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A.1 Identifikační údaje: 

 
 

A.1.1 Údaje o stavbě: 

 
a) Název stavby:    Administrativní budova Olomouc-Hejčín 

b) Místo stavby:    Olomouc- Hejčin, k.ú. Olomouc p.č. 343/1, 343/2  

c) Předmět dokumentace:   dokumentace pro stavební povolení  

 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi: 

 
a) Jméno a příjmení    MDDr. Jan Očenášek    

    Místo trvalého pobytu (fyzická osoba): Střední Hejčínská 1, Olomouc 77900 

 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace: 

 
a) Jméno a příjmení:    Bc. Petr Očenášek 

    Obchodní firma:    PO-STAV s.r.o. 

    Místo podnikání:             Střední Hejčínská 1, Olomouc 77900 

 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů: 

 
Na základě stavebníkova přání dojde k vybudování administrativní budovy, spolu s vedlejšími 

stavebními objekty jako jsou oplocení, zpevněné plochy pro chodce i pro automobily, 

přípojky sítí apod. Funkce stavby je založena čistě na komerčním a výrobním využití. 

Vstupní podklady: 

- informace od investora 

- informace z katastru nemovitostí 

- zaměření polohopisu a výškopisu 

- seznam souřadnic 

- regulační plán města   
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A.3 Údaje o území:  

 

a) Rozsah řešeného území: 

 
Stavební pozemky byly odkoupeny investorem, jsou nezastavěny a nachází se v obci 

Olomouc- Hejčín. Stavební parcela má rozměr 3442 m2. 

 
 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území: 

 
Pozemek je nezastavěný, skládá se ze dvou parcel 343/1 a 343/2 a nachází se v katastrálním 

území Hejčín. Inženýrské sítě byly provedeny před samotnou výstavbou. Parcely byly 

doposud vedeny jako volné plochy. 

 
 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památkové území, 

chráněné přírodní území, záplavové území apod.): 

 
Pozemek nespadá do památkově chráněného území, nebo chráněného přírodního území. 

Ochranná a bezpečnostní pásma budou při výstavbě respektována. Lokalita se nenachází ani 

v záplavové ani v seizmicky aktivní oblasti. 

 
 

d) Údaje o odtokových poměrech: 

 
Během realizace nedojde k vážnému zhoršení odtokových poměrů na pozemku. Veškeré 

dešťové vody budou svedeny buď do akumulační jímky, která je vybudována na pozemku, 

nebo budou svedeny do přiléhající kanalizace. Z těchto důvodů nedojde k zaplavení 

sousedních pozemků.  

 
 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování: 

 
Stavba splňuje všechny podmínky dané územně plánovací dokumentací a regulativy pro 

danou oblast. 
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f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 

 
Stavba je realizována v souladu s vyhláškou 269/2009 Sb.[1] a vyhlášky č. 268/2009Sb. [2] 

 
 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 

 
Objekt splňuje veškeré požadavky dotčených orgánů. 

 
 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení:  

 
Pozemek není zavázán žádnými výjimkami či úlevovými řešeními. 

 
 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

 
Na pozemek nejsou vázány žádné související a podmiňující investice znemožňující realizaci 

administrativní budovy. 

 
 

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

katastru nemovitostí): 

 
Realizovaná stavba nebude mít v budoucnu žádný vliv na okolní stavby a pozemky. Nenáleží 

do památkové zóny a neleží v žádném ochranném pásmu. Během realizace nedojde 

k zásadnímu zvýšení hlučnosti a prašnosti. K zamezení znečišťování přilehlých komunikací, 

bude probíhat čištění kol dopravních prostředků vyjíždějících ze staveniště. 

Dotčené pozemky jsou ve vlastnictví investora, katastrální úřad Hejčín p.č. 343/1, 343/2.  

 
 
A.4   Údaje o stavbě 

 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

 
Jedná se o novostavbu administrativní budovy.  
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b) Účel užívání stavby: 

 
Stavebník má v plánu vybudovat na pozemku administrativní budovu, která bude sloužit 

výhradně ke komerčnímu využití. 

 
 

c) Trvalá nebo dočasná stavba: 

 
Jedná se o trvalou stavbu. 

 
 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 

apod.): 

 
Stavba není součástí památkové rezervace ani památkové zóny. 

 
 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

 
Na stavbu se vztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb.[3], která stanovuje obecné technické 

požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Z tohoto důvodu jsou všechny plochy jak venkovní, tak vnitřní bezbariérově. V interiéru jsou 

na dveřích umístěny popisky braillovým písmem. 

 
 

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

jiných právních předpisů. 

 
Veškeré požadavky vzneseny dotčenými orgány jsou splněny a popsány v části D. 

 
 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení. 

 
Stavba není vázána žádnými výjimkami či úlevovými řešeními. 

 
 

h) Navrhované kapacity stavby 

 
Objekt administrativní budova: 
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Střecha plochá: sklon max. 4,4% 

Obytná plocha celkem:         2079,33 m2 

Zastavěná plocha:             568,24 m2  

Počet podlaží:    4. podlaží 

 
 

i) Základní bilance stavby: 

 
Administrativní budova splňuje veškeré požadavky na úsporu energie a ochranu tepla dle§28 

Vyhlášky č. 268/2009 Sb.[2] a zákona č. 318/2012 Sb.[5]. Tepelně technické vlastnosti 

budovy jsou přiloženy v příloze. 

 
Energetická spotřeba stavby: 

Potřeba vody: 

 Uvažuje se s potřebou vody         ... 150 l/os.den 

 Počet zaměstnanců                       … 40 osob 

 Denní potřeba vody celkem          … 6000 l/den 

 
Potřeba požární vody 4 l/s (pro v= 0,8 m/s), výpočet dle ČSN 73 08 73 [16]       

 
Roční potřeba tepla 

Tepelné ztráty byly vypočteny dle ČSN EN 12 831 [17] a ČSN 73 0540 [18], pro oblastní 

zimní výpočtovou teplotu tz  =  -15 °C. 

 

 

j) Základní předpoklady výstavby: 

 
Členění stavby: 

- příprava území – hlavní zemní práce 

- administrativní budova                       

-komunikace a zpevněné plochy    

-zeleň                                                                                   

Termín zahájení a předpokládaný termín dokončení stavby, včetně způsobu provedení stavby: 

Termín zahájení 1. 3. 2014 

Předpokládaný termín dokončení stavby je 20. 12. 2014 
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k) Orientační náklady stavby: 

 

Orientační cena stavby činí 30 500 000,00. Kč s DPH  

Hodnota byla stanovena na základě procentuálního odvození od podobných již realizovaných 

staveb. 

 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení:  

 
Administrativní budova je hlavním objektem. Součástí stavby budou vedlejší objekty 

(zpevněné plochy a komunikace a přípojky inženýrských sítí). 
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B. Souhrnná technická zpráva 

 

 

 

 

Administrativní budova 
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B.1 Popis území stavby 

 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku: 

 
Stavební parcela je majetkem investora a nachází se v Olomouci – Hejčíně. Na pozemku bude 

postavena administrativní budova, která odpovídá všem regulím pro toto území. Stavební 

pozemek je složen ze dvou parcel číslo 343/1 a 343/2. Inženýrské sítě, ke kterým bude 

napojen objekt, jsou vedeny v přiléhající komunikaci. Stavební parcela je doposud vedena 

jako volná plocha. 

 
 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 

 
Z hydrologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody.  

Na parcele bylo provedeno měření průniku radonu z podloží. Přístroje naměřili zanedbatelné 

množství průniku. 

 
 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma:  

 
Objekt nespadá pod žádné ochranná či bezpečnostní pásma. 

 
 

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

 
Pozemek nespadá pod záplavové či poddolované území. 

 
 

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

poměry v území: 

 
Během realizace bude organizace práce řízena tak, aby nedocházelo k omezení provozu na 

přiléhajících komunikací. Dále se bude dbát na ochranu proti hluku a vibracím, zabrání se 

nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování podzemním a povrchových vod a 

budou respektovány všechny hygienické předpisy a opatření. Díky těmto nařízením nebude 

mít stavba žádný vliv na přiléhající pozemky a stavby.  
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f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin: 

 
Nepředpokládá se žádné provádění demolic a asanací. Bude provedeno pouze odstranění 

náletových dřevin.      

 
                                                                                                                                    

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé): 

 
Pozemek není vázán žádnými požadavky na zábory zemědělského půdního fondu, nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa ani dočasné, ani trvalé. 

 
 

h) Územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu): 

 
Pozemek je napojen na stávající komunikací. Parkování pro osobní automobily je 

vybudováno na pozemku. 

 
 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:  

 
Nejsou známé žádné věcné a časové vazby, které by ovlivnili, či znemožnili průběh 

stavebního řízení a vybudování objektu. 

 

 
B.2 Celkový popis stavby 

 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek: 

 
Jedná se o realizaci administrativní budovy, která bude sloužit výhradně ke komerčním 

účelům. Objekt je samostatně stojící čtyř podlažní, podsklepený, z čehož je jedno patro 

vedeno jako garáže, dvě patra jsou určena výhradně pro obchody a restaurace a v posledním 

patře jsou navrženy kanceláře. Stavba má obdélníkový tvar a je zastřešen plochou střechou. 

Na pozemku budou dále vybudovány vedlejší stavební objekty, jako jsou zpevněné plochy a 

komunikace, přípojky inženýrských sítí.  
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B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické řešení 

 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

Stavba bude realizována ve stávající zástavbě a bude do ní zapadat jak po technické, tak i 

architektonické stránce. Vjezd na pozemek je veden ze stávající ulice. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: 

Objekt je vyprojektován jako čtyřpodlažní podsklepený v obdélníkovém tvaru.  Zastřešen je 

plochou střechou. Nosná část objektu je skeletový systém. Fasáda v prvním a druhém 

nadzemním podlaží je řešena jako prosklená. Třetí podlaží je vyzděno z cihelných bloku a 

zatepleno tepelnou izolací. Barva fasády v třetím nadzemním podlaží je černá. 

 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby: 

 
Objekt je navržen pouze pro komerční využití. 

 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby: 

 
Na stavbu se vztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb.[3], která stanovuje obecné technické 

požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Z tohoto důvodu jsou všechny plochy jak venkovní, tak vnitřní bezbariérově. V interiéru jsou 

na dveřích umístěny popisky braillovým písmem. 

 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby: 

 
Administrativní budova je vyprojektována tak, aby splňovala všechny požadavky na 

bezpečnost při užívání staveb dle §26 Vyhlášky č. 268/2009 Sb.[2]  

Při vzniku nebezpečí jsou únikové cesty dimenzovány tak, aby vyhovovaly platným normám. 

Únik osob je zajištěn nechráněnými únikovými cestami v souladu s požadavky ČSN. 
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B.2.6 Základní charakteristiky objektů: 

 
 

a) Stavební řešení 

 

Administrativní budova je čtyřpodlažní podsklepená. Je navržena v obdélníkovém tvaru, který 

zastřešuje plochá střecha. Hlavní vstup do objektu je navržen do 1. NP ze severozápadní 

strany.  Vedlejší vstup do objektu je navržen do 1. PP z jihozápadní strany. V 1. PP jsou 

navrženy garáže a sklady. V 1. NP a 2. NP jsou navrženy obchodní prostory doplněné 

restauracemi a sociálním zázemím. V 3. NP jsou navrženy kanceláře se sociálním zázemím a 

lodžií.  

 
 

b) konstrukční a materiálové řešení. 

 
Objekt bude postaven ze skeletového železobetonového systému a zateplena kontaktním 

systémem. 

 
Zemní práce: Na celém pozemku bude provedena skrývka ornice v tloušťce 300 mm, která 

bude uložena na staveništi k pozdějšímu využití. Hlavní zemní práce budou prováděna těžkou 

mechanizací, výkopek bude odvezen na skládku. Svahování výkopu provedeme ve sklonu 

1:1.  

 
Základy: Objekt je založen na základových patkách z železobetonu. Beton třídy C20/25 a 

ocel B500A. Po obvodu objektu, pod schodištěm a pod ztužujícími stěnami jsou provedeny 

železobetonové základové pásy o šířce 600 mm a výšce 550 mm. Pod výtahovou šachtou je 

proveden rozšířený zpevněný železobetonový základ. Mezi základovými patkami a pásy bude 

proveden štěrkový podsyp frakce 16/32 tl. 150 mm. Na ten bude následně provedena 

betonová vyztužená deska z betonu C20/25 a kari sítí 250 x 250 mm. Tloušťka desky bude 

150 mm. 

 
Svislé konstrukce: Svislé konstrukce budou realizovány z železobetonových sloupů, beton 

třídy C20/25 a ocel B500A, o rozměrech 600 x 400 mm. Výšky sloupů jsou popsány ve 

výkresové dokumentaci. V 1. PP budou po obvodu realizovány železobetonové stěny, které 

budou chráněny hydroizolací Glastek 40 special mineral. Na hydroizolaci bude nalepena 

tepelná izolace XPS tl. 60 mm.  Obvodový plášť v 1. A 2. NP je řešen prosklenou fasádou, 
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která bude kotvena na sloupy a průvlaky. V 3. NP je plášť tvořen cihelnými bloky tl. 300 mm, 

které jsou následně zatepleny izolací EPS 70 NEO tl. 120 mm. 

Příčky budou realizovány z cihelných bloků tl. 115 mm a ztužující stěny z železobetonu třídy 

C20/25 a oceli B500A.  

 
Vodorovné nosné konstrukce: Stropní konstrukce budou tvořeny z železobetonových 

lehčených panelů, které budou osazeny na železobetonové překlady z betonu C20/25 a oceli 

B500A. Překlady o rozměru 600 x 400 mm budou uloženy na sloupy v podélném směru 

skeletové konstrukce. V příčném směru budou na obvodech uloženy ztužidla o rozměru 300 x 

300 mm. Překlady i ztužidla budou provedena z betonu C20/25 a oceli B500A. U prostupů 

bude do panelů proveden výřez. Tam kde nebude možné provést výřez, bude provedena 

náhrada panelů pomocí ocelových l-úhelníku a zbylé místo bude provedeno jako 

dobetonávka. Po instalaci panelů bude provedena zálivka betonovou mazaninou tl. 50mm. 

U cihelných stěn budou nad otvory osazeny cihelné překlady. 

 
Schodiště: Schodiště bude provedeno z železobetonu, beton C20/25 a oceli B500A. Bude 

řešeno jako prefabrikované monolitické. Skládá se z pěti částí, které budou na stavbě následně 

spojeny v jeden celek. Usazení schodiště v 1. PP je navrženo na železobetonové pásy. V patře 

je schodiště usazeno na dna železobetonové překlady z betonu beton C20/25 a oceli B500A, 

které jsou usazeny na podélné překlady.  

Druhé schodišťové rameno bude usazeno na přiléhající ztužující stěny a následně poté budou 

osazeny zbylé ramena. 

 
Střešní konstrukce: Plochá střešní konstrukce bude realizována na betonovou mazaninou 

vyrovnané stropní konstrukci. Na takto vyrovnaná povrch bude provedena parozábrana, 

tepelná izolace, spádová vrstva a hydroizolace (specifikace materiálů viz výkresová 

dokumentace). Minimální sklon střešní konstrukce je 2,42% a maximální je 4,44%.   

Atika bude řešena z cihelných bloku tl. 300 mm. Sklon atiky bude 5,3% do středu objektu. 
 
Výplně otvorů:  Všechny okna a dveře až na garážová vrata a prosklenou fasádu realizována 

z dřevohliníkových profilů mira gold 92 alu. Garážová sekční vrata budou provedena 

z hliníkového profilu. Prosklená fasáda je navržena z hliníkových profilů wicona wictec 50. 

Okenní otvory v prosklené fasádě z hliníkového profilu tl. 74 mm.  

 



Diplomová práce 

 

 27 Bc. Petr Očenášek 

 

Obklady, dlažby, zařizovací předměty:     

Vybavení objektu je navrženo ze standardních výrobků dle volby investora.  

 

Tepelné izolace: V 1. PP bude stavba zateplena jak podlahovou tak, stěnovou tepelnou 

izolací. V podlaze je navržen XPS tl. 50 mm a na stěnách XPS tl. 60 mm. V 3. NP bude 

zateplena pomocí EPS 70 NEO tl. 120 mm a střešní konstrukce bude zateplena pomocí ESP 

100S tl. 200 mm. 

              
                                                                                                                                                                                   

c) Mechanická odolnost a stabilita: 

 
Po celou dobu životnosti stavby je výrobce garantována mechanická odolnost a stabilita. 

 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

 
a) technické řešení 

    
Projektová dokumentace řeší vytápění administrativní budovy teplovodním systémem s 

nuceným oběhem vody. Jedná se o nízkoteplotní systém s otopnými tělesy. 

 
 

b) výčet technických a technologických zařízení budov 

 
Zdroj tepla: Jako zdroj tepla budou použity dvě jednotky tepelného čerpadla. 

Otopná tělesa: Viz samostatná dokumentace provedena výrobcem. 

Příprava tuv.: Ohřev vody bude zabezpečen pomocí zásobníkového ohřívače teplé vody.  

 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostního řešení 

 

Dokumentace požární bezpečnosti je provedena jako samostatná dokumentace. 

 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

Tepelně technického hodnocení objektu je umístěno v příloze. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 
Navržená velikost a četnost oken zajišťuje dostatečnou světelnou pohodu a místnosti bez 

denního osvětlené jsou přisvětleny umělým osvětlením. Svítidla do místností volíme podle 

technických požadavků ČSN 36 0450 [19] - tabulky osvětlenosti Epk v luxech pro kategorie 

osvětlení. Denní osvětlení a oslunění odpovídá požadavkům ČSN 73 4301 [20] a ČSN 73 

0580. [21] 

Odvětrávání většiny místností je navrženo přirozenou cestou otvíracími, nebo alespoň 

sklopnými okenními výplněmi. 

Ve stavbě se nenachází žádné stroje působící hluk nebo vibrace převyšující normativní 

hodnoty. 

 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

 
Objekt se nenachází v oblasti se zvýšeným pronikáním radonu. Z tohoto důvodu neřešíme 

ochranu proti radonu. 

 
 
b) Ochrana před bludnými proudy: 

 
Z důvodu typu a umístění stavby není v projektu uvažována. 

 
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou: 

 
Z důvodu typu stavby a umístění stavby není v projektu uvažována.  

 
 
d) Ochrana před hlukem: 

 
Stavba nevyvolává v žádné fázi nadměrný hluk. Vyhovuje nařízení vlády č. 88/2004 

Sb.[6] 
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e) Protipovodňová opatření: 

 
Z důvodu umístění stavby nejsou v projektu navržena. 

 
 
f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

 
Nejsou známy žádné další ostatní účinky, které by ohrožovaly stavbu 

 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

 
• Plyn: 

Vlastní plynová přípojka bude napojena na rozvod veřejného plynovodu. 

• Vodovod: 

Vlastní rozvod vody bude napojen na veřejný vodovodní řád. 

• Splašková kanalizace: 

Splaškové vody z administrativní budovy budou napojeny do splaškové kanalizace. 

Dešťové vody ze střechy budou svedeny do akumulační jímky a trativodem do vsaku. 

• Elektroinstalace: 

Vlastní podzemní přípojka bude napojena na veřejnou elektrickou síť. 

 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

 
Veškeré parametry a postupy technické infrastruktury jsou popsány v samostatné 

dokumentaci. 

 
 

B.4 Dopravní řešení 

 
a) popis dopravního řešení:  

 
Vjezd na pozemek bude realizován z přiléhající komunikace, z které je napojen i 

přístupový chodník. 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

 
Vjezd na pozemek bude realizován z přiléhající komunikace, z které je napojen i 

přístupový chodník. 

 

c) doprava v klidu:  

 
Parkování je zajištěno venkovním stáním na pozemku. 

 
 
d) pěší a cyklistické stezky: 

 
Cyklostezky nacházející se v nejbližším okolí nebudou nijak dotčeny. 

 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 
a) terénní úpravy: 

 
Shrnutá ornice bude po dobu výstavby uskladněna na mezideponii na pozemku a po 

dokončení stavby bude použita na urovnání terénu a ozelenění pozemku. 

 
 
b) použité vegetační prvky: 

 
Pozemek bude zatravněn a osázen vzrostlými stromy. 

 
 
c) biotechnická opatření:  

 
Biotechnická opatření se na pozemku neuvažují. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 
 

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

 
Stavba nebude mít svým provozem a užíváním negativní vliv na životní prostředí a 

nebude produkovat žádný nebezpečný odpad. Stavba tedy nepodléhá posouzení dle 

zákonů č.17/1992 Sb. [7], č. 93/2004 Sb. [14] a č. 93/2004  Sb. [15] 

Během stavebního procesu budou vznikat pouze běžné stavební odpady, které budou 

tříděny přímo na staveništi. Odpady k opětovnému použití budou odevzdány oprávněné 

osobě k jejich znovu užití. Odpady již nepoužitelné budou odevzdány oprávněné osobě. 

Ta provede likvidaci. Výkopové zeminy bez příměsí budou použity na terénní úpravy a na 

srovnání terénních nerovností stávajícího pozemku. 

 
Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů (dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb. [22]) 

 
Katalog. 
Číslo 

Název druhu odpadu Kategorie 

   
   

 15  Odpadní obaly: absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační 
materiály a ochranné oděvy jinak neurčené  

 

 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
 15 01 02 Plastové obaly O 
 15 01 03 Dřevěné obaly O 
 15 01 04  Kovové obaly O 
 15 01 05 Kompozitní obaly O 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné 
N 

   
 17 00  Stavební odpady  
 17 01  Beton, hrubá a jemná keramika   
 17 01 01 Beton O 
 17 01 02 Cihly O 
 17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 
 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a ker. výrobků O 
 17 02  Dřevo, sklo, plasty  
 17 02 01 Dřevo O 
 17 02 02 Sklo O 
 17 02 03 Plast O 
 17 04  Kovy, slitina kovů  
 17 04 05 Železo a ocel O 
 17 04 11 Kabely O 
 17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina  
 17 05 04 Zemina a kamení O 
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 17 05 06 Vytěžená hlušina O 
 17 06  Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu  
 17 06 04 Izolační materiály O 
 17 08 Stavební materiál na bázi sádry  
17 08 02 Stavební materiál na bázi sádry O 

 17 09  Jiný stavební a demoliční odpady  
 17 09 03 Jiný stavební a demoliční odpad N 
 17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpad O 

   
 20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné 

živnostenské, průmyslové odpady a odpady u úřadů), včetně z 
odděleného sběru  

 

 20 01  Složky z odděl. sběru  
 20 01 01 Papír a/nebo lepenka O 
 20 01 02 Sklo O 
 20 01 11 Textilní materiál O 
 20 01 38 Dřevo O 

   
 20 03  Ostatní komunální odpad  
 20 03 01 Směsný komunální odpad O 

   
 

 

Splaškové odpadní látky budou odvedeny do veřejné kanalizační sítě.  

 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině: 

 
Stavba je navržena tak, že nemá žádný vliv na životní prostředí. Ekologické funkce a 

vazby tím budou zachovány v plném rozsahu. 

 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 

 
Na soustavu chráněných území Natura 2000 nemá stavba vliv. 

 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 

 
Vzhledem k profilu, rozsahu a umístění nebyla vyžadována studie EIA. 
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e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů:  

 
bezpečnostní ani ochranná pásma nejsou omezena. 

 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 
Navržená stavba odpovídá všem hygienickým požadavkům. Během realizace bude 

pozemek oplocen, aby nedošlo k vniknutí cizích osob na staveniště. 

 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

 
Staveniště bude napojeno na inženýrské sítě (vodovod, elektrické vedení). Elektrické 

vedení bude možno odebírat ze staveništního rozvaděče po osazení jističem 25A. Voda 

bude odebírána z veřejného vodovodu. Všechen materiál, který bude dovezen na stavbu, 

bude uskladněn na pozemku stavebníka. 

 
 
b) Odvodnění staveniště  

 
Práce prováděné na stavbě výrazně nezhorší vsakování srážkových vod do půdy. Z tohoto 

hlediska není nutné provádět žádné speciální úpravy.  

 
 
c) Napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

 
Na hranici pozemku vede příjezdová komunikace, ke které bude napojen vjezd na 

pozemek a přístupový chodník. V stávající komunikaci jsou vedeny inženýrské sítě, do 

kterých bude objekt napojen. Zařízení staveniště bude napojeno na elektrické vedení a 

vodovodní řád. Celý pozemek bude v době výstavby oplocen.   
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 
Není nutné provádět zábory sousedních pozemků, neboť celá výstavba bude probíhat na 

pozemku stavebníka. Dále není nutné provádět opatření proti hluku a prašnosti, neboť 

nedojde k jejich velkému zvýšení. 

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

dřevin: 

 
Nepředpokládají se žádné demolice a asanace. Bude provedeno pouze odstranění 

náletových dřevin. 

 
 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé): 

 
Žádné trvalé ani dočasné zábory nebudou prováděny. 

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

likvidace 

 
Produkce likvidovaného nebo ukládaného odpadu se předpokládá na cca 1500 kg.  

Na pozemku bude dočasně uloženo 30 m3 zeminy. 

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

 
Potřebné zeminy budou ukládány na pozemky a později znovu využity k zásypům či 

terénním úpravám. 

 
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 

 
Organizace práce na staveništi bude probíhat tak, aby nedošlo k omezení provozu 

v přilehlých ulicích a aby nebylo negativně ovlivněno žití v sousedství. Účastnící 

výstavby se zaměří hlavně na ochranu proti hluku a vibracím, znečišťování ovzduší 

výfukovými plyny a prachem, znečišťování komunikací, znečišťování podzemní a 
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povrchové vody a respektování hygienických předpisů a opatření v objektech na 

staveništi. 

Na vzniklý stavební odpad je kladen požadavek maximální recyklovatelnosti a bude 

likvidován v souladu s programem odpadového hospodářství dodavatele stavby. 

 
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů: 

 
Bezpečnost pracovníku je zajištěna dodržováním platných právních předpisů a norem pro 

výstavbu, především zákon č. 309/2006 Sb.[23] a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.[4]  

Při realizaci postupujeme na základě platných technických listů jednotlivých výrobků a 

veškeré specializované práce provádí kvalifikovaní pracovníci. Účastníci dále dodržují 

základní pravidla hygieny práce. 

 
 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

 
Jelikož je objekt určen zcela pro komerční užívání, vztahuje se na něj vyhláška č. 

398/2009 Sb.[3], kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívaní 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Z tohoto důvodu bude objekt i 

přilehlé veřejné plochy řešen bezbariérově. Uvnitř objektu budou na dveřích objektu 

popisky braillovým písmem. 

 
 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření: 

 
Dopravně inženýrské opatření nebude nutno provádět vzhledem k charakteru, rozsahu a 
umístění stavby. 
 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 
Organizace stavebních prací bude prováděna tak, aby nedošlo k omezení provozu 

v přilehlých ulicích a aby nebylo negativně ovlivněno bydlení v sousedních budovách a 
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pozemcích. To zejména negativní ovlivnění hlukem a vibracemi, znečišťováním ovzduší, 

znečišťování komunikací a znečišťování podzemních a povrchových vod. 

Dále je nutné dodržovat místní předpisy a hygienické normy. 
  
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 
 Členění stavby vzhledem k jejímu charakteru není třeba složitě členit. Členění stavby 

tedy vypadá následovně:                                                                                                                                  

- administrativní budova 

-komunikace a zpevněné plochy                                                                                       

- zatravnění a vzrostlá zeleň 

 

Termín zahájení výstavby je předpokládán na 1. 3. 2014. Termín dokončení všech prací je 

plánován na 20. 12. 2014. Lhůty jsou navrženy projektantem po dohodě s investorem 

stavby na základě zkušeností z předešlých staveb. 
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C. Situace stavby 
 

 

 

 

Administrativní budova 

 

 

Viz výkresová část 
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D. Dokladová část 
 

 

 

 

Administrativní budova 

 

 

Není předmětem diplomové práce 
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E. Zásady organizace výstavby 
 

 

 

 

Administrativní budova 

 

 

Není předmětem diplomové práce 
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F. Dokumentace stavby 
 

 

 

 

Administrativní budova 

 

 

Viz výkresová část 
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VŠB- Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

 

 

 

 

 

 

Varianty technologického řešení obvodového pláště pro administrativní 

budovu 

Variants of technological arrangement cladding in administrative building 

 

 

 

 

 

2. Technologická část- Technologický postup provádění 

obvodového pláště objektu 

2.1 Obecné informace 
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Vedoucí diplomové práce:       Ing. Eva Rykalová 

Ostrava 2013 
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2.1.1 Identifikační údaje 
 

Název projektu: Administrativní budova Olomouc-Hejčín 

Adresa stavby: Olomouc- Hejčin, k.ú. Olomouc p.č. 343/1, 343/2 

Vypracoval:  Bc. Petr Očenášek 

Stavební úřad:  Olomouc 

Investor:  MDDr. Jan Očenášek     

   Střední Hejčínská 1, Olomouc- Hejčín779 00 

 
 

2.1.2 Předmět technologického postupu 
 

Technologický postup je realizován na administrativní budovu. Budova je navržena jako 

podsklepená čtyřpodlažní do tvaru obdélníku.  

Postup je prováděn na obvodový plášť v 3. NP administrativní budovy. 

 
 

2.1.3 Popis objektu 
 
Navržený objekt je podsklepená, čtyřpodlažní, administrativní budova, tvaru obdélníku. 

Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým skeletovým systémem. Stropní konstrukce je 

tvořena podélnými průvlaky a příčnými ztužidly, které jsou doplněny předpjatými stropními 

panely. Objekt je určen zcela ke komerčnímu využití. V 1. PP jsou umístěny garáže a sklady, 

v 1. a 2. NP jsou navrženy obchody doplněné o restaurace a v 3. NP jsou naprojektovány 

kanceláře. 
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VŠB- Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

 

 

 

 

 

 

Varianty technologického řešení obvodového pláště pro administrativní 

budovu 

Variants of technological arrangement cladding in administrative building 

 

 

 

 

2. Technologická část- Technologický postup provádění 

obvodového pláště objektu 

2.2  Technologický postup provádění obvodového pláště 

z cihelných bloků a kontaktního zateplení 

 

 

 

 

 

Student:         Bc. Petr Očenášek 

Vedoucí diplomové práce:       Ing. Eva Rykalová 

Ostrava 2013 
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2.2.1 Materiály použité při realizaci zdiva  
 

 
Tab. 1 – Celková spotřeba materiálů 

Materiály Spotřeba Celkem 

Cihelné zdivo Heluz tl.200mm 8ks/m2 188 m2 

Tepelně izolační malta Heluz 
Supertherm TM 

15,5 l/m2 75 ks 

Stěnová spona z korozivzdorné oceli Každá druhá spára 180 ks 

Natloukací hmoždinka   200 ks 

Tepelná izolace EPS NEO tl.120mm +10% rezerva 244,8 m2 

Tepelná izolace EPS NEO tl.50mm 
 

       +10% rezerva 
34,5 m2 

 
Kotvy tepelné izolace Ejotherm NTK 
U 170                       

Plocha 6 ks/m2 1774 ks 
 

Kotvy tepelné izolace Ejotherm NTK 
U 170                       

  Roh 8 ks/m2 653 ks 

Kotvy tepelné izolace Ejotherm NTK 
U 170                       

Celkem 2427 ks 

Stěrkové lepidlo BASF Z301- 2 
vrstvy 

 
6 kg/m2 

 
109 ks 

VERTEX R117 1,1m2 /m2 245 m2 

Profil rohový z PVC se síťovinou LK 
plast 100 

 135,6 m 

Profil nadokenní vč. okapničky LT 
plast 

 55,5 m 

Profil soklový s okapničkou FeZn 
0,6/60 mm 

 81 m 

Oplechování parapetu rš. 160  55,5 m 

Penetrace multigrund PGU tl.1,5mm 0,22 kg/m2 48,9 kg 

Omítka ZS multiputz tl.15mm 2,1 kg/m2 474,4 kg 

Omítka porotherm universal tl.10mm     13,9kg/m2/cm 2836 kg 

Zakládací lišta tl.120mm  99 m 

Překlad keramický Heluz 23,8  Délka překladu 1000mm 16 ks 
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Překlad keramický Heluz 23,8 Délka překladu 2000mm 2 ks 

Překlad keramický Heluz 23,8 Délka překladu 2250mm 2 ks 

Překlad keramický Heluz 23,8 Délka překladu 2750mm 44 ks 

Překlad keramický Heluz 23,8 Celkem 64 ks 

Tepelná izolace XPS tl. 60mm 60x238mm 72,75 m 

  
 

2.2.2 Dodávka materiálů 

 
Převzetí všech staviv na staveništi bude kontrolováno stavbyvedoucím, nebo jim pověřený 

zástupce. Kontroluje se zejména počet kusů, a zda nebyl materiál poškozen během přepravy. 

Doprava materiálů na staveniště bude probíhat nákladními automobily o celkové nosnosti 

8000 kg. Cihelné bloky budou umístěny a zafóliovány na paletách o rozměrech 1200 x 800 

mm. Celkem bude pro naši stavbu potřeba 19 ks palet. Po příjezdu na staveniště budou palety 

složeny na zpevněné plochy na staveništi.  

Překlady převážíme na nevratných dřevěných hranolech o rozměrech 75 x 75 x 960 mm, na 

kterých jsou překlady sepnuty paletovací páskou. Překlady rovněž dovážíme nákladními 

automobily a po příjezdu na staveništi budou uloženy na zpevněné staveništní plochy.  

Tepelně izolační malta a vnitřní omítka bude dovezena v silech, která budou umístěna na 

předem připravená místa.  

Lepidlo na tepelnou izolaci bude dovezeno na paletách o rozměrech 1200 x 800 mm, na 

kterých budou upevněny fólií proti pohybu. Penetrace multigrund a omítka multiputz bude 

přepravována v plastových nádobách a následně umístěno na zpevněné staveništní plochy. 

Perlinku vertex převáženou v rolích umístíme na zpevněnou plochu. 

Tepelná izolace bude dopravena v zafóliovaných balících. Kotvy tepelné izolace, natloukací 

hmoždinky a stěnové spony budou převezeny spolu s cihelnými bloky a budou uloženy do 

skladů na staveništi. 

Přeprava těžkých břemen na staveništi bude prováděna pomocí rychlostavitelného jeřábu 

Liebherr 81K.  

Liebherr 81K: maximální výška 40,4 m 

 maximální nosnost 6000 kg 

 maximální vyložení 45 m 
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2.2.3  Všeobecně platné podmínky 

 
Při provádění zdících prací budou dodržována tyto pravidla: 

• Veškeré technické podmínky stanovené dodavatelem a technologický předpis pro 

provádění všech konstrukcí. 

• Nařízení vlády č. 9/2013 Sb.[24], kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 S., 

• Stavební zákon 350/2012 Sb. [25] 

• Požadavků na provádění ETICS   

• Normy ČSN 730540-2 [19] 

 
 

2.2.4 Obecné požadavky na skladování 

 
Skladování na staveništi bude provedeno na předem připravených plochách. Jednotlivý druh 

staviv má předepsané podmínky, za kterých jej můžeme skladovat. Cihelné bloky, překlady, 

tepelná izolace a lepidlo na tepelnou izolaci budou skladovány na zpevněné ploše ze 

stěrkového dusaného podsypu frakce 16-64, tl.100 mm. Tato zpevněná plocha bude umístěna 

v bezprostřední blízkosti stavby, aby nedocházelo k prodlevám při vnitrostaveništní dopravě. 

Tyto staviva budou chráněna před povětrnostními vlivy plachtovinou, která zamezí jejich 

znehodnocení.  

Místo pro sila bude provedeno ze silničních panelů. Pod panely bude provedeno lóže 

z štěrkového podsypu. 

Kotvy tepelné izolace a stěnové spony budou uloženy v skladu na staveništi. Sklad je 

uzamykatelná buňka, chránící staviva před povětrnostními vlivy. 

 
 

2.2.5 Personální obsazení 
 
Vnitrostaveništní doprava těžkých břemen bude prováděna pomocí jeřábu Liebherr 81k. 

Vodorovná přeprava ostatních staviv bude prováděna ručně. Vertikální přeprava pak za 

pomocí staveništního výtahu Geda 200Z.  

Kontrola všech úkonů bude prováděna stavbyvedoucí. Ten provádí zápis do stavebného 

deníku. 
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Složení pracovní skupiny: 

 
Obsluha jeřábu: 1 strojník jeřábu 

Zdění: 6 zedníků + 4 stavební pomocníci 

Ukládání překladu: 1 zedník + 1 stavební pomocník 

Míchací centrum: 1 zedník + 3 stavební pomocníci 

Mistr: během prací kontroluje dodržování technologického postupu 

 
 

2.2.6 Stroje a pomůcky  
 
Vnitrostaveništní doprava: rychlostavitelný jeřáb Liebherr 81K.  

Horizontální přeprava menších staviv: staveništní výtah GEDA 200Z. 

Maltovací centrum: 2x míchačka Power Tec 125 l. 

                                2x Stavební kolečka 60l, lopata, kýbl, hrábě, 

Obvodový plášť: Zednické lžíce, koutová a rohová hladítka, hladítka hladká, hladítka zubová, 

stěrky, plastové strukturovací hladítko, univerzální nůž, válečky, štětce, pistole na PUR pěnu, 

krycí pásky, zakrývací fólie, kladivo, tužka, značkovací šňůra, vodováha, vrtačka, vrtáky 

patřičného průměru a délek, kladivo, nůž použitelný k řezání izolantu, hladítko s brusným 

papírem, hladítko na přitlačování izolantu, vodováha, dvoumetrová lať.   

 

 

2.2.7 Připravenost staveniště 

 
Materiál na realizaci obvodového pláště je před započetím prací uskladněn na staveništi. 

Uložen je buď na zpevněné ploše v bezprostřední blízkosti stavby, nebo v uzamykatelném 

skladu. Potřebné inženýrské sítě (voda, elektřina) jsou vyvedeny do míst realizace samotného 

obvodového pláště. Pro staveništní dopravu osob a materiálů bude použit jeřáb, nebo 

staveništní výtah. Jelikož bude obvodový plášť realizován ve výšce nad 1,5 metrů, bude 

provedeno systémové lešení od firmy Peri.  

Podklad pro provedení obvodových zdí musí být rovný, zbavený nečistot, zejména mastnoty, 

suchý, nesmí se v místě realizace nacházet žádné překážky, které by bránili bezpečné 

výstavbě. 

Podkladní konstrukce pro kontaktní zateplovací systém musí být soudržný a nosný – bez 

puchýřů, odlupujících se míst a bez aktivních trhlin v ploše. Čistý, bez prachových částic, 
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mastných skvrn a zbytků barev. Rovný – Dodržení požadavků na rovinnost dle ČSN 73 

2901[16].  Maximální přípustná nerovnost je 10mm/m. Při větších nerovnostech bude 

podklad vyrovnán stěrkou.  Suchý – konstrukce nesmí vykazovat známky vlhkosti. 

Požadovaná teplota povrchu se bude pohybovat v rozmezí +5°C až +25°C. 

 
 

2.2.8 Kontrola kvality v průběhu realizace 
 
Během prací bude na všechny práce dohlíženo mistrem, který se za správný technologický 

postup zodpovídá přímo stavbyvedoucímu. Po dokončení stavení etapy provede mistr se 

stavbyvedoucím kontrolu všech vykonaných prací a domluví se na dalším postupu. V případě, 

že bude vše v pořádku, práce mohou pokračovat. Vyskytne-li se problém, musí být okamžitě 

odstraněn.  

Během realizace se kontroluje rovinatost zdiva, převázání bloků, dodržování maltování spár 

mezi stavivem. Kontrolu provádíme jak vizuálně, tak i vodováhou, dvoumetrovou latí.  

Dodržování správných konzistencí tekutých a pastovitých hmot bude prováděno na základě  

vizuální kontroly. 

 
 

2.2.9 Předání prací 
 
Předání a převzetí staveniště bude řídit stavbyvedoucí, který provede zápis do stavebního 

deníku. Před započetí a skončení prací provede kontrolu staveniště a kontrolu provedených 

prací.  

 
 

2.2.10 Pracovní postup 
 

 

2.2.10.1 Připravenost pracoviště před započetím zdících prací 
 
Před započetím prací bude stavbyvedoucím, popřípadě mistrem zkontrolována hotovost všech 

doposud provedených konstrukcí. V místech realizace obvodové zdi nesmí překážet žádné 

břemena, která by mohla znemožnit správnou výstavbu. Dále bude provedena kontrola 

rovinatosti konstrukce. Konstrukce musí být zbavena nečistoty, zejména mastnoty aby došlo 

ke správnému spojení.  
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2.2.10.2 Provedení cihelného zdiva 
 
Před započetí prací provedeme rozměření zdi a určíme postup prací. Na místě obvodového 

zdiva provedeme ložnou spáru o tl. 12mm, na kterou pokládáme první řadu cihelných bloků. 

Při pokládání dbáme na pevné osazení a zejména pak rovinatost staviva. Bloky poklepeme 

vždy zednickým kladívkem tak, aby stavivo bylo vyrovnané. Styčné spáry ponecháváme bez 

malty. Bloky přirazíme těsně k sobě. Rovinatost jak vodorovnou, tak svislou kontrolujeme po 

celou dobu výstavby vodováhou a dvoumetrovou latí. Po vyzdění první řady na ni naneseme 

maltové lóže, opět o tl. 12mm. Dbáme na převázání cihelných bloků. Převázáním zajistíme 

vyšší pevnost konstrukce. Hodnota převázání je minimálně 95mm (viz. Obr. 1). Po položení 

druhé řady provedeme kotvení stěny do železobetonových sloupů. Kotvení provádíme 

stěnovými sponami, které dvěma vruty připevníme k železobetonovému sloupu. Druhou 

stranu spony ohneme tak, aby ležela v ložné spáře nad druhou řadou cihelných bloků. Ložnou 

spáru i se stěnovými sponami promaltujeme. Kotvení bude proveden v každé druhé spáře na 

obou krajích zdi. Proces opakujeme do té doby, než vyzdíme do výšky okenních otvorů. Ve 

výšce oken přesně rozměříme umístění otvorů a osadíme krajní bloky (ostění).  Následně 

opakujeme proces zdění až do výšky ukončení okenních otvorů. V této výšce provedeme nad 

otvory překlad z keramických překladů Heluz 23,8. Ty ukládáme do cementového lóže 

tl.12mm. Délka uložení překladů se liší podle jejich délky. Mezi dva překlady vložíme 

tepelnou izolaci tl. 60mm a všechny tři prvky k sobě stáhneme drátem. Po osazení překladů 

pokračujeme ve zdění až po stropní konstrukci.  

 
[27] Obr. 1 Schéma vazby zdiva 
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2.2.10.3 Provedení vnitřní omítky 
 
Před započetím prací na vnitřních omítkách bude provedena kontrola podkladního povrchu. 

Podkladní povrch musí být rovný, čistý bez prachových a mastných stop. Dále musí být 

dostatečně drsný nasákavý, aby došlo k dokonalému sepjetí. Do míchačky nalijeme cca 7 litrů 

vody a vysypeme celý obsah jednoho pytle s omítkou Porotherm universal. Míchání bude 

probíhat 3 až 5 min. Po tomto časovém intervalu je omítková směs připravena k použití. Bude 

natahována hliníkovým hladítkem a zarovnána hliníkovou latí. Po 2 až 4 hodinách bude 

omítka vyhlazena a následně se nechá oschnout. 

 
 

2.2.10.4 Připravenost pracoviště před započetím prací na kontaktním 
zateplovacím systému 

 
Před započetím prací budou zkontrolována ochrana oken a dveří. Výplně a rámy budou 

chráněna pomocí krycí fólie, které bude po dokončení výstavby stržena. Zkontroluje se 

rovinatost a čistota podkladní vrstvy.   

 
 

2.2.10.5 Založení tepelně-izolačního systému fasády 
 
Založení fasádního zateplovacího systému se provede pomocí zakládací lišty. Aby byla 

docílena rovinatost lišt, budeme při jejich instalaci provádět kontrolu rovinatosti. Kotvení lišt 

provedeme třemi hmoždinkovými šrouby na 1 bm.  

V nárožích a koutech provedeme seříznutí zakládacího profilu do příslušného úhlu, obvykle 

45°. Mezi dvěmi zakládacími profily necháme vždy 2 až 3 mm mezera, která se poté spojí 

plastovými spojkami. 

 
 

2.2.10.6 Lepení fasádních izolačních desek  
 
Lepení izolačních desek bude prováděno vždy na sráz. Při lepení bude dodržován přesah 

desek a to minimálně 200 mm. Existují dva druhy lepení celoplošný a rámobodový. V našem 

případě použijeme rámobodový způsob upevňování tepelné izolace, který nám umožní 

vyrovnání nerovnosti zdiva a úsporu lepicí hmoty, kterou je Prince Color Z 301. Rámobodový 

způsob je obecně používán při nerovných podkladech s nerovností do 10mm/m. Nanášení 
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lepidla probíhá pomocí zednické lžíce, kterou se nanesou po obvodu a dovnitř desky 3 terče. 

Lepícím tmelem musí být pokryto minimálně 40% povrchu izolační desky.  

První řada desek bude pevně vložena do zakládací lišty (viz. Obr. 5). Lišta nesmí být 

zapuštěna do desky. Pokud se při následném lepení dostane hmota přes okraj na boční stranu 

desky, bude okamžitě seškrábnuta. Pokud se z jakéhokoliv důvodu mezi deskami vytvoří 

spára o velikosti >2mm, bude vyplněna proužky z izolačního materiálu, nebo zaplněna 

polyuretanovou pěnou. Vyzrálá PUR pěna bude zaříznuta tak, aby s deskami tvořila rovinu. 

Desky budou vždy bez výjimek lepeny na vazbu. 

V rozích ostění klademe desky na vazbu tak, aby byla použita vždy jedna (viz. Obr. 4). 

Vodorovná i svislá vzdálenost od hrany ostění po hranu izolační desky nesmí být menší než 

100mm. Vodorovná ani svislá spára mezi deskami nesmí lícovat s ostěním oken a dveří. U 

ostění bude nalepena izolační deska v ploše s přesahem a deska určená na ostění, nadpraží a 

parapet bude do ní zasazena. Přesah desek se poté seřízne do roviny. 

Lepící hmota se nechá po provedení zatvrdnout. Zatvrdnutí trvá zhruba 24 až 48 hodin.  Vše 

záleží na klimatických podmínkách. Jestli se objeví mezi deskami nerovnosti je možné je 

lehce zbrousit jemným brusným papírem. Po broušení bude z povrchu desek odstraněn prach. 

          

                  
[27]    Obr. 2 Realizace tepelně izolačních 
desek-  
                           okenní otvor 

[27]    Obr. 3 Správné zaříznutí desky u 
okenního otvoru
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[27]    Obr. 4 Převázání tepelně izolačních 
 desek v nároží                            

[27] Obr. 5 Zakládací lišta 
 

 
  

2.2.10.7 Kotvení fasádního tepelně-izolačního systému 
 
Po 1 až 3 dnech podle bude provedeno kotvení tepelně izolačních panelů. Čas kotvení bude 

závislý na klimatických podmínkách. Lepící hmota mezi zdivem a izolačními deskami musí 

být zcela ztvrdlá. Minimální délka jedné hmoždinky byla výpočtem stanovena na 151 mm. 

Pro kotvení byly použity hmoždinky Ejotherm NTK U 170. Jedná se o zatloukací talířovou 

kotvu s ocelovým trnem.    

Dle ETICS určuje půdorysný tvar a šířka objektu okrajové pásmo, ve kterém bude počet  

hmoždinek vyšší než ve zbylé ploše. Náš Objekt je šířky větší než 14m, z tohoto důvodu je 

šířka okrajového pásma 2 m. Objekt je vyšší než 8 m a zároveň menší než 20 m. Tyto 

skutečnosti znamenají, že počet kotev podle dokumentů pro ETICS bude v ploše minimálně 6 

a v okrajovém pásmu 8 až 10(viz Obr. 6). Vzdálenost kotvení od okrajů stěn bude minimálně 

100 mm. Pro vyvrtání otvorů bude použita vrtačka bez příklepu se speciálním vrtákem do 

děrovaného zdiva. Vyvrtaný otvor musí být o 10 mm delší, než je výrobcem předepsaná 

kotevní hloubka. Vyvrtaný otvor bude očištěn od prachu. Po očištění bude umístěna talířová 

kotva tak, aby talíř dolehl až na úroveň tepelná izolace. Slabým poklepem kladiva na kotevní 

talíř bude provedeno zapuštění kotvy 0 až 2 mm pod rovinu tepelné izolace. Následně bude 

proveden poklep na hlavu ocelového rozpěrného trnu. Tím bude trn zároveň s povrchem 

hlavy kotvy. Montáž bude prováděna při teplotách přesahujících +5°C. 
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[28]    Obr. 6 Znázornění kotvení tepelně izolačních desek 
 
 

2.2.10.8 Základní výztužná vrstva 
 
Bude provedena základní výztužná vrstva Prince Color Z 301 super šedá. Na tuto vrstvu se 

přiloží skelná armovací síťovina Vertex R117. Provedení základní výztužné vrstvy bude 

realizováno nejpozději do 14 dní od nalepení izolantu. Při nesplnění této podmínky bude 

svrchní vrstva izolantu jemně zbroušena. Odstraníme při tom pouze degradovanou vrstvu. 

Před realizací plošné výztužné vrstvy ze síťoviny bude provedeno vyztužení hran, nároží a 

ostění celého objektu. Všechny tyto místa se vyztuží speciálními plastovými profily. 

V místech dilatací budou hrany vyztuženy speciálním profilem. Obvykle se klade směrem 

odspoda nahoru s přesahem 20mm. 

Nároží bude vyztuženo rohovým profilem se síťovinou a nadpraží nadokenním profilem. 

Rohy u oken a dveří budou vyztuženy diagonálními výztuhami z pruhů výztužné síťoviny o 

rozměrech 200x300 mm(viz Obr. 7).  Armovací síťovina bude vložena do vrstvy lepící malty 

ve svislých pásech. Přesah pásů bude min. 100 mm. Toto pravidlo platí i pro napojování na 

vyztužená místa rohů, ostění a nároží. Armovací vrstva bude provedena v tloušťce 6 mm. Do 

lepidla bude umístěna skleněná armovací síť, která bude následně překryta minimálně 1 mm 

lepidla. Stěrkové lepidlo bude naneseno pomocí zubatého hladítka. Velikost zubů hladítka 

bude 10x10mm.  Rovnou stranou hladítka následně zatlačíme ztužující síťovinu. Sklotextilní 
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síťovina bude v místě přesahů překryta minimálně 0,5 mm a v ostatních místech minimálně 1 

mm lepidlem Prince Color Z 301. Při tloušťce vrstvy 6 mm budou tyto podmínky dodrženy. 

 

[27]    Obr. 7 Diagonální výztuhy u okenního otvoru 
 
 

2.2.10.9 Provedení omítky 
 
Provedení omítky bude realizováno po dostatečném vyzrání podkladních vrstev. Podklad pod 

omítku bude ošetřen penetračním nátěrem Prince Color Multigrund PGU, který bude nanesen 

válečkem v jedné vrstvě na čistý povrch. 

Po nanesení penetračního nátěru dojde k dokonalému rozmíchání omítky vrtačkou 

s nádstavcem na míchání při maximálních otáčkách 500 otáček/min. Ředění omítky se obecně 

doporučuje 0,2 litru vody na 25 kg. Natahujeme nerezovým hladítkem a stahujeme na 

tloušťku zrna. Natažení a strukturování budeme podřizovat klimatickým vlivům, vzduchu od 

+5°C do +25°C a teplotě povrchu.   

 
 

2.2.10.10 Dokončovací práce 
 
Po provedení všech omítek bude stavbyvedoucím a mistrem provedena kontrola. 

Přezkoumána bude zejména rovinatost jak ve svislém, tak vodorovném směru. Po kontrole 

následuje realizace barevného nátěru, který bude určen investorem. Po provedení všech 

„špinavých“ prací bude provedeno ztržení fólií z oken, osazení parapetů a instalace 

klempířských prvků.  
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2.2.11 Jakost a kontrola kvality 

 
Všechny provedené práce na staveništi budou zkontrolovány během i po skončení provádění 

prací. Kontrola bude prováděna stavbyvedoucím a mistrem. Vždy po kontrole bude proveden 

zápis stavbyvedoucím do stavebního deníku. Dále se sledují klimatické podmínky. 

Provádíme kontroly: 

Zdění -před technologickou operací- splnění požadavků na podklad, který musí být 

vyrovnaný, čistý a bez cizích břemen, přítomnost určeného příslušenství a staviva.  

 -v průběhu technologické operace- správnost technologického postupu, rovinnost ve 

vodorovném a svislém směru, převázání staviva, provádění kotvení zdiva.  

 -po technologické operaci- rovinatost a svislost konstrukce, dostatečné převázání 

staviva, celistvost a pevnost konstrukce.  

vnitřní omítky: před technologickou operací- splnění požadavků na podklad, který musí být 

vyrovnaný, čistý a bez prachových částeček, drsný k lepšímu přilnutí, přítomnost určeného 

příslušenství a staviva.  

 -v průběhu technologické operace- správnost technologického postupu, 

rovinnost ve vodorovném a svislém směru 

-po technologické operaci- rovinatost ve vodorovném i svislém směru, 

celistvost a pevnost  

Lepení fasádního izolantu: před technologickou operací- splnění požadavků na podklad, 

který musí být vyrovnaný, čistý bez prachových částic a mastnoty, přítomnost určeného 

příslušenství a staviva.  

 -v průběhu technologické operace- kontrola tloušťky izolantu, 

umístění desek, rozmístění lepidla, kontrola spár mezí izolačními deskami a jejich případná 

úprava, kontrola vazeb mezi deskami, přítomnost určeného příslušenství ETICS. 

-po technologické operaci- rovinatost a celistvost tepelně 

izolačních desek.  

Kotvení hmoždinkami: před technologickou operací- přítomnost určených pomůcek a 

hmoždinek.    

 -v průběhu technologické operace- způsob vrtání a osazování 

 -po technologické operaci- počty rozmístěných hmoždinek, osazení 

a pevnost uchycení hmoždinek 

penetračního nátěru: před technologickou operací- čistota a vlhkost základní vrstvy, 

přítomnost určeného penetračního nátěru 
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-po technologické operaci- kontrola rozetření penetračního nátěru po 

celém povrchu 

vnější omítky: před technologickou operací- kontrola provedení penetračního nátěru, 

přítomnost určeného staviva a příslušných pomůcek 

-v průběhu technologické operace- tloušťka nanášené vrstvy omítky, 

rovinatost, správný technologický postup provádění 

-po technologické operaci- kontrola rovinatosti, strukturovanosti  

 
 

2.2.12 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 

Prováděcí firma odpovídá za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále též za 

údržbu a revize strojů, včetně el. nářadí a dalších pomůcek 

Všichni pracovníci na stavbě musí být před započetí prací seznámeni s bezpečnostními 

předpisy a technologickými postupy, které se jich týkají. 

Staveniště bude před započetím prací připraveno pro práci tak, aby nedošlo k úrazům a práce 

probíhaly plynule. 

Všichni pracovníci musí být na staveništi vybaveni pracovními a bezpečnostními pomůckami 

dle charakteru vykonávané práce. 

 Bude dodržováno nařízení vlády č.378/2001 Sb.[26] 

Práce budou vykonávány v souladu s v souladu se zákonem 309/2006 Sb.[23], kterým se 

upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy. 

Práce budou vykonávány v souladu s v souladu s nařízením vlády č.591/2006 Sb.[4], a 

nařízení č. 378/2006 Sb.[26] 

 
 

2.2.13 Ekologie 

 
Zahrnuje různé oblasti ochrany životního prostředí, které musí být dodrženy: 

 

Ochrana životního prostředí –  Zákon č. 17/1992 Sb.[7] 

     Zákon č. 114/1992 Sb.[8] 

     Zákon č. 93/2004 Sb.[9] 
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Odpadové hospodářství -  Zákon č. 185/2001 Sb.[10] 

Ochrana vod –   Zákon č. 150/2010 Sb.[11] 

Ochrana ovzduší –   Zákon č. 201/2012 Sb.[12] 

Nakládání s chemickými látkami – zákon č. 356/2003 Sb.[13] 
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2.3.1 Materiály použité při realizaci zdiva  
 
 

Materiály Spotřeba Celkem 

Pórobetonové zdivo Ytong tl.200mm 6,3m2/paleta 30 palet 

Zdící malta Ytong Pytel/m3 zdiva 38 pytlů 

Stěnová spona z korozivzdorné oceli Každá druhá spára 180 ks 

Natloukací hmoždinka   660 ks 

Tepelná izolace EPS NEO tl.120mm +10% rezerva 246 m2 

Tepelná izolace EPS NEO tl.50mm        +10% rezerva 
40 m2 

 
Kotvy tepelné izolace Ejotherm NTK 
U 170                       

Plocha 6 ks/m2 1774 ks 
 

Kotvy tepelné izolace Ejotherm NTK 
U 170                       

Roh 8 ks/ m2 653 ks 

Stěrkové lepidlo BASF Z301- 2 
vrstvy 

 
6 kg/ m2 

 
108 ks 

VERTEX R117 1,1m2 / m2 245 m2 

Penetrace multigrund PGU tl.1,5mm 0,22 kg/ m2 48,9 kg 

Omítka ZS multiputz tl.15mm 2,1 kg/m2 466,5 kg 

Cemix jednovrstvá omítka tl.10mm       12,5kg/m2/ cm 2350 kg 

Zakládací lišta tl.120mm  101 m 

Železobetonový překlad 2x70mm  Délka předkladu 1190 mm 16 ks 

Železobetonový překlad 2x70mm Délka předkladu 1790 mm 2 ks 

Železobetonový překlad 2x70mm Délka předkladu 2090 mm 2 ks 

Železobetonový překlad 2x70mm Délka předkladu 2690 mm 44 ks 

Tepelná izolace XPS tl. 60mm 60x240mm 72,58 m 
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2.3.2 Dodávka materiálů 

 
Převzetí všech staviv na staveništi bude kontrolováno stavbyvedoucím, nebo jim pověřený 

zástupce. Kontroluje se zejména počet kusů, a zda nebyl materiál poškozen během přepravy. 

Doprava materiálů na staveniště bude probíhat nákladními automobily o celkové nosnosti 

8000 kg. Pórobetonové bloky budou umístěny a zafóliovány na paletách o rozměrech 

1200x800mm. Celkem bude pro naši stavbu potřeba 30 ks palet. Po příjezdu na staveniště 

budou palety složeny na zpevněné plochy na staveništi.  

Překlady převážíme zafóliované na paletách 1200x800mm. Rovněž dovážíme nákladními 

automobily a po příjezdu na staveništi budou uloženy na zpevněné staveništní plochy.  

Zdící malta Ytong a vnitřní omítka bude dovezena v silech, která budou umístěna na předem 

připravená místa.  

Lepidlo na tepelnou izolaci bude dovezeno na paletách o rozměrech 1200x800mm, na kterých 

budou upevněny fólií proti pohybu. Penetrace multigrund a omítka multiputz bude 

přepravována v plastových nádobách a následně umístěno na zpevněné staveništní plochy. 

Perlinku vertex převáženou v rolích umístíme na zpevněnou plochu. 

Tepelná izolace bude dopravena v zafóliovaných balících. Kotvy tepelné izolace, natloukací 

hmoždinky a stěnové spony budou převezeny spolu s cihelnými bloky a budou uloženy do 

skladů na staveništi. 

Přeprava těžkých břemen na staveništi bude prováděna pomocí rychlostavitelného jeřábu 

Liebherr 81K.  

Liebherr 81K: maximální výška 40,4 m 

 maximální nosnost 6000 kg 

 maximální vyložení 45 m 

 
 

2.3.3  Všeobecně platné podmínky 

 
Při provádění zdících prací budou dodržována tyto pravidla: 

• Veškeré technické podmínky stanovené dodavatelem a technologický předpis pro 

provádění všech konstrukcí. 

• Nařízení vlády č. 9/2013 Sb.[24], kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

• Stavební zákon 350/2012 Sb.[25] 

• Požadavků na provádění ETICS   
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• Normy ČSN  73 0540-2[19] 

 
 

2.3.4 Obecné požadavky na skladování 

 
Skladování na staveništi bude provedeno na předem připravených plochách. Jednotlivý druh 

staviv má předepsané podmínky, za kterých jej můžeme skladovat. Pórobetonové bloky, 

překlady, tepelná izolace, lepidlo na tepelnou izolaci budou skladovány na zpevněné ploše ze 

stěrkového dusaného podsypu frakce 16-64, tl. 100 mm. Tato zpevněná plocha bude umístěna 

v bezprostřední blízkosti stavby, aby nedocházelo k prodlevám při vnitrostaveništní dopravě. 

Tyto staviva budou chráněna před povětrnostními vlivy plachtovinou, která zamezí jejich 

znehodnocení.  

Místo pro sila bude provedeno ze silničních panelů. Pod panely bude provedeno lóže 

z štěrkového podsypu. 

Kotvy tepelné izolace a stěnové spony budou uloženy v skladu na staveništi. Sklad je 

uzamykatelná buňka, chránící staviva před povětrnostními vlivy. 

 
 

2.3.5 Personální obsazení 
 
Vnitrostaveništní doprava těžkých břemen bude prováděna pomocí jeřábu Liebherr 81k. 

Vodorovná přeprava ostatních staviv bude prováděna ručně. Vertikální přeprava pak za 

pomocí staveništního výtahu Geda 200Z.  

Kontrola všech úkonů bude prováděna stavbyvedoucí. Ten provádí zápis do stavebného 

deníku. 

 
Složení pracovní skupiny: 

 

Obsluha jeřábu: 1 strojník jeřábu 

Zdění: 6 zedníků + 4 stavební pomocníci 

Ukládání překladu: 1 zedník + 1 stavební pomocník 

Míchací centrum: 1 zedník + 3 stavební pomocníci 

Mistr: během prací kontroluje dodržování technologického postupu 
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2.3.6 Stroje a pomůcky  

 
Vnitrostaveništní doprava: rychlostavitelný jeřáb Liebherr 81K.  

Horizontální přeprava menších staviv: staveništní výtah GEDA 200Z. 

Maltovací centrum: 2x míchačka Power Tec 125 l. 

                                2x Stavební kolečka 60l, lopata, kýbl, hrábě, 

Obvodový plášť: Zednické lžíce, koutová a rohová hladítka, hladítka hladká, hladítka zubová, 

stěrky, plastové strukturovací hladítko, univerzální nůž, válečky, štětce, pistole na PUR pěnu, 

krycí pásky, zakrývací fólie, kladivo, tužka, značkovací šňůra, vodováha, vrtačka, vrtáky 

patřičného průměru a délek, kladivo, nůž použitelný k řezání izolantu, hladítko s brusným 

papírem, hladítko na přitlačování izolantu, vodováha, dvoumetrová lať.   

 

 

2.3.7 Připravenost staveniště 

 
Materiál na realizaci obvodového pláště je před započetím prací uskladněn na staveništi. 

Uložen je buď na zpevněné ploše v bezprostřední blízkosti stavby, nebo v uzamykatelném 

skladu. Potřebné inženýrské sítě (voda, elektřina) jsou vyvedeny do míst realizace samotného 

obvodového pláště. Pro staveništní dopravu osob a materiálů bude použit jeřáb, nebo 

staveništní výtah. Jelikož bude obvodový plášť realizován ve výšce nad 1,5 metrů, bude 

provedeno systémové lešení od firmy Peri.  

Podklad pro provedení obvodových zdí musí být rovný, zbavený nečistot, zejména mastnoty, 

suchý, nesmí se v místě realizace nacházet žádné překážky, které by bránili bezpečné 

výstavbě. 

Podkladní konstrukce pro kontaktní zateplovací systém musí být soudržný a nosný – bez 

puchýřů, odlupujících se míst a bez aktivních trhlin v ploše. Čistý, bez prachových částic, 

mastných skvrn a zbytků barev. Rovný – Dodržení požadavků na rovinnost dle ČSN 73 29 

01[16].  Maximální přípustná nerovnost je 10 mm/m. Při větších nerovnostech bude podklad 

vyrovnán stěrkou.  Suchý – konstrukce nesmí vykazovat známky vlhkosti. Požadovaná teplota 

povrchu se bude pohybovat v rozmezí +5°C až +25°C. 
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2.3.8 Kontrola kvality v průběhu realizace 

 

Během prací bude na všechny práce dohlíženo mistrem, který se za správný technologický 

postup zodpovídá přímo stavbyvedoucímu. Po dokončení stavení etapy provede mistr se 

stavbyvedoucím kontrolu všech vykonaných prací a domluví se na dalším postupu. V případě, 

že bude vše v pořádku, práce mohou pokračovat. Vyskytne-li se problém, musí být okamžitě 

odstraněn.  

Během realizace se kontroluje rovinatost zdiva, převázání bloků, dodržování maltování spár 

mezi stavivem. Kontrolu provádíme jak vizuálně, tak i vodováhou, dvoumetrovou latí.  

Dodržování správných konzistencí tekutých a pastovitých hmot bude prováděno na základě  

vizuální kontroly. 

 

2.3.9 Předání prací 

 
Předání a převzetí staveniště bude řídit stavbyvedoucí, který provede zápis do stavebního 

deníku. Před započetí a skončení prací provede kontrolu staveniště a kontrolu provedených 

prací.  

 
 

2.3.10 Pracovní postup 
 

 

2.3.10.1 Připravenost pracoviště před započetím zdících prací 
 
Před započetím prací bude stavbyvedoucím, popřípadě mistrem zkontrolována hotovost všech 

doposud provedených konstrukcí. V místech realizace obvodové zdi nesmí překážet žádné 

břemena, která by mohla znemožnit správnou výstavbu. Dále bude provedena kontrola 

rovinatosti konstrukce. Konstrukce musí být zbavena nečistoty, zejména mastnoty aby došlo 

ke správnému spojení.  

 
 

2.3.10.2 Provedení cihelného zdiva 
 
Před započetí prací provedeme rozměření zdi a určíme postup prací. Na místě obvodového 

zdiva provedeme ložnou spáru o tl. 20 mm na kterou, pokládáme první řadu pórobetonových 
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bloků. Při pokládání dbáme na pevné osazení a zejména pak rovinatost staviva. Bloky 

poklepeme vždy zednickým kladívkem tak, aby stavivo bylo vyrovnané. Bloky po 

promaltování styčné spáry přirazíme těsně k sobě. Rovinatost jak vodorovnou, tak svislou 

kontrolujeme po celou dobu výstavby vodováhou a dvoumetrovou latí. Po vyzdění první řady 

na ni naneseme maltové lóže o tl. 1 až 3 mm. Dbáme na převázání bloků (viz. Obr. 1). 

Převázáním zajistíme vyšší pevnost konstrukce. Hodnota převázání je minimálně 100mm. Po 

položení druhé řady provedeme kotvení stěny do železobetonových sloupů. Kotvení 

provádíme stěnovými sponami, které dvěma vruty připevníme k železobetonovému sloupu. 

Druhou stranu spony ohneme tak, aby ležela v ložné spáře nad druhou řadou bloků. Ložnou 

spáru i se stěnovými sponami promaltujeme. Kotvení bude proveden v každé druhé spáře na 

obou krajích zdi. Proces opakujeme do té doby, než vyzdíme do výšky okenních otvorů. Ve 

výšce oken přesně rozměříme umístění otvorů a osadíme krajní bloky (ostění).  Následně 

opakujeme proces zdění až do výšky ukončení okenních otvorů. V této výšce provedeme nad 

otvory překlad z železobetonových překladů 2x70mm. Minimální délka uložení je 140 a 

190mm podle jejich délky. Mezi dva železobetonové překlady následně vložíme tepelnou 

izolaci XPS tl. 60mm a zabezpečíme jej proti pohybu ocelovým drátem. Následně dozdíme 

zbytek stěny až po železobetonový překlad.  

 
Obr. 1 Schéma vazby zdiva 

 
 

2.3.10.3 Provedení vnitřní omítky 
 
Před započetím prací na vnitřních omítkách bude provedena kontrola podkladního povrchu. 

Podkladní povrch musí být rovný, čistý bez prachových a mastných stop. Dále musí být 
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dostatečně drsný nasákavý, aby došlo k dokonalému sepjetí. Před započetí prací navlhčíme 

povrch staviva, aby došlo k lepšímu přilnutí. Jednovrstvá omítka Cemix tl.10 mm bude  

natahována hliníkovým hladítkem a zarovnána hliníkovou latí tak, aby tloušťka omítky byla 

min 10mm . Po 2 až 4 hodinách bude omítka vyhlazena a následně se nechá oschnout. 

 
 

2.3.10.4 Připravenost pracoviště před započetím prací na kontaktním                  

zateplovacím systému 

 
Před započetím prací budou zkontrolována ochrana oken a dveří. Výplně a rámy budou 

chráněna pomocí krycí fólie, které bude po dokončení výstavby stržena. Zkontroluje se 

rovinatost a čistota podkladní vrstvy.   

 
 

2.3.10.5 Založení tepelně-izolačního systému fasády 

 
Založení fasádního zateplovacího systému se provede pomocí zakládací lišty. Aby byla 

docílena rovinatost lišt, budeme při jejich instalaci provádět kontrolu rovinatosti. Kotvení lišt 

provedeme třemi hmoždinkovými šrouby na 1 bm. V nárožích a koutech provedeme seříznutí 

zakládacího profilu do příslušného úhlu, obvykle 45°. Mezi dvěmi zakládacími profily 

necháme vždy 2 až 3 mm mezera, která se poté spojí plastovými spojkami. 

 
   

2.3.10.6 Lepení fasádních izolačních desek  

 
Lepení izolačních desek bude prováděno vždy na sráz. Při lepení bude dodržován přesah 

desek a to minimálně 200 mm. Existují dva druhy lepení celoplošný a rámobodový. V našem 

případě použijeme rámobodový způsob upevňování tepelné izolace, který nám umožní 

vyrovnání nerovnosti zdiva a úsporu lepicí hmoty, kterou je Prince Color Z 301. Rámobodový 

způsob je obecně používán při nerovných podkladech s nerovností do 10 mm/m. Nanášení 

lepidla probíhá pomocí zednické lžíce, kterou se nanesou po obvodu a dovnitř desky 3 terče. 

Lepícím tmelem musí být pokryto minimálně 40% povrchu izolační desky.  

První řada desek bude pevně vložena do zakládací lišty (viz. Obr. 5). Lišta nesmí být 

zapuštěna do desky. Pokud se při následném lepení dostane hmota přes okraj na boční stranu 

desky, bude okamžitě seškrábnuta. Pokud se z jakéhokoliv důvodu mezi deskami vytvoří 
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spára o velikosti >2mm, bude vyplněna proužky z izolačního materiálu, nebo zaplněna 

polyuretanovou pěnou. Vyzrálá PUR pěna bude zaříznuta tak, aby s deskami tvořila rovinu. 

Desky budou vždy bez výjimek lepeny na vazbu. 

V rozích ostění klademe desky na vazbu tak, aby byla použita vždy jedna (viz. Obr. 4). 

Vodorovná i svislá vzdálenost od hrany ostění po hranu izolační desky nesmí být menší než 

100mm. Vodorovná ani svislá spára mezi deskami nesmí lícovat s ostěním oken a dveří. U 

ostění bude nalepena izolační deska v ploše s přesahem a deska určená na ostění, nadpraží a 

parapet bude do ní zasazena. Přesah desek se poté seřízne do roviny. 

Lepící hmota se nechá po provedení zatvrdnout. Zatvrdnutí trvá zhruba 24 až 48 hodin.  Vše 

záleží na klimatických podmínkách. Jestli se objeví mezi deskami nerovnosti je možné je 

lehce zbrousit jemným brusným papírem. Po broušení bude z povrchu desek odstraněn prach. 

                  
[27]    Obr. 2 Realizace tepelně izolačních 
desek-  
                           okenní otvor 

[27]    Obr. 3 Správné zaříznutí desky u 
okenního                    otvoru

 

                       
[27]    Obr. 4 Převázání tepelně izolačních 
desek v nároží                            

[27] Obr. 5 Zakládací lišta 
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2.3.10.7 Kotvení fasádního tepelně-izolačního systému 

 
Po 1 až 3 dnech podle bude provedeno kotvení tepelně izolačních panelů. Čas kotvení bude 

závislý na klimatických podmínkách. Lepící hmota mezi zdivem a izolačními deskami musí 

být zcela ztvrdlá. Minimální délka jedné hmoždinky byla výpočtem stanovena na 151 mm. 

Pro kotvení byly použity hmoždinky Ejotherm NTK U 170. Jedná se o zatloukací talířovou 

kotvu s ocelovým trnem.    

Dle ETICS určuje půdorysný tvar a šířka objektu okrajové pásmo, ve kterém bude počet  

hmoždinek vyšší než ve zbylé ploše. Náš Objekt je šířky větší než 14 m, z tohoto důvodu je 

šířka okrajového pásma 2 m. Objekt je vyšší než 8m a zároveň menší než 20 m. Tyto 

skutečnosti znamenají, že počet kotev podle dokumentů pro ETICS bude v ploše minimálně 6 

a v okrajovém pásmu 8 až 10 kusů (viz. Obr. 6). Vzdálenost kotvení od okrajů stěn bude 

minimálně 100 mm. 

Pro vyvrtání otvorů bude použita vrtačka bez příklepu se speciálním vrtákem do děrovaného 

zdiva. Vyvrtaný otvor musí být o 10 mm delší, než je výrobcem předepsaná kotevní hloubka. 

Vyvrtaný otvor bude očištěn od prachu. Po očištění bude umístěna talířová kotva tak, aby talíř 

dolehl až na úroveň tepelná izolace. Slabým poklepem kladiva na kotevní talíř bude 

provedeno zapuštění kotvy 0 až 2 mm pod rovinu tepelné izolace. Následně bude proveden 

poklep na hlavu ocelového rozpěrného trnu. Tím bude trn zároveň s povrchem hlavy kotvy. 

Montáž bude prováděna při teplotách přesahujících +5°C. 

 

 
 

[28] Obr. 6 Znázornění kotvení tepelně izolačních desek Základní výztužná vrstva 
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2.3.10.8 Základní výztužná vrstva 

 
Bude provedena základní výztužná vrstva Prince Color Z 301 super šedá. Na tuto vrstvu se 

přiloží skelná armovací síťovina Vertex R117. Provedení základní výztužné vrstvy bude 

realizováno nejpozději do 14 dní od nalepení izolantu. Při nesplnění této podmínky bude 

svrchní vrstva izolantu jemně zbroušena. Odstraníme při tom pouze degradovanou vrstvu. 

Před realizací plošné výztužné vrstvy ze síťoviny bude provedeno vyztužení hran, nároží a 

ostění celého objektu. Všechny tyto místa se vyztuží speciálními plastovými profily. 

V místech dilatací budou hrany vyztuženy speciálním profilem. Obvykle se klade směrem 

odspoda nahoru s přesahem 20 mm. 

Nároží bude vyztuženo rohovým profilem se síťovinou a nadpraží nadokenním profilem. 

Rohy u oken a dveří budou vyztuženy diagonálními výztuhami z pruhů výztužné síťoviny o 

rozměrech 200 x 300 mm (viz. Obr. 7).  Armovací síťovina bude vložena do vrstvy lepící 

malty ve svislých pásech. Přesah pásů bude min. 100 mm. Toto pravidlo platí i pro 

napojování na vyztužená místa rohů, ostění a nároží. Armovací vrstva bude provedena 

v tloušťce 6 mm. Do lepidla bude umístěna skleněná armovací síť, která bude následně 

překryta minimálně 1 mm lepidla. Stěrkové lepidlo bude naneseno pomocí zubatého hladítka. 

Velikost zubů hladítka bude 10x10 mm.  Rovnou stranou hladítka následně zatlačíme 

ztužující síťovinu. Sklotextilní síťovina bude v místě přesahů překryta minimálně 0,5 mm a 

v ostatních místech minimálně 1 mm lepidlem Prince Color Z 301. Při tloušťce vrstvy 6 mm 

budou tyto podmínky dodrženy. 

 
[27]    Obr. 7 Diagonální výztuhy u okenního otvoru 
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2.3.10.9 Provedení omítky 

 
Provedení omítky bude realizováno po dostatečném vyzrání podkladních vrstev. Podklad pod 

omítku bude ošetřen penetračním nátěrem Prince Color Multigrund PGU, který bude nanesen 

válečkem v jedné vrstvě na čistý povrch. 

Po nanesení penetračního nátěru dojde k dokonalému rozmíchání omítky vrtačkou 

s nástavcem na míchání při maximálních otáčkách 500 otáček/min. Ředění omítky se obecně 

doporučuje 0,2 litru vody na 25 kg. Natahujeme nerezovým hladítkem a stahujeme na 

tloušťku zrna. Natažení a strukturování budeme podřizovat klimatickým vlivům, vzduchu od 

+5°C do +25°C a teplotě povrchu.   

 
 

2.3.10.10 Dokončovací práce 

 
Po provedení všech omítek bude stavbyvedoucím a mistrem provedena kontrola. 

Přezkoumána bude zejména rovinatost jak ve svislém, tak vodorovném směru. Po kontrole 

následuje realizace barevného nátěru, který bude určen investorem. Po provedení všech 

„špinavých“ prací bude provedeno ztržení fólií z oken, osazení parapetů a instalace 

klempířských prvků.  

 
 

2.3.11 Jakost a kontrola kvality 

 
Všechny provedené práce na staveništi budou zkontrolovány během i po skončení provádění 

prací. Kontrola bude prováděna stavbyvedoucím a mistrem. Vždy po kontrole bude proveden 

zápis stavbyvedoucím do stavebního deníku. Dále se sledují klimatické podmínky. 

Provádíme kontroly: 

Zdění -před technologickou operací- splnění požadavků na podklad, který musí být 

vyrovnaný, čistý a bez cizích břemen, přítomnost určeného příslušenství a staviva.  

 -v průběhu technologické operace- správnost technologického postupu, rovinnost ve 

vodorovném a svislém směru, převázání staviva, provádění kotvení zdiva.  

 -po technologické operaci- rovinatost a svislost konstrukce, dostatečné převázání 

staviva, celistvost a pevnost konstrukce.  
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vnitřní omítky: před technologickou operací- splnění požadavků na podklad, který musí být 

vyrovnaný, čistý a bez prachových částeček, drsný k lepšímu přilnutí, přítomnost určeného 

příslušenství a staviva.  

 -v průběhu technologické operace- správnost technologického postupu, 

rovinnost ve vodorovném a svislém směru 

-po technologické operaci- rovinatost ve vodorovném i svislém směru, 

celistvost a pevnost  

Lepení fasádního izolantu: před technologickou operací- splnění požadavků na podklad, 

který musí být vyrovnaný, čistý bez prachových částic a mastnoty, přítomnost určeného 

příslušenství a staviva.  

 -v průběhu technologické operace- kontrola tloušťky izolantu, 

umístění desek, rozmístění lepidla, kontrola spár mezí izolačními deskami a jejich případná 

úprava, kontrola vazeb mezi deskami, přítomnost určeného příslušenství ETICS. 

-po technologické operaci- rovinatost a celistvost tepelně 

izolačních desek.  

Kotvení hmoždinkami: před technologickou operací- přítomnost určených pomůcek a 

hmoždinek.    

 -v průběhu technologické operace- způsob vrtání a osazování 

 -po technologické operaci- počty rozmístěných hmoždinek, osazení 

a pevnost uchycení hmoždinek 

penetračního nátěru: před technologickou operací- čistota a vlhkost základní vrstvy, 

přítomnost určeného penetračního nátěru 

-po technologické operaci- kontrola rozetření penetračního nátěru po 

celém povrchu 

vnější omítky: před technologickou operací- kontrola provedení penetračního nátěru, 

přítomnost určeného staviva a příslušných pomůcek 

-v průběhu technologické operace- tloušťka nanášené vrstvy omítky, 

rovinatost, správný technologický postup provádění 

-po technologické operaci- kontrola rovinatosti, strukturovanosti  
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2.3.12 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 

Prováděcí firma odpovídá za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále též za 

údržbu a revize strojů, včetně el. nářadí a dalších pomůcek 

Všichni pracovníci na stavbě musí být před započetí prací seznámeni s bezpečnostními 

předpisy a technologickými postupy, které se jich týkají. 

 

Staveniště bude před započetím prací připraveno pro práci tak, aby nedošlo k úrazům a práce 

probíhaly plynule. 

Všichni pracovníci musí být na staveništi vybaveni pracovními a bezpečnostními pomůckami 

dle charakteru vykonávané práce. 

 Bude dodržováno nařízení vlády č.378/2001 Sb.[26] 

Práce budou vykonávány v souladu s v souladu se zákonem 309/2006 Sb.[23], kterým se 

upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy. 

Práce budou vykonávány v souladu s v souladu s nařízením vlády č.591/2006 Sb.[4], a 

nařízení vlády č 378/2006 Sb.[26] 

 
 

2.3.13 Ekologie 

 
Zahrnuje různé oblasti ochrany životního prostředí, které musí být dodrženy: 

 

Ochrana životního prostředí –  Zákon č. 17/1992 Sb.[7] 

     Zákon č. 114/1992 Sb.[8] 

     Zákon č. 93/2004 Sb.[9] 

Odpadové hospodářství -  Zákon č. 185/2001 Sb.[10] 

Ochrana vod –   Zákon č. 150/2010 Sb.[11] 

Ochrana ovzduší –   Zákon č. 201/2012 Sb.[12] 

Nakládání s chemickými látkami – zákon č. 356/2003 Sb.[13] 
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VŠB- Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 
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2. Technologická část- Technologický postup provádění 

obvodového pláště objektu 

2.4  Technologický postup provádění obvodového pláště 

z izolačních a zateplovacích panelů  
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2.4.1 Materiály použité při realizaci izolačních a zateplovacích panelů 
 
 

Materiály Rozměr Celkem 

Panely Kingspan KS1000 AWP        1000x6840 mm 2 ks 

Panely Kingspan KS1000 AWP        1000x6420 mm 7 ks 

Panely Kingspan KS1000 AWP 1000x6320 mm 8 ks 

Panely Kingspan KS1000 AWP 1000x6000 mm 11 ks 

Panely Kingspan KS1000 AWP 1000x2740 mm 4 ks 

Panely Kingspan KS1000 AWP 1000x2640 mm 1 ks 

Panely Kingspan KS1000 AWP 1000x2420 mm 6 ks 

Panely Kingspan KS1000 AWP 1000x2290 mm 2 ks 

Panely Kingspan KS1000 AWP 1000x2080 mm 1 ks 

Panely Kingspan KS1000 AWP 1000x1940 mm 1 ks 

Panely Kingspan KS1000 AWP 1000x1680 mm 2 ks 

Panely Kingspan KS1000 AWP 1000x1300 mm 3 ks 

Panely Kingspan KS1000 AWP 1000x1110 mm 1 ks 

Panely Kingspan KS1000 AWP 1000x1030 mm 4 ks 

Panely Kingspan KS1000 AWP 1000x900 mm 5 ks 

Panely Kingspan KS1000 AWP 1000x750 mm  1ks 

Panely Kingspan KS1000 AWP 1000x700 mm 15 ks 

Panely Kingspan KS1000 AWP 1000x600 mm 1 ks 

Panely Kingspan KS1000 AWP 1000x550 mm 4 ks 

Panely Kingspan KS1000 AWP 1000x500 mm 13 ks 

Panely Kingspan KS1000 AWP 810x5700 mm 1 ks 

Panely Kingspan KS1000 AWP 520x5140 mm 1 ks 

Panely Kingspan KS1000 AWP 330x6840 mm 1 ks 

Panely Kingspan KS1000 AWP 330x6420 mm 3 ks 

Panely Kingspan KS1000 AWP 330x6320 mm 4 ks 

Panely Kingspan KS1000 AWP 330x6000 mm 7 ks 

Panely Kingspan KS1000 AWP 330x2420 mm 2 ks 

Panely Kingspan KS1000 AWP 330x660 mm 4 ks 

Panely Kingspan KS1000 AWP 330x490 mm 4 ks 
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Jäckl- čtvercový uzavřený profil S235 
JRH 16,979 kg/m 

120x120x5x3330 mm 70 ks 

Jäckl- čtvercový uzavřený profil S235 
JRH 16,979 kg/m 

120x120x5x2100 mm 44 ks 

Jäckl- čtvercový uzavřený profil S235 
JRH 16,979 kg/m 

120x120x5x1800 mm 1 ks 

Jäckl- čtvercový uzavřený profil S235 
JRH 16,979 kg/m 

120x120x5x1500 mm 1 ks 

Jäckl- čtvercový uzavřený profil S235 
JRH 16,979 kg/m 

120x120x5x750 mm 14 ks 

Kotvy do betonu FBN II 10/30   560 ks 

Ocelové pláty S235 JRH 360x120x5 mm 140 ks 

Samovrtné šrouby EJOT do panelu 5,5x155 mm 523 ks 

Ocelový rovnoramenný L-profil  50x50x4 mm 99 m 

Šrouby tex po 500mm 5,5x32 mm 50 ks 

PE páska na nosnou část (+10% 
rezerva) 

4x20 mm 480 m 

Montážní pěna Soudal 750ml  56 ks 

Klempířský prvek svislá lišta- spoj 
panelů 

250x0,6x3330 mm 10 ks 

Klempířský prvek rohová lišta- spoj 
panelů 

600x0,6x3330 mm 8 ks 

Nerezový trhací nýt Ф4mm, délka 12mm 720 ks 

Tmel MS polymer Soudal fix all 
classic 290ml 

290ml 32 ks 

Zakládací profil UD pro sádrokartón, 
pozink. 

50x50x0,6 mm 286 m 

Sádrokartonový profil UW 50, pozink. 50x50x0,6 mm 235 m 

Natloukací hmoždinka K 6/60 Ф6mm, délka 60 mm 229 m 

Napojovací pěnové těsnění Šířka 30 mm 286 m 

Samolepící páska výztužná  432 m 

Sádrokartonová deska Rigips RFI 1250x12,5x2000 mm 220 m2 

Spárovací tmel Rigips Vario 25kg/balení 5 ks 

Rychlošrouby TN  Ф 3,5 mm, délka 35 mm 1230 ks 
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Profil soklový s okapničkou FeZn 
0,6/60 mm 

 81 m 

Oplechování parapetu rš. 160  55,5 m 

 
 

2.4.2 Dodávka materiálů 

 
Převzetí všech staviv na staveništi bude kontrolováno stavbyvedoucím, nebo jim pověřený 

zástupce. Kontroluje se zejména počet kusů, a zda nebyl materiál poškozen během přepravy. 

Doprava materiálů na staveniště bude probíhat nákladními automobily o celkové nosnosti 

8000 kg. Izolační a zateplovaní panely Kingspan KS1000 AWP budou přepraveny na stavbu 

společně s klempířskými prvky, které jsou určené na oplechování okolo spojů dvou panelů. 

Ocelové prvky tedy, jäckly, ocelové pláty, ocelové rovnoramenné l-profily, budou na stavbu 

přepraveny hromadně. Zakládací profily UD, sádrokartonové profily UW50 a sádrokartonové 

desky budou přepravovány rovněž pospolu. Toto rozvržení umožní rychlejší orientaci 

v stavivech. Všechny tyto prvky budou uloženy na venkovních zpevněných plochách a po 

uložení budou překryty hrubou plachtovinou. Překrytí bude vyžadováno zejména u izolačních 

panelů a sádrokartonových desek Rigips. 

Panely Kingspan budou ve svazcích přepravována v horizontální poloze. Při přepravě 

jednotlivých kusů, při přepravě na místo ukotvení, bude přepravován ve svislé poloze. To 

umožní mechanické držáky. 

Menší staviva jako jsou kotvy do betonu, samovrtné šrouby, šrouby tex, trhací nýty a 

rychlošrouby TN budou přepravovány v papírových krabicích. Zbylé prvky jako Spárovací 

tmel, samolepící páska, pěnové těsnění, PE páska montážní pěna budou dovezena pospolu. 

Menší staviva budou všechny uložena v staveništním uzamykatelném skladu. 

Přeprava těžkých břemen na staveništi bude prováděna pomocí rychlostavitelného jeřábu 

Liebherr 81K. Zbylé staviva budou přenášena ručně.  

Liebherr 81K: maximální výška 40,4 m 

 maximální nosnost 6000 kg 

 maximální vyložení 45 m 
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2.4.3  Všeobecně platné podmínky 

 
Při provádění zdících prací budou dodržována tyto pravidla: 

• Veškeré technické podmínky stanovené dodavatelem a technologický předpis pro 

provádění všech konstrukcí. 

• Nařízení vlády č. 9/2013 Sb.[24], kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 S. 

• Stavební zákon 350/2012 Sb.[25] 

• Normy ČSN 73 0540-2[19] 

 
 

2.4.4 Obecné požadavky na skladování 

 
Skladování na staveništi bude provedeno na předem připravených plochách. Jednotlivý druh 

staviv má předepsané podmínky, za kterých jej můžeme skladovat. Izolační a zateplovaní 

panely Kingspan KS1000 AWP, klempířskými prvky, které jsou určené na oplechování okolo 

spojů dvou panelů. Ocelové prvky tedy, jäckly, ocelové pláty, ocelové rovnoramenné l-profily 

budou umístěny na zpevněné ploše. Tato zpevněná plocha bude umístěna v bezprostřední 

blízkosti stavby, aby nedocházelo k prodlevám při vnitrostaveništní dopravě. Tyto staviva 

budou chráněna před povětrnostními vlivy plachtovinou, která zamezí jejich znehodnocení. 

Překrytí plachtovinou vyžadují zejména panely Kingspan a sádrokartonové desky.  

Panely Kingspan budou uložena horizontálně a podepřena tak, aby nedošlo k jejich prohnutí.  

Menší staviva jako jsou kotvy do betonu, samovrtné šrouby, šrouby tex, trhací nýty, 

rychlošrouby TN, spárovací tmel, samolepící páska, pěnové těsnění, PE páska montážní pěna  

budou uloženy v skladu na staveništi. Sklad je uzamykatelná buňka, chránící staviva před 

povětrnostními vlivy. 

 
 

2.4.5 Personální obsazení 
 
Vnitrostaveništní doprava těžkých břemen bude prováděna pomocí jeřábu Liebherr 81k. 

Vodorovná přeprava ostatních staviv bude prováděna ručně. Vertikální přeprava pak za 

pomocí staveništního výtahu Geda 200Z.  

Kontrola všech úkonů bude prováděna stavbyvedoucí. Ten provádí zápis do stavebného 

deníku. 
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Složení pracovní skupiny: 

Obsluha jeřábu: 1 strojník jeřábu 

Nosná ocelová konstrukce: 3 svářeči, 4 pomocníci, 2 montážníci 

Upevnění panelů: 2 montážníci, 4 pomocníci 

Sádrokartonová interiérová stěna: 2 sádrokartonáři, 4 pomocníci 

Mistr: během prací kontroluje dodržování technologického postupu 

 

 

2.4.6 Stroje a pomůcky  

 
Vnitrostaveništní doprava: rychlostavitelný jeřáb Liebherr 81K.  

Horizontální přeprava menších staviv: staveništní výtah GEDA 200Z. 

                                2x Stavební kolečka 60 l, lopata, kýbl, hrábě, 

Obvodový plášť: Svářečka, zednické lžíce, koutová a rohová hladítka, hladítka hladká, 

univerzální nůž, válečky, pistole na PUR pěnu, krycí pásky, zakrývací fólie, kladivo, tužka, 

vrtačka, vrtáky patřičného průměru a délek, nůž použitelný k řezání sádrokartonových desek, 

hladítko s brusným papírem, vodováha, dvoumetrová lať. 

 

 

2.4.7 Připravenost staveniště 

 
Materiál na realizaci obvodového pláště je před započetím prací uskladněn na staveništi. 

Uložen je buď na zpevněné ploše v bezprostřední blízkosti stavby, nebo v uzamykatelném 

skladu. Potřebné inženýrské sítě (voda, elektřina) jsou vyvedeny do míst realizace samotného 

obvodového pláště. Pro staveništní dopravu osob a materiálů bude použit jeřáb, nebo 

staveništní výtah. Jelikož bude obvodový plášť realizován ve výšce nad 1,5 metrů, bude 

provedeno systémové lešení od firmy Peri.  

Podklad pro provedení obvodových zdí musí být rovný, zbavený nečistot, suchý, nesmí se 

v místě realizace nacházet žádné překážky, které by bránili bezpečné výstavbě. 
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2.4.8 Kontrola kvality v průběhu realizace 

 
Během prací bude na všechny práce dohlíženo mistrem, který se za správný technologický 

postup zodpovídá přímo stavbyvedoucímu. Po dokončení stavení etapy provede mistr se 

stavbyvedoucím kontrolu všech vykonaných prací a domluví se na dalším postupu. V případě, 

že bude vše v pořádku, práce mohou pokračovat. Vyskytne-li se problém, musí být okamžitě 

odstraněn.  

Během realizace se kontroluje správnost spojení ocelových prvků, správnost usazení všech 

prvků, dodržování technologických postupů. Kontrolu provádíme jak vizuálně, tak i 

vodováhou. 

Dodržování správných konzistencí tekutých a pastovitých hmot bude prováděno na základě  

vizuální kontroly. 

 

2.4.9 Předání prací 

 
Předání a převzetí staveniště bude řídit stavbyvedoucí, který provede zápis do stavebního 

deníku. Před započetí a skončení prací provede kontrolu staveniště a kontrolu provedených 

prací.  

 
 

2.4.10 Pracovní postup 

 
 

2.4.10.1 Připravenost pracoviště před započetím prací  
 
Před započetím prací bude stavbyvedoucím, popřípadě mistrem zkontrolována hotovost všech 

doposud provedených konstrukcí. V místech budoucí realizace nesmí překážet žádné 

břemena, která by mohla znemožnit správnou výstavbu. Dále bude provedena kontrola 

rovinatosti konstrukce. Konstrukce musí být zbavena nečistot.  

 
 

2.4.10.2 Provedení nosné ocelové konstrukce 
 
Ocelová nosná konstrukce bude provedena z oceli třídy S235. Jelikož se tato konstrukce bude 

skládat z více části, je její sjednocení naplánováno již na předem určeném místě na staveništi.  
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Ocelové pláty o rozměru 120 x 360 mm, budou svařeny s ocelovými čtvercovými jäckly o 

straně 120 mm a délce 3300 mm. Spoj bude proveden svařením tak, aby jäckl ležel ve středu 

ocelového plátu. Zbylá místa na ocelovém plátu, konkrétně 120 mm na každé straně od 

jäcklu, budou sloužit pro ukotvení do betonu. Takto svařené prvky (svislé příčníky), se 

dopraví na místo ukotvení. Následně dojde k přesnému rozvržení umístění. Svislé příčníky 

budou umístěny tak, aby vzdálenosti mezi nimi odpovídaly šířce oken. Vždy se umístí jeden 

svislý příčník z každé strany okenního otvoru. Po rozměření budou na tyto svislé příčníky 

přivařeny vodorovné příčníky, které lemují okenní otvor zdola a shora. Takto spojené 

příčníky budou kotveny vždy ve spod a navrchu pomocí kotev do betonu FBN II. Každý 

svislý příčník je ukotven osmi takovýmito kotvami. Ocelová nosná konstrukce pro panely, 

pokud nestojí v cestě železobetonová nosná konstrukce budovy, musí být vždy umístěna po 

obvodu okenních a jiných otvorů (viz. Obr 8). Takto bude zabezpečeno pevné ukotvení jak 

oken a dveří, tak i pevného ukotvení izolačních a zateplovacích panelů. 

 
Obr. 8 Umístění ocelové konstrukce 

 

2.4.10.3 Osazení izolačních a zateplovacích panelů 
 
Panely Kingspan KS1000 AWP budou horizontálně umísťovány z důvodu menší potřeby 

dořezávek, než by tomu bylo u vertikálního položení (viz. Obr 9). Na místo realizace budou 

těžké panely dopravovány pomocí jeřábu. Kotvení provádíme pomocí mechanického držáku 

(viz. Obr 10). Otvory po závlačkách budou skryty dalším panelem. Před založením prvního 

panelu bude v místě pod prvním panelem ukotven ocelový rovnoramenný l-profil 

50x50x4mm. Kotvené profilu bude provedeno pomocí šroubů tex 5,5 x 32mm po 500 mm. 

Šroubem tex bude provrtán i zakládací profil. Dále bude na vnější straně ocelové nosné a 

železobetonové konstrukce umístěna PE páska, která umožní lepší spoj mezi panelem a 
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ocelovou konstrukcí. Páska bude lepena pouze v místech, kde může dojít ke styku těchto dvou 

konstrukcí.   

Následně může dojít ke kotvení izolačních a zateplovacích panelů. Kladení panelů probíhá od 

spodu. První panel bude položen na ocelový l-profil a ihned bude ukotven samovrtnými 

šrouby EJOT 5,5 x 155 mm s těsnící podložkou. Kotvení panelů bude probíhat vždy v místech 

styku panelu a svislých a vodorovných příčníku. U styku se svislými příčníky kotvíme panel 

vždy třemi šrouby (cca po 30 cm). U styku s vodorovnými příčníky kotvíme panel vždy po 

cca 500mm. Po ukotvení prvního panelu bude provedeno uložení druhého. Panely jsou na 

sebe kladeny do zámků, díky čemuž je spoj mezi těmito prvky vždy pevný(viz Obr 11). 

Vzduchotěsnost spoje umožní silikonový tmel, který je do jedné z drážek zabudována při 

výrobě.   

Po ukotvení všech panelů pomocí samovrtných šroubů, bude provedeno těsnění v místech 

vertikálních spojů a to v ploše a rozích. Těsnění bude provedeno pomocí montážní pěny, která 

bude nanesena mezi panely. Po nabobtnání, bude pěna nožem oříznuta tak, aby nedošlo 

k poškození panelů. Pěnu zařízneme do roviny s panely. Takto utěsněné vertikální spoje 

budou překryty pozinkovanými plechy tl. 0,6 mm. Do plochy bude umístěn plech o šířce 250 

mm a do rohu plech šířky 600 mm. Plechy budou kotveny nerezovými trhacími nýty průměru 

4 a délce 12 mm. Nýty budou umístěny po 150 mm. Po upevnění plechů trhacími nýty bude 

plech zatmelen tmelem MS polymer. 

Zda budeme nuceni provést úpravu panelů Kingspan na staveništi, bude tato úprava 

provedena pouze pomocí předepsaných nástrojů. Řezání panelů bude provedeno pomocí ruční 

přímočaré pily. V žádném případě nesmí být řez proveden pomocí nástrojů, které nadměrně 

ohřívají plechy panelů. 

 

 
Obr. 09 Kladení izolačních a zateplovacích panelů 
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[29]Obr. 10 Mechanický držák panelu                               [30]Obr. 11 Vertikální spojení panelů  
 
 

2.4.10.4 Provedení sádrokartonové stěna 
 
Po dokončení anhydritového potěru na podlaze bude provedena sádrokartonová stěna. 

Sádrokartonové desky budou kotveny do ocelové nosné konstrukce pro panely a do 

hliníkových profilů. Hliníkové profily doplní již realizovanou ocelovou konstrukci tak, aby 

sádrokartonové desky byly pevně ukotveny.  

Zakládací hliníkové profily ukotvíme na vnitřní straně ocelové nosné konstrukce po celém 

obvodu (podlaha, stěny, strop) tak, aby žádný profil nevyčníval. Kotvení provádíme pomocí 

natloukacích hmoždinek K 6/60. Kotvíme po 600 mm. Sádrokartonové profily UW50 budou 

instalovány v roztečích po cca 600 mm a to buď pod a nad okenními otvory, nebo po celé 

výšce stěny. Tyto profily kotvíme k ocelové konstrukci pomocí šroubů tex a k zakládacím 

profilům pomocí perforace. Takto rozestavěné nosné prvky nám umožní dokonalému kotvení 

sádrokartonových desek. Profily stříháme pomocí nůžek na plech. Před započetím instalace 

sádrokartonových desek Rigips RFI tl. 12,5 mm bude v místě kontaktu nosná konstrukce 

desek a sádrokartonová deska umístěno napojovací pěnové těsnění šířky 30 mm. Toto pěnové 

těsnění nám umožní lepšímu sepjetí konstrukcí. Kotvení sádrokartonových desek bude 

probíhat pomocí rychlošroubů TN, které budou umístěny ve vzdáleností maximálně 25mm. 

Kotvení neprovádíme do vodorovných nosných profilů. Sádrokartonové desky budou 

instalovány i okolo otvorů. Konkrétně bude provedeno ostění a nadpraží. Řezání desek bude 

prováděno přímo v místě realizace pomocí nože na sádrokartón. Po osazení a ukotvení 

sádrokartonových desek bude proveden spárování pomocí spárovacího tmelu Rigips Vario. 

Místa spojů dvou desek vyztužíme výztužnou páskou, která bude vlepena do tmele. Po 

oschnutí tmele bude spárování provedeno ještě jednou. Ihned po druhém spárování bude 
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provedeno vyhlazení. Po vyhlazení je konstrukce přichystaná na konečnou povrchovou 

úpravu v podobě nátěru. Nátěr bude vybrán podle investora.  

 

2.4.10.5 Dokončovací práce 
 
Po zaspárování sádrokartonových desek bude stavbyvedoucím a mistrem provedena kontrola. 

Přezkoumána bude zejména rovinatost jak ve svislém, tak vodorovném směru. Po kontrole 

následuje realizace barevného nátěru, který bude určen investorem. Po provedení všech 

„špinavých“ prací bude provedeno ztržení fólií z oken, osazení parapetů a instalace 

klempířských prvků.  

 
 

2.4.11 Jakost a kontrola kvality 

 
Všechny provedené práce na staveništi budou zkontrolovány během i po skončení provádění 

prací. Kontrola bude prováděna stavbyvedoucím a mistrem. Vždy po kontrole bude proveden 

zápis stavbyvedoucím do stavebního deníku. Dále se sledují klimatické podmínky. 

Provádíme kontroly: 

Ocelová nosná konstrukce -před technologickou operací- splnění požadavků na podklad, 

který musí být vyrovnaný, čistý a bez cizích břemen, přítomnost určeného příslušenství a 

staviva.  

 -v průběhu technologické operace- správnost technologického postupu, rovinnost ve 

vodorovném a svislém směru, správné kotvení 

 -po technologické operaci- rovinatost a svislost konstrukce, celistvost a pevnost 

konstrukce.  

Osazení panelů Kingspan: před technologickou operací- splnění požadavků na podklad, 

který musí být celistvý a pevný, přítomnost určeného příslušenství a staviva.  

 -v průběhu technologické operace- správnost technologického postupu, 

rovinnost ve vodorovném a svislém směru 

-po technologické operaci- rovinatost ve vodorovném i svislém směru, 

celistvost a pevnost  

Sádrokartonová stěna: před technologickou operací- splnění požadavků na podklad, který 

musí být vyrovnaný a pevný, přítomnost určeného příslušenství a staviva.  
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 -v průběhu technologické operace- správnost technologického 

postupu, správnost kotvení a umísťování prvků 

-po technologické operaci- rovinatost, celistvost a hladkost 

sádrokartonových desek 

 
 

2.4.12 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 

Prováděcí firma odpovídá za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále též za 

údržbu a revize strojů, včetně el. nářadí a dalších pomůcek 

Všichni pracovníci na stavbě musí být před započetí prací seznámeni s bezpečnostními 

předpisy a technologickými postupy, které se jich týkají. 

Staveniště bude před započetím prací připraveno pro práci tak, aby nedošlo k úrazům a práce 

probíhaly plynule. 

Všichni pracovníci musí být na staveništi vybaveni pracovními a bezpečnostními pomůckami 

dle charakteru vykonávané práce. 

 Bude dodržováno nařízení vlády č.378/2001 Sb.[26] 

Práce budou vykonávány v souladu s v souladu se zákonem 309/2006 Sb.[23], kterým se 

upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy. 

Práce budou vykonávány v souladu s v souladu s nařízením vlády č.591/2006 Sb.[4] a 

nařízení vlády č 378/2006 Sb.[4 

 
 

2.4.13 Ekologie 

 
Zahrnuje různé oblasti ochrany životního prostředí, které musí být dodrženy: 

 

 Ochrana životního prostředí –  Zákon č. 17/1992 Sb.[7] 

     Zákon č. 114/1992 Sb.[8] 

     Zákon č. 93/2004 Sb.[9] 

Odpadové hospodářství -  Zákon č. 185/2001 Sb.[10] 

Ochrana vod –   Zákon č. 150/2010 Sb.[11] 



Diplomová práce 

 

 84 Bc. Petr Očenášek 
 

Ochrana ovzduší –   Zákon č. 201/2012 Sb.[12] 

Nakládání s chemickými látkami – zákon č. 356/2003 Sb.[13] 
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Závěr: 

 

Zhodnocení obvodových plášťů pro navrhovanou administrativní budovu 

 

Hodnoceny byly tři varianty obvodových plášťů, jež jsou navrženy na 3. NP administrativní 

budovy.  Tyto varianty jsou v dnešní době nejvíce používané při stavbách tohoto typu 

objektu. 

 

• První variantou je plášť z cihelných bloků Heluz 20 tl. 200mm s kontaktním 

zateplovacím systémem. Zateplení bylo provedeno z izolace BASF EPS 70 NEO o 

tloušťce 120mm. Celková tloušťka konstrukce po veškerých úpravách je 359mm.  

• Druhá varianta je plášť z pórobetonových bloků Ytong P4-500 tl. 200mm 

s kontaktním zateplovacím systémem. Zateplení bylo provedeno z izolace BASF EPS 

70 NEO o tloušťce 120mm. Celková tloušťka konstrukce po veškerých úpravách je 

359mm.  

• Poslední variantou je systém izolačních a zateplovacích panelů Kingspan KS1000 

AWP tl. 120mm,které budou kotveny na ocelové profily. Celková tloušťka konstrukce 

po všech úpravách bude 260mm.  

 

Hodnocení probíhalo z tří hledisek, a to: tepelně technického 

 - finančního 

 - rychlosti realizace 

 

Tepelně technické hledisko: 

 
Konstrukce byly posouzeny na součinitel prostupu tepla, přičemž musel být splněn požadavek 
na šíření vlhkosti v konstrukci.  
 

Výsledky: Součinitel prostupu tepla U (W/m2K) 

  
Cihelné bloky + ETICS 0,23 W/m

2
K 

  
Pórobetonové bloky + ETICS 0,19 W/m

2
K 

  
Izolační a zateplovací panely 0,187 W/m

2
K* 
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* hodnota uváděná výrobcem izolačních a zateplovacích panelů Kingspan.  
 
 
Finanční: 

 
Rozpočet byl proveden vždy na obvodovou výplňovou konstrukci v 3. NP administrativní 

budovy. Do rozpočtu nebyly zakalkulovány náklady na výplně otvorů a povrchové úpravy 

plášťů. 

 

Výsledky: Náklady na realizaci (Kč) 

  
Cihelné bloky + ETICS 744 379 Kč 
  
Pórobetonové bloky + ETICS 739 892 Kč 
  
Izolační a zateplovací panely 1 044 117 Kč 
 
 
Rychlosti realizace: 

 

Výsledky: Počet dnů realizace 

  
Cihelné bloky + ETICS 45 dnů 
  
Pórobetonové bloky + ETICS 45 dnů 
  
Izolační a zateplovací panely 36 dnů 
 

 

Vyhodnocení: 
 
Z tepelně technického hlediska dopadla nejlépe konstrukce tvořená z izolačních a 

zateplovacích panelů Kingspan.  Tato konstrukce dopadla nejlépe, i co se týče rychlosti 

realizace. Z finančního hlediska dopadl nejlépe obvodový plášť tvořen pórobetonovými bloky 

a kontaktním zateplovacím systémem. 

Pro tuto konkrétní stavbu byly doporučeny první dvě varianty, které jsou svými výsledky 

téměř totožné a pro tento objekt s velkým množstvím okenních a dveřních otvorů jsou 

vhodnější volbou. 
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Izolační a zateplovací panely jsou vhodnější pro velkoprostorové objekty s menším počtem 

okenních a dveřních otvorů.   
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