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4. Anotace 

Předmětem této diplomové práce je návrh, porovnání a posouzení dvou variant 

provedení obvodového pláště. První variantou je lehký obvodový plášť systému Lindab, 

druhou variantou je zděný obvodový plášť z tvárnic Porotherm. Variantní řešení obvodových 

plášťů bude aplikováno na objektu zdravotního střediska. Konstrukční systém objektu je 

tvořen monolitickým železobetonovým skeletem. 

Celá diplomová práce je rozdělená na dvě části, první je zaměřena na stavebně-

technické řešení objektu, druhá se zabývá technologii výstavby. Obě části jsou rozdělené na 

textovou a výkresovou část . Textová část v prvním oddílu obsahuje průvodní, technickou 

zprávu a přílohy. Ve výkresové části je zpracováná projektová dokumentace objektu. 

Technologická textová část obsahuje technickou zprávu k zařízení staveniště, popis 

variantních řešení obvodových plášťů, technologické postupy pro obě varianty, položkový 

rozpočet a časový plán. Ve výkresové části budou zpracováné výkresy zařízení staveniště a 

variantního řešení obvodového pláště. 

 

Klíčová slova 

Lehký obvodový plášť, zděný obvodový plášť, zdravotnické středisko, železobetonový 

monolitický skelet 

 

Abstract 

The topic of this diploma thesis is a draft, comparison and evaluation of two design 

variants of external walls. The first option is a light external wall system by Lindab, the 

second are the brick external walls made of Porotherm blocks. Both variants of external walls 

are applied on a health center building. Constructional system of that building is made of 

reinforcet concrete frame. Diploma thesis itself consists of two parts: the first one is focused 

on constructional and technical solution of the health center building, the second one deals 

with the technology of construction itself. Both parts are divided into textual and design 

sections. Textual part of the first section consists of  accompanying technical account and 

appendixes. In design section the project documentation of the building is made. The second- 

technological textual part includes technical account concerning the construction site, 
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description of variant solutions of external walls, technological methods of both variants, the 

budget and the timetable. In the following design section are the drawings of  construction site 

facilities and of both solution variants of  external walls. 

 

Key words 

light external walls, brick external walls, health center, reinforcet concrete frame 

 

5. Úvod 

 
Tato diplomová práce se bude zabývat návrhem  realizační dokumentace a technologického 

projektu pro výstavbu objektu zdravotního střediska v Třinci. V práci bude také řešen návrh dvou 

variant provedení obvodového pláště.  

První část bude zaměřena na vyřešení realizační dokumentace, v rozsahu určeném v zadání 

diplomové práce. Textová část realizační dokumentace bude zahrnovat průvodní, technickou zprávu a 

zásady organizace výstavby. Výkresová část bude obsahovat koordinační situaci objektu, půdorysy 

všech podlaží, řez objektem a dále výkresy výkopů, základů, stropů a střechy. 

V technologické části bude řešen technologický projekt objektu. Obsahem bude výkres 

zařízení staveniště, včetně technické zprávy a výkresy variantního řešení obvodového pláště. V 

projektu budou zahrnuty rovněž technologické postupy provedení obvodových plášťů. Vyznamnou 

složkou práce bude porovnání a vyhodnocení obou variant provedení obvodového pláště. Porovnávat 

se budou na základě časové a finanční náročnosti provedení. Nakonec bude vypracován položkový 

rozpočet celého objektu i jednotlivých variant a harmonogram provedení objektu. 
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6. Seznam použitého značení 

 

mm  Milimetr, jednotka SI 

cm  Centimetr, jednotka SI 

m  Metr, jednotka SI 

m
2
  Metr čtvereční, jednotka SI 

m
3
  Metr krychlový, jednotka SI 

MPa  Megapascal, jednotka SI 

U  Součinitel prostupu tepla, jednotka 

UN  Požadovaný hodnota součinitel prostupu tepla, jednotka 

BOZP  Bezpečnost ochrany a zdraví pří práci 

Bpv  Balt po vyrovnání 

ČSN  Česká technická norma 

EN  Evropská norma 

EPS   Pěnový expandovaný polystyren 

PD  Projektová dokumentace 

PVC   Polyvinylchlorid 

XPS  Extrudovaný polystyren 
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1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

( ČÁST „A“ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1     Identifikační údaje stavby 
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Název stavby :   ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO  

Místo stavby :                    ul. DRUŽSTEVNÍ , TŘINEC 

Katastrální území :    TŘINEC – DOLNÍ LIŠTNÁ 

Okres :                        FRÝDEK – MÍSTEK  

Charakter stavby :       NOVOSTAVBA 

Číslo parcely :             370 

Plocha parcely :           3 371 m2  

Zastavěná plocha :       761 m2     

Procento zastavení :    22,57 % 

Projektant:    BC.MAREK LABAJ,   

Datum:    11/2011 

 

1.2    Údaje o stávajících poměrech staveniště  

 

Objekt je situován na stavební parcele č. 370 o celkové výměře 3371 m2 v katastrálním území 

Třinec – Dolní Lištná. Vjezd je z komunikace č. 371, navazující na ulici Družstevní. Parcela je situována 

v rovinatém území. Na pozemku nejsou žádné stávající objekty, je pouze zarostlý stromy, keři a je 

zatravněn. Základová půda je tvořena písčitojílovitými hlínami pevné konzistence. V území nebylo 

zjištěno riziko pronikání radonu ani hladina podzemní vody. Srovnávací rovina +0,000 = úroveň 

podlahy se nachází na výškové úrovni 321,710 m.n.m B.p.v. 

  

1.3    Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů 

 

1.3.1 Mapové podklady 

 

- katastrální mapa 1:1000. 
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- výškopisné a polohopisné zaměření 1:250. 

- Inženýrsko-geologický a radonový průzkum. 

 

1.3.2 Ostatní podklady 

 

- vlastní průzkumy, zaměření a fotodokumentace, 

- požadavky investora, 

- zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve smyslu pozdějších 

předpisů, 

- vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu. 

 

1.4 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Objekt zdravotního střediska bude napojen na komunikaci č.371, navazující na ulici 

Družstevní. ( viz příloha stavební části, výkres č.C.1-1 Koordinační situace ). 

Objekt bude napojen na vedení jednotné kanalizace, veřejné vodovodní sítě, elektrického 

vedení, plynovod, teplovod pomocí přípojek, vedených v ulici Družstevní. 

( viz příloha stavební části, výkres č.C.1-1 Koordinační situace ). 

 

1.5    Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Veškeré doposud známé požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány v dokumentaci, 

případně budou na základě jejich požadavků následně doplněny. 
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1.6    Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu  

 

V předložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu – dle 

vyhlášky č. 137/1998 Sb. ze dne 9. června 1998 O obecných technických požadavcích na výstavbu ve 

znění vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

 

1.7   Údaje o splnění podmínek regulačního plánu 

 

Navrhované řešení objektu je v souladu s regulativy pro dané území dle územního plánu. 

 

1.8   Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby  

 

V okolí stavby se neuvažuje s další výstavbou. Stavba nevyvolá související investice. 

 

1.9    Předpokládaná lhůta výstavby 

 

- Zahájení výstavby     - únor 2012  

- Ukončení výstavby    - únor 2013 

 

1.10    Orientační údaje o stavbě údaje 

 

Základní údaje o kapacitě stavby: 

 

- SO01 - vlastní objekt   - 761,14 m2 

- SO02 - parkovací plocha  - 525,50 m2 

- SO03 - příjezdová komunikace - 146,25 m2 

- SO04 - přístupová komunikace - 96,60 m2 

- SO05 - terénní úprava   - 1841,51 m2 

- SO06 - kanalizační přípojka  - 45,05 m 
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- SO07 - přípojka NN   - 34,6 m 

- SO08 - plynová přípojka   - 38,4 m 

- SO09 - vodovodní přípojka  - 29,5 m 

- SO10 - teplovodní přípojka  - 28,9 m 

 

Stavební objekt 01 

 

- Zastavěná plocha celkem    - 761,14 m2 

- Obestavěný prostor:    - 6544 m3 

- Podlahová plocha celkem:   - 1110,17 m2 

- Celkové náklady stavby:    - 29, 643 mln. Kč 

- Doba výstavby     - 13 měsíců 
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2.  TECHNICKÁ ZPRÁVA  

( ČÁST „F.1-1“ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ) 
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2.1     Základní všeobecné údaje 

 

2.1.1         Identifikační údaje 

 

Název stavby :   ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO  

Místo stavby :                    ul. DRUŽSTEVNÍ , TŘINEC 

Okres :                        FRÝDEK – MÍSTEK  

Charakter stavby :       NOVOSTAVBA 

Číslo parcely :             370 

Plocha parcely :           3 371 m2  

Zastavěná plocha :       761,14 m2     

Procento zastavení :    22,57 % 

 

1.2          Účel a popis budovy 

 

Zdravotní středisko je řešené jako trojpodlažní podsklepená samostatně stojící budova. 

Zdravotnické středisko bude kromě ordinací obsahovat také lékárnu, kavárnu, prodejnu 

zdravotnických potřeb a zdravé výživy. Objekt se bude nacházet na pozemku číslo 370, o celkové 

výměře 3 371 m2 v katastrálním území Třinec – Dolní Lištná ( okr. Frýdek - Místek ). Pozemek určený 

na výstavbu zdravotnického střediska se nachází přibližně 800 metrů od centra města a hlavních 

dopravních uzlů. Vjezd na pozemek je z obslužné komunikace č.371, která navazuje na ulici 

Družstevní. Pozemek je situován v rovinatém území, je zarostlý stromy, křovinami a je zatravněn. 

Základová půda je tvořena písčito-jílovými hlínami pevné konzistence. V rámci geologického 

průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody, ani riziko pronikáni radonu. Pozemek bude 

oplocen. Vodovod je napojen z uličního řádu do vodoměrné šachty. Inženýrské sítě, jednotná 

kanalizace, plyn, elektrické vedení  a teplovod jsou vedeny v ulici Družstevní, s níž budou napojené 

pomoci jednotlivých přípojek.( viz příloha stavební části – výkres C.1-1 Koordinační situace ). 
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Navrhovaná budova se nedotýká ani nezasahuje do ochranných pásem stávajících vybudovaných 

inženýrských sítí ani objektů. 

Objekt bude napojen na soustavu zásobování teplem města Třinec. Ve strojovně budou umístěné 

výměníky tepla pro výtápění a ohřev vody. 

 

1.3      Orientační statistické údaje 

 

Zastavěná plocha celkem:   761,14 m2 

Obestavěný prostor:   6544 m3 

Podlahová plocha celkem: 1110,17 m2 

 

2.2     Urbanistické, architektonické, dispoziční a konstrukční řešení 

 

2.2.1     Urbanistické řešení 

 

Objekt zdravotnického střediska je situován v katastrálním území Třinec – Dolní Lištná. 

Poloha objektu je dána regulační uliční čárou. Podélná osa objektu (orientace V-Z) je kolmá k ose 

komunikace č.371. Vjezd na pozemek je z komunikace č.371 a navazuje na parkovací plochu 

s kapacitou 25 stání pro osobní auta, včetně 2 stání pro osoby se sníženou schopnosti pohybu. 

Přístup k pozemku je z chodníku lemujícího komunikaci č.371. Tento pěší vstup je od příjezdu k 

parkovišti oddělen pruhem zeleně. Vjezd i vstup na pozemek je ze západní strany pozemku. Objekt 

splňuje závazné pokyny zadané regulačním plánem. 

 

2.2.2      Architektonické a dispoziční řešení 

 

 Navrhovaný objekt zdravotního střediska je středně velké kategorie. Skládá se ze tří 

nadzemních podlaží a jednoho podzemního podlaží, podsklepený je v celé půdorysné ploše. Objekt 
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svým vzhledem a velikosti celkově zapadá do okolní trojpodlažní zástavby. Fasáda je navržená 

v kombinaci zelené, antracitové a béžové barvy. Navrhovaný objekt má půdorysný tvar dvou k sobě 

kolmých obdélníku o celkových rozměrech 27,6 x 21,6 m. Zdravotní středisko má jeden hlavní vstup 

pro zákazníky na západní straně objektu, a další 3 vstupy, po jednom do lékárny, kavárny a prodejny. 

Hlavní vstup pro zaměstnance je z východní strany a jednotlivé provozovny mají každá svůj vlastní 

vstup pro personál. Na pozemku se na severní straně nachází parkoviště s kapacitou 25 parkovacích 

stání. 

 

 

 

Obr.1: Vizualizace objektu (jihovýchod) Obr.2: Vizualizace objektu (severozápad) 

 

 První podzemní podlaží (1.PP) je rozděleno na tři části, a to jmenovitě na část zajišťující provoz 

objektu, část skladovací a prodejní plochy. Na severní straně objektu se nachází provozní část, která 

se skládá ze strojovny a technické místnosti. Na západní straně se nachází skladovací část, která je 

tvořena šesti místnostmi určenými ke skladování. Mezi sklady a prodejní plochou se nachází prostory 

pro zaměstnance prodejny, zahrnující šatnu a wc. Na východní straně se nachází prodejna, která 

bude využívaná k prodeji zdravotnických potřeb. Všechny tři části budou propojeny chodbou šíře 

2000 mm, která navazuje na schodiště a výtah. Prosvětlení prostorů v podzemním podlaží je zajištěno 

okny o rozměrech 1200 x 750 mm a plastovými sklepními světlíky ACO Markant. 

 První nadzemní podlaží (1.NP) obsahuje především prodejní plochy, zejména pro prodej léčiv a 

zdravé výživy. Na západní straně objektu se nachází lékárna se samostatným vstupem pro zákazníky a 
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zaměstnance. Lékárna se skládá s prostorů pro výdej léčiv, laboratoře, přípravny léčiv, skladu, 

kanceláře, příjmu a denní místnosti s umývárnou a wc. Jednotlivé místnosti jsou propojené chodbou, 

na které je umístěna úklidová komora a toaleta pro personál. S chodby je dále umožněn vstup 

zaměstnancům do vstupní haly zdravotního střediska. V centrální části podlaží se nachází kavárna, 

která je přístupná pro zákazníky jak ze vstupní haly střediska, tak má i svůj samostatný vstup z jižní 

strany objektu. Na východní straně objektu se nachází přípravna a sklad kavárny, šatna pro 

zaměstnance a prodejna zdravé výživy. Kavárna a prodejna mají společnou toaletu pro personál a 

úklidovou komoru na chodbě, ze které je i vstup do objektu. Na severní straně objektu se nachází 

toalety pro zákazníky a prostor sloužící jako úschovna kočárků nebo kol. V centrální části je vstupní 

hala s výtahem a schodištěm. 

 Ve druhém nadzemním podlaží (2.NP) jsou umístěny zejména ordinace. Zde se na jižní straně 

v celé délce nachází 5 ordinací praktických lékařů pro dospělé, které mají každá svojí samostatnou 

sesternu a dále 2 specializované ordinace. V centrální části je umístěná čekárna pro pacienty. 

Z čekárny je kromě ordinací přístupná také laboratoř a RTG. Z chodby spojující čekárnu a schodišťový 

prostor s výtahem jsou dále přístupné toalety pro pacienty i personál. Na severovýchodní straně se 

nachází denní místnost, šatna a umývárna s wc pro zaměstnance.  

 Ve třetím nadzemním podlaží (3.NP) jsou obdobně jako v 2.NP umístěny ordinace. Na tomto 

podlaží se nachází 4 ordinace praktických lékařů pro děti a mládež. V centrální části se nachází 

čekárna s dětským koutkem. Z chodby je přístup k toaletám a zázemí pro personál stejně jako v 2.NP. 

 

2.2.3     Konstrukční řešení objektu 

 

 Nosný systém je tvořen železobetonovou skeletovou konstrukcí, skládající se z monolitických 

železobetonových sloupů, spojitých průvlaků a železobetonových křížem vyztužených desek. Tento 

nosný systém je doplněn lehkým obvodovým pláštěm, který je vytvořený z tenkostěnných ocelových 

vodících profilů Lindab SKYP a svislých profilů Lindab RY, s vloženou tepelnou izolaci, oboustranně 

opláštěný cementotřískovými deskami Cetris. Vnitřní nenosné konstrukce tvoří sádrovláknité příčky 

Rigips na profilech CW a UW. Střešní konstrukce je navrhnutá jako plochá jednoplášťová střecha 

s klasickým pořadím vrstev s pojistnou hydroizolaci. 
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2.3      Stavebně - technické řešení objektu 

 

2.3.1     Vytýčení objektu 

 

 Objekt bude vytyčen v polohopisném souřadnicovém systému S – JTSK ( systém jednotné 

trigonometrické sítě katastrální ) a výškopisném systému B.p.v ( systém Balt po vyrovnání ). Na 

staveništi budou vytvořené po vytýčení dočasné stabilizační body. 

2.3.2     Hrubé terénní úpravy a zemní práce  

  

 V součastné době se na pozemku nenacházejí žádné objekty, ale pouze stromy a křoviny. Tyto 

dřeviny zasahují do prostoru výstavby objektu a mají nežádoucí vliv na průběh výstavby, a proto musí 

být před zahájením zemních prací odstraněné. Před zahájením výkopů je nutno vyznačit polohu 

stávajících inženýrských sítí. 

 Před zahájením výstavby se zřídí objekty zařízení staveniště, sloužící pro ochranu 

pracovníků, k převlekání, hygienickým potřebám, skladování materiálů a pracovních 

pomůcek. Z důvodu zabezpečení staveniště, jeho zařízení a stavebních materiálů je potřeba 

staveniště oplotit. 

          Zemní práce se zahájí sejmutím ornice z celé plochy objektu v tloušťce 200 mm. 

Úroveň terénu bude po sejmutí ornice na kotě - 0,350 od srovnávací roviny. Skrývka ornice 

bude provedená pásovým dozerem Caterpilar D5K. Ornice bude uložena na dočasné skládce a 

po dokončení stavby se bude moci použit k následným terénním úpravám. Vytýčení objektu 

se provede lavičkami s vyznačenými výškovými body. 

 Výkopy stavební jámy a pásu se budou provádět strojově. Přebytečnou zeminu, 

vytěženou ze stavební jámy se odveze na předem určenou skládku. Na staveništi se ponechá 

jen zemina určená na zpětné zásypy. Hlavní výkopová jáma je svahovaná s maximálním 

spádem 1:0,6, výkopy rýh jsou svislé nezapažené do hloubky 850 mm. Jednotlivé zemní práce 

jsou realizované strojně, dokopávky ručně. Výkop hlavní výkopové jámy se provede ve třech 

hloubkových stupních v záběrech po 1500 mm. Výkopy budou provedený pásovým rýpadlem 

Caterpilar 314 D, s objemem lopaty 0,95 m
3
. (viz příloha stavební části - výkres č. F.1-2 
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Půdorys a řez výkopů). Stavební jámy budou odvodněné povrchovou drenáži. Úroveň 

základové spáry je na úrovni -3,870 m od srovnávací roviny ±0,000 m. 

 

2.3.3      Základy 

  

 Na základě provedeného geologického průzkumu jsou podmínky pro zakládání 

jednoduché a nenáročné. 

 Základové patky a pásy se vybetonují bezprostředně po dokončení výkopových prácí. 

Pod sloupy o rozměrech 400 x 400 mm jsou navrhnuté základové patky. Základové patky jsou 

řešené jako dvoustupňové, s rozšířením stupně o 400 mm a výškou stupně 600 mm, přičemž 

celková výška patky bude 1200 mm. Půdorysná plocha patky je 2000 x 2000 mm. Patky 

budou železobetonové, z betonu třídy C20/25 a ocele třídy R 10 505. Pod základové patky je 

vhodné zhotovit podkladní beton tloušťky 100 mm z  betonu třídy C16/20.  

 Základové pásy pod obvodovým zdivem tloušťky 400 mm jsou oboustranně rozšířené o  

150 mm v celkové tloušťce 700 mm. U nosných zdi 300 mm je oboustranné rozšíření o 100 

mm, v celkové tloušťce 500 mm. Základové pásy jsou železobetonové, zhotovené z betonu 

třídy C 20/25, vyztužené ocelí třídy R 10 505. Podkladní beton je navrhnutý v tloušťce 100 

mm a bude proveden z prostého betonu třídy C 16/20, pod příčky je vhodné vložit pro 

vyztužení kari síť. 

       Suterénní zdivo je z vnější strany zateplené tepelnou izolaci EPS Isover typu Perimetr 

v tloušťce 100 mm. Tepelná izolace je vyvedená 300 mm nad úroveň upraveného terénu.  

 Bednění a uložení výztuže musí být před zahájením betonáže zkontrolovaná. (viz příloha 

stavební části - výkres č. F.1-3 Půdorys a řez základů).   

                                               

2.3.4     Hydroizolace, parozábrany 

 

 Jako izolace proti zemní vlhkosti se provede asfaltový modifikovaný pás Glastek 40 Speciál 

v tloušťce 4 mm, který je bodově nataven na podklad s 2 x penetračním nátěrem. Spoje musí být 

provedené podle pokynů výrobců. Nad úrovní upraveného terénu je hydroizolace vytažená do výšky 

300 mm. Hydroizolace je nad úrovní terénu chráněná vrstvou tepelné izolace EPS Isover Perimetr. 
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 Na obvodových stěnách je navržená parozábrana Jutafol N 140 special, která bude ukotvená na 

nosné konstrukci. 

 Hydroizolace střešní konstrukce je tvořena asfaltovým modifikovaným pásem Glastek 40 

speciál a povlakovou krytinou, tedy fólii Alkoplan 35179 v tloušťce 3,2 mm, pod kterou se nachází 

geotextílie Filtek 300.  

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5     Svislé konstrukce 

 

2.3.5.1     Svislé nosné konstrukce 

 

 Vnitřní nosná konstrukce je tvořená železobetonovým skeletem, ztužujícími schodišťovými 

stěnami a nosnou zdi výtahu. Sloupy budou železobetonové čtvercového průřezu 400 x 400 mm a 

budou zhotovený z betonu C20/25, vyztužené oceli R 10 505.  V celém objektu budou sloupy 

v základní modulové síti 6 000 x 6 000 mm, doplněné ve schodišťovém pruhu o modulovou síť 3 000 x 

6 000 mm. Ztužující schodišťové zdi i nosné zdi tvořící výtahovou šachtu jsou navrhnuté rovněž ze 

železobetonu. Schodišťové zdi budou v tloušťce 300 mm, zeď výtahové šachty v tloušťce 250 mm. Zdi 

jsou navrhnuté z betonu třídy C20/25 a ocele R 10 505. 

 

2.3.5.2      Obvodové konstrukce 
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 Obvodová konstrukce je vytvořená z tenkostěnných ocelových profilů Lindab. Systém lehkého 

obvodového pláště se skládá ze tří základních prvků, nosné konstrukce, do ní vložené tepelné a 

zvukové izolace a opláštění z cementotřískových desek. Nosnou konstrukci tvoří tenkostěnné 

pozinkované profily. Pro nosnou konstrukci jsou navrhnutý svislé profily Lindab RY 145/1,0, RYP 

145/1,0 a vodící profily Lindab SKYP 145/1,0. Svislé profily jsou nasunuté do vodicích profilů v osové 

vzdálenosti maximálně 600 mm. Nadpraží nad otvory do 1,2 m je vytvořené s vodicích profilů SKYF. 

Nadpraží větších otvorů do 2,4 m je vytvořeno průvlakem s C profilů. Profily jsou vyrobené z ocele 

třídy S350GD. Eliminace tepelné vodivosti je zajištěno drážkováním v profilech. Na nosné konstrukci 

dále z vnitřní strany vytvořen instalační prostor z vodorovných profilů Lindab RZ 45/0,7. Mezi profily 

RY 145/1,0 a SKY 145/1,0 je vložená tepelná izolace z desek z minerálních vláken Orsil UNI tloušťky 

140 mm. V instalačním prostoru mezi profily RZ 45/0,7 je vložená tepelná izolace Orsil UNI tloušťky 

40 mm. Mezi izolacemi je vložená parozábrana Jutafol N 140 special. Opláštění nosné konstrukce je 

vytvořeno pomocí cementotřískových desek Cetris Basic. S vnitřní strany bude umístěna deska Cetris 

Basic tloušťky 30 mm. Ze strany exteriéru bude deska Cetris Basic tloušťky 20 mm. V 1.PP je 

obvodové zdivo tvořeno tvárnicemi Porotherm EKO 40 + vyzdívané na maltu Porotherm TM. Pro 

nadokenní překlady se použije překlady Porotherm 7. 

 Tento stěnový systém je doplněný o vrstvu dodatečného zateplení. Zateplení bude provedeno 

kontaktním zateplovacím systémem. Na podkladní vrstvu bude nalepená fasádní deska Rigips EPS 70 

F tloušťky 80 mm pomocí lepící hmoty Dekkleber. Na fasádních deskách bude finální povrchová 

úprava, vytvořená silikátovou omítkou weber.pas.silikát (odstín ZA4A, SU7A a HU2H ). Povrch pod 

omítkou bude opatřen stěrkovou hmotou se síťovinou a penetračním nátěrem.  

 

 

Obr.3: Svislá stojka Lindab RY  
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 Obr.4: Vodící profil Lindab SKY 

2.3.5.3       Příčky 

 

 Vnitřní dělící příčky v objektu jsou řešené jako sadrovláknité systému Rigidur. Příčky jsou 

tvořené kovovým roštem ze svislých stojin CW a vodorovných vodítek UW. Opláštění příček bude 

vytvořeno ze sádrovláknitých desek Rigidur. Příčky tloušťky 140 mm budou vytvořené z profilů CW 

100 a UW 100 oboustranně opláštěné dvojicí desek Rigidur 10. Tato příčka má požární odolnost EI 60. 

Příčky tloušťky 115 mm budou vytvořené z profilů CW 75 a UW 75 s oboustranným opláštěním dvojicí 

desek Rigidur 10, s požární odolnosti EI 60. Osové vzdáleností profilu u příček obou tloušťek bude 500 

mm. Desky Rigidur budou kovovou podkonstrukci připevněné pomocí šroubu Rigidur 45. Rozteč 

spojovacích prostředků u dvojitého opláštění bude 250 mm. Tyto příčky zároveň plní i funkci stěny 

šachet pro kanalizační svodné potrubí nebo pro vedení vodovodních instalací objektu. Před 

provedením povrchových úprav musí být provedená příprava povrchu. Povrch musí být suchý, 

očištěný od prachu a pro dosažení stejné nasákavosti se musí provést penetraci. 
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Obr.5: Sádrovláknitá příčka Rigidur – opláštění 2x Rigidur 10 

Legenda obrázku: 1-Desky Rigidur 10, 2.1-Svislý profil CW, 2.2-Vodorovný profil UW, 4.1-

Rychlošrouby Ridurit 30, 4.2-Rychlošrouby Ridurit 45, 7-Spojovací těsnění 

 

2.3.6     Vodorovné konstrukce  

 

2.3.6.1      Stropní konstrukce 

 

 Stropní konstrukce objektu bude tvořit monolitická železobetonová křížem vyztužená stropní 

deska tloušťky 250 mm. Stropní desky jsou navrhnuté z betonu třídy C20/25 a ocelí třídy R 10 505. 

Stropní konstrukce objektu bude po obvodě podepřena železobetonovými spojitými průvlaky 

obdélníkového průřezu 250 x 400 mm. Spojité průvlaky budou zhotovené z betonu třídy C20/25 a 

vyztužené oceli třídy R 10 505. Pro konstrukce nebyl proveden statický posudek, proto může dojít k 

úpravám tloušťky konstrukci. ( viz příloha stavební části – výkres č.F.1-8, č.F.1-9, č.F.1-10 Stropy a 

č.F.1-12 Řez ) 
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2.3.6.2      Podhledy a opláštění 

 

 Podhledy pod stropní konstrukci jsou provedeny ze sádrokartonových desek Ridurit 15 tloušťky 

15 mm na roštu z CD profilů. 

 

  2.3.7      Schodiště 

 

 Vertikální pohyb v objektu zajišťuje jedno samostatné schodiště. Schodiště je navrženo jako 

přímočaré dvouramenné levotočivé. Schodiště plní rovněž funkci hlavní únikové cesty. Toto 

monolitické železobetonové schodiště bude vetknuté do ztužujících schodišťových stěn tloušťky 300 

mm. Na schodiště bude použit beton třídy C20/25 a ocel třídy R 10 505. Šířka schodišťových ramen je 

v celém objektu 1200 mm. Tloušťka schodišťových ramen je v celé výšce schodiště 140 mm. Mezi 

rameny je schodišťové zrcadlo v tloušťce 200 mm. Šířka mezipodest je 1300 mm a její tloušťka je ve 

všech podlažích 140 mm. Sklon schodišťových ramen je 30,3o. Schodiště obsahuje celkově 66 stupňů. 

Nástupní i výstupní ramena mají v každém podlaží shodně 11 stupňů. Jako povrchová úprava 

jednotlivých stupňů je navrhnutá keramická dlažba RAKO, série Taurus s rozměry 300 x 300 x 8 mm. 

Odstín bude shodný s keramickou dlažbou v chodbách a schodišťových halách. 

 V prostorech s volnou hloubkou je u schodiště navrhnuté nerezové zábradlí s vodorovnými 

pruty a dřevěným madlem od firmy JAP Zábradlí. Výška zábradlí je navrhnutá v základní výšce 1 000 

mm. U schodišťové zdi na vnější straně je ve výšce 1000 mm osazené dřevené madlo na nerezovém 

rámu s nerezovou podložkou vyrobené firmou JAP Zábradlí. Madlo bude ukotveno do zdi co 500  - 

700 mm. 

 

 

 

2.3.8      Výtahy 

 

 Pro zajištění možnosti pohybu po objektu pro osoby se sníženou schopnosti pohybu, je 

v objektu navrhnutý jeden hydraulický výtah se sníženou hlavou od firmy GMV Martini. Výtahová 
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šachta je provedena z železobetonové konstrukce tloušťky 250 mm, z betonu třídy C20/25 a oceli R 

10 505. Výtah GLF MRL MC 2AT je dimenzovaný na nosnost 480 kg a přepravu šesti osob s max. 

rychlosti 0,62 m/s  při pohybu nahoru a 0,85 m/s a při pohybu dolů. Rozměr šachty je 1 600 x 1 500 a 

rozměr kabiny je 1 000 x 1 250 x 2 100 mm, s automatickými dveřmi o rozměrech 900 x 2 000 mm. 

Stěny výtahové kabiny, stejně jako výtahové dveře jsou provedeny z broušeného nerezu, podlaha 

bude z PVC. Výtahová kabina je dále opatřena jednostranným zábradlím, sedátkem a zrcadlem v celé 

výšce stěny.  

 

Obr.6: Schéma výtahové šachty 

2.3.9      Podlahy 

 

 Skladby podlah jsou v jednotlivých podlažích a místnostech, v závislosti od požadavků na ně 

kladených, různé. ( viz příloha stavební části – výkres F.1-10 Řez A-A´, výkres F.1-17 Výpis skladeb 

konstrukci). Všechny podlahy budou provedené suchým podlahovým systémem Rigips. Podlahy 

budou navrhnuté dle hygienických norem a provozních požadavků. U všech druhů podlah bude po 

obvodu izolační pásek tloušťky 10 mm. Přesná barevná specifikace keramické dlažby a vinylových 

dílců bude určena při realizaci. 

 V prvním podzemním podlaží bude na podkladní vrstvu z prostého betonu C16/20 tloušťky 100 

mm položená hydroizolace Glastek 40 speciál v tloušťce 4 mm. Na hydroizolaci je uložena tepelná 
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izolace EPS 150 S, v tloušťce 90 mm. Další vrstva bude vytvořena podlahovými dílci Rigidur 2 E20 

v tloušťce 20 mm. Nášlapná vrstva v 1 PP je tvořená keramickou dlažbou RAKO Taurus o rozměrech 

300 x 300 x 8 mm. Keramická dlažba je k podkladu přilepená lepidlem. V prvním nadzemním podlaží 

bude na železobetonové stropní desce tloušťky 250 mm uložena tepelná izolace EPS 150 S, v tloušťce 

90 mm. Na ní budou uložené v závislosti na druhu nášlapné vrstvy podlahové dílce Rigidur  E20 

v tloušťce 20 mm nebo Rigidur  E25 v tloušťce 25 mm. Do hygienických prostor, komunikačních zón, 

prodejen, přípraven kavárny a lékárny je navrhnutá keramická dlažba od firmy RAKO, série Taurus o 

rozměrech 300 x 300 x 8 mm v různých variantách barevných odstínů. Do prostorů kavárny a denních 

místnosti pro zaměstnance bude nášlapná vrstva tvořena vinylovými dílci Thermofix, přilepenými k 

podkladu. Vinylové dílce budou tloušťky 2,5 mm, s imitací dřevěných dekorů, v odstínu tmavý dub. 

V druhém a třetím nadzemním podlaží bude na železobetonové stropní desce tloušťky 250 mm 

uložena izolační deska pro kročejový útlum EPS Rigifloor 4000, v tloušťce 60 mm. Na ní budou 

uložené podlahové dílce Rigidur E20 v tloušťce 20 mm nebo Rigidur E25 v tloušťce 25 mm. Nášlapné 

vrstvy jsou v komunikačních a hygienických prostorách navrženy s keramické dlažby RAKO Taurus o 

rozměrech 300 x 300 x 8 mm, různých barevných odstínu. V ordinacích, sesternách a denních 

místnostech pro personál je nášlapná vrstva s vinylových dílců stejného typu jako v prvním 

nadzemním podlaží. 

 

 

 

 

Obr.7: Vinylová podlaha Thermofix  

 

2.3.10     Výplně otvorů 
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 Okna a dveře jsou hliníková typu Future Standart dodána firmou VEKRA. Okna i dveře jsou 

vyrobené z kvalitní slitiny hliníku EN AW 6060. Pro přerušení tepelného mostu je použit spojovací 

můstek ze speciálního plastu s označením ABS SR-0320, který se vyznačuje vysokou pevností a nízkou 

tepelnou vodivostí. Stavební hloubka rámu okna Future Standart je 72 mm. Okno bude zaskleno 

izolačním dvojsklem. Izolační dvojskla jsou plněna argonem a je použit plastový distanční rámeček 

TGI-W. Standardní izolační dvojsklo dosahuje prostupu tepla Ug = 1,1 Wm-2K-1. Dodatečnou těsnost 

zaručují 2 úrovně vkládaného EPDM těsnění. U oken je standardně použito celoobvodové kování 

Siegenia LM4200. Stavební hloubka rámu dveří Future Standart je 72 mm. Dveře budou zaskleny 

izolačním dvojsklem. Vstupní dveře do objektu budou dvojkřídlové i jednokřídlové otvíravé dovnitř. U 

vstupních dveří je standardně použita tříbodová zámková lišta s háky. Odstín hliníkových oken a dveří 

bude RAL 7000 – popelavá.  

 

 

                         

 

obr. 8: Hliníkové okno Future Standart 
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obr.9: Vchodové exteriérové dveře Future Standart 

2.3.11    Úprava povrchů 

 

2.3.11.1    Omítky 

 

V interiéru budou použity sádrové omítky firmy Rigips Rimano UNI. Omítkou se opatří 

obvodové zdi v 1.PP, schodišťové ztužující zdi a zdivo výtahové šachty pro sjednocení struktury ze 

sádrovláknitými konstrukcemi. Omítky budou naneseny v tloušťce 10 mm. 

Finální povrchovou úpravu fasády bude tvořit střednězrná silikátová omítka (zrnitost 2,5 mm) 

weber.pas.silikát v barevných odstínech ZA4A ,SU7A a HU2H, podle vzorkovnice weber color line. 

Omítky se nanese na lepící a stěrkovou hmotu s vloženou armovací tkaninou ze skelných vláken. Pod 

omítky se natře podkladní nátěr weber.pas podklad UNI. Omítka je ukončena na kótě + 0,150, 300 

mm nad úrovní upraveného terénu. V úrovní soklu bude tvořit finální povrchovou úpravu 

střednězrná dekorativní mozaiková omítka weber.pas.marmolit v barevném odstínu SU7A.  

 

2.3.11.2    Nátěry 

 

Vnitřní malby stěn a stropů budou provedené interiérovými disperzními barvami HET Brillant 

– P. Malba se provede 1 x krycí vrstvou neředěnou barvou na 1 x penetrační nátěr přípravkem A-

Ground. Odstíny budou určeny při realizaci nátěru. 

2.3.11.3    Obklady 

 

 V hygienických prostorech je navrhnutý keramický obklad. V hygienických prostorech budou 

použité obklady firmy Marazzi, série Vertical o rozměrech 250 x 380 mm, respektive 50 x 250 mm ve 

dvou různých variantách barevných odstínů. V úklidových komorách, ordinacích, sesternách, 

přípravnách lékárny a kavárny budou použity obklady firmy RAKO, série Savana o rozměrech 330 x 

330 mm a 110 x 330 mm v různých barevných variantách. Na chodbách a ve schodišťovém prostoru 

jsou navrženy obklady firmy RAKO. Obklady budou k podkladu lepeny flexibilním tenkovrstvým 

lepidlem. 
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2.3.12  Tepelné izolace  

 

 Pro jednotlivé konstrukce budou z důvodů rozdílných požadavků použity různé druhy 

tepelných izolací.  

 Obvodový plášť bude zateplený tepelnou izolaci z desek z pěnového polystyrenu Rigips EPS 100 

F v tloušťce 80 mm se součinitelem tepelné vodivosti  λ=0,034 W/m.K. Zdivo suterénní části bude 

zatepleno tepelnou izolaci Rigips EPS typu Perimetr tloušťky 100 mm, se součinitelem tepelné 

vodivosti  λ=0,034 W/m.K. Jako výplňová tepelná izolace mezi svislé kovové profily Lindab RY bude 

použita tepelná izolace z minerální plsti Isover UNI, v tloušťkách 140 mm a 40 mm, se součinitelem 

tepelné vodivosti  λ=0,035 W/m.K 

 Podlaha na terénu bude zateplená tepelnou izolaci Rigips EPS 150 S tloušťky 90 mm se 

součinitelem tepelné vodivosti  λ=0,037 W/m.K. Stejný druh tepelné izolace o stejné tloušťce bude 

použitý i v podlaze prvního nadzemního podlaží. V dalších podlažích je ve skladbě podlahy navrhnutá 

tepelná izolace EPS Rigifloor 4000 tloušťky 60 mm, která bude plnit rovněž funkci zvukové izolace.  

          Jako tepelná izolace ploché střechy je navrhnutá tepelná izolace Rigips EPS 150 S, se 

součinitelem tepelné vodivosti λ=0,036 W/m.K.  

 

2.3.13 Střecha 

 

 Střešní konstrukce objektu je navrhnutá jako plochá střecha s klasickým pořadím vrstev s 

pojistnou hydroizolaci. Nosnou konstrukci střešního pláště tvoří železobetonová deska z betonu 

C20/25, vyztužená oceli R 10 505 tloušťky 250 mm. Další vrstvu tvoří hydroizolace Glastek 40 Special 

Mineral, která bude bodově natavená k podkladní vrstvě. Na ní bude vytvořená spádová vrstva ze 

spadových desek Rigips EPS 150 S s minimální tloušťkou 200 mm a minimálním spádem 2%. Na 

tepelně izolačních deskách bude separační vrstva Filtek 300.  Další vrstvou je fólie Alkoplan 35179, 

která bude na podklad nalepená PU lepidlem. 
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 Hrana atiky je ve výšce + 12,190 a je oplechována titanzinkovými plechy. Atika bude zateplená 

tepelnou izolaci EPS 150 S. Všechny prostupy na střechu musí být zajištěné proti proniknutí vody do 

střešního pláště. ( viz. příloha stavební části – výkres č.F.1-11 Půdorys a řez střechy ) 

 

Obr.10: Skladba ploché střechy 

Legenda obrázku:1- Železobetonová deska 2-Glastek 40 Special Mineral, 3- EPS 150 S, 4-Filtek 300 

5-Alkoplan 35179  

 

2.3.14   Klempířské konstrukce   

 

 Klempířské výrobky, pro oplechování atiky, jsou vyrobené z titanzinkového plechu tloušťky 0,7 

mm. Klempířské výrobky pro oplechování parapetů jsou vyrobené z hliníkových plechů. Plechy budou 

natřené nátěrem Eternal mat akrylátový, v šedém odstínu ( 02 šedá ). Prvky jsou přichytávané 

ocelovými příponkami. ( viz příloha stavební části – výkres F.1-10 Výpis klempířských prvků ) 

 

2.3.15   Truhlářské  a zámečnické konstrukce 

 

 Vnitřní dveře budou dřevěné hladké dýhované do ocelových zárubní, odstín dub. Přesné 

rozměry otvorů se zaměří přímo na místě stavby. 
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 Schodišťová zábradlí a mádla budou zhotovené z nerezových profilů a komponentů od výrobce 

JAP Zábradlí. ( viz. odstavec 3.7 – Schodiště). ( viz příloha stavební části – výkres F.1-18 Výpis 

zámečnických prvků ) 

 

2.3.16   Venkovní úpravy   

 

  Kolem objektu bude provedený okapový chodník. Chodník bude z betonových dlaždic 

o rozměrech 500 x 500 x 50 mm, celkové šíře 1 500 mm s betonovým obrubníkem. Přístupový 

chodník bude vydlážděn zámkovou betonovou dlažbou tloušťky 60 mm šíře 3 000 mm, uloženou do 

kamenné drtě frakce 4 – 8 mm tloušťky 40 mm s podkladem ze zhutněné štěrkodrtě. Chodník je 

lemován obrubníkem ABO 5-20. 

 

2.3.17   Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukci 

 

 Tepelné izolace budou splňovat požadavky vyhlášky č.151/2001. Vnější obálka objektu bude 

splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 a měrnou energetickou spotřeby dle vyhlášky č.291/2001. 

 

2.3.18   Způsob založení objektu 

 

Na základě provedeného geologického průzkumu jsou zjištěné podmínky pro zakládání 

jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na dvoustupňových základových patkách o rozměrech 

2000x2000 ze železobetonu, beton třídy C25/30 a ocel R 10 505. Pod obvodovým zdivem budou 

základové pásy tloušťky 600 mm ze železobetonu, beton třídy C25/30 a ocel    R 10 505. Do základů 

budou vloženy zemnící pasky. Podkladní betony z prostého betonu třídy C16/20 tloušťky 100 mm, 

budou na zhutněném štěrkopískovém podsypu tloušťky 100 mm. 

2.3.19   Vliv stavby na životní prostředí 
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Stavba a její následný provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při výstavbě 

budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Se vzniklými odpady bude 

nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný 

odpad bude likvidovaný povoleným způsobem, např. recyklaci nebo uložením na povolenou skládku. 

 

Zásady pro nakládání s odpady: 

- Minimalizovat vznik odpadu 

- Uplatňovat zásady maximální recyklace 

- Minimalizovat odpady k přímému skládkování 

 

2.3.20   Dopravní řešení 

 

Pro přístup k objektu bude zřízen chodník ze zámkové dlažby šíře 3000 mm napojeny na nově 

vybudovaný chodník lemující komunikaci č.371. Vjezd na pozemek bude oddělen od přístupového 

chodníku pruhem zeleně. Vjezd navazuje na stání s kapacitou 25 parkovacích míst na severní straně 

pozemku. Vjezd i vstup k objektu se nachází na západní straně pozemku a navazuje na komunikaci 

č.371. ( viz příloha stavební části – výkres C.1-1 Koordinační situace ) 

 

2.3.21    Obecné požadavky na výstavbu 

 

Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č.362/2005 o 

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

z výšky, zákon č.309/2006 sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a NV 

č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. Všichni zúčastnění pracovníci budou s předpisy seznámení před zahájením prací a budou 

povinní používat při práci předepsané ochranné pomůcky, podle uvedených předpisů. Na staveniště 

bude zamezen přístup nepovolaných osob. 
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3. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

( ČÁST „E“ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ) 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1   Charakteristika staveniště 

 

Objekt je situován na parcele č. 370 o celkové výměře 3371 m3 v katastrálním území Třinec – 

Dolní Lištná. Vjezd na pozemek je z komunikace č.371, která navazuje na ulici Družstevní. 

Staveništěm je prostor pozemku v celé ploše, který v nezbytném rozsahu slouží pro zařízení 
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staveniště, skladovací, manipulační a pracovní plochy. Na pozemku bude vybudována staveništní 

komunikace, prostor pro práci autojeřábu, zpevněná pracovní a odstavná plocha. Vlastní práce 

budou prováděny z lešení. Materiál pro stavbu bude dopravován po místních komunikacích. Pro 

dopravu materiálu na stavbu je možné použít běžné dopravní prostředky, přepravující stavební 

materiál. 

3.2    Inženýrské sítě a jiné zařízení 

 

Na vlastním pozemku není žádná významná síť technické infrastruktury. 

 

3.3    Napojení staveniště na energie 

 

Stavebník umožní zhotoviteli stavebních prací napojit se na přípojky vody a elektrického 

proudu. Úhrada se bude účtovat na základě samostatné smlouvy, která bude součástí zápisu o 

převzetí staveniště. 

 

3.4    Uspořádání staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

 

Uspořádání staveniště bude řešeno dle platných bezpečnostních předpisů, norem, vyhlášek a 

zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území. 

 

3.5     Zařízení staveniště 

 

Obsáhleji řešeno v technické zprávě pro zařízení staveniště. 

 

 

3.6     Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
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Na staveništi budou použité typové staveništní kontejnery nevyžadující základy. Po ukončení 

výstavby budou staveništní kontejnery odvezeny. Uvedené stavby zařízení staveniště umístěné na 

staveništi nevyžadují stavební povolení. 

 

3.7     Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

Na stavbě budou pracovat pouze pracovníci vyučeni v daném oboru a budou vybaveni 

ochrannými pracovními pomůckami a prostředky. Za tyto podmínky je odpovědný zhotovitel. Všichni 

pracovníci na stavbě musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů a pravidelně proškolováni. 

Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími osobami. Je třeba 

důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při pohybu staveništních mechanismů překládání 

materiálů apod. Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je potřeba v průběhu 

výstavby dodržovat základní požadavky dle zákona  

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

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky dle zákona 

č. 309/2006 Sb.  Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pro práci a nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

 

3.8     Vliv stavby na životní prostředí 

 

Projekt respektuje podmínky hygienických předpisů a technických norem, z toho důvodu 

nebude realizovaný objekt vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí. Se vzniklými odpady 

bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 

Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo 

uložením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. 

Je zakázáno dle vyhlášky znečišťování přilehlých komunikačních ploch, případné znečištění 

musí být odstraněno. Přilehlé komunikační plochy, které nejsou součástí staveniště, musí zůstat 

průjezdné a neznečištěné. Je zakázáno během výstavby znečišťovat ovzduší.  
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Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat NV č. 502/2000 o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů, dle § 12 musí být 

dodrženy nejvyšší hodnoty hluku ve venkovním prostoru dle odstavce 2.5 a přílohy č. 6 tohoto 

nařízení. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací musí být v souladu s § 13, 14, 15 a 16 tohoto nařízení. 

 

3.9      Orientační lhůta výstavby  

 

Doba výstavby je stanovena na 58 týdnů. Termín zahájení výstavby je naplánovaný na únor 

2012 a ukončení stavby se předpokládá v únoru 2013. Po dokončení výstavby je zhotovitel povinen 

staveniště upravit tak, jak bylo dohodnuto ve smlouvě a určeno v projektové dokumentaci. 
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4.  Seznam příloh 

 

Část C – Situace stavby 

 

  C.1-1  Koordinační situace     (M 1:250) 

 

Část F – Dokumentace objektu 

 

F.1-2  Výkres výkopů     (M 1:50) 

F.1-3  Výkres základů     (M 1:50) 

F.1-4  Půdorys 1.P.P.      (M 1:50) 

F.1-5  Půdorys 1.N.P.      (M 1:50) 

F.1-6  Půdorys 2.N.P.      (M 1:50) 

F.1-7  Půdorys 3.N.P.      (M 1:50) 

F.1-8  Výkres stropů nad 1PP     (M 1:50)  

F.1-9  Výkres stropů nad 1NP    (M 1:50) 

F.1-10  Výkres stropů nad 2NP    (M 1:50) 

F.1-11  Výkres střechy     (M 1:50) 

F.1-12  Řez A-A´       (M 1:50) 
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F.1-13  Pohled jižní a severní     (M 1:100) 

F.1-14  Pohled východní a západní     (M 1:100) 

F.1-15  Výpis oken  

F.1-16  Výpis dveří 

F.1-17  Výpis klempířských prvků  

F.1-18  Výpis zámečnických prvků  

F.1-19  Výpis plastových prvků 

F.1-20  Výpis skladeb konstrukcí 

 

 

 

 

 

 

Tepelně – technické posudky 

 

A.  Tepelné posouzení obvodového pláště  - TEPLO 2010 

B.  Tepelné posouzení podsklepené části  - TEPLO 2010 

C.  Tepelné posouzení střešního pláště   - TEPLO 2010 

D.  Tepelné posouzení podlahy na terénu - TEPLO 2010 

E.  Posouzení obvodového pláště  - AREA 2010 

 

Bilance energii 
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A.  Výpočet potřeby vody  

B.  Výpočet splaškových a dešťových vod odváděných stokami  

C.  Stanovení obestavěného prostoru, odhad ceny a doby výstavby 

 

5.  Seznam použitých zdrojů : 

 

5.1      Literatura: 

 

[1] NEUFERT, F.: Navrhování staveb, Praha: Consultinvest, 1995.   

[2] MATOUŠKOVÁ, D.: Pozemní stavby I. A II., CERM s.r.o., Brno 1994 

[3] SOLÁŘ, J.: Pozemní stavitelství IV., VŠB-TUO,Ostrava 2005 

[4] KOČÍ, B. a kol. Technologie pozemních staveb. Brno : Akademické nakladatelství 

CERM, s.r.o., 2007, s. 319, ISBN 80 - 214 - 0354 – 3 

[5] JURÍČEK, I. Technológia pozemných stavieb – hrubá stavba. Bratislava : Jaga group, 

2001, s. 167, ISBN 80 - 88905 – 29 -X. 

[6] JARSKÝ, Č. a kol. Technologie staveb II – příprava a realizace staveb. Brno : 

Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2003, s. 318, ISBN 80 - 7204 - 282 – 3 

[7] ČSN  013420– Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresu stavební části, 2004 

[8] Technické normy v platném znění 

 

 

 

5.2     Internetové zdroje 

 

[1] www.lindab.cz – tenkostěnné ocelové profily  

[2] www.rigips.cz – stěnové systémy, suché podlahy, opláštění příček 

[3] www.cetris.cz – opláštění obvodového pláště 

[4] www.orsil.cz – tepelné izolace 
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[5] www.evans.cz – vinylové podlahy 

[6] www.hlc-gmv.cz – hydraulické výtahy 

[7] www.dektrade.cz – hydroizolace, klempířské prvky 

[8] www.weber-terranova.cz – vnější fasády a omítky, zateplovací systém 

[9] www.zabradli-jap.cz –zábradlí 

[10] www.rako.cz – sanitární keramika, obklady, dlažby 

 

6.    Softwarová podpora : 

   

[1] AutoCAD Architecture 2009 

[2]     ArchiCAD 14 

[3] Teplo 2010 

[4] Microsoft Office WORD 
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PŘÍLOHY: 

 

Tepelně – technické posudky: 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

A. Tepelné posouzení podlahy na terénu 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:     14,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:    15,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:     40,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 

   2  Desky Rigidur  0,020       0,220  9,0 

   3  Rigips EPS 150 S Stabil 0,090       0,035  70,0 

   4  Glastek 40 Special  0,004       0,210  50000,0 
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   5  Beton hutný 1  0,100       1,230  17,0 

   6  Štěrkopísek  0,150       1,500  50,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,656+0,015 = 0,671 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,916 

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,35 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
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  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 

  Vypočtená hodnota:    dT10 =   5,37 C 

  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

B. Tepelné posouzení suterénního zdiva 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:    24,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   25,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Sádrová omítka  0,010       0,570  10,0 

   2  Porotherm EKO 40+   0,400       0,110  5,0 

   3  Glastek 40 Special  0,004       0,210  50000,0 

   4  Rigips EPS P Perimeter 0,100       0,033  30,0 

   5 weber.pas.marmolit 0,002      0,900           43,0 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
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  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,809+0,000 = 0,809 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,964 

 

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).   

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: U,N  =   0,28 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

   

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
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 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 

 

 

 

 

C. Tepelné posouzení obvodového pláště 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:     24,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   25,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 % (+5,0%) 

 

 Skladba konstrukce 

  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Disperzní barva 0,001       0,650  10,0 
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   2  Desky CETRIS  0,030       0,240  78,8 

   3  Isover Orsil Uni  0,040       0,035  1,0 

   4  Jutafol 140 N  0,0003       0,350  61275,0 

   5  Isover Orsil Uni  0,140       0,035  1,0 

   6  Desky CETRIS  0,020       0,240  78,8 

   7  Rigips EPS 100 F 0,080       0,034  40,0 

   8  weber.pas silikon  0,003      0,860  130,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,809+0,015 = 0,824 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,969 

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).  

 

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: U,N  =   0,22 W/m2K 
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  Vypočtená hodnota: U =   0,12 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 

D. Tepelné posouzení střešního pláště 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:    24,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 
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 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  25,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 

  

 

 

 

 

 Skladba konstrukce 

  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Železobeton 2  0,250       1,580  29,0 

   2  Glastek 40 Special 0,004       0,210  50000,0 

   3  Rigips EPS 150 S Stabil 0,200       0,034  70,0 

   4  Filtek 300  0,001       0,220  40000,0 

   5  Alkorplan 35 179  0,004      0,160  20000,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,809+0,000 = 0,809 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,961 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
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 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: U,N  =   0,18 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,16 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 

 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
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   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,027 kg/m2,rok   (materiál: Polypropylen). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,027 kg/m2,rok 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0088 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0221 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

 

E.  Posouzení obvodového pláště 

 

 Návrhová vnitřní teplota Ti =    20,00 C 

 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 

 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 

 Teplota na vnější straně Te [C]:   -15,00 C 

 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
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  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,793+0,015 = 0,808 

Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,924 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů 

programu. 

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a 

normovaná metodika 

  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 

  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 

a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
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Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

Bilance energii: 

A. Výpočet potřeby vody: 

 

Předpokládaný počet  -     stálých zaměstnanců:   30 osob.  

- Zákazníků, pacientů:   70 osob. 

 

a.1  Určení specifické potřeby vody  

 

dle přílohy č.12 k v.č. 428/2001 Sb. činí spotřeba vody pro zdravotnická střediska a lékárny činí  20 

l/m3 na stálého zaměstnance a 2 l/m3 na zákazníka.  

Specifická spotřeba vody = 20/365 = 0,038 m3/osoba/den => 38 l/osoba/den 
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Specifická spotřeba vody = 2/365 = 0,006 m3/osoba/den => 6 l/osoba/den 

 

a.2 Průměrná denní potřeba vody 

 

Qp=  30.38   = 1 140 l/den  = 1,14 m3/den 

Qp= 70.6  =  420 l/den = 0,42 m3/den 

 

a.3 Maximální denní potřeba vody 

 

Qm=  Qp.kd =  1 560.1,25  =  1950 l/den  =  1,950 m3/den 

 kd =  1,25 (velikost obce 20 000 - 100 000 ob.) – součinitel denní nerovnoměrnosti 

 

a.4 Maximální hodinová potřeba vody 

 

Qh =  1/24.Qp.kd.kh  =  1/24.1560.1,25.2,1  =  170,6 l/hod 

Kh =  2,1 (soustředěná zástavba) – součinitel hodinové nerovnoměrnosti 

 

a.5 Roční potřeba vody 

 

Qr= Qp . 240  =  1 560.240 = 374 400 l/rok  = 374,4 m3/rok  

240 = počet provozních dnů budovy 

B. Výpočet splaškových a dešťových vod odváděných stokami 
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b.1 Dešťové vody 

 

Výpočet průtoku dešťových vod:     Q=Ss.qs.Ψ  (l.s-1) 

     Q=0,0424.157.0,5=3,328 l.s-1 

 

 Ss = celková plocha vystavená dešti (ha) 

 qs = intenzita směrodatného deště v uvažované periodicitě (pro Třinec – 158 l/s/ha) 

 Ψ = součinitel odtoku 

 

b.2 Splaškové vody: 

     

Průměrná denní potřeba vody: Qd,p=n.qn (l.den-1) 

     Qd,p = 70.6  = 420 l.den-1 

Qd,p = 30.38  = 1140 l.den-1 

 

Maximální hodinový průtok splaškových vod: Qh,max=Qd,p.kh,max.z
-1  (l.hod-1) 

       Qh,max=1560.2,2.1/24=143 l.hod-1 

  

C. Stanovení obestavěného prostoru a odhad ceny a doby výstavby 

 

Q   =   6544 m3 (uřčeno z PD) 

cena za 1 m3  =  6 815 kč vč. DPH 
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Odhad ceny: budova pro zdravotní péči, nosná konstrukce monolitická betonová skeletová (801.12.2) 

- cena určena dle orientačních cenových ukazatelů 2010 podle RTS a URS  

 

cenaQN  [Kč] 

Celková cena byla orientačně stanovená 44 600 00 kč 

 

Q: celkový obestavěný prostor objektu 

cena: cena za m3 obestavěného prostoru 

 

1215,11
4000000

44600000

V

N
T

 
[měsíců] 

 

T: doba výstavby  

N: odhad investičních nákladů 

V: výkon - produktivita práce (stanovené odhadem na částku 4 000 000 Kč/měsíc provedených 

prací) 

 

Doba realizace zdravotnického střediska byla orientačně stanovená na 12 měsíců. 
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7. Popis stavby 

 

1.1. Identifikační údaje 

 

Název stavby :   ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO  

Místo stavby :                    ul. DRUŽSTEVNÍ , TŘINEC 

Okres :                        FRÝDEK – MÍSTEK  

Charakter stavby :       NOVOSTAVBA 

Číslo parcely :             370 

Plocha parcely :           3 371 m2  

Zastavěná plocha :       761 m2     

Procento zastavení :    22,57 % 

 

7.2          Charakteristika stavby 

 

 Navrhovaný objekt zdravotního střediska je středně velké kategorie. Skládá se ze tří 

nadzemních podlaží a jednoho podzemního podlaží, podsklepený je v celé své půdorysné ploše. 

Navrhovaný objekt má půdorysný tvar dvou k sobě kolmých obdélníku o celkových rozměrech 27,6 x 

21,6 m. Zdravotní středisko má jeden hlavní vstup na západní straně objektu, a dále další tři vstupy 

pro zákazníky, do lékárny, kavárny a prodejny. Hlavní vstup pro zaměstnance je z východní strany. 

Jednotlivé provozovny mají každá svůj vstup pro personál. Na severní straně pozemku se nachází 

parkoviště s kapacitou 25 parkovacích stání, včetně dvou stání pro osoby se sníženou schopnosti 

pohybu. 

 Nosný systém je tvořen železobetonovou skeletovou konstrukcí, v podobě monolitických 

železobetonových sloupů, spojitých průvlaků a železobetonovou křížem vyztuženou deskou. Tento 
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konstrukční systém doplňuje lehký obvodový plášť, vytvořeny tenkostěnnými ocelovými stojkami 

Lindab RY, vodícími profily Lindab SKY, oboustranně opláštěný cementotřískovými deskami Cetris. 

Vnitřní nenosné konstrukce jsou tvořeny sádrovláknitými příčkami Rigips na profilech CW a UW. 

Střešní konstrukce je navrhnutá jako plochá jednoplášťová střecha s klasickým pořadím vrstev 

s pojistnou hydroizolaci. 

 

8. Zdůvodnění výběru pozemku 

  

 Lokalita pro výstavbu zdravotnického střediska byla zvolena v katastrálním území 

Třinec – Dolní Lištná. Záměrem je vytvořit v této části města moderní a vyhovující prostory 

pro ordinace praktických lékařů. Pro objekt byl zvolen pozemek č.370 na ulici Družstevní. 

Hlavními důvody pro výběr této lokality je blízkost centra města a dobrá dopravní dostupnost. 

V blízkosti pozemku se nachází zastávka MHD, s dojezdovým časem 3 minuty 

k autobusovému a vlakovému nádraží města Třinec. 

 

9. Zhodnocení staveniště 

  

 Staveniště se nachází na pozemku č.370 v k.ú Třinec – Dolní Lištná. Pozemek je 

rovinatý téměř obdélníkového tvaru, a ze dvou stran lemován dopravními komunikacemi. Na 

pozemku se nenacházejí žádné stávající objekty. Nacházejí se zde pouze stromy a křoviny a je 

v celé ploše zatravněn. Plocha staveniště zabírá celou plochu pozemku o rozloze 3 371 m
2
. 

Obvod pozemku je 233 m. Srovnávací rovina +0,000 ( úroveň čisté podlahy ) se nachází na 

kótě 321,710 m.n.m výškového systému B.p.v.. 

                                               

10. Dopravní opatření 

 

Přístup na staveniště bude zajištěn z ulice Družstevní ze severní strany pozemku. Na pozemku 

bude dále navazovat na vnitřní staveništní komunikaci. Výjezd ze staveniště bude na západní straně 
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na komunikaci č.371. Na obslužné komunikaci č.371 bude vlivem výstavby částečně docházet k 

omezení dopravy. 

 

11. Postup zřízení staveniště 

 

Pozemek je ve vlastnictví investora výstavby. V současnosti se pozemek nevyužívá a je pouze 

provizorně oplocený. Před zahájením budování staveniště bude nutné stávající nevhodné oplocení 

odstranit. Připravovat a budovat staveniště se začne dva týdny před zahájením vlastní výstavby 

objektu a bude se postupně rozšiřovat a měnit k potřebám výstavby v jejím průběhu. Odstraňování 

zařízení staveniště bude provedeno průběžně podle daných potřeb výstavby.   

 

12. Uspořádání staveniště 

 

 Staveniště bude uspořádáno a vybaveno tak, aby se stavba mohla plynule a bezpečně 

realizovat.  

 Zařízení staveniště bude oplocené. Před výjezdy ze staveniště bude prováděná kontrola 

vyjíždějících vozidel, aby nedocházelo ke znečisťování místních komunikací. Celé staveniště bude 

oploceno po obvodu jako jeden celek. Oplocení bude zřízeno z plotových dílců délky 2,5 m a výšky 2 

m. Oplocení na východní a jižní straně bude navíc doplněno stínící tkaninou. 

 Před zahájením výstavby budou nejdříve realizované přípojky vodovodu, kanalizace, 

elektrického vedení. Vzhledem ke způsobu provádění objektu, tedy monolitické železobetonové 

nosné konstrukci, se nepředpokládají na stavbě velké skládky prefabrikátů. Stavební výrobky 

a materiály se budou na staveništi uskladňovat a ukládat podle stanovených zásad a předpisů.  

 

13.   Napojení staveniště na sítě 
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13.1      Voda 

 

Pro zajištění zásobování vodou k potřebám výstavby bude na staveništi zřízena část 

definitivní vodovodní přípojky z veřejné vodovodní sítě v ulici Družstevní. K měření odběru bude na 

staveništi zřízená dočasná vodoměrná šachta, s niž je veden rozvod vody pro zařízení staveniště. Po 

zhotovení stavby se dočasná vodoměrná šachta odstraní a dokončí se napojení na dokončený objekt. 

13.2      Elektrická energie 

 

Elektrická energie bude zajištěna pomoci přípojky NN z veřejné rozvodné sítě vedené v ulici 

Družstevní. Přípojka bude ukončena rozvodnou skříní, z níž bude staveništní rozvod veden pod 

povrchem. Pod staveništní komunikaci bude v PVC chráničce. 

 

     8.3     Kanalizace 

 

 Před zahájením výstavby bude zřízená kanalizační přípojka z ulice Družstevní. 

Odpadní voda vzniklá vlivem výstavby je znečištěná, a proto musí být před napojením do sítě 

předčištěná v sedimentační nádrži a lapači olejů a nafty. 

 

14. Zásobování staveniště vodou a elektrickou energii 

 

14.1    Výpočet spotřeby vody 

 

9.1.1     Spotřeba vody pro provozní účely v době maximálního provozu 

 

Qp     =         ( Pn * kn / t * 3 600 )       ( l / s ) 
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 Qp -   sekundová spotřeba vody ( l/s ) 

 Pp -   spotřeba vody za den ( l )    - 75 l (odhad) 

 kn -   součinitel nerovnoměrnosti pro danou spotřebu   - 1,5 (tabulky) 

          t                   -   doba odběru vody ( jednosměnný provoz )  - 8 h 

 

Qp     =           ( 8250 * 1,5 / 8 * 3 600 ) = 0,429       l /s 

 

9.1.2     Spotřeba vody pro sociální a hygienické účely 

 

Qs    =            ( Ps *Ns* kn / 8 * 3 600 )       ( l / s ) 

 

 Qs -    sekundová spotřeba vody ( l/s ) 

 Ps -    spotřeba vody na osobu/den ( l )   - 85 l(tabulky) 

 Ns -    počet pracovníků ( max. 25 na směnu )  -  25 (odhad) 

 kn -    součinitel nerovnoměrnosti pro danou spotřebu   - 2,7 (tabulky) 

          t                      -    doba odběru vody ( jednosměnný provoz ) - 8 h 

 

Qn    =           ( 85 *25* 2,7 / 8 * 3 600 ) = 0,199 l /s  

 

14.1.3 Voda pro protipožární účely 

 

Qc     -            protipožární voda ( l/sec ) 

   Qc     -             3,3 l /s ( 1 hydrant ) 
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14.1.4 Celková spotřeba vody 

 

Qh    =             Qp + Qs + Qh = 0,429 + 0,199 + 3,3 = 3,92 l/s 

 

Pro zajištění zásobování vodou je navrženo potrubí průměru 63 mm. ( průměr 63 mm – do 

průtoku 4,9 l/ s ). 

 

14.2      Výpočet spotřeby elektrické energie 

 

14.2.1 Instalovaný příkon elektromotorů na staveništi 

 

              Stavební stroj                             příkon ( kW )     

 

Zásobníkový ohřívač vody    5,00                         

Otopné těleso kontejneru                    17,5                       

Stavební výtah     7,50                      

Elektrické ruční míchadlo                    5,00                  

Ponorný vibrátor                           2,00                       

Svářečka                                    7,15                      

Stříhačka výztuže                           4,00    

Příklepová vrtačka                                          3,60   

Ruční okružní pila     3,80                       

 

Celkový instalovaný příkon elektromotorů P1 = 55,5 kW 
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14.2.2 Instalovaný příkon osvětlení vnitřních prostorů 

 

Osvětlované prostory             příkon ( kW/m² )               m²                 celkem( kW ) 

      Kanceláře                                      0,015                              35,76                          0,57 

      Šatny, hygienické prostory     0,006                       63,61                         0,38 

      Sklady                                   0,003                              24,44                          0,08 

         Vnitřní osvětlení                           0,006                            1100,17                        6,60 

          

Celkový instalovaný příkon vnitřního osvětlení P2 = 7,63 kW 

 

14.2.3 Instalovaný příkon vnějšího osvětlení 

 

Osvětlované prostory         příkon ( kW/m² )           m²                 celkem( kW ) 

Osvětlení staveniště                    0,010                                3371,00                      33,71 

 

Celkový instalovaný příkon venkovního osvětlení P3 = 33,71 kW 

 

14.2.4 Propočet příkonu pro zařízení staveniště 

 

P = 1,1 x √ (( 0,5 * P1 + 0,8 * P2 +1,0 * P3 )² + ( 0,7 * P1 )²)             ( kW ) 

 

 1,1 - koeficient ztráty vedení 

 0,5 a 0,7 – koeficient elektrických motorů 
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 0,8 – koeficient vnitřního osvětlení 

          1,0 - koeficient venkovního osvětlení 

 

P = 1,1 x √ (( 0,5 * 55,5 + 0,8 * 7,63 +1,0 * 33,71 )² + ( 0,7 * 53,5 )²) 

P = 86,7 kW 

 

Celkový instalovaný příkon zařízení staveniště P  = 86,7 kW. 

 

15. Provozní část staveniště 

 

15.1      Staveništní komunikace 

 

 

Na severní straně pozemku bude zřízená vnitřní staveništní komunikace. Komunikace bude 

navazovat na příjezd na severní straně pozemku na ulici Družstevní a výjezd na západní straně 

pozemku na komunikaci č. 371. Staveništní komunikace je navržená ze silničních panelů jako 

jednoproudová v tloušťce 4 m s příčným sklonem 2 %. Maximální dovolená rychlost na staveništní 

komunikaci je 10 km/h. Pro staveništní komunikace budou použité silniční panely o rozměrech 1,0 x 

3,0 x 0,15 m a 2,0 x 3,0 x 0,15 m. Panely budou uloženy do štěrkopískového podsypu tloušťky 100 

mm. Podklad pod krytými sklady, šatnami, a objekty administrativy je tvořen rovněž silničními panely. 

Pod skladovacími plochami bude vytvořená a zhutněná vrstva ze štěrkopísku. 

 

15.2      Administrativa 

 

- Vrátnice: 

 



77 
 

  Pro kontrolu příjezdu a přístupů na staveniště je u vstupu na ulici Družstevní zřízená vrátnice. 

Vrátnice je umístěna u staveništní komunikace po pravé straně ve směru jízdy.  

 

- Návrh: 1 x mobilní kontejner Containex BM 16´ - rozměr 4,690 m x 2,240 m 

- 4,690 m x 2,240 m = 13,13 m² x 1 = 11,11 m² 

Pro řízení výstavby, přípravné práce, kontrolní činnosti a další administrativní účely bude na 

staveništi zřízen kancelářský mobilní kontejner Containex typu BM.  

 

- Stavbyvedoucí: 

 

- Na 1 stavbyvedoucího připadá 5 – 20 m2 

- Návrh: 1 x mobilní kontejner Containex BM 20´ - rozměr 5,860 m x 2,240 m 

- 5,860 m x 2,240 m = 13,13 m² x 1 = 13,13 m² 

 

- Mistr, technický pracovník: 

 

- Na 1 technického pracovníka, mistra připadá 8 – 12 m2. 

- Návrh: 1 x mobilní kontejner Containex BM 20´ - rozměr 5,860 m x 2,240 m 

- 5,860 m x 2,240 m = 13,13 m² x 1 = 13,13 m² 

 

 

Obr.1.: Mobilní kancelářský kontejner 
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16. Výrobní část staveniště 

 

10.1  Pracovní plochy 

 

Na staveništi je zřízená rovněž pracovní plocha. Pracovní plocha je navržená v blízkosti krytých 

skladů, staveništní komunikace a stavebního výtahu v dosahu autojeřábu. Pracovní plocha je 

navržena o velikosti 6 m x 6 m a bude vytvořená ze silničních panelů. Plocha bude využívaná pro 

úpravu a zkracování ocelové výztuže a kovových profilů obvodového pláště. Upravené materiály se 

přepraví na místo montáže autojeřábem, případně menší profily stavebním výtahem. 

 

16.2 Sklady a skládky 

 

16.2.1 Systém zásobování staveniště 

 

Pro zásobování staveniště bylo zvoleno cyklické zásobování materiály. Jedním cyklem bylo 

stanoveno zásobování jednoho podlaží. Zásobování pro realizaci obvodového pláště bude provedeno 

ve třech cyklech. 

 Z důvodů zaručení potřebné kvality betonové směsi, bude betonová směs vyráběná 

a připravovaná v místní betonárně, která se nachází přibližně 4 km od místa výstavby. Hotová 

betonová směs, bude na stavbu dopravovaná autodomíchávačí. Výroba a dovoz betonové směsi 

bude závislý na časovém plánu ukládání směsi do bednění. Na staveništi bude betonová směs ihned 

ukládaná do bednění.  

  

16.2.2 Požadavky na uspořádání skládek 

 

Na staveništi budou zřízený tři typy skládek, kryté uzamykatelné sklady, otevřené skládky a 

skládky se zastřešením. 

 Nářadí a menší stavební přístroje, drobný stavební materiál, suché omítkové směsi, lepící 

hmoty se budou přechovávat v uzamykatelných krytých skladech. 
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 Kusový materiál pravidelných tvarů se může skladovat do výšky max. 1,8 m, kusový materiál 

nepravidelných tvarů do výšky 1 m. Materiál uložený na paletách, bude skladovaný do výšky max. 2 

m. 

 U skládky, jejíž plocha bude větší než 4 m² a u materiálu, u něhož bude při manipulaci připadat 

na 1 pracovníka váha větší než 50 kg, se bude skladovat do výšky max. 1,2 m.  

  

 

 

16.2.3 Orientační plochy skládek 

 

Sklady a skládky budou umístěné na severní straně pozemku. Budou se nacházet v blízkosti 

staveništní komunikace v dosahu autojeřábu. 

1.NP 

Materiál Spotřeba 

Beton C20/25 156,18 m
3
 

Výztuž R 10 505 12,49 t 

Profily Lindab SKYP+SKYF 177,60 m + 19,20 m 

Profily Lindab RY+RYP+RYF 121,90 m + 117,00 m + 169,00 m 

Profily Lindab RZ 393,20 m 

Lindab C profil  83,90 m 

Izolace Isover UNI 140 176,38 m
2 

Izolace Isover UNI 40 176,38 m
2
 

Parozábrana Jutafol 176,38 m
2
 

Desky Cetris 30 176,38 m
2
 

Desky Cetris 20 252,575 m
2
 

2.NP 

Materiál Spotřeba 

Beton C20/25 158,43 m
3
 

Výztuž R 10 505 12,67 t 

Profily Lindab SKYP+SKYF 183,60 m + 25,20 m 

Profily Lindab RY+RYF 124,95 m + 123,50 m + 221,00 m 

Profily Lindab RZ 407,4 m 

Lindab C profil 88,40 m 

Izolace Isover UNI 140 180,71 m
2
 

Izolace Isover UNI 40 180,71 m
2
 

Desky Cetris 30 180,71 m
2
 

Desky Cetris 20 298,560 m
2
 

Parozábrana Jutafol 180,71 m
2
 

3.NP 

Materiál Spotřeba 
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Beton C20/25 121,09 m
3
 

Výztuž R 10 505 9,69 t 

Profily Lindab SKYP+SKYF 150,80 m + 20,40 m 

Profily Lindab RY+RYF 129,10 m + 97,50 m + 169,00 m 

Profily Lindab RZ 351,80 m 

Lindab C profil 65,60 m 

Izolace Isover UNI 140 155,25 m
2
 

Izolace Isover UNI 40 155,25 m
2
 

Desky Cetris 30 155,25 m
2
 

Desky Cetris 20 299,898 m
2
 

Parozábrana Jutafol 155,25 m
2
 

CELÝ OBJEKT 

Izolace EPS 100 F 825,20 m
2
 

Pro terénní úpravy 196,43 

 

Tab.1.:  Orientační tabulka spotřeby materiálu 

 

 Profily Lindab budou skladované na volném prostranství v severní části staveniště. Budou 

uložené na euro paletách, na štěrkovém podkladu. Před deštěm bude skladka chráněná PE fólii. 

Cementotřískové desky pro opláštění konstrukce budou skladované na příslušném podlaží, na 

němž budou montované. Na místo uskladnění se dopraví autojeřábem. Desky budou uložené na 

europaletách a chráněné PE fólii, podle zásad skladování určených výrobcem.  Izolace Isover na bázi 

minerálních vláken, které se budou vkládat mezi profily Lindab budou stejně jako desky Cetris 

skladované na jednotlivých podlažích. Rovněž budou uložené na europaletách a cháněné PE fólii a 

skladované dle pokynů výrobce. Materiály skladované na jednotlivých podlažích musí být uspořádané 

tak aby nepřiměřené nezatěžovaly stropní konstrukci. 

Polystyrenové desky EPS 100 F pro kontaktní zateplení se budou skladovat ve volném 

prostranství pod přístřeškem, na europaletách na štěrkovém podsypu. Před nepříznivým počasím a 

deštěm budou chráněné PE fólii. 

Pro uskladnění nářadí, lepících hmot, tmelů, drobných kovových spojovacích materiálů a 

parozábrany je na staveništi navržen krytý sklad.  

 

Skladky materiálu – stanovení minimální potřebné plochy 

 

Skladky profilů Lindab 
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Aprofily,1NP = 18 m2 

Aprofily,2NP = 18 m2 

Aprofily,3NP = 15 m2  

 

Skladky desek Cetris  

 

 

Balení: 3350 x 1250 mm, Cetris Basic 30 = 62,81 m2 , Cetris Basic 20 = 104,69 m2 

 

Acetris30,1NP = 15 m2   Acetris20,1NP = 15 m2 

Acetris30,2NP = 15 m2   Acetris20,2NP = 15 m2 

Acetris30,3NP = 15 m2    Acetris20,3NP = 15 m2 

 

Skladky izolace Isover  

 

Balení: 1200 x 600 mm,  Isover Uni 140 – 2,16 m2, Isover Uni 40 – 8,64 m2 

 

Aisover140,1NP = 18 m2   Aisover40,1NP = 8 m2 

Aisover140,2NP = 18 m2   Aisover40,2NP = 8 m2 

Aisover140,3NP = 13 m2   Aisover40,3NP = 8 m2 

 

 

Skladky izolace EPS  
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Balení: 1000 x 500 mm, EPS Rigips 100 F tl.80 mm – 3 m2  

 

Aeps = 15 m2 

 

 

Sklady suchých směsí, tmelů a nářadí  

 

 

- Krytý uzamykatelný sklad: 

 

- Návrh: 2 x mobilní kontejner Containex BM 20´ - rozměr 5,860 m x 2,240 m 

- 5,860 m x 2,240 m = 13,13 m² x 2 = 26,26 m² 

 

16.3 Lešení 

 

Na staveništi je navrhnuté dílcové lešení HAKI IV šířky 1 250 mm. Celková plocha, na kterou 

bude lešení použito je 1140 m2. 

 

17. Sociální a hygienické zařízení staveniště 

 

Sociální a hygienické zařízení bude zřízeno k účelům převlékání, jako ochrana před 

nepříznivým počasím, dále jako umývárny a toalety. Sociální a hygienické zařízení bude vytvořené 

z kontejneru Containex typu SA.  

Zařízení bude zhotoveno před zahájením stavebních prací. Na staveništi se nebude nacházet 

ubytovna ani jídelna pro zaměstnance. K shromažďování zaměstnanců o přestávce se bude nacházet 

na staveništi jeden mobilní kontejner Containex typu BM. Kontejner bude obsahovat jednoduchou 

kuchyňku pro ohřev jídla a stůl s židlemi. 



83 
 

Podklad pro osazení kontejneru budou tvořit silniční panely. Vytápění kontejnerů bude 

pomocí elektrických otopných těles. 

 

17.1     Návrh objektů sociálního zařízení 

 

 Sociální zařízení je navrhnuté na 25 pracovníků, což je předpokládaný maximální počet, který 

se bude podílet na výstavbě objektu.  

 

- Šatny: 

 

- Na jednoho pracovníka připadá min. 1,25 m²,  

- ( 1,25 m² x 25 ) = 31,25 m² 

- Návrh: 3 x mobilní kontejner Containex BM 20´ - rozměr 5,860 m x 2,240 m 

- 5,860 m x 2,240 m = 13,13 m² x 3 = 39,38 m² 

 

- Jídelna: 

 

- Návrh: 1 x mobilní kontejner Containex BM 20´ - rozměr 5,860 m x 2,240 m 

- 5,860 m x 2,240 m = 13,13 m² x 1 = 13,13 m² 

 

17.2     Návrh objektů hygienického zařízení 

 

- Umývárny: 

 

- Na 15 pracovníků připadá min. 1 umývadlo, na 20 pracovníků min. 1 sprcha. 

- Návrh: 1 x mobilní kontejner Containex BM 20´ - rozměr 5,860 m x 2,240 m 

 4 umývadla, 2 sprchy 

- 5,860 m x 2,240 m = 13,13 m² x 1 = 13,13 m² 
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Obr.2.: Půdorys sanitárního kontejneru SA20´ 

 

- Toalety: 

 

- Do 50 pracovníků se uvažuje min. 2 pisoáry a 1 mísa.  

- Návrh: 1 x mobilní kontejner Containex BM 20´ - rozměr 5,860 m x 2,240 m 

 2 pisoáry, 2 mísy 

- 5,860 m x 2,240 m = 13,13 m² x 1 = 13,13 m² 

 

18. Bezpečnost práce na staveništi 

 

Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č.362/2005 o 

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

z výšky, zákon č.309/2006 sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a NV 

č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. Všechny stavební práce budou prováděný proškolenými pracovníky. Školení bude 

zaměřeno na bezpečnost při montáži, bezpečnost při práci s elektrickým zařízením, bezpečnost při 

práci ve výškách, bezpečnost při svařování, zásady požární ochrany. Všichni zúčastnění pracovníci 

musí být s předpisy seznámení před zahájením prací a jsou povinní používat při práci předepsané 

ochranné pomůcky, podle uvedených předpisů. Pracovní a ochranné pomůcky potřebné při realizaci 

budou připravené před zahájením prací a budou pravidelně kontrolované a udržované 

v předepsaném stavu.  

Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaných osob. 
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19. Vliv na životní prostředí 

 

 Stavba a její následný provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při výstavbě budou 

použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Se vzniklými odpady bude nakládáno 

v souladu se zákonem č.185/2001 sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný odpad je 

nutno likvidovat povoleným způsobem, např. recyklaci nebo uložením na povolenou skládku.  

 Použité obaly se bude na staveništi skladovat na vyhrazených místech tak, aby nedošlo k jejich 

nežádoucímu úniku. Recyklovatelné odpady, např. plastové obaly apod., bude z důvodu jejich dalšího 

využití potřeba třídit.  

 Při manipulaci se suchými směsmi, bude potřebné zamezit vzniku nadměrné prašností na 

staveništi.  

 Odpadové vody z procesu čistění vybavení, budou muset byt do veřejné kanalizační sítě 

vedené přes sedimentační nádrž. 

 

20. Přílohy 

 

T.2-1  Výkres zařízení staveniště     (M 1:250) 

A  Dosah autojeřábu Demag AC 35L  

B  Specifikace autojeřábu Demag AC 35L 

 

21. Seznam použitých zdrojů 

 

[1] www.containex.cz – kancelářské a sanitární kontejnery 

[2] www.terex.cz – autojeřáb Demag 
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22. Seznam použitých programů 

 

[1] AutoCAD Architecture 2009 

[2] Microsoft Office Word 2010 
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1. Obecné informace 

 

1.1 Popis objektu 

 

Zdravotní středisko je řešené jako trojpodlažní podsklepená samostatně stojící budova. 

Nosný systém je tvořen železobetonovou skeletovou konstrukcí. Objekt se bude nacházet na 

pozemku číslo 370, o celkové výměře 3 371 m2 v katastrálním území Třinec – Dolní Lištná    ( okr. 

Frýdek - Místek ). Vjezd na pozemek je z obslužné komunikace č.371, která navazuje na ulici 

Družstevní.  

 

1.2 Popis konstrukce 

 

Konstrukce obvodového pláště je vytvořena z tenkostěnných ocelových profilů Lindab, 

doplněných tepelnou izolaci Isover UNI v příslušné tloušťce a opláštěním z cementotřískových desek 

Cetris. Na vnější straně bude umístěn kontaktní zateplovací systém. Tloušťka konstrukce obvodového 

pláště bez zateplení bude 240 mm, s připočtením zateplovacího systému bude tloušťka pláště 320 

mm. 

Nosná konstrukce obvodového pláště je vytvořena z tenkostěnných ocelových vodících 

profilů Lindab SKYP 145/1,0 a svislých profilů Lindab RY a RYP 145/1,0. Po obvodu jsou svislé profily 

RYP 145/1,0 a vodící profily SKYP 145/1,0 opatřeny polyetylenovým páskem PD 10. Svislé profily 

budou umístěné v rastru maximálně 600 mm. Otvory v konstrukci budou vytvořené pomocí profilů 

Lindab SKYF 145/1,0, C profilů a svislých profilů k otvoru RYF 145/1,2. Prostor nad otvorem je opatřen 

profilem Lindab YVX 240/1,2. Z vnější strany bude konstrukce opláštěná cementotřískovou deskou 
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Cetris Basic 20 o tloušťce 20 mm. Mezi profily bude vložena tepelná izolace Isover Uni 140 o tloušťce 

140 mm a na profilech bude připevněná parozábrana Jutafol N 140. Tuto konstrukcí z vnitřní strany 

doplní vodorovný rošt, tvořící instalační prostor, z profilů Lindab RZ 45/0,7. V instalační prostoru 

bude veden rozvod potrubí. Prostor se doplní tepelnou izolaci Isover Uni 40 o tloušťce 40 mm. 

Vodorovný rošt bude opláštěný cementotřískovou deskou Cetris Basic 30 o tloušťce 30 mm. Jako 

povrchová úprava ze strany exteriéru bude provedená malba disperzní interiérovou barvou HET na 

penetrovaný podklad. 

1.3 Postup výstavby 

 

Technologický předpis obvodového pláště se rozdělí na několik etap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předání a převzetí železobetonového 

skeletu 

Montáž konstrukce obvodového pláště 

z ocelových profilů 

Montáž vnějšího opláštění 

cementotřískovýmí deskami 

Montáž parozábrany 

 

Realizace kontaktního 

zateplovacího systému a 

vnějších omítek 

Montáž vnitřního opláštění 

cementotřískovými deskami 
Realizace vnitřních 

povrchových úprav 

Vkládání tepelné izolace mezi profily 
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Obr.č.1: Schéma realizace obvodového pláště 

 

Technologický postup provedení povrchových úprav není součásti obsahové náplně 

technologického postupu. 

 

2. Připravenost staveniště 

 
Realizace montáže obvodového pláště, se muže zahájit až po dokončení a odbednění 

nosného železobetonového monolitického skeletu. Montáž se bude provádět vždy pro jednotlivé 

podlaží a do dokončení se vybetonuje podlaží další. Nosný skelet je navržen z betonu třídy C 20/25 a 

je vyztužený oceli třídy R 10 505. 

Před zahájením prací musí být připravené pracovní, skladovací plochy a mechanizmy, 

zajištěno zásobování elektrickou energii a vodou, zřízeno lešení a osvětlení staveniště. 

Pracoviště předá stavbyvedoucí vedoucímu čety a o předání se zapíše záznam do stavebního 

deníku. 

3. Použité materiály a jejich vlastnosti 

 
Použitý materiál:  

 Nosná konstrukce obvodového pláště 

 

- Vodící profil Lindab SKYP 145/1,0 

- Vodorovný profil umístěný na horní a spodní straně konstrukce, opatřený 

polyetylenovým páskem PD 10. 

- Spotřeba – 512,00 m 
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Tab.č.1: Tabulka technických vlastnosti profilu Lindab SKY 

 
- Svislý profil Lindab RYP 145/1,0 

- Svislý profil umístěný na vnějších stranách konstrukce, opatřený polyetylenovým 

páskem PD 10. 

- Spotřeba – 338,00 m 

 

- Svislý profil Lindab RY 145/1,0 

- Svislý profil umístěný mezi vodícími profily a profily tvořícími otvory. 

- Spotřeba – 375,95 m 

 

Tab.č.2: Tabulka technických vlastnosti profilu Lindab RY 

 
- Svislý profil k otvoru Lindab RYF 145/1,2 

- Zesílený svislý profil tvořící okenní a dveřní otvory. 

- Spotřeba – 559,00 m 

 

Tab.č.3: Tabulka technických vlastnosti profilu Lindab RYF 

 
- Vodorovný profil k otvoru Lindab SKYF 145/1,2 
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- Zesílený vodorovný profil tvořící okenní a dveřní otvory do rozpětí 1,2 m. 

- Spotřeba – 64,80 m 

 
- Vodorovný profil k otvoru Lindab C profil 

- Vodorovný profil tvořící okenní a dveřní profily do rozpětí 2,4 m. 

- Spotřeba – 237,90 m 

 
- Profil nad otvor Lindab YVX 240/1,2 

- Zesilující profil umístěný nad otvorem. 

- Spotřeba – 155,30 m 

 

Tab.č.4: Tabulka technických vlastnosti profilu Lindab YVX 

- Profil pro dodatečnou izolaci a RZ 45/0,7  

- Vodorovný profil vytvářející instalační prostor a prostor pro dodatečnou izolaci ze 

strany interiéru. 

- Spotřeba – 1152,40 m 

- Vlastnosti: 

 

Tab.č.5: Tabulka technických vlastnosti profilu Lindab RZ 

 
- Polyetylenový pásek PD 10 – 145 

- Polyetylenový pásek je součásti profilu SKYP a RYP 

 

- Zesilující koutový profil LPY 145  

- Spotřeba: 908 ks 
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Tab.č.6: Tabulka technických vlastnosti profilu Lindab LPY 

 Izolace 

 
- Tepelná izolace Isover UNI 140 

- Tepelná izolace tloušťky 140 mm, vkládána mezi profily RY 145/1,0. 

- Spotřeba – 512,34 m2 

- Tepelná izolace Isover UNI 40 

- Tepelná izolace tloušťky 40 mm, vkládána mezi profily RZ 45/0,7 

- Spotřeba – 512,34 m2 
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Tab.č.7: Tabulka technických vlastnosti izolace ISOVER UNI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Parozábrana Jutafol N 140 

- Parozábrana umístěná na nosné konstrukci mezi profily RY 145/1,0 a RZ 45/0,7 

- Spotřeba – 512,34 m2 
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Tab.č.8: Tabulka technických vlastnosti parozábrany JUTAFOL N 

 

 Opláštění konstrukce 

 

- Cementotřískové desky CETRIS Basic 30 

- Desky pro opláštění konstrukce ze strany interiéru v tloušťce 30 mm. 

- Spotřeba – 512,34 m2 

 

- Cementotřískové desky CETRIS Basic 20 

- Desky pro opláštění konstrukce ze strany exteriéru v tloušťce 20 mm. 

- Spotřeba – 853,01 m2 

 

- Cementotřískové desky CETRIS Basic 10 

- Desky pro opláštění otvorů a nadpraží. 

- Spotřeba – 99,50 m2 



96 
 

 

Tab.č.9: Tabulka technických vlastnosti cementopískových desek CETRIS BASIC 

4. Doprava a skladování stavebního materiálu 

 

Primární doprava:  

Materiál bude na staveniště dovezen v krytých nákladních automobilech, balený 

v ochranných foliích, které zabezpečují materiál proti navlhnutí nebo jinému znehodnocení. 

Cementotřískové desky jsou přepravovány vždy ve vodorovné poloze na dřevěných podložkách a jsou 

ukotveny proti pohybu při přepravě. Kovové profily se přepravují ve svazcích na podložkách a při 

přepravě jsou rovněž kotveny. Při dopravě všech materiálů musí být dodržené podmínky výrobce pro 

přepravu materiálu. 

 

 

Sekundární doprava:  



97 
 

Na staveništi bude přesun materiálu z nákladního automobilu na skládku zajištěn 

autojeřábem Demag AC 35 L. Při ruční manipulaci musejí být cementotřískové desky přenášeny 

zásadně ve svislé poloze, aby nedošlo k jejich poškození. 

 

 Skladování: 

Všechny stavební materiály musejí být skladovány podle pokynů výrobců. Zvláště je potřeba 

dbát na ochranu proti nepříznivým klimatickým vlivům. Při skladování je vhodné minimalizovat čas 

uskladnění výrobků před montáží do konstrukce. Z tohoto důvodu je vhodné cyklické zásobování pro 

dílčí úseky. 

Ocelové profily budou skladovány pod přístřeškem, na podložkách na zpevněném povrchu, 

chráněné proti vlhkosti PE fólii. 

Cementotřískové desky budou skladované ve vnitřních prostorách, na pevné, rovné podložce, 

případně na dřevěných podkladech v maximální rozteči 500 mm. Proti vlhkosti budou chráněné PE 

fólii. 

Izolace z minerálních vláken bude uskladněná ve vnitřních prostorách naležato do výšky 

vrstvy maximálně 2 m. 

Drobné spojovací a kotvící materiály, tmely, lepidla a role parozábrany budou uskladňovány 

v krytých uzamykatelných skladech. 

Při uskladňování ve vnitřních prostorách je třeba brát zřetel na rozmístění skladovaného 

materiálu na stropní konstrukci, aby nedocházelo k nadměrnému zatížení konstrukce. 

5. Pracovní podmínky pro provádění 

 

Staveniště musí být vyčištěno, vyklizeno od zbytků materiálů z předchozích pracovních 

činností a připraveno pro následující činnost. Železobetonový skelet, na který se bude montovat 

lehký obvodový plášť, musí vykazovat potřebnou pevnost a únosnost. Musí být přichystané plochy 

pro skladování materiálu, pracovní plochy a mechanizmy potřebné k realizaci obvodového pláště. Pro 

montáž obvodového pláště musí být zajištěný přísun elektrické energie, pro elektrické nářadí a 

zásobovaní vodou. Všechny montážní a stavební práce musí být prováděné v souladu s platnými 

předpisy a normami. Práce se budou provádět za příznivých klimatických podmínek. Jelikož se 
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montáž lehkého obvodového pláště bude provádět v letních měsících, konkrétně od července do 

začátku října, nepředpokládá se výrazný pokles teplot a nepříznivé počasí. 

6. Nářadí, nástroje, mechanismy 

 

Nářadí a nástroje musejí být ve stavu způsobilém k použití, tak aby nedocházelo k ohrožení na 

zdraví pracovníků nebo ke zhoršené kvalitě provedeného díla.  

 

Použité nářadí a nástroje:  

 

- Základní vybavení 

- Vodováha 

- Skládací metr 

- Svinovací metr 

- Nůžky na plech 

- Pilka na železo 

- Falcovací kleště 

- Odlamovací nůž 

- AKU vrtačka 

- Rýsovací pomůcky 

 

- Elektrické nářadí a nástroje 

- Elektrické nůžky 

- Elektrická vrtačka 

- Přímočará pila 

 

 

- Mechanismy 

- Vertikální i horizontální doprava stavebních materiálu ze skládky na místo určení 

bude pomocí autojeřábu Demag AC 35 L ( viz. přílohy C.1-1 Technická zpráva 

zařízení staveniště ) 

- Vertikální doprava bude zajištěna stavebním výtahem NOV 1000 D. 
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- Lešení 

- Pro stavební a montážní práce bude využíváno lešení HAKI IV šířky 1 250 mm. 

Lešení musí být stabilní, nesmí být postaveno na nerovném terénu. Podél lešení 

musí být dopravní prostor 1,2 m a dostatečná vzdálenost od fasády umožňující 

realizaci pláště. 

7. Pracovní obsazení 

 

2.1. 7.1 Pracovní četa 

 

Pracovní četa se skládá z 9 pracovníků. Všichni pracovníci musí být kvalifikovaní a způsobilí 

pro provedení montáže obvodového pláště. Každá četa má vedoucího čety, který řídí a koordinuje 

práci a zodpovídá za její průběh a kvalitu. 

 
Složení pracovní čety: 

- Vedoucí čety ( stavební zámečník ) 

- Stavební zámečník 

- Stavební zámečník 

- Sádrokartonář 

- Sádrokartonář 

- Izolatér 

- Izolatér 

- Dělník, montér 

- Pomocný dělník 

3.1. 7.2 Ochranné pracovní pomůcky 

 

Všichni pracovníci vyskytující se během pracovní doby na staveništi jsou povinni nosit 

ochrannou helmu a pracovní obuv se zpevněnou špičkou a tvrdou podrážkou. Dále jsou povinni při 

práci používat rukavice a ochranné brýle. Kromě těchto všeobecných pomůcek musejí pracovníci 

používat i další pomůcky, zejména ochranné pomůcky pro práci ve výškách.   
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8. Pracovní postup provádění obvodového pláště 

 

Stavební práce pro realizaci obvodového pláště budovy začnou kontrolou, zda všechny 

konstrukce, které jsou už hotové a které souvisí s realizací obvodového pláště, jsou provedeny 

v požadované kvalitě a v souladu s projektovou prováděcí dokumentací. Jedná se hlavně o kontrolu 

rovinnosti stropních desek, průvlaků a sloupů, kontrolu zralosti betonu konstrukcí, kontrolu polohy a 

výšky konstrukcí. 

 

8.1 Připravenost podkladní vrstvy 

 

Podkladní vrstva, tedy stopní konstrukce příslušného podlaží, sloupy a průvlaky pro obvodový 

plášť musí mít vodorovný povrch. Před zahájením montáže musí být kontrolovaná rovinnost. Mezní 

odchylka podkladu by neměla být větší než 5 mm měřených na 2 metrové lati. Rovinnost podkladní 

konstrukce je rovněž vhodné překontrolovat nivelačním přístrojem. 

 

8.2 Montáž nosné konstrukce obvodového pláště 

 

Prvním krokem u montáže nosné konstrukce obvodového pláště je naznačení umístění 

kotvících prvků na podkladní vrstvu. Následně se na podkladní vrstvu uloží vodící profily Lindab SKYP 

145/1,0, které jsou opatřené polyetylenovým páskem PD 10 pro zajištění vzduchotěsnosti u napojení 

na konstrukci. Vodící profil se přišroubuje do předvrtaných otvorů opatřených hmoždinkou. Osová 

vzdálenost předvrtaných otvorů je 800 mm. Otvory jsou umístěný 50 mm od obou konců profilu. 

 

Obr.č.1: Vodící profil SKYP 145/1,0 opatřený polyetylenovým páskem PD 10 
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Stejným způsobem se postupuje v místě napojení u sloupu, kde se do hmoždinek přišroubuje 

svislý profil Lindab RYP 145/1,0 opatřeny polyetylenovým páskem PD 10. 

 

Obr.č.2: Svislý profil RYP 145/1,0 opatřený polyetylenovým páskem PD 10 

 

Do konstrukce vytvořené z vodících profilu se následně osazují svislé profil RY 145/1,0. Profil 

se do prostoru vymezeného vodícím profilem vloží svojí užší stranou a následně se pootočením 

umísti na své místo. Svislé profily budou k vodícím profilům přišroubované pomocí šroubu SD3-T. 

Profily Lindab RY jsou umístěné v maximální vzdálenosti 600 mm od sebe. V místě budoucích 

okenních a dveřních otvorů se do konstrukce vkládají zesílení svislé profily Lindab RYF 145/1,2. 

 

Obr.č.3: Napojení profilu RY na profil SKYP pomocí šroubu SD3-T 

 

Obr.č.4: Vkládání svislých profilů RY 145/1,0     Obr.č.5: Profily RYF 145/1,2 pro vytvoření otvorů 

 

Pro vytvoření okenních a dveřních otvorů se použijí dva typy profilů v závislosti od velikosti 

otvoru. Pro otvor do rozpětí 1,2 m se osadí zesílený vodorovný profil SKYF 145/1,0. V místě napojení 

na svislý profil se konstrukce zesílí pomoci rohové výztuhy LPY 145/1,0. Stejný typ výztuhy se použije i 
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v místech napojení svislých profilů na vodící profily. Profily jsou vzájemně sešroubovány šrouby SD3-

T. 

 

Obr.č.6: Vytvoření okenního otvoru pomoci profilu SKYF a rohové výztuhy LPY. 

 
Pro otvory s rozpětím do 2,4 m se použije Lindab „C“ profil 145 mm. Způsob připojení je 

obdobný jako u napojení profilu SKYF. Prostor nad a pod otvorem u obou typu profilů musí být 

opatřený svislými profily RY, aby mohly být v místě otvorů správně namontované desky pro opláštění 

a nevznikaly tak v rozích otvorů svislé nebo vodorovné spáry u desek. Nadokenní prostor se nakonec 

opatří profilem Lindab YVX 240/1,2, který bude našroubován pomocí šroubu SD3-T k vodorovným a 

svislým profilům. 

 

Obr.č.7: Vložení nadokenního profilu YVX 

8.3 Montáž vnějšího opláštění 

 
Pro vnější opláštění se použijí cementotřískové desky Cetris Basic 20 o tloušťce 20 mm. Desky 

budou na stavbu dodány v přesných rozměrech pro danou potřebu. Případné úpravy 

cementotřískových desek je třeba provést ruční kotoučovou pilou.  

Desky se montují na nosnou konstrukci z profilu Lindab SKYP, RYP a RY. Nejprve se na profily 

nanese lepidlo a následně se desky k profilům připevní pomocí vrutů. Pro připevnění k nosnému 

rámu se použijí samořezné vruty CETRIS 4,2 x 25 mm. Vruty by měly být umístěné po vzdálenostech 

300 mm. Svislá spára mezi dvěma přilehajícími deskami bude minimálně 5 mm. U okenních nebo 

dveřních otvorů se desky umísťují tak, aby v rozích otvoru nebyla svislá ani vodorovná spára. Pro 
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vytvoření vzduchotěsné vrstvy se spáry mezi deskami vyplní flexibilních akrylátovým tmelem S-T 5. 

Před aplikací musí být povrch suchý, zbavený všech nečistot a mastnoty. 

 

Obr.č.8: Nanesení lepidla pod desky na profily     Obr.č.9: Montáž desek CETRIS k nosné konstrukci 

 

8.4 Vkládání tepelné izolace  

 
Jako tepelná a zároveň i zvuková izolace obvodových stěn, která se vkládá mezi profily Lindab 

je navržena izolace Isover UNI. Izolace Isover UNI je minerální izolace z kamenných vláken, vhodná 

pro nezatížené izolace vnějších stěn. Izolace se do konstrukce vkládá v základních dodávaných 

rozměrech 1200 x 600 mm a ukládá se postupně od spodu konstrukce směrem nahoru. Izolace se 

k profilům nijak nekotví ani nepřichycuje. Izolace Isover UNI 140 o tloušťce 140 mm se vloží mezi 

profily Lindab SKYP 145/1,0 a Lindab RYP 145/1,0. Izolace Isover UNI 40 o tloušťce 40 mm se vloží do 

instalačního prostoru vytvořeného roštěm z profilů Lindab RZ 45/0,7. 

 

Obr.č.10: Izolace Isover UNI vložená mezi profily Lindab SKYP a RYP 145/1,0 

 

8.5 Montáž parozábrany 

 
Parotěsnící vrstva nacházející se ve skladbě konstrukce je navržena z fólie Jutafol N 140. 

Parozábrana se umístí na profily Lindab SKY a RY z vnitřní strany konstrukce. K profilů je parozábrana 

přichycená pomocí oboustranně samolepících pásku Jutafol PROF. Páska se aplikuje přímo na profily 
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bezprostředně před montáži parotěsnící vrsty. Profily musí být očištěné, zbavené prachu, nečistot a 

mastnoty. V přesazích se parozábrana přelepí a utěsní parotěsnící páskou Jutafol SP 1. Stejně tak se 

opatří i veškeré průniky přes parozábranu. Páskou Jutafol SP 1 se rovněž fólie Jutafol N 140 napojí na 

okolní přilehající konstrukce. 

 

Obr.č.11: Způsob montáže parotěsnící vrstvy 

 

8.6 Montáž profilu instalačního prostoru 

 
Po dokončení parotěsnící vrstvy se na konstrukci z vnitřní stany připevní vodorovné profily 

Lindab RZ 45/0,7 pro vytvoření instalačního prostoru a prostoru pro dodatečné zateplení. Profily jsou 

průběžné v celé délce obvodového pláště mezi sloupy. Osová vzdálenost mezi profily je 400 mm. 

Nejspodnější profil je připevněný k vodícímu profilu Lindab SKYP 145/1,0. K nosnému rámu jsou 

profily instalačního prostoru připojené pomocí pomocí šroubu SD3-T. 

 

Obr.č.12: Uložení profilu Lindab RZ 45/0,7 Obr.č.13: Připojení profilu RZ 45/0,7 k profilu RY 145/1,0 

 

8.7 Montáž vnitřního opláštění 

 
Pro vnitřní opláštění se použijí cementotřískové desky Cetris Basic 30 o tloušťce 30 mm. 

Desky pro vnitřní opláštění budou na stavbu dodány stejně jako desky pro vnější opláštění v přesných 

rozměrech pro danou konstrukci. Případné úpravy cementotřískových desek je třeba provést ruční 

kotoučovou pilou.  
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Desky se montují na profily RZ 45/0,7 vytvářející instalační prostor. Postup je stejný jako u 

opláštění vnější strany konstrukce. Nejprve se na profily nanese lepidlo a následně se desky k 

profilům připevní pomocí vrutů. Pro připevnění k profilu se použijí samořezné vruty CETRIS 4,2 x 25 

mm. Vruty by měly být umístěné po vzdálenostech 300 mm. U okenních nebo dveřních otvorů se 

desky umísťují tak, aby v rozích otvoru nebyla svislá ani vodorovná spára. Pro opláštění ze strany 

interiéru se z estetického hlediska použije desky se sraženou hlavou. 

Finální povrch desek se dosáhne přetmelením spár a spojovacích prostředku spárovacím 

tmelem a přebroušením. 

 

Obr.č.14: Nanesení lepidla pod desky na profil Obr.č.15: Montáž desek CETRIS k profilům RZ 45/0,7 

9. Jakost a kontrola kvality 

 
Jakost a kontrola kvality bude průběžně sledována a kontrolována stavbyvedoucím, mistrem 

a technickým dozorem investora. V případě problému a pochybností, se projedná jiné postupy a 

alternativní řešení. 

Kontrolní činnosti a zkoušky jakosti pro realizaci obvodového pláště se rozdělí podle postupů 

práci na následující činnosti: 

 

Kontrola vstupní 

Kontrola projektové dokumentace 

 Kontrola správnosti a úplnosti projektové dokumentace dle platných 

norem a předpisů. 

 
Kontrola staveniště 

 Kontrola dokončení a správnosti provedení železobetonových konstrukcí. 

Kontrola rovinnosti hotových konstrukcí, kontrola polohy a výšky 

konstrukcí. 
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Kontrola stavebních materiálů 

 Kontrola rozměrů, tvarů, průřezů, případných deformací, trhlin a vad 

stavebních materiálu, shodnost materiálů dle projektové dokumentace, 

kontrola skladování stavebních materiálů. 

 
Kontrola mezioperační 

Kontrola způsobu montáže 

 Kontrola umístění a uspořádaní nosných a ztužujících profilů obvodového 

pláště. Kontrola vodorovnosti a stability konstrukce. Dodržování 

technologických postupů. Kontrola připevnění spojů jednotlivých 

nosných prvků. Kontrola uložení tepelné izolace. Kontrola parotěsné 

zábrany. Kontrola připevnění a spojů opláštění obvodového pláště. 

Kontrola provádění podle projektové dokumentace. 

 
Kontrola výstupní 

Kontrola dokončené konstrukce 

 Celková kontrola provedených prací, po jejich ukončení. Kontrola 

vodorovnosti a stability konstrukce. Kontrola shodností s projektovou 

dokumentací. Případné odchylky je nutno zaznamenat do projektové 

dokumentace. Prověří se jakost a kvalita provedených prací a provede se 

zápis do stavebního deníku. 

10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

Při realizaci obvodových plášťů pracovníci provádějí prací ve výškách, to znamená v prostředí 

nad volnou hloubkou. Z toho důvodů je nutno dodržet ustanovení vyhlášky č. 324/1990 Sb. Práci 

smějí provádět pouze vyučení a kvalifikovaní pracovníci, způsobilí pro práce ve výškách. Musí být 

poučení o bezpečnostních předpisech a seznámení s případnými riziky, dle nařízení vlády 591/2006 

sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. O 

proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku. Pracovníci musí používat ochranné pracovní 

pomůcky k zajištění vlastní bezpečnosti a prevence úrazu. Mezi pomůckami by zásadně neměly 

chybět bezpečnostní pásy, ochranné přilby a brýle, obuv s pevnou špičkou a podrážkou a rukavice.                                                                                                             
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Na staveništi bude použit autojeřáb, pro jeho práci být připravené zpevněné plochy. 

Pracovníci se nesmí pohybovat v činné oblasti autojeřábu, v dosahu břemene. 
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11.1 Popis objektu 

 

Zdravotní středisko je řešené jako trojpodlažní podsklepená samostatně stojící budova. 

Nosný systém je tvořen železobetonovou skeletovou konstrukcí. Objekt se bude nacházet na 

pozemku číslo 370, o celkové výměře 3 371 m2 v katastrálním území Třinec – Dolní Lištná    ( okr. 

Frýdek - Místek ). Vjezd na pozemek je z obslužné komunikace č.371, která navazuje na ulici 

Družstevní.  

 

11.2 Popis konstrukce 

 

Konstrukce zděného obvodového pláště bude tvořena tvárnicemi Porotherm 40 EKO + 

vyzděnými na maltu Porotherm TM. Tloušťka zdiva bude 400 mm. Nad okenními a dveřními otvory 

budou umístěné překlady Porotherm 7 v délkách od 1000 mm po 3000 mm. Každá sestava bude 

tvořena 4 překlady a tepelnou izolaci EPS tloušťky 120 mm. Z vnější strany bude umístěné kontaktní 

zateplení, s izolaci EPS Rigips 100 F v tloušťce 100 mm. Z vnitřní strany bude provedená 

vápenocementová omítka Porotherm Universal tloušťky 15 mm. Celková tloušťka konstrukce se 

zateplením a povrchovými úpravami bude 525 mm. 

Technologický postup provedení zateplení a povrchových úprav není součásti obsahové 

náplně technologického postupu. 

 

 

Obr.1.: Tvárnice Porotherm 40 EKO+   Obr.2.: Malta Porotherm TM     Obr.3.: Překlad Porotherm 7 

11.3 Postup výstavby 

 

Technologický předpis obvodového pláště se rozdělí na několik etap. 
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Obr.č.4: Schéma realizace obvodového pláště 

12. Připravenost staveniště 

 

Realizace montáže obvodového pláště, se muže zahájit až po dokončení a odbednění 

nosného železobetonového monolitického skeletu. Montáž se bude provádět vždy pro jednotlivé 

podlaží a do dokončení montáže obvodového pláště se vybetonuje podlaží další. Nosný skelet je 

navržen z betonu třídy C 20/25 a je vyztužený oceli třídy R 10 505. 

Před zahájením prací musí být připravené pracovní, skladovací plochy a mechanizmy, 

zajištěno zásobování elektrickou energii a vodou, zřízeno lešení a osvětlení staveniště. 

Pracoviště předá stavbyvedoucí vedoucímu čety a o předání se zapíše záznam do stavebního 

deníku. 

13. Použité materiály a jejich vlastnosti 

 

Předání a převzetí železobetonového 

skeletu 

Zdění obvodového pláště 

Osazování překladů nad otvory Realizace vnitřních 

povrchových úprav 

Realizace kontaktního zateplovacího 

systému a vnějších omítek 
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Použitý materiál :  

- Tvárnice 

- Porotherm 40 EKO+ 

- Tvárnice pro obvodové zdivo 

- Spotřeba – 513,83 m2, 8223 ks 

 

Tab.č.1: Tabulka technických vlastnosti tvárnic POROTHERM EKO 40+ 

 

- Překlady 

- Porotherm 7 

- Překlady nad okenní a dveřní otvory 

- Porotherm 7 – 1000 x 238 x 70 

- Spotřeba – 64 ks 

- Porotherm 7 – 1250 x 238 x 70 

- Spotřeba – 60 ks 

- Porotherm 7 – 1500 x 238 x 70 

- Spotřeba – 40 ks 

- Porotherm 7 – 2000 x 238 x 70 

- Spotřeba – 88 ks 

- Porotherm 7 – 2250 x 238 x 70 

- Spotřeba – 4 ks 

- Porotherm 7 – 2750 x 238 x 70 

- Spotřeba – 48 ks 
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- Porotherm 7 – 3000 x 238 x 70 

- Spotřeba – 76 ks 

 

Tab.č.2: Tabulka technických vlastnosti překladů POROTHERM 7 

 

- Izolace 

- Pěnový polystyren EPS 50 Z – 120 mm 

- Polystyren vložený mezi překlady 

- Spotřeba – 191,75 m 

 

- Malta 

- Porotherm TM 

- Tepelně izolační malta pro obvodové zdivo 

- Spotřeba – 19 012 l, 478 ks 

 

- Porotherm Profi AM 

- Vápenocementová malta pro první vrstvu obvodové zdiva 
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Tab.č.3: Tabulka technických vlastnosti malty POROTHERM TM 

14. Doprava a skladování stavebního materiálu 

 

Primární doprava:  

Materiál bude na staveniště dovezen v  nákladních automobilech na paletách, balený 

v ochranných foliích zabezpečujících materiál před navlhnutím a jiným znehodnocením. Materiál se 

na vozidle musí zabezpečit proti případnému posunu. Překlady jsou dodávané na dřevěných 

hranolech rozmístěných tak, aby se vlastní tíhou nadměrně nedeformovaly, a jsou sepnuté plastovou 

páskou. 

 

Sekundární doprava:  

Na staveništi bude přesun materiálu z nákladního automobilu na skládku a následně na místo 

určení zajištěn autojeřábem Demag AC 35 L.  

 

 Skladování: 

Všechny stavební materiály musejí být skladovány podle pokynů výrobců. Zvláště je potřeba 

dbát na ochranu proti nepříznivým klimatickým vlivům. Při skladování je vhodné minimalizovat čas 

uskladnění výrobků před montáží do konstrukce. Z tohoto důvodu je vhodné cyklické zásobování pro 

dílčí úseky. 
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Tvárnice Porotherm 40 EKO+ se budou uskladňovat na skládce ve venkovním prostoru na 

zpevněné ploše. Je důležité, aby se do zdicího materiálu nedostala vlhkost, z tohoto důvodů bude 

materiál proti vlhkosti chráněn PE fólii. 

Překlady Porotherm 7 se budou skladovat ve venkovním prostoru na skládce se zpevněnou 

plochou na dřevěných hranolech a budou chráněné proti vlhkosti PE fólii. Hranoly nesmí být ve velké 

vzdálenosti od sebe nebo od konce překladu, aby nedocházelo k deformaci materiálu. Překlady se 

mohou podle pokynu výrobce skladovat do maximální výšky 3 m. 

Malta Porotherm TM bude na staveniště dodávaná v pytlích po 40 l. Tato suchá maltová směs 

se bude skladovat v suchých, krytých, uzamykatelných skladech. 

Pěnový polystyren EPS bude uskladňovaný pod přístřeškem, na podložkách na zpevněném 

povrchu, chráněný PE fólii proti navlhnutí. 

Skládka pro zdicí materiál musí být zpevněná, rovná, odvodněná a musí být dodržená 

vzdálenost mezi paletami 600 mm, z důvodu manipulace s materiálem a provedení revize nebo 

kontroly. 

15. Pracovní podmínky pro provádění 

 

Staveniště musí být vyčištěno, vyklizeno od zbytků materiálů z předchozích pracovních 

činností a připraveno pro následující činnost. Železobetonový skelet, na který se bude vyzdívat 

obvodový plášť, musí vykazovat potřebnou pevnost a únosnost. Musí být přichystané plochy pro 

skladování materiálu a mechanizmy potřebné k realizaci obvodového pláště.  Pro vyzdívání musí být 

připravená pracovní plocha, rozdělená na tři části. Konkrétně na pracovní pásmo v tloušťce 650 mm, 

materiálové pásmo v tloušťce 900 mm a dopravní pásmo v tloušťce 1 200 mm. Zařízení staveniště 

zůstane stejné jako u předchozích stavebních činností. Pro montáž obvodového pláště musí být 

zajištěný přísun elektrické energie, pro elektrické nářadí a stroje a zásobovaní vodou. Všechny 

stavební práce musí být prováděné v souladu s platnými předpisy a normami. Práce se budou 

provádět za příznivých klimatických podmínek. Jelikož se vyzdívaní obvodového pláště bude provádět 

v letních měsících, konkrétně od července do začátku října, nepředpokládá se pokles teploty pod + 5 

oC,  při které je nutno přijmout speciální opatření nebo vyzdívaní pozastavit. 
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16. Nářadí, nástroje, mechanizmy 

 

Nářadí a nástroje musejí být ve stavu způsobilém k použití, tak aby nedocházelo k ohrožení na 

zdraví pracovníků nebo ke zhoršené kvalitě provedeného díla.  

 
Použité nářadí a nástroje:  

 
- Základní nářadí a pomůcky 

- hadicová vodováha 

- zednická lžíce 

- zednická naběračka 

- krabicová vodováha 

- nivelační přístroj 

- hladítka 

- dvoumetrová lať 

- olovnice 

- hřebíky 

- šňůry 

- lopaty 

- rukavice 

- kladiva 

- gumové paličky 

- vrtačky 

- stolní okružní pila 

- ruční přímočará pila 

- drážkovací fréza 

 

- Stroje 

- Míchačka – samospádová míchačka MK – 260 

 Výkon 1,1 kW 

 Objem 260 l 

 

- Maltové čerpadlo – pro dopravu malty na požadované místo 
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 SP 11 BMT – výkon 15,7 kW 

o dopraví maltu do vzdálenosti 120m, výšky 60 m 

 

- Mechanizmy 

- Vertikální i horizontální doprava stavebních materiálu ze skládky na místo určení 

bude pomocí autojeřábu Demag AC 35 L ( viz. přílohy C.1-1 Technická zpráva 

zařízení staveniště ) 

- Vertikální doprava bude zajištěna stavebním výtahem NOV 1000 D. 

- Pro manipulaci se zdicím materiálem budou použity stavební kolečka, vozíky na 

kusové stavivo, vědra. 

 

- Lešení 

- Pro stavební a montážní práce bude využíváno lešení HAKI IV šířky 1 250 mm. 

Lešení musí být stabilní, nesmí být postaveno na nerovném terénu. Podél lešení 

musí být dopravní prostor 1,2 m a dostatečná vzdálenost od fasády umožňující 

realizaci pláště. 

17. Pracovní obsazení 

 

4.1. 7.1 Pracovní četa 

 

Pracovní četa se skládá z 9 pracovníků. Všichni pracovníci musí být kvalifikovaní a způsobilí 

pro práce související s vyzdíváním obvodového pláště a poučení o BOZP. Každá četa má vedoucího 

čety, který řídí a koordinuje práci a zodpovídá za její průběh a kvalitu. 

 
Složení pracovní čety: 

- Vedoucí čety ( zedník ) 

- Zedník 

- Zedník 

- Zedník 

- Přidávač 
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- Obsluha míchačky 

- Obsluha mechanizmu 

- Pomocný dělník 

- Pomocný dělník 

 

5.1. 7.2 Ochranné pracovní pomůcky 

 
Všichni pracovníci vyskytující se během pracovní doby na staveništi jsou povinni nosit 

ochrannou helmu a pracovní obuv se zpevněnou špičkou a pevnou podrážkou. Dále jsou povinni při 

práci používat rukavice a ochranné brýle. Kromě těchto všeobecných pomůcek musejí pracovníci 

používat i další pomůcky, zejména ochranné pomůcky pro práci ve výškách. 

18. Pracovní postup provádění obvodového pláště 

 
Stavební práce pro zhotovení obvodového pláště budovy začnou překontrolováním, zda 

všechny konstrukce, které jsou již hotové a budou souviset s konstrukcí obvodového pláště, jsou 

provedeny v požadované kvalitě a v souladu s projektovou dokumentací. Jedná se hlavně o kontrolu 

rovinnosti stropních desek, průvlaků a sloupů, kontrolu zralosti betonu konstrukcí, kontrolu polohy a 

výšky konstrukcí.  

Práce se budou provádět vždy pro jedno podlaží. Po dokončení se vybetonuje další část 

monolitického skeletu.                        

Časová náročnost provedení a harmonogram prací je uvedený v příloze ( viz. příloha C.1-7 

Časová náročnost provedení objektu a variantních řešení. ) 

 

18.1 Zdění za normálních podmínek 

 

Při vyzdívání se musí dodržovat všeobecné podmínky určené výrobcem zdicích prvků. Zdicí 

prvky se musí vždycky v případě, že by odebíraly nadměrně vodu maltě navlhčit. V případě suchého a 

horkého počasí je třeba navlhčovat zaschlé ložné spáry. Zdivo je vhodné za horkého počasí zakrývat a 

zvlhčovat, jako ochranu proti vysoušení. 

18.2 Zdění za nízkých teplot 
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Jelikož se vyzdívání obvodového pláště bude provádět v letních měsících, nejpozději 

začátkem podzimu, nepředpokládá se výrazný pokles teplot. V případě poklesu teploty je ovšem 

zapotřebí přijmout určitá opatření. Zděním za nízkých teplot se rozumí vyzdívání při průměrné 

teplotě +5 oC, nebo při poklesu pod 0 oC. V tomto případě se sledují teploty malty, zdicích prvků a 

povrchu zdiva. Povrch, na který se zdí musí mít teplotu alespoň + 10 oC. Je třeba vyzdívat bez 

přerušení, maltu rozlévat po menších záběrech a cihly ukládat bez předběžného navlhčení. Zdicí 

prvky je nutné chránit proti dešti a sněhu a na zmrzlém nebo jinak narušeném zdivu se nesmí 

vyzdívat. Po ukončení prací se musí zdivo chránit proti mrazu tepelně izolačním materiálem. 

Klesne-li teplota pod +5 oC je vhodné k výrobě malty použít mleté vápno, maximálně 3 měsíce 

staré a ohřát vodu na maximálně 60 oC. 

Klesne-li teplota pod 0 oC, použije se k výrobě ohřátá záměsová voda, ohřáté kamenivo, 

přísady a příměsi, v případě že mají certifikaci. Jejich účinek je ovšem nutné ověřit při průkazné 

zkoušce. 

Klesne-li teplota pod - 5 oC doporučuje se ohřát i drobné kamivo a doba mísení se prodlouží 

až na dvojnásobek doby za normálních podmínek. Teplota malty před použitím nesmí být menší než 

15 oC. 

 

18.3 Příprava malty pro vyzdívání 

 

Pro zdění obvodového pláště se použije tepelně izolační malta Porotherm TM. Do 

samospádové míchačky se připraví přibližně 15 litrů vody, následně se nasype celý obsah suché 

maltové směsi a míchačku se uvede do chodu. Poté po třech minutách míchaní se přidává potřebné 

množství vody pro optimální konzistenci malty. Výrobcem je doporučeno maximálně 17 – 19 litrů 

vody na pytel. Minimální doba míchaní by měla být 3 minuty a maximálně se doporučuje míchat 5 

minut. Horní vrstvu cihly je třeba před nanesením malty, hlavně při vysokých teplotách navlhčit. 

Vydatnost maltové směsí je 40 litrů hotové malty na 40 litů suché směsi. 

18.4 Založení zdiva 

 

Pro vyzdívání první vrstvy zdiva se použije vápenocementová malta Porotherm Profi AM. U 

první vrstvy se použije tato malta místo malty Porotherm TM, která je více nasákavá a tím zvyšuje 

nebezpečí vzniku výkvětů u paty zdiva. 
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V místech kde nebude obvodový plášť tvořit pouze výplň skeletu, se nejprve osadí cihly 

v rozích stěn.  Založení zdiva provede vedoucí čety a podle výkresové dokumentace určí vytýčení 

rohů a polohu otvorů. Rohové cihly se následně spoji zednickou šňůrkou z vnější strany zdiva. 

Založení první řady je třeba provést velmi pečlivě, proto je vhodné použít nivelační přístroj. 

 

 
Obr.č.5: Založení zdiva v rozích a opatření zednickou šňůrkou 

 

18.5 Vyzdívaní obvodového zdiva 

 

Podklad pro zdění musí být vodorovný. Podkladem pro zdivo bude železobetonová deska 

příslušného podlaží. V případě, že podkladní povrch nebude rovný, vyrovná se montážní maltou od 

nejvyššího bodu podkladu. Následně se na ztvrdlou maltu uloží vrstva živičné lepenky v tloušťce 

odpovídající tloušťce zdiva. V průběhu zdění se budou provádět kontroly délkového i výškového 

modulu, pomocí hoblované latě opatřené značkami po 125 mm.  

 

Obr.č.6: Vyrovnání podkladní vrstvy montážní maltou 
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Malta ložné spáry se nanese v šířce odpovídající tloušťce stěny, a do ní se ukládá cihla po 

cihle podél vyznačené šňůry. Cihly se musí vzájemně dotýkat, polohu usměrňujeme pomocí 

vodováhy, latě a gumové paličky. Malta v ložné spáře musí být v celé ploše, až k oběma lícům stěny. 

Přebytečnou maltu přesahující a vytékající z ložné spáry se stáhne zednickou lžící. Tloušťka ložné 

spáry vyplývá z výškového modulu zdiva 250 mm. Ložná spára by neměla být příliš tlustá, ale zároveň 

ani příliš tenká. Vzhledem k výšce cihly Porotherm 40 EKO+ 238 mm, by měla být průměrná tloušťka 

12 mm. Nadměrně nebo nerovnoměrně tlusté ložné spáry snižují pevnost zdiva. Styčná spára se u 

tvárnic Porotherm EKO + nevyplňuje maltou. Pro snadné a rovnoměrné nanášení malty se použije 

speciální lžíci v šířce, která se rovná tloušťce zdiva. 

 

Obr.č.7: Postup vyzdívaní a kontrola délkového modulu 

 

 Před nanesením malty do ložné spáry pro další vrstvu zdiva se vrchní část cihel navlhčí. Malta 

musí mít odpovídající konzistenci, aby nedocházelo k zatékání do svislých otvorů v cihlách. Zdění 

následujících vrstev probíhá stejným způsobem s posunem svislé spáry ve směru délky stěny o 125 

mm. Ostění okenního nebo dveřního otvoru se vyzdí z tvárnic Porotherm 40 EKO+ K   a Porotherm 40 

EKO+ ½ . 
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Obr.č.8: Postup zdění s přesahem svislé spáry 125 mm 

 

 V případě že délka stěny není v modulu 250 mm, je nutné cihly řezat. K tomuto účelu jsou na 

staveništi k dispozici stolní okružní pily a ruční elektrické pily.  

 

18.6 Osazování překladů 

 

Překlady se osazují nad okenní a dveřní otvory. Překlady Porotherm 7 se ukládají na výšku, 

svojí užší rovnou stranou do lóže z cementové malty. U líce obou podpor se proti překlopení zafixují 

měkkým rádlovacím drátem. V místě osazení výplně otvorů se vloží pěnový polystyren EPS 120 mm. 

Při osazování překladů je nutné dbát na předepsané minimální délky uložení. Překlady nesmí být 

uložené na dělené cihly, upravené oříznutím nebo odseknutím. 

19. Jakost a kontrola kvality 

 

Jakost a kontrola kvality bude průběžně sledována a kontrolována stavbyvedoucím, mistrem 

a technickým dozorem investora. V případě problému a pochybností, se projedná jiné postupy a 

alternativy provedení 

Kontrolní činnosti a zkoušky jakosti pro realizaci obvodového pláště lze rozložit podle 

postupů práci na následující činnosti: 

 
Kontrola vstupní 

Kontrola projektové dokumentace 

 Kontrola správnosti a úplnosti projektové dokumentace dle platných norem a 

předpisů. 

Kontrola staveniště a stavebních materiálů 

 Kontrola dokončení a správnosti provedení železobetonových konstrukcí. 

Kontrola rovinnosti hotových konstrukcí, kontrola polohy a výšky konstrukcí. 

Před zahájením zdění se zkontroluje jakost a kvalita dodaného materiálu, 



123 
 

tedy cihel, malty, překladů a polystyrénu. Vstupní kontrola zahrnuje také 

kontrolu, zdali dokončené konstrukce a použité materiály odpovídají 

projektové dokumentaci.  

Mezioperační kontrola 

Kontrola způsobu provádění konstrukce 

o Kontrola svislosti a vodorovnosti jednotlivých vrstev. Nerovnost zdiva se 

kontroluje pomocí dvoumetrové latě. Povolená odchylka od projektovaného 

stavu je 5mm. Tloušťka ložných spár bude 12mm. Kontrola zachování 

modulových rozměrů. Styčná spára u tvárnic na péro a drážku se nevyplňuje 

maltou. Kontroluje se dodržování vázání tvárnic v jednotlivých vrstvách. 

Výstupní kontrola 

Kontrola dokončené konstrukce 

o Celková kontrola provedených prací, po jejich ukončení. Kontrola vodorovnosti a 

stability konstrukce. Kontrola shodností s projektovou dokumentací. Případné 

odchylky je nutno zaznamenat do projektové dokumentace. Prověří se jakost a 

kvalita provedených prací a provede se zápis do stavebního deníku. 

20. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

Při realizaci obvodových plášťů pracovníci provádějí prací ve výškách, to znamená v prostředí 

nad volnou hloubkou. Z toho důvodů je nutno dodržet ustanovení vyhlášky č. 324/1990 Sb. Práci 

smějí provádět pouze vyučení a kvalifikovaní pracovníci, způsobilí pro práce ve výškách. Musí být 

poučení o bezpečnostních předpisech a seznámení s případnými riziky, dle nařízení vlády 591/2006 

sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. O 

proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku. Pracovníci musí používat ochranné pracovní 

pomůcky k zajištění vlastní bezpečnosti a prevence úrazu. Mezi pomůckami by zásadně neměly 

chybět bezpečnostní pásy, ochranné přilby a brýle, obuv s pevnou špičkou a podrážkou a rukavice.                                                                                                             

Na staveništi bude použit autojeřáb, pro jeho práci být připravené zpevněné plochy. 

Pracovníci se nesmí pohybovat v činné oblasti autojeřábu, v dosahu břemene. 
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25. Úvod 

 

Součásti této diplomové práce je návrh a posouzení variantních řešení provedení 

obvodového pláště. Porovnává a hodnotí se varianta lehkého obvodového pláště a varianta zděného 

obvodového pláště. V úvodu je stanoveno konstrukční a materiálové řešení u obou možností 

provedení, dále je porovnání lehkého i zděný obvodový pláště z hlediska časové a finanční náročnosti 

realizace. V závěru je provedeno shrnutí a vyhodnocení obou variant obvodových plášťů podle 

daných kriterií. 

Aplikace navrhovaných a porovnávaných variant obvodových plášťů je provedeno na objektu 

zdravotního střediska. Zdravotní středisko obsahuje především ordinace praktických lékařů pro 

dospělé a děti. Kromě této hlavní funkce bude disponovat objekt také lékárnou, prodejnou zdravé 

výživy a zdravotnických potřeb. Zdravotní středisko se bude nacházet v blízkosti centra města Třinec 

na ulici Družstevní, na pozemku č.370, o celkové výměře 3 371 m2. Objekt bude mít tři nadzemní a 

jedno podzemní podlaží.  
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Obr.č.1 – Vizualizace zdravotnického střediska 

 

Nosnou konstrukci objektu tvoří monolitický železobetonový skelet. Pro obvodový plášť jsou 

navrhnuté dvě varianty. První variantou je realizace lehkého obvodového pláště. Tento obvodový 

plášť je tvořen stěnovým systémem z profilů Lindab a cementotřískových desek Cetris. Druhou 

variantou je realizace zděného obvodového pláště, který je navrhnutý z tvárnic Porotherm.  

26. Materiálové řešení variant obvodového pláště 

 

2.1    Lehký obvodový plášť – skladba vnější stěny 

 

Konstrukce lehkého obvodového pláště je vytvořena z tenkostěnných ocelových profilů 

Lindab, doplněných tepelnou izolaci Isover UNI v příslušné tloušťce a opláštěním z cementořískových 

desek Cetris. Na vnější straně bude umístěn kontaktní zateplovací systém s tepelnou izolaci EPS 

Rigips 100 F o tloušťce 80 mm. Tloušťka konstrukce obvodového pláště bez zateplení bude 240 mm, 

v součtu se zateplením bude tloušťka pláště 320 mm. 

Nosná konstrukce obvodového pláště je vytvořena z vodících profilů Lindab SKYP 145/1,0 a 

svislých profilů Lindab RYP  145/1,0 a RY 145/1,0. Po obvodu jsou svislé profily RYP 145/1,0 a vodící 

profily SKYP 145/1,0 opatřené polyetylenovým páskem PD 10. Svislé profily budou umístěné v rastru 
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maximálně 600 mm. Otvory v konstrukci budou vytvořené pomocí profilů Lindab SKYF 145/1,0 a RYF 

145/1,2. Prostor nad otvorem bude opatřen profilem Lindab XVZ 240/1,0. Z vnější strany bude 

konstrukce opláštěná cementotřískovou deskou Cetris Basic 20 o tloušťce 20 mm. Mezi profily bude 

vložena tepelná izolace Isover Uni 140 o tloušťce 140 mm a na profilech bude připevněná 

parozábrana Jutafol N 140. Tuto konstrukcí z vnitřní strany doplní vodorovný rošt, tvořící instalační 

prostor, z profilů Lindab RZ 45/0,75. V instalačním prostoru bude veden rozvod potrubí. Prostor se 

doplní tepelnou izolaci Isover Uni 40 o tloušťce 40 mm. Vodorovný rošt bude opláštěný 

cementotřískovou deskou Cetris Basic 30 o tloušťce 30 mm. Jako povrchová úprava ze strany 

exteriéru bude provedená malba disperzní interiérovou barvou HET na penetrovaný podklad. 

 

Skladba konstrukce ( od exteriéru ) 

 

 Tenkovrstvá silikátová omítka weber.pas.silikát  - 3 mm 

 Penetrace pod omítku      - 1 mm 

 Tepelná izolace EPS Rigips 100 F    - 80 mm 

 Lepící a stěrková hmota     - 5 mm 

 Cementotřísková deska Cetris Basic 20   - 20 mm 

 Tepelná izolace Isover UNI 140      - 140 mm 

 Vložena mezi profily SKYP145/1,0 + RY145/1,0 

 Tepelná izolace Isover UNI 40 ( mezi profil RZ 45/0,7 ) - 40 mm 

 Cementotřísková deska Cetris Basic 30   - 30  mm 

 Malba disperzní barvou na penetrovaný podklad  - 1 mm 

 Celkem       - 330  mm 
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Obr.2.: Vodorovný řez konstrukcí lehkého obvodového pláště 

 

2.2      Zděný obvodový plášť – skladba vnější stěny 

 

Konstrukce zděného obvodového pláště bude tvořena tvárnicemi Porotherm 40 EKO+ 

vyzděnými na maltu Porotherm TM. Tloušťka zdiva bude 400 mm. Nad otvory budou umístěné 

překlady Porotherm 7 v délkách od 1000 mm po 3000 mm, v závislosti na otvoru. V každé sestavě 

budou umístěny 4 překlady a tepelná izolace EPS tloušťky 120 mm. Z vnější strany bude umístěné 

kontaktní zateplení, s izolaci EPS Rigips 100 F v tloušťce 100 mm. Ze strany interiéru bude provedená 

vápenocementová omítka Porotherm Universal tloušťky 15 mm. Celková tloušťka konstrukce se 

zateplením a povrchovými úpravami bude 525 mm. 

 

Skladba konstrukce ( od exteriéru ) 

 

 Tenkovrstvá silikátová omítka weber.pas.silikát - 3 mm 

 Penetrace pod omítku     - 1 mm 

 Tepelná izolace EPS Rigips 100 F   - 100 mm 

 Lepící a stěrková hmota    - 5 mm 
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 Tvárnice Porotherm 40 EKO+   - 400 mm 

 vápenocementová omítka Porotherm Universal- 15 mm 

 Malba       - 1 mm 

 Celkem      - 525 mm 
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27. Finanční náročnost variant obvodového pláště 

 

3.1  Finanční náročnost lehkého obvodového pláště 

 

Položka MJ Množství Cena/MJ Celkem ( kč ) 

STĚNY A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 

Montáž lehké obvodové konstrukce m
2
 512,340 316,33 162 068,51 

Vodící profil Lindab SKYP 145/1,0 m 512,000 209,43 107 228,16 

Svislý profil Lindab RYP 145/1,0 m 338,000 195,15 65 960,70 

Svislý profil Lindab RY 145/1,0 m 375,950 161,18 60 595,62 

Nadokenní profil Lindab YVX 240/1,0 m 155,300 173,56 26 953,87 

Vodící profil pro otvor Lindab SKYF  m 64,800 177,87 11 525,98 

Svislý profil Lindab RYF 145/1,2 m 559,000 193,14 107 965,26 

Profil pro otvor Lindab C m 237,900 155,60 37 017,24 

Profil Lindab RZ 45/0,7 m 1152,400 84,35 97 204,94 

Profil Lindab LPY 145/0,7 ks 908 24,60 22 336,80 

Cementotřísková deska Cetris 10 m
2
 99,500 199,56 19 856,02 

Cementotřísková deska Cetris 20 m
2
 853,010 334,01 284 913,20 

Cementotřísková deska Cetris 30 m
2
 512,340 497,47 254 873,78 

Stěny a kompletní konstrukce celkem 1 258 497 Kč 

PŘESUNY HMOT 

Přesun hmot, budovy montované t 6,8615 133,50 916,01 

Přesuny hmot celkem 916 Kč 

TEPELNÉ IZOLACE     

Montáž kontaktního zateplení m
2
 825,200 265,73 219 280,40 

Montáž parozábrany m
2
 512,340 54,30 27 820 ,06 
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Tepelná izolace Isover Uni 140 m
2
 512,340 228,90 117 274,63 

Tepelná izolace Isover UNI 40 m
2
 512,340 65,40 33 507,04 

Tepelná izolace EPS 100 F m
2
 825,200 202,94 167 466,09 

Pározábrana Jutafol N140 Special m
2
 512,340 26,27 13 459,17 

Přesun hmot pro tepelné izolace t 5,2892 736,00 3 892,84 

Tepelné izolace celkem    582 700 Kč 

Základ pro DPH    1 842 113 Kč 

DPH 20 %   368 423 Kč 

CENA CELKEM    2 210 536 Kč 

 

Tab.č.1 – Finanční náročnost lehkého obvodového pláště 

 

 

 

Graf.č.1 – Poměr finanční náročnosti variantních provedení 

 

Finanční náročnost provedení vychází příznivěji pro variantu zděného obvodového pláště. 

Cena provedení této varianty je 1 882 135 Kč, což je o 328 401 Kč levněji než u varianty lehkého 

obvodového pláště, jehož cena je 2 210 536 Kč. V procentuálním vyjádření je cena zděné varianty 

levnější o 17 % vůči variantě lehkého obvodového pláště. Tuto výhodu zděná varianta částečně ztrácí, 

zohledníme-li povrchové úpravy obvodových plášťů. Cena vnitřních i vnějších povrchových úprav u 

zděné varianty je 668 200 Kč, kdežto u varianty lehkého obvodového pláště pouze 470 060 Kč. 

Výsledná cena u varianty zděného obvodového pláště s povrchovými úprava je pak 2 550 335 Kč. 

Lehký obvodový 
plášť; 2 210 536 Kč 

Zděný obvodový 
plášť; 1 882 135 Kč 
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Varianta lehkého obvodového pláště s povrchovými úpravami vyjde na 2 680 569, což je o 130 261 Kč 

více než u druhé varianty, v procentuálním vyjádření je to pak již jen 5 % rozdíl. 
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 3.2 Finanční náročnost zděného obvodového pláště 

 

Položka MJ Množství Cena/MJ Celkem ( kč ) 

STĚNY A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 

Zdivo Porotherm 40 EKO+ m
2
 513,83 1 554,00 798 484,05 

Překlad Porotherm 23,8/7/100 ks 64 312,00 19 968,00 

Překlad Porotherm 23,8/7/125 ks 60 394,50 23 670,00 

Překlad Porotherm 23,8/7/150 ks 40 459,50 18 380,00 

Překlad Porotherm 23,8/7/200 ks 88 722,00 67 936,00 

Překlad Porotherm 23,8/7/225 ks 4 826,00 3 304,00 

Překlad Porotherm 23,8/7/275 ks 48 1097,00 52 656,00 

Překlad Porotherm 23,8/7/300 ks 76 1168,00 88 768,00 

Izolace mezi překlady 50 mm m 191,750 65,30 19 136,65 

Stěny a kompletní konstrukce celkem 1 087 903 Kč 

PŘESUNY HMOT 

Přesun hmot, budovy montované t 172,7523 133,50 23 062,43 

Přesuny hmot celkem 23 062 Kč 

TEPELNÉ IZOLACE     

Montáž izolace na tmel a hmoždinku m
2
 877,910 265,73 233 287,02 

Tepelná izolace EPS 100 F m
2
 877,910 253,68 121 086,52 

Přesun hmot pro tepelné izolace t 2,0192 736,00 1 486,13 

Tepelné izolace celkem    457 481 Kč 

Základ pro DPH    1 568 446 Kč 

DPH 20 %   313 689 Kč 

CENA CELKEM          1 882 135 Kč 

Tab.č.2 – Finanční náročnost zděného obvodového pláště 



135 
 

28.  Časová náročnost variant obvodového pláště 

  

Časová náročnost stanovuje dobu, za níž bude práce provedena. Časovou náročnost realizace 

konstrukcí můžeme vyjádřit vzorcem: 

 

 T = (Q.P)/(n.s) 

 

kde : 

 

- T -  čas, za který bude konstrukce provedena  ( h, dny) 

- Q - množství v měrných jednotkách   ( m2, m3) 

- P - pracnost v normohodinách na měrnou jednotku ( Nh ) 

- n - počet pracovníků 

- s - počet hodin ve směně     ( h ) 

 

4.1  Časová náročnost provedení lehkého obvodového pláště 

                

Konstrukce  

 

Pracnost 

( Nh ) 

Množství 

( m
2
 ) 

Počet pracovníků Délka 

směny (h) 

Montáž rámu z profilů  

 

 1,03 512,340 9 8 

Vkládání izolace mezi profily 

 

 0,12 512,340 9 8 

Montáž pározábrany 

 

 0,05 512,340 9 8 

Vnější opláštění deskami  

 

 0,19 851,025 9 8 

Vnitřní opláštění deskami  

 

 0,19 512,340 9 8 

Montáž kontaktního zateplení 

 

 0,62 825,200 13 8 
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Tab.č.3 – Časová náročnost provedení lehkého obvodového pláště 

 

 

T1 = (Q.P)/(n.s) = (1,2 . 512,340)/(9.8) = 8,6 dní 

T2 = (Q.P)/(n.s) = (0,17 . 851,025)/(9.8) = 2,0 dny 

T3 = (Q.P)/(n.s) = (0,17 . 512,340)/(9.8) = 1,2 den 

T4 = (Q.P)/(n.s) = (0,62 . 825,200)/(14.8) = 4,9 dne 

 

T = T1 + T2 + T3 + T4 = 8,6 + 2,0 + 1,2 + 4,9 = 16,7 dní 

         

4.2 Časová náročnost provedení zděného obvodového pláště 

 

 

Konstrukce Pracnost 

( Nh ) 

Množství 

( m
2
 ) 

Počet pracovníků Délka 

směny (h) 

Zdění obvodového zdiva 

 

1,21 513,83 9 8 

Osazování překladů 

 

0,31 380 9 8 

Montáž kontaktního zateplení 

 

0,62 877,910 13 8 

 

Tab.č.4 – Časová náročnost provedení zděného obvodového pláště 

 

T1 = (Q.P)/(n.s) = (1,21 . 513,83)/(9.8) = 8,6 dní 

T2 = (Q.P)/(n.s) = (0,31 . 380)/(9.8) = 1,7 dne 
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T3 = (Q.P)/(n.s) = (0,62 . 877,91)/(14.8) = 5,2 dne 

 

T = T1 + T2 + T3 = 8,6 + 1,7 + 5,2 = 15,5 dní 

 

U toho porovnání vycházejí obě varianty téměř nastejno, rozdíl provedení mezi nimi je pouze 

1 den. Časová náročnost provedení u lehkého obvodového pláště vyjde na 16,7 dne a u zděného 

obvodového pláště je časová náročnost provedení 15,5 dne. V úvahu musíme však brát fakt, že zděný 

obvodový plášť je na rozdíl od lehkého obvodového pláště prováděn mokrým způsobem. Tato 

skutečnost bude mít za následek, technologické přestávky při provádění zateplení a povrchových 

úprav, čímž se ve smyslu dokončení celého objektu protáhne doba provádění přibližně o 14 dní. 

29. Tepelně technické posouzení 

 

5.1    Tepelně technické posouzení lehkého obvodového pláště 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:     24,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   25,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 % (+5,0%) 

  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Disperzní barva 0,001       0,650  10,0 

   2  Desky CETRIS  0,030       0,240  78,8 

   3  Isover Orsil Uni  0,040       0,035  1,0 
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   4  Jutafol 140 N  0,0003       0,350  61275,0 

   5  Isover Orsil Uni  0,140       0,035  1,0 

   6  Desky CETRIS  0,020       0,240  78,8 

   7  Rigips EPS 100 F 0,080       0,034  40,0 

   8  weber.pas silikát 0,003       0,860  130,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,809+0,015 = 0,824 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,969 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: U,N  =   0,22 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,12 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

5.2 Tepelně technické posouzení zděného obvodového pláště 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:    24,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 
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 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  25,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 

 

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Malba  0,001       0,650  10,0 

   2  Vápenocementová omítka  0,015       0,990  19,0 

   3  Porotherm 40 EKO+ 0,400       0,131  5,0 

   4  Rigips EPS 100 F 0,100       0,034  40,0 

   5  weber.pas silikon  0,003       0,860  130,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,809+0,000 = 0,809 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,960 

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: U,N  =   0,28 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,16 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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Co se týče tepelně technických vlastnosti, výsledky vyznívají lépe pro variantu lehkého 

obvodového pláště, kde je výsledný součinitel prostupu tepla U = 0,12 W/m2K. 

U varianty zděného obvodového pláště je výsledný součinitel prostupu tepla U = 0,16 W/m2K 

 

30. Dispoziční řešení variant obvodového pláště 

 

Dispoziční řešení u obou variant obvodového pláště bude ve všech podlažích stejné. Z hlediska 

rozdílných tloušťek konstrukcí se budou lišit pouze hodnotou užitné plochy. Tloušťka konstrukce 

lehkého obvodového pláště měřeno od vnějšího líce sloupu je 220 mm, tloušťka zděného pláště je od 

vnějšího líce sloupu 400 mm. Z toho vyplývá, že užitná plocha u varianty lehkého obvodového pláště 

bude větší. Užitné plochy jednotlivých podlaží jsou uvedený v tabulkách č.5 – č.7 a dále v grafech č.2 

– č.3 jsou znázorněné jejich poměry v jednotlivých podlažích i v celém objektu. 

 

1.NP 

Lehký obvodový plášť Zděný obvodový plášť 

Č. místnosti m
2 

Č. místnosti m
2 

101 34,16 101 32,68 

102 8,75 102 8,75 

103 2,94 103 2,94 

104 2,05 104 2,05 

105 2,05 105 2,05 

106 9,93 106 9,52 

107 9,31 107 8,27 

108 9,29 108 8,84 

109 1,96 109 1,96 

110 1,67 110 1,67 

111 19,21 111 18,68 

112 56,22 112 55,21 

113 20,37 113 20,05 

114 15,30 114 14,74 

115 4,76 115 4,76 

116 13,71 116 13,3 

117 36,23 117 34,27 

118 14,97 118 15,53 
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119 14,92 119 14,29 

120 10,79 120 10,12 

121 2,98 121 2,98 

122 2,03 122 2,03 

123 43,57 123 42,63 

124 21,34 124 20,71 

125 4,28 125 4,08 

126 3,48 126 3,48 

127 2,51 127 2,27 

128 2,75 128 3,48 

129 2,73 129 2,47 

130 5,69 130 4,79 

131 20,01 131 18,33 

CELKEM 400,02 CELKEM 384,49 

 

Tab.č.5 – Užitné plochy v 1.NP 

 

Z tabulky č.5 je zřejmé, že užitná plocha v 1.NP u lehkého obvodového pláště je o 15,53 

m
2
 větší než u zděného obvodového pláště. Což znamená, že užitná plocha u lehkého 

obvodového pláště je o 4,04 % větší. 

 

2.NP 

Lehký obvodový plášť Zděný obvodový plášť 

Č. místnosti m
2 

Č. místnosti m
2 

201 20,75 201 19,71 

202 15,55 202 15,14 

203 13,95 203 13,52 

204 21,08 204 19,48 

205 10,69 205 10,25 

206 31,14 206 29,93 

207 32,47 207 31,26 

208 20,46 208 18,84 

209 14,99 209 14,58 

210 14,48 210 14,04 

211 19,49 211 17,93 

212 102,79 212 101,78 
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213 7,18 213 7,18 

214 11,29 214 10,82 

215 15,98 215 15,51 

216 15,82 216 15,50 

217 4,28 217 4,08 

218 3,48 218 3,48 

219 2,51 219 2,27 

220 2,75 220 2,75 

221 2,73 221 2,47 

222 5,69 222 4,79 

223 5,00 223 5,00 

224 18,18 224 16,67 

225 5,22 225 4,75 

226 1,95 226 1,95 

CELKEM 419,90 CELKEM 403,72 

 

Tab.č.6 – Užitné plochy v 2.NP 

 

V 2.NP je užitná plocha u lehkého obvodového pláště větší o 16,18 m
2
, což odpovídá 4 %  

zvětšení oproti druhé variantě obvodového pláště. 

 

3.NP 

Lehký obvodový plášť Zděný obvodový plášť 

Č. místnosti m
2 

Č. místnosti m
2 

301 13,83 301 13,43 

302 20,70 302 19,11 

303 51,15 303 50,58 

304 16,47 304 16,18 

305 24,72 305 23,04 

306 25,74 306 24,06 

307 17,21 307 16,92 

308 15,09 308 14,50 

309 22,35 309 20,75 

310 15,98 310 15,51 

311 15,82 311 15,50 

312 4,28 312 4,08 
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313 3,48 313 3,48 

314 2,51 314 2,27 

315 2,75 315 2,75 

316 2,73 316 2,47 

317 5,69 317 4,79 

318 5,00 318 5,00 

319 18,18 319 16,67 

320 5,22 320 4,74 

321 1,95 321 1,95 

CELKEM 290,25 CELKEM 277,79 

 

Tab.č.7 – Užitné plochy v 3.NP 

 

Užitná plocha v 3.NP u první varianty obvodového pláště o 12,46 m
2
 větší než u druhé 

varianty. Z toho vyplývá, že užitná plocha u první je 4,48 % větší. 

 

 

 

Graf.č.2 –Poměry užitných ploch v jednotlivých podlažích 
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Graf.č.3 – Poměr celkových užitných ploch variantních řešení  

 

Celková užitná plocha vrchní stavby u varianty s lehkým obvodovým pláštěm je 

1100,17 m
2
. U varianty se zděným obvodovým pláštěm je užitná celková plocha vrchní stavby 

1065,99 m
2
. Z tohoto zjištění vyplývá, že u první varianty je užitná plocha oproti druhé 

variantě větší o 44,18 m
2
, což je v procentuálním vyjádření více o 3,2 %. 

 

 

31.  Závěr 

 

Cílem diplomové práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. 

Předmětem zpracování je objekt zdravotního střediska v Třinci – Dolní Lištné. Kromě projektové 

dokumentace je zhotoven technologický projekt, jehož součásti je rozpočet, harmonogram celého 

objektu i jednotlivých variant obvodových plášťů, technologické předpisy pro provedení obvodových 

plášťů a výkres zařízení staveniště. 

Nedílnou součásti diplomové práce bylo rovněž vypracování variantních řešení provedení 

obvodových plášťů. V této části je řešena finanční a časová náročnost provedení variantních řešení a 

stručné porovnání a vyhodnocení jednotlivých variant. 

 

Lehký obvodový 
plášť; 1110,17 m2 

Zděný obvodový 
plášť; 1065,99 m2 
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32.  Internetové zdroje 

 

[1] www.lindab.cz – lehký obvodový plášť  

[2] www.wienerberber.cz – zdící prvky Porotherm 

[3] www.rigips.cz – stěnové systémy, suché podlahy, tepelné izolace 

[4] www.cetris.cz – provětrávána fasáda systémy 

[5] www.orsil.cz  – tepelné izolace 

[6] www.weber-terranova.cz – vnější fasády a omítky 

 

33.  Softwarová podpora 

 

[1] Microsoft Office WORD 

[2] Microsoft Office EXCEL 

[3] Teplo 2010 

[4] AutoCAD Architecture 2009 

[5]     ArchiCAD 14 

 

34.  Seznam příloh 

 

C1.5 Položkový rozpočet celého objektu 

C1.6 Položkový rozpočet variantních řešení 

C1.7 Časová náročnost provedení variantních řešení 

 

 

 

 


