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ANOTACE 

 

Tématem diplomové práce je sanace bytového panelového domu T 06 B. Jejichţ cílem 

je energetická úspora na vytápění. Rekonstrukce obvodového pláště a lodţií bytového domu. 

 

V rámci diplomové práce je zpracován návrh rekonstrukce bytového jádra, která by 

postupně probíhala v jednotlivých bytech panelového domu. 

 

V části pozemního stavitelství je řešena situace panelového domu v stávající a nové 

variantě. V části technologické je řešen technologický postup výstavby bytového jádra spolu 

s rozpočtem a harmonogramem. Další součástí práce je vypracování plánu BOZP na staveništi 

sanovaného objektu. 

 

 

ANOTATION 

 

 The thesis is focused on remediation of prefab hause T06 B. The aim of remediation is 

to attain energy savings for heating. Create a vision of reconstruction of cladding and 

balconies. 

 

 In the thesis there is also included a draft of core reconstruction, that should take a 

place step by step in all the flats, that are situated in the prefab. 

 

In the part of the building construction I focus on the comparison of the current state 

of the panel house and the state after the reconstruction. Technological part focuses on the 

technological methods that are used for a core reconstruction, including the budget and work 

schedule. The end of the thesis is focused on Occupational safety and health on the 

construction site. 
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A) ÚVOD 

 

V rámci diplomové práce jsem se zabýval sanací panelového bytového domu. Z 

důvodu nevyhovující tepelně technických vlastností obvodového pláště budovy zpracuji 

stavebně technologický projekt pro stavební povolení na zateplení panelového domu T06B-

BTS, dle platných vyhlášek a zákonů. Cílem sanace domu je především sníţit náklady na 

vytápění v zimních měsících, prodlouţit ţivotnost stavby, zvýšit komfort bydlení obyvatelům 

domu a v neposlední řadě také přispět k celkovému architektonickému zkrášlení okolí.  

 

V rámci sanace se řeším zateplení obvodového pláště budovy, zateplení střechy a 

provedení nové hydroizolace,  zateplení stropu 1.PP pod byty. Dále je v rámci sanace 

zpracován návrh rekonstrukce bytového jádra, která z důvodu nevyhovujících umakartových 

bytových jader budou postupně vyměněna v celém domě. V technologické části řeším postup 

provádění rekonstrukce bytových jader. Dalšími výstupy budou rozpočty rekonstrukcí a 

harmonogramy prováděných prací.  

 

 V poslední části diplomové práce řeším plán BOZP na staveništi, který je důleţitou a 

častí projektu. Vzhledem k tomu, ţe v praxi neexistuje bezpečná stavba, je snaha 

vypracováváním plánu BOZP sníţit riziko na nejniţší moţnou a ekonomickou úroveň. Cílem 

je prostudování problematiky BOZP a stanovení nebezpečných činností a rizik spojených s 

konkrétní stavbou a především návrh opatření a podmínek zajišťující bezpečnost zaměstnanců 

a obyvatel domu během rekonstrukce. 
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a)     Identifikační údaje 

 

Název akce:  SANACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU ,  

    BOZP NA STAVENIŠTI 

 

Místo stavby: Nedbalova 2412/9 

Parcela číslo: 620/19 

Stupeň PD: projektová dokumentace pro stavební povolení 

Kraj: Moravskoslezský kraj 

Stavební úřad: Karviná 

Investor: Společenství vlastníku, Nedbalova 2412/9, Karviná Nové Město  

Dodavatel stavby: VIPOL Stavby 

Projektant:    Bc. Jaroslav Tesař 

 

 

b) Údaje o dosavadním využití, majetkoprávní vztahy 

 

-Jedná se o stávající obytný dům a majitelem jsou: „Společenství vlastníku jednotek 

domu č.p. 2412/9”. 

 

 

c) Přehled provedených průzkumech a napojení na infrastrukturu 

 

 -Byla provedena prohlídka stávajícího objektu. 

 -Pro zhotovení projektu byly provedeny potřebné výpočty. 

 -Objekt je napojen na stávající  dopravní a technickou infrastrukturu a zůstává beze 

 změn. 
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d) Splnění požadavků dotčených orgánů 

 

-Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku poţární ochrany ze dne 22.4.2013 zn. 

Prev-1036/KA-2013. 

-HZS MK v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb. o 

požární ochraně [1], ve znění pozdějších předpisů, posoudil dokumentaci předloţenou 

dne 8.4.2013. K výše uvedené dokumentaci vydává souhlasné stanovisko. 

-Magistrát města Karviné, odbor ţivotního prostředí na základě předloţených 

stanovisek dotčených orgánů s  uvedenou stavbou souhlasí. 

-Tato projektová dokumentace splňuje poţadavky stanovené v poţárně bezpečnostním 

řešení rekonstrukce bytového jádra . 

-Ostatní poţadavky nebyly pro projekt stanoveny. 

 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

 -Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavbu [2], v plném znění: 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o stávající objekt je hlavním předmětem stavebních 

úprav naplnění ustanovení § 16 Úspora energie a tepelná ochrana. Stavba dále splňuje 

poţadavky vyhlášky.  

-Dále projekt řeší následující stavební úpravy dané v Nařízení vlády 468/2012 o použití 

 prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytnutých právnickýma a 

fyzický osobám na opravy a modernizace domů -příloha 1 [3]. 

 

 

Část A: 

1. Sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby: 

 -Nebude prováděna. 

2. Sanace statických poruch nosné konstrukce: 

 -Nebude prováděna, nedošlo ke statickým poruchám. 

3. Oprava obvodového pláště a reprofilace styků dílců obvodového pláště: 

 -Před vlastním zateplením bude provedena oprava obvodového pláště, včetně 

 vyplnění stávajících spár PUR pěnou. 
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4. Oprava lodţií nebo balkónů včetně zábradlí: 

 -V rámci stavebních úprav bude provedena oprava podlahy lodţií. t.j. odstranění 

 stávajících vrstev, provedení hydroizolace včetně nové nášlapné protiskluzové vrstvy 

 a bude provedena výměna stávajícího zábradlí dle projektové dokumentace. Bude 

 provedena oprava obnaţené výztuţe včetně její sanace správkovými betony. 

5. Zateplení neprůsvitného obvodového pláště se současnou sanací obvodového pláště: 

 -Obvodový plášť bude zateplen izolantem v tl. 100 mm, dle výpočtu. 

6. Náhrada vnějších otvorových výplní tepelně technicky, případně hlukově 

dokonalejšími materiály: 

 -Bude provedena výměna původních dřevených oken a balkonových dveří za 

 plastová s U=1,1W/m
2
K. Budou vyměněna sklepní a chodbové ocelová okna ta 

 plastová  s U=1,1W/m
2
K. 

7. Opravy a zateplení střech včetně nástaveb, kterými jsou například strojovny, pergoly 

atd.: 

 -Bude provedeno zateplení střechy tepelným izolantem tl. 150 mm včetně nové 

 hydroizolační vrstvy. 

8. Vyregulování otopné soupravy: 

 -Bude provedeno průběţně dodavatelem tepla. 

9. Oprava nebo výměna rozvodů zdravotních instalací a plynu: 

 -Nebude prováděna. 

 

Část B 

10. Výměna balkónů nebo oprava lodţií, balkonů včetně zábradlí: 

 -V rámci stavebních úprav bude provedena oprava podlahy lodţií. t.j. odstranění 

 stávajících vrstev, provedení hydroizolace včetně nové nášlapné protiskluzové vrstvy 

 a bude provedena výměna stávajícího zábradlí dle projektové dokumentace. Bude 

 provedena oprava obnaţené výztuţe včetně její sanace správkovými betony. 

11. Zateplení vybraných vnitřních konstrukcí: 

 -Bude provedeno zateplení stropu nad 1.PP tepelným izolantem v tl. 60 mm včetně 

 nové povrchové úpravy. 

12. Zkvalitnění ústřední regulace otopné soupravy: 

 -Bude provedena průběţně dodavatelem tepla. 
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13. Oprava nebo výměna výtahu včetně nutných zásahů do konstrukce výtahové šachty: 

 - V rámci rekonstrukce nebude prováděna. 

14. Oprava nebo výměna elektrických zařízení a rozvodů; silnoproud, slaboproud: 

 - V rámci rekonstrukce nebude prováděna. 

  

Část C 

15. Výměna vstupních stěn do objektů s uplatněným řešení, které zabezpečuje jejich 

ochranu před ničením vandaly: 

 -Bude provedena výměna obou vstupních dveří do domu. Stávající prosklená stěna 

 včetně vstupních hlavních dveří bude demontována a nahrazena novými hliníkovými 

 dveřmi včetně dozdívky. 

16. Repase nebo výměna vstupních dveří do bytů: 

 -Nebude prováděna. 

17. Oprava objektových předávacích stanic nebo strojoven se zařízením pro přípravu 

teplé uţitkové vody: 

 -Nebude prováděna. 

18. Modernizace otopné soustavy včetně vyuţití obnovitelných zdrojů energie spojená s 

výměnou rozvodů a případně otopných těles: 

 -Nebude prováděna. 

19. Oprava nebo modernizace bytového jádra včetně rozvodů elektřiny, zdravotních 

instalací a plynu: 

 -Bude prováděna průběţně v celém domě. 

20. Oprava nebo modernizace vzduchotechniky: 

 -Budou osazeny turbíny LOMANCO [19]. 

21. Zřízení nového výtahu anebo oprava nebo výměna výtahu včetně nutných zásahů 

do konstrukce výtahové šachty: 

 -V rámci rekonstrukce nebude řešeno. 

22. Oprava hromosvodů a protipoţárních zařízení a konstrukcí: 

 -Po provedení zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce bude provedena 

 oprava popř. výměna hromosvodu včetně nové revizní zprávy. 
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Část D 

23. Instalace termosolárních panelů: 

 -Nebude prováděna. 

24. Zasklení lodţií nebo balkónů: 

 -Bude provedena příprava pro zasklení lodţií. 

25. Obnova předloţených vstupních schodů a zábradlí, zídek a dlaţby: 

 -Bude provedeno v rámci stavebních úprav. Dále bude znovu osazen okapový 

 chodník z dlaţdic 500/500/50mm. 

26. Oprava vnitřních stěn a stropů: 

 -Bude provedeno zateplení stropu 1.PP. 

27. Oprava nášlapných vrstev a konstrukcí podlah ve společných prostorách: 

 -V rámci rekonstrukce bude provedena oprava nášlapných vrstev lodţií. 

28. Oprava komunikačních prostor: 

 -Bude provedena výměna cca 25 m
2 

přístupového chodníku k obytnému domu. 

 Stávající asfaltobeton bude nahrazen zámkovou dlaţbou DITON ÍČKO tl.60 mm[14]. 

29. Úprava vstupního a schodišťového prostoru včetně schránek a osvětlení: 

 -Bude provedena výměna dopisních schránek a osvětlení vstupu domu na pohybová 

 čidla. 

30. Měření spotřeby tepla na vytápění, spotřeby teplé uţitkové vody, spotřeby studené 

vody: 

 -Bude provedeno průběţně dodavatelem tepla. 

31. Náhrada rozvodů plynu pro vaření za rozvod elektřiny: 

 -Nebude prováděna. 

32. Modernizace rozvodu teplé uţitkové vody, zejména pákové baterie, izolace 

stoupacího potrubí, bytový vodoměr teplé uţitkové vody: 

 -Nebude prováděna. 

33. Změny dispozičního řešení bytu: 

 -Nebude prováděna. 

34. Bytové mezonetové nástavby při sloučení bytu v nejvyšším podlaţí: 

 -Nebude prováděna. 

35. Projektové práce, projektová dokumentace: 

 -Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 [4]. 
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36. Statický posudek: 

 -V rámci projektové dokumentace není zpracován statický posudek. 

37. Revize technického zařízení budov: 

 -Nebude prováděna. 

38. Získání průkazu energetické náročnosti budovy: 

 -V rámci dokumentace, je zpracováno posouzení navrţených konstrukcí. 

 

 

f) Údaje o splnění regulačního plánu 

  

-Jedná se o stávající objekt typ T 06 B, který bude rekonstruován dle dané projektové 

dokumentace a výpočtů. 

 

 

g) Věcné a časové vazby 

 

-Stavba nemá vazby na stavby související a podmiňující. 

 

 

h)     Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby 

 

          Dokončení projektu stavby červen 2013 

 Zahájení stavby červenec 2013 

 Ukončení stavby listopad 2013 

 

 Bude provedeno zateplení obvodového pláště budovy dle projektové dokumentace, 

výměna oken a vstupních dveří. Dále bude provedeno zateplení střechy včetně nové 

hydroizolace. Oplechování střechy bude demontováno a nahrazeno novým z plechů LINDAB 

[15] včetně oplechování prostupů. Zateplení stropu nad 1.PP. Vnější parapety budou z plechů 

LINDAB [15] a vnitřní z desek POSTFORMING. Dále bude demontováno stávající zábradlí 

lodţií a nahrazeno novým zábradlím s výplní MAX EXTERIOR [16]. Stávající podlaha lodţií 

bude odstraněna a nahrazena novou včetně nové  hydroizolace a protiskluzových dlaţdic. 
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Okapový chodník bude demontován a zpět osazen po provedení zateplení, předpokládaná 

výměna dlaţdic 50%.  

 Proběhne kompletní rekonstrukce bytového jádro v bytě č. 6 v 2.NP podlaţí. Jádro bude 

nově vyzděno z pórobetonových tvárnic YTONG, dle projektové dokumentace. Postupně budou 

takto rekonstruovány všechny byty v domě, ale tato rekonstrukce není zahrnuta v celkovém 

rozpočtu rekonstrukce a harmonogramu, ale zpracována pouze jako dílčí návrh rekonstrukce 

domu. 

 

 

i)      Orientační statistické údaje o stavbě 

 

Hodnota stavebních úprav bytového domu viz. samostatný rozpočet 

Zastavěná plocha celkem: 218,52 m
2
 

Obestavěný prostor: 3 340,00 m
3
 

Vytápěná obytná plocha 1 020,00 m
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Karviné dne 15.06.2013     Vypracoval: Bc. Jaroslav Tesař
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Obsah souhrnné technické zprávy: 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Zhodnocení staveniště 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

c) Technické řešení 

d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 

e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 

f) Vliv stavby na ţivotní prostředí 

g) Bezbariérové řešení okolí stavby  

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků 

i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby    

j) Vliv stavby na okolí 

k) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

l) Členění stavby na stavební objekty 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

3. Poţární bezpečnost 

4. Hygiena, ochrana zdraví a ţivotního prostředí 

5. Bezpečnost při uţívání 

6. Ochrana proti hluku 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

8. Bezbariérové řešení stavby 

9. Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 

10. Ochrana obyvatelstva 

11. Inţenýrské stavby (objekty) 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch 

b) Zásobování vodou 

c) Zásobování energiemi 

d) Řešení dopravy 

e) Povrchové úpravy okolí stavby 

f) Elektronické komunikace 
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1.    Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) Zhodnocení staveniště 

 

Jedná se o stávající obytný dům na ulici Nedbalova, V Karviné Novém Městě, který 

bude dle projektové dokumentace zateplen a opraven. 

 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

Stávající bytový dům je v konstrukční soustavě T 06 B. V obytném dome je celkem 18 

bytových jednotek v 6. NP a jedno podzemní podlaţí. U rekonstrukce se bude jednat o 

zateplení jiţní a severní stěny včetně soklu, barevné schéma  je přiloţené v projektové 

dokumentaci ve výkresové části. Stávající zábradlí lodţií bude demontováno a nahrazeno 

novým s výplní MAX EXTERIOR. 

 

 

c) Technické řešení 

 

Jedná se o zateplení jiţní a severní stěny včetně soklu, dle projektové dokumentace. 

Zateplení provést dle technologických pravidel dodavatele BAUMIT PRO. Veškeré detaily je 

třeba realizovat dle pravidel certifikovaného systému BAUMIT [17]. Obvodové stěny budou 

zatepleny izolantem tl. 100 mm polystyrenem BAUMIT EPS-F. Špalety kolem oken a dveří 

budou opatřeny izolantem tl. 20 mm, strop lodţií a ţiletky izolantem tl. 30 mm. Sokl bude 

zateplen izolantem AUSTROTHEM XPS TOP GK tl. 50mm [17]. Skladba zateplení viz. 

projektová dokumentace. Omítkoviny tj. vnější povrchové úpravy budou provedeny z 

probarvené omítky BAUMIT NANOPORTOP zrno 2,0 mm (točená) v barvách dle barevného 

řešení v projektu. Sokl bude opatřen omítkovinou BAUMIT MOSAIKTOP. 

 

Současně bude provedena výměna stávajících oken a balkonových dveří včetně oken 

sklepních za plastové prosklené. Prosklené stěny na mezipatrových podestách budou 

demontovány a budou nahrazeny plastovými okny včetně dozdívky z pórobetonových tvárnic 

YTONG tl. 300 mm.  
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Obojí vstupní dveře budou demontovány a nahrazeny hliníkovými dveřmi. U hlavního 

vstupu bude zbývající prosklená stěna dozděna z pórobetonových tvárnic YTONG tl. 300mm 

a osazen nový dopisní schránkový panel a zvonkové plato. 

 

Strop nad 1.PP bude zateplen tepelným izolantem v tl. 60 mm včetně povrchové 

úpravy. Dále bude provedeno zateplení střechy tepelným izolantem EPS 100 S STABIL tl. 70 

mm a na něj kolmo EPS 100 S STABIL tl. 80 mm včetně nové hydroizolace FIRESTONE 

RUBBERGARD EPDM tl. 1,4 mm [18]. Oplechováni střechy bude demontováno a 

nahrazeno novým oplechováním LINDAB, včetně oplechování prostupů. Vnější parapety 

budou z plechů LINDAB, vnitřní parapety POSTFORMING. Střísky nad lodţiemi budou 

oplechovány krytinou z plechů LINDAB v barvě šedé.  

 

Stávající zábradlí bude demontováno a nahrazeno novým s výplní deskami MAX 

EXTERIOR. Stávající podlaha bude odstraněna a nahrazena novou včetně nové tekuté 

hydroizolace a protiskluzových dlaţdic.  

 

Okapový chodník bude demontován a osazen zpět po provedení zateplení s 

předpokládanou výměnou 50% dlaţdic. 

 

Bude provedena demontáţ starého umakartového jádra včetně zařizovacích předmětů. 

Strţení nášlapných vrstev linolea v koupelně, WC, kuchyni a chodbě. Stávající bytové jádro 

bude nahrazeno vyzděným jádrem z pórobetonových tvárnic YTONG o tl. 100, 75 a 50 mm. 

Budou provedeny nové rozvody vody, odpadů, plynu a elektřiny. Veškeré instalace povedou 

zasekané v příčkách. Provede se nový keramický obklady v koupelně, WC a za kuchyňskou 

linkou. Stávající nášlapné vrstvy v chodbě, kuchyni, koupelně a WC budou nahrazeny 

dlaţbou. Bytové jádro bude z vnější strany omítnuté tenkovrstvou sádrovou omítkou BUMIT 

RATIO SLIM.  

 

 

d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 

 

 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu projekt neřeší. Jedná se o objekt, 

který je jiţ kolaudován s potřebnou dopravní a technickou infrastrukturou. 
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e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 

 

Řešení technické a dopravní infrastruktury není v projektu řešeno. Jedná se o 

fungující, stávající technickou a dopravní infrastrukturu. 

 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí 

 

  Z hlediska péče o ţivotní prostředí je příprava, realizace a provozování stavby 

 koncipováno z následujících hledisek přicházejících u dané stavby v úvahu: 

  1. Ochrana stávající vzrostlé zeleně. 

  2. Nakládání s odpady: 

   -V průběhu realizace stavby 

   -V průběhu provozování 

 

- Předmětná stavba nemá negativní vliv na ţivotní prostředí. Při realizaci díla musí 

být s maximální ohleduplností přistupováno ke stávající zeleni, nesmí dojít k 

poškození okolního půdního fondu a k narušení odtokových hydrogeologických 

poměrů v území. 

- Okolí bude po dokončení stavby uvedeno do původního stavu  a to zejména osazení 

trávy v blízkém okolí stavby, které bude realizací díla narušeno. 

- Staveniště pro navrţené opravy domu je venkovní prostor u stěny budovy, který v 

nezbytném prostoru tvoří zařízení staveniště . 

- Při stavbě budou pouţity běţné materiály s atesty nezávadnosti pro zdraví a 

k ţivotnímu prostředí. 

- Odvoz odpadů ze stavební činnosti demontáţních prací bude zajišťovat dodavatel 

stavby v rámci vlastní stavební činnosti. 

- Během výstavby bude omezováno na nejmenší míru obtěţování okolí nadměrným 

hlukem, vibracemi a prachem, který nelze úplně vyloučit v průběhu realizace díla. 

- Navrhovaná stavba nevyvolává negativní dopad na ţivotní prostředí v okolí stavby. 

-  Bude nutné po ukončení směny uklidit společné prostory domu, pokud došlo 

k jejich zašpinění například nošením materiálu. 

- Po ukončení stavby budou pracovní ploch uvedeny do původního stavu. 
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  Ve smyslu zákona č. 185/2001 o odpadech [5] a vyhlášky 381/2001 Sb. Katalog 

 odpadů  příloha č.1 [6] jsou zachycené odpady zařazeny do následujících 

 kategorií: 

 

Odpady vznikající při trvalém provozu stavby (v průběhu provozování) 

 

   V Průběhu provozování stavby vznikají odpady, které projekt neřeší. Stavba je 

stávající a likvidace odpadů vznikající provozem je jiţ vyřešena. 

 

Odpady vznikající po dobu výstavby (v průběhu realizace stavby) 

 

 Splašky od pracovníků - kal ze septiků a ţump 

  Druh odpadů: 20 03 04   Kategorie odpadu: O 

  Mnoţství: 0,420 m
3
/den 

 

 Směsi betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

  Druh odpadů: 17 01 07   Kategorie odpadu: O 

  Mnoţství: 2,600 m
3
/den 

  

 Stavební dřevo, rámy oken 

  Druh odpadů: 17 09 04   Kategorie odpadu: O 

  Mnoţství: 2,500 m
3
/den 

 

 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

  Druh odpadů: 15 01 10   Kategorie odpadu: N 

  Mnoţství: 250 kg 

 

 Papírové obaly 

  Druh odpadů: 15 01 01   Kategorie odpadu: O 

  Mnoţství: 0,500 m
3
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 Sklo 

  Druh odpadů: 17 02 02   Kategorie odpadu: O 

  Mnoţství: 1 620,00 kg 

 

 Ostatní 

  Druh odpadů: 17 06 04   Kategorie odpadu: O 

  Mnoţství: 2500,00 kg 

 

 - Likvidace odpadů vznikajících během výstavby bude zajištěna dodavatelskou firmou 

v souladu se zákonem 185/2001 Sb. [5] 

 - Odpady budou shromaţďovány a skladovány na místě vzniku, ve vhodných 

sběrných prostředcích a nebudou-li zpětně vyuţity, budou odvezeny a uloţeny na 

skládce odpadů. Zbytky nebezpečných látek budou odvezeny na skládku 

nebezpečného odpadů. 

 - Splašky od pracovníků stavby budou jímány na staveništi do bezodtokového 

kontejneru TOI TOI a vyváţeny do ČOV k likvidaci. 

 - Doklady o odevzdání odpadů na skládku budou předloţeny při kontrolní 

prohlídce. 

 

 

f) Bezbariérové řešení okolí stavby 

 

 Projekt neřeší bezbariérové uţívání stavby. 

 

 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků 

 

Před realizací projektu bylo provedeno zaměření společně s fotodokumentace. Závěry 

jsou zaneseny do projektové dokumentace. Byly provedeny potřebné výpočty pro návrh 

skladby konstrukcí. 
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i) Vliv stavby na okolí 

 

Stavební úpravy nebudou mít na okolí vliv. 

 

 

j)  Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

 Při realizaci rekonstrukce musí být dodrţovány veškeré hygienické předpisy zajišťující 

ochranu zdraví při práci. Veškeré práce musí být prováděni dle platných norem s platnými 

technologickými předpisy, předpisy bezpečnostními a ustanoveními příslušných ČSN viz. plán 

BOZP na staveništi. 

 Mezi základní přepisy patří zákon č. 309/2006 Sb. [7]. Při stavebních pracích je 

provozovatel povinen seznámit pracovníky se zásadami BOZP a riziky stavebních činností.  

 

 

k) Členění stavby na stavební objekty 

 

Stavba není členěna na stavební objekty. 

 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

  Stavební úpravy nemají vliv na statiku domu. Jsou navrţeny takovým způsobem, aby 

nedošlo k nepřípustnému přetvoření. Jedná se pouze o zateplení domu, výměnu oken, 

zmenšení oken na mezipatrech a drobné úpravy u vchodu do domu.  

 

 

3. Požární bezpečnost 

 

Poţární bezpečnostní řešení  je řešeno v samostatné části v rámci diplomové práce 

nebylo řešeno. 
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4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Při navrhování, realizaci a při provozování stavby musí být dodrţovány veškeré 

hygienické předpisy a předpisy zajišťující ochranu zdraví. Rekonstrukce ani její uţívání 

nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí. Při realizaci díla musí být brán maximální 

ohled na stávající zeleň, nesmí dojít k poškození okolního půdního fondu a k narušení 

odtokových a hydrogeologických poměrů na pozemku. 

Všechny stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými 

předpisy, bezpečnostními a příslušnými normami. Mezi základní předpisy patří zákon 

309/2006 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci [7], Nařízení vlády 591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

[8], vyhlášku 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní 

požadavky k zajištění práce a technických zařízení [9]. Provozovatel je povinen seznámit 

pracovníky stavby se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a moţnými místy 

a zdroji ohroţení. Dodavatel je povinen seznámit pracovníky s moţnými riziky stavební 

činnosti. Další bezpečnostní pokyny viz. samostatná část BOZP na staveništi. 

Vzniklé odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. [5] o 

odpadech ve znění pozdějších předpisů. Stavební odpad vzniklý na stavbě je nutno 

likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo uloţením na povolenou skládku. 

 

 

5. Bezpečnost při užívání 

 

Při uţívaní musí byt dodrţovány veškeré platné bezpečnostní předpisy viz. plán BOZP 

na Staveništi. 

 

 

6. Ochrana proti hluku 

 

Ochrana proti hluku u stávajícího bytového domu není předmětem projektu. Odpovídá 

stávajícímu provedení.  Ke zlepšení ochrany proti hluku dojde po zateplení a výměně oken. 
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7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

 Zateplením obvodového pláště včetně zateplení střechy dojde k úspoře energie dle 

provedených výpočtů. 

 

 

8. Bezbariérové řešení stavby 

 

U bytového domu není řešen bezbariérový přístup. 

 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 

 

Rekonstrukce v bytě není ovlivněna negativními vlivy. 

 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

 

Stávající obytný dům je situovaný tak, ţe jsou splněny základní poţadavky na situování 

jednotlivých místností a části stavby. Stavebními úpravami se mění dispozice pouze 

minimálně. Nemá negativní vliv na obyvatele. 

 

 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

 

Projektem nejsou řešeny. 

 

 

 

 

 

 

V Karviné , dne 15. 06. 2013                       Vypracoval: Bc. Jaroslav Tesař
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-V rámci projektu byl zpracovaný rozpočet sanace panelového domu viz. příloha č.1 

-Dále byl zpracován rozpočet rekonstrukce bytového jádra viz. příloha č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Karviné , dne 15. 06. 2013                       Vypracoval: Bc. Jaroslav Tesař
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1.  Charakteristika staveniště 

 

 Staveniště se nachází před, za domem v Karviné Novém Městě, Nedbalova 2412, katastrální 

území Karviná parcelní číslo 620/19 a to na jeho severní a jiţní straně. Staveniště je rovinné, s 

travnatým porostem.  

 

 Zařízení staveniště bude oploceno plotem např. typ VOKD a to buď v celém rozsahu nebo po 

etapách, dle jednotlivých stěn. Výška plotu je 1,8 m.  Nad vchodem je nutno provést zakrytí, které 

bude chránit obyvatele před případným pádem stavebního materiálu apod. Na travnaté ploše před 

domem (severní stěna) bude umístěno mobilní chemické WC TOI TOI, plechový sklad na materiál. 

Materiál bude skládán pomoci hydraulické ruky návěsu. Na staveništi bude dále materiál přesouván 

ručně. Před domem bude přistaven kontejner, který bude průběţně vyváţen. Zdroj vody a el. energie 

je moţno pouţít z 1.PP. Odběr bude měřen samostatným měřícím zařízením a vyúčtován za 

dohodnutou cenu. Rovněţ je moţno vyuţít stávající sklepní prostory pro uskutečnění materiálu nebo 

jako šatnu pracovníků. 

 

 Příjezd a přístup na staveniště je ze stávající komunikace z ulice Nedbalova. 

 

 

2.  Inženýrské sítě a jiné zařízení 

 

Projekt neřeší, sítě technické infrastruktury jsou stávající. 

 

 

3.  Napojení staveniště na zdroje vody, el. energie, odvodnění staveniště 

 

Zdroj vody a el. energie je moţno pouţít z 1.PP. Odběr bude měřen samostatným 

měřením a účtován dle dohodnuté ceny. 

Odvodnění staveniště nebude prováděno. 
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4.  Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob 

 

  Je nutné dbát na bezpečnost ostatních nájemníků, především během přesunu staveništních 

hmot a odpadu vzniklého demolicí. Vlastní staveniště bude oploceno, aby byl zamezen přístup třetích 

osob do prostoru stavby a zařízení staveniště. 

 

 

5.  Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

 

 Stavba se nachází v lokalitě se zvýšenou frekvencí dopravy a chodců. Je potřeba 

věnovat zvýšenou pozornost pracím pro zajištění potřebných opatření proti nebezpečí úrazu, 

vzniku škody nebo znečištění komunikace v souladu se zákonem č. 361/200 Sb. zákon o 

silničním provozu [10]. 

 

 

6.  Řešení zařízení staveniště včetně využití stávajících objektů 

 

  Vzhledem k tomu, ţe se jedná o stavební úpravy stávajícího objektu, bude vyuţit pro 

zařízení staveniště sklepní prostor domu. Plechový sklad na materiál bude umístěn poblíţ 

bloku domu na travnaté ploše. 

 

 

       7.     Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

 

 Plechový sklad umístěný vedle domu. Rozměr 2 x 3 m. Vzhledem k tomu, ţe se jedná 

sklad s pevnou podlahou a vytuţenou konstrukcí, bude uloţen na stávající rostlý teren. 

Případně se pouze vyrovnají vetší nerovnosti, ať sklad leţí celoplošně na zemině. 
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      8.    Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

Při navrhování, realizaci a při provozování stavby musí být dodrţovány veškeré 

hygienické předpisy a předpisy zajišťující ochranu zdraví viz. plán BOZP na staveništi. 

  

Všechny stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými 

předpisy, bezpečnostními a příslušnými normami. Mezi základní předpisy patří Zákon 

309/2006 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci [7], Nařízení vlády 591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

[8], Vyhlášku 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní 

požadavky k zajištění práce a technických zařízení [9]. Provozovatel je povinen seznámit 

pracovníky stavby se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a moţnými místy 

a zdroji ohroţení. Dodavatel je povinen seznámit pracovníky s moţnými riziky stavební 

činnosti. Další bezpečnostní pokyny viz. samostatná část BOZP na staveništi. 

 

 

       9.    Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 

Při realizaci díla musí být brán maximální ohled na stávající zeleň, nesmí dojít k 

poškození okolního půdního fondu a k narušení odtokových a hydrogeologických poměrů 

na pozemku. Rekonstrukce ani její uţívání nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí. 

 Materiál z demontáţí, které jsou určeny k likvidaci budou odvezeny do sběrného dvora. 

Jejich předpokládané mnoţství je popsané v souhrne technické zprávě. Se vzniklými 

odpady bude naloţeno dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. [5] 

 

 

    10.    Orientační lhůta výstavby  

 

       Zahájení stavebních prací : červenec 2013 

       Dokončení stavebních prací:  listopad 2013 
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 V Karviné , dne 15.06. 2013                                Vypracovala:Bc. Jaroslav Tesař 
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F. 1-1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 

 

a) Účel a popis objektu 

b) Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení 

c) Orientační statistické údaje o stavbě 

d) Návrhové stavební úpravy  

 d.1)    Stavební na obvodovém plášti 

 d.2)    Stavební úpravy bytové jádro  

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

f) Způsob zaloţení objektu 

g) Vliv stavby na ţivotní prostředí 

h) Dopravní řešen 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

j) Obecné poţadavky na výstavbu 



29 

 

a) Účel a popis objektu 

 

 Stávající objekt slouţí jako obytný dům s 18 bytovými jednotkami pro cca 26 

obyvatel. Kolaudace obytného domu byla v roce 1976. Objekt je součástí řadových domů na 

ulici Nedbalova s šesti nadzemními a jedním podzemním podlaţím. V kaţdém nadzemním 

podlaţí jsou 3 byty a v pozemním podlaţí se nacházejí sklepy s technickým zázemím. 

 

 

b) Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení 

 

Urbanistické řešení 

 

Jedná se o sanaci panelovém domu T 06 B na ulici Nedbalova 2412/9, Karviná Nové 

město. Z důvodu nevyhovujících tepelně technickým poţadavkům bude provedena výměna 

stávajících výplní otvorů za nové a zateplení obvodového pláště budovy. Dále bude zateplena 

střecha domu a provede se nová hydroizolace střechy spolu s výměnou klempířských 

konstrukcí.  Zatepleno bude také strop 1.PP podlaţí spolu s povrchovou úpravou.  

V rámci revitalizace budou postupně prováděny kompletní rekonstrukce bytových 

jader, spolu s provedením nových nášlapných vrstev v kuchyni a chodbě. 

 

 

Architektonické a dispoziční řešení   

 

Jedná se o panelový dům realizovaný v konstrukčním systému T 06 B v tloušťce 

obvodových stěn ze struskopenzobetonu v tl. 375 mm u meziokenních pilířků 300 m. Jedná se 

o příčný nosný systém s osovou vzdáleností vnitřních nosných panelů 3 600 mm. Tloušťka 

vnitřních nosných panelů je 200 mm. Stropní nosná konstrukce je provedena 

z ţelezobetonových panelů PZD tl. 150 mm. Konstrukční výška podlaţí je 2,8 m, světlá výška 

2,61 m. Střecha je plochá jednoplášťová. Jako povlaková krytina slouţí asfaltová lepenka 

s posypem. Dům má 6 NP a 1 PP. Na kaţdém podlaţí se nachází 3 bytové jednotky o 

velikostech 1+1, 2+1 a 3+1. Dům má celkem 18 bytů.  
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 Vzorově rekonstruovaný byt se nachází v 2.NP a jedná se o byt 2+1. V bytech bude 

postupně prováděna rekonstrukce bytového jádra. Bytové jádro z umakartových desek tl. 30 

mm bude demontováno a nahrazeno pórobetonovými tvárnicemi YTONG tl. 100, 75 a 50 

mm. Budou provedeny nové rozvody vody, elektřiny a plynu, povrchové úpravy a výměna 

zařizovacích předmětů. Byt je momentálně neobydlen, prochází rekonstrukcí před 

nastěhováním nových majitelů. 

 

 V rámci zateplení panelového domu dojde k změně barvy fasády viz. výkresy pohledy 

barevné schéma. Dále dojde z architektonického hlediska ke změně rozdělení výplní otvorů a 

u oken v mezipatrech a u hlavních vstupních dveří ke zmenšení výplní otvorů a dozdění 

zbývajících otvorů. 

 

 

c) Orientační statistické údaje o stavbě 

 

Zastavěná plocha celkem: 218,52 m
2
 

Obestavěný prostor: 3 340,00 m
3
 

Podlahová plocha celkem: 1020,00 m
2
 

 

 

d) Návrhové stavební úpravy 

 

d.1) Navrhované stavební úpravy na obvodovém plášti 

 

d.1.1) Výměna výplní otvorů 

 

 Jako první v rámci sanace domu proběhne výměna stávajících dřevených oken a 

balkonových dveří a nahrazena plastovými dle projektové dokumentace U = 1,1 W/m
2
K. 

Budou demontovány sklepní ocelová okna a nahrazena novými plastovými  U = 1,1 W/m
2
K, 

opatřené folií chránící proti rozbití. Před okna bude osazena mříţ z válcovaných profilů 

20/20/2 mm. Na mezipatrech budou prosklené stěny nahrazeny menšími okny a zbývající část 

otvoru bude dozděna tvárnicemi YTONG o tl. 300 mm. Způsob otvírání oken je zřejmý z 

projektové dokumentace a je zakreslený z pohledu z venku. U oken otvíravých a vyklápěcích 
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jsou okna vybaveny i mikroventilací. Původní vnější a vnitřní parapety budou odstraněny a 

nahrazeny novými a to vnitřní z desek POSTFORMIN světle hnědé barvy a vnější z plechu 

LINDAB hnědé barvy [15]. 

 

 Stávající vstupní dveře budou vybourány a nahrazeny hliníkovými dveřmi. Na jiţní 

straně budou zabudovány do původního otvoru. Na severní straně budou osazeny dveře 

menšího rozměru neţ stávající otvor. Zbývající část bude zazděna z tvárnic YTONG v tl. 300 

mm. V zděné části budou osazeny nové ploché dopisní schránky 18 ks a nové zvonkové plato 

napojené na domovní telefon do jednotlivých bytů. Hlavní vstup bude opatřen kováním, které 

jde vţdy otevřít ve směru úniku osob i při zamknutých dveřích. 

 

 

 d.1.2) Zateplení fasády 

 

 Před zateplením domu bude postaveno na severní a jiţní straně lešení. Budou 

demontovány ocelové krycí mříţky, stávající zábradlí a věšáky na prádlo. Budou odstraněny 

veškeré vyčnívající nerovnosti. Nerovnosti větší neţ 10 mm na 2 m lati je třeba vyrovnat. 

Viditelné narušení stěn, praskliny a místa s obnaţenou výztuţí na podestách lodţií je potřeba 

očistit a místa opravit sanačním betonem BAUMIT. Narušenou stávající omítku odstranit a 

nahradit novou s pouţitím rozptýlené výztuţe se skleněných vláken BAUMIT MC 55W. 

Podklad je třeba před zateplením očistit od prachu a nečistot. Před zateplením je nutno 

vyznačit trasy instalací, aby nedošlo k jejich poškození. 

 

 Před prováděním zateplení budou provedeny zkoušky dle technologického předpisu 

BAUMIT, které provedou odborníci společnosti BAUMIT, aby byla zajištěna záruka na 

navrţenou stavební konstrukci v případě, ţe by shledali navrţenou konstrukci, jako 

nevyhovující v důsledku provedených zkoušek informují o tom projektanta a ten bude muset 

předělat projekt, dle vhodných sanačních návrhů a doporučené skladby. Budou provedeny 

především tyto zkoušky:  

 

   -Posouzení soudrţnosti poklepem. 

   -Posouzení míry degradace vrypem. 

   -Stanovení přídrţnosti lepící hmoty k podkladu. 



 

32 

 

   -Posouzení vlivu vlhkosti podkladu.  

   -Posouzení stavu dilatačních spár. 

   -Stanovení odolnosti hmoţdinky proti vytrţení z podkladu 

   -Diagnostika biotického napadení 

 

 Zateplení jiţní a severní stěny včetně soklu provést dle projektové dokumentace, která 

musí splňovat poţadavky ČSN 73 0540-2 [10]. Zateplení provést dle technologických 

pravidel dodavatele BAUMIT, které splňují veškeré poţadavky ETICS a ČSN 73 2901 [13] . 

Veškeré detaily je třeba realizovat dle pravidel certifikovaného systému BAUMIT [17]. 

Obvodové stěny budou zatepleny izolantem tl. 100 mm polystyrenem BAUMIT EPS-F. 

Špalety kolem oken a dveří budou opatřeny izolantem tl. 20 mm, strop lodţií a ţiletky 

izolantem tl. 30 mm. Sokl bude zateplen izolantem AUSTROTHEM XPS TOP GK tl. 50mm 

[17]. Skladba zateplení viz. projektová dokumentace. Omítkoviny tj. vnější povrchové úpravy 

budou provedeny z probarvené omítky BAUMIT NANOPORTOP zrno 2,0 mm (točená) v 

barvách dle barevného řešení v projektu. Sokl bude opatřen omítkovinou BAUMIT 

MOSAIKTOP a bude zataţen minimálně 100 mm pod horní hranu okapového chodníku. 

Hmoţdinky pro kotvení izolantu je musí být pouţity, tak aby byla dodrţena poţadovaná 

kotevní délka ve stávající konstrukci. Zateplení je navrţeno v souladu s výpočtem stávající 

konstrukce z hlediska prostupu tepla i z hlediska difuze vodních par.  Jsou splněny poţadavky  

ČSN 730540-2 [10]. 

 

Stávající zábradlí bude demontováno a nahrazeno novým s tenkostěnných 

pozinkovaných profilů vyplněných deskami MAX EXTERIOR [16], reakce na oheň A1. 

Výška zábradlí bude 1100 mm nad konečnou úpravou podlahy. Zábradlí je upraveno, tak aby 

na něj v budoucnu bylo moţně namontovat zasklení lodţie. Stávající podlaha bude odstraněna 

a  nahrazena novou včetně nové tekuté hydroizolace a protiskluzových dlaţdic. Lodţie bude 

opatřena okapničkou a to s přesahem přes hranu lodţie 50 mm. Do lodţie budou osazeny 

sušáky na prádlo. 
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d.1.3) Sanace střechy 

 

 V rámci sanace bude provedeno zateplení střechy domu polystyrenovými deskami EPS 

100 S v tl. 150 mm a to ve dvou vrstvách 70 a 80 mm kolmo na sebe. Hydroizolace střechy 

FIRESTONE RUBBER GARD EPDM [18]  v černé barvě. Střešní krytinu je třeba kotvit 

proti odtrţení pomocí betonových dlaţdic 200/200/60 mm a to 5 ks/m
2
. Současně bude 

provedena úprava odtoku ze střechy. Střešní vtok bude osazen novým HL 63 D 125 mm. Před 

zateplením je potřeba stávající krytinu vyrovnat a případné nerovnosti (bubliny) odstranit. 

Skladba střešní krytiny viz. výkres č. 18 Střecha nový stav. 

 

 

  d.1.4) Klempířské konstrukce 

 

 Původní oplechování atiky bude demontováno a nahrazeno novým z plechu LINDAB 

[15]. Další klempířské prvky budou demontovány a nahrazeny novým oplechováním z plechů 

LINDAB nebo TZ. Dále bude vyměněno oplechování střísky nad lodţiemi a to z plechu 

LINDAB. Stávající dilataci mezi domy je třeba odstranit a nahradit novým oplechováním v 

závislosti na sousedním objektu. Střecha bude dilatována novým dilatačním plechem z TZ. 

Odvětrávání WC, koupelny a digestoří na střeše bude demontováno a nahrazeno ventilačními 

turbínami LOMANCO [19] - 3 ks. Nad vstupy bude osazeno nové zastřešení z tenkostěnných 

profilů a polykarbonátu - 2ks. Stávající hromosvody na stěně a střeše je nutno před zahájením 

prací demontovat popř. nadzvednout. Po provedení hydroizolace střechy se osadí zpět na nově 

provedenou krytinu střechy a u stěny na úchytky s prodlouţenými trny. Poškozené části 

hromosvodu je třeba vyměnit (pro rozpočet se počítá s novým hromosvodem). Je nutné 

provést novou revizi hromosvodu. 

 

 

  d.1.5) Ostatní práce 

 

Okapový chodník bude demontován a osazen zpět po provedení tepelné izolace včetně 

konečné povrchové úpravy budou podkladní vrstvy vyrovnány a osazeny zpět stávající 

dlaţdice 500/500/50 mm. Pro rozpočet s předpokládanou výměnou 50% dlaţdic. 
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Před vstupem bude provedena oprav chodníku. Odstranění stávajícího asfaltobenu 

včetně podkladního betonu tl. 150 mm. Bude poloţen nový chodník DITON ÍČKO [14]  

barva šedá tl. 60 mm, jako podklad bude zhutněná struska frakce 16-32 v tl. 250 mm a 0-8     

v tl. 50 mm. 

 

 

d.2) Navrhované stavební úpravy bytové jádro 

 

 Návrhové úpravy se týkají vnitřních prostor. Stavební úpravy se týkají rekonstrukce 

bytového jádra z umakartové konstrukce, která bude nahrazena zděním pórobenovým jádrem 

z příčkovek YTONG tl. 100, 75 a 50 mm. Bude nataţení nový rozvod, elektřiny, vody, 

kanalizace a plynu. Rozvody budou zasekány do zdí. Budou vyměněny zařizovací předměty 

v koupelně a WC, prostor bude vykachličkován spolu s chodbou a kuchyní.  

 

 

 d.2.1) Bourací práce 

 

Jako první krok bouracích prací bude odpojení stávajících přípojek vody, elektřiny, 

plynu a kanalizace. Budou zřízeny provizorní přípojky vody a elektřiny. Jako jediné na 

kanalizaci a vodu zůstane napojené WC. Bourací práce začnou odmontováním dveří, dále 

demontáţí všech zařizovacích předmětu, baterií, vodovodního a odpadního potrubí. Následně 

se začnou demontovat umakartové panely. Opatrně se postupuje v oblasti stupaček, aby 

nedošlo k poškození vedených instalací. Velké díly umakartových desek se podélně naříznou 

a rozlomí na menší části z důvodu lepší manipulace na schodiště. Budou odstraněny stávající 

podlahové krytiny v místnostech č. 2.01, 2.02, 2.03, 2.04 viz výkresová část výkres č. 3. 

Veškerý odpad bude uloţen do kontejneru před domem a odvezen na skládku odpadů. 

 

 

d.2.2) Nosné konstrukce 

 

  Veškeré stávající nosné svislé i vodorovné konstrukce zůstanou zachovány a stavební 

úpravy rekonstrukce bytu se jim vyhnou. 
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d.2.3) Nenosné konstrukce 

 

Bude vyměřena přesná poloha budoucích příček a otvorů dle projektové dokumentace 

a zakreslena na podlahu. Pomocí laserového nivelačního přístroje a 2 m vodováhy bude 

zaznačena i na svislé konstrukce. Také vyznačíme polohu dveří. První řada bude zaloţena do 

vápenocementové malty o minimální tloušťce 10 mm, na styčnou spáru a další řady se nanáší 

malta pro tenkovrstvé zdění v tloušťce 1 - 3 mm. K panelové konstrukci příčku nelepíme, 

necháváme dilatační spáru 10 – 15 mm. Kaţdou druhou spáru při kotvíme k panelu pomocí 

spojek zdiva z korozivzdorné oceli, které ohneme do pravého úhlu, navrtáme díry do panelu a 

přikotvíme pomocí natloukacích hmoţdinek. Na příčce promaltujeme. Svislost a rovinnost 

kontrolujeme pomocí 2 m vodováhy, případné korekce provádíme pomocí vodováhy nebo 

gumové palice. Vyzdíváme celé bytové jádro po řadách kromě příčky tl. 50 mm na WC 

z důvodu provádění instalací vody, plynu a odpadů. V případě nerovností loţné plochy zdiva 

srovnáme nerovnosti hoblíkem nebo brusným hladítkem. Smeteme prach a nečistoty a zdíme 

další řadu. Další řady zakládáme s minimálním přesahem zdiva 100 mm, přitom dbáme na 

převazbu rohů a napojeni příček. U příčky mezi koupelnou a WC do 4. a 5. řady uděláme 

podélnou dráţku, kterou vyčistíme a vloţíme do ní betonářskou výztuţ Ø 8 mm, kterou řádně 

promaltujeme. Toto ztuţení provádíme z důvodu oslabení sekanými dráţkami pro instalace.  

V jednom dni vyzdíváme maximálně 5 řad zdiva.  

 

 Po vyzdění do výšky nadpraţí se osadí překlady YTONG P4,4 – 600, NEP 7,5. 

Překlady se osazují na výšku, minimální délka uloţení je 120 mm. Pod stropem necháme 

dilatační mezeru 10 – 15 mm, kterou vyplníme stlačitelným materiálem a přetáhneme trvale 

pruţným tmelem. 

 

 Po provedení rozvodů vody a odpadů budou zazděny stupačky YTONGEM tl. 50 mm, 

do příčky budou zazděny nosné revizní dvířka o rozměru 400 x 600 mm.  

 

 

d.2.4) Omítky 

 

Podklad z důvodu lepší přilnavosti a sjednocení savosti napenetrujeme den před 

realizací omítek. Pro omítky je pouţita sádrová omítka Baumit Ratio Slim viz. příloha č 5 
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technický list Baumit Ratio Slim. Omítku rozmícháme a necháme 5 minut odleţet a následně 

znovu promícháme. Do hotové směsi můţeme přilévat vodu, ale ne přisypávat omítku, 

protoţe by mohly vzniknout hrudky. Správnou hustotu poznáme tak, ţe z obrácené lţíce 

neztéká. 

 

Dále zpravíme spoje a nerovnosti zdiva, například ulomené rohy.  Na terče 

z rozmíchané hmoty osadíme omítníky z hladké kulaté oceli Ø 5 mm. Tím zajistíme 

rovnoměrné nanášení omítky v tloušťce 4 mm. Zkontrolujeme rovinnost ve svislém i 

podélném směru. Osadíme ocelové rohovníky pro zpevnění rohů.  Nerezovým hladítkem 

nanášíme sádrovou omítku v přiměřeném mnoţství bez toho, abychom se ji snaţili 

zarovnávat. V místě sekaných dráţek vyztuţíme sklovláknitou tkaninou Vertex. Pomocí 

stahovací latě zarovnáme zespoda nahoru omítku. V případě nutnosti dodáme chybějící 

materiál špachtlí. Po srovnání vyjmeme omítníky a dráţky zapravíme špachtlí, pokud moţno 

stejnou směsí, jakou jsme natahovali omítky. Omítník pouţijeme pro další omítání. Po 

částečném zavadnutí (materiál se přestává lepit na prst) provedeme zarovnání fasádní špachtlí. 

Pracujeme co nejvíce naplocho, abychom zatlačili nerovnosti. Při tomto kroku bychom neměli 

strhávat ţádný materiál. Toto provádíme do kříţe ve svislém a vodorovném směru, čímţ 

kontrolujeme rovinnost. 

 

Finální krok provedeme 100 – 120 minut od rozmíchaní směsi. Poznáme to tak, ţe 

stiskem dlaní je omítka uţ pevná, ale prstem do ní ještě uděláme důlek. Navlhčíme povrch 

houbou, čímţ se uvolní sádrové mléko. Necháme cca 10 minut zavadnout, neţ povrch ztratí 

lesk. Sádrovým mlékem srovnáme všechny nerovnosti pomocí fasádní špachtle. 

 

 

d.2.5) Dlažba a obklady 

 

 Před lepením obkladů je nutno povrch napenetrovat minimálně 12 hodin nechat 

vyschnout. V prostoru za vanou, na podlaze a jeden metr po bočních stěnách u vany bude 

provedena jednosloţková hydroizolace viz. příloha č. 6 – Technický list hydroizolace. Bude 

nanesena ve dvou vrstvách. Do první vrstvy se vloţí do koutů speciální páska FLEECEBAND  

viz příloha č. 7 – Technický list FLEECEBAND, která se přetře hydroizolací. Druhá vrstva se 

nanáší po 4 hodinách a nechá se zaschnout do druhého dne.  
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 Nejdříve si rozměříme místnost a naznačíme na podlahu schéma kladení. Dlaţba bude 

lepena flexibilním lepidlem na obklady a dlaţbu a pokládána na koso. Hřebenem si naneseme 

lepidlo na podlahu na plochu, kterou jsme schopni poloţit. Kaţdou dlaţdici zkontrolujeme, 

jestli nemá vady z výroby (praskliny v glazuře, bubliny, skvrny). Natřeme tenkou vrstvou 

lepidla a poloţíme na určené místo. Dodrţujeme směr a návaznost vzoru dle značky na spodní 

straně dlaţdice. Mezi dlaţdice vkládáme distanční kříţky o velikosti 1,5 mm. Kontrolujeme 

rovinnost pomoci vodováhy. Případné korekce provádíme gumovou palicí. Při kladení 

kontrolujeme přímost spár v obou směrech. Dlaţba je průchozí aţ druhý den po pokládce. 

Podlahu zakryjeme, aby nedošlo k jejímu poškození a poškrábání glazury.  

 

 Obklady začínáme klást od druhé řady. Pro snadnější lepení obkladů přibijeme na zeď 

desku, aby nám kachličky neujíţděly a byla moţná jejich korekce. Jinak je postup pokládky 

stejný jako u podlahy. První řada obkladu se dolepí nakonec. U magnetického revizního 

otvoru u vany se přilepí na obklad magnety pomocí montáţního tmelu.  Další den se provede 

zaspárování spárovací hmotou a zasilikonování koutů,vany a revizních dvířek protiplíšnovým 

sanitárním silikonem. 

 

 

 d.2.7)  Elektroinstalace  

 

Budou nataţeny nové rozvody pro kuchyň, koupelnu a WC. Dráţky budou provedeny 

dráţkovačem do Ytongu a krabice pro vypínače a zásuvky pomocí vrtáku do porobetonu . 

Pomocí vykruţovacího vrtáku do porobetonu se provedou otvory pro elektrické krabice.   

Kabely a krabice budou přisádrovány. Pro zásuvky bude pouţit kabel CYKYLo 3C x 2,5. 

Okruhy v koupelně budou muset být napojeny na proudový chránič F7 – 16/2/0,03 a bude 

jištěno jističi L7 – 16/1/B. V koupelně je nutné provést ochranné pospojování všech vodivých 

předmětů, jichţ se lze dotknout. Světelné okruhy budou provedeny kabelem CYKYL o 3C x 

1,5, které budou jištěny jističem  L7 -  10/1/B. Pračka a sporák budou mít svůj vlastní jistič. 

Dále bude zvlášť okruh na zásuvky a světla. Bude vydána revizní zpráva a proveden zápis do 

stavebního deníku. Veškeré dráţky budou zamaltovány. 
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d.2.9)  Rozvody vody a odpady 

 

Po vyzdění se provedou nové rozvody vody a odpady. Odpady budou provedeny 

pomocí HT potrubí s dimenzí dřez a umyvadlo DN 40, vana DN 50 a WC DN 110. Voda bude 

taţena v plastovém potrubí PPR – PN 16 20 x 2,8 . Pro umyvadlo, dřez a splachovací nádrţku 

se zasekají do příčky. Pro pračku bude veden odpad a voda ve volném prostoru pod vanou a 

přichycen kovovými objímkami k příčce. Je nutné dodrţet minimální spád odpadního potrubí 

a to 2%. Veškeré potrubí bude omotáno plstí. Potrubí a nástěnky budou v dráţkách 

přisádrovány. Provede se tlaková zkouška vody. Bude vydán protokol o provedené zkoušce a 

proveden zápis do stavebního deníku. 

 

 

d.2.10)   Přípojka plynu 

 

Přípojka se protáhne příčkou v chrániče a potrubí se připevní ke stěně pomocí kovové 

objímky. Přípojka bude mít v kuchyni kulový pojistný kohout, na který bude přimontována 

napojovací plynová hadice. Bude vydána revizní zpráva a bude proveden zápis do stavebního 

deníku. 

 

 

d.2.11)  Malby a nátěry 

 

Omítky se 2x vymalují barvou Primalex Polar. 

 

 

d.2.12)   Větrání místnosti 

 

Odvětrání koupelen a WC je navrţeno přirozeně – okny. 

 

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

 

Konstrukce není tepelně technicky posuzována. 
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f) Způsob založení objektu 

 

Jedná se o stávající objekt. 

 

 

g) Vliv stavby na životní prostředí 

 

  Z hlediska péče o ţivotní prostředí je příprava, realizace a provozování stavby 

koncipováno z následujících hledisek přicházejících u dané stavby v úvahu: 

  1. Ochrana stávající vzrostlé zeleně 

  2. Nakládání s odpady: 

   -V průběhu realizace stavby 

   -V průběhu provozování 

- Předmětná stavba nemá negativní vliv na ţivotní prostředí. Při realizaci díla musí 

být s maximální ohleduplností přistupováno ke stávající zeleni, nesmí dojít k 

poškození okolního půdního fondu a k narušení odtokových hydrogeologických 

poměrů v území. 

- Okolí bude po dokončení stavby uvedeno do původního stavu  a to zejména osazení 

trávy v blízkém okolí stavby, které bude realizací díla narušeno. 

- Staveniště pro navrţené opravy domu je venkovní prostor u stěny budovy, který v 

nezbytném prostoru tvoří zařízení staveniště . 

- Při stavbě budou pouţity běţné materiály s atesty nezávadnosti pro zdraví a 

k ţivotnímu prostředí. 

- Odvoz odpadů ze stavební činnosti demontáţních prací bude zajišťovat dodavatel 

stavby v rámci vlastní stavební činnosti. 

- Během výstavby bude omezováno na nejmenší míru obtěţování okolí nadměrným 

hlukem, vibracemi a prachem, který nelze úplně vyloučit v průběhu realizace díla. 

- Navrhovaná stavba nevyvolává negativní dopad na ţivotní prostředí v okolí stavby. 

-  Bude nutné po ukončení směny uklidit společné prostory domu, pokud došlo 

k jejich zašpinění například nošením materiálu. 

- Po ukončení stavby budou pracovní ploch uvedeny do původního stavu. 
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  Ve smyslu zákona č. 185/2001 o odpadech [5] a vyhlášky 381/2001 Sb. Katalog 

 odpadů  příloha č.1 [6] jsou zachycené odpady zařazeny do následujících 

 kategorií: 

 

Odpady vznikající při trvalém provozu stavby (v průběhu provozování) 

 

  V Průběhu provozování stavby vznikají odpady, které projekt neřeší. Stavba je 

stávající a likvidace odpadů vznikající provozem je jiţ vyřešena. 

 

Odpady vznikající po dobu výstavby (v průběhu realizace stavby) 

 

 Splašky od pracovníků - kal ze septiků a ţump 

  Druh odpadů: 20 03 04   Kategorie odpadu: O 

  Mnoţství: 0,420 m
3
/den 

 

 Směsi betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

  Druh odpadů: 17 01 07   Kategorie odpadu: O 

  Mnoţství: 2,600 m
3
 

 Stavební dřevo, rámy oken 

  Druh odpadů: 17 09 04   Kategorie odpadu: O 

  Mnoţství: 2,500 m
3
 

 

 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

  Druh odpadů: 15 01 10   Kategorie odpadu: N 

  Mnoţství: 250 kg 

 

 Papírové obaly 

  Druh odpadů: 15 01 01   Kategorie odpadu: O 

  Mnoţství: 0,500 m
3
 

 Sklo 

  Druh odpadů: 17 02 02   Kategorie odpadu: O 

  Mnoţství: 1 620,00 kg 
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 Ostatní 

  Druh odpadů: 17 06 04   Kategorie odpadu: O 

  Mnoţství: 2500,00 kg 

 

 - Likvidace odpadů vznikajících během výstavby bude zajištěna dodavatelskou firmou 

v souladu se zákonem 185/2001 Sb. [5] 

 - Odpady budou shromaţďovány a skladovány na místě vzniku, ve vhodných 

sběrných prostředcích a nebudou-li zpětně vyuţity, budou odvezeny a uloţeny na 

skládce odpadů. Zbytky nebezpečných látek budou odvezeny na skládku 

nebezpečného odpadů. 

 - Splašky od pracovníků stavby budou jímány na staveništi do bezodtokového 

kontejneru TOI TOI a vyváţeny do ČOV k likvidaci. 

 - Doklady o odevzdání odpadů na skládku budou předloţeny při kontrolní 

prohlídce. 

 

 

h)    Dopravní řešení 

 

Přistup k objektu je z ulice Nedbalo. Po stávající zpevněné komunikaci. 

 

 

i)     Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

 Zůstávají stávající a nemění se. 

 

 

j)     Obecné požadavky na výstavbu 

 

Bezpečnost prací bude se bude mimo jiné řídit těmito platnými normami a předpisy: 

- Zákon č.309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při  

 práci [7]. 

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

 zdraví při práci na staveništích [8]. 
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- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

 osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 

 prostředků[11]. 

- Nařízení vlády č.201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

 záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 

 záznam o úrazu [12]. 

 

Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni v oblasti bezpečnosti ochrany zdraví při 

 práci ( BOZP) a poţární ochraně (PO). O školeních se provede zápis do prezenční 

 listiny, který všichni proškolení podepíší. Další poţadavky na BOZP viz. Plán BOZP 

 na staveništi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Karviné, dne 15.06. 2013                 Vypracovala: Bc. Jaroslav Tesař 
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C) ČÁST TECHNOLOGICKÁ 

 

 

1. Technologický postup výstavby bytového jádra - YTONG 

 

 

1.1. Obecné informace 

 

Identifikační údaje stavby: 

 

Název stavby:   Rekonstrukce bytového jádra v panelovém domě T 06B 

 

Místo stavby:   Nedbalova 2412, Karviná Nové Město 

 

Číslo bytu a patro bytu: č. 6, 2. patro 

 

Stavební úřad:   Karviná 

 

Investor:   Společenství vlastníku, Nedbalova 2412, Karviná Nové Město 

 

 

Popis stavby: 

  

 Jedná se o panelový dům realizovaný v konstrukčním systému T 06 B v tloušťce 

obvodových stěn ze struskopenzobetonu v tl. 375 mm u meziokenních pilířků 300 m. Jedná se 

o příčný nosný systém s osovou vzdáleností vnitřních nosných panelů 3 600 mm. Tloušťka 

vnitřních nosných panelů je 200 mm. Stropní nosná konstrukce je provedena 

z ţelezobetonových panelů PZD tl. 150 mm. Konstrukční výška podlaţí je 2,8 m, světlá výška 

2,61 m. Střecha je plochá jednoplášťová. Jako povlaková krytina slouţí asfaltová lepenka 

s posypem. Dům má 6 NP a 1 PP. Na kaţdém podlaţí se nachází 3 bytové jednotky o 

velikostech 1+1, 2+1 a 3+1. Dům má celkem 18 bytů. Rekonstruovaný byt se nachází v 2.NP 

a jedná se o byt 2+1. V bytě bude prováděna rekonstrukce bytového jádra. Bytové jádro 

z umakartových desek tl. 30 mm  bude demontováno a nahrazeno pórobetonovými tvárnicemi 
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YTONG tl. 100, 75 a 50 mm. Budou provedeny nové rozvody vody, elektřiny a plynu, 

povrchové úpravy a výměna zařizovacích předmětů. Byt je momentálně neobydlen, prochází 

rekonstrukcí před nastěhováním nových majitelů. 

 

 

1.2. Materiály 

 

 Porobetonová  tvárnice Ytong – přesné příčkovky P2-500 tl. 100 mm 

Pro příčku spojující koupelnu a kuchyň budou pouţity přesné příčkovky YTONG P2-500 tl. 

100 mm o rozměrech 100x249x599 mm. Budou zde pouţity z důvodů instalací vodovodního 

potrubí, odpadů a zavěšení vrchních skřínek kuchyně. 

 

 Porobetonová  tvárnice Ytong – přesné tvárnice pro obezdívky P2-500 tl. 75 mm 

Pro ostatní příčky budou pouţity přesné tvárnice YTONG P2-500 tl.75 mm o rozměrech 

75x249x599 mm.  

 

 Porobetonová  tvárnice Ytong – přesné tvárnice pro obezdívku P4-500 tl. 50 mm 

Pro zazdění stupaček na WC budou pouţity přesné tvárnice YTONG P4-500 tl.50 mm o 

rozměrech 50x249x599 mm. 

 

Doprava a skladování - Porobetonové příčky budou dopravovány na dřevěných paletách. 

Materiál bude přivezen pracovníky firmy. Následně bude vynášen do 2.NP a uloţen v prostoru 

kuchyně podél zdi. Toto bude provedeno den předem, před prováděním zdění viz 

Harmonogram zdění bytového jádra, který je přílohou projektové dokumentace. Materiál je 

nutno chránit před vlhkem hlavně během přepravy. 

 

 YTONG – Zdící malta 

Suchá směs pro tenkovrstvé spáry s minimální pevností 5 MPa, balená v 17 kg papírových 

pytlích. 
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Doprava a skladování - Primární i sekundární doprava bude zajištěna pracovníky firmy. 

Pytle budou naloţeny do nákladního automobilu a přivezeny na staveniště a následně 

vyneseny do 2. NP, kde budou uloţeny v prostoru kuchyně podél zdi. Toto bude provedeno 

den předem, před prováděním zdění viz. Harmonogram zdění YTONG, který je přílohou 

projektové dokumentace. Materiál je nutno chránit před vlhkem hlavně během přepravy. 

 

 Překlady YTONG P4,4 – 600, NEP 7,5 

Nenosné překlady o rozměrech 75x249x1250 mm, pouţitelné pro maximální světlost otvoru 

1010 mm. Minimální délka uloţení je 120 mm. 

 

Doprava a skladování - Primární i sekundární doprava bude zajištěna pracovníky firmy. 

Překlady budou naloţeny do nákladního automobilu a přivezeny na staveniště a následně 

vynošeny do 2. NP. Kde budou uloţeny v prostoru kuchyně podél zdi. Je nutné je skladovat na 

výšku, aby nedošlo k zlomení, a to i během přepravy. Materiál je nutno chránit před vlhkem 

hlavně během přepravy. 

 

 Spojky zdiva 

Spojky zdiva z korozivzdorné oceli k ukotvení příček k panelu. 

 

 Natloukací hmoţdinky 6 x 60 mm 

Pro uchycení spojek zdiva k panelové konstrukci. 

 

 

1.3. Převzetí materiálů 

 

 Za materiál dodaný na stavbu zodpovídá stavbyvedoucí, případně jiná pověřená osoba. 

Při přebírání materiálu kontroluje, zda souhlasí typ s projektovou dokumentací, zda souhlasí 

skutečné mnoţství uvedené v dodacím listu a objednávce. Kontroluje kvalitu a jakost daného 

materiálu. Po kontrole a převzetí uchová dodací list pro pozdější fakturace. 
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Dodací list musí obsahovat tyto  údaje: 

- Identifikační údaje dodavatele a odběratele 

- Datum, čas a místo přejímky 

- Číslo dodacího listu a objednávky 

- Název zboţí, jeho mnoţství, cenu s DPH, cenu bez DPH a sazbu DPH 

- Jména a podpisy předávajícího a přebírajícího 

- Případně SPZ dopravního prostředku 

 

Pórobetonové příčky, překlady a maltové směsi 

 

- Kontrola stavu pórobetonových tvárnic a překladů zda nejsou vlhké, nebo popraskané. 

 

Obklad a dlaţba 

 

- Zda jsou všechny obklady a dlaţba jednoho druhu ze stejným číslem šarţe. 

 

 

1.4. Pracovní podmínky 

 

Zařízení staveniště pro rekonstrukci bytů nebude zřizováno z důvodu malého rozsahu 

stavebních prací. Veškerý materiál bude průběţně naváţen do bytu majitele bytu, dle aktuálně 

prováděných prací. Je třeba dbát na udrţování pořádku na vstupním chodníku a ve společných 

prostorách domu. Udrţovat pořádek na pracovišti z důvodu stísněných prostor na staveništi. 

Vzhledem k tomu, ţe veškeré stavební úpravy budou prováděny v bytě nebudou stavební 

procesy ovlivněny klimatickými vlivy a proto bude probíhat zdění za běţných podmínek. To 

znamená, ţe teplota v místnosti bude stále  v rozmezí od +5°C do +30°C.  

 

Je nutné dodrţet pracovní a dopravní prostor.  

 Šířka pracovního prostoru je 70 cm. 

 Dopravního prostoru 100 – 120 cm 

 Šířka pro připravený stavební materiál 100 cm. 
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1.5. Připravenost pracoviště 

 

Všeobecně 

 

 Byt přebírá stavbyvedoucí nebo jim pověřený pracovník. Při převzetí budou  

pracovníkovi předány klíče od vchodu a bytu, aby byl zajištěn vstup do bytu. Při předání 

staveniště bude byt vyklizen. V bytě se budou nacházet pouze zařizovací předměty. Bude 

sepsán protokol o předání a převzetí staveniště (bytu) a bude proveden zápis do stavebního 

deníku stavbyvedoucím. Podepsáním protokolu přebírá zodpovědnost za byt a provedené 

práce zhotovitel. Zodpovídá za stav bytu, na dodrţování BOZP a PO na stavbě. 

 

Pro demontáţ bytového jádra 

 

 Před začátkem veškerých demoličních prací budou odpojeny přípojky vody, plynu a 

odpadů a elektřiny. Budou zřízeny provizorní přípojky vody a elektřiny pro potřebu stavby. 

 

Pro zdění bytového jádra 

 

  Před započetím zdění bytového jádra budou demontovány všechny části původního 

umakartového jádra. Prostor bude vyklizen. Bude strţená původní vrstva linolea. Pod 

budoucím zdivem bude nataven asfaltový pas z důvodu dilatace. 

 

Pro provádění nových instalací vody, odpadů, elektřiny a plynu 

 

 Budou dokončeny  všechny zdící práce. Zdivo bude mít poţadovanou pevnost. 

 

Pro obklady a povrchové úpravy 

 

 Budou provedeny veškeré rozvody. Provedeny tlakové zkoušky potrubí, těsnosti 

kanalizace a plynového vedení. Zamaltovány otvory po instalacích. Rovinnost podkladu pro 

obklad a dlaţbu ± 5 mm na 2 m lati. 
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1.6. Personální obsazení 

 

Pro demontáţ bytového jádra 

 - 1 elektrikář 

- 1 instalatér 

- 4 pomocní dělníci 

 

Pro zdění bytového jádra 

 - 1 vedoucí zedník 

 - 1 pomocný zedník  

 

Pro nataţení nové vody, plynu, odpadů a elektřiny 

 -1 instalatér 

 -1 elektrikář 

- 1 pomocný dělník 

 

Povrchové úpravy 

- 1 zedník 

- 1 obkladač  

 

Dokončovací a kompletační práce 

 -1 zedník 

 -1 instalatér 

 -1 elektrikář 

 -1 pomocný dělník 
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1.7. Stroje a pomůcky 

 

Bourací práce: 

- kladivo 

 - sekáč 

 - sada ručního nářadí 

- páčidlo 

- úhlová bruska 

  

Zednické práce a obkladačské práce: 

- vidiová pila na Ytong 

- dráţkovač 

- brusné hladítko 

- vrták do porobetonu 

- elektrické míchadlo 

- řezačka na dlaţbu a keramické obklady 

- vědro 

- zednická lţíce 

- zednická lţíce k nanášení tenkovrstvé spojovací malty – sada 

- hřeben 

- laserový samonivelační měřič 

- vodováha 80 a 200 cm 

- skládací a svinovací metr 

- uhelník 

- gumová palice 

- zednická šňůra 

- tuţka 

- hladítko 

- vrtačka s vrtáky 

- zednické kladivo 

- kladívko 

- zednická naběračka 

- nerezové hladítko  
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- stahovací lať 

- pracovní oděv a rukavice 

- helma 

- boty s pevnou podráţkou 

-ochranné brýle 

- ţebřík 

- stavitelné přenosné lešení 

 

 

1.8. Pracovní postupy 

 

A. Bourací práce 

 

 Jako první krok bouracích prací bude odpojení stávajících přípojek vody, elektřiny, 

plynu a kanalizace. Budou zřízeny provizorní přípojky vody a elektřiny. Jako jediné na 

kanalizaci a vodu zůstane napojené WC. Bourací práce začnou odmontováním dveří, dále 

demontáţí všech zařizovacích předmětu, baterií, vodovodního a odpadního potrubí. Následně 

se začnou demontovat umakartové panely. Opatrně se postupuje v oblasti stupaček, aby 

nedošlo k poškození vedených instalací. Velké díly umakartových desek se podélně naříznou 

a rozlomí na menší části z důvodu lepší manipulace na schodišti .Budou odstraněny stávající 

podlahové krytiny v místnostech č. 2.01, 2.02, 2.03, 2.04 viz výkresová část výkres č. 2. 

Veškerý odpad bude uloţen do kontejneru před domem a odvezen na skládku. 

 

 

B. Zdící práce 

 

Bude vyměřena přesná poloha budoucích příček a otvorů dle projektové dokumentace 

a zakreslena na podlahu. Pomocí laserového nivelačního přístroje a 2 m vodováhy bude 

zaznačena i na svislé konstrukce. Také vyznačíme polohu dveří. První řada bude zaloţena do 

vápenocementové malty o minimální tloušťce 10 mm, na styčnou spáru a další řady se nanáší 

malta pro tenkovrstvé zdění v tloušťce 1 - 3 mm. K panelové konstrukci příčku nelepíme, 

necháváme dilatační spáru 10 – 15 mm. Kaţdou druhou spáru při kotvíme k panelu pomocí 

spojek zdiva z korozivzdorné oceli, které ohneme do pravého úhlu, navrtáme díry do panelu a 
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přikotvíme pomocí natloukacích hmoţdinek. Na příčce promaltujeme. Svislost a rovinnost 

kontrolujeme pomocí 2 m vodováhy, případné korekce provádíme pomocí vodováhy nebo 

gumové palice. Vyzdíváme celé bytové jádro po řadách kromě příčky tl. 50 mm na WC 

z důvodu provádění instalací vody, plynu a odpadů. V případě nerovností loţné plochy zdiva 

srovnáme nerovnosti hoblíkem nebo brusným hladítkem. Smeteme prach a nečistoty a zdíme 

další řadu. Další řady zakládáme s minimálním přesahem zdiva 100 mm, přitom dbáme na 

převazbu rohů a napojeni příček. U příčky mezi koupelnou a WC do 4. a 5. řady uděláme 

podélnou dráţku, kterou vyčistíme a vloţíme do ní betonářskou výztuţ Ø 8 mm, kterou řádně 

promaltujeme. Toto ztuţení provádíme z důvodu oslabení sekanými dráţkami pro instalace.  

V jednom dni vyzdíváme maximálně 5 řad zdiva.  

 

 Po vyzdění do výšky nadpraţí se osadí překlady YTONG P4,4 – 600, NEP 7,5. 

Překlady se osazují na výšku, minimální délka uloţení je 120 mm. Pod stropem necháme 

dilatační mezeru 10 – 15 mm, kterou vyplníme stlačitelným materiálem a přetáhneme trvale 

pruţným tmelem. 

 

 Po provedení rozvodů vody a odpadů budou zazděny stupačky Ytongem tl 50 mm, do 

příčky budou zazděny nosné revizní dvířka o rozměru 400 x 600 mm.  

 

 

C. Rozvody vody a odpady 

 

 Po vyzdění se provedou nové rozvody vody a odpady. Odpady budou provedeny 

pomocí HT potrubí s dimenzí dřez a umyvadlo DN 40, vana DN 50 a WC DN 110. Voda bude 

taţena v plastovém potrubí PPR – PN 16 20 x 2,8 . Pro umyvadlo, dřez a splachovací nádrţku 

se zasekají do příčky. Pro pračku bude veden odpad a voda ve volném prostoru pod vanou a 

přichycen kovovými objímkami k příčce. Je nutné dodrţet minimální spád odpadního potrubí 

a to 2%. Veškeré potrubí bude omotáno plstí. Potrubí a nástěnky budou v dráţkách 

přisádrovány. Provede se tlaková zkouška vody. Bude vydán protokol o provedené zkoušce a 

proveden zápis do stavebního deníku.  
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D. Přípojka plynu 

 

 Přípojka se protáhne příčkou v chrániče a potrubí se připevní ke stěně pomocí kovové 

objímky. Přípojka bude mít v kuchyni kulový pojistný kohout, na který bude přimontována 

napojovací plynová hadice. Bude vydána revizní zpráva a bude proveden zápis do stavebního 

deníku. 

 

 

E. Elektroinstalace 

 

 Budou nataţeny nové rozvody pro kuchyň, koupelnu a WC. Dráţky budou provedeny 

dráţkovačem do Ytongu a krabice pro vypínače a zásuvky pomocí vrtáku do porobetonu. . 

Pomocí vykruţovacího vrtáku do porobetonu se provedou otvory pro elektrické krabice.   

Kabely a krabice budou přisádrovány. Pro zásuvky bude pouţit kabel CYKYLo 3C x 2,5. 

Okruhy v koupelně budou muset být napojeny na proudový chránič F7 – 16/2/0,03 a bude 

jištěno jističi L7 – 16/1/B. V koupelně je nutné provést ochranné pospojování všech vodivých 

předmětů, jichţ se lze dotknout. Světelné okruhy budou provedeny kabelem CYKYL o 3C x 

1,5, které budou jištěny jističem  L7 -  10/1/B. Pračka a sporák budou mít svůj vlastní jistič. 

Dále bude zvlášť okruh na zásuvky a světla. Bude vydána revizní zpráva a proveden zápis do 

stavebního deníku. Veškeré dráţky budou zamaltovány. 

 

F. Montáţ vany 

 

 Vanu rozbalíme a dáme dnem vzhůru. Sloţíme podkladní konstrukci a přimontujeme 

ke dnu vany. Otočíme vanu na nohy a ustavíme podle vodováhy. Zajistíme polohu noh vany 

pomocí kontramatky. Na stěně kolem vany naznačíme polohu horní hrany. Vanu odsuneme a 

na stěnu přišroubujeme podélné příchytky vany, na které před montáţí na místo naneseme 

lepící tmel. Z důvodu odhlučnění se doporučuje na stranu přiléhající ke stěně nalepit 

molitanový pásek. Na vanu namontujeme sifon.  Vanu napojíme na odpad a provedeme 

zkoušku těsnosti. Vanu necháme napuštěnou. Přední díl vany se vyzdí Ytongem tl. 50 mm, do 

kterého se zabudují revizní dvířka o rozměru 300 x 450 mm. Mezeru mezi okrajem vany a 

Ytongem zafoukáme montáţní pěnou. Druhý den vanu vypustíme a zakryjeme, aby nedošlo 

k jejímu poškození. 
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G. Dlaţba a obklady 

 

 Před lepením obkladů je nutno povrch napenetrovat minimálně 12 hodin nechat 

vyschnout. V prostoru za vanou, na podlaze a jeden metr po bočních stěnách u vany bude 

provedena jednosloţková hydroizolace viz. příloha č. 6 – Technický list hyroizolace. Bude 

nanesena ve dvou vrstvách. Do první vrstvy se vloţí do koutů speciální páska FLEECEBAND 

viz příloha č. 7 – Technický list FLEECEBAND, která se přetře hydroizolací. Druhá vrstva se 

nanáší po 4 hodinách a nechá se zaschnout do druhého dne.  

 

 Nejdříve si rozměříme místnost a naznačíme na podlahu schéma kladení. Dlaţba bude 

lepena flexibilním lepidlem na obklady a dlaţbu a pokládána na koso. Hřebenem si naneseme 

lepidlo na podlahu na plochu, kterou jsme schopni poloţit. Kaţdou dlaţdici zkontrolujeme, 

jestli nemá vady z výroby (praskliny v glazuře, bubliny, skvrny). Natřeme tenkou vrstvou 

lepidla a poloţíme na určené místo. Dodrţujeme směr a návaznost vzoru dle značky na spodní 

straně dlaţdice. Mezi dlaţdice vkládáme distanční kříţky o velikosti 1,5 mm. Kontrolujeme 

rovinnost pomoci vodováhy. Případné korekce provádíme gumovou palicí. Při kladení 

kontrolujeme přímost spár v obou směrech. Dlaţba je průchozí aţ druhý den po pokládce. 

Podlahu zakryjeme, aby nedošlo k jejímu poškození a poškrábání glazury.  

 

 Obklady začínáme klást od druhé řady. Pro snadnější lepení obkladů přibijeme na zeď 

desku, aby nám kachličky neujíţděly a byla moţná jejich korekce. Jinak je postup pokládky 

stejný jako u podlahy. První řada obkladu se dolepí nakonec. U magnetického revizního 

otvoru u vany se přilepí na obklad magnety pomocí montáţního tmelu.  Další den se provede 

zaspárování spárovací hmotou a zasilikonování koutů,vany a revizních dvířek protiplíšnovým 

sanitárním silikonem. 

 

 

H. Omítky 

 

  Podklad z důvodu lepší přilnavosti a sjednocení savosti napenetrujeme den před 

realizací omítek. Pro omítky je pouţita sádrová omítka Baumit Ratio Slim viz. příloha č 5 

technický list Baumit Ratio Slim. Omítku rozmícháme a necháme 5 minut odleţet a následně 

znovu promícháme. Do hotové směsi můţeme přilévat vodu, ale ne přisypávat omítku, 
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protoţe by mohly vzniknout hrudky. Správnou hustotu poznáme tak, ţe z obrácené lţíce 

neztéká. 

 

Dále zpravíme spoje a nerovnosti zdiva, například ulomené rohy.  Na terče z rozmíchané 

hmoty osadíme omítníky z hladké kulaté oceli Ø 5 mm. Tím zajistíme rovnoměrné nanášení 

omítky v tloušťce 4 mm. Zkontrolujeme rovinnost ve svislém i podélném směru. Osadíme 

ocelové rohovníky pro zpevnění rohů.  Nerezovým hladítkem nanášíme sádrovou omítku 

v přiměřeném mnoţství bez toho, abychom se ji snaţili zarovnávat. V místě sekaných dráţek 

vyztuţíme sklovláknitou tkaninou Vertex. Pomocí stahovací latě zarovnáme zespoda nahoru 

omítku. V případě nutnosti dodáme chybějící materiál špachtlí. Po srovnání vyjmeme 

omítníky a dráţky zapravíme špachtlí, pokud moţno stejnou směsí, jakou jsme natahovali 

omítky. Omítník pouţijeme pro další omítání. Po částečném zavadnutí (materiál se přestává 

lepit na prst) provedeme zarovnání fasádní špachtlí. Pracujeme co nejvíce naplocho, abychom 

zatlačili nerovnosti. Při tomto kroku bychom neměli strhávat ţádný materiál. Toto provádíme 

do kříţe ve svislém a vodorovném směru, čímţ kontrolujeme rovinnost. 

 

Finální krok provedeme 100 – 120 minut od rozmíchaní směsi. Poznáme to tak, ţe stiskem 

dlaní je omítka uţ pevná, ale prstem do ní ještě uděláme důlek. Navlhčíme povrch houbou, 

čímţ se uvolní sádrové mléko. Necháme cca 10 minut zavadnout, neţ povrch ztratí lesk. 

Sádrovým mlékem srovnáme všechny nerovnosti pomocí fasádní špachtle. 

 

 

I. Montáţ obloţkových zárubní 

 

  První část zárubně se osadí do dveřního otvoru. Přikotví se pomocí natloukacích 

hmoţdinek. Rozepře se dveřní otvor a zafouká montáţní pěnou. Druhý díl zárubní se 

nacvakne na první díl zárubně. Namontují se panty, korekce se provede aţ při montování 

dveřních křídel.  
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1.9. Jakost a kontrola kvality 

 

Zdicí práce 

 

Kontrolujeme: 

a) kontrola pouţitého zdiva 

b) rovinnost a svislost konstrukcí 

 maximální odchylka svislosti na celé podlaţí je ± 15 mm 

 maximální odchylka rovinnosti na 1 m je ± 10 mm 

c) tloušťku spár 

d) umístění otvorů dle projektové dokumentace 

e) minimální délka přeloţení je 100 mm 

f)  kontrolujeme převazbu rohů 

g) kolmost rohů 

h) osazení překladů 

i)  provedení dilatační spáry 

 

Rozvody vody a odpadů 

 

Kontrolujeme: 

a) umístění a ukotvení rozvodů a odpadů 

b) těsnost spojů 

c) Bude provedena tlaková zkouška a zápis do stavebního deníku. 

 

 

Přípojka plynu 

 

Bude vydána revizní zpráva a bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

Elektroinstalace 

 

Bude vydána revizní zpráva a bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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Montáţ vany 

 

Kontrolujeme: 

a) správné usazení vany vodorovnost v kolmém i příčném směru 

b) těsnost sifonu 

 

Dlaţba a obklady 

  

Kontrolujeme: 

a) kvalitu provedených hydroizolací, její celistvost 

b) kontrola vzhledu ze vzdálenosti min. 2 m 

c)  detaily provedení spár ze vzdálenosti min 0,3 -2 m 

d) kontrola rovinnosti – maximální odchylka ± 1,5 mm na 2 m latě 

e) průběhy svislých a vodorovných spár z hlediska pravidelnosti a návaznosti 

f)  jednotlivé obklady nesmí vyčnívat z roviny obkladů 

g) velikost otvorů tak, aby se daly zakrýt krycími prvky 

h) u provedených instalací maximální šířka spáry 5 mm  

i) u elektro krabic maximální šířka spáry 2 mm 

j) kontrola přilnutí k podkladu poklepem 

k) spáry musí být rovné, hladké a stejně hluboké 

 

Omítky 

 

Kontrolujeme: 

a)  rovinnost je ± 2,5 mm na 2 m latě 

b) přídrţnost omítek – poklepem 

c)  jednolitost, drsnost 

d) přímost hran a osazení rohových lišt 

e) přímost a čistota koutů  
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1.10. Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

Kaţdý pracovník musí být seznámen s bezpečnostními předpisy, technologickým 

postupem, jim prováděné práce. Toto musí být prováděno pravidelně a být doklad o 

proškolení s prezenční listinou pracovníků. 

 

Je nutné zachovat postup prací tak, aby nebyla narušena bezpečnost na pracovišti a 

stabilita konstrukce. 

 

Všichni pracovníci musí být vybavení vlastními ochrannými pracovními pomůckami a 

ochrannými prostředky dle charakteru jejich práce. 

 

 

Bezpečnost prací bude se bude mimo jiné řídit těmito platnými normami a předpisy: 

 

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

práci [7]. 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích [8]. 

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

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 

dezinfekčních prostředků[11]. 

 Nařízení vlády č.201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 

záznam o úrazu[12]. 

 

Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni v oblasti bezpečnosti ochrany zdraví při 

práci ( BOZP) a poţární ochraně (PO). O školeních se provede zápis do prezenční listiny, 

který všichni proškolení podepíší. 
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1.11. Ekologie 

 

Při rekonstrukci bytového jádra, ani při jeho provozu nedojde k významnému zhoršení 

ţivotního prostředí. Při realizaci stavby bude dodrţována projektová dokumentace, platné 

normy ČSN, bude dodrţována bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Během stavby dojde 

k zvýšení prašnosti a hluku, toto se bude dít v nezbytně nutné době. V případě znečistění 

společných prostor domu bude nutné zajistit pořádek. Bude dodrţován klid v domě, a to od 

19:00 do 7:00 hodin. O víkendu nebudou probíhat stavební práce, které způsobují hluk. 

Odpad vzniklý demontáţí a rekonstrukcí bytového jádra se bude třídit a odváţet na skládky  k 

tomu určené. S odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. [5]. 

 

 

1.12. Harmonogram 

 

Viz  příloha č. 2 – Harmonogram sanace panelového domu 

 příloha č. 4 – Harmonogram rekonstrukce bytového jádra 

  

 

 

1.13. Rozpočet 

 

Viz.  příloha č. 1 – Položkový rozpočet sanace panelového domu 

 příloha č. 3 – Položkový rozpočet rekonstrukce bytového jádra 
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2. Plán BOZP na staveništi 

 

2.1. Základní informace 

 

 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě dále jen plán BOZP je vytvořen 

z důvodu zajištění bezpečnosti na stavbě a její blízkosti, předcházení vzniku rizik, důsledkem 

kterých by mohlo dojít k ohroţení zdraví osob a majetku, narušení ţivotního prostředí, vzniku 

poţáru nebo jiných mimořádných událostí. Plán BOZP se zpracovává z důvodu vyplývajícího 

z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. příloha č. 5, bod 5 - práce při kterých hrozí pád z výšky nebo 

volné hloubky více než 10 m [8] .  

 

 Hlavní zhotovitel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP. Ten zajistí 

vypracování plánu BOZP na staveništi, který specifikuje konkrétní situaci na stavbě a vytvoří 

daný plán, kde budou specifikována rizika a prevence jejich vzniku. Vytvoří harmonogram 

prací, tak aby nedocházelo k vzájemnému ohroţování pracovníků jednotlivých pracovních 

čet. Zhotovitel tento doporučený plán musí schválit a tím se stává závazný pro všechny 

pracovníky podílející se na rekonstrukci panelového domu T 06 B.. Všichni musí být s 

plánem BOZP a jeho aktualizacemi prokazatelně  seznámeni a to podpisem v prezenční listině 

seznámení účastníku s plánem BOZP. 

 

 Koordinátor BOZP vychází pří sestavování plánu z projektové dokumentace stavby. 

Během zajišťuje, aby byl plán během celé stavby aktuální. Jeho povinností je přizpůsobit plán 

aktuální situaci na stavbě, které mohou mít vliv na BOZP na stavbě. V případě, ţe dojde k 

výrazné změně dokumentu. Musí být stávající plán výrazně označen jako neplatný a nahrazen 

novým s kterým budou seznámeni všichni zhotovitelé díla. 

 

 Plán BOZP na staveništi byl zpracován dle těchto podkladů: 

 

  - projektová dokumentace pro stavební povolení 

  - průvodní a technická zpráva 

  - dle platné legislativy v oblasti BOZP 

  - návodů a technických listů jednotlivých strojů a zařízení 
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2.2. Použité zkratky 

 

 BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 PO - Poţární ochrana 

 OOPP - Osobní ochranné pracovní prostředky 

 

 

2.3. Identifikační údaje 

 

Název stavby:  Sanace bytového panelového domu 

Lokalita:  Karviná Nové Město, Nedbalova 2412/9 

Katastrální území: Karviná,  620/19 

Druh stavby:  Rekonstrukce 

Investor:  Společenství vlastníků domu 2412/9 

Projektant:  Bc. Jaroslav Tesař 

Koordinátor BOZP: Bc. Jaroslav Tesař 

 

 

2.4. Základní charakteristika stavby 

 

Jedná se o panelový dům realizovaný v konstrukčním systému T 06 B v tloušťce 

obvodových stěn ze struskopenzobetonu v tl. 375 mm u meziokenních pilířků 300 m. Jedná se 

o příčný nosný systém s osovou vzdáleností vnitřních nosných panelů 3 600 mm. Tloušťka 

vnitřních nosných panelů je 200 mm. Stropní nosná konstrukce je provedena 

z ţelezobetonových panelů PZD tl. 150 mm. Konstrukční výška podlaţí je 2,8 m, světlá výška 

2,61 m. Střecha je plochá jednoplášťová. Jako povlaková krytina slouţí asfaltová lepenka 

s posypem. Dům má 6 NP a 1 PP. Na kaţdém podlaţí se nachází 3 bytové jednotky o 

velikostech 1+1, 2+1 a 3+1. Dům má celkem 18 bytů. 

 

Z důvodu nevyhovujících tepelně technickým poţadavkům bude provedena výměna 

stávajících výplní otvorů za nové a zateplení obvodového pláště budovy. Dále bude zateplena 

střecha domu a provede se nová hydroizolace střechy spolu s výměnou klempířských 

konstrukcí.  Zatepleno bude také strop 1.PP podlaţí spolu s povrchovou úpravou.  
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V rámci revitalizace budou postupně prováděny kompletní rekonstrukce bytových 

jader, spolu s provedením nových nášlapných vrstev v kuchyni a chodbě. 

 

 

2.5. Zařízení staveniště 

 

 Vzhledem k tomu, ţe se jedná o rekonstrukci v zastavěném území musí se zařízení 

staveniště přizpůsobit stávající zástavbě a urbanistickému řešení. 

 

  V rámci plánu je zpracován výkres zařízení staveniště viz. výkres č. 5 - Zařízení staveniště, 

který bude obsahovat tyto části: 

   - Prostorové uspořádání staveniště. 

   - Prostory vyhrazené pro sklad, kontejner na odpad, mobilní WC, prostoru  

      vyhrazeného pro skladování materiálu. 

   - Místo odkud se bude brát elektrická energie a voda. 

   - Umístění hasících přístrojů, lékárničky, informační tabule. 

 

  Staveniště se nachází před, za domem v Karviné Novém Městě, Nedbalova 2412, katastrální 

území Karviná parcelní číslo 620/19 a to na jeho severní a jiţní straně. Staveniště je rovinné, s 

travnatým porostem.  

 

  Zařízení staveniště bude oploceno plotem např. typ VOKD a to buď v celém rozsahu nebo po 

etapách, dle jednotlivých stěn. Výška plotu je 1,8 m. Na travnaté ploše před domem (severní stěna) 

bude umístěno mobilní chemické WC TOI TOI, plechový sklad na materiál. Materiál bude skládán 

pomoci hydraulické ruky návěsu. Na staveništi bude dále materiál přesouván ručně. Před domem 

bude přistaven kontejner, který bude průběţně vyváţen. Zdroj vody a el. energie je moţno pouţít z 

1.PP. Odběr bude měřen samostatným měřícím zařízením a vyúčtován za dohodnutou cenu. Rovněţ 

je moţno vyuţít stávající sklepní prostory pro uskutečnění materiálu nebo jako šatnu pracovníků. 

 

  Příjezd a přístup na staveniště je ze stávající komunikace z ulice Nedbalova, kde přímo před 

domem budou z důvodu zásobování materiálem zabrána dvě parkovací místa. Z severní strany bude 

zásobování nutné provézt vjetím na chodník z ulice 17. Listopadu. O vjezdu na chodník je potřeba 
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informovat magistrát Města Karviná a Policii České republiky. V případě poničení přilehlých ploch je 

potřeba dát stávající zeleň do původního stavu. 

 

 U vstupu na staveniště bude umístěna informační tabule, na které bude: 

   - štítek stavba povolena, 

   - informace o hlavním zhotoviteli a investorovi 

   -  zodpovědný stavbyvedoucí 

   - termín začátku a konce stavby 

   - základní značky zákazové, výstraţné, příkazové viz. níţe. 

 

 Tyto značky budou u kaţdého vstupu na staveniště: 

 

 obr. 1 - Nepovolaným vstup zakázán 

 

obr.2 - Zákaz kouření 
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obr.3 - Vstup jen v ochranné přilbě 

 

obr.4- Vstup jen v ochranném pracovním oděvu 

 

obr.5 - Vstup pouze v pracovní obuvi 
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obr.6 - Vstup pouze s reflexní vestou 

 

obr.7 - Před vstupem se ohlas u vedoucího 

 

  Kolem obvodového pláště bude postaveno systémové lešení odbornou firmou, která předloţí 

certifikát lešení a návod k uţívání. U obou vchodů bude vytvořena ochranná konstrukce pro vstup 

obyvatel do domu po celé šířce chodníku a do vzdálenosti minimálně 2,5 m od vnější hrany lešení, z 

důvodu ochrany veřejnosti při vstupu do domu, jak před znečištěním, ale především jako ochrana 

před případnými padajícími předměty.  
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 Na začátku této konstrukce budou umístěny tyto značky: 

 

obr.8 - Pozor staveniště 

 

obr.9 - Pozor nahoře se pracuje 

 

obr.10 - Pozor nebezpečí pádu předmětu 
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2.6. Rizika a požadavky 

 

2.6.1. Obecné požadavky na bezpečnost na stavbě 

 

 Cílem zpracování plánu BOZP je vytvořeni takového pracoviště, kde je míra 

rizika vzniku úrazu co nejmenší. Nejedná se pouze o úrazy způsobené nečekanou 

událostí, vzniklou porušením předepsaného plánu BOZP, ale taky úrazům 

způsobených dlouhodobým vystavením negativním vlivům, jako hluk, vibrace, prach 

apod. 

 

 Za bezpečnost na stavbě nezodpovídá koordinátor BOZP, ale vţdy vedoucí 

pracovník v tomto případě stavbyvedoucí. Koordinátor pouze sleduje průběh celé 

stavby, přizpůsobuje plán BOZP dané situaci na stavbě a je povinen seznámit vedoucí 

pracovníky s aktuálním plánem a případnými nedostatky na stavbě, nemá právo 

nařizovat jednotlivým pracovníkům dodrţování bezpečnostních předpisů, pouze 

informuje vedoucí pracovníky o nedostatcích a porušeních bezpečnosti práce.  

 

 Stavbyvedoucí zodpovídá za bezpečnost na celé stavbě, jeho povinností je 

kontrolovat dodrţování BOZP na staveništi a upozorňovat jednotlivé pracovníky o 

nedodrţení zásad BOZP. Jeho povinností je zajistit, aby se na staveništi nepohyboval, 

ţádny pracovník, který nebyl proškolen o zásadách bezpečnosti na dané stavbě. 

Zodpovídá za zařízení pouţívané na stavbě, ţe mají pravidelné revizní prohlídky a 

nejeví známky fyzického poškození, které by mělo negativní vliv na jejich pouţití.  

Vede stavební deník, evidenci pracovníků a knihu úrazů na staveništi. 

 

 

2.6.2. Požadavky na každého pracovníka 

 

- Kaţdý pracovník je právně odpovědný za své jednání. 

  -  Provádět práce tak, aby neohrozil svoje zdraví ani svých spolupracovníků,   

  -Dodrţovat předpisy a nařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

 předepsané technologické postupy. 
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  - Při práci vţdy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své  schopnosti.  

  - V případě ,ţe se na práci necítí, nebo má podezření, ţe by práce ho práce   

 ohroţovala na ţivotě, nebo jeho spolupracovníky má právo práci  odmítnout. 

  - Neuvádět do činnosti stroj nebo zařízení, pokud se nepřesvědčil, ţe tím  neohrozí 

 zdraví nebo ţivot svůj či jiné osoby. 

  - Zaměstnanec nesmí provádět práce, na které poučen ani vyškolen‚ zejména  práce 

 vyţadující kvalifikaci (vazači, montáţ a demontáţ lešení) . 

  - Dodrţovat pořádek na svém pracovišti a celém staveništi. 

  - Pouţívat při práci ochranná zařízení a OOPP.  

  - Dodrţovat zásady PO. 

  - Kaţdý úraz si nechat ošetřit a hlásit jej nadřízenému, pokud mu to jeho stav 

 dovolí. 

  - Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které nemůţe sám odstranit‚  informovat 

 nadřízeného. 

- Neuvádět do provozu porouchané zařízení. 

- Účastnit se školení zajištěných zaměstnavatelem včetně ověření svých  znalostí. 

  - Absolvovat povinné lékařské prohlídky, dle pravidelných intervalů své  profese a  

 věku.  

- Na výzvu zaměstnavatele se podrobit zkoušce na alkohol. 

  

 

2.6.3. Zakázané činnosti na staveništi 

 

- Vstupovat na staveniště pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Nebo je 

uţívat během pracovní doby. 

- Bez vědomí nadřízeného svévolně opouštět pracoviště. 

- Nedodrţování zásad BOZP a nepouţívání OOPP 

- Odstraňovat nebo poškozovat informační tabule, bezpečnostní zařízení, kryty a 

značky, provádět jakýkoliv zásah do konstrukce lešení. 

- Úmyslně poškozovat pracovní nářadí nebo materiál. 

- Provádět údrţbu nebo čištění strojů a zařízení, pokud jsou v pohybu, nebo nejsou 

zajištěny.  

- Provádět opravy ke kterým nemají patřičné oprávnění, nebo nejsou poučeni. 
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2.6.4. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 

 

 - Práci ve výškách popisuje Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. [20] O bliţších 

 poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s  nebezpečím 

 pádu z výšky nebo do hloubky. 

 - Za práci ve výšce se povaţuje práce od 1,5 m nad zemí. 

 - Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu 

 zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo jejich 

 bezpečnému zachycení a zajistí jejich provádění. [20] 

 - Pracovníci provádějící jakékoliv práce ve výškách musí být zdravotně a 

 odborně způsobilý, toto musí být prokazatelně doloţeno prezenční listinou na 

 školení a lékařskou zprávou. 

 - Na stavbě bude nutné pouţít prostředky osobní ochrany při demontáţi a 

 montáţi výplní otvorů a montáţi a demontáţi lešení. Pracovníci jsou povinni 

 pouţívat předepsané OOPP. 

 

  

Obr.11-Příklad osobního zajištění 

 

 - Na zateplení fasády a střechy bude pouţito kolektivní zajištění před pádem z 

 výšky v tomto případě rámové lešení. 
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 Práce ve výškách musí být přerušeny za nepříznivých podmínek: 

  - viditelnosti niţší neţ 30m 

  - silném dešti, bouři, silném větru rychlosti nad 11 m/s 

  - teplotě niţší neţ -10°C 

 

 

2.6.5. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

 

- Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloţeny, popřípadě skladovány ve 

výškách tak, aby po celou dobu bylo zabráněno sklouznutí, shození a pádu po celou 

dobu práce, ale i po jejím ukončení. 

- Pro upevnění nářadí, uloţení drobného materiálu jako hřebíky, vruty apod. musí mít 

zaměstnanci vhodnou výstroj nebo pracovní oděv. 

-Lešení nesmí být přetěţováno, hmotnost materiálu, pomůcek , nářadí a osob nesmí 

překročit stanovenou nosnost uvedenou pro daný typ lešení.  

- Na lešení bude namontována ochranná sít z umělých vláken. 

 

  

2.6.6. Obecné požadavky na obsluhu ručního elektrického nářadí 

 

- Veškeré zařízení musí mít platnou revizní kontrolu, doloţenou revizní zprávou dle 

evidenčního čísla nářadí. 

- Je zakázané pouţívat vlastního nářadí na stavbě.  

- Kaţdý, kdo zařízení pouţívá musí být seznámen s jeho obsluhou a návodem k 

pouţití. 

- Nářadí smí být pouţito pouze na práci a za podmínek uvedených výrobcem. 

- Zařízení nesmí vykazovat ţádné poškození, ohroţující osoby s ním pracující. 

- Elektrické zařízení musí být upraveno tak, aby je bylo moţno podle potřeby vypnout. 

- Zařízení nesmí být zdrojem nadměrného hluku nebo vibrací, větších neţ udává 

výrobce. 

- Nářadí se smí odkládat, přenášet a provádět údrţbu pouze, kdyţ je v klidu. 

 



 

70 

 

2.6.7. Zařízení pro rozvod elektrické energie a kabely 

 

- Veškeré kabely na staveništi, stavební rozvaděč musí mít platnou revizi. 

- Stavební rozvaděč se napojí na stávající síť obytného domu. 

- V době, kdy nejsou pouţívány, musí být provizorní zařízení vypnuty. 

- Stavební rozvaděč musí mít trvale přístupný hlavní vypínač, nesmí být umístěn v 

místě s nebezpečím výbuchu. 

- Je potřeba chránit provizorní elektrické vedení vhodnými chráničkami. 

- Vodiče nesmějí být poškozeny a musí být voděodolné, v případě poškození musí být 

vyřazeny z provozu. 

 

 

2.6.8. Dočasné stavební konstrukce (lešení) 

 

  Lešení lze pouţít, jen v případě, ţe je postaveno dle návodu na montáţ a 

odpovídá průvodní dokumentaci. Návod na montáţ, včetně nákresů a dokumentů, musí 

být k dispozici zaměstnancům provádějící montáţ a demontáţ lešení. 

 

  Montáţ lešení smí provádět pouze zaměstnanci, kteří mají platný lešenářský 

průkaz pro daný typ lešení. Lešení smí být pouţito, aţ po jeho kompletním dokončení a 

zajištění všemi zabezpečovacími a kotvícími prvky, tak jak je uvedeno v projektové 

dokumentaci pro montáţ lešení. Před zahájením jakýkoliv prací na lešení musí být 

provedena odborná prohlídka a proveden zápis do stavebního deníku o předání a 

převzetí lešení. Jednou měsíčně nebo v případě mimořádné události, které mají 

negativní vliv na bezpečnost lešení, musí být provedena odborná prohlídka neodkladně 

a do doby jejího ukončení nesmí být lešení pouţíváno. 

 

Poţadavky na lešení dle ČSN EN 12811-1 [21]: 

  - Minimální podchodná výška 1,9 m. 

  - Šířka podlahy nejméně 0,6 m. 

  - Výška zábradlí 1,1 m. 

  - Zaráţková prkna u podlahy minimálně 15 cm. 

  - Mezera mezi stěnou a lešením maximálně 25 cm. 
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  - V přízemní části v místě podchodu pro chodce světlá výška minimálně  2,1m. 

  - Výstupní otvory minimální rozměr 0,5 x 0,6 m, nesmí být umístěny nad sebou. 

 

Další poţadavky jsou uvedeny v Nařízení vlády 362/2005 Sb. [20] a normě  

ČSN EN 12811-1 [21]. 

 

 

2.6.9. Stavební elektrické vrátky 

 

- Vrátek musí být řádně ukotven. Nesmí být uveden do provozu, dokud nebyla 

ukončena jeho montáţ včetně závěsné kladky. Musí být předán zhotovitelem a převzat 

do provozu. Provede se zápis do stavebního deníku. 

- Stanoviště obsluhy musí být umístěno tak, aby obsluha vrátku viděla na všechny 

místa nakládky a vykládky. 

- Obsluha nesmí být ohroţena břemenem ani nosným lanem. 

- Kladka musí být umístěna tak, aby její osa byla kolmá na směr navíjení lana. 

- Vrátek smí obsluhovat jen osoba s platným vazačským průkazem a seznámena s 

obsluhou vrátku. 

- V místě odebírání nebo nakládání materiálu ve výšce je zajištěna ochrana pracovníku 

proti pádu z výsky dle Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.[20] 

- Před uvedením vrátku do chodu se obsluha přesvědčí, ţe se nikdo nezdrţuje v 

prostoru ohroţeném pádem břemene. 

- Musí být prováděna pravidelná kontrola obsluhou vrátku, která kontroluje stav vrátku, 

lana a úvazku dle návodu k pouţití. V případě jakýkoliv nedostatku nebo poškození 

musí být provoz přerušen do doby opravy nebo výměny. 

 

Při provozu vrátku je zakázáno: [8] 

 - Přetěţovat vrátek nad jeho nosnost. 

 - Přepravovat nadměrná břemena, která ohroţují okolí. 

 - Zvedat břemena šikmým tahem. 

 - Opustit stanoviště obsluhy vrátku, je-li břemeno zavěšeno na háku 

 - Zavěšovat břemeno na špičku háku. 

 - Zdrţovat se pod zavěšeným břemenem a v jeho nebezpečné blízkosti. 
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 - Usměrňovat rukama nebo nohama navíjení lana na buben vrátku. 

 - Pokračovat v práci s vrátkem, utvoří-li se na laně smyčka nebo uzel a dojde-li 

 k vysmeknutí lana z dráţky kladky. 

 - Dopravovat břemena, hrozí-li nebezpečí poškození nosného lana nebo 

 vázacích prostředků. 

 - Způsobovat rázy při spouštění nebo tahu břemene. 

 

Další poţadavky jsou uvedeny v Nařízení vlády 591/2006 Sb. [8] 

 

  

2.6.10. Jednoduché kladky pro ruční zvedání 

 

- Nosné lano musí mít průměr nejméně 10 mm. Poškozené lano je vyloučeno z 

pouţívání. 

- Provedení nosné konstrukce kladky je před prvním pouţitím schváleno 

stavbyvedoucím a je proveden zápis do stavebního deníku. 

- Zvedání břemen smí provádět jen osoba s platným vazačským průkazem. 

- Smí být zvedány jen předměty do hmotnosti 30 kg. 

 

 

2.6.11. Skladování a manipulace s materiálem 

 

- Materiál bude skladován na předem určených místech zaznačených ve výkresu 

zařízení staveniště. 

- Při vykládání materiálu pomocí hydraulické ruky nebo jeřábu, musí být nebezpečný 

prostor kolem vozidla ohrazen výstraţnou paskou a kontrolován minimálně jedním 

pracovníkem jestli nedochází k vstupu neoprávněných osob do tohoto prostoru. 

- Při vykládání materiálu pro zateplení a hydroizolaci střechy je potřeba určit jednoho 

pracovníka, který bude označen a bude navádět jeřábníka stanovenými pohyby viz. 

obr. 12, případně pomocí vysílačky.  

- Je potřeba zachovat přístupové cesty mezi jednotlivými materiály a neskládat je do 

výšky vetší neţ 2m 

Další poţadavky jsou uvedeny v Nařízení vlády 591/2006 Sb. [8] 
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Hlasové signály: 

 

start - signál k označení začátku povelu (pak následují povely k pohybu či zastavení 

vozidla) 

stůj - signál k přerušení nebo ukončení pohybu 

konec - signál k zastavení operace 

nahoru - signál ke zvedání zátěţe 

dolů - signál ke spouštění zátěţe 

vpřed, vzad - signál ve spojení s příslušným signálem provedeným rukou 

vpravo, vlevo - signál ve spojení se signálem provedeným rukou 

stop - signál pro nouzové zastavení 

rychle - signál pro zrychlení pohybu z bezpečnostních důvodů 

pomalu - signál při přiblíţení se k překáţce nebo hrozí-li jiné nebezpečí 

 

 

Kódované signály: 

 

 



 

74 

 

 

 



 

75 

 

 

Obr.12 Metodická pomůcka ČKAIT [23] 

 

 

2.7. Odborná způsobilost 

 

- Vedoucí pracovník je povinen dohlíţet na to, ať všichni zaměstnanci jsou odborně 

způsobilí k provádění činnosti vykonávané na stavbě.  

  

Především: 

 - Práce ve výškách 

 - Jeřábnický průkaz 

 - Vazačský průkaz 

 - Lešenářský průkaz 

 - Vyhláška č. 50  
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2.8. Zdravotní způsobilost 

 

- Kaţdý zaměstnanec je povinen absolvovat vstupní prohlídku a následující 

periodické prohlídky, tak jak mu to ukládá zákon dle jeho profese. 

- Pracovník smí provádět práci pouze za předpokladu, ţe ho lékař stanovil zdravotně 

způsobilým pro danou činnost. Pokud se tak nestane, je povinen tuto informaci 

neprodleně ohlásit zaměstnavateli a činnost nevykonávat. 

- Vedoucí zaměstnanec je povinen dohlíţet na to, aby všichni zaměstnanci měli 

platnou lékařskou prohlídku. Dohlíţí na to, aby zaměstnanci nevykonávali práci, ke 

které nemají zdravotní způsobilost. 

 

Další poţadavky jsou uvedeny ve vyhlášce 393/2006 Sb. [24] 

 

 

2.9. Pracovní úrazy a zajištění první pomoci 

 

- Zaměstnavatel vede knihu úrazů a evidenci všech úrazů. 

- Zaměstnavatel je povinen přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů. 

- Zaměstnanec je povinen neprodleně po vzniku pracovního úrazu informovat 

vedoucího pracovníka, nebo zaměstnavatele pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí. 

- Zaměstnanec je povinen chovat se tak, aby míra rizika vzniku úrazu byla co nejniţší. 

 

První pomoc: 

- První pomoc je povinen poskytnout kaţdý zaměstnanec, pokud mu nehrozí nebezpečí 

ohroţení vlastního ţivota. 

- První pomoc by mela být rychlá a efektivní. 

- Je potřeba poskytnout prvotní ošetření a zajistit přivolání záchranných sloţek, dle dané 

situace. 

- Na pracovišti, kde pracuje více jak 5 osob, musí být lékárnička, která je uloţena na 

dostupném místě všem zaměstnancům. 

 

Další poţadavky jsou uvedeny v zákoně č. 262/2006 Sb. [25] a 

nařízení vlády č. 201/2010 [12] 
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2.10. Zásady chování při vzniku mimořádné události 

 

- Zachovat klid a jednat z rozmyslem, nepanikařit. 

- Učinit opatření k likvidaci události (uzavření ventilů, vypnutí zařízení, hašení) 

- Pomoc při evakuaci zraněním. 

- Vyhlásit poplach a varovat lidi v okolí vzniku události 

- Zavolat záchranné sloţky, případně poruchovou sluţbu. 

- Pomoc dle svých schopností a fyzického stavu, při zásahu eliminující následky 

události. 

- Stavbyvedoucí v případě evakuace je povinen zjistit, zda byli všichni pracovníci 

evakuovány. Poskytnout důleţité informace zasahujícím sloţkám. 

 

Důleţitá telefonní čísla: 

Hasičský záchranný sbor   150 

Rychlá zdravotní pomoc  155 

Policie ČR    158 

Městská policie    156 

Tísňová linka    112 

 

Telefonní čísla poruchová sluţba: 

Plyn     1239 

Voda      840 111 125 

Elektrické sítě    840 850 860 

 

 

2.11.  Kontrolní dny a lhůty porad BOZP 

 

  Před zahájením stavby budou přesně stanoveny dny kontrolních dnů a porad 

BOZP, které musí být dodrţovány. Kontrolní dny se budou konat minimálně 1 x za 

týden a bude se jich účastnit zhotovitel a stavbyvedoucí. Budou zde zkontrolovány 

vykonané práce v závislosti na harmonogramu. Provede se zápis kdo se kontrolního dne 

účastní a co na něm bylo projednáváno.  
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  Dále budou minimálně 1 x za měsíc prováděny porady BOZP, kterých se 

účastní koordinátor BOZP, stavbyvedoucí a vedoucí pracovníci jednotlivých 

subdodavatelských firem. Proberou se zde návrhy a připomínky týkající se předešlých, 

ale především následujících událostí dle harmonogramu prací. Koordinátor dělá 

průběţné kontroly na stavbě a provádí z nich zápis do knihy koordinátora a do 

stavebního deníku. Na případné nedostatky upozorní stavbyvedoucího a ten je povinný 

sjednat nápravu. Tyto náhodné prohlídky se musí konat minimálně 1 x za 10 dní.  

 

 

2.12.  Seznam dokumentace 

 

 V kanceláři stavbyvedoucího musí být po dobu výstavby k dispozici 

  - aktuální a platná projektová dokumentace stavby 

  - rozhodnutí o stavebním povolení 

  - stavební deník, deník koordinátora BOZP 

  - vyhodnocená rizika pro prováděné činnosti 

  - aktuální evidence zaměstnanců 

  - poţární poplachové směrnice, havarijní a evakuační plán 

  - knihu úrazů 

  - zápis o předaní a převzetí staveniště 

  - zápisy o předaní jednotlivých pracovišť 

  - zápis o předání lešení k uţívání 

  - doklady o proškolení zaměstnanců z BOZP 

  - doklady odborné způsobilosti (vazač, lešenář, jeřábník) 

  - atesty materiálu 

    - revizní zprávy 

  - doklady o dílčích kontrolách prováděných na staveništi 

  - technologické postupy jednotlivých prací 

  - zápisy z kontrolních dnů 

  - dodací listy převzatého materiálu 

  - lékárničku pro poskytnutí první pomoci  
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3. Energetické posouzení 

 

 Stav před zateplením 

Druh kontrukce 
Stav 

kontrukce 

Normová hodnota Un Hodnota U 

[W/m
-2

K] 

Vypočtená 

Požadavek 

ČSN730540-2 Požadovaná Doporučená 

Stavební 

konstrukce 
     

Obvodový plášť,  

tl. 375 
stávající 0,30 0,25 1,10 nevyhovující 

Obvodový plášť 

schodišťový 

prostor, tl. 300 

stávající 0,30 0,25 0,59 nevyhovující 

Obvodová plášť 

sokl, tl. 300 
stávající 0,75 0,50 1,30 nevyhovující 

Střecha stávající 0,24 0,16 0,41 nevyhovující 

Podlaha nad 

suterénem 
stávající 0,75 0,50 3,07 nevyhovující 

Výplně otvorů      

Okna a balkonové 

dveře dřevěné 
stávající 1,7 1,2 2,80 nevyhovující 

Schodišťové stěny stávající 3,5 2,3 6,00 nevyhovující 

Vstupní dveře 

ocelové 
stávající 3,5 2,3 6,00 nevyhovující 
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Stav po zateplení 

Druh kontrukce 
Stav 

kontrukce 

Normová hodnota Un Hodnota U 

[W/m
-2

K] 

Vypočtená 

Požadavek 

ČSN730540-2 Požadovaná Doporučená 

Stavební 

konstrukce 
     

Obvodový plášť,  

tl. 375 + 100 mm 

EPS-F 

nový 0,30 0,25 0,30 vyhovující 

Obvodový plášť 

schodišťový 

prostor, tl. 300 + 

100 mm EPS-F 

nový 0,30 0,25 0,24 vyhovující 

Obvodová plášť 

sokl, tl. 300 +  

50 mm  EPS - R 

nový 0,75 0,50 0,41 vyhovující 

Střecha + 150 mm 

EPS 100 S 
nový 0,24 0,16 0,15 vyhovující 

Podlaha nad 

suterénem + 60 mm 

EPS-F 

nový 0,75 0,50 0,55 vyhovující 

Výplně otvorů      

Okna a balkonové 

dveře plastové 
nový 1,7 1,2 1,2 vyhovující 

Schodišťové stěny nový 3,5 2,3 1,2 vyhovující 

Vstupní dveře 

ocelové 
nový 3,5 2,3 1,7 vyhovující 

 

viz. příloha č. 10 - Energetické posouzení navržených konstrukcí 
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4. Závěr 

 

Cílem diplomové práce bylo sníţit náklady na vytápění a zvýšit pohodu obyvatel 

ţijících v panelovém domě typové řady T 06 B - BTS na ulici Nedbalova 2412/9 v Karviné. 

Byla vytvořena projektová dokumentace pro stavební povolení, zpracován návrh rekonstrukce 

bytového jádra včetně technologického postupu prací, harmonogramy a rozpočty prací. Dále 

byl vypracován plán BOZP na zateplení domu a energetické posouzení navrţených 

konstrukcí. Na zateplení byl vybrán vnější kompletní tepelně izolační systém BaumitPro od 

firmy Baumit, spol. s.r.o., aby se předešlo pozdějším reklamacím. 
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5. Přílohy 
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 Příloha č. 6 – Technický list hydroizolace 

 Příloha č. 7 – Technický list FLEECEBAND 
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