oplocen. Budou provedeny 

terénní úpravy, v rámci nichž bude vybudováno parkoviště, chodníky a zeleň. 

 

2.4  Přehled výchozích podkladů 

 Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byla zadaná architektonická 

studie. 

 

2.5 Rozdělení stavby na podlaží 

 Viz. přílohy 1S, 2S, 3S, 4S a 5S. 

 

2.6 Urbanistické řešení 

 Záměr přistavět v dané lokalitě objekt je zcela v souladu s územním plánem města 

Štěpánkovice. Urbanistické řešení bude zaměřeno na potřeby investora.  

 

2.7 Architektonické řešení 

 Suterén budovy je tvořen konstrukčním stěnovým systémem z tvárnic Porotherm. 

Nadzemní podlaží budou vybudována jako dřevostavba. Budova má půdorysný tvar T. 

Střecha je strmá se sklonem 40°. 

 V podzemním podlaží se nachází sklady, sušárny, kolárna, dílna a technická místnost. 

V prvním nadzemním podlaží se nachází tři byty. 

V druhém nadzemním podlaží se nachází první patro tří mezonetových bytů.  

V třetím nadzemním podlaží jsou druhé patra mezonetových bytů. 
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Vnitřní dispozice je řešena tak, aby umožňovala každodenní potřeby nájemníků a 

vyhovovala normovým požadavkům.  

 

2.8 Předpokládaná lhůta výstavby 

 Stavební práce započnou do 6 měsíců od vydání stavebního povolení. Stavba bude 

dokončena nejpozději do 12 měsíců ode dne jejího zahájení. Viz. přílohy položkový rozpočet 

a harmonogram. 
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3 Technická zpráva 

 

3.1 Geologické poměry zájmové lokality  

Dle geologického průzkumu bylo v rozhodujícím vrtu zjištěno následující geologické 

prostředí: 

 

Do hloubky 0,4 m se nachází navážka třídy Y-CG , charakteru hlíny s úlomky 

drobného štěrku velikosti 1-2cm. Těžitelnost 1. 

 

Do hloubky 0,7 m se nachází jíly se střední plasticitou třídy F6-CI. Tento tuhý 

šedohnědý jíl při penetraci dosahoval únosnosti 300kPa v tlaku. Těžitelnost 2. 

 

Do hloubky 4,1 m se nachází jíly se střední plasticitou třídy F6-CI. Tento pevný 

žlutohnědý jíl při penetraci dosahoval únosnosti 400-500 kPa v tlaku. V hloubce 1,8 m se 

nacházely úlomky pískovců do velikosti 0,12 – 0,15 cm. Těžitelnost 2. 

Níže byl navrtán kompaktní písčitý jíl F4-CS. Konzistence rezavě-hnědého jílu pevná 

až tvrdá. 

 

Hladina podzemní vody nebyla naražena. 

 

3.2 Zatěžovací údaje 

Dle ČSN 73 00 35 je rozhodujícím zatížením především zatížení skladu v přízemí  

v maximální hodnotě 500 kg/m2, což budova splňuje.   
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Objekt se nachází ve sněhové oblasti I, větrové oblasti II.  

 

3.3 Vytýčení objektu 

 Stavba bude vytýčena v souřadnicovém systému S-JTSK a pomocí výškopisných bodů 

(Balt po vyrovnání). Vytýčení provede osoba k tomuto úkonu odborně způsobilá a vyhotoví 

protokol a vytyčovací výkres. Na staveništi pak budou provedeny pro účely vytýčení dočasné 

stabilizační body. 

 

3.4 Zemní práce 

 Na parcele se nachází několik vzrostlých stromů a keřů, část z nich bude před 

započetím výkopových prací odstraněna a až potom mohou začít zemní práce. Hladina 

podzemní vody je v dostatečné hloubce a nemusí být proto provedena žádná zvláštní opatření. 

Z celé plochy staveniště bude odstraněna ornice. Hlína z výkopů bude přemístěna  

a uskladněna na jednom místě a nakonec bude použita k opětovnému zasypání základových 

konstrukcí. Zemina z výkopů bude uskladněna odděleně, zabrání se tak jejich znehodnocení. 

Zbylá zemina se použije k dalším terénním úpravám na pozemku. 

 

 Výkopové práce budou provedeny strojově a v případě potřeby dočištěny ručně.  

 

3.5 Základy 

 Objekt bude postaven na základových pásech z prostého betonu C 16/20 v hloubce  

1000 mm pod nosnými stěnami. Bednění se nebude provádět. Průřez základu je 

obdélníkového tvaru. Mezi základovými konstrukcemi bude podkladní betonová deska 

z prostého betonu C 16/20. Před začátkem betonáže dodavatel zajistí převzetí základové spáry 

statikem. Kanalizace procházející základy musí být osazena před betonáží a patřičně utěsněna. 

Části procházející pod základovými pásy musí být obetonovány proti poškození tlakem 

konstrukcí. Základovou konstrukci je potřeba chránit před vlhkostí. Betonáž základů 

proběhne při teplotě nad 5°C. 
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3.6 Izolace proti zemní vlhkosti 

Podkladní betonová deska i základové pásy budou izolovány podkladním pásem 

FOALBIT AL S40, jedná se o modifikovaný asfaltový pás natavený na podklad, který  

je ošetřen penetračním nátěrem Penetral ve dvou vrstvách. Asfaltový pás FOALBIT AL S40 

je vysoce modifikovaný s aluminiovou vložkou ve středu pásu. 

 

3.7 Svislé konstrukce 

 Konstrukční systém suterénu bude tvořen z vnější strany obvodovým zdivem 

založeném na základových pásech, ve vnitřní části bude doplněn vnitřními nosnými zdmi 

založenými na základových pásech. Obvodové nosné zdivo bude z cihelných bloků 

Porotherm 50 Hi CB. Bude použitá tepelně izolační malta pro vnější stěny Porotherm CB. 

Zdivo nad otvory je vyneseno keramickými překlady Porotherm 7 23,8 a Porotherm 11,5. 

Vnitřní stěny budou z tvárnic Porotherm 30 P+D. Vnitřní příčky budou z příčkovek 

Porotherm 11,5 P+D zděných na maltu vápenno cementovou. Vnitřní omítka bude tloušťky 

20 mm, venkovní 35 mm.  

 

 Konstrukční systém bytových prostor bude tvořen z vnější strany obvodovými stěnami 

a ve vnitřní části bude doplněn vnitřními nosnými stěnami ze dřeva. Nosná konstrukce je ze 

sloupů profilu 200/80 mm, obložená OSB deskami tl. 14 mm. Obvodové konstrukce budou 

dodatečně zatepleny a to kamennou vlnou pojenou organickou pryskyřicí Rockwool 

Multirock. Příčky budou mít nosnou část z hlinikových profilů a OSB desek tl. 14 mm. 

Vnitřní i vnější omítka bude tl. 3 mm s výztužnou sítí, čímž bude eliminován vznik trhlin. 

 

3.8 Vodorovné konstrukce 

 Stropy suterénu jsou tvořeny keramobetonovými stropními nosníky Porotherm s 

vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží a cihelnými vložkami Miako. Nad otvory 

budou použity překlady Porotherm 23,8. Každý překlad musí být zajištěn proti vzniku 

tepelných mostů a to hlavně v případě umístění ve vnější obvodové stěně. To je zajištěno 

kamennou vlnou Rockwool Multirock tl. 150 mm. 
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 Stropy prvního a druhého nadzemního podlaží jsou z dřevěných nosníků profilu 

200/80 mm s kamennou vlnou pojenou organickou pryskyřicí Rockwool Multirock. Dolní a 

horní část bude obložena OSB deskami tl. 14 mm.  

 

 Strop v třetím nadzemním podlaží bude z OSB desek tl. 14 mm, které budou na 

hliníkovém roštu. Ten bude zavěšen na konstrukci krovu a to na kleštinách a krokvých. 

S vloženou kamennou vlnou pojenou organickou pryskyřicí Rockwool Multirock. 

 

3.9 Schodiště 

Schodiště v objektu je dřevěné, návrh nosných prvků a vyhotovení provede 

specializovaná firma.  

3.10 Podlahy 

Skladba podlahy začíná nášlapnou vrstvou. Podklad podlah musí být po celém svém 

obvodu oddělen od stěn podlahovým dilatačním páskem FASROCK, který bude součástí 

dodávky podlah. Pokládání nášlapných vrstev bude prováděno dle technických podmínek pro 

montáž a technologických předpisů. Osazování prahů bude provedeno v tloušťce 15mm, šířka 

dle šířky zárubně, délka dle otvoru. Dodavatel musí bezpodmínečně dodržovat technologický 

předpis výrobce pro provádění podlah, včetně všech předepsaných pracovních postupů, úprav 

podkladu, technologických přestávek a podobně 

 

A) Keramická dlažba na rostlém terénu tl. 100 mm 

- keramická dlažba 10 mm Rako Bohemia  

- tmel 5 mm 

- vyrovnávací betonová mazanina B20+kari síť 50 mm 

- separační folie Gefitas 

- tepelná izolace polystyren EPS 100 S Stabil, 30 mm 

- hydroizolace Foalbit AL S40 tl.4 mm 

- beton C25/30 vyztužený B 420B 
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B1) Keramická dlažba nad stropy tl. 100 mm 

- keramická dlažba 10 mm Rako Bohemia  

- tmel 5 mm 

- vyrovnávací betonová mazanina B20+kari síť s podlahovým vytápěním 35 mm 

- separační folie Gefitas 

- tepelná izolace Multirock 50mm 

 

B2) Keramická dlažba nad stropy tl. 100 mm 

- keramická dlažba 10 mm Rako Bohemia  

- tmel 5 mm 

- vyrovnávací betonová mazanina B20+kari síť s podlahovým vytápěním 55 mm 

- separační folie Gefitas 

- zvuková izolace Fasrock 30mm 

 

3.11 Výplně otvorů 

3.11.1 Okna 

V objektu jsou navržena luxusní dřevěná okna, z venku chráněná hliníkovým pláštěm 

a vnitřní termoizolační vrstvou a tepelně izolačním trojsklem. Součinitel prostupu tepla celého 

okna je 0,7 Wm-2K-1. 

 

Střešní kyvná dřevěná okna Fakro FTT 1600/780 mm s tepelně izolačním trojsklem 

má součinitel prostupu tepla 0,75 Wm-2K-1.  
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3.11.2 Dveře 

Dveře v interiéru jsou navrženy dřevěné jednokřídlové, odstín hruška, firmy SAPELI. 

Výplň je plná nebo částečně zasklená, zámek obyčejný, vstupní dveře do bytu jsou opatřeny 

bezpečnostním zámkem. Vkládané do dveřní obložkové zárubně.  

 

Dveře vnější jsou dřevěné jednokřídlové nebo dvoukřídlové s plnou výplní firmy 

AVANTIS. Jsou opatřeny bezpečnostním zámkem a ovládací klikou ve střední části dveří. 

Dveře vkládáme do obložkové zárubně.  

 

3.12 Úpravy vnit řních povrchů 

3.12.1 Vnitřní povrchy 

 Vnitřní povrchové úpravy spočívají v provedení omítek a nátěrů. V některých 

místnostech budou prováděny obklady stěn a soklů.  

 

3.12.2 Omítky 

Omítka bude tl. 3 mm s výztužnou sítí, čímž bude eliminován vznik trhlin. 

 

3.12.3 Obklady 

 Ve vlhkých provozech budou stěny opatřeny keramickým obkladem Tubadzin do výše 

stropu, barevné provedení slonovinová kost. V místnostech, kde je jako nášlapná vrstva 

keramická dlažba a není důvod povrch stěn opatřit obkladem, jsou stěny obloženy 

keramickým páskem příslušného odstínu do výšky 80 mm. 
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3.12.4 Nátěry 

 Na stěnách bude proveden nátěr Primalex Plus malířská směs ve třech vrstvách.  

Ve vlhkých provozech bude použita barva Primalex Mykostop s protiplísňovou přísadou. 

Barva bude upřesněna investorem před nanesením.  

 

3.13 Úpravy vnějších povrchů 

3.13.1 Omítky 

 Obvodové stěny jsou opatřeny venkovním zateplením. Tepelná izolace je provedena 

z tepelně izolační kamenné vlny pojenou organickou pryskyřicí Rockwool Multirock a 

opatřena venkovní omítkou barvy bílé tl. 3 mm s výztužnou sítí, čímž bude eliminován vznik 

trhlin. Okna, dveře i parapety musí být osazeny před zahájením obkládání. Do úrovně soklu je 

stěna obložena proti odstřikující vodě obkladovým panelem DecoBRICK barvy béžové do 

výšky 500 mm nad terén.  

 

3.14 Izolace 

3.14.1 Tepelná izolace 

 Na zateplení objektu byly použity tepelně izolační desky z kamenné vlny pojenou 

organickou pryskyřicí Rockwool Multirock tl. 200 mm. Tato izolace je v dané šířce použita 

ve stropních konstrukcích nad 1NP a 2NP. V obvodových konstrukcích je tato izolace v dané 

tloušťce mezi dřevěnými sloupy a jako dodatečné vnější zateplení. Izolace střechy je taktéž 

provedena z kamenné vlny pojenou organickou pryskyřicí Rockwool Multirock tl 200 mm 

mezi krokvemi a 160 mm pod krokvemi. Dále je použita v podlaze 1NP, viz 2.10 Podlahy. 

 

3.14.2 Zvuková izolace 

Zvuková izolace v podlaze je kamenná vlna Rockwool Fasrock. Viz 2.10 Podlahy. 
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3.14.3 Kročejová izolace 

Kročejová izolace je opatřena stropní konstrukcí. 

 

3.14.4 Protipožární izolace 

Ochrana proti ohni je zajiště tepelnou izolací a OSB deskami. 

 

3.15 Zastřešení 

 Sřecha je strmá se sklonem 40°. Konstrukci střechy tvoří krov, hydroizolace, 

kontralatě, latě a střešní krytina. Tepelná izolace střechy je provedena z kamenné vlny 

pojenou organickou pryskyřicí Rockwool Multirock tl 200 mm mezi krokvemi.

 Hydroizolační vrstvu střechy tvoří hydroizolační fólie z měkčeného PVC 

ALKOPLAN 35179 určená k lepené polyuretanovým lepidlem.  

 

3.16 Zámečnické výrobky 

 Veškeré zámečnické výrobky jsou součástí dodávky jednotlivých prvků. 

 

3.17 Klempířské výrobky  

 Veškeré klempířské výrobky jsou součástí dodávky jednotlivých prvků. Parapety a 

klempířské prvky střešní konstrukce jsou montovány specializovanou firmou spolu s okny a 

střešní krytinou. 
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4 Technické řešení 

 

4.1 Vnit řní rozvody vody, vodovodní přípojka 

 Vnitřní rozvody vody budou napojeny na stávající vodovodní přípojku. Technická 

místnost se nachází v podzemním patře. 

 

4.2 Vnit řní kanalizace, kanalizační přípojka 

 Vnitřní kanalizaci bude připojena na městskou kanalizaci. Domovní čistička 

odpadních vod není zhotovena, protože město má vybudovanou čističku odpadních vod. 

 

4.3 Vnit řní rozvody elektřiny, elektrická přípojka 

 Vnitřní rozvody elektrické energie jsou provedeny od hlavní rozvodné skříně 

k jednotlivým rozvodným skříním v bytech. 

 

4.4 Vytápění objektu 

 Objekt bude vytápěn elektrickým podlahovým vytápěním. V jednotlivých místnostech 

bude umožněna regulace teploty pomocí nastavitelného termostatu. 

 

4.5 Vliv stavby na životní prostředí 

 Výstavbou objektu nedojde ke zhoršení životního prostředí. Všechny materiály, které 

budou použity, jsou nezávadné a certifikované. Odpady, vzniklé při realizaci, budou 

roztříděny a odvezeny na skládku. Výstavba neznečistí a nebude znečisťovat podzemní ani 

povrchovou vodu. 
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4.6 Zpevněné plochy 

 Celý objekt bude obklopen okapovým chodníkem z betonových dílců šířky 500 mm. 

Plochy u objektu budou vydlážděny betonovou zámkovou dlažbou kladenou do lože z jemné 

strusky. Zbylé plochy budou zatravněny. 

 

4.7 Dotčená ochranná pásma 

 Výkopové a další zemní práce budou probíhat podle bezpečnostních předpisů. 
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5 Plán organizace výstavby 

 

5.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

 

Pozemek pro umístění staveniště je majetkem investora. V současné době je pozemek 

nevyužívaný, oplocený. Staveniště se začne budovat týden před zahájením prací na stavbě a 

bude dokončeno před zahájením prací. Likvidovat se budou postupně objekty zařízení 

staveniště tak, aby bylo před definitivním vyčištěním objektu zařízení staveniště 

zlikvidováno. Před započetím stavebních prací zajistí investor vytýčení stávajících 

inženýrských sítí. Bude prováděna kontrola a čištění odjíždějících vozidel, aby nedocházelo 

ke znečišťování vozovky. Pro výstavbu bude také použita těžká mechanizace - automobilový 

jeřáb. Deponie sejmuté ornice budou v zadní části vlastního pozemku. Další úpravy staveniště 

nejsou potřebné. 

 

5.2 Významné sítě technické infrastruktury 

Na vlastním pozemku se nenacházejí žádné sítě technické infrastruktury. 

 

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

5.3.1 Voda 

Pro potřeby stavby budou na staveništi umístěny čtyři nádrže na vodu o jednotlivém 

objemu 1 m3, jejich doplňování si zajistí dodavatel sám. 

 

5.3.2 Kanalizace:  

Na staveništi bude chemické WC, které nepotřebuje odvodnění. 

 

5.3.3 Elektrická energie:  

Elektrickou energii si zajistí dodavatel vlastními silami a to pomocí přenosného 

benzínového agregátu a potřebném výkonu. 
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Při průzkumu staveniště se na spodní vodu nenarazilo, v případě vytrvalých dešťů ve 

fázi výkopů, bude nutno odčerpávad vodu do kanalizační vpustě do doby betonáže. 

 

5.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 

úprav pro osoby s omezenou a schopností pohybu a orientace 

Na staveniště nebudou mít nepovolané osoby přístup, staveniště je oploceno, zajištění 

výkopů a stavebních konstrukcí bude dle platných bezpečnostních předpisů. Osoby s 

omezenou schopností pohybu a orientace se na staveništi nebudou vyskytovat. 

 

Při realizaci přípojek vody, kanalizace a elektřiny bude výkop trvale zajištěn překrytím 

pro umožnění přejezdu vozidly a pro zamezení pádu osob do tohoto výkopu. Tato opatření 

vyplynou z povolení záboru veřejné komunikace, které bude nutno před realizací dotčených 

přípojek vyřídit na příslušném odboru Obecního úřadu Štěpánkovice. 

 

5.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Nedotýká se. 

 

5.6 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Je navrženo na maximální počet pracovníků, kteří se na dané stavbě vyskytnou, tj.10. 

- záchody:  jako WC je navrženo chemické typu TOI TOI 

 

5.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Nedotýká se. 

 

5.8 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

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

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

5.8.1 Z hlediska bezpečnosti práce budou dodrženy tyto právní předpisy : 

 

- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon 
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- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

- zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích 

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

- nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 

dopravními prostředky 

- nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 

- nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

- vyhláška č. 77/1965 Sb., o kvalifikaci obsluh stavebních strojů 

- vyhláška č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků 

 

5.8.2 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 

- Vymezení staveniště je vyznačeno ve výkresu ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 

- Staveniště je již oploceno, vjezd bude opatřen uzamykatelnou bránou s tabulkami 

zakazujícími vstup nepovolaných osob na staveniště. 
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- Manipulace s materiálem bude prováděna ručně a s pomocí automobilového jeřábu, 

který přemistí panely do vyšších pater. 

- Lešení fasády musí být řádně ukotveno. Kozová lešení uvnitř objektu není potřeba 

kotvit. 

- Práce ve výšce nebudou prováděny zaměstnanci osamoceně. 

- V případě nehody budou volat mobilním telefonem č. 112. 

- Výkopy budou prováděny tak, aby nedošlo k jejich sesunutí - opatření dle hloubky 

jednotlivých výkopů, případně provedení zapažení - dle aktuální soudržnosti zeminy a 

stávajících povětrnostních podmínek. Výskyt spodní vody se nepředpokládá. Ochrana 

proti pádu do výkopů bude provedena zábranami (reflexní fólie ve výšce 1,1 m na 

sloupcích 1,5 m od hran výkopu, nebudou zajištěny pouze výkopy, v nichž se bude 

pracovat. Vstupy do výkopů budou zajištěny žebříky. Prostor kolem výkopu do 

vzdálenosti rovnající se hloubce výkopu nesmí být zatěžován. Pojíždět s kolečky lze 

kdekoliv po staveništi mimo prostory vymezené kolem výkopu, které nesmí být 

zatěžovány. 

- Kolem zemních strojů se považuje za nebezpečný prostor 2 m od nebezpečného 

dosahu stroje. Tento prostor si hlídá obsluha stavebního stroje. 

- Pro pohyb mechanizace mimo stávající komunikace bude terén urovnán a povrch 

komunikací v případě dešťů upraven posypem kameniva. 

- Použití autojeřábů bude dáno aktuálními provozními podmínkami, podle kterých bude 

plán aktualizován. 

- Pro pohyb osob při betonáži budou použity dřevěné podlahové dílce z lešení, aby se 

jednotlivé osoby se nemusely pohybovat po armaturách.  

- V harmonogramu prací je potřeba zohlednit dobu potřebnou pro tuhnutí betonu do 

požadované minimální pevnosti. 

- Na staveništi se objevují 3 sklady: 

- dva uzamykatelné sklady pro materiály 

- jeden uzamykatelný sklad pro nářadí 

- Sypké materiály budou po přivezení zabudovány nebo krátkodobě uloženy vedle 

deponie s ornicí 

- Sklenářské práce nebudou prováděny, bude pouze manipulace s okny.  

- Při realizaci střechy je nutné, aby montážníci používali systém zachycení pádu 

kotvený k hotovým částem konstrukce. Riziko zasažení padajícím materiálem z výšky 
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je aktuální všude pod místy práce ve výšce - tyto prostory budou ohrazeny zábranami 

podle požadavků nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

-  

5.9 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

    Na staveništi se nenachází vzrostlá zeleň. S odpady bude nakládáno v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb. 

 

   Sejmutá ornice bude uložena na deponii a po dokončení stavby rozprostřena na neza- 

stavěných částech pozemku. 
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6 Technologický p ředpis pro montáž d řevěných panal ů 

 

Stavební systém dřevěných velkoplošných dílců  je moderní stavební systém určený 

především pro výstavbu nízkoenergetických domů. Předností tohoto systému je mimo jeho 

výborné tepelně izolační vlastnosti velmi jednoduchá, snadná, rychlá a přesná výstavba, která 

je realizovatelná celoročně. Základním prvkem systému je sendvičový panel, který je dělitelný 

a zatížitelný v celé své ploše a po celém obvodu. Absence sloupků v panelu umožňuje jeho 

použití na vodorovné i svislé konstrukce. 

 

Důležité upozornění : 

Každá stavba, navržená a realizovaná v tomto systému, musí být staticky posouzena. 

Žádné údaje v této příručce nenahrazují statické posouzení konstrukcí. 

 

6.1 Stavební prvky 

Stavební systém je montážní systém hotových lehkých stavebních prvků na bázi 

sendvičových panelů z OSB desek a polystyrenu a spojovacích, výplňových a podpůrných 

prvků ze dřeva. 

 

Důležité upozornění : 

Nosné panely jsou hlavním stavebním prvkem. Tento prvek je vyráběný v základním 

provedení v typovém rozměru 1250x3000 mm při tloušťce 228 mm. 

 

Spojovací panely jsou hlavním spojovacím prvkem systému. Mají stejnou skladbu jako 

nosné panely, tedy izolační polystyrenové jádro opláštěné z obou stran OSB deskou. Spojovací 

panely mají výšku profilu 80 mm, šířky jsou pro jednotlivé typové řady 78 mm a 228 mm a 

jsou vyráběny v délce 2920 mm a 1250 mm.  

 

Dřevěné spojovací prvky jsou dalším spojovacím prvkem panelů systému. Jedná se o 

zdvojený vložený prvek a slouží k realizaci spojů panelu tzv. „na dřevo“.  

 

 

6.2 Spojovací prvky  
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Vložené dřevěné prvky jsou dalším důležitým prvkem systému, které slouží k 

vyztužení okrajů panelů nebo k jejich spojování, případně k vytváření pomocných 

konstrukčních prvků.  

 

Podpůrné sloupy jsou mimo obvodové stěny z panelů dalšími konstrukčními prvky 

nosné konstrukce stavby. Jsou dodávány z dřevěných konstrukčních hranolů KVH nebo BSH. 

 

Podpůrné nosníky jsou mimo obvodové stěny z panelů a sloupy dalšími konstrukčními 

prvky nosné konstrukce stavby. Jsou dodávány z dřevěných konstrukčních hranolů KVH nebo 

BSH. 

 

Stropní nosníky tvoří hlavní část nosné konstrukce dřevěného stropu mezi jednotlivými 

podlažími stavby. Jsou dodávány v typové rozměrové řadě z konstrukčních dřevěných hranolů 

KVH, které umožňují mimo jiné provádět vodorovné instalační rozvody v konstrukci stropu. 

 

Konstruk ční nosníky tvoří doplňkovou část podpůrných konstrukcí stavby (vaznice, 

krokve, kleštiny atd.) Jsou dodávány v typových rozměrových řadách z konstrukčních 

dřevěných hranolů KVH nebo BSH. 

 

6.3 Příslušenství 

Jedná se o spojovací prostředky, kotevní prvky, těsnící a tlumící materiály stavebního 

systému. 

 

Panelové vruty jsou určeny pro montáž sendvičových panelů mezi sebou nebo k 

dřevěným nosníkům, dřevěným rámům a I-nosníkům. Tyto vruty mají širokou diskovou hlavu, 

která při montáži eliminuje potřebu podložky, což umožňuje pevné a zároveň rychle 

provedené upevnění panelů.  
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Trámové vruty jsou speciální vruty, určené pro použití v dřevostavbách pro kotvení 

dřevěných konstrukcí mezi sebou. Oproti běžným upevňovacím prostředkům jsou navrženy 

pro vyšší bezpečnost, rychlejší a jednodušší instalaci. Slouží také k upevňování dřevěných 

konstrukčních prvků k panelům systému. Trámové vruty jsou vyráběny v různých rozměrech, 

délkách a provedeních.  

 

Universální vruty slouží ke spojování panelů mezi sebou přes vložený či spojovací 

prvek při laické montáži bez použití spon, ke kotvení panelů při založení jednotlivých stěn za 

pomoci dřevěných vložených prvků, k uchycení výdřevy stavebních otvorů, kotvení desek 

podlahy k nosníkům stropu a ke spojování vložených dřevěných prvků mezi sebou. Jsou 

dodávány v různých provedeních a rozměrech. 

 

Spony se používají při profesionální montáži pro spojování panelů mezi sebou přes 

vložený či spojovací prvek, ke kotvení panelů při založení jednotlivých stěn za pomoci 

dřevěných vložených prvků, k uchycení výdřevy stavebních otvorů atd. 

Spony mají předepsaný rozměr drátu 1,8 mm, délku 44 mm a jsou v provedení s 

dlátovým sekem a pryskyřicí. 

 

Kotvy do betonu jsou ocelové pozinkované hmoždinky, případně závitové tyče ve 

spojení s širokou podložkou a maticí v pozinkovaném provedení, zalité do betonu nebo 

kotvené chemicky.  

 

Třmeny stropních nosníků jsou ocelové pozinkované třmeny pro kotvení stropních 

nosníků k obvodovým stěnám z panelů.  

 

6.4 Těsnící prostředky 

 

Soupis těsnících prostředků : 

PU lepidlo, PU pěna, difuzní pásky, tlumící pásky, komprimační pásky, parotěsné a 

paropropustné samolepící pásky a fólie. 

 

Polyuretanové jednosložkové tepelně a akusticky izolační stavební lepidlo se 

používá ve styku prvků dřevo – dřevo nebo dřevo – OSB deska. 
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Polyuretanová jednosložková montážní pěna se používá pro utěsnění a izolaci spár 

ve styku prvků dřevo – polystyren nebo OSB – polystyren, ve styku mez deskami 

jednotlivých panelů mezi sebou, pro utěsnění a izolaci spáry mezi spodní částí základových 

pražců a základovou deskou a pro utěsnění a izolaci spár mezi panelovou konstrukcí a 

dřevěnými konstrukčními prvky. 

 

Mírn ě roztažitelná lepící páska je určená pro paronepropustné přelepení vnitřních 

spojů panelů. Lepící vrstva je extrémně odolná proti stárnutí a vhodná téměř pro všechny 

podklady. Páska je vzduchotěsná, s vysokou lepivostí k podkladu. 

 

Jednostranně lepící PE pěna bez krycí vrstvy se aplikuje na vrchní stranu nosníků a 

panelů před uložením podlahových OSB desek. 

 

Jednostranně lepící expanzní páska slouží k utěsňování spár mezi jednotlivými 

konstrukčními částmi stavby. 

 

Samolepící parotěsné a paropropustné pásky a fólie slouží k utěsňování spár mezi 

jednotlivými konstrukčními částmi stavby, např. Pro utěsnění spár mezi spoji panelů, výplní 

otvorů a mezi panelovou konstrukcí a dalšími konstrukcemi. 

 

6.5 Nářadí 

Dřevo v původní nebo aglomerované podobě a polystyren jsou převládajícími materiály 

ve stavebním systému. Tomu také odpovídá skladba pomůcek a nástrojů potřebných k 

realizaci stavby. Zde uvádíme soupis základního nářadí a vybavení, které pro montáž staveb ze 

systému budete potřebovat : 

 

− svinovací metr (5m) tesařská tužka dvoumetrová vodováha kladivo 

− gumová palice 

− křížové a ploché šroubováky pistole na PU lepidla a pěny 

− stranové klíče 

− plochá dláta vrtáky do dřeva 

− vrtáky do betonu 
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− kulatý drátěný kartáč na stopce  

− ruční listová pila 

− elektrická vrtačka 

− elektrická úhlová bruska 

− elektrická listová nebo řetězová  

− pila aku šroubovák 

− ruční elektrická kotoučová pila 

− výsuvný 5m žebřík kompresor 

− pneumatická sponkovačka 

− u objektů o více než jedno podlaží  

− je nutné lešení 

 

6.6 Manipulace a skladování 

Je velmi důležité dodržení níže uvedených základních pravidel pro manipulaci s panely 

a ostatními prvky stavebního system: 

 

− panely přepravujte a skladujte vždy naležato 

− při ruční manipulace nezdvíhejte panely za hodní desku 

− při skladování položte panely na tři podklady tak, aby panel byl uložen stabilně a ve 

vodorovné poloze 

− panely ukládejte na sebe tak, aby zátěž na spodní panel byla maximálně 1500 kg 

− panely a ostatní prvky a příslušenství systému je nutné ochránit při skladování před 

účinky nepříznivých povětrnostních vlivů 

− panely se přepravují vždy naležato 

− optimální šíře ložné plochy vozidla je 2500 mm 

− nakládka u výrobce je prováděna mechanizovaně proškolenými pracovníky 

− vykládka na staveništi se provádí ručně, nebo pomocí mechanizace 

− v případě ruční vykládky je třeba zajistit dostatečný počet pracovníků pro bezpečné 

složení prvků. Nejtěžší panel má hmotnost cca 80 kg 
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6.7 Než začnete stavět 

Před započetím stavby si překontrolujte stav a počet všech dodaných stavebních prvků a 

příslušenství dle dodacího listu a montážní dokumentace stavby. Následně si překontrolujte 

veškeré montážní příslušenství, stavební nástroje a veškeré nářadí potřebné k realizaci stavby. 

Opravdu detailně si prostudujte kompletní stavebně – technickou a montážní dokumentaci a 

stavební postupy. Než začnete stavět je nezbytně nutné detailně přeměřit a překontrolovat 

stropní desku stavby a případné kotvící prvky, zda jsou provedeny v souladu se stavebně – 

technickou a montážní dokumentací. Rovinnost a parametry základové desky a správné 

provedení případných kotvících prvků mají přímý vliv na kvalitu a správnost montáže 

konstrukce systému. 

 

Nechte si od dodavatele stropní desky vypracovat protokol o geometrickém zaměření 

stropní desky, týkající se rovinnosti s označením nejnižšího a nejvyššího bodu v místech 

uložení základových pražců s údaji v mm. Kvalita provedení stropní desky a její geometrie 

musí odpovídat platným normám. 

 

Důležité upozornění : 

 

Věnujte prosím ve vlastním zájmu stropní desce co největší pozornost. Svými rozměry, 

úhly a zpracováním musí základová deska naprosto přesně odpovídat stavebně – technické a 

montážní dokumentaci stavby! 

 

Počet pracovníků nikdy nemůže být menší než dva pracovníci, což vychází z 

požadavků na bezpečnost práce a z možností manipulace s nejtěžšími prvky systému 

Stavební systém se skládá z lehkých stavebních dílců, proto není v běžných případech na 

stavbě potřebná těžká manipulační technika a mechanizace, ale v případě montáže těžších 

prvků je vždy nutné brat zřetel a přizpůsobit tomu počet pracovníků nebo si zajistit potřebnou 

manipulační techniku. 
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6.8 Technologické postupy 

6.8.1 Dělení a úprava rozměrů panelů 

 

Nejběžnější způsob dělení a úpravy rozměrů panelů je rozříznutí panelu ruční 

elektrickou kotoučovou pilou. Panely je možné jednoduše upravit na požadované rozměry, 

odříznuté části je možné dále ve stavbě použít. V případě potřeby je možné řezat panely pod 

úhlem nebo v tloušťce panelu. Vzhledem k tomu, že panely mají větší tloušťku, než bývá 

prořez těchto běžných pil, je nutné proříznout plášť panelu z OSB desky nejprve z jedné a 

potom z druhé strany a v případě potřeby doříznout zbytek tloušťky polystyrénového jádra 

ruční listovou pilou. Tak se provádějí kolmé i šikmé řezy. Pokud bude dostatečná rovinnost a 

čistota řezu, je možné použít i jiné nářadí, vhodné pro tento účel (např. řetězovou pilu, 

přímočarou pilu apod.) 

 

6.8.2 Spojování panelů 

Nejběžnější způsob spojování panelů je buď spojování spojovacím panelem nebo tzv. 

spojem „na dřevo“, kdy je spoj realizován dřevěným spojovacím prvkem nebo spojenými 

vloženými prvky. Spojovací panel se vkládá do montážní drážky již usazeného panelu. 

Montážní drážka panelu se musí před vložením spojovacího panelu řádně vypěnit PU pěnou, 

která se nanáší ve třech rovnoběžných pruzích tak, aby zůstaly průchodné prostupy pro 

elektroinstalaci. Na styk OSB desky nosného panelu a OSB desky spojovacího panelu se 

nanese PU lepidlo. Při vkládání spojovacího panelu je důležité zkontrolovat jeho správnou 

orientaci vzhledem k předvrtaným instalačním otvorům. Podle potřeby je nutné spojovací 

panel před použitím zkrátit na požadovanou délku. Podle zvolené technologie se spoje 

zajišťují vruty nebo sponkami a to z obou stran panelu. Vzdálenost spojovacích prostředků 

může být maximálně 150 mm. Na takto osazený spojovací panel se nasadí další stěnový panel. 

Před osazením se do drážky panelu opět nanese PU a na styky OSB desek PU lepidlo. Mezi 

OSB deskami dvou sousedních panelů musí po osazení zůstat dilatační spára 3-5 mm, která se 

následně z obou stran vypění PU pěnou. Pomocí dvoumetrové vodováhy zkontrolujte svislost 

panelu a opět spoj zajistěte vruty nebo sponkami a to z obou stran panelu. 
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Spoj na dřevo se používá v případě potřeby statického posílení spoje (například u 

větších překladů, při vložení sloupků do stěny atd.) a je předepsán montážní dokumentací. Ke 

každé tloušťce panelu jsou dodávány příslušné dřevěné vložené prvky. Tloušťka vloženého 

prvku je vždy 40 mm a šířka vloženého prvku odpovídá šířce montážní drážky panelu. 

 

Spojovací prvek pro spoj na dřevo vznikne spojením více kusů vložených prvků, 

které se slepí PU lepidlem a lisovací tlak se zajistí sešroubováním vruty do dřeva nebo 

probitím krouceným stavebními hřebíky. Spojovací prostředky se použijí ve dvou řadách po 

obvodu sloupku ve vzdálenosti min. 25 mm od hrany sloupku. Množství a druh použitých 

spojovacích prostředků určuje stavebně – technická a montážní dokumentace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 - Spoj panelú na dřevo 

 

Upozornění : 

 

Dřevěné spojovací prvky nemají prostupy pro elektrickou instalaci. V případě potřeby 

je možné je vyvrtat dodatečně v souladu se stavebně – technickou a montážní dokumentací. 
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Spoj dřevo – polystyren se u spoje na dřevo podobně jako u spojovacích panelů těsní 

PU pěnou, kontaktní plochy dřevo – OSB se slepí PU lepidlem. Mezi OSB deskami dvou 

sousedních panelů musí po osazení zůstat dilatační spára 3-5 mm, která se následně z obou 

stran vypění PU pěnou nebo utěsní jiným vhodným materiálem (tmel, komprimační páska 

atd.). Pomocí dvoumetrové vodováhy se zkontroluje svislost panelu a spoj opět zajistí vruty 

nebo sponkami a to z obou stran panelu. Vzdálenost spojovacích prostředků může být 

maximálně 150 mm. 

 

Obr. 2 - Spoj panelů dřevo polystyren 

 

6.8.3 Zakončení panelů 

Veškeré hrany panelů po obvodu stěn a otvory pro okna a dveře musí být vždy 

zakončeny dřevěným vloženým prvkem – zabedněny. Bednění panelů a otvorů se provádí tak, 

že se do obvodové drážky vloží dřevěný vložený prvek na PU pěnu, která se nanáší na 

polystyren ve třech rovnoběžných pruzích. Na styk OSB desky panelu a vloženého prvku se 

nanese PU lepidlo. Do drážky se vloží dřevěný prvek zkrácený dle potřeby. Podle zvolené 

technologie se spoj zajistí vruty nebo sponkami a to z obou stran panelu. Vzdálenost 

spojovacích prostředků může být maximálně 150 mm. 
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UPOZORNĚNÍ :  

 

Při bednění otvorů pro okna a dveře platí zásada vybednit vždy nejdříve vodorovné 

hrany otvorů a následně pak hrany svislé tak, aby vodorovné vložené prvky byly vždy 

přeloženy přes svislé ! Panel se většinou zakončuje jedním dřevěným vloženým prvkem. V 

případě potřeby zakončení panelu více vloženými prvky je nutné upravit montážní drážku na 

požadované rozměry a přizpůsobit počet spojovacích prostředků (vrutů nebo spon) počtu 

použitých vloženým prvků. 

 

 

Obr. 3 - Zakončení panelů 
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6.9 Kotvení panelů k podpůrným konstrukcím 

Panely musí být kotveny tak, aby nedocházelo ke smykovému namáhání rovnoběžně s 

rovinou OSB desky. Dále není přípustné tahové namáhání kolmo na rovinu panelu. V praxi to 

znamená, že panely nemohou být zavěšeny na svislou podpůrnou konstrukci za jednu OSB 

desku a také nemohou být za jednu OSB desku podvěšeny pod šikmé a vodorovné konstrukce. 

Panely musí být vždy k podpůrné konstrukci připevněny vruty přes celou svojí tloušťkou přes 

obě OSB desky. Vodorovné konstrukce z panelů jsou konstrukce podlah, stropů a střešních 

plášťů. Nejběžnější podpůrnou konstrukcí jsou dřevěné prvky (nosníky KVH, BSH, nosníky 

KN-I), stěny z panelů nebo betonové konstrukce (pasy, patky atd.). Panely mohou být spojeny 

spojovacím panelem nebo dřevěným vloženým prvkem dle montážní dokumentace. K 

podpůrné konstrukci se panely připevní panelovými vruty příslušné délky. Vzdálenost vrutů 

od hrany panelu je cca 50 mm. 

 

Šikmé podpůrné konstrukce panelů jsou například krovy pro sedlovou střechu. Kotvení 

panelů k nim se provádí stejně jako u vodorovných podpůrných konstrukcí. 

 

Základní podmínkou je vodorovná podpora panelů pod oběma deskami OSB panelu 

(založení panelu), aby svislé síly v opláštění mohly být přeneseny přes OSB desky panelu do 

této vodorovné podpory. Vzdálenosti podpor určuje stavebně – technická a montážní 

dokumentace. Kotvení se provádí podle materiálu podpůrné konstrukce buď panelovými vruty 

příslušné délky nebo se provádí podle materiálu podpůrné konstrukce buď panelovými vruty 

příslušné délky nebo předepsanými spojovacími prostředky. Vzdálenost vrutů od hrany panelu 

je přibližně 50 mm. 

 

6.10 Založení stavby 

Technologii kotvení a vzdálenosti kotvících prvků stanoví projektová dokumentace. 

Pokud budou kotvící prvky (např. závitové tyče) osazovány již při vylévání stropní desky, je 

nutné ochránit jejich závit před znečištěním a poškozením. Vždy používejte kotevní materiál 

s dostatečnou ochranou proti korozi (pozinkování, nerez). Stropní konstrukce musí odpovídat 

projektu a při jejím přebírání je nutné zkontrolovat rozměrové tolerance, rovinnost, 

vodorovnost, a pravoúhlost stropní konstrukce. 
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6.10.1 Postup založení stavby na betonovou stropní desku : 

Podle způsobu kotvení panelů k stropní desce si připravte potřebný materiál a nářadí. 

Pokud nejsou kotvící prvky již součástí stropní desky, umístěte základové pražce na stropní 

desku opatřenou v místě uložení základových pražců předepsanou izolací. Pokud stavebně – 

technická a montážní dokumentace neurčuje jiný způsob, usažují se základové pražce obvykle 

tak, aby jejich venkovní hrana lícovala s venkovní hranou stropní desky. Ve středové ose 

základových pražců vyvrtejte otvory o průměru 19 mm, ve vzdálenostech daných montážní 

dokumentaci pro umístění kotev. Základové pražce znovu vyrovnejte do správné polohy a 

vyvrtané otvory označte na stropní desku. Do stropní desky vyvrtejte otvory hluboké tak, aby 

závitová tyč vystupovala 150 mm nad rovinou desky. Porušenou izolaci v místě kotev 

vytmelte tmelem doporučeným výrobcem izolace. 

 

Základové pražce nasaďte na kotvící závitové tyče a na ně vedle tyčí si vyrovnejte 

vložené prvky zkrácené na potřebnou délku. Spoje základových pražců a vložených prvků 

nesmí být nad sebou ale tak, aby se vzájemně přesahovaly alespoň o jeden kotvící prvek. 

Stejně tak v rozích musí být základový pražec a vložený prvek vždy přeloženy vzájemně přes 

sebe. Délka neprůběžných dřevěných vložených prvků v rozích stavby a u kolmého napojení 

příček musí být vždy o 15 mm kratší, než základový pražec, aby vznikl prostor pro OSB 

desku panelu. 

 

Na vložené prvky si vyznačte vzdálenosti kotevních prvků a vyvrtejte do nich otvory o 

průměru 19 mm. Otvory vyvrtejte tak, aby po usazení vloženého prvku na základový pražec 

byla hrana vloženého dřevěného prvku od hrany základového pražce z venkovní strany 

odsazena o 16 mm (vznikne tak polodrážka pro OSB desku panelu). 

 

Výškové vyrovnání základových pražců provádějte od nejvyššího bodu základové 

desky pomocí dvoumetrové vodováhy nebo nivelačního přístroje. Pomocí vhodných 

velkoplošných obdélníkových podložek tloušťky 1-3 mm (např. Pozinkovaných plechů) 

výškově vyrovnejte základové pražce. Na kotevní tyče navlékněte podložky a našroubujte 

matice. K nejbližší kotvící tyči od nejvyššího bodu stropní desky umístěte obdélníkovou 

vyrovnávací podložku a jemně dotáhněte matici na kotvící závitové tyči. Podložky umístěte 

vždy k závitové tyči a do poloviny vzdálenosti mezi nimi. 
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Postupně umístěte potřebné množství vyrovnávacích podložek tak, aby vrchní hrana 

pražce byla neustále ve vodorovné rovině. Po celkovém vyrovnání základových pražců 

sejměte matice s podložkami. 

 

Na základové pražce naneste předepsaným způsobem PU lepidlo a nasaďte předvrtané 

vložené prvky. Dřevěné prvky se základovými pražci musí tvořit z obou stran polodrážku pro 

uložení panelů. Opět navlékněte podložky a našroubujte matice. Postupně je dotahujte, 

nejdříve slabě, tak abyste mohli provést ještě před konečným dotažením matic kontrolní 

měření rovinnosti a celkové geometrie základových pražců. Je-li vše v pořádku dotáhněte 

matice. Po dotažení odřízněte části závitových tyčí nad maticemi. 

 

Spáry mezi stropní deskou ( hydroizolací ) a základovými pražci je nutné řádně 

vypěnit PU pěnou a z venkovní a vnitřní strany vzduchotěsně uzavřít. Způsob utěsnění spáry a 

použité materiály stanoví stavebně - technická a montážní dokumentace. 
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Obr. 4 - Založení panelu na základové desce 

 

6.11 První roh stavby 

Po založení stavby můžeme začít s osazením panelů prvního rohu stavby. Můžeme začít 

stavbu jakýmkoli venkovním rohem, který tvoří spojení dvou panelů a postupovat pak v 

montáži dalších panelů či prvků. Postup při realizaci všech rohových prvků je shodný. Postup 

při zakládání prvního rohu v přízemí nebo v patře je obdobný. 
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UPOZORNĚNÍ :  

 

Vždy je důležité, aby panel stál při montáži oběma OSB deskami na staticky pevné 

podpoře (základovém pražci). V případě montáže v patře netvoří tuto podporu základový 

pražec, ale konstrukce hrubé podlahy patra z OSB desek. 

 

UPOZORNĚNÍ :  

 

Před započetím montáže panelů si na spodní vložený prvek vyznačte podle montážní 

dokumentace spoje jednotlivých panelů a umístění stavebních otvorů. Budete si tak moci 

průběžně kontrolovat, zda stavba odpovídá stavebně – technické a montážní dokumentaci. 

 

6.11.1 Postup montáže prvního rohu stavby 

Na spodní průběžný vložený prvek naneste v místě montovaného panelu PU pěnu a do 

polodrážek vzniklých osazením spodního vloženého prvku na základovém pražci naneste PU 

lepidlo. Panel zvedněte do svislé polohy a rohem nasaďte na značku umístění panelu na 

spodním vloženém prvku. Pomalým sklopením panel usaďte na základový pražec. Panel musí 

končit na hraně kde končí spodní vložený prvek, základový pražec i základová deska. 

 

Spoj panelu a vloženého prvku zajistěte předepsaným způsobem sponami nebo vruty 

po obou stranách panelu (typicky max. Po 150 mm, na 1 bm spoje panelu tak přijde 7 ks spon 

nebo vrutů z každé strany). Hranu panelu na rohu stavby ukončete vloženým prvkem kratším 

o 80 mm, než je výška venkovní hrany montovaného panelu. 

 

Druhý, přisazený panel před montáží zakončete vloženým prvkem opět kratším o 80 

mm. Stejným způsobem jako u prvního panelu naneste na spodní vložený prvek PU pěnu a 

PU lepidlo, navíc naneste PU lepidlo na stykovou plochu obou panelů. Panel nasaďte rohem 

na značku umístění panelu na spodním, přisazeném vloženém prvku a postupně jej sklopte a 

dorazte k průběžnému panelu. Spoj panelu a vloženého prvku zajistěte předepsaným 

způsobem jako u prvního panelu. Oba panely vyrovnejte do svislé polohy a vrutem příslušné 

délky je sešroubujte z venkovní strany v horní části panelu. Vruty se umísťují na svislou osu 

tloušťky přisazeného panelu. 
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Zkontrolujte vodováhou svislost obou panelů a pokud je vše v pořádku, zajistěte vruty 

rohový spoj panelů v celé délce. Maximální rozteč vrutů mezi sebou je 600 mm, kdy první 

vrut je vzdálen vždy max. 150 mm od spodní a horní hrany panelu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 - Detail napojení rohu 

 

6.12 Obvodové stěny 

Důležité upozornění : 

 

Montáž a spojování panelů provádějte vždy tak, aby prostupy pro elektrickou instalaci 

na sebe vzájemně navazovaly. Dřevěné spojovací prvky, vložené sloupky a vložené prvky 

nemají prostupy pro elektrickou instalaci. V případě potřeby je možné je vyvrtat dodatečně v 

souladu se stavebně – technickou a montážní dokumentací. 

 

Obvodový plášť stavby a vnitřní stěny jsou vytvořeny sestavením a smontováním 

jednotlivých panelů a dalších prvků podle montážní dokumentace. Postup při montáži 

obvodových a vnitřních stěn v přízemí nebo v patře je obdobný. 
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6.12.1 Postup montáže obvodových a vnitřních stěn 

Do montážní drážky již namontovaného panelu  naneste předepsaným způsobem PU 

pěnu a PU lepidlo. Do takto připravené montážní drážky vložte spojovací prvek dle montážní 

dokumentace. Spoj panelu a spojovacího prvku zajistěte předepsaným způsobem sponami 

nebo vruty po obou stranách panelu. Do drážky montovaného panelu a na spodní vložený 

prvek naneste předepsaným způsobem PU pěnu a PU lepidlo. Panel nasaďte rohem na značku 

umístění panelu na spodním vloženém prvku a postupně jej sklopte a dorazte k prvnímu 

panelu. Spoj panelu a spojovacího prvku zajistěte předepsaným způsobem sponami nebo vruty 

po obou stranách panelu. Stejným způsobem pokračujte s montáží dalších panelů a takto 

vytvořte postupně všechny stěny stavby.  

 

Obvod stavby nemusí být montován vždy v jednom směru, naopak je důležité, aby 

jako poslední montovaný panel zůstal k osazení panel průběžný nebo překlad v otvoru. 

Přisázený celý panel není totiž vůbec jednoduché jako poslední do stěny správně zamontovat. 

Pokud nelze dokončit stavbu během jednoho pracovního cyklu v takovém rozsahu, aby byla 

zajištěna její dostatečná tuhost především ve vodorovném směru, je vhodné zvolit způsob 

výstavby tak, aby jednotlivé rohy stavby postupně tuto funkci zajišťovaly, případně stavbu 

pomocí vhodných pomocných prvků vyztužit (zavětrovat). Montáže patra dokončete 

uzavřením vrchní části panelů. Do montážní drážky ve vrchní stavbě hraně panelů nanesete 

PU pěnu a PU lepidlo a vložte vložené prvky tak, aby spoje jednotlivých vložených prvků 

byly mimo spoje panelů. Vložené prvky nad otvory pro okna a dveře musí být průběžné. 

Všechny spoje panelů přelepte z vnitřní strany parotěsnou těsnící páskou. 
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Obr. 6 - Skladba obvodové stěny 

 

6.13 Stavební otvory 

Stavební otvory pro okna a dveře lze provést dvěma způsoby. Otvory je možné vytvořit 

tzv. Vyskládáním, tedy spojováním předem naformátovaných panelů na parapetní (podokenní) 

a překladové (nadokenní) panely, nebo dodatečným vyřezáním otvorů v již hotově stěně. 

Menší otvory bývá výhodnější vyřezat, větší naskládat. 

 

UPOZORNĚNÍ :  

 

Vodorovné vložené prvky musí být vždy přeloženy přes svislé vložené prvky, aby byla 

zajištěna jejich statická funkce ! 

 

6.13.1 Postup montáže stavebních otvorů vyskládáním 

Při vytváření otvorů vyskládáním postupujte stejně jako u spojování panelů obvodové 

stěny. Použité spojovací prvky pro řešení otvoru vyskládáním předepisuje stavebně – 

technická a montážní dokumentace. Podokenní panel připojte na sousední panel a k němu 

připojte  další obvodový panel v plné výšce.  Pokud je spoj panelů spojovacím prvkem,  dbejte 
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na to, aby na sebe vzájemně navazovaly prostupy pro elektroinstalaci. 

 

Horní montážní drážku podokenního panelu zakončete připraveným vloženým prvkem 

přesahujícím až do montážních drážek sousedních panelů, lemujících stavební otvor. Připravte 

si vložené prvky stejné délky jako je výška stavebního otvoru a zabedněte jimi svislé 

montážní drážky panelů lemujících stavební otvor. Na tyto svislé vložené prvky vodorovně 

položte připravený vložený prvek nadokenního panelu. Nadokenní panel nasuňte shora na 

předem osazené spojovací prvky v montážních drážkách panelů lemujících stavební otvor. 

Všechny spoje proveďte předepsaným způsobem. 

 

6.13.2 Postup montáže stavebních otvorů vyřezáním 

Při vytváření otvorů vyřezáním v již hotové stěně dodržujte následující pravidlo : 

neřezat otvory přes více než dva spoje panelů. K vyměření otvoru můžete využít nejbližší spoj 

panelu, který je z obou stran ve stejném místě. Otvor si na stěnu z obou stran překreslete. 

Ruční elektrickou okružní pilou vyřízněte desky pláště panelu z obou stran stěny, ruční 

listovou pilou prořízněte zbylý polystyren a vyndejte vyříznutý dílec. 

 

6.14 Podpůrná konstrukce 

Podpůrné konstrukce tvoří nosníky (průvlaky, vaznice, překlady) a sloupky a slouží jako 

statická podpora pro nosné konstrukce podlah, střech apod. 

 

Na jednotlivé prvky podpůrných konstrukcí se používají podle způsobu využití dřevěné 

konstrukční hranoly KVH nebo BSH. Rozměry a umístění jednotlivých prvků podpůrných 

konstrukcí a a způsoby jejich spojování určuje projektová a stavebně – technická a montážní 

dokumentace. 

 

Pokud jsou sloupky umístěny ve stěně, je vhodné je umístit do spoje dvou panelů, kde 

zároveň tvoří i spojovací prvek. 

 

K betonovým konstrukcím se mohou sloupy kotvit pomocí rektifikačních patek, které 

umožňují výškové nastavení sloupu. Patky jsou hmoždinkami ukotveny k základové desce. 

Dřevěné spoje se provádějí podle zásad spojování dřevěných konstrukcí. 
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UPOZORNĚNÍ :   

 

Podpůrné konstrukce jsou základem pro správnou montáž následných konstrukcí (strop, 

střecha..). Věnujte prosím maximální pozornost jejich rozměření a vyrovnání. 

 

6.14.1 Postup montáže podpůrné konstrukce : 

Při montáži stěny, kde má být vložen sloupek pro podpůrné konstrukce jej podle 

montážní dokumentace připravte, vyřízněte OSB desky panelu do potřebného tvaru, vypalte 

montážní drážku ne požadovanou hloubku a připravený sloupek předepsaným způsobem 

zabudujte do stěny. Sloupy a průvlaky zkraťte na požadovaný rozměr dle montážní 

dokumentace a začistěte. Pokud  budete používat rektifikační patky, vyvrtejte do středu 

spodních částí sloupů otvory o větším průměru než jsou závitové tyče na rektifikačních 

patkách v délce cca 200 mm. Pokud budete spoje čepovat, vytvořte dlaby (nezapomeňte na 

případné dlaby z horní strany nosníků pro osazení sloupů dalšího podlaží). 

 

Na stropní desku si vyznačte umístění podpůrných sloupů a nastavte si potřebnou 

výšku sloupků pomocí rektifikačních patek. Výšky sloupů srovnejte pomocí vodováhy, nebo 

hadicové vodováhy či laseru tak, aby spojnice dosedacích ploch všech podpůrných sloupů a 

sedel ve stěnách byla v požadované rovině. Na všechny dřevěné čepované i ploché spoje 

naneste PU lepidlo a sestavte podpůrnou konstrukci. Proveďte kontrolu umístění rovinnosti a 

svislosti všech prvků podpůrné konstrukce a spoje zajistěte spojovacími prvky. Pomocí 

hmoždinek upevněte patu rektifikační patky podpůrného sloupu k základové desce. 

 

6.15 Nosná konstrukce dřevěného stropu 

6.15.1 Postup montáže nosné konstrukce dřevěného stropu 

Na vnitřních stěnách po obvodu celé stavby si vyznačte vodorovnou rovinu v úrovni 

horní hrany stěny. Případné přesahy přes tuto rovinu je nutné zarovnat, aby budoucí podlaha 

dalšího patra mohla být rovná.Podle montážní dokumentace si na vnitřní stěnu označte středy  

(osové vzdálenosti) jednotlivých nosníků. V místě značek připevněte předepsaným způsobem 

třmeny nosníků tak, aby horní hrany stěny a zároveň boční plocha nosníku byla svislá. Počty 

vrutů předepisuje stavebně – technická a montážní dokumentace. Vložte do třmenů stropní 

nosníky  a  zajistěte je vruty. Pokud  jsou  nosníky položeny  na  průvlaku, upevněte je pomocí  
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dřevěných vložených prvků a vrutů tak, aby nedocházelo k jejich klopení.V průběhu montáže 

provádějte měření rovinnosti pomocí dvoumetrové vodováhy v podélném směru nosníků i 

napříč jednotlivými řadami nosníků. Na vrchní části všech nosníků a stěn, na kterých  bude 

položena podlaha následujícího patra, nalepte samolepící těsnící pásku. Šířku pásky zvolte 

podle šířky nosníku, případně ji na stěnách nalepte ve více pruzích vedle sebe.Na vrchní 

stranu vnitřní OSB desky panelů obvodových stěn, na kterých bude položena podlaha 

následujícího patra, nalepte komprimační pásku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 - Uložení stropního nosníku 

 

6.16 Hrubá podlaha patra 

Posledním krokem k dokončení montáže jednoho patra budovy je zaklopení stropu OSB 

deskami. Nejdříve je nutné prověřit rovinu a rozměry celé plochy.Tento krok je stejně důležitý, 

jako přeměření stropní desky.Pokud rovinnost a rozměry nebudou odpovídat stavebně- 

technické a montážní dokumentaci, může to v následné montáži dalšího patra způsobit 

nerovnosti a nepřesnosti v umístění jednotlivých částí konstrukcí a tím zkomplikovat průběh 

realizace stavby. 
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6.16.1 Montáž hrubé podlahy patra 

Postup montáže : 

 

Na základě montážní dokumentace položte podlahové desky napříč stropních nosníků, 

postupujte v řadách. Podlahové OSB desky musí být vždy přeloženy přes horní hranu stěny z 

panelů, aby lícovaly s jejím vnějším krajem. První desku založte s mírným přesahem vůči 

prvnímu rohu, vytvoříte si tak prostor pro následné vyrovnání případných úhlových 

nerovností. Přesah nakonec odřízněte podle vnějšího okraje stěny, čímž zároveň odstraníte z 

kraje desky pero nebo drážku tak, aby v řezu celá deska z vnějšku lícovala s obvodovou 

stěnou. Na konci řady zůstane zbytek desky, který odřízněte a použijte jej na začátku nové 

řady. Tím zmenšíte prořez materiálu na minimum a dosáhnete přesazení příčných spojů 

jednotlivých desek. Podlahové desky připevňujte ve vzdálenosti maximálně po 150 mm na 

podlahové nosníky předepsanými vruty a zároveň je v drážkách lepte PU lepidlem. V otvoru 

pro schodiště zařízněte OSB desky na vnitřní hraně nosníků. 

 

6.17 Založení patra na dřevěné konstrukci stropu 

UPOZORNĚNÍ :  

 

Před započetím montáže panelů si na spodní vložený prvek (kotvený přes OSB desky 

hrubé podlahy do horních vložených prvků stěn spodního patra) VYZNAČTE podle montážní 

dokumentace umístění otvorů, případných vložených sloupků a jednotlivých panelů. Tímto si 

budete moci kontrolovat, zda vaše stavba odpovídá stavebně-technické a montážní 

dokumentaci. Založením spodního vloženého prvku patra na podlaze z OSB desek si vytvoříte 

základní nosný prvek po obvodu celé stavby, na něž jsou v dalších krocích montovány 

obvodové panely daného patra stavby. 

 

6.17.1 Postup montáže základního vloženého prvku 

Spodní vložený prvek připevňujte předepsaným způsobem po obvodu v místě uložení 

stěn patra 15 mm od venkovní hrany podlahy a v místech založení vnitřních příček. Množství, 

druh a umístění spojovacích prvků určuje stavebně- technická a montážní dokumentace. Do 

spoje mezi vložený dřevěný prvek a desku podlahy z OSB naneste předepsaným způsobem 

PU lepidlo. V rozích a v místech napojení přisazených vložených prvků pro umístění vnitřních  
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stěn z panelů vynechejte mezi přisazenými a průběžnými vloženými prvky mezeru 15 mm. 

Postup při montáži obvodových a vnitřních stěn v přízemí nebo v patře je obdobný. Úprava 

panelů pro řešení šikmých stěn (např. Štíty) je popsána v kapitole – Dělení a úprava rozměrů 

panelů. 

 

6.18 Střešní plášť z panelů 

Závěrečnou fází celé stavby je realizace střešního pláště. Jejich aplikací dojde k 

uzavření budovy a k posílení celkové tuhosti stavby. 

 

Všechny panely musí být pokládány z podpory na podporu, aby byla zajištěna statická 

únosnost střechy. Pokud je osová vzdálenost podpor větší než 3000 mm (tj. maximální délka 

dodávaných panelů), mohou být panely nastaveny pomocí dřevěných spojovacích prvků. 

Způsob kladení panelů, jejich velikost, dimenze podpor, vzdálenost, způsob spojování a 

kotvení panelů vždy určuje stavebně-technická a montážní dokumentace. Stavební systém 

umožňuje realizovat z panelů střešní pláště rovných, pultových, sedlových, valbových i jiných 

typů střech včetně řešení nároží a úžlabí. Stavebně-technická a montážní dokumentace stanoví 

konkrétní způsoby řešení konstrukčních detailů. V případě potřeby je nutné zabezpečit 

pomocnými dřevěnými prvky montáž první řady panelů střechy. 

 

6.18.1 Postup montáže střešních panelů 

V případě potřeby si v místě montáže střešních panelů postavte lešení. Na podpůrných 

konstrukcích si podle stavebně-technické a montážní dokumentace vyměřte a vyznačte 

umístění jednotlivých panelů. Panely montujte odspodu. Pokud je to z hlediska montáže a 

bezpečnosti nutné, připravte si vhodnou pomocnou konstrukci, která umožní bezpečné uložení 

první řady panelů na požadované místo. Před uložením každého panelu naneste na kontaktní 

plochy podpůrné konstrukce a stěn předepsaným způsobem PU lepidlo.  Spoje panelů 

provádějte předepsaným způsobem za pomocí spojovacích prvků dle stavebně-technické a 

montážní dokumentace. Panely připevněte k podpůrným konstrukcím, resp. K pozednicovým 

a štítovým stěnám panelovými vruty dle stavebně-technické a montážní dokumentace. Po 

dokončení montáže první řady panelů naneste do vrchních montážních drážek první řady 

panelů PU pěnu a vložte do nich předepsané spojovací prvky. Zajistěte spoj předepsaným 

způsobem vruty nebo sponami v roztečích po 150 mm po obou stranách panelu.  
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Panely do poslední řady ve hřebeni střechy si předem připravte dle stavebně-technické 

a montážní dokumentace. Pokud jsou panely ve hřebeni střechy spojeny přes sebe, je nutné 

montovat panely průběžně. Montážní drážku vrchní strany panelů ve hřebeni střechy uzavřete 

vloženým prvkem dle stavebně-technické a montážní dokumentace. Při montáži druhé střechy 

postupujte stejným způsobem. Panely poslední řady ve hřebeni druhé strany střechy upravte 

dle stavebně-technické a montážní dokumentace, namontujte a vytvořte předepsaným 

způsobem hřeben střechy. 

 

V případě realizace spojů panelů v úžlabí nebo nároží postupujte obdobným způsobem, 

věnujte prosím pozornost kladení panelů. Montážní drážku v panelech po obvodu střechy 

předepsaným způsobem uzavřete vloženým prvkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 - Možnosti zakončení střešního panelu v okapové části 
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Obr. 9 - Spoj panelu v hřebenové části 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 - Uchycení střešního panelu k vaznici 
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7 Seznam použitých pramen ů 

 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
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8 Přílohy 

 

Název přílohy     Ozn. přílohy   Měřítko 

Studie 1.PP       1S       1:200 

Studie 1.NP       2S       1:200 

Studie 2.NP       3S       1:200 

Studie 3.NP       4S       1:200 

Studie Řez       5S       1:200 

Půdorys 1.PP       1       1:50 

Půdorys 1.NP       2       1:50  

Půdorys 2.NP       3       1:50 

Půdorys 3.NP       4       1:50  

Řez        5       1:50  

Výkopy       6       1:50 

Výkopy - řezy       7       1:50 

Základy       8       1:50 

Strop  1.PP       9       1:50 

Strop  1.NP       10       1:50 

Strop  2.NP       11       1:50  

Krov - půdorys       12       1:50  
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Krov – řezy       13       1:50  

Střecha - pohled      14       1:50  

Pohled severní a jižní      15       1:100 

Pohled východní a západní     16       1:100 

Situace        17       1:200 

Výkres zařízení staveniště     18       1:200 

Finanční náročnost stavby     19 

Podrobný harmonogram     20 


