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Anotace 

 

P"edm!tem mé diplomové práce bylo srovnání technologií realizace obvodového plášt!. 

 

Pro novostavby knihovny byly srovnávány produkty firmy Trimo a Winerberger. P#dorys 

knihovny je jednoduchého tvaru, takže nevyžaduje žádné speciální provedení. V dnešní dob! jsou 

kladeny veliké požadavky na nízké tepelné náklady. Což je také jeden z požadavk# p"i výb!ru 

vhodného druhu obvodového plášt!. Ú elem srovnávání bylo porovnávání variant a vybrání té, 

která bude spl$ovat nejlépe naše požadavky. Dalšími d#ležitými faktory je cena a rychlost 

realizace.  

Na stavbu knihovny bude použit systém firmy Trimo. Umož$uje velice rychlou výstavbu a 

budova získá moderní a netradi ní vzhled.   

 

V rámci "ešeného provád!cího projektu byly vypracovány stavební výkresy a  ást technologie 

v souladu s platnými normami. 

 

Anotation 

The subject of my thesis was to compare the technology realization of the curtain walling.  

For new build library were compared  products Trimo and Winerberger. Floor plan of the library 

is a simple shape, so it requires no special design. In the present time are great demands placed 

on a low heat costs. This is also one of the requirements when choosing the type of curtain 

walling. The purpose of the comparison was comparing and selecting the options that will best 

meet our requirements. Other important factors are price and speed of realization.  

In the construction of the library will be used system Trimo. System Trimo allows very fast 

construction and the building gets a modern and unconventional appearance.  

In the framework of the project were developed construction drawings and part of the technology 

standarts  is in accordance with valid norms.  
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Tabulka !. 1. – Seznam výkres# 

 

 

 

 

&íslo výkresu Název výkresu M"$ítko Po!et   A4 

1 Situace  1:200 8xA4 

2 Výkopy 1:100 8xA4 

3 Základy 1:100 8xA4 

4 P#dorys 1. S 1:50 16xA4 

5 P#dorys 1.NP 1:50 16xA4 

6 P#dorys 2.NP 1:50 16xA4 

7 P#dorys 3.NP 1:50 16xA4 

8 P$í!ný $ez  A-A´ 1:50 8xA4 

9 Podélný $ez  B-B´ 1:50 16xA4 

10 Pohledy 1:100 8xA4 

11 
Detail spodního ukon!ení obvodového 
plášt" 

1:10 4xA4 

12 Za$ízení staveništ" 1:200 8xA4 

13 Pohled na rozmíst"ní panel# 1:100 8xA4 

14 Pohled na postup montáže panel# 1:100 8xA4 

15 P#dorysné schéma postupu montáže 1:100 8xA4 

16 &asové plánování – panely TRIMO - 2xA4 

17 
&asové plánování – zd"ní POROTHERM  
bez zateplení 

- 2xA4 

18 
&asové plánování – zd"ní POROTHERM 
se zateplením 

- 2xA4 
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1. Úvod diplomové práce 

 

P$edm"tem mé diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace pro 

výstavbu knihovny a srovnání variant realizace obvodového plášt". 

  

Diplomová práce je !len"ná na !ást pozemní stavby a !ást technologie, které se pak 

d"lí na textovou a výkresovou !ást. 

 

Textová !ást se skládá z pr#vodní zprávy, souhrnné technické zprávy, situace, 

dokladové !ásti, zásad organizace výstavby, technické zprávy, dokumentace stavby, technické 

zprávy za$ízení staveništ", technologického postupu realizace obvodového plášt" 

horizontálními panely FTV Standard, technologického postupu provád"ní zd"né konstrukce 

broušenými cihlami 40 Profi, srovnání t$ech variant provád"ní obvodového plášt", rozpo!tu, 

!asového plánování. Sou!ástí jsou i p$ílohy obsahující výpisy prvk# stavebních konstrukcí, 

skladeb podlah, výpo!et sou!initele prostupu tepla, technické listy autoje$ábu, výtahu a 

pracovní plošiny. 

Pr#vodní zpráva obsahuje základní údaje o stavb". Souhrnná technická zpráva se zabývá 

celkovým shrnutím jednotlivých stavebních konstrukcí z hlediska. Oddíl organizace výstavby 

se v"nuje technickému za$ízení staveništ", dodržování bezpe!nosti práce a ochrany životního 

prost$edí. Technická zpráva posuzuje technické parametry stavby z hlediska jednotlivých 

stavebních konstrukcí. Technologické postupy se zam"$ují na technologii daného systému. 

Slouží jako podklad pro správnou realizaci daného typu obvodového plášt". &asové plánování 

znázor uje !asový postup jednotlivých prací a návaznost !inností na sebe. Díky n"mu 

získáme p$ehled o provád"ných prací a prací které se musí ješt" provést. Rozpo!et slouží jako 

p$ehled o nákladech jednotlivých stavebních !ástí anebo o celkové cen" knihovny. 

 

Výkresová !ást obsahuje stavební výkresy stavby, které jsou uvedené v 

obsahu diplomové práce.  
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2. Vizualizace 
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3. Technická zpráva 

 

Stavebník: m"stský ú$ad Záb$eh na Morav"    Smlouva: 1/2011 
Místo stavby: Záb$eh na Morav" 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZNAM P%ÍLOH:  
 

A. Pr!vodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situace stavby 

D. Dokladová  ást 

E. Zásady organizace výstavby 

F. Dokumentace objekt! 
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Stavebník: m"stský ú$ad Záb$eh na Morav"    Smlouva: 1/2011 
Místo stavby: Záb$eh na Morav" 
 

 

A. Pr!vodní zpráva 
 

a) identifikace stavby, jméno a p$íjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma 

(fyzické osoby), obchodní firma, I&, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a  

p$íjmení projektanta, !íslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené 

&eskou komorou architekt# nebo &eskou komorou autorizovaných inženýr# a technik# 

!inných ve výstavb" s vyzna!eným oborem, pop$ípad" specializací jeho  autorizace, dále  

jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její ú!el 

 

Identifika!ní údaje stavby 

Akce: stavba m"stské knihovny 

Místo stavby: Záb$eh na Morav" 

Zem": &eská republika 

Druh stavby: novostavba 

Katastrální území:  Záb$eh na Morav" 

Parcela: 784 

Stavebník: m"stský ú$ad Záb$eh na Morav" 

 

Identifika!ní údaje stavebníka 

Stavek, a.s. 

Okružní 57, 78901 Záb$eh na Morav" 

I&O 49355431 

 

Jméno a p$íjmení projektanta: Ing. Markéta Kunrtová 

Osv"d!ení o autorizaci !íslo: 12 647 

V seznamu autorizovaných osob &KAIT veden pod !íslem: 1435697 

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby 
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Základní charakteristika stavby a její ú!el 

Ozna!ení objektu: PAR 574/2 

Ú el objektu: knihovna 

Po et nadzemních podlaží:  3 N.P s  podsklepením 

Zast!ešení objektu: oblouková d!ev"ná konstrukce 

 

b) údaje o dosavadním využití a zastav"nosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 

 Pozemky uvažované pro výstavbu jsou majetkem stavebníka 

 

c) údaje o provedených pr#zkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Byl proveden b"žný stavebn" technický pr#zkum s prohlídkou místa stavby 

Napojení na dopravní infrastrukturu: - vstup a výjezd z místní komunikace ulice Poto ní 

 Napojení na technickou infrastrukturu: - bude provedeno napojení na vodovodní a 

plynovodní !ád, elektriku    

- deš$ová voda bude svedena do jednotné 

odpadní kanalizace 

 

d) informace o spln"ní požadavk# dot ených orgán# 

Požadavky jsou spln"ny. 

 

e) informace o dodržení obecných požadavk# na výstavbu 

 Požadavky jsou spln"ny. 

 

f) údaje o spln"ní podmínek regula ního plánu, územního rozhodnutí, pop!ípad" územn" 

plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

 Navrhovaná výstavba je v souladu se schváleným územím a regula ním plánem 

území. 

 

g) v"cné a  asové vazby stavby na související a podmi%ující stavby a jiná opat!ení 

v dot eném území 

 Nejsou. 
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h) p!edpokládaná lh#ta výstavby v etn" popisu postupu výstavby 

 P!edpokládá se výstavba v jedné etap", lh#ta výstavby je 9 m"síc#. 

 

i) statistické údaje o orienta ní hodnot" stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 

prost!edí a ostatní v tis. K , dále údaje o podlahové ploše  budovy  bytové  i  nebytové 

v m2,  a o po tu byt# v budovách bytových a nebytových 

orienta ní hodnota stavby: 26 394 932,8 K  (bez DPH) 

 31 409 970 K  (s DPH) 

Velikost pozemku: 2350,62 m2 

Zastav"ná plocha:  542,57 m2 

Podlahová plocha: 453,64 m2 

Po et stání: 20+4 stání pro imobilní ob any 
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Stavebník: m"stský ú!ad Záb!eh na Morav"    Smlouva: 1/2011 
Místo stavby: Záb!eh na Morav" 
 

 

B. Souhrnná technická zpráva 
1. Urbanistické, architektonické a stavebn" technické !ešení 

 

a) zhodnocení staveništ", u zm"ny dokon ené stavby též vyhodnocení sou asného stavu 

konstrukcí; stavebn" historický pr#zkum u stavby, která je kulturní památkou, je 

v památkové rezervaci nebo je v památkové zón" 

Stavební pozemek se nachází v m"stské  ásti Výsluní, kde se nachází volné stavební 

parcely ur ené k zástavb". Pom"ry staveništ" jsou jednoduché. Pozemek se nachází na 

mírn" svažitém terénu s dobrými p!ístupovými plochami. Stávající plocha stavby není 

kulturní památkou, ani se nenachází v památkové rezervaci nebo památkové zón". 

 

b) urbanistické a architektonické !ešení stavby, pop!ípad" pozemk# s ní souvisejících 

 Urbanistické a architektonické !ešení vyplívá z okolní zástavby a charakteru pozemku. 

Dominantním prvkem celé stavby je oblouková st!echa, která je tvo!ena d!ev"nými 

sty níkovými vazníky. Oplášt"ní budovy tvo!í panely firmy TRIMOTERM, které dodají 

knihovn" moderní vzhled. Objekt je tvo!en t!emi nadzemními podlaží a s jedním 

podzemním podlažím. K budov" náleží také automobilové stání pro návšt"vníky. Spojení 

s ve!ejnou komunikací bude zabezpe eno pomocí zámkové dlažby. 

 

c) technické !ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a !ešení vn"jších 

ploch 

 Napojení knihovny na ve!ejnou komunikaci bude provedeno zámkovou dlažbou na 

ulici Poto ní (parcela 247/7). Zásobování vodou bude s místního vodovodního !ádu 

p!ípojkou DN 100 z ulice Poto ní. Napojení na ve!ejnou kanalizaci bude provedeno 

pomocí kanaliza ních p!ípojek DN 1200 na ulici Poto ní. P!ipojení plynu se provede 

pomocí plynovodní p!ípojky DN 100 na ulici Poto ní. P!ipojení elektrické energie bude 

provedeno pomocí podzemní kabelovou p!ípojkou z venkovního vedení. 
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d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 Napojení na dopravní infrastrukturu: - vstup a výjezd z místní komunikace ulice 

Poto ní. 

 

e) !ešení technické a dopravní infrastruktury v etn" !ešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

Novostavba knihovny leží v nové zástavb" nedaleko centra m"sta. P!ístup ke knihovn" 

je umožn"n pomocí chodníku anebo p!íjezdovou komunikací pro automobily. Ke 

knihovn" náleží parkovací stání pro 20 aut, z toho  ty!i stání jsou vyhrazeny pro imobilní 

ob any. Stavba se nenachází na poddolovaném území. 

 

f) vliv stavby na životní prost!edí a !ešení jeho ochrany 

Stavba nemá žádný vliv na životní prost!edí. 

 

g) !ešení bezbariérového užívání navazujících ve!ejn" p!ístupných ploch a komunikací 

 Knihovna umož%uje užívání osobami s omezenou možností pohybu. Parkovací místa 

pro imobilní osoby jsou umíst"na v bezprost!ední blízkosti vstupu do knihovny. 

V každém pat!e se nachází sociální za!ízení pro imobilní ob any. P!ístup do horních pater 

je zajišt"n pomocí osobního výtahu, který vyhovuje pot!ebám ob an#m s omezenou 

schopností pohybu. 

 

h) pr#zkumy a m"!ení, jejich vyhodnocení a za len"ní jejich výsledk# do projektové 

dokumentace 

 P!ed zapo tením výstavby byla provedena prohlídka staveništ" a byly provedeny 

pr#zkumné práce, které jsou pot!ebné pro správný návrh stavby. Sou ástí bylo také 

provedení vlastní fotodokumentace staveništ". Podrobní informace pr#zkum# nejsou 

sou ástí diplomové práce.  

 

i) údaje o podkladech pro vytý ení stavby, geodetický referen ní polohový a výškový 

systém 

Zam"!ení staveništ" bylo provedeno v místním sou!adném a výškovém systému S – 

JTSK místní odbornou firmou. Viz situace stavby v  ásti C. 
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j)  len"ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 

Knihovna tvo!í hlavní stavební objekt. Jeho sou ástí jsou stavební objekty 

(kanaliza ní, vodovodní, plynovodní a elektro p!ípojka).  

 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p!ed negativními ú inky 

provád"ní stavby a po jejím dokon ení, resp. jejich minimalizace 

Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Po dobu výstavby je nutné 

minimalizovat prašnost a zajistit dopravní zna ení vjezdu na staveništ", jakož i ochranu 

stávajících komunikací a konstrukcí. 

 

l) zp#sob zajišt"ní ochrany zdraví a bezpe nosti pracovník#, pokud není uveden v  ásti F 

Uvedeno v  ásti F. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

Veškeré stavební díly vyhovují v dané expozici a odpovídají hodnotám užitých, 

klimatických a dalších zatížení uvažovaných p!i návrhu nosné konstrukce. Stavba je navržena 

tak, aby zatížení p#sobící na ni nem"lo za následek:  - z!ícení stavby nebo její  ásti 

- v"tší stupe% nep!ípustného p!etvo!ení 

- poškození  ástí stavby v d#sledku 

v"tšího p!etvo!ení nosné konstrukce 

- poškození v p!ípad", kdy je rozsah 

neúm"rný p#vodní p!í in" 

1 

3. Požární bezpe nost 

 

Požárn" bezpe nostní !ešení stavby je !ešeno samostatnou požární zprávou, která není 

sou ástí diplomové práce. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost!edí 

 

Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nep!edstavují riziko z hlediska ochrany 

zdraví osob ani životního prost!edí. Stavba nemá negativní vliv na životní prost!edí. Stavbou 
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knihovny nevznikne žádný zdroj odpadních látek, b"žný odpad bude odvážen specializovanou 

firmou na základ" smluvního vztahu. 

 

5. Bezpe nost p!i užívání 

 

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s požadavky p!edpis# a p!íslušných 

norem. Stavba po dokon ení umož%uje svým charakterem její bezpe né užívání. 

 

6. Ochrana proti hluku 

 

Vn"jší hluk stavba nebude produkovat a vnit!ní !ešení a použité stavební materiály 

spl%ují podmínky požadavk# norem. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

a) spln"ní požadavk# na energetickou náro nost budov a spln"ní porovnávacích ukazatel# 

podle jednotné metody výpo tu energetické náro nosti budov 

Stavba je dle energetického štítku za!azena jako úsporná. 

 

b) stanovení celkové energetické spot!eby stavby. 

Úspora energie a ochrana tepla bude posouzena v souladu s &SN 73 0540. 

 

8. 'ešení p!ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Knihovna umož%uje užívání osobami s omezenou možností pohybu. Parkovací místa pro 

imobilní osoby jsou umíst"na v bezprost!ední blízkosti vstupu do knihovny. V každém pat!e 

se nachází sociální za!ízení pro imobilní ob any. P!ístup do horních pater je zajišt"n pomocí 

osobního výtahu, který vyhovuje pot!ebám ob an#m s omezenou schopností pohybu. 

 

9. Ochrana stavby p!ed škodlivými vlivy vn"jšího prost!edí 

 

V okolí stavby nevznikají žádné vlivy, které by m"li výrazn"jší dopad na stavbu 

knihovny. Hladina spodní vody se vyskytuje pod základovou spárou. Intenzita radonu je zde 

nízká, takže se nevyžaduje použití speciálních radonových opat!ení.  
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10. Ochrana obyvatelstva 

 

Projektová dokumentace spl%uje základní požadavky na situování a stavební !ešení 

stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. 

 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

 

a) odvodn"ní území v etn" zneškod%ování odpadních vod 

Odpadní a deš$ové vody budou svedeny pomocí kanaliza ní p!ípojky DN 1200 do 

místní kanaliza ní sít" na ulici Poto ní. 

b) zásobování vodou 

Zásobování bude zajišt"no pomocí vodovodní p!ípojky DN 100 z místního 

vodovodního !ádu z ulice Poto ní. 

c) zásobování energiemi 

P!ipojení elektrické energie bude provedeno pomocí podzemní kabelovou p!ípojkou 

z venkovního vedení na ulici Poto ní. 

 

d) !ešení dopravy 

Napojení knihovny na ve!ejnou komunikaci bude provedeno zámkovou dlažbou na 

ulici Poto ní (parcela 247/7). 

 

e) povrchové úpravy okolí stavby, v etn" vegeta ních úprav 

K povrchovým úpravám se použije ornice, která bude uskladn"na na deponii v míst" 

staveništ". Kolem stavby bude proveden okapový chodník a parkovací stání se zámkové 

dlažby. 

 

f) elektronické komunikace 

'ešena samostatn" po dokon ení stavby. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická za!ízení staveb (pokud se ve stavb" vyskytují) 

Nevyskytují se. 
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Stavebník: m"stský ú!ad Záb!eh na Morav"    Smlouva: 1/2011 
Místo stavby: Záb!eh na Morav" 
 
 
 
 

C. Situace stavby 
Situace stavby bude doložena ve výkresové  ásti. Viz výkres  íslo 1. 

 

 

 

 

D. Dokladová  ást 
a) stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v pr#b"hu zpracování projektové 

dokumentace 

Nejsou !ešeny v rámci diplomové práce. 

 

b) pr#kaz energetické náro nosti budovy podle zákona o hospoda!ení energií  

Není !ešen v rámci diplomové práce. 
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Stavebník: m"stský ú!ad Záb!eh na Morav"    Smlouva: 1/2011 
Místo stavby: Záb!eh na Morav" 
 

 

E. Zásady organizace výstavby 
1. Technická zpráva 

 

a) Informace o rozsahu a stavu staveništ", p!edpokládané úpravy staveništ", jeho oplocení, 

trvalé deponie a mezideponie, p!íjezdy a p!ístupy na staveništ" 

Staveništ" se nachází v intravilánu m"sta Záb!eh na Morav" v nové zástavb" 

víceú elových objekt#. Pom"ry staveništ" jsou jednoduché, jedná se o mírn" svažitý 

terén. Plochy s travním porostem pod budoucím objektem budou odt"ženy. Zemina bude 

uložena na mezideponii na staveništi a následné využita v rámci terénních úprav, 

p!ebytek bude odvezen na skládku. Staveništ" bude oploceno. P!íjezd a p!ístup je zajišt"n 

po stávajících komunikacích, které je nutno chránit p!ed poškozením a p!ípadn" je po 

ukon ení výstavby uvést do p#vodního stavu.  

 

b) významné sít" technické infrastruktury 

Významné sít" technické infrastruktury vedou podél místní komunikace. &innost na 

staveništi nebude nijak ovlivn"ná.  

 

c) napojení staveništ" na zdroje vody, elekt!iny, odvodn"ní staveništ" apod. 

P!ed zahájením výstavby se vybuduje vodovodní p!ípojka s vodom"rnou šachtou. Po 

dokon ení výstavby se na ni napojí nový objekt. P!ípojka kanalizace pro staveništ" se 

vybuduje jako provizorní. Pro pot!eby objektu bude sloužit jiná. Objekt bude dálkové 

vytáp"n. Elektrická energie bude odebírána z trafostanice, která po dokon ení stavby 

bude sloužit objektu novostavby. P!ipojení se provede samostatným m"!ením ve sk!íni 

s elektrom"rem. Odvodn"ní staveništ" se svede potrubím do ve!ejné kanalizace. 

 

d) úpravy z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví t!etích osob, v etn" nutných úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Prostor celého staveništ" bude oplocen a opat!en uzamykatelnou bránou. Staveništ" 

bude ozna eno cedulí se zákazem vstupu nepovolaných osob. Staveništ" bude 

nep!ístupné pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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e) uspo!ádání a bezpe nost staveništ" z hlediska ochrany ve!ejných zájm# 

Není !ešeno. 

 

f) !ešení za!ízení staveništ" v etn" využití nových a stávajících objekt# 

Na staveništi bude z!ízeno mycí centrum pro nákladní auta, aby se zamezilo zne išt"ní 

ve!ejné komunikace. Za!ízení staveništ" bude vybaveno mobilními bu%kami pro pot!eby 

zam"stnanc# a zázemí stavbyvedoucího s administrativou. Drobný materiál se bude 

usklad%ovat v bu%ce opat!ené zámkem. Na staveništi bude umíst"n kontejner pro drobný 

odpad. 

 

g) popis staveb za!ízení staveništ" vyžadujících ohlášení 

Na staveništi se nenacházejí žádné stavby vyžadující ohlášení. 

 

h) stanovení podmínek pro provád"ní stavby z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví, plán 

bezpe nosti a ochrany zdraví p!i práci na staveništi podle zákona o zajišt"ní dalších 

podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p!i práci 

Stavbu budou provád"t pouze proškolení pracovníci dle platných p!edpis# – 

Bezpe nost a ochrana zdraví p!i práci na staveništi. Pracovníci jsou povinni dodržovat 

veškerá ochranná opat!ení a používat ochranné pracovní pom#cky.  

 

i) podmínky pro ochranu životního prost!edí p!i výstavb" 

Novostavba knihovny nebude mít žádný vliv na zhoršení životního prost!edí. 

S odpady se bude zacházet dle zákonu   185/2001 Sb. Stavební odpad se bude t!ídit a 

ekologicky likvidovat. 

 

j) orienta ní lh#ty výstavby a p!ehled rozhodujících díl ích termín# 

 P!edpokládá se výstavba v jedné etap", lh#ta výstavby je 9 m"síc#. Zahájení stavby 

b!ezen 2011, konec stavby prosinec 2011. Harmonogram stavby je sou ástí p!íloh 

diplomové práce.  Harmonogram výstavby viz výkres  . 16, 17 a 18. 
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2. Výkresová  ást 

 

a) celková situace stavby se zakreslením hranice staveništ" a staveb za!ízení staveništ" 

 Za!ízení staveništ" bude doložena ve výkresové  ásti. Viz výkres  íslo 12. 

 

b) vyzna ení p!ívodu vody a energií na staveništ", jejich odb"rových míst, vyzna ení vjezd# 

a výjezd# na staveništ" 

Vyzna ení p!ívodu vody a energií na staveništ", jejich odb"rových míst a vyzna ení 

vjezd# a výjezd# na staveništ" bude doložena ve výkresové  ásti. Viz výkres  íslo 12. 
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Stavebník: m"stský ú!ad Záb!eh na Morav"    Smlouva: 1/2011 
Místo stavby: Záb!eh na Morav" 
 

 

F. Dokumentace stavby 
Dokumentace stavby bude zpracována pouze pro pozemní objekt. 

 

1. Pozemní objekty 

1.1. Architektonické a stavebn" technické !ešení 

1.1.1. Technická zpráva 

 

a) Ú el objektu 

Navrhovaná stavba knihovny bude sloužit pot!ebám ob an#. K dispozici bude 

po íta ová místnost, studovna a konferen ní místnost. V každém pat!e budou umíst"ny 

prostorné seda ky pro pot!eby ob an#. Vybudováním knihovny se zlepší kulturní úrove% 

m"sta Záb!eh na Morav". Majitel pozemk# ur ených k zástavb" je m"stský ú!ad Záb!eh 

na Morav". 

 

b) zásady architektonického, funk ního, dispozi ního a výtvarného !ešení a !ešení 

vegeta ních úprav okolí objektu, v etn" !ešení p!ístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

Jedná se o samostatn" stojící  ty!podlažní objekt knihovny. Dominantním prvkem celé 

stavby je oblouková st!echa, která je tvo!ena d!ev"nými sty níkovými vazníky. Oplášt"ní 

budovy tvo!í panely firmy Trimotherm, které dodají knihovn" moderní vzhled. Objekt je 

tvo!en t!emi nadzemními podlaží a s jedním podzemním. K budov" náleží také 

automobilové stání pro návšt"vníky s vyhrazeným parkovacím místem pro imobilní 

ob any. Spojení s ve!ejnou komunikací bude zabezpe eno pomocí zámkové dlažby. 

Knihovna je !ešena s požadavky na p!ístup ob an# s omezenou schopností pohybu a 

orientace.  

 

c) kapacity, užitkové plochy, obestav"né prostory, zastav"né plochy, orientace, osv"tlení a 

oslun"ní 

 Velikost pozemku: 2350,62m2 
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 Zastav"ná plocha: 542,57 m2 

 Podlahová plocha: 1955,769 m2 

Po et stání: 20+4 stání pro imobilní ob any 

Vstupní  ást je orientovaná z jižní strany. P!irozené proslun"ní objetu bude p!evážn" 

zajišt"no z jižní a severní strany. 

 

d) technické a konstruk ní !ešení objektu, jeho zd#vodn"ní ve vazb" na užití objektu a jeho 

požadovanou životnost 

Po celé ploše staveništ" se provede sejmutí ornice v tlouš$ce 200mm. Zemní práce se 

provedou strojn", ru n" se ud"lají pouze do iš$ovací práce. Vyt"žená zemina bude 

uložena na deponii na staveništi. &ást z ní se použije na zásypy a dokon ovací práce, 

zbytek se odveze pry  na skládku.  

Objekt bude založen na železobetonové monolitické desce z betonu C 25/30. 

Vyztužení se provede betoná!skou ocelí 10216. Tlouš$ka desky je 500mm. Pod 

základovou deskou se provede podkladní vrstva z prostého betonu C 16/20 v tlouš$ce 

100mm. P!i betonáži se vynechají prostupy pro potrubí.  

Nosný systém objektu je tvo!en monolitickými sloupy, pr#vlaky, ztužujícími st"nami a 

stropem. Modulová vzdálenost sloup# bude 6,0m. Monolitické sloupy jsou tvo!eny 

betonem C 16/20 a vyztuženy ocelí typu 10 216 a 10 505. Strop bude navržen jako 

železobetonová monolitická deska tlouš$ky 250mm. Na strop a pr#vlaky bude použit 

betony typu C 25/30. Stop se vyztuží ocelí typu 10 216 a 10 505 a pr#vlaky ocelí typu 

10 505. Na ztužující st"ny bude použit beton typu C 16/20 a ztuží se ocelí typu 10216.  

Na obvodový pláš$ bude použit systém firmy TRIMOTERM, který se skládá 

s horizontálních fasádních panel#. Ten se skládá ze dvou profilovaných, galvanizovaných 

a nat!ených ocelových plát# a izola ního neho!lavého jádra z vrstvené minerální vaty. 

Všechny t!i vrstvy jsou spojeny do kompaktního sendvi ového prvku, který zajiš$uje 

požadovanou nosnou kapacitu a nepropustnost. Jádro vyrobené z neho!lavé vrstvené 

minerální vaty výborn" tepeln" a zvukov" izoluje a je vysoce ohnivzdorné. K nosné 

konstrukci knihovny budou p!ipevn"ny pomocí ocelových paždík#, které se p!išroubují. 

Na vnit!ní sádrokartonové p!í ky bude použit systém firmy KNAUF. 

St!ešní konstrukci bude tvo!ena d!ev"nými obloukovými sty níkovými vazníky. 

Nosnou konstrukci st!ešního plášt" bude tvo!it sendvi ová konstrukce firmy Trimotherm, 

který se bude kotvit do horních pás# p!íhradových konstrukcí pomocí nast!elovacích 

h!eb#. 
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e) tepeln" technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor# 

V knihovn" budou použita šestikomorová plastová okna s izola ním trojsklem (U=0,7 

W/m2.K). Obvodový pláš$ bude tvo!en horizontálními panely FTV standard firmy 

TRIMOTERM (U=0,2 W/m2.K). St!ešní pláš$ bude tvo!en st!ešními panely SNV  firmy 

TRIMOTERM (U=0,26 W/m2.K). 

Všechny materiály, které se použijí, budou v  souladu s &SN 730540-2 Tepelná 

ochrana budov –  ást 2 – Tepelné požadavky. 

 
f) zp#sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického pr#zkumu 

Byl proveden inženýrsko-geologický pr#zkum, kdy na základ" jeho výsledk# bylo 

zjišt"no, že podmínky pro zakládání jsou nenáro né a jednoduché. Hladina podzemní 

vody je pod úrovní základové spáry. Objekt je založen na základové desce tlouš$ky 

500mm, vyztužená betoná!skou ocelí 10216. 

 

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prost!edí a !ešení p!ípadných negativních ú ink# 

Novostavba knihovny nebude mít žádný vliv na zhoršení životního prost!edí. 

S odpady se bude zacházet dle zákonu   185/2001 Sb. Stavební odpad se bude t!ídit a 

ekologicky likvidovat. Stavba nevyžaduje žádné speciální opat!ení proti hluku. Musí se 

zamezit vzniku zne išt"ní podzemních vod. 

 

h) dopravní !ešení 

Napojení knihovny na ve!ejnou komunikaci bude provedeno zámkovou dlažbou na 

ulici Poto ní (parcela 247/7). Ke knihovn" náleží parkovací stání pro 20 aut, z toho 4 

stání jsou vyhrazeny pro imobilní ob any. 

 

i) ochrana objektu p!ed škodlivými vlivy vn"jšího prost!edí, protiradonová opat!ení 

V okolí stavby nevznikají žádné vlivy, které by m"li výrazn"jší dopad na stavbu 

knihovny. Hladina spodní vody se vyskytuje pod základovou spárou. Intenzita radonu je 

zde nízká, takže se nevyžaduje použití speciálních radonových opat!ení.  

 

j) dodržení obecných požadavk# na výstavbu 

P!i provád"ní výstavby jsou dodržovány platné vyhlášky a související p!edpisy. 
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1.1.2. Výkresová  ást 

Seznam p!íloh projektové dokumentace: 

 

a) Situace 

b) P#dorysy jednotlivých podlaží a st!echy 

c) 'ezy 

d) Pohledy 

e) Detaily 

 

1.2. Stavebn" konstruk ní  ást 

1.2.1. Technická zpráva 

 

a) popis navrženého konstruk ního systému stavby, výsledek pr#zkumu stávajícího stavu 

nosného systému stavby p!i návrhu její zm"ny 

 

Nosný systém knihovny je tvo!en monolitickými sloupy, pr#vlaky a ztužujících st"n. 

P!i navrhování dispozice se využívá modulové koordinace a unifikace stavebních díl#. 

Z t"chto pravidel následn" vyplývají p#dorysné a výškové proporce objektu. Konstruk ní 

výška patra je 3,59 m a modulová vzdálenost 6,0 m. Dominantou celého objektu je 

oblouková st!echa, která je vytvo!ena d!ev"nými sty níkovými vazníky.   

 

b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstruk ní prvky 

 

Zemní práce 

P!ed zahájením výkopových prací, byl proveden inženýrsko-geologický pr#zkum. Na 

základ" jeho výsledk# bylo zjišt"no, že podmínky pro zakládání jsou nenáro né a 

jednoduché. Hladina podzemní vody je pod úrovní základové spáry. Zemní práce se 

provedou strojn", ru n" se ud"lají pouze do iš$ovací práce. Vyt"žená zemina bude 

uložena na deponii na staveništi. &ást z ní se použije na zásypy a dokon ovací práce, 

zbytek se odveze pry  na skládku.  
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Výkopy 

Po celé ploše staveništ" se provede sejmutí ornice v tlouš$ce 200mm. Provede se 

výkop hlavní stavební jámy. Svahy stavební jámy budou zapaženy pomocí do asného 

záporového pažení. 

 

Základy 

Objekt bude založen na železobetonové monolitické desce z betonu C 25/30. 

Vyztužení se provede betoná!skou ocelí 10216. Tlouš$ka desky je 500mm. Pod 

základovou deskou se provede podkladní vrstva z prostého betonu C 16/20 v tlouš$ce 

100mm. P!i betonáži se vynechají prostupy pro potrubí.  

 

Svislé konstrukce 

Nosný systém objektu je tvo!en monolitickými sloupy, pr#vlaky, ztužujícími st"nami. 

Modulová vzdálenost sloup# bude 6,0m s p#dorysnými rozm"ry 0,4x0,4m. Monolitické 

sloupy jsou tvo!eny betonem C 16/20 a vyztuženy ocelí typu 10 216 a 10 505. Na 

ztužující st"ny bude použit beton typu C 16/20 a ztuží se ocelí typu 10216. Na vnit!ní 

sádrokartonové p!í ky bude použit systém firmy KNAUF. 

 

Vodorovné konstrukce 

Strop bude navržen jako železobetonová monolitická deska tlouš$ky 250mm. Na strop 

a pr#vlaky bude použit betony typu C 25/30. Stop se vyztuží ocelí typu 10 216 a 10 505 a 

pr#vlaky ocelí typu 10 505. Strop nad 3.N.P se provede pomocí sádrokartonového 

podhledu, který se p!ichytí na konstrukci vazník#.  

 

Schodišt" 

  Vertikální komunikace je !ešena p!ímo arým levoto ivým dvojramenným 

monolitickým schodišt"m. Nosná konstrukce stup%#: ŽB monolitická deska tlouš$ky 250 

mm, mezipodesta je !ešena jako monolitický strop tlouš$ky 250 mm. V úrovni strop# je 

schodiš$ová deska vetknutá do nosných schodiš$ových zdí. Stupn" jsou nabetonovány a 

opat!eny keramickou dlažbou. Zábradlí je vedeno po obou stranách schodišt". Prostor 

zrcadla zaujímá osobní výtah. 

 

Obvodový pláš$ 
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Na obvodový pláš$ bude použit systém firmy TRIMO, který se skládá s horizontálních 

fasádních panel#. Ten se skládá ze dvou profilovaných, galvanizovaných a nat!ených 

ocelových plát# a izola ního neho!lavého jádra z vrstvené minerální vaty. Všechny t!i 

vrstvy jsou spojeny do kompaktního sendvi ového prvku, který zajiš$uje požadovanou 

nosnou kapacitu a nepropustnost. Jádro vyrobené z neho!lavé vrstvené minerální vaty 

výborn" tepeln" a zvukov" izoluje a je vysoce ohnivzdorné. K nosné konstrukci knihovny 

budou p!ipevn"ny pomocí ocelových paždík#, které se p!išroubují. 

 

St!echa 

St!ešní konstrukci bude tvo!ena d!ev"nými obloukovými sty níkovými vazníky. 

Nosnou konstrukci st!ešního plášt" bude tvo!it sendvi ová konstrukce firmy 

TRIMOTERM, který se bude kotvit do horních pás# p!íhradových konstrukcí pomocí 

nast!elovacích h!eb#. 

 

Tepelná izolace 

Izolace obvodového plášt" je zajišt"na pomocí neho!lavé vrstvené minerální vlny, 

která je sou ástí sendvi ové konstrukce horizontálních panel# FTV standard. Izolace 

suterénu bude zatepleno pomocí extrudovaného polystyrénu STYRODUR tlouš$ky 

100mm. Na kro ejovou izolaci bude použitá izolace ROTAFLEX  super v tlouš$kách 40 

a 100mm. 

 

Izolace proti vod" zemní vlhkosti  

Na izolaci proti zemní vlhkosti bude požita dvousložková bitumenová st"rka 

COMBIFLEX-C2. Na povrch se nanáší nát"rem nejmén" ve dvou vrstvách. V každém 

míst" musí mít minimální tlouš$ku 1mm, izolace vytažená nad upravený terén minimáln" 

300mm. Na hydroizolaci podlah bude použita flexibilní minerální st"rka AQUAFIN mezi 

betonovou mazaninou a zvukovou izolací podlah. K penetraci podlah bude použit 

asfaltový penetra ní nát"r Okapox GF. 

 

Výpln" otvor# 

V knihovn" budou použita šestikomorová plastová okna s izola ním trojsklem (U=0,7 

W/m2.K). Vnit!ní dve!e budou plná profilovaná a celoprosklená. Vchodové dve!e  

budou plastové s celosklen"nou výplní (izola ní trojsklo).  
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Úpravy povrch#, podlahy, obklady, nát"ry a malby 

Vnit!ní omítky budou opat!ené malí!ským nát"rem JUPOL GOLD. V místnostech 

hygienického za!ízení, bude z!ízen keramický obklad do výšky 2,0 m.  Jako nášlapná 

vrstva bude požito marmoleum a keramická dlažba. Vnit!ní povrch soklu bude opat!en 

keramickým obkladem. 

c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných p!i návrhu nosné 

konstrukce 

 Konstrukce jsou navrženy na b"žné hodnoty zatížení. 

 

d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstruk ních detail#, technologických 

postup# 

Nejsou.  

 

e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, p!ípadn" sousední stavby 

 Nejsou.  

 

f) zásady pro provád"ní bouracích a podchycovacích prací a zpev%ovacích konstrukcí  i 

prostup# 

Nejsou. 

 

g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Všechny konstrukce, které budou p!ekryty jinými musí být !ádn" p!evzaty oprávn"nou 

osobou. Provede se jejich kontrola a z!ídí se zápis do stavebního deníku. 

 

h) seznam použitých podklad#, &SN, technických p!edpis#, odborné literatury, software 

- zákon  . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu 

- vyhláška  . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

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

- vyhláška  . 503/2006 Sb., o podrobn"jší úprav" územního !ízení, ve!ejnoprávní 

smlouvy a územního opat!ení 

- vyhláška  . 526/2006 Sb., kterou se provád"jí n"která ustanovení stavebního 

zákona ve v"cech stavebního !ádu 

- vyhláška c. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
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- vyhláška c. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe ujících 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

- na!ízení vlády  . 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zam"stnanc# p!i práci v platném zn"ní (na!ízení vlády c. 523/2002 Sb.) 

- další p!edpisy týkající se bezpe nosti práce a technických za!ízení; bezpe nosti 

práce, života a zdraví; požární ochrany; ochrany životního prost!edí, odpadu a 

likvidace odpadu, pé e o vody, pé e o ovzduší, pé e o p!írodu a krajinu; dopravy 

a technické infrastruktury apod. 

- software AUTOCAD 2011 

 

i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provád"ní stavby, p!ípadn" 

dokumentace zajiš$ované jejím zhotovitelem 

Nejsou.  
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4. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁD!NÍ HORIZONLÁLNÍHO 

OBVODOVÉHO PANELU TRIMO FVT STANDARD 

 

4.1 Obecné informace  
 

Jedná se o novostavbu budovy knihovny. Budova je podsklepená se t!emi nadzemními 

podlaží. P#dorys je tvaru L. K budov" knihovny vede p!ístupová cesta z místní komunikace a 

je také u ní z!ízeno 24 parkovacích stání. Konstruk ní výška podlaží  inní 3590 mm. Nosný 

systém je tvo!en monolitickými sloupy v osové vzdálenosti 6000mm s rozm"ry 400x400mm, 

které jsou uloženy na základové monolitické desce tlouš$ky 500mm z betonu C25/30 a 

vyztužena betoná!skou ocelí 10216. Stropní konstrukci je !ešena betonovou monolitickou 

deskou. Na obvodový pláš$ bude použit systém horizontálních fasádních panel# Trimoterm 

FTV STANDARD spole nosti Trimo. 

  

4.2 Materiály, doprava, skladování 

  

Základem systému horizontálních fasád jsou panely Trimotherm FTV STANDARD 

s modulovou ší!kou 1000 a 1200mm. Panely mají vynikající technické vlastnosti, dlouhou 

životnost a velkou možnost barevných kombinací p!i vytvá!ení fasády. 

 Panely jsou složeny ze dvou m"lce profilovaných, oboustrann" pozinkovaných a 

nabarvených ocelových plech# o tlouš$ce 0,6mm. Plech je p!ilepen na jádro panelu 

z neho!lavé lamelové minerální vlny, která má vynikající tepelné, zvukov" izola ní a 

ohnivzdorné vlastnosti.  

Panely mají na povrchu nalepenou ochranou polyetylenovou fólii, která má ochranou funkci 

p!i manipulaci, p!eprav" a montáži. Po skon ení montáže se fólie odstraní. [4] 

 

      Obr. 1 Odstran"ní fólie                                                   Obr. 2 Ochrana minerální vlny 
            Zdroj: Trimo d.d.                                                                            Zdroj: Trimo d.d.                                             

 Doprava panel# z výrobního závodu do místa montáže se provede pomocí kamión#. 

Náklad musí být na dopravní prost!edek p!ipevn"n pomocí textilních pruh#. K p!enášení 
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jednotlivých balíku se použije autoje!áb GMK 3055. U balík#, které budou kratší, jak šest 

metru se m#že p!ípadn" použít vysokozdvižný vozík. Není povoleno posouvat nebo 

odsunovat balíky na konce vidlic a používat ocelová lana p!i p!enášení ocelových balík# 

autoje!ábem. Musí se použít popruhy s odpovídající únosností. T"žišt" by se m"lo nacházet 

mezi vidlicemi, prospektivn" mezi popruhy. P!i vykládce z auta musí být plachta nákladního 

prostoru zcela odkryta a nosná konstrukce zcela odstran"na (i z bok#), aby p!i vykládce 

nedošlo k poškození nákladu. P!enášet se m#že pouze jeden balík. P!i zvedání pomocí 

autoje!ábu musí být použity výhradn" zát"žové pásy. P!i vykládce je nutné d#sledn" 

dodržovat manipula ní pokyny, které jsou p!iloženy k dodávce zboží. Nedodržení pokyn# 

hrozí riziko vzniku škody nebo m#že dojít k zran"ní pracovník#. P!i p!ejímce balík# na 

staveništi je odb"ratel povinen reklamovat všechna viditelná poškození u p!epravce. Pro 

p!enášení jednotlivých panel# se využívají speciální mechanické úchytky, které se umís$ují 

na podélný spoj panelu. P!i práci s jedním autoje!ábem je nutno použít dv" úchytky, které je 

možné na základ" dohody dodat k zap#j ení p!ímo s panely. [6] 

 

 
Obr. 3                  Obr. 4                  Obr. 5 

Zdroj: Trimo d.d. 
 

Obr. 3 Úchytka pro montáž horizontální fasády                          
Obr. 4 Zvedání balíku pomocí 4 zvedacích popruh#  
Obr. 5 P!evoz balíku pomocí vysokozdvižného vozíku 

Obr. 6 P!evoz balíku pomocí kamionovou dopravou 
Zdroj: Trimo d.d.             
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 Panely se balí do balík# o výšce 200-1200mm dle pot!eby. Balík je uložen na 

podložku z polystyrénu o výšce 100mm. Musí být chrán"n ochrannými prvky z kartónu a 

strojov" potažen elastickou balící fólii. Lakované povrchy panel# jsou chrán"ny samolepící 

ochrannou fólii, která se odstra%uje ve fázi montáže p!íslušného panelu. Balíky se musí 

skladovat v originálním balení, které zajiš$uje dostate nou ochranu v# i klimatickým 

podmínkám. Balík je vodot"sný, chrán"ný proti slune ním paprsk#m. Balík musí být umíst"n 

na rovném, pevném podkladu, vyzna eném ve výkresu za!ízení staveništ". Zamezí se tím 

sklouznutí anebo probo!ení balíku. P!edpokládá se, že oplášt"ní budovy se bude provád"t 

v období, kdy teplota venkovního prost!edí neklesne +5 °C, a proto nebudou uvažovány 

žádné opat!ení na ochranu proti mrazu. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Ukládání balík# ke skladování 
Zdroj: Trimo d.d.                                                                             

  

 Dodávku materiálu bude p!ejímat stavbyvedoucí ve spolupráci se stavebním dozorem 

(osoba pov"!ená investorem). Stavbyvedoucí je povinen zkontrolovat p!i p!ejímce zboží jeho 

kvalitu a množství dle dodacího listu. O p!evzetí dodávek materiálu bude uveden záznam ve 

stavebním deníku. 

  

- Panely Trimotherm        215  ks 

- Šrouby                    522  ks 

 

Vratný obalový materiál bude skladován ve skladu a bude dle pot!eby ze stavby odvážen, 

nevratný obalový materiál bude postupn" likvidován a odvážen na skládku. 
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4.3 Pracovní podmínky, p"ipravenost 

 

 Oplocení staveništ" se provede drát"ným plotem výšky 1,8m. P!íjezdová cesta, která 

je tvo!ena betonovými panely bude napojena z p!ilehlé komunikace. Skládky materiálu budou 

umíst"ny v prostoru staveništ" a zajistí se vyvýšení nad okolní terén, zpevní a odvodní se. Na 

staveništi budou umíst"ny stavební bu%ky pro pot!eby pracovník# a dva uzamykatelné sklady. 

Prostor staveništ" se zajistí pomocí prost!edk# provád"jící stavební firmy. Rozvod elektrické 

energie bude zabezpe en pomocí rozvodné sk!ín", která bude napojena na p!ivedené 

elektrické vedení z místní sít". Rozvod vody se napojí na ve!ejnou vodovodní sí$ a kanalizace 

pomocí kanaliza ní p!ípojky na uli ní kanaliza ní !ád. Veškeré stavební práce musí být 

provád"ny v souladu s platnými normami a požadavky investora. Jednotlivé pracovní  innosti 

lze provád"t jen za p!íznivých klimatických podmínek. Práce nesmí být zapo aty d!íve, než 

dosáhnou  skeletové  nosné konstrukce pot!ebné pevnosti, tvrdosti a únosnosti. Také je nutné 

zkontrolovat provedení izolací proti vzlínání vody a zemní vlhkosti. Stavební práce smí 

provád"t pouze kvalifikované osoby v daném odv"tví a budou podrobeni instruktáží o 

bezpe nosti práce na staveništi. 

 

4.4 P"evzetí staveništ# 

 

 Montáž obvodového plášt" budou provád"t pracovníci, kte!í jsou specializováni na 

tuto technologii. Mají dostate né zkušenosti a znalosti k montáži tohoto systému. Provede se 

kontrola sloup#, jestli mají dostate nou únosnost a jejich poloha souhlasí s projektem. 

Kontroluje se svislost, rovinatost a vhodnost p!ipojení panel#. Kontrolu bude provád"t 

stavbyvedoucí spole n" ze stavebním dozorem Zápis o kontrole se provede do stavebního 

deníku. V p!ípad", že bude vše dle požadavk#, m#že prob"hnout p!edání staveništ". Toto 

p!edání bude op"t zapsáno ve stavebním deníku. 

 

4.5 Personální obsazení 

 

Pracovníci provád"jící odborné  innosti musí mít platná osv"d ení o zp#sobilosti 

profese. Na provád"ní obvodového plášt" bude osobn" dohlížet stavbyvedoucí nebo jím 

pov"!ený mistr. Bude kontrolovat kvalitu dodaného materiálu, kontrolovat prostav"né 

kubatury a dodržení technologického postupu. Každý den bude provád"t zápis o stavu 

provedených prací do stavebního deníku. 
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Složení pracovní  ety: 

vedoucí  ety   1 

specializovaní pracovníci 4 

pomocníci   2 

autoje!ábník   1            

 celkem    8 pracovnik# 

vedoucí  ety – má za úkol dohlížet na správné provedení obvodového plášt", dodržování 

bezpe nosti práce na staveništi, je odpov"dný za provedenou konstrukci, 

p!ebírá a odevzdává staveništ" 

specializovaní pracovníci – montují konstrukci obvodového plášt", jsou proškoleni na 

provád"ní tohoto typu plášt" 

pomocníci – zajiš$uje pot!ebný materiál, provádí pomocné práce  

 

4.6 Stroje a pom$cky 

 

V p!ípad" !ezání panel# jsou povoleny výhradn" n#žky a pily, které místo !ezu 

nezah!ívají na vysokou teplotu. Vysoká teplota narušuje antikorozní ochranu v bezprost!ední 

blízkosti !ezu. Proto se nesmí používat žádné brusky! Všechny kovové  áste ky, které 

vznikají !ezáním a vrtáním se musí okamžit", nejpozd"ji do konce pracovní sm"ny odstranit 

z povrchu panel#.  

 - tužka, vodováha, nivela ní stroj, vrtáky s p!íklepem, vrta ka, pilka, bruska, dvoumetrová 

la$. 

                                                                             

4.7 Pracovní postup 

 

P!i umís$ování horizontální fasády je nutné správn" obrátit panely kv#li možnosti 

odtékání vody. Panely Trimotherm FTV STANDARD mají na horní a spodní stran" ochranou 

fólii, která chrání lakované povrchy p!ed p!ípadným poškozením které mozhlo vzniknou p!i 

p!eprav", manipulaci anebo montáži. Ze zadní strany se fólie odstraní p!ed montáží panelu. 

Fólie na p!ední stran" se odstraní bezprost!edn" p!ed ukon ením prací. Na místech kde je to 

nutné, se odstraní  již b"hem samotné montáže. Jsou-li panely skladovány delší dobu, je nutné 

fólii odstranit nejpozd"ji do t!í m"síc#. P!i venkovním skladování musí být panely chrán"ny 

p!ed sluncem, v opa ném p!ípad" m#že dojít ke komplikacím p!i odsta%ování fólie. Postup 

montáže je zobrazen na výkresech  . 13, 14, a 15. [4] 
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Ut"sn"ní panel#  

P!i montáže je nutné v"novat zvláštní pozornost t"snému p!kládání panel#. Ve vln" 

v podélném spoji mezi sousedními panely nesmí být v#le. Do podélného spoje na vnit!ní 

(teplé) stran" fasády se vsazuje t"sn"ní ve fázi výroby panelu a dodá se již vsazené s panelem. 

[4] 

 
  Obr. 8 Umíst"ní t"sn"ní                                       Obr. 9  Zp#sob vložení t"sn"ní do panelu 
            Zdroj: Trimo d.d.                                                        Zdroj: Trimo  d.d.                                                                 
 
Šroubování panel# 

Šroubování se provede pomocí vyrovnávajícího profilu. Pomocí vyrovnávací 

konstrukce fasády se zajistí pat!i ná rovinatost op"rné plochy. Vzdálenosti mezi kotevními 

šrouby se musí stanovit statickým výpo tem podle vlastností objektu, zatížení v"trem, typu 

kotevního h!ebu, kvality nosné konstrukce. [4] 

Obr. 10 Kotvení horizontální fasády z panel# FTV STANDARD vyrovnávací konstrukcí 
Zdroj: Trimo d.d. 

 

Pro šroubování mohou být použity pouze vruty z nerezové oceli a s nerezovými 

podložkami o pr#m"ru 19 mm a EPDM t"sn"ní. Minimální tlouš$ka šroubu je 6,3 mm. 

Minimálnívzdálenost od okraje panelu je 50mm. [4] 
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Obr. 12 Minimální vzdálenost od okraje panelu 

Zdroj: Trimo d.d. 
 

V souladu s pokyny výrobce šroub# je jeho délka závislá na tlouš$ce panel# 

Trimoterm a druhu konstrukce. 

Zvláštní pozornost by se m"la v"novat utahování šroub#. Šrouby by nem"ly být p!íliš 

volné anebo p!íliš t"sné. 

P!ed utažení šroub# musí být odstran"na ochranná fólie v míst" šroub#. Nakonec je 

fólie odstran"na p!ed dokon ením prací, anebo d!ív pokud není vážné nebezpe í poškození 

panel#. [4] 

 

Obr. 13 Odstran"ní fólie 
Zdroj: Trimo d.d.  

 
Po et šroub# je ur en odborník y na statiku v souladu s normami a p!edpisy jednotlivé 

zem". Princip šroubu a uspo!ádání s ohledem na vypo tené  íslo je zobrazeno na obr.  Každý 

panel by m"la být uchycen minimáln" dv"ma šrouby na každém panelu. Doporu uje se, aby 

podrobná kalkulace zkonzultována s techniky firmy TRIMO. [4] 
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2 šrouby na panelu na každém panelu 

 

3 šrouby na panelu na každém panelu 
 
 

4 šrouby na panelu na každém panelu 

              

5 šroub# na panelu na každé panelu 

           Obr. 14 Rozmíst"ní šroub# v panelu 
                     Zdroj: Trimo d.d. 
 

Propojení horizontální fasády se základovým soklem 

Montáž se zahájí v krajní ose objektu. P!ed kotvením prvního panelu je zapot!ebí 

zkontrolovat správnost geometrie podkonstrukce.  

Do betonového základového soklu e v pat!i né výšce p!išroubuje nosník zakon ení 

panelu, který slouží k horizontálnímu vyrovnání a p!inýtování U-profilu. Na fasádní panel 

profil se nalepí t"snící páska. P!ed p!išroubováním panelu se na n"j musí p!echodn" 

p!inýtovat profil HOP Z. Panel se, musí správn" umístit (odstupy 60mm) a pomocí profil# 

HOP Z kotvit na distan ní profil s využitím samo!ezných šroub# 6,3x25. Prostor mezi dv"ma 

panely se zaplní m"kkou minerální vlnou. Do základu prodloužení horizontální fasády se 

p!inýtuje okeni ka hliníkového profilu HF3. Pomocí šroub# se ukotví krycí lem, na n"jž se 

p!edem umístí butylová t"snící páska. &elní prodlužování hliníkového profilu se musí 

provád"t spojovacím prvkem a ut"sn"ním (lepením) polyuretanovým lepidlem. Pot!ebný 

po et šroub# na 1m hliníkového profilu se stanoví podle statického výpo tu. [4] 

 

 

 

 
 
 
 
 
Obr. 14  3D náhled  
       Zdroj: Trimo                                                                        
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Obr.15 Propojení fasády se základovým soklem 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Rohové horizontální fasády 

Nejprve se na ocelovou konstrukci p!išroubuje rohový L-profil pro kotvení rohového 

zakon ení a fasádních panel#. Následuje horizontální pokládání panel#. Na horizontální 

ostroúhlé rohové zakon ení se p!inýtují upev%ovací desti ky pro p!echodnou montáž a na 

konstrukci se upevní šroubem. Prostor mezi dv"ma panely se musí zaplnit m"kkou minerální 

vlnou. Pomocí šroub# se upevní hliníkový krycí lem. Na lem se p!edem umístí t"snící páska. 

[4] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 16 Propojení fasády se základovým 
soklem                       

                               Zdroj: Trimo d.d.        
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Montáž kotvení 

 B"hem montáže horizontální fasády se musí panely p!i pokládání na fasádu p!echodn" 

kotvit. Ke kotvení na tlustost"nné profily se používají profily HOP Z. Kotví se vtla ováním 

profilu mezi jádro a vnit!ní plech dv"ma nerezovými nýty 4x8mm. Panely se musí správn" 

umístit (odstupy 60mm) a pomocí profil# p!echodn" kotvit na distan ní profil samo!eznými 

šrouby 6,3x25mm pro:    - st!edovou oblast 1 kus/panel 

 - krajní oblast, bo n" otev!ené objekty 2kusy/panely  

  - oblast s v"trem v"tším než 0,5 KN/m2 jsou nutné 2 kusy/panel 

Pro ukon ené montážního kotvení se musí každý jednotlivý vertikální spoj ihned p!ipevnit 

koncovým hliníkovým profilem HF3. [4] 

 

 

 

 

 
 
 

Obr. 17 Montáž kotvení 
Zdroj: Trimo d.d. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Obr. 18 Umíst"ní v panelu 

Zdroj: Trimo d.d. 
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Obr. 19 Montážní kotvení 
Zdroj: Trimo d.d. 

 

V míst" styku panelu Trimotherm FTV STANDARD se na základní ocelový profil 

nalepí t"snící páska PE 3x15mm. [4] 

 
Montáž hlinikového profilu HF3 

Na hliníkový profil HF3 dr p!ed montáží nalepí t"sn"ní EDPM 6x30mm. Zvláš$ je 

t!eba dbát na to, aby bylo t"sn"ní nalepeno na okraje profilu. [4] 

 

 

 
 
 

Obr. 20 Umíst"ní t"sn"ní 
Zdroj: Trimo d.d. 

 

Roz!íznutí profil# na požadovanou délku se musí provád"t odpovídající p!esnou 

kotou ovou pilou s podep!ením, aby byl zajišt"n p!íslušný úhel od!ezu, p!i emž p!ípustná 

odchylka  iní ±0,5mm na ší!ce 130mm. 

Profily se propojují dalším spojovacím hliníkovým prvkem. Spojovací prvek se 

p!išroubuje na konec hliníkového profilu HF3 šroubem TDB. &elní strana profilu s ut"sní 

polyuretanovým  tmelem. Poté se vsadí další hliníkový profil a na n"j se p!išroubuje 
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spojovací profil. P!ed kone ným p!išroubováním profil# se vloží pro vyrovnání spoj, který se 

montuje minimáln" s 50mm posunem oproti spoji profilu. [4] 

 

4.8 Jakost a kontrola kvality 

 

Práce musí být provád"ny pod pat!i ným dozorem, který bude dohlížet na správné 

provedení obvodového plášt". Práce musí být v souladu s p!iloženou technickou 

dokumentací. Použité materiály musí být podloženy certifikátem o shod". 

Obvodový pláš$ musí odpovídat platným normám: 

- ohnivzdornost  EN 1363-1, EN 1365-2, EN 13501-2, 

- vzduchot"snost EN 1026, EN 12114 

- vodot"snost  EN 1027, EN 12865 

- zvuková izolace EN ISO 140-3 

- ho!lavost  EN 13501-1 

- tabulky nosnosti 

Kontrolu provede stavební dozor za p!ítomnosti stavbyvedoucího investora. O provedené 

kontrole bude proveden !ádný zápis do stavebního deníku. Vady a nedod"lky se ozna í a 

zapíší do stavebního deníku. Zajistí se jejich oprava do pat!i ného termínu. 

 

4.9 Bezpe nost a ochrana zdraví 

 

Bezpe nost práce na staveništi zajistí firma, která realizuje stavbu. Odpovídá za 

správné dodržování bezpe nostních a ochranných požadavk#. Zajistí, aby každý pracovník 

m"l pat!i né ochranné a bezpe nostní pom#cky (helma, brýle, rukavice, boty ze zpevn"né 

špi ky, od"v). Pracovníci nesmí být vystaveni nebezpe í, které by m"lo za následek pracovní 

úraz. Každý pracovník musí být proškolen o bezpe nosti a ochran" práce na staveništi. Zápis 

o školení se provede do stavebního deníku. 

1. Bezpe nost prací bude s platnými normami a p!edpisy. Musí spl%ovat tyto požadavky: 

Zákon  . 309/2006 Sb., zákon o zajišt"ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p!i 

práci (BOZP). 

2. Na!ízení vlády  . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích  na bezpe nost a 

ochranu zdraví p!i práci na staveništích (Toto na!ízení vlády nahradilo vyhlášku 

324/1990 Sb. o bezpe nosti práce a technických za!ízení p!i stavebních pracích). 
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5. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁD!NÍ ZD!NÉ KONSTRUKCE 

BROUŠENÝMI CIHLAMI 40 PROFI ZE SYSTÉMU POROTHERM 

 

5.1 Obecné informace 

 

Jedná se o novostavbu budovy knihovny. Budova je podsklepená se t!emi nadzemními 

podlaží. P#dorys je tvaru L. K budov" knihovny vede p!ístupová cesta z místní komunikace a 

je také u ní z!ízeno 24 parkovacích stání. Konstruk ní výška podlaží  inní 3590 mm. Nosný 

systém je tvo!en monolitickými sloupy v osové vzdálenosti 6000mm s rozm"ry 400x400mm, 

které jsou uloženy na základové monolitické desce tlouš$ky 500mm z betonu C25/30 a 

vyztužena betoná!skou ocelí 10216. Stropní konstrukci je !ešena betonovou monolitickou 

deskou. Obvodový pláš$ bude tvo!en broušenými cihlami POROTHERM 40 profi od firmy 

Winerbergr. 

  

5.2 Materiály, doprava, skladování 

 

 Vn"jší st"ny musí spl%ovat požadavky na pevnost, tepelnou izolaci, životnost, 

vlhkostí, hlukem a požární odolnost. Tyto požadavky musí být p!i b"žné údržb" pln"ny po 

dobu ekonomicky p!im"!ené životnosti za p!edpokladu p#sobení b"žn" p!edvídatelných vliv# 

na stavbu.  

 Doprava panel# z výrobního závodu do místa montáže se provede pomocí auta 

s hydraulickou rukou. P!i vykládce je nutné d#sledn" dodržovat manipula ní pokyny, které 

jsou p!iloženy k dodávce zboží. Nedodržení pokyn# hrozí riziko vzniku škody nebo m#že 

dojít k zran"ní pracovník#. P!i p!ejímce balík# na staveništi je odb"ratel povinen reklamovat 

všechna viditelná poškození u p!epravce.  

  Cihly jsou dodávány za foliované na vratných paletách rozm"r# 1180x1000mm. 

Balíky se musí skladovat v originálním balení, které zajiš$uje dostate nou ochranu v# i 

klimatickým podmínkám. Balík je vodot"sný, chrán"ný proti slune ním paprsk#m. Balík 

musí být umíst"n na rovném, pevném podkladu, vyzna eném ve výkresu za!ízení staveništ". 

Zamezí se tím sklouznutí anebo probo!ení balíku. P!edpokládá se, že oplášt"ní budovy se 

bude provád"t v období, kdy teplota venkovního prost!edí neklesne pod 5 °C , a proto 

nebudou uvažovány žádné opat!ení na ochranu proti mrazu. 
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 Dodávku materiálu bude p!ejímat stavbyvedoucí ve spolupráci se stavebním dozorem 

(osoba pov"!ená investorem). Stavbyvedoucí je povinen zkontrolovat p!i p!ejímce zboží jeho 

kvalitu a množství dle dodacího listu. O p!evzetí dodávek materiálu bude uveden záznam ve 

stavebním deníku. 

 -     cihly            656  pal 

 

Vratný obalový materiál bude skladován ve skladu a bude dle pot!eby ze stavby odvážen, 

nevratný obalový materiál bude postupn" likvidován a odvážen na skládku. 

 

5.3 Pracovní podmínky, p"ipravenost 

 

 Oplocení staveništ" se provede drát"ným plotem výšky 1,8m. P!íjezdová cesta, která 

je tvo!ena betonovými panely bude napojena z p!ilehlé komunikace. Skládky materiálu budou 

umíst"ny v prostoru staveništ" a zajistí se vyvýšení nad okolní terén, zpevní a odvodní se. Na 

staveništi budou umíst"ny stavební bu%ky pro pot!eby pracovník# a dva uzamykatelné sklady. 

Prostor staveništ" se zajistí pomocí prost!edk# provád"jící stavební firmy. Rozvod elektrické 

energie bude zabezpe en pomocí rozvodné sk!ín", která bude napojena na p!ivedené 

elektrické vedení z místní sít". Rozvod vody se napojí na ve!ejnou vodovodní sí$ a kanalizace 

pomocí kanaliza ní p!ípojky na uli ní kanaliza ní !ád. Veškeré stavební práce musí být 

provád"ny v souladu s platnými normami a požadavky investora. Jednotlivé pracovní  innosti 

lze provád"t jen za p!íznivých klimatických podmínek. Práce nesmí být zapo aty d!íve, než 

dosáhnou skeletové nosné konstrukce pot!ebné pevnosti, tvrdosti a únosnosti. Také je nutné 

zkontrolovat provedení izolací proti vzlínání vody a zemní vlhkosti. Stavební práce smí 

provád"t pouze kvalifikované osoby v daném odv"tví a budou podrobeni instruktáží o 

bezpe nosti práce na staveništi. 

 

5.4 P"evzetí staveništ# 

 

 Zd"ní obvodového plášt" budou provád"t pracovníci, kte!í jsou specializováni na tuto 

technologii. Mají dostate né zkušenosti a znalosti zd"ní pomocí toho to systému. Provede se 

kontrola sloup#, jestli mají dostate nou únosnost a jejich poloha souhlasí s projektovou 

dokumentací. Kontroluje se svislost, rovinatost a vhodnost p!ipojení panel#. Kontrolu bude 

provád"t stavbyvedoucí spole n" se stavebním dozorem. Zápis o kontrole se provede do 

stavebního deníku. V p!ípad", že bude vše dle požadavk#, m#že prob"hnout p!edání 
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staveništ". Toto p!edání bude op"t zapsáno ve stavebním deníku. Pracovišt" je rozd"leno na 3 

pásma.  Pracovní pásmo je hned vedle vyzdívané zdi. Slouží pro pohyb zedník#. Materiálové 

pásmo se nachází hned vedle pracovního. Je ur ené pro skladování cihel a malty. Dopravní 

pásmo slouží pro p!ísun pot!ebného materiálu. Velikosti jednotlivých pásem je zobrazeno na 

obr. 21. 

 

Obr 21. Rozd"lení pracovišt" dle pásem 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 
5.5 Personální obsazení 

 

Pracovníci provád"jící odborné  innosti musí mít platná osv"d ení o zp#sobilosti 

profese. Na provád"ní zd"ní obvodového plášt" bude osobn" dohlížet stavbyvedoucí nebo jím 

pov"!ený mistr. Bude kontrolovat kvalitu dodaného materiálu, kontrolovat prostav"né 

kubatury a dodržení technologického postupu. Každý den bude provád"t zápis o stavu 

provedených prací do stavebního deníku. 

Složení pracovní  ety: 

vedoucí  ety   1 

specializovaní pracovníci 4 

pomocníci   2 

autoje!ábník   1            

 celkem    8 pracovnik# 

 

vedoucí  ety – má za úkol dohlížet na správné provedení zd"ní, dodržování bezpe nosti práce 

na staveništi, je odpov"dný za provedenou konstrukci, p!ebírá a odevzdává 

staveništ" 
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specializovaní pracovníci – provád"jí zd"ní konstrukce, jsou proškoleni na provád"ní prací 

s tímto materiálem 

pomocníci – zajiš$uje pot!ebný materiál, provádí pomocné práce  

 

5.6 Stroje a pom$cky 

 

  B"žné zednické ná!adí – zednická lžíce, nab"rák (fanka), dvoumetr, vodováha, 

olovnice, gumová pali ka, zednické kladívko. [8] 

  Hoblovaná la$ – se zna kami po 125 mm pro kontrolu délkového a výškového 

modulu. 

  Nanášecí válec pro tlouš$ku st"n 400mm[8] 

 

Obr 22. Nanášecí válec 
Zdroj: Wienerberger cihlá ský pr!mysl, a. s. 

 
  Vyrovnávací souprava - 2 výškov" nastavitelné p!ípravky + vodováha + kufr [8] 

 
Obr 23. Vyrovnávací souprava 

Zdroj: Wienerberger cihlá ský pr!mysl, a. s. 
 

  Pila kotou ová stolní nebo speciální ru ní (elektrická !et"zová nebo p!ímo ará) v etn" 

!ezných kotou # a list# pro p!esné !ezání cihel POROTHERM. [8] 
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  Frézka drážkovací – pro p!esné frézování svislých, vodorovných a šikmých 

instala ních drážek. [8] 

  Kladivo vrtací a sekací – v etn" vrták# pro p!esné vrtání otvor#, pr#raz# i pro 

elektroinstala ní krabice. [8] 

  Ocelové st"nové spony (ploché kotvy) – z nerezového plechu tlouš$ky od 0,75 mm 

pro kotvení nenosných i nosných st"n. [8] 

  Upev%ovací technika – hmoždinky a vruty pro upev%ování rám# oken a dve!í, obklad# 

st"n, instala ních vedení a r#zných za!izovacích p!edm"t#. [8] 

 

5.7 Pracovní postup 

 

Zam"!ení základové desky 

Aby se p!i použití cihlového systému POROTHERM 40 PROFI využily všechny 

výhody zd"ní na tenkou ložnou spáru, musí se v"novat velká pozornost založení první vrstvy 

cihel. Prvním d#ležitým krokem je proto výškové zam"!ení základové desky v místech, kde 

se budou vyzdívat st"ny. Zam"!ení se samoz!ejm" d"lá až po natavení izola ních pás# v 

místech st"n. P!i nivelizaci se ur í nejvyšší bod základ#. Z tohoto bodu se pak vychází p!i 

zakládání první vrstvy cihel. [8] 

 

P!íprava maltového lože na položení první vrstvy cihel  

První vrstva cihel se zakládá na dokonale vodorovnou a souvislou vrstvu malty (ne na 

maltu v pruzích), která nesmí být v žádném p!ípad" ten í než 10 mm. Na založení první 

vrstvy se používá speciální vápenocementová malta – POROTHERM 40 PROFI malta 

zakládací. Aby tato maltová vrstva byla skute n" vodorovná, používá se p!i jejím nanášení 

nivela ní p!ístroj s latí a vyrovnávací souprava, která se skládá ze dvou p!ípravk# s 

m"nitelným nastavením. Pomocí t"chto p!ípravk# se nastavuje tlouš$ka a ší!ka nanášené 

maltové vrstvy na jednotlivých místech základ#. Krom" vyrovnávací soupravy je na urovnání 

maltové vrstvy pot!ebná hliníková la$ o délce alespo% 2 m. C 

 

Postup nastavení p!ípravk# vyrovnávací soupravy   

Jeden výškov" nastavitelný p!ípravek se postaví na nejvyšší bod základ#, kde se 

vyrovná podle zabudované vodováhy do vodorovné polohy a nastaví se tak, aby vodicí lištou 

vymezoval požadovanou minimální tlouš$ku maltové vrstvy 10 mm. Poté do úchytu 



Vysoká škola bá%ská – Technická univerzita Ostrava 
  

 Fakulta stavební Stránka 
47 

Diplomová práce
  

p!ípravku na doraz upevníme la$, na kterou nastavíme  tecí za!ízení laseru p!esn" do výšky 

laserového paprsku. Po dobu zakládání již nesmíme s laserovým nivela ním p!ístrojem a ani 

se  tecím za!ízením na lati hýbat. Nyní m#žeme p!ípravek p!emístit do místa, kde hodláme se 

zakládáním za ít. Podle délky používané hliníkové lat" se odm"!í vzdálenost druhého 

vyrovnávacího p!ípravku od prvního. Oba p!ípravky se pomocí stav"cích šroub# nastaví do 

výšky ur ené nivela ním p!ístrojem, zárove% se nastaví i požadovaná ší!ka maltového lože, 

podle tlouš$ky st"ny a zkontroluje se vodorovná poloha vodicích lišt. [8] 

 

Nanášení malty 

Po nastavení obou p!ípravk# do stejné roviny se m#že za ít s nanášením a 

urovnáváním maltového lože mezi ob"ma p!ípravky. Je t!eba také dbát na správnou 

konzistenci zakládací malty. P!i nanášení malty v daném úseku se hliníková la$ m#že použít i 

jako pom#cka proti padání malty ze základ#. Po nanesení se malta urovná tím zp#sobem, že 

se stejnou latí malta stahuje až do úrovn" vodicích lišt p!ípravk#. P!ebyte ná malta se 

odstraní. Takto získáme první úsek dokonale vodorovného, souvislého maltového lože na 

položení první vrstvy cihel. [8] 

 

P!emís$ování nastavitelných p!ípravk# 

Jeden z p!ípravk# se p!emístí ve sm"ru postupu nanášení malty a druhý se ponechá v 

p#vodní poloze. Vzdálenost p!ípravk# z#stává stejná. P!emíst"ný p!ípravek se urovná do 

požadované výšky a nastaví se jeho vodorovná poloha. Postup nanášení a urovnávání malty je 

stejný. Když je další úsek malty hotový, zadní p!ípravek se op"t p!emístí ve sm"ru postupu, 

p!i emž druhý na konci maltového lože z#stává na svém míst". Celý tento postup se opakuje, 

dokud není hotový jeden souvislý úsek maltového lože, nap!íklad v délce jedné st"ny. Pro 

p!esnost urovnání maltového lože a po et opakování tohoto postupu je výhodn"jší p!i delších 

st"nách používat hliníkovou la$ délky 3 m (pro jednu osobu) nebo 4 m (pro dv" osoby). [8] 

 

Položení první vrstvy cihel  

Zd"ní obvodových st"n se za íná v rozích osazením rohových cihel. Každá rohová 

cihla je oproti rohovým cihlám v sousedních vrstvách p#dorysn" oto ená o 90°.  

Mezi takto osazené rohové cihly se z vn"jší strany natáhne zednická š%#ra. Podél ní se 

ukládají jednotlivé cihly první vrstvy, které se urovnají v obou sm"rech pomocí gumové 

pali ky a vodováhy. První vrstva cihel se ukládá p!ímo do maltového lože. P!itom je t!eba 

neustále dbát na správnou konzistenci malty. Osazované cihly by m"lo být možné pohodln" 
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vyrovnat, nesmí se p!itom p!íliš vtla ovat do malty. V p!ípad", kdy je už malta p!íliš tuhá, je 

možné na její povrch p!idat vrstvu malty pro tenké spáry. P!i osazování první vrstvy cihel je 

velmi d#ležité, aby výškové rozdíly mezi jednotlivými cihlami nep!esahovaly 1 mm tak, aby 

je bylo možné vyrovnat tenkou vrstvou malty.  [8] 

   
Zd"ní dalších vrstev cihel 

Od druhé vrstvy se cihly POROTHERM 40 PROFI zdí na maltu pro tenké spáry, která 

se dodává speciáln" pro tento ú el spolu s cihlami. Malta se p!ipraví podle návodu na obalu. 

Na míchání se používá vhodná vrta ka s míchadlem, p!ípadn" speciální ponorné mísidlo. V 

p!ípad" vysoké teploty a suchého vzduchu p!i zd"ní je pot!eba zabránit rychlému odsátí vody 

z malty navlh ením vrstvy cihel t"sn" p!ed nanášením malty. Zd"ní probíhá ve výškách 1,2 – 

1,3m kv#li pracovním možnostem zedník# a dodržení bezpe nosti práce. Pot!ebné výšky jsou 

zobrazeny na obr. 24. [8] 

Obr 24. Rozd"lení pracovního prostoru podle výšek 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Nanášením malty pomocí nanášecího válce 

Nanášecí válec je jednoduché za!ízení pro urychlení a zjednodušení zd"ní z cihel 

POROTHERM 40 PROFI. Malta se dávkuje do zásobníku nanášecího válce. odkud se 

dostává p!i rovnom"rném pohybu válce na ložnou plochu již položených cihel. Do takto 

nanesené tenké vrstvy malty se pokládá nová vrstva cihel. [8] 

 

Zásady správného zd"ní  

P!i pokládání jednotlivých cihel je t!eba využívat spojení pero + drážka tak, že spodní 

okraj ukládané cihly se op!e o vrch cihly již uložené a spustí se po drážkách dol# na spodní 
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vrstvu. Cihly se nesmí do kone né polohy posouvat po ložné ploše, aby nedošlo k set!ení 

tenké vrstvy malty. Protože se p!i zd"ní postupuje od obou roh# sm"rem ke st!edu, je 

zpravidla pot!eba upravit délku poslední cihly na požadovaný rozm"r. Na !ezání se používá 

vhodný !ezací nástroj, nikdy ne sekyra nebo kladivo. Sm"r postupu zd"ní je zobrazen na 

výkrese  . 15. [8] 

  

Vazba rohu – použití dopl%kových cihel 

Pro vytvo!ení správné rohové vazby se v rohu/koutu st"n používají rohové a polovi ní 

cihly POROTHERM 40 PROFI (obr. 23). Sty né spáry se vyplní maltou pro tenké spáry.  

Vazba cihel v rohu v každé vrstv" musí být oproti cihlám p!edchozí vrstvy na tom samém 

rohu p#dorysn" oto ená o 90°. P!i pokládce dalších cihel musí být zabezpe ena dostate ná 

délka vazby ve zdivu: v"tší z hodnot 40 mm nebo 0,4 x h, kdy h je výška zdicího prvku. V 

p!ípad" cihelného systému POROTHERM 40 PROFI je minimální délka vazby 0,4 x 249 = 

100 mm. [8] 

Obr 25. Vazba rohu 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ost"ní a parapet – použití koncových cihel POROTHERM 40 PROFI 

V rámci optimalizace !ešení detail# cihelného zdiva s tepelnými lineárními vazbami v 

systému POROTHERM 40 PROFI byly navrženy a poté teoretickým výpo tem ov"!eny nové 

tvary dopl%kových cihel, které jsou ur eny pro použití u okenních a dve!ních otvor#. Jedná se 

o již zmín"né cihelné bloky s ozna ením K, vyráb"né ve dvou variantách pro každou tlouš$ku  

zdiva – celé a polovi ní koncové cihly. Umíst"ní t"chto cihel ve zdivu je zobrazeno na obr. 
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24. Koncové cihly mají p!i povrchu tvo!ícím ve zdivu líc ost"ní dva velké otvor symetricky  

umíst"né vzhledem ke st!ednicové rovin" budoucí st"ny. Tyto otvory jsou kryty obvodovými 

p!epážkami, takže cihly mají zvenku hladký líc bez per a drážek. Odstra%uje se však vždy 

pouze p!epážka otvoru na každé koncové cihle. [8] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 26. Umíst"ní koncových a polovi ních cihel 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na stavbu jsou použity POROTHERM  p!eklady 7 (obr. 27.) V ost"ní se polovi ní a 

celé koncové bloky vyzdívají st!ídav" po vrstvách nad sebe tak, aby kapsy vzniklé po jejich 

zazd"ní a následném vyklepnutí pat!i ných p!epážek vytvo!ily svislou drážku.  [8] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 27. Umíst"ní p!eklad# ve zdi 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V parapetu se koncové cihly kladou do lože z tepeln" izola ní malty pro zd"ní vedle 

sebe zabroušenými namaltovanými plochami na sraz tak, aby hladkou stranou s p!epážkami 

byly shora, sm"rem k rámu okna, a po vyklepnutí p!epážek kapsy plynule na sebe 
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navazovaly. Zd"ní ost"ní a parapetu je nutné provád"t pe liv", pak je zaru en optimální 

výsledek. Drážky ve zdivu ost"ní a parapetu vzniklé odstran"ním pat!i ných p!epážek u 

otvor# se vyplní pruhy extrudovaného polystyrenu tlouš$ky 40 mm a ší!ky 200 mm bu( 

pouhým zamá knutím (polystyren nesmí samovoln" vypadávat z drážky) nebo vlepením na 

tmel. Teprve mezi takto zaizolované drážky se osadí okno (obr. 28). [8] 

 
Obr 28. Umíst"ní okna - !ez 

Zdroj: Vlastní zpracování 
                 

Rám okna  i dve!í se pak umís$uje proti tepelnému izolantu mezi p!eklady a v 

drážkách ost"ní a parapetu tak, aby po celém obvodu p!ekrýval izolant minimáln" o 40 mm 

(obr. 29). [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 29. Umíst"ní okna - p#dorys 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Uchycení rámu výpln" otvoru se provádí bu( do cihelné  ásti ost"ní b"žn" 

používanými plechovými p!íchytkami nebo tzv. turbošrouby skrze rám a polystyren až do 

cihly. Uchycení turbošrouby však omezuje dilata ní pohyb rámu p!i tepelném namáhání. 

Správným použitím kompletního cihlového systému, tzn. Se všemi dopl%kovými tvary cihel a 

s doporu enými konstruk ními detaily, se dosáhne výrazné eliminace lineárního tepelného 

mostu v místech napojení st"ny na výpln" otvor#. [8] 

 

5.8 Jakost a kontrola kvality 

 

Práce musí být provád"ny pod pat!i ným dozorem, který bude dohlížet na správné 

provedení zd"né konstrukce. Práce musí být v souladu s p!iloženou technickou dokumentací. 

Použité materiály musí být podloženy certifikátem o shod". 

Zd"ná konstrukce musí odpovídat platným normám: 

- &SN EN 1745 Zdivo a výrobky pro zdivo – Metody stanovení návrhových tepelných 

hodnot 

- &SN EN 1996-1-1 Navrhování zd"ných konstrukcí – &ást 1-1: Obecná pravidla pro 

vyztužené a nevyztužené zd"né konstrukce 

- &SN EN 1996-1-2 Navrhování zd"ných konstrukcí – &ást 1-2: Obecná pravidla – 

Navrhování konstrukcí na ú inky požáru 

- &SN EN 1996-2 Navrhování zd"ných konstrukcí – &ást 2: Volba materiál#, 

konstruování a provád"ní zdiva 

- &SN EN 1996-3 Navrhování zd"ných konstrukcí – &ást 3: Zjednodušené výpo tové 

metody pro nevyztužené zd"né konstrukce 

Kontrolu provede stavební dozor za p!ítomnosti stavbyvedoucího investora. O provedené 

kontrole bude proveden !ádný zápis do stavebního deníku. Vady a nedod"lky se ozna í a 

zapíší do stavebního deníku. Zajistí se jejich oprava do pat!i ného termínu. 

Zásadn" je t!eba hotovou ze( chránit p!ed provlhnutím, nebo se v kom#rkách svisle 

d"rovaných cihel m#že naakumulovat voda, která by vysychala dlouhou dobu. Zvlášt" vrchní 

povrchy st"n a parapet# se mají p!ikrýt nepropustnými obaly, aby se nevyplavila malta ze 

spár a aby se zabránilo tvo!ení výkv"t# a vyplavování snadno rozpustných hmot, nap!. vápna. 
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5.9 Bezpe nost a ochrana zdraví 

 

Bezpe nost práce na staveništi zajistí firma, která realizuje stavbu. Odpovídá za 

správné dodržování bezpe nostních a ochranných požadavk#. Zajistí, aby každý pracovník 

m"l pat!i né ochranné a bezpe nostní pom#cky (helma, brýle, rukavice, boty ze zpevn"né 

špi ky, od"v). Pracovníci nesmí být vystaveni nebezpe í, které by m"lo za následek pracovní 

úraz. Každý pracovník musí být proškolen o bezpe nosti a ochran" práce na staveništi. Zápis 

o školení se provede do stavebního deníku. 

1. Bezpe nost prací bude s platnými normami a p!edpisy. Musí spl%ovat tyto požadavky: 

Zákon  . 309/2006 Sb., zákon o zajišt"ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p!i 

práci (BOZP). 

2. Na!ízení vlády  . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a 

ochranu zdraví p!i práci na staveništích (Toto na!ízení vlády nahradilo vyhlášku 

324/1990 Sb. o bezpe nosti práce a technických za!ízení p!i stavebních pracích). 
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6. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZA%ÍZENÍ STAVENIŠT! 

 

Identifika ní údaje stavby 

Akce: stavba m"stské knihovny 

Místo stavby: Záb!eh na Morav" 

Zem": &eská republika 

Druh stavby: novostavba 

Katastrální území:  Záb!eh na Morav" 

Parcela: 784/5 

Stavebník: m"stský ú!ad Záb!eh na Morav" 

 

Identifika ní údaje stavebníka 

Stavek, a.s. 

Okružní 57, 78901 Záb!eh na Morav" 

I&O 49355431 

 

Popis stavby 

Budova je nepodsklepená se t!emi nadzemními podlaží. P#dorys je tvaru L. K budov" 

knihovny vede p!ístupová cesta z místní komunikace (ulice Poto ní) a je u ní z!ízeno 24 

parkovacích stání. Konstruk ní výška podlaží  inní 3590 mm. Nosný systém je tvo!en 

monolitickými sloupy v osové vzdálenosti 6000mm s rozm"ry 400x400mm, které jsou 

uloženy na základové desce. Stropní konstrukci je !ešena betonovou monolitickou deskou. Na 

obvodový pláš$ bude použit systém horizontálních fasádních panel# TRIMOTERM FTV 

standard spole nosti Trimo. 

 
Geologický podmínky 

V okolí stavby nevznikají žádné vlivy, které by m"li výrazn"jší dopad na stavbu 

knihovny. Hladina spodní vody se vyskytuje pod základovou spárou. Intenzita radonu je zde 

nízká, takže se nevyžaduje použití speciálních radonových opat!ení.  
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6.1 Staveništ# 

 
6.1.1. Rozsah a stav staveništ" 

 

Staveništ" se nachází v intravilánu m"sta Záb!eh na Morav" v nové zástavb" 

víceú elových objekt#. Pom"ry staveništ" jsou jednoduché, jedná se o rovinatou plochu. 

Zábory okolních pozemk# nebudou nutné. Prostor celého staveništ" bude oplocen a opat!en 

uzamykatelnou bránou. Staveništ" bude ozna eno cedulí se zákazem vstupu nepovolaných 

osob. Staveništ" bude nep!ístupné pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Za!ízení staveništ" se bude m"nit dle postupu výstavby v závislosti na  asovém 

harmonogramu stavby. 

 

6.1.2. Doprava 

 

Vjezd a výjezd bude zajišt"n po stávajících komunikacích, které je nutno chránit p!ed 

poškozením a p!ípadn" je po ukon ení výstavby uvést do p#vodního stavu. Vjezd a výjezd 

bude opat!en uzamykatelnou bránou. Na staveništi bude z!ízeno mycí centrum pro nákladní 

auta, aby se zamezilo zne išt"ní ve!ejné komunikace. Prostor pod autoje!ábem bude zhutn"n 

št"rkovou vrstvou. Staveništní komunikace pro nákladní automobily bude z!ízena 

z betonových panel#. Polom"r otá ení 15 m. Komunikace pro p"ší k technickému zázemí 

povede po zhutn"né št"rkové vrstv". Vše je znázorn"no na vákere za!ízení staveništ" viz 

výkres  íslo 12. 

 

6.2. Napojení staveništ# na zdroje 

 
Voda 

P!ed zahájením výstavby se vybuduje vodovodní p!ípojka s vodom"rnou šachtou. Po 

dokon ení výstavby se na ni napojí nový objekt. Zásobování bude zajišt"no pomocí 

vodovodní p!ípojky DN 100 z místního vodovodního !ádu z ulice Poto ní. Staveništní 

rozvody vody budou taženy z instala ní šachty na pozemku parcely. 

 

Elektrická energie 

P!ipojení elektrické energie bude provedeno pomocí podzemní kabelovou p!ípojkou 

z venkovního vedení na ulici Poto ní. Elektrická energie bude odebírána z trafostanice, která 
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po dokon ení stavby bude sloužit objektu novostavby. M"!ení se bude provád"t ve sk!íni 

s elektrom"rem. 

 

Odvodn"ní 

Odpadní a deš$ové vody budou svedeny pomocí kanaliza ní p!ípojky DN 1200 do 

místní kanaliza ní sít" na ulici Poto ní. P!ípojka kanalizace pro staveništ" se vybuduje jako 

provizorní. Pro pot!eby objektu bude sloužit jiná. 

 

6.2.1. Zásobování staveništ" elektrickou energií 

 

P!i projektu elektrizace vycházíme z: 

- Vypracování p!edb"žné rozvahy o odb"ru, která jsou podkladem k jednání s p!íslušnými 

orgány o možnosti p!ipojení na státní energetickou sí$ 

- Ur ení požadavk# na nep!erušenou dodávku 

- Jednání o využití budoucích definitivních za!ízení pro ú ely výstavby 

- Ur ení po!adí d#ležitosti jednotlivých odb"rných míst, na základ" kterých jsou 

dimenzovány rozvody 

 

Ur ení druh# spot!ebi #: 

a) Provozní elektromotory, svá!ecí agregáty, topidla, mícha ky, el. vrátek, akumula ní 

kamna,  erpadlo, atd.  

b) Osv"tlení  -  vn"jší - staveništ" 

- vnit!ní - stavební bu%ky, sklady  

 

Stanovení maximálního zdánlivého p!íkonu: 

2
1

2
321 )P*(0,7)PP*0,8P*(0,51,1*P !!!"  (1) 

Kde  P1      p!íkon elektro motor#, 

 P2 vnit!ní osv"tlení, 

 P3 venkovní osv"tlení, 

 

P = 122 kW 

Výpo et viz p!íloha. 
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Rozvod k jednotlivým spot!ebi #m je z odb"rného místa proveden m"d"nými vodi i 

v obalu z kau ukového vulkanizátoru. Vodi e musí být umíst"ny tak, aby nedošlo k jejich 

poškození mechanickými vlivy. 

 

6.2.2. Zásobování staveništ" vodou 

 

Pro provoz staveništ" pot!ebujeme: 

- Užitkovou 

- Pitnou 

- Požární 

 

Spot!eba vody: 

Sou et spot!eb p!ipadající na práce provád"né v období maximálního výkonu stanoví podle 

vzorce: 

Qn = ( Pn x Kn / t x 3600 ) l/sec, (2) 

Kde  Qn      vte!inová spot!eba vody, 

 Pn spot!eba vody na den, sm"nu, 

 Kn sou initel nerovnom"rnosti pro danou spot!ebu, 

 t doba, po kterou je voda odebírána.  

 

Qn = 5,85 l/sec 

Výpo et viz p!íloha.  

 

6.3 %ešení objekt$ za"ízení staveništ# 

 
6.3.1. Sociální a správní za!ízení staveništ" 

 

 Sociální za!ízení slouží sociálním a hygienickým pot!ebám pracovník# na staveništi. 

Za!ízení staveništ" musí být vybudováno p!ed zahájením stavebních prací. Rozsah sociálního 

ZS závisí na po tu pracovník#, pro které je budováno a zejména na po tu pracovník#, pro 

které je nutné zajistit stravování a místnosti vhodné pro p!evlékání a ukládání od"v#. Za!ízení 

musí být v souladu s platnými hygienickými p!edpisy, vydanými ministerstvem zdravotnictví. 
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Návrh sociálního za!ízení staveništ": 

Je navrženo na maximální po et pracovník#, kte!í se na dané stavb" vyskytnou, tj. 23 osob. 

Navržena je bu%ka contimade standard typ 19B o rozm"rech  =  6 058 x 2 435 x 2 820 mm 

(SV - 2 500 mm). 

- 4 x záchody: navrženy jsou 2 sedadla a 2 mušle (pot!eba je minimáln" 2 mušle a 2 sedadla 

do 50 muž# ) 

- 1 x umývárna:  navrženy jsou 4 umyvadla a 2 sprchy ( pot!eba min. 1umyvadlo/10 osob a 

1 sprcha/20 osob) 

 

Obr. 52 P#dorys kontejneru contimade standard – typ 19B 
Zdroj:Contimade, spol. s. r. o.                                                                                 

 

Návrh šatny: 

Navržena je bu%ka contimade standard typ 3B o rozm"rech  =  6 058 x 2 435 x 2 820 mm (SV 

- 2 500 mm). 

- 2 x šatny: min 1,25m2  na jednoho pracovníka, tj. 23 x 1,25 = 28,75 m2, mobilní bu%ky o 

rozm"rech 2,435 x 6,058 m = 14,75 x 2 = 29,5 m2 

-  

 

Obr. 53 P#dorys kontejneru contimade standard – typ 3B 
Zdroj:Contimade, spol. s. r. o.                                                                                 

 

Návrh správního za!ízení staveništ": 

Minimální prostory: - administrativy a správy výstavby (kancelá!e pro zhotovitele) 

stavbyvedoucí  20 – 24 m2 
administrativa  10 – 12 m2 
mist!i 14 – 16 m2 
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  kancelá!e dodavatel#  

11 – 20 osob 16 m2 

Navrženy jsou bu%ky contimade  standard  typ 1 x 5B a 3 x 2B o rozm"rech  = 6 058 x 2 435 

x 2 820 mm (SV - 2 500 mm). 

 
Obr. 54 P#dorys kontejneru contimade standard – typ 2B 

Zdroj:Contimade, spol. s. r. o.                                                                                 
 

 

Obr. 55 P#dorys kontejneru contimade standard – typ 5B 
Zdroj:Contimade, spol. s. r. o.                                                                                 

 

Na vrátnici je navržena bu%ka contimade standard  typ 11B o rozm"rech  2 990 x 2 435 x 2 

820 mm (SV - 2 500 mm) 

 

Obr. 56 P#dorys kontejneru contimade standard – typ 11B 
Zdroj:Contimade, spol. s. r. o.                                                                                 

 

6.3.2. Zásobování materiály 

 

Materiály se budou na stavbu dovážet podle postupu výstavby vycházejícího z  asového 

plánu. Beton bude dovážen z nedaleké betonárky autodomýchavá i. Suché maltové sm"si 
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budou uskladn"ny p!ímo na staveništi v zásobníkách. Obvodové panely budou uskladn"ny 

v originálních paletách. Drobné materiály budou uskladn"ny v uzamykatelném skladu. 

Materiály budou usklad%ovány jen v pot!ebném množství. 

 

6.3.3. Skladování na staveništi 

 Na staveništi se objevují 2 typy skládek materiálu: 

  Skládka otev!ená na volném prostranství 

  Krytý sklad 

 

Velikost skladovacích ploch se bude m"nit v závislosti na postupu výstavby.  Materiál 

se bude skladovat v originálním balení do maximální výšky 1,8 m. Mezi jednotlivými 

skládkami musí být zachován pr#chozí prostor minimáln" 0,5 m. Skladovaný materiál musí 

být ochrán"n proti p#sobení nep!íznivých vliv#. Materiál, který se nesmí dostat do kontaktu 

s vodou, se uskladní v uzav!eném skladu.  Pod skládkami se provedou zpevn"né plochy. 

Umíst"ní skládek je z!ejmé ze situace za!ízení staveništ". 

V krytých skladech se skladuje: pláš$ové podlahoviny, spojovací sou ásti, vodi e, 

elektrotechnická keramika, svítidla, žárovky, armatury, kování, zámky, d!ezy, umyvadla, 

cement, vápno, sádra, omítkové sm"si, dlaždice, obklada ky, sklo, ná!adí.  

 

Postup výpo tu celkové plochy skládky: 

Rozm"ry sklad# jsou dány užitnou ( istou) plochou sklad# F0 nutnou pro vlastní uložení 

materiálu a manipula ním prostorem. Vycházíme z  asového plánu stavby a z období 

špi kové spot!eby jednotlivých materiál# v pr#b"hu celé výstavby. Sklady se nebudují 

všechny najednou, ale podle pot!eby s postupem výstavby 

 

Nejprve stanovíme velikost zásoby Z. Ta je daná velikostí denní spot!eby daného materiálu, 

který je vynásoben dobou p!edzásobení na staveništi ( asová norma zásob) ve dnech.  

Užitnou ( istou) plochu skladu F0  stanovíme podle vzorce:  

 F0  = Z # f0 [m
2]   kde f0 = 1/q                        (3)            

Z ........ velikosti zásob 

f0  ........ užitná ( istá) plocha na jednotku  

q ......... množství materiálu, který lze uskladnit na 1 m2 skladové plochy (skladový normativ) 
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Celkovou plochu skladu F stanovíme: 

F = F0 /$# = Z #  f [m2]    kde  $ = f0 /f  (4) 

$ ......... koeficient využití skladové plochy 

f .......... celková plocha na m"rnou jednotku 

 

6.3.4. Požadavky na zvedací mechanismy 

 

Horizontální doprava bude zajišt"na pomocí autoje!ábu GMK 3055, prostor pod 

autoje!ábem bude zhutn"na št"rkovou vrstvou tlouš$ky 150mm. Technické parametry viz 

p!íloha 9. Drobn"jší materiál se bude p!epravovat výtahem Superlift MX 320 a zvedací 

plošinou COMP 12DX. Technické parametry viz p!íloha 10 a 11 ! 

 
6.3.5. Ostatní za!ízení staveništ" 

 

Prostor celého staveništ" bude oplocen drát"ným pletivem výšky 1,8 m. Vjezd a výjezd 

na staveništ" bude opat!en uzamykatelnou bránou. Na staveništi bude z!ízen kontejner na 

staveništní odpad. Podklad pod mísícím centrem bude zhutn"n št"rkovou vrstvou. Areál 

staveništ" bude st!ežen najatou tou hlídací agenturou.  

 

6.4 Vliv životního prost"edí, odpady 

 
Po dobu výstavby bytového domu nedojde k výraznému zhoršení životního prost!edí. 

Zhoršení m#že zp#sobit hluk a prašnost p!i provád"ní n"kterých stavebních  inností. V dob" 

od 22,00 do 6,00 hodin musí být dodržován no ní klid. Odpad p!i stavební  innosti budou 

tvo!it p!edevším zbytky stavebních materiál# – d!evo, betonová dr$, cihelný materiál, 

asfaltové lepenky, obaly od barev apod. Stavební odpad bude t!íd"n a následn" odvážen na 

skládku kde se ekologicky zpracuje a zlikviduje. Odvoz drobného odpadu zajistí m"sto 

Záb!eh na Morav". P!ed zahájením veškerých prací se provede sejmutí ornice v tlouš$ce 0,2 

m. Zemina se uloží na mezideponii. &ást bude použita na zásypy a dokon ovací práce kolem 

objektu. Nepot!ebné množství se odveze na skládku. 
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6.5 Bezpe nost práce 

 
 P!i všech pracích na staveništi je nutno pr#b"žn" a d#sledn" dodržovat: 

  Zákon  . 309/2006 SB., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a 

ochrany zdraví p!i práci v pracovn"právních vztazích a o zajišt"ní bezpe nosti a 

ochrany zdraví p!i  innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn"právní vztahy 

(zákon o zajišt"ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p!i práci). 

  Na!ízení vlády  . 591/2006 SB., o bližších minimálních požadavcích ne 

bezpe nost a ochranu zdraví p!i práci na staveništích. 

 

Všichni zú astn"ní pracovníci musí být s p!edpisy seznámeni p!ed zahájením prací. 

Dále jsou povinni používat p!i práci p!edepsané ochranné osobní pom#cky. Staveništ" musí 

být ohrani eno oplocením a na vstupu ozna eno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu 

všech nepovolaných osob. 
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7. SROVNÁNÍ TECHNOLOGIÍ REALIZACE OBVODOVÉHO PLÁŠT! 

 

Druhy variant 
 

Jako první varianta budou použity horizontální panely Trimoterm  FTV STANDARD 

spole nosti Trimo.  

Panely mají vynikající technické vlastnosti, dlouhou životnost a velkou možnost 

barevných kombinací p!i vytvá!ení fasády. Panely jsou složeny ze dvou m"lce profilovaných, 

oboustrann" pozinkovaných a nabarvených ocelových plech# o tlouš$ce 0,6mm. Plech je 

p!ilepen na jádro panelu z neho!lavé lamelové minerální vlny, která má vynikající tepelné, 

zvukov" izola ní a ohnivzdorné vlastnosti. [4] 

 

Druhá varianta bude z cihelných broušených blok# Porotherm 40 PROFI od 

spole nosti Winerbergr, které jsou vyzd"ny na tenkou ložnou spáru. 

Vn"jší st"ny musí spl%ovat požadavky na pevnost, tepelnou izolaci, životnost, vlhkostí, 

hlukem a požární odolnost. Tyto požadavky musí být p!i b"žné údržb" pln"ny po dobu 

ekonomicky p!im"!ené životnosti za p!edpokladu p#sobení b"žn" p!edvídatelných vliv# na 

stavbu. P!edností broušených cihel je uložení do tenké spáry. Díky tomu je umožn"no 

rychlejší zd"ní a úspora malty. [8] 

 

Ú elem srovnání je vyhodnocení variant z hlediska jejich vlastností, sou initele prostupu 

tepla,  asové a finan ní náro nosti. Pomocí vyhodnocení vybereme takovou variantu, která 

bude nejvíce vyhovovat požadavk#m. 
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7.1 Srovnání variant podle jejich vlastností 

 

TRIMO 

Výhody 

  poskytují jedine ná a funk ní !ešení v"tšiny moderních architektonických koncept# 

  jsou vyráb"ny z pe liv" vybraných materiál# a mají nejmodern"jší technické 

parametry 

  nabízejí dokonalé formy 

  samonosnost 

  umož%ují architektu!e p!ekro it hranice oby ejnosti 

  kvalita materiál# je doložena certifikáty 

  vyzna ují se výbornou ohnivzdorností a mají vynikající tepelné a zvukové izola ní 

vlastnosti 

  jejich použití zkracuje dobu výstavby 

  široký výb"r barev a tvar# umož%uje nespo et inovativních !ešení 

  výb"r z mnoha instala ních metod umož%uje multifunk ní použití 

   etné p!ídavné dokon ovací prvky dotvá!ejí celkový atraktivní vzhled 

  kompletní !ešení 

  vysoká ohnivzdornost  

  dlouhá životnost 

  hygieni nost 

  jednoduché sestavení 

 

Nevýhody 

  udržovací práce min 1x za rok 

  vysoké po!izovací náklady 

  nezbytnost specializovaných pracovník# p!i montáži 

  možnost mechanického poškození povrchu 

  nutné správné statické posouzení kotevních prvk# 

  nutnost vypracování klade ského plánu 

  špatné spojení obvodového plášt" m#že mít za následek zatékání vody a tepelné ztráty 

  nutná dokonalá p!íprava nosného podkladu 

  vyšší náklady p!i mechanické oprav" a vým"n" panelu 
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  vyšší dopravní náklady 

 

POROTHERM 

Výhody 

  Rychlé a snadné zd"ní bez zbyte ných ztrát materiálu a malty,  

  Vynikající technické parametry v akustice, tepelné akumulaci  i objemové stálosti,  

  nižší cena za metr  tvere ní 

  dokonalé !ešení lineárních tepelných most# na styku s výpln"mi otvor# 

   ideální spojení na pero a drážku 

  pracnost zd"ní nižší o 25 % oproti klasickému zd"ní 

  vysoká pevnost zdiva v tlaku 

  ložná spára tlouš$ky do 1 mm - minimální spot!eba malta pro zd"ní, minimální 

množství vody vnesené do zdiva 

  žádné tepelné mosty v ložných spárách 

  ideální podklad pod omítku 

  nízký odpor proti difuzi vodních par 

   hygienicky nezávadné 

   rozm"ry v modulovém systému 

  snadné navrhování a stav"ní v kompletním systému POROTHER 

 

Nevýhody 

  mokrý proces 

  pomalejší výstavba 

  provád"ní práce jen za vhodných klimatických podmínek 

  p!esn" vyrovnaný podkladní povrch 
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 Tabulka  . 2 – porovnání variant podle výhod 

 
Vysv"tlivky tabulky 
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Graf  .1  –  porovnání variant podle výhod 
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Tabulka  . 3 – porovnání variant podle nevýhod 

 

Vysv"tlivky tabulky 
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Graf  .2  –  porovnání variant podle nevýhod 
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7.2 Srovnání variant podle sou initele prostupu tepla 

Sou initel prostupu tepla U v jednotkách W/m2K, udává tepeln" izola ní schopnost 

konstrukce.  Musí spl%ovat podmínku U ) UN, kde UN je požadovaná hodnota sou initele 

prostupu tepla 0,3 W/m2K. 

 

TRIMO 

U = 0,2 W/m2K 

Sou initel je p!evzatý z technické dokumentace panel# Trimotherm FTV Standard spole nosti 

TRIMO. 

 

POROTHERM 

Hodnoty jsou vypo ítány pomocí programu teplo 2009 

 

 Tabulka  . 4 – porovnání variant podle sou initele prostupu tepla 

 

Graf  .3  –  porovnání variant podle sou initele prostupu tepla 

  U [ W/m²K ] 

TRIMO 0,2 

POROTHERM BEZ ZATEPLENÍ 0,31 
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7.3 Srovnání variant podle  asové náro nosti provedení plášt# 

                                                 " #
$%&

'
                                            (5) 

Q .................... plocha plášt" [ m² ] 

P ..................... sm"rná pracnost na danou m"rnou jednotku [ hod ] 

n ..................... po et pracovník# 

t ...................... pot!ebný  as ke zhotovení konstrukce [ hod ] 

 

&asová náro nost vyjad!uje za kolik dní, bude konstrukce postavená. Vyžaduje se 

provedení konstrukce co možno v nejkratším  ase, aby byla stavba co nejd!íve uvedena do 

provozu. Doba realizace je zobrazen na výkrese  . 16, 17 a 18. 

 

Tabulka  . 5 – porovnání variant podle sou initele prostupu tepla 

 

 
Graf  .4  –  porovnání variant podle  asové náro nosti 
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"" Q [ m² ] P [ hod ] n [ osoby ] t [ hod ] t1 [ dny ]

TRIMO 773,875 0,4 8 38,69 4,83 

POROTHERM BEZ ZATEPLENÍ 773,875 1,76 8 170,25 21,28 

POROTHERM + ZATEPLENÍ 773,875 2,11 8 204,1 25,51 
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"" po et dn# 

TRIMO 195 
POROTHERM BEZ ZATEPLENÍ 211 
POROTHERM + ZATEPLENÍ 216 

 

Tabulka  . 6 – porovnání variant podle celkové doby výstavby 

 

 

 
 

Graf  .5  –  porovnání variant podle celkové doby výstavby 
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7.4 Srovnání variant podle finan ní náro nosti 

 

Rozpo et je p!iložen v kapitole  . 8. 

 

TRIMO 

Cena p!evzata z internetového zdroje. 

 

POROTHERM 

Cena je ur ena pomocí rozpo tového programu Kros plus firmy URS.  

 

  

Tabulka  . 7 – porovnání variant podle finan ní náro nosti 

 

 

 

Graf  .6  –  porovnání variant podle finan ní náro nosti 

 

"" cena [ K  ] 

TRIMO 3 188 450 

POROTHERM BEZ ZATEPLENÍ 1 401 255 

POROTHERM + ZATEPLENÍ 2 422 770 
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Tabulka  . 8 – porovnání variant podle ceny za 1m2 

 

 

 

Graf  .7  –  porovnání variant podle ceny za 1 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"" cena [ K  ] 

TRIMO 4 120 
POROTHERM BEZ ZATEPLENÍ 1 811 
POROTHERM + ZATEPLENÍ 3 131 
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7.5 Zhodnocení 

 

&asová a finan ní náro nost pat!í mezi nejd#ležit"jší kritéria pro výb"r druhu 

obvodového plášt".  

 

P!i porovnání variant podle jejich vlastností takové rozdíly nejsou. Každá varianta má 

své výhody a nevýhody. V dnešní dob" se na trhu nacházejí velice kvalitní prvky. P!i výb"ru 

typu obvodového plášt" kritérium jejich vlastností nehraje takovou roli. Materiály musí už 

spl%ovat ur ité požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, bezpe nost p!i užívání, 

požární odolnost, ochrana proti hluku, hygieni nost, úsporu energie a ochranu tepla.  

 

Sou initel prostupu tepla nevyhoví pouze u varianty bez zateplení. Obvodový pláš$ 

TRIMO a st"ny z cihel POROTHERM se zateplením vychází skoro stejný. Z tohoto hlediska 

nelze !íct, který z t"chto dvou variant bude výhodn"jší. 

 

Porovnáním podle doby výstavby je jednozna n" výhodn"jší obvodový pláš$ firmy 

TRIMO. Jejich technologie umož%uje velmi rychlé a jednoduché provedení plášt". Doba 

realizace pomocí tohoto systému bude pouze 5 dn#. Naproti tomu realizace pomocí zd"ní 

z cihel bez zateplení bude trvat 21 dn# a se zateplením objektu 25 dn#.  

Celková doba výstavy knihovny ze systémem spole nosti TRIMO by trvala 195 dn#, 

ze systémem POROTHERM se zateplením 216 dn# a bez zateplení 211 dn# . 

 

 Cenov" nejlevn"jší je systém POROTHERM bez zateplení, který vychází na 

1 401 255 K . Je ale nutné si uv"domit, že tento systém nespl%uje normu pro sou initel 

prostupu tepla, proto není zcela vhodný pro tuto realizaci. Finan ní náklady na stejný systém, 

ale se zateplením vychází na 2 422 722 K  a pláš$ TRIMO  na 3 188 450 K . Z tohoto 

hlediska je východn"jší zd"ný zateplený systém, který je o 24% levn"jší než varianta 

s horizontálními panely.  

Rozpo tové náklady na 1m2 na horizontální panely  inní 4 120 K , zd"ní pomocí cihel 

na 1 811 K  a zd"ní pomocí cihel se zateplením na 3 131 K . 
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8. Rozpo et 

 

Rozpo et byl vytvo!en v programu KROS plus. Tento program  lení jednotlivé položky 

do r#zných kategorií. Objemy vým"r jednotlivých položek jsou vypo teny na základ" 

projektové dokumentace. Výsledkem rozpo tu je p!edpokládaná celková cena knihovny, a 

cena jednotlivých stavebních díl#. 
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8.1 Rozpo et celé stavby, oplášt#né horizontálními panely FTV Standard 
 

 

 
KRYCÍ LIST ROZPO&TU 

                                 
                                   

  Název stavby 
knihovna 
   

   
   

JKSO 
801 46 
  

  

  Název objektu knihovna 
 

  E&O       

  Název  ásti           
   

Místo 
Záb!eh na 
Morav" 

  

  
      

I&O DI& 
 

  

  Objednatel 
m"stský ú!ad Záb!eh na Morav" 
     

87954642       

  Projektant Markéta Kunrtová   25876401       

  Zhotovitel Stavek, a.s. 
 

  49355431       

                

  
  

Rozpo et  íslo Zpracoval Dne 
  

  

  
   

001/2011 Markéta Kunrtová 10.2.2011 
  

  

                                  

      
                  

     M#rné a ú elové jednotky 
   

          

            Po et 
Náklady / 
1 m.j. 

 Po et 
 Náklady / 
1 m.j. 

                 Po et     
Náklady / 1 m.j. 
  

      0 0      0 0       0   0  

      
  

Rozpo tové náklady v CZK 
   

          

A   
Základní rozp. náklady 
  

B   
Dopl'kové 
náklady 

 C   
Náklady  na umíst#ní stavby 
  

1 HSV Dodávky 0   8 
Práce 
p!es as 

0  13 Za!ízení staveništ" 2,40% 
613 538 

 

2     Montáž 
15 623 310 

  
9 

Bez pevné 
podl. 
  

0  14 
Mimostav. 
doprava  

  0,00% 0 
 

3 PSV Dodávky 
3 261 478 

  
10 

Kulturní 
památka 

0  15 Územní vlivy   0,00% 0 
 

4     Montáž 
6 679 312 

  
11     0  16 Provozní vlivy 

 
  0,85% 

217 295 
 

5 "M" Dodávky 0           17 Ostatní     0,00% 0 

6     Montáž 0           18 NUS z rozpo tu     0 

7 ZRN (". 1-6) 
2 5564 100 
  

12 
DN (". 8-
11) 

  19 NUS (". 13-18)     
830 833 

 
2
0 

HZS 
  

0   21 
Kompl. 
 innost 

0  22 Ostatní náklady       0 
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Projektant               D   Celkové náklady       

  
    

    
    

23 Sou et 7, 12, 19-22   26 394 932,80

Datum a podpis     Razítko     24 DPH 9,00 % z 0,00 0,00

Objednatel               25 DPH 19,00 % z 26 394 932,80 5 015 037,30

  
    

    
    

26 Cena s DPH (". 23-25)     31 409 970,10

Datum a podpis     Razítko     E   P"ípo ty a odpo ty         

Zhotovitel               27 Dodávky objednatele   0

  
    

    
    

28 Klouzavá doložka       0

Datum a podpis     Razítko     29 Zvýhodn"ní + -       0
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REKAPITULACE ROZPO&TU 
 

Stavba:   knihovna           
Objekt:   knihovna Objednatel:   m"stský ú!ad Záb!eh na Morav"     
&ást:    Zhotovitel:   Stavek, a.s.       

JKSO:   801 46 
Datum:   
30.11.2011         

              

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem 
Hmotnost 

celkem 
Su$ 

celkem
1 2 3 4 5 6 7 

HS
V 

Práce a dodávky 
HSV 0,00 15 623 309,72 15 623 309,72 2 748,518 0,000

1 Zemní práce 0,00 1 109 804,94 1 109 804,94 0,000 0,000
2 Zakládání 0,00 2 147 024,49 2 147 024,49 676,468 0,000

3 
Svislé a kompletní 
konstrukce 0,00 5 110 919,21 5 110 919,21 587,970 0,000

4 Vodorovné konstrukce 0,00 4 710 455,24 4 710 455,24 1 114,767 0,000
5 Komunikace 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

6 
Úpravy povrchu, podlahy, 
osazení 0,00 1 621 034,35 1 621 034,35 369,312 0,000

9 
Ostatní konstrukce a 
práce-bourání 0,00 924 071,49 924 071,49 0,000 0,000

99 P!esun hmot 0,00 753 093,93 753 093,93 0,000 0,000

PSV 
Práce a dodávky 
PSV 3 261 477,57 6 679 312,27 9 940 789,84 102,222 0,000

711 
Izolace proti vod", 
vlhkosti a plyn#m 0,00 1 181 479,79 1 181 479,79 8,935 0,000

713 Izolace tepelné 368 903,41 86 299,30 455 202,71 4,919 0,000

721 
Zdravotechnika - vnit!ní 
kanalizace 0,00 180 000,00 180 000,00 0,000 0,000

725 
Zdravotechnika - 
za!izovací p!edm"ty 0,00 168 000,00 168 000,00 0,000 0,000

731 
Úst!ední vytáp"ní - 
kotelny 0,00 160 000,00 160 000,00 0,000 0,000

762 Konstrukce tesa!ské 0,00 828 425,27 828 425,27 8,553 0,000

763 
Montované konstrukce – 
d!evostavby, sádrokartony 185 755,77 806 096,24 991 852,01 31,857 0,000

764 Konstrukce klempí!ské 0,00 2 299 637,80 2 299 637,80 3,335 0,000
766 Konstrukce truhlá!ské 786 670,30 187 442,86 974 113,16 4,691 0,000
767 Konstrukce záme nické 40 275,99 1 719,40 41 995,39 0,469 0,000
771 Podlahy z dlaždic 576 186,62 312 166,01 888 352,63 22,686 0,000
776 Podlahy povlakové 1 061 379,78 138 804,11 1 200 183,89 4,338 0,000

781 
Dokon ovací práce - 
obklady keramické 221 044,90 152 964,75 374 009,65 9,354 0,000

782 
Dokon ovací práce - 
obklady z kamene 21 260,80 37 526,84 58 787,64 1,681 0,000

784 
Dokon ovací práce - 
malby 0,00 138 749,90 138 749,90 1,404 0,000

Celkem 3 261 477,57 22 302 621,99 25 564 099,56 2 850,740 0,000
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ROZPO&ET 
 

Stavba:   knihovna           
Objekt:   knihovna   JKSO:   801 46     
&ást:        E&O:          
Objednatel:   m"stský ú!ad Záb!eh na Morav"   Zpracoval:   Markéta Kunrtová   
Zhotovitel:   Stavek, a.s.   Datum:   10.2.2011     

 

P.&. 
Kód 

položky 
Popis MJ 

Množství 
celkem 

Cena 
jednotková

Cena celkem 
Hmotnost 

celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

HSV Práce a dodávky HSV 15 623 309,72 2 748,518

1 Zemní práce 1 109 804,94 0,000

1 121101102 
Sejmutí ornice s p!emíst"ním 
na vzdálenost do 100 m m3 501,306 46,60 23 360,86 0,000

2 131201203 

Hloubení jam zapažených v 
hornin" t!. 3 objemu do 5000 
m3 m3 2 395,027 220,00 526 905,94 0,000

3 133201101 
Hloubení šachet v hornin" t!. 
3 objemu do 100 m3 m3 0,414 844,00 349,42 0,000

4 161101102 

Svislé p!emíst"ní výkopku z 
horniny t!. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m m3 192,016 131,00 25 154,10 0,000

5 162201102 

Vodorovné p!emíst"ní do 50 
m výkopku z horniny t!. 1 až 
4 m3 464,168 39,90 18 520,30 0,000

6 162601102 

Vodorovné p!emíst"ní do 
5000 m výkopku z horniny t!. 
1 až 4 m3 2 168,122 177,00 383 757,59 0,000

7 167101101 
Nakládání výkopku z hornin 
t!. 1 až 4 do 100 m3 m3 232,084 172,00 39 918,45 0,000

8 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2 168,122 19,40 42 061,57 0,000

9 174101101 

Zásyp jam, šachet rýh nebo 
kolem objekt# sypaninou se 
zhutn"ním m3 232,084 93,30 21 653,44 0,000

10 181301103 

Rozprost!ení ornice pl do 500 
m2 v rovin" nebo ve svahu do 
1:5 tl vrstvy do 200 mm m2 501,306 56,10 28 123,27 0,000

¨ 
 
2 Zakládání 2 147 024,49 676,468

11 215901101 

Zhutn"ní podloží z hornin 
soudržných do 92% PS nebo 
nesoudržných sypkých I(d) do 
0,8 m2 582,870 7,64 4 453,13 0,000

12 151701111 

Pažení do ocelových zápor s 
odstran"ním pažení hl výkopu 
do 4 m m2 386,807 659,00 254 905,81 10,212

13 273321511 
Základové desky ze ŽB t!. C 
25/30 m3 261,450 2 680,00 700 686,00 641,413

14 273351215 
Z!ízení bedn"ní st"n 
základových desek m2 129,935 199,00 25 857,07 0,149

15 273351216 
Odstran"ní bedn"ní st"n 
základových desek m2 129,935 48,00 6 236,88 0,000
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16 273361221 
Výztuž základových desek 
betoná!skou ocelí 10 216 (E) t 23,315 39 500,00 920 942,50 24,695

17 567124112 

Podklad z podkladového 
betonu t!. PB II (C 16/20) tl 
150 mm m2 532,900 439,00 233 943,10 0,000

3 

 
Svislé a kompletní 
konstrukce 5 110 919,21 587,970

18 330321310 
Sloupy nebo pilí!e ze ŽB t!. C 
16/20 m3 46,803 3 330,00 155 853,99 106,323

19 331351101 
Z!ízení bedn"ní sloup# 
 ty!úhelníkových v do 4 m m2 64,577 439,00 28 349,30 0,356

20 331351102 
Odstran"ní bedn"ní sloup# 
 ty!úhelníkových v do 4 m m2 64,577 56,40 3 642,14 0,000

21 331361221 
Výztuž sloup# hranatých 
betoná!skou ocelí 10 216 t 2,796 40 600,00 113 517,60 2,939

22 331361821 
Výztuž sloup# hranatých 
betoná!skou ocelí 10 505 t 2,796 42 600,00 119 109,60 2,941

23 341311611 
St"ny nosné z betonu t!. C 
16/20 m3 197,722 2 790,00 551 644,38 446,881

24 341351105 
Z!ízení bedn"ní 
oboustranného st"n nosných m2 608,744 386,00 234 975,18 3,744

25 341351106 
Odstran"ní bedn"ní 
oboustranného st"n nosných m2 608,744 128,00 77 919,23 0,000

26 sub12 

Sendvi ové panely 
TRIMOTHERM FTV 
Standard kmpl 773,875 4 120,10 3 188 442,39 8,397

27 341361221 
Výztuž st"n betoná!skou ocelí 
10 216 t 15,818 40 300,00 637 465,40 16,390

4 Vodorovné konstrukce 4 710 455,24 1 114,767

28 411321414 
Stropy deskové ze ŽB t!. C 
25/30 m3 333,794 2 860,00 954 650,84 818,940

29 411351101 
Z!ízení bedn"ní strop# 
deskových m2 1 335,165 384,00 512 703,36 3,965

30 411351102 
Odstran"ní bedn"ní strop# 
deskových m2 1 335,165 114,00 152 208,81 0,000

31 411354173 

Z!ízení podp"rné konstrukce 
strop# v do 4 m pro zatížení 
do 12 kPa m2 1 335,165 164,00 218 967,06 6,996

32 411354174 

Odstran"ní podp"rné 
konstrukce strop# v do 4 m 
pro zatížení do 12 kPa m2 1 335,165 35,30 47 131,32 0,000

33 411361221 
Výztuž strop# betoná!skou 
ocelí 10 216 t 26,703 39 800,00 1 062 779,40 28,029

34 411361821 
Výztuž strop# betoná!skou 
ocelí 10 505 t 26,703 43 000,00 1 148 229,00 28,176

35 417321515 
Ztužující pásy a v"nce ze ŽB 
t!. C 25/30 m3 76,968 2 880,00 221 667,84 188,833

36 417351115 
Z!ízení bedn"ní ztužujících 
v"nc# m2 192,420 169,00 32 518,98 1,004

37 417351116 
Odstran"ní bedn"ní 
ztužujících v"nc# m2 192,420 53,00 10 198,26 0,000

38 417361821 

Výztuž ztužujících pás# a 
v"nc# betoná!skou ocelí 10 
505 t 6,157 42 100,00 259 209,70 6,481

39 430321313 
Schodiš$ová konstrukce a 
rampa ze ŽB t!. C 16/20 m3 13,773 2 940,00 40 492,62 31,078
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40 430361821 

Výztuž schodiš$ové 
konstrukce a rampy 
betoná!skou ocelí 10 505 t 1,102 40 900,00 45 071,80 1,156

41 431351121 

Z!ízení bedn"ní podest 
schodiš$ a ramp p!ímo arých 
v do 4 m m2 7,014 496,00 3 478,94 0,098

42 431351122 

Odstran"ní bedn"ní podest 
schodiš$ a ramp p!ímo arých 
v do 4 m m2 7,014 81,70 573,04 0,000

43 434351141 
Z!ízení bedn"ní stup%# 
p!ímo arých schodiš$ m2 1,697 281,00 476,86 0,011

44 434351142 
Odstran"ní bedn"ní stup%# 
p!ímo arých schodiš$ m2 1,697 57,40 97,41 0,000

6 

 
Úpravy povrchu, podlahy, 
osazení 1 621 034,35 369,312

45 610991111 
Zakrývání výplní vnit!ních 
otvor#, p!edm"t# a konstrukcí m2 77,164 30,00 2 314,92 0,007

46 611401911 

P!íplatek k vnit!ním omítkám 
strop# za zahlazení povrchu 
kovovým hladítkem m2 1 335,165 54,60 72 900,01 0,000

47 611441140 
Vnit!ní omítka sádrová nebo 
vápenosádrová strop# rovných m2 1 335,165 518,00 691 615,47 64,408

48 611473123 

Vnit!ní omítka schodiš$ových 
konstrukcí vápenocementová 
ze suchých sm"sí štuková m2 53,600 288,00 15 436,80 1,405

49 611901111 
Ubroušení výstupk# betonu u 
strop# po odbedn"ní m2 1 335,165 148,00 197 604,42 6,756

50 612441240 
Vnit!ní omítka vápenosádrová 
st"n hladká m2 673,321 386,00 259 901,91 33,484

51 612901112 
Ubroušení výstupk# betonu u 
st"n vnit!ních po odbedn"ní m2 608,744 75,00 45 655,80 2,051

52 620471814 
Nát"r základní penetra ní 
Baumit betonkontakt m2 673,321 27,40 18 449,00 0,168

53 631312511 
Mazanina tl do 80 mm z 
betonu prostého t!. C 12/15 m3 95,868 2 900,00 278 017,20 216,311

54 631571003 

Násyp pod podlahy, mazaniny 
a dlažbyze št"rkopísku frakce 
0-32 pro zpevn"ní podkladu m3 18,332 925,00 16 957,10 33,676

55 632921911 

Dlažba z betonových dlaždic 
tl 40 mm kladených do písku 
se zalitím spár MC m2 45,830 484,00 22 181,72 11,045

9 

 
Ostatní konstrukce a práce-
bourání 924 071,49 0,000

56 941111112 

Montáž lešení !adového 
trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 
kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 1 294,304 45,70 59 149,69 0,000

57 941112812 

Demontáž lešení !adového 
trubkového lehkého bez 
podlah zatížení do 200 kg/m2 
š do 0,9 m v do 25 m m2 1 294,304 19,60 25 368,36 0,000

58 949111111 

Lešení lehké pomocné kozové 
trubkové o výšce leše%ové 
podlahy do 1,2 m m2 1 294,304 66,80 86 459,51 0,000
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99 P"esun hmot 753 093,93 0,000

59 998011003 
P!esun hmot pro budovy 
zd"né výšky do 24 m t 2 748,518 274,00 753 093,93 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 9 940 789,84 102,222
 
 
711 

Izolace proti vod#, vlhkosti a 
plyn$m 1 181 479,79 8,935

60 711113115 

Izolace proti zemní vlhkosti 
na vodorovné ploše za studena 
t"snicí hmotou 
COMBIFLEX-C2 m2 533,150 417,00 222 323,55 2,133

61 711113125 

Izolace proti zemní vlhkosti 
na svislé ploše za studena 
t"snicí hmotou 
COMBIFLEX-C2 m2 386,786 438,00 169 412,27 0,000

62 711193121 

Izolace proti zemní vlhkosti 
na vodorovné ploše t"snicí 
kaší AQUAFIN 2K m2 1 943,600 402,00 781 327,20 6,803

63 998711103 

P!esun hmot pro izolace proti 
vod", vlhkosti a plyn#m v 
objektech výšky do 60 m t 8,935 942,00 8 416,77 0,000

713 Izolace tepelné 455 202,71 4,919

64 713121111 

Montáž izolace tepelné podlah 
voln" kladenými rohožemi, 
pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 917,420 16,00 30 678,72 0,000

65 631667400 
pás tepelný ROTAFLEX 
SUPER TP 03 tl.40 mm m2 1 493,056 52,60 78 534,75 0,717

66 631667530 
pás tepelný ROTAFLEX 
SUPER TP 03 tl.100 mm m2 462,713 131,00 60 615,40 0,555

67 713131141 

Montáž izolace tepelné st"n a 
základ# lepením celoplošn" 
rohoží, pás#, dílc#, desek m2 386,786 132,00 51 055,75 2,410

68 283764060 

polystyren extrudovaný 
STYRODUR 3035 CN- 1250 x 
600 m3 38,679 5 940,00 229 753,26 1,238

69 998713103 
P esun hmot pro izolace 
tepelné v objektech v do 24 m t 4,919 928,00 4 564,83 0,000

721 

 
Zdravotechnika - vnit ní 
kanalizace kmpl 180 000,00 0,000

70 sub1 
rozvody vody a p ipojovací 
potrubí kanalizace kmpl 4,000 28 000,00 112 000,00 0,000

71 sub2 vzduchotechnika kmpl 4,000 17 000,00 68 000,00 0,000

725 

 
Zdravotechnika - za izovací 
p edm!ty 168 000,00 0,000

72 sub2 
instala!ní prefabrikáty 
za izovací p edm"ty kmpl 4,000 42 000,00 168 000,00 0,000

 
731 Úst ední vytáp!ní - kotelny 160 000,00 0,000

73 sub3 úst ední topení kmpl 4,000 40 000,00 160 000,00 0,000

762 Konstrukce tesa ské 828 425,27 8,553

74 762321911 
Zav"trování a ztužení vazník# 
prkny tl do 32 mm m 392,400 63,80 25 035,12 1,122

75 762341016 
Bedn"ní st ech rovných z 
desek OSB tl 22 mm na sraz m2 522,900 327,00 170 988,30 7,430
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šroubovaných na krokve 

76 998762103 
P esun hmot pro kce tesa ské 
v objektech v do 24 m t 8,553 1 450,00 12 401,85 0,000

77 sub4 
d ev"ný p íhradový vazník 
100x140mm kmpl 31,000 20 000,00 620 000,00 0,000

763 

 
Montované konstrukce – 
d evostavby, sádrokartony 991 852,01 31,857

78 763111314 

SDK p í!ka tl 100 mm profil 
CW+UW 75 desky 1xA 12,5 
TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB m2 951,031 789,00 750 363,46 25,278

79 763131622 
Montáž desek tl. 15 mm SDK 
podhled m2 471,120 78,20 36 841,58 0,193

80 590307140 
dví ka revizní s automatickým 
zámkem 600 x 600 mm kus 1,100 1 480,00 1 628,00 0,001

81 590305220 
deska stavební sdk "A" tl. 15,0 
mm m2 570,055 323,00 184 127,77 6,385

148 998763303 

P esun hmot pro 
sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m t 31,857 593,00 18 891,20 0,000

 
764 Konstrukce klempí ské 2 299 637,80 3,335

83 764711115 
Oplechování parapetu Lindab 
rš 330 mm m 163,300 303,00 49 479,90 0,446

84 764751112 

Odpadní trouby Lindab 
kruhové rovné SROR D 100 
mm m 65,000 413,00 26 845,00 0,120

85 764751132 
Odpadní trouby Lindab 
koleno BK D 100 mm kus 12,000 496,00 5 952,00 0,005

86 764751142 

Odpadní trouby Lindab 
výtokové koleno UTK D 100 
mm kus 6,000 548,00 3 288,00 0,003

87 764752121 
Montáž odpadní spodní díl 
trouby odpadní D do 100 mm kus 6,000 142,00 852,00 0,001

88 764761122 

Žlaby Lindab podokapní 
p#lkruhové R velikost 150 
mm s háky KFL m 60,000 423,00 25 380,00 0,082

89 764761172 
Žlaby Lindab !elo p#lkruhové 
RGT velikost 150 mm kus 6,000 125,00 750,00 0,000

90 764761222 

Žlaby Lindab suchá spojka 
p#lkruhových žlab# s 
t"sn"ním RSK velikost 150 
mm kus 14,000 174,00 2 436,00 0,004

91 764761232 

Žlaby Lindab kotlík SOK k 
p#lkruhovým žlab#m velikost 
150 mm kus 6,000 367,00 2 202,00 0,002

92 764761242 
Žlaby Lindab filtra!ní vložka 
kotlíku RSIL velikost 150 mm kus 6,000 410,00 2 460,00 0,002

93 998764103 

P esun hmot pro konstrukce 
klempí ské v objektech v do 
24 m t 3,335 1 500,00 5 002,50 0,000

94 sub 13 
Sendvi!ová st ešní konstrukce 
TRIMOTHERM SNV kmpl 546,480 3 980,00 2 174 990,40 2,672

 
766 Konstrukce truhlá ské 974 113,16 4,691

95 766621021 

Montáž oken jednoduchých 
pevných výšky do 1,5m s 
rámem do celost"nových m2 26,100 439,00 11 457,90 0,007
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panel# nebo ocelových rám# 

96 766621022 

Montáž oken jednoduchých 
pevných výšky p es 1,5 do 
2,5m s rámem do panel# nebo 
ocelových rám# m2 279,000 480,00 133 920,00 0,114

97 sub6 
okno plastové, atipický tvar, 
500x180 cm kus 24,000 17 500,00 420 000,00 1,896

98 sub7 
okno plastové, atipický 
tvar,400x180 cm kus 3,000 16 800,00 50 400,00 0,237

99 sub8 
okno plastové, atipický tvar, 
100x90 cm kus 3,000 3 800,00 11 400,00 0,237

100 sub9 
okno plastové, atipický 
tvar,200x90 cm kus 13,000 7 900,00 102 700,00 1,027

101 sub10 
okno plastové, atipický 
tvar,230x180 cm kus 1,000 12 300,00 12 300,00 0,079

102 611629760 

dve e vnit ní foliované 
celosklo - gama 03, 2k ídlové 
180x197 cm kus 4,000 5 100,00 20 400,00 0,192

103 611640030 
dve e vnit ní plné profilované 
1k ídlové 70x197 cm Clasik kus 29,000 2 150,00 62 350,00 0,406

104 611640050 
dve e vnit ní plné profilované 
1k ídlové 80x197 cm Clasik kus 17,000 2 210,00 37 570,00 0,272

105 sub11 

dve e vchodové, plastové, 
prosklené, 2k ídlové 180x200 
cm kus 1,000 30 500,00 30 500,00 0,048

106 766660001 

Montáž dve ních k ídel 
otvíravých 1k ídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubn" kus 45,000 504,00 22 680,00 0,000

107 766660012 

Montáž dve ních k ídel 
otvíravých 2k ídlových š p es 
1,45 m do ocelové zárubn" kus 5,000 611,00 3 055,00 0,000

141 766694111 
Montáž parapetních desek, 
ší ky do 30 cm délky do 1,0 m kus 3,000 103,00 309,00 0,000

142 611444000 

parapet plastový vnit ní - 
Deceuninck kom!rkový, délky 
do 1,0 m m 3,000 358,00 1 074,00 0,003

143 766694113 
Montáž parapetních desek, 
ší ky do 30 cm délky do 2,6 m kus 14,000 189,00 2 646,00 0,000

144 611444150 
koncovka k parapetu 
plastovému vnit nímu 1 pár kus 44,000 51,40 2 261,60 0,009

145 611444010 

parapet plastový vnit ní - 
Deceuninck kom!rkový,délky 
do 2,6 m m 14,000 476,00 6 664,00 0,021

146 766694114 

Montáž parapetních desek, 
ší ky do 30 cm délky p es 2,6 
m kus 27,000 212,00 5 724,00 0,000

147 611444050 

parapet plastový vnit ní - 
Deceuninck kom!rkový, délky 
p es 2,6 m m 27,000 921,00 24 867,00 0,081

108 766695212 

Montáž truhlá ských prah# 
dve í 1k ídlových ší ky do 10 
cm kus 45,000 72,80 3 276,00 0,000

109 766695232 

Montáž truhlá ských prah# 
dve í 2k ídlových ší ky do 10 
cm kus 5,000 99,10 495,50 0,000

110 998766103 

P esun hmot pro konstrukce 
truhlá ské v objektech v do 24 
m t 4,691 827,00 3 879,46 0,000
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111 611872560 
prah dve ní d ev"ný dubový tl 
2 cm dl.187 cm š 10 cm kus 5,000 149,00 745,00 0,011

112 611871360 
prah dve ní d ev"ný dubový tl 
2 cm dl.72 cm š 10 cm kus 28,000 72,60 2 032,80 0,030

113 611871560 
prah dve ní d ev"ný dubový tl 
2 cm dl.82 cm š 10 cm kus 17,000 82,70 1 405,90 0,021

 
767 Konstrukce záme"nické 41 995,39 0,469

114 767165110 

Montáž zábradlí rovného 
madla z trubek nebo 
tenkost"nných profil# 
šroubovaného m 4,833 47,50 229,57 0,000

115 767221110 

Montáž zábradlí 
schodiš%ového hmotnosti do 
15 kg z trubek do zdi m 14,850 65,90 978,62 0,000

116 553143110 
trouba Hel-Cor pozinkovaná 
600/2 mm m 19,457 2 070,00 40 275,99 0,469

117 998767103 

P esun hmot pro záme!nické 
konstrukce v objektech v do 
24 m t 0,469 1 090,00 511,21 0,000

 
771 Podlahy z dlaždic 888 352,63 22,686

118 771273111 

Montáž obklad# stupnic z 
dlaždic keramických lepených 
š do 200 mm m 63,000 125,00 7 875,00 0,062

119 771273232 

Montáž obklad# podstupnic z 
dlaždic hladkých keramických 
lepených v do 200 mm m 63,000 99,50 6 268,50 0,062

120 771575114 

Montáž podlah keramických 
režných hladkých lepených 
disperzním lepidlem do 19 
ks/m2 m2 867,472 331,00 287 133,23 2,360

121 597611160 

dlaždice keramické RAKO - 
koupelny SAMBA (bílé i 
barevné) 33,3 x 33,3 x 0,9 cm 
I. j. m2 194,532 426,00 82 870,63 3,540

122 597612900 

dlaždice keramické RAKO - 
podlahy BRICK (barevné) 30 
x 30 x 0,9 cm I. j. m2 740,234 429,00 317 560,39 14,212

123 246216680 
penetra#ní nát"r SCHÖNOX 
KH  2,5 litru l 867,472 150,00 130 120,80 1,258

124 597614370 

dlaždice keramické slinuté 
neglazované mrazuvzdorné 
TAURUS Granit Tunis SL 
39,5 x 39,5 x 0,9 cm m2 53,688 850,00 45 634,80 1,192

125 998771103 
P esun hmot pro podlahy z 
dlaždic v objektech v do 24 m t 22,686 480,00 10 889,28 0,000

 

776 Podlahy povlakové 1 200 183,89 4,338

126 776561110 

Lepení pás# povlakových 
podlah z p írodního nebo 
korkového linolea m2 1 106,530 95,40 105 562,96 0,166

127 607561120 

krytina podlahová 
Marmoleum Real, ší ka 2 m, 
tl. 3,2 mm m2 1 217,183 757,00 921 407,53 3,895

128 776590150 
Úprava podkladu nášlapných 
ploch penetrací m2 1 974,002 16,00 31 584,03 0,000

129 246731050 
p ednát"r KIESEL Okapox 
GF (á 6 kg) kg 276,625 506,00 139 972,25 0,277
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130 998776103 

P esun hmot pro podlahy 
povlakové v objektech v do 
24 m t 4,338 382,00 1 657,12 0,000

781 

 

Dokon"ovací práce - 

obklady keramické 374 009,65 9,354

131 781419195 

P íplatek k montáži obklad# 
vnit ních st"n pórovinových 
za spárování bílým cementem m2 175,306 3,81 667,92 0,047

132 781473113 
Montáž obklad# keramických 
režných lepených do 19 ks/m2 m2 579,106 246,00 142 460,08 1,737

133 597610200 

obkláda#ky keramické RAKO 
- koupelny SAMBA (bílé i 
barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j. m2 637,017 347,00 221 044,90 7,517

134 781495111 Penetrace podkladu obklad# m2 175,306 30,50 5 346,83 0,053

135 998781103 

P esun hmot pro obklady 
keramické v objektech v do 
24 m t 9,354 480,00 4 489,92 0,000

782 

 

Dokon"ovací práce - 

obklady z kamene 58 787,64 1,681

136 782131140 

Montáž obkladu kámen tvrdý 
st"n desky tlouš%ky 25 nebo 
30 mm m2 35,200 1 030,00 36 256,00 1,118

137 583861220 

sokl rovný, materiálová 
skupina I/2 smirkovaný výška 
10 cm tl 3 cm m 70,400 302,00 21 260,80 0,563

138 998782103 

P esun hmot pro obklady 
kamenné v objektech v do 60 
m t 1,681 756,00 1 270,84 0,000

 

 

 784 Dokon"ovací práce - malby 138 749,90 1,404

139 784453401 

Malby sm"si JUB tekuté 
disperzní bílé omyvatelné 
jednonásobné s penetrací v 
místnostech v do 3,8 m m2 2 339,796 29,50 69 023,98 0,702

140 784453404 

Malby sm"si JUB tekuté 
disperzní bílé omyvatelné 
jednonásobné s penetrací ve 
schodišti v do 3,8 m m2 2 339,796 29,80 69 725,92 0,702

Celkem 25 564 099,56 2 850,740
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8.2 Rozpo"et z cihelných blok# CB profi bez zateplení 

 

Kód 

položky 
Popis MJ % J. cena 

Množs

tví 

Celk. 

cena 
NC cena 

5961340
40 

cihla broušená POROTHERM 40 CB 
40 x 24,7 x 24,9 cm P8, P10 

tis kus 67,72 75900,00 10,83 822319,58 68900,00

5961340
60 

cihla broušená POROTHERM 40 K 
CB 40 x 25 x 24,9 cm P8, P10 

tis kus 7,50 87200,00 1,04 91100,57 80200,00

5856213
90 

tenkovrstvá bílá minerální omítka 
Baumit EdelPutz Spezial škrábaná 2 
mm 25 kg bal (OP) 

t 4,31 19300,00 2,71 52275,26 18813,00

5961340
50 

cihla broušená POROTHERM 40 1/2 
CB 40 x 12,5 x 24,9 cm P8, P10 

tis kus 3,92 45600,00 1,04 47639,75 42000,00

5961340
70 

cihla broušená POROTHERM 40 R 
CB 40 x 14,7 x 24,9 cm P8, P10 

tis kus 3,17 71000,00 0,54 38461,59 66700,00

5856214
90 

tmel lepící a st"rkový Baumit 
PutzSpachtel - tmel 40 kg bal. 

kg 2,63 10,30 3095,5
0 

31883,65 9,80

6059501
00 

materiál leše$ový v používání (OP) m3 2,56 10700,00 2,90 31051,73 10400,00

0821132
10 

voda pitná pro ostatní odb"ratele (OP) m3 0,04 26,18 20,55 537,90 26,18

712030-
S2-T3 

odborný stavební d"lník HSV Nh 3,18 96,00 401,64 38557,55 0,00

712030-
S3-T3 

odborný stavební d"lník HSV Nh 2,36 103,00 278,60 28695,29 0,00

712020-
S2-T2 

stavební d"lník HSV Nh 1,71 77,00 269,31 20736,75 0,00

712020-
S3-T2 

stavební d"lník HSV Nh 0,87 86,40 122,27 10564,32 0,00

0601371
61600 

Mícha!ka cyklická na betonovou sm"s 
objem 0,15 m3 

Sh 0,03 16,10 25,31 407,42 0,00
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8.3 Rozpo"et z cihelných blok# CB profi se zateplením 

 

 

 

 

 

Kód 

položky 
Popis MJ % J. cena Množství Celk. cena NC cena

5961340
40 

cihla broušená POROTHERM 40 
CB 40 x 24,7 x 24,9 cm P8, P10 

tis kus 40,20 75900,00 10,83 822319,58 68900,00

6315152
70 

deska minerální izola!ní ORSIL 
TF tl.100 mm 

m2 26,10 657,00 812,57 533857,67 600,00

5961340
60 

cihla broušená POROTHERM 40 
K CB 40 x 25 x 24,9 cm P8, P10 

tis kus 4,45 87200,00 1,04 91100,57 80200,00

5859153
50 

malta lepící a armovací Cemix 
135š/flexT pro zateplovací 
systém bílá zr. 0,7 mm 

t 4,36 12800,00 6,96 89150,40 12300,00

4111944
70 

vrták pro p íklep D 8 / 335 / 400 kus 2,65 226,00 239,90 54217,68 225,00

5856213
90 

tenkovrstvá bílá minerální omítka 
Baumit EdelPutz Spezial 
škrábaná 2 mm 25 kg bal (OP) 

t 2,56 19300,00 2,71 52275,26 18813,00

5961340
50 

cihla broušená POROTHERM 40 
1/2 CB 40 x 12,5 x 24,9 cm P8, 
P10 

tis kus 2,33 45600,00 1,04 47639,75 42000,00

5961340
70 

cihla broušená POROTHERM 40 
R CB 40 x 14,7 x 24,9 cm P8, 
P10 

tis kus 1,88 71000,00 0,54 38461,59 66700,00

5856214
90 

tmel lepící a st"rkový Baumit 
PutzSpachtel - tmel 40 kg bal. 

kg 1,56 10,30 3095,50 31883,65 9,80

6059501
00 

materiál leše$ový v používání 
(OP) 

m3 1,52 10700,00 2,90 31051,73 10400,00

6312725
00 

tkanina sklovláknitá R 131 š 100 
cm, 3,5x3,5 mm 

m2 1,34 29,50 928,65 27395,18 28,00

5905134
00 

hmoždinka talí ová s kovovým 
rozp"rným trnem TID 8/60 - 135 

kus 1,23 5,41 4643,25 25119,98 5,40

0821132
10 

voda pitná pro ostatní odb"ratele 
(OP) 

m3 0,03 26,18 24,42 639,20 26,18

712030-
S2-T3 

odborný stavební d"lník HSV Nh 4,41 96,00 939,48 90190,49 0,00

712030-
S3-T3 

odborný stavební d"lník HSV Nh 3,16 103,00 626,84 64564,39 0,00

712020-
S2-T2 

stavební d"lník HSV Nh 1,60 77,00 424,08 32654,43 0,00

712020-
S3-T2 

stavební d"lník HSV Nh 0,52 86,40 122,27 10564,32 0,00

5921730
19900 

Bourací kladivo elektrické Sh 0,07 6,06 239,90 1453,80 0,00

0621370
19900 

Mícha!ka aktiva!ní objem 0,35 
m3 

Sh 0,03 77,10 6,96 536,99 0,00

0601371
61600 

Mícha!ka cyklická na betonovou 
sm"s objem 0,15 m3 

Sh 0,02 16,10 25,31 407,42 0,00
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9. $asové plánování – harmonogram 

 

&asový harmonogram knihovny byl se staven na základ" p edpokládané doby 

výstavby jednotlivých stavebních !ástí, které na sebe navazují. P edpokládaná doba za!átku 

výstavby je v b eznu 2011 s  dokon!ením v prosinci 2011. Harmonogram po!ítá s osmi 

hodinovou pracovní dobou. Nepo!ítá se s prací o víkendech a o svátcích. Harmonogram byl 

vytvo en v programu MS Projekt. 

Harmonogram viz. výkresová !ást – výkres !. 16, 17 a 18. 
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10. Záv!r 

 

Cílem diplomové práce bylo srovnání variant provád"ní obvodového plášt". Dle 

vyhodnocení jednotlivých kritérii byla vybrána varianta horizontálních panel# spole!nosti 

TRIMO.  

 

Použitím této technologie je umožn"na velice rychlá výstavba knihovny. Její vyšší 

po izovací cena je vykompenzována rychlostí smontování. Manipulace s panely je velice 

jednoduchá. Použité materiály jsou velice kvalitní. Stavba knihovny dostane velice moderní a 

atraktivní vzhled.  Dodržením technologických postup# jsou zaru!eny velice malé udržovací 

náklady.  

 

Sou!ástí diplomové práce je zpracovaná projektová dokumentace pro provedení 

stavby. Dále technologické p edpisy provád"ní obvodového plášt", za ízení staveništ", 

rozpo!et a !asový harmonogram.  
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11. Seznam použitého zna"ení 

 

U ................ sou!initel prostupu tepla (W/m2K) 

Qn .............. spot eba vody ( l/s) 

Pn ............... pot eba vody v l/den (sm"nu 8h) 

kn .......... koeficient nerovnom"rnosti pro danou spot ebu (-) 

t ............ doby, po kterou je voda odebírána v hodinách (hod) 

Q .......... celkové množství vody 

P1 ......... sou!et štítkových výkon# elektromotor# (kVA) 

P2 ............... sou!et výkon# venkovního osv"tlení (kVA) 

P3 ............... sou!et výkon# vnit ního osv"tlení a topidel (kVA) 

F0 ......... užitná plocha skladu (m2) 

f0 .......... užitná (!istá) plocha na jednotku 1/q (m2)  

q ........... množství materiálu, který lze uskladnit na 1 m2 skladové plochy (skladový normativ) 

F ........... celkovou plochu skladu (m2) 

  ........... koeficient využití skladové plochy (0,6) 

f ............ celková plocha na m"rnou jednotku (m2) 

Q .......... plocha plášt" (m²) 

P ........... sm"rná pracnost na danou m"rnou jednotku (hod) 

n ........... po!et pracovník# 

t ............ pot ebný !as ke zhotovení konstrukce (hod) 
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12. Seznam použitých grafických a výpo"etních program# 

 

AutoCAD 2011 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

KROS plus 

Microsoft Office Project 2007 

Adobe Acrobat 7.0 professional 

3D max 

Teplo 2009 
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14. P íloha !.1  -  Tabulka skladeb podlah a st ešní konstrukce 
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15. P íloha !.2  -  Tabulka plastových výrobk" 
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16. P íloha !.3  -  Tabulka truhlá ských výrobk" 
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17. P íloha !.4  -  Tabulka klempí ských výrobk" 
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18. P íloha !.5  -  Tabulka záme!nických výrobk" 
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19. P íloha !.6  -  Tabulka stanovení pot eby a elektrické energie a vody 

 

 Výpo!et max. p"íkonu elektrické energie pro za"ízení staveništ# 

P"i použití výbojkového osv#tlení se vypo!ítaný instalovaný p"íkon násobí sou!initelem 0,38. 

Nutný p íkon elektrické energie 
 

 
  
 
 

 
2

1
2

321 )P*(0,7)PP*0,8P*(0,51,1*P    !   P = 122 kW 

P1 - P ÍKON ELEKTROMOTOR! 

STAVEBNÍ STROJ 
štítkový 
p"íkon       
[kW] 

[ks] [kW]

Stavební výtah Superlift MX 320  2,20 1 2,2 
Gravita#ní mícha#ka MLB 260 0,75 1 0,8 
Kontinuální mícha# SOMS Salith 5,50 1 5,5 
Silomat SOMS Salith 8,00 1 8,0 
Ponorný vibrátor MAVE 2,00 2 4,0 
Svá"e#ka  15,00 2 30,0 
St"iha#ka výztuže KRENN 3,00 1 3,0 
Ohába#ky na výztuž 3,00 1 3,0 
Vrta#ka 2,50 4 10,0 
$erpadlo malty 3,00 1 3,0 
$erpadlo na betonovou sm%s 18,50 1 18,5 
Omítací stoj 3,00 1 3,0 
Úhlová bruska 1,25 2 2,5 
Zásobníkový oh"íva# na vodu 150 l 5,00 1 5,0 
Otopné t%leso v bu&ce 2,50 8 20,0 

P1 - INSTALOVANÝ P ÍKON ELEKTROMOTOR!   118,5 kW 

  

P2 - VNIT NÍ OSV'TLENÍ 

OSV'TLENÉ PROSTORY 
p"íkon pro 
osv%tlení 
[kW/m2]  

[m2] [kW]

Kancelá"e 0,020 59 1,2 
Šatny, umývárna, WC 0,01 51,53 0,5 
Sklady 0,003 22,1 0,1 
Vnit"ní osvetlení investi#ních objekt( 0,006 522,9 3,1 

P2 - INSTALOVANÝ P ÍKON VNIT NÍHO OSV'TLENÍ   4,9 kW 

  

P3 - VENKOVNÍ OSV'TLENÍ 

DRUH PRACÍ 
p"íkon pro 
osv%tlení 
[kW/m2]  

[m2] [kW]

Osv%tlení staveništ% 0,010 2350,62 6,1 
Stavebn% montážní práce 0,010 100 1,0 

P3 - INSTALOVANÝ P ÍKON VN'JŠÍHO OSV'TLENÍ   7,1 kW 

1,1 - koeficient ztráty ve vedení 
0,5 a 0,7 - koeficient sou!asnosti el. motor$ 
0,8 - koeficient sou!asnosti vnit"ního osv#tlení 
1,0 - koeficient sou!asnosti vn#jšího osv#tlení 
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Výpo!et maximální pot"eby vody pro za"ízení staveništ# 

A - VODA PRO PROVOZNÍ Ú%ELY 

POT&EBA VODY PRO: 
m#rná 

jednotka 

po!et 
m#rných 
jednotek

st"ední 
norma 
[l/m.j.] 

pot"ebné 
množství 
vody [l] 

Výroba malty  m3 12,5 200 2500 
Ošet"ování betonu m3 412,357 200 82471,4 
Omítka (bez vody pro maltu) m2 674 25 16850 

 MEZISOU%ET A 101821,4 
B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ Ú%ELY 

POT&EBA VODY PRO: 
m#rná 

jednotka 

po!et 
m#rných 
jednotek

st"ední 
norma 
[l/m.j.] 

pot"ebné 
množství 
vody [l] 

Hygienické ú!ely 1 pracovník 23 40 920 
Sprchování 1 pracovník 23 45 1035 
          

 MEZISOU%ET B 1955 
C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ Ú%ELY 

POT&EBA VODY PRO: 
pot"ebné 
množství 
vody [l] 

Staveništ#, mytí pracovních pom$cek apod. 200 
    

 MEZISOU%ET C 200 

Výpo!et spot eby vody:        
 

        

  

Qn - spot"eba vody v l/s 
Pn - pot"eba vody v l/den (sm#nu 8, 12, 16, 24 h) 
kn - koeficient nerovnom#rnosti pro danou spot"ebu 
t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 
 
 Qn = 5,85 l/s     
 
Dimenzování potrubí 

Spot"eba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50
Jmenovitá sv#tlost v "  1/2  3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 
Jmenovitá sv#tlost v 
mm 

15 20 25 32 40 50 63 80 100 
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20. P íloha !.7  -  Tepeln# technické posouzení nezatepleného obvodového 

plášt# 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK' PODLE KRITÉRIÍ %SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   obvodova stena 

Rekapitulace vstupních dat 

  

Návrhová vnit"ní teplota Ti:  20,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 

Teplota na vn#jší stran# Te:  -17,0 C 

Návrhová teplota vnit"ního vzduchu Tai:  20,6 C 

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

  

Skladba konstrukce 

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

 1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 

 2  Porotherm 40 CB  0,400       0,145  5,0 

 3  Porotherm TO  0,030       0,130  8,0 

 4  Porotherm Universal  0,005       0,800  14,0 

 

I. Požadavek na teplotní faktor (!l. 5.1 v %SN 730540-2) 

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,803+0,000 = 0,803 

Vypo!tená pr$m#rná hodnota: f,Rsi,m =   0,924 

  

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p"ípustnou vlhkost  na vnit"ním 

povrchu 80% (kritérium vylou!ení vzniku plísní). 

 

Pr$m#rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p"i hodnocení skladby mimo tepelné 

mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto 

prokazovat pln#ní požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce v!etn# 

tepelných most$ a vazeb. Její p"evýšení nad požadavkem nazna!uje pouze možnosti pln#ní 

požadavku v míst# tepelného mostu !i tepelné vazby. 
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II. Požadavek na sou!initel prostupu tepla (!l. 5.2 v %SN 730540-2) 

Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 

Vypo!tená hodnota: U = 0,31 W/m2K 

 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN(N. 

  

Vypo!tený sou!initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných most$ 

(nap". krokví v zateplené šikmé st"eše). 

 

III. Požadavky na ší"ení vlhkosti konstrukcí (!l. 6.1 a 6.2 v %SN 730540-2) 

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

  2. Ro!ní množství kondenzátu musí být nižší než ro!ní kapacita odparu. 

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

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

 

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

kondenza!ní zón# !iní: 0,360 kg/m2,rok. Dále bude použit limit pro max. množství 

kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

Vypo!tené hodnoty:  V kci dochází p"i venkovní návrhové teplot# ke kondenzaci. 

   

Ro!ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0718 kg/m2,rok 

Ro!ní množství odpa"itelné vodní páry Mev,a = 4,9067 kg/m2,rok 

 

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN(N. 

Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN(N. 
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21. P íloha !.8  -  Tepeln# technické posouzení zatepleného obvodového 

plášt# 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK' PODLE KRITÉRIÍ %SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   zatepleni 

Rekapitulace vstupních dat 

 

Návrhová vnit"ní teplota Ti:  20,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 

Teplota na vn#jší stran# Te:  -17,0 C 

Návrhová teplota vnit"ního vzduchu Tai:  20,6 C 

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

  

Skladba konstrukce 

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

  1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 

  2  Porotherm 40 CB  0,400       0,145  5,0 

  3  Isover Orsil TF  0,100       0,043  1,5 

  4  Baumit vn#jší štuková omítka (  0,020       0,800  12,0 

 

I. Požadavek na teplotní faktor (!l. 5.1 v %SN 730540-2) 

  

 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,803+0,000 = 0,803 

 Vypo!tená pr$m#rná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 

  

 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p"ípustnou vlhkost   na vnit"ním 

povrchu 80% (kritérium vylou!ení vzniku plísní). 

 

Pr$m#rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p"i hodnocení skladby mimotepelné 

mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní 

proto prokazovat pln#ní požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce 

v!etn# tepelných most$ a vazeb. Její p"evýšení nad požadavkem  nazna!uje pouze možnosti 

pln#ní požadavku v míst# tepelného mostu !i tepelné vazby. 
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II. Požadavek na sou!initel prostupu tepla (!l. 5.2 v %SN 730540-2) 

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 

  Vypo!tená hodnota: U = 0,19 W/m2K 

 

 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN(N. 

 

Vypo!tený sou!initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných  

most$ (nap". krokví v zateplené šikmé st"eše). 

 

III. Požadavky na ší"ení vlhkosti konstrukcí (!l. 6.1 a 6.2 v %SN 730540-2) 

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

  2. Ro!ní množství kondenzátu musí být nižší než ro!ní kapacita odparu. 

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

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

 

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

kondenza!ní zón# !iní: 0,315 kg/m2,rok.  Dále bude použit limit pro max. množství 

kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

Vypo!tené hodnoty:  V kci dochází p"i venkovní návrhové teplot# ke kondenzaci. 

Ro!ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1495 kg/m2,rok 

Ro!ní množství odpa"itelné vodní páry Mev,a = 5,7036 kg/m2,rok 

 

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

 Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN(N. 

 Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN(N. 
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22. P íloha !.9  -  Technický list autoje ábu GROVE GMK 3055 
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23. P íloha !.10 -  Technický list samohybné n"žkové pracovní plošiny 

Compact 12DX 
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24. P íloha !.11 -  Technický list stavebního výtahu Superlift MX 320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry: 

Nosnost 300 kg / 3 osoby 

Druh pohonu Ozubený ocelový h"eben 

Parametry plošiny se st"echou Vnit"ní rozm#ry (LxŠxV) 1,4x0,85x2,0m 

Výška podlahy 0,2m 

Max. výška výtahu 100m 

Volný konec sloupu 1,0n 

Vzdálenost kotvení 4,0m 

Délka dílc$ Al. Sloupu 1m 2m 

Hmontnost 2m – dílu sloupu 29kg 

Hmotnost zákl. jednotky ca 220kg 

Hmotnost pološiny Ca 90 kg 

Výkon el. Motoru 2,2 kc 

Napájení motoru 400V/50HZ, 16A 

Ovládací nap#tí 42V 

Tabulka !. 9 – Technické parametry stavebního výtahu 


