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ANOTACE 

Folwarczný, D. Návrh variant technologického postupu provádění obvodového pláště 

u vybraného objektu. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra 

pozemního stavitelství, 2015, 79 s., Vedoucí bakalářské práce: Ing. Radek Fabian, Ph.D. 

 

Tématem mé bakalářské práce je návrh variant technologického postupu provádění 

obvodového pláště u hotelu. Jako první variantu jsem zvolil systém POROTHERM Profi 

DRYFIX společnosti Wienerberger a. s. Druhý obvodový plášť je proveden ze systému KMB 

SENDWIX P společnosti KM Beta a. s. a je zateplen kontaktním zateplovacím systémem 

společnosti STACHEMA CZ s.r.o. 

Součástí mé bakalářské práce je také dokumentace pro stavební povolení a výkresová část, 

která je součástí příloh. 

Cílem této bakalářské práce je zjistit, která z navržených variant je z hlediska tepelně 

technických vlastností, finančně nákladové a časové náročnosti výstavby nejvýhodnější. 

 

Klíčová slova: 
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ABSTRACT 

Folwarczný, D. Proposal of variants of technological process of implementation of claddings 

in a hotel. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 

Department of Civil Engineering, 2015, 79 s., Head of bachelor work: Ing. Radek Fabian, 

Ph.D. 

 

The topic of my bachelor thesis is proposal of variants of technological process 

of implementation of claddings in a hotel. As a first option, I chose a system 

of POROTHERM Profi DRYFIX of Wienerberger, joint-stock Company. The second 

cladding is made from a system of KMB SENDWIX P of KM Beta, limited liability 

Company and this system is insulated by an external thermal insulation composite system 

of STACHEMA CZ, limited liability Company. 

Part of my bachelor thesis is also documentation for building permit and drawing part, which 

is part of the appendixes. 

The aim of this bachelor thesis is determine which of the proposed options is the best in terms 

of thermal properties, cost financially and time-consuming construction. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

apod.  A podobně 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

B.p.v.  Balt po vyrovnání 

cca  Přibližně 

č.  Číslo 

ČSN  Česká technická norma 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

EIA  Environmental Impact Assessment 

EN  Evropská norma 

EPS  expandovaný pěnový polystyren 

ETICS External Thermal Insulation Composite System 

FAST  Fakulta stavební 

HPV  Hladina podzemní vody 

IČ  Identifikační číslo 

Kč  Korun českých 

kg  Kilogram 

kPa  Kilopascal 

ks  Kus 

l  Litr 

M  Měřítko 

m  Metr běžný 

m2  Metr čtvereční 

mil.  milion 

mm  Milimetr 

m. n. m. Metrů nad mořem 

např.  Například 

NN  Nízké napětí 

NP  Nadzemní podlaží 

PP  Podzemní podlaží 

PSČ  Poštovní směrovací číslo 

PT  Původní terén 

Sb.  Sbírka 
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S-JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální 

SO  Stavební objekt 

Tab.  Tabulka 

tl.  Tloušťka 

tzn.  To znamená 

UT  Upravený terén 

W  Watt 

ŽB  Železobeton 
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ÚVOD 

Tématem mé bakalářské práce je návrh variant technologického postupu provádění 

obvodového pláště u vybraného objektu, kterým je celoplošně podsklepený hotel se třemi 

nadzemními podlažími. Hotel je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou s certifikovanou 

skladbou od společnosti DEKTRADE a.s. V prvním nadzemním podlaží (dále jen NP) se 

nachází recepce, bar a potřebné zázemí pro personál. V dalším NP se nachází pokoje pro 

hosty a společenská místnost. V 3. NP se nachází pokoje pro hosty včetně bezbariérového 

pokoje pro osoby se sníženou schopností pohybu. Celý objekt je řešen jako bezbariérový. 

Jako první variantu jsem zvolil systém POROTHERM Profi DRYFIX společnosti 

Wienerberger a. s. Druhý obvodový plášť je proveden ze systému KMB SENDWIX P 

společnosti KM Beta a. s. a je zateplen kontaktním zateplovacím systémem společnosti 

STACHEMA CZ s.r.o. V technologických postupech se zaměřuji na materiál, ze kterého 

budou obvodové pláště provedeny, na jeho správnou dopravu a skladování a na stroje 

a pracovní pomůcky, které jsou potřebné pro realizaci obvodových plášťů. Dále věnuji 

pozornost pracovním podmínkám a stavební připravenosti, personálnímu obsazení 

a samotným technologickým postupům. 

Součástí mé bakalářské práce je také dokumentace pro stavební povolení a výkresová část, 

která je součástí příloh. 

Cílem této bakalářské práce je zjistit, která z navržených variant je z hlediska tepelně 

technických vlastností, finančně nákladové a časové náročnosti výstavby nejvýhodnější. 
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1 DÍLČÍ ČÁST POZEMNÍ STAVBY 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Novostavba hotelu na p.č. 186/2, Brno – Město Střed. 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

Frýdecká 176 

Brno – Město Střed 

590 21 

Parcelní číslo: 186/2 

Katastrální území: Brno – Město Střed 

Katastrální úřad č. 620191 

c) předmět dokumentace 

Dokumentace je určená pro vydání stavebního povolení – neslouží pro provádění stavby. 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi  

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

Vojtěch Kaláb, Okružní 20, Český Těšín 737 01 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 
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A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace  

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 

(právnická osoba) 

David Folwarczný, Zahradní 10, Český Těšín 737 01 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 

popřípadě specializací jeho autorizace 

Ing. Tomáš Novotný, Praha 5, Hlavní 2058/55, PSČ 323 01, Členské číslo ČKAIT: 0201989, 

Obory: IP00, IS00. 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, 

pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 

architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace 

Nejsou. 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Mapové podklady 

- katastrální mapa – www.czuk.cz 

- polohopisné zaměření zájmových ploch v souřadnicovém systému S-JTSK 

a výškopisné zaměření zájmových ploch ve výškové soustavě B.p.v. 

- inženýrsko-geologický a radonový průzkum 

Ostatní podklady 

- zákon č. 499/2006 Sb. [1] 

- vyhláška č. 268/2009 Sb. [2] 

- vyhláška č. 398/2009 Sb. [3] 
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A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 

Stavební parcela č. 186/2 o výměře 3500 m2 se nachází v katastrálním území Brno – Město 

Střed. Je určena pro výstavbu hotelu. Vstup na parcelu včetně příjezdu je z ulice Frýdecká. 

Jedná se o asfaltovou komunikaci. Veškeré inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn), elektrické 

vedení a sdělovací kabely jsou vedeny v této ulici. 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

Na daném území se v současnosti nenachází žádný objekt. Parcela, na níž má stát nový hotel, 

slouží jako zatravněná plocha. Při návrhu stavby byly respektovány podmínky stanovené 

územním plánem Brno – město. 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Území není zvlášť chráněné a nenachází se zde žádné ochranné pásmo. 

d) údaje o odtokových poměrech 

Vsakování dešťových vod je v souladu s ustanovením § 20 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 

Sb. [4] 

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

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli územního plánování. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. [4] 

a vyhlášky číslo 268/2009 Sb. [2] 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Veškeré požadavky dotčených orgánů budou splněny. Stavba je v souladu se zákonem 

č. 114/1992 Sb. [5], zákonem č. 334/1992 Sb. [6], zákonem č. 13/1997 Sb. [7] a zákonem 

č. 185/2001 Sb. [8] 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou. 
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i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí). 

Parcela číslo 186/2. 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Nová stavba. 

b) účel užívání stavby 

Hotel – dočasné ubytovacího zařízení. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Nejsou. 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Jsou dodrženy technické požadavky na stavby dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. [2]. Stavba je 

v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. [3] 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Stavba je v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. [5], zákonem č. 334/1992 Sb. [6], zákonem 

č. 13/1997 Sb. [7] a zákonem č.185/2001 Sb. [8] 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

Zastavěná plocha: 387 m2 
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Obestavěný prostor: cca 4252 m3 

Užitná plocha: plocha jednotlivých místností viz výkresy 1. PP, 1. NP, 2. NP, 3. NP. 

Počet pokojů: 10 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod.) 

Není předmětem řešení. 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Realizace stavby potrvá cca 12 měsíců. Zahájení stavby březen 2015, dokončení stavby 

březen 2016. 

k) orientační náklady stavby 

Orientační cena stavby činí 20 mil. Kč. 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

SO-01 Novostavba hotelu 

SO-02 Zpevněné plochy 

SO-03 Přípojky plynu, nízkého napětí, dešťové a splaškové kanalizace a vody. 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek č. 186/2 se nachází v katastrálním území Brno – Město Střed. Je určen pro 

výstavbu hotelu. Pozemek je rovinatý, bez porostu. Vstup na pozemek včetně příjezdu je 

z ulice Frýdecká. Jedná se o asfaltovou komunikaci. Veškeré inženýrské sítě (voda, 

kanalizace, plyn), elektrické vedení a sdělovací kabely jsou vedeny v této ulici. Pronikání 

radonu nebylo v okolí místa zjištěno. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Pro zjištění geologického složení zeminy byl na staveništi proveden průzkum pomocí 

kopaných sond po úroveň základové spáry. Na základě hydrogeologického průzkumu bylo 

zjištěno, že se hladina podzemní vody nachází 6,5 m pod úrovní terénu. Riziko pronikání 

radonu nebylo zjištěno. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranné pásmo vodovodní přípojky – 1,5 m od vnějšího líce stěny na obě strany. Ochranné 

pásmo by nemělo být zastavěné a musí být přístupné pro případné opravy. Minimální hloubka 

uložení přípojky je 1,2 m, doporučená 1,5 m. 

Ochranné pásmo přípojky plynu – 1 m od vnějšího líce stěny na obě strany. Ochranné pásmo 

by nemělo být zastavěné a musí být přístupné pro případné opravy. Minimální hloubka 

uložení přípojky je 0,8 m. 

Ochranné pásmo kanalizační přípojky – 0,75 m od osy na obě strany. Ochranné pásmo by 

nemělo být zastavěné a musí být přístupné pro případné opravy. Minimální hloubka uložení 

přípojky je 1 m. 

Ochranné pásmo teplovodu – 2,5 m od vnějšího líce stěny na obě strany. Ochranné pásmo by 

nemělo být zastavěné a musí být přístupné pro případné opravy. Minimální hloubka uložení 

přípojky je 0,5 m. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, odtokové poměry nebudou 

narušeny. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin se na daném pozemku nepředpokládají. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Nejsou. 

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 

Vstup na pozemek včetně příjezdu je z ulice Frýdecká. Jedná se o asfaltovou komunikaci. 

Veškeré inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn), elektrické vedení a sdělovací kabely jsou 

vedeny v této ulici. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejsou. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

a) funkční náplň stavby 

Stavba bude užívána jako přechodné ubytování pro veřejnost. 

b) základní kapacity funkčních jednotek 

Hotel má celkem 10 pokojů. Z toho 7 dvoulůžkových pokojů, 1 bezbariérový třílůžkový pokoj 

a 2 čtyřlůžkové pokoje. Při plném obsazení pokojů pojme hotel 25 hostů. Součástí hotelu je 

také společenská místnost a bar. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Jedná se o výstavbu třípodlažního hotelu celoplošně podsklepeného s jednoplášťovou plochou 

střechou. Hotel má celkem 10 pokojů pro ubytování. Součástí hotelu je také společenská 

místnost a bar. Vstup do objektu je řešen jako bezbariérový. Vertikální komunikace je 

zajištěna jedním hlavním schodištěm (pro veřejnost), jedním vedlejším schodištěm (pro 

personál) a výtahem. 

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

Stavba je zastřešena jednoplášťovou plochou střechou. Fasáda vyzděné části je tvořena 

omítkou okrové barvy. Okna jsou dřevěná jednokřídlá nebo dvoukřídlá, čtvercového nebo 

obdélníkového tvaru, barvy tmavě hnědé. Okapový chodník, přístupový chodník a ostatní 

zpevněné plochy tvoří zámková dlažba. Vchod do hotelu je orientován k jihovýchodní straně. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Není předmětem řešení. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérové užívání stavby je zajištěno výtahem. Rovněž přístupové komunikace, parkovací 

stání i úprava terénu umožní využívání hotelu i jejich služeb osobami s omezenou schopností 

pohybu. Objekt je navržen dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. [3] 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazům, 

ztrátám na životech a majetku. Během užívání stavby je nutné konstrukce užívat jen pro 

účely, ke kterým byly navrženy. Stavba i jednotlivé konstrukce musí být udržovány v dobrém 

stavu. Z toho důvodu je nutné provádět udržovací práce vyplývající z povahy a užívání 

konstrukce. Při běžném užívání nebude bezpečnost hotelu ohrožena. Veškerý servis 

technických zařízení bude prováděn specializovanými firmami, které jsou oprávněné k této 

činnosti. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Jedná se o samostatně stojící objekt pro přechodné ubytování. Objekt je třípodlažní, 

celoplošně podsklepený a je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Hotel má celkem 10 

pokojů pro ubytování. Součástí hotelu je také společenská místnost a bar. Vstup do objektu je 

řešen jako bezbariérový. Vertikální komunikace je zajištěna jedním hlavním schodištěm (pro 

veřejnost), jedním vedlejším schodištěm (pro personál) a výtahem. V suterénu se nachází 

prádelna, sušárna, sklady čistého a špinavého prádla, technické místnosti a ostatní skladovací 

prostory. V 1. NP se nachází recepce, bar, úschovna cenností, sociální zařízení pro hosty, 

veškeré potřebné zázemí pro personál včetně sociálního zařízení a místnosti potřebné k úklidu 

hotelu. Ve 2. NP jsou situovány pokoje pro hosty, společenská místnost a místnosti potřebné 

k pravidelnému úklidu hotelu. Ve 3. NP jsou rovněž situovány pokoje pro hosty včetně 

bezbariérového pokoje pro osoby se sníženou schopností pohybu a místnosti potřebné 

k pravidelnému úklidu hotelu. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Základy 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro zakládání 

jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech ze železobetonu (beton 

třídy C 20/25 vyztužený betonářskou ocelí B420B). Hloubka základové spáry je -3,724 m 

od ±0,000, což je úroveň čisté podlahy 1. NP. Podkladní betonová deska o tloušťce 150 mm 

je navržena z betonu třídy C 20/25 a je vyztužena ocelovou svařovanou KARI sítí 150/150/4 

v ose desky. Podkladní betonová deska je provedena na podkladní hutněný štěrk frakce 0/32 

mm o mocnosti 150 mm. 

Svislé konstrukce 

Obvodové stěny jsou navrženy z keramických bloků POROTHERM 44 Profi DRYFIX 

na zdící pěnu POROTHERM DRYFIX. (Součástí systému jsou i doplňkové cihly poloviční, 

rohové a koncové). Střední nosné stěny tvoří keramické bloky POROTHERM 30 AKU 

Z na cementovou maltu M 10. Stěny mezi sousedními pokoji jsou z akustických požadavků 

navrženy z keramických bloků POROTHERM 19 AKU na cementovou maltu M 10. Příčky 

jsou navrženy z keramických bloků POROTHERM 8 Profi DRYFIX na zdící pěnu Porotherm 

DRYFIX. 
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Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce objektu je navržena z keramobetonových stropních nosníků a cihelných 

vložek MIAKO. Celková tloušťka stropní konstrukce je 250 mm. ŽB věnce jsou tvořeny 

pomocí věncovek POROTHERM VT 8, které v kombinaci s vhodným tepelným izolantem 

slouží k podstatnému omezení tepelných mostů v místě stropních konstrukcí. Pro vytvoření 

překladů nad okenními a dveřními otvory je použito cihelných překladů POROTHERM KP 7. 

Vertikální komunikace 

Vertikální komunikace je zajištěna jedním hlavním schodištěm (pro veřejnost), jedním 

vedlejším schodištěm (pro personál) a výtahem. Hlavní i vedlejší schodiště je navrženo jako 

dvouramenné. 

Zastřešení 

Střecha je navržena jako plochá jednoplášťová střecha s minimálním sklonem 2,2%. 

Odvodnění střešní plochy je zajištěno dvěma vtoky TOPWET s integrovanou PVC manžetou, 

DN 125 mm. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena a musí být provedena takovým způsobem, aby zatížení, která na ni budou 

během výstavby a užívání působit, neměla za následek zřícení celé stavby nebo její části. Aby 

nedošlo k většímu stupni nepřípustného přetvoření a poškození jiných částí stavby nebo 

technických zařízení z důvodu deformace nosné konstrukce. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení  

a) technické řešení  

Není předmětem řešení. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Není předmětem řešení. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Není předmětem řešení. 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Není předmětem řešení. 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Není předmětem řešení. 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Není předmětem řešení. 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Není předmětem řešení. 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

Není předmětem řešení. 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 

cesty) 

Není předmětem řešení. 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 

Není předmětem řešení. 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Není předmětem řešení. 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Není předmětem řešení. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Tepelné izolace budou splňovat požadavky vyhlášky 193/2007 Sb. [9]. Vnější obálka budovy 

bude splňovat požadavky dle ČSN 73 0540-2 [10] a prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb. [11] 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Není předmětem řešení. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 

a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Stavba negativně neovlivní vnitřní ani vnější okolní prostředí. Větrání objektu bude probíhat 

přirozeně okny, dveřmi nebo odvětrávacím potrubím. Vytápění, osvětlení, zásobování vodou 

apod. není předmětem řešení. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Na základě měření radonu nebylo zjištěno riziko jeho pronikání. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Není předmětem řešení. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Není předmětem řešení. 

d) ochrana před hlukem 

Obálka budovy je tvořena z materiálů, které dostatečně chrání vnitřní prostředí před hlukem 

šířícího se z vnějšího prostředí. 

e) protipovodňová opatření 

Není předmětem řešení. 
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f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Není předmětem řešení. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Pozemek je na veřejnou komunikaci napojen z jihovýchodní strany. Jednotlivé přípojky 

budou nově zřízeny a napojeny na veřejnou technickou infrastrukturu města. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není předmětem řešení. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Není řešeno. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Vjezd na pozemek je umožněn z ulice Frýdecká. 

c) doprava v klidu 

Na pozemku bude zřízeno parkovací stání pro 12 osobních vozidel, 6 stání pro zaměstnance 

a 2 stání pro osoby tělesně postižené. Vjezd na parkoviště je umožněn z ulice Frýdecká. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Není předmětem řešení. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Budou provedeny drobnější terénní úpravy – zatravnění plochy, výsadba okrasných keřů 

a dřevin apod. 

b) použité vegetační prvky 

Není předmětem řešení. 
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c) biotechnická opatření 

Není předmětem řešení. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

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

Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. 

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

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Soustava chráněných území Natura 2000 není stavbou dotčena. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Není předmětem řešení. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Není předmětem řešení. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Stavba svým charakterem umožňuje zásah hasičského záchranného sboru, zdravotní služby 

apod. Stavba je navržena a musí být provedena takovým způsobem, aby byl zajištěn únik 

osob z objektu v případě ohrožení. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Materiál pro výstavbu bude skladován na pozemku investora vždy na jedno patro a v průběhu 

výstavby bude postupně doplňován. Během výstavby bude zároveň probíhat postupná 

likvidace již nepoužitelných materiálů, pro které budou na staveništi zřízeny kontejnery. 
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Materiál bude skladován na pozemku staveniště na zpevněném a odvodněném podkladu. 

Veškeré nářadí bude na stavbě uloženo v uzamykatelné skříni nebo v kontejneru. Betonová 

směs bude na staveniště dopravována prostřednictvím autodomíchávačů PUMI na podvozcích 

Mercedes Benz vybavenými čerpadly s dosahy 24 – 28 m. Objem autodomíchávačů je 9 m3. 

Beton bude dovážen dle předem stanoveného harmonogramu. Dále budou na staveništi 

zřízeny pobytové a sanitární stavební buňky. 

Spotřeba materiálu 

Cihly POROTHERM 44 Profi DRYFIX 

Plocha: 971 m2 

Spotřeba: 16 ks/m2 

Počet ks na paletě: 60 ks/pal. → 259 palet 

Cihly POROTHERM 30 AKU Z 

Plocha: 729 m2 

Spotřeba: 16 ks/m2 

Počet ks na paletě: 80 ks/pal. → 146 palet 

Cihly POROTHERM 19 AKU 

Plocha: 134 m2 

Spotřeba: 10,7 ks/m2 

Počet ks na paletě: 72 ks/pal. → 20 palet 

Cihly POROTHERM 8 Profi DRYFIX 

Plocha: 677 m2 

Spotřeba: 8 ks/m2 

Počet ks na paletě: 128 ks/pal. → 43 palet 

Nosníky POT 

Délka 2500 mm: 200 ks 

Délka 2750 mm: 16 ks 

Délka 3250 mm: 12 ks 

Délka 5250 mm: 172 ks 

Délka 6000 mm: 232 ks 
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Stropní vložky MIAKO PTH 

počet vložek na paletě / hmotnost palety 

MIAKO 19/62,5 PTH  50 ks/745 kg → 72 palet 

MIAKO 19/50 PTH   75 ks/840 kg → 107 palet 

MIAKO 8/62,5 PTH   96 ks/915 kg → 1 paleta 

Překlady POROTHERM KP 7 

Délka 1000 mm: 190 ks 

Délka 1250 mm: 112 ks 

Délka 1500 mm: 97 ks 

Délka 1750 mm: 153 ks 

Délka 3000 mm: 16 ks 

Věncovky POROTHERM VT 8/25 Profi DRYFIX 

Délka: 332 m 

Spotřeba: 2 ks/bm 

Počet ks na paletě: 128 ks/pal. → 6 palet 

Doprava a skladování 

Cihly POROTHERM 44 Profi DRYFIX 

Cihly POROTHERM 44 Profi DRYFIX jsou dodávány zafóliované na vratných paletách 

rozměrů 1340 x 1000 mm. 1 paleta obsahuje 60 kusů cihel. Součástí dodávky je odpovídající 

množství zdicí pěny POROTHERM DRYFIX. Pro založení první vrstvy cihel se dodává 

požadované množství zakládací malty POROTHERM Profi AM. Zafóliované výrobky 

na paletách je nutné skladovat na zpevněné a odvodněné ploše, aby nedošlo k jejich 

poškození. 

Cihly POROTHERM 30 AKU Z 

Cihly POROTHERM 30 AKU Z jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 

1180 x 1000 mm. 1 paleta obsahuje 80 kusů cihel. Zafóliované výrobky na paletách je nutné 

skladovat na zpevněné a odvodněné ploše, aby nedošlo k jejich poškození. 
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Cihly POROTHERM 19 AKU 

Cihly POROTHERM 19 AKU jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1180 

x 1000 mm. 1 paleta obsahuje 72 kusů cihel. Zafóliované výrobky na paletách je nutné 

skladovat na zpevněné a odvodněné ploše, aby nedošlo k jejich poškození. 

Cihly POROTHERM 8 Profi DRYFIX 

Cihly POROTHERM 8 Profi DRYFIX jsou dodávány zafóliované na vratných paletách 

rozměrů 1180 x 1000 mm. 1 paleta obsahuje 128 kusů cihel. Součástí dodávky je odpovídající 

množství zdicí pěny POROTHERM DRYFIX. Zafóliované výrobky na paletách je nutné 

skladovat na zpevněné a odvodněné ploše, aby nedošlo k jejich poškození. 

Nosníky POT 

Při manipulaci a skladování je třeba podkládat nosníky ve vzdálenosti max. 500 mm od konců 

nosníků dřevěnými proklady o rozměru nejméně 40 x 20 mm. Proklady jednotlivých vrstev 

musí být uspořádány vždy svisle nad sebou a v místě svaru příčné výztuže s horní výztuží. 

Výšku slohy skladovaných nosníků volí výrobce. Nosníky se na skládkách ukládají podle 

délek. 

Stropní vložky MIAKO PTH 

Stropní vložky MIAKO PTH jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1180 x 

1000 mm. 

počet vložek na paletě / hmotnost palety 

MIAKO 19/62,5 PTH  50 ks/745 kg 

MIAKO 19/50 PTH   75 ks/840 kg 

MIAKO 8/62,5 PTH   96 ks/915 kg 

Překlady POROTHERM KP 7 

Překlady POROTHERM KP 7 jsou dodávány po dvaceti kusech na nevratných dřevěných 

hranolech a jsou sepnuté paletovací páskou. Rozměry jednotlivých hranolů jsou 75 x 75 x 960 

mm. 

Věncovky POROTHERM VT 8/25 Profi DRYFIX 

Věncovky POROTHERM VT 8/25 Profi DRYFIX jsou dodávány zafóliované na vratných 

paletách rozměrů 1180 x 1000 mm. 1 paleta obsahuje 128 kusů věncovek VT 8/25. 

Velikosti ploch jednotlivých skládek jsou uvedeny na výkresu zařízení staveniště. 
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Stavební buňky 

Velikost a počet stavebních buněk odpovídá počtu dělníků, kteří budou na stavbě pracovat. 

Pro vytvoření zázemí bylo použito mobilních buněk firmy TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o. 

Buňky byly navrženy pro jednoho stavbyvedoucího, jednoho mistra a deset pracovníků. 

Doporučené prostory 

- vedoucí stavby:   15 – 20 m2 

- technický personál, mistři:  2 – 12 m2 na jednoho pracovníka 

- ostatní pracovníci:   1,25 m2 na jednoho pracovníka 

Buňky pro deset dělníků 

(3 x 2,5 m) x 3 = 22,5 m2 > (10 x 1,25 m2) = 12,5 m2 

Pro stavbyvedoucího 

(6 x 2,5 m) = 15 m2 = 15 m2 

Pro mistra 

(6 x 2,5 m) = 15 m2 > 12 m2 

Sociální zařízení 

(1,75 x 1,7 m) x 3 = 9 m2 > (12 x 0,25 m2) = 3 m2 

- 4x záchodová místa, 3x sprcha, 4x umyvadlo 

Umístění stavebních buněk je znázorněno na výkrese zařízení staveniště. Buňky budou 

ustaveny do roviny na vrstvě zhutněného štěrku o tloušťce 100 mm. Žádný z pracovníků 

nebude na staveništi přespávat. Ve fázi hlavních prací jsou pobytové a sanitární stavební 

buňky navrženy pro dvanáct pracovníků. 

Kancelář, šatna – BK1 (2x) 

- 1x elektrické topidlo 

- 3x elektrická zásuvka 

- okna s plastovou žaluzií 

- nábytek do kontejnerů BK1 – na přání (stoly, židle, skříně, věšák) 

- šířka: 2438 mm 

- délka: 6058 mm 

- výška: 2800 mm 

- elektrická přípojka: 380 V/32 A 
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Kancelář, šatna – BK2 (3x) 

- 1x elektrické topidlo 

- 3x elektrická zásuvka 

- okna s plastovou žaluzií 

- nábytek do kontejnerů BK2 – na přání (stoly, židle, skříně, věšák) 

- šířka: 2438 mm 

- délka: 3000 mm 

- výška: 2800 mm 

- elektrická přípojka: 380 V/32 A 

Mobilní toaleta TOI TOI FRESH (1x) 

- fekální nádrž (250 litrů) 

- dvojité odvětrávání 

- pisoár 

- držák toaletního papíru 

- jeřábová oka 

- ukazatel na dveřích ženy/muži 

- zrcadlo 

- háček na oděvy 

- šířka: 1200 mm 

- hloubka: 1200 mm 

- výška: 2300 mm 

- hmotnost: 82 kg 

Koupelna, WC – SMK (3x) 

Kontejner je usazen na fekální tank o objemu 4,5 m3, do kterého jsou odpady svedeny. 

- 1x elektrické topidlo 

- 1x sprchová kabina 

- 1x umývadlo 

- 1x toaleta 

- 1x pisoár 

- 1x průtokový ohřívač vody 

- šířka: 1750 mm 

- délka: 1700 mm 
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- výška: 2600 mm 

- elektrická přípojka: 380 V/32 A 

- přívod vody: 3/4" 

Vrátnice (2x) 

- šířka: 1980 mm 

- délka: 1980 mm 

- výška: 2600 mm 

- elektrická přípojka: 380 V/32 A 

Skladový kontejner LK2 (2x) 

- šířka: 2438 mm 

- délka: 3000 mm 

- výška: 2591 mm 

Kontejnery na staveništní odpad (2x) 

- šířka: 1800 mm 

- délka: 4100 mm 

- výška: 1100 mm 

- objem: 10 m3 

b) odvodnění staveniště 

Jelikož se HPV nachází pod úrovní základové spáry, není potřeba speciálního odvodňovacího 

systému. V případě přívalových dešťů se voda odčerpá z jámy pomocí čerpadel. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Vjezd na staveniště je z ulice Frýdecká. Výjezd je situován na ulici Jablunkovská. 

Na staveništi budou zřízeny dočasné přípojky elektrické energie a vody, které budou napojeny 

na veřejnou technickou infrastrukturu města. Po dokončení výstavby budou tyto přípojky 

zrušeny. 

Přípojka elektrické energie 

Pro stroje, zařízení a osvětlení musí být navržena dostatečná přípojka NN. Osvětlení 

staveniště bude zajištěno prostřednictvím metalhalogenidových reflektorů s indukčním 

předřadníkem pro metalhalogenové výbojky s paticí Rx-7s, které budou umístěny 

na stojanech výšky 2 m. Osvětlení bude realizováno pouze uvnitř stavby. Kabely budou 
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uloženy do chráničky, která je umístěna do předem vykopané rýhy šířky 300 mm a hloubky 

600 mm. Na konci přípojky se zřídí elektrická skříň, která bude zajišťovat rozvod elektrické 

energie po dobu výstavby. 

Přípojka vody 

Je napojena kolmo na veřejnou vodovodní síť pomocí T-kusu potrubím DN 100 mm. 

Na konci přípojky bude zřízena provizorní vodoměrná šachta se vstupním otvorem 600 x 600 

mm. Na rozvod vody budou napojeny pouze sanitární stavební buňky. Pro omytí techniky 

před výjezdem ze staveniště a pro úklid povrchu bude sloužit hadice, která bude napojena 

na odběrné místo vody. Potřeba technologické vody bude řešena hadicemi s uzavíratelnými 

ventily. 

Přípojka kanalizace 

Nebude řešena. Sanitární kontejnery budou usazeny na fekální tank o objemu 4,5 m3, 

do kterého budou odpady svedeny. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít větší negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Vozidla 

vyjíždějící ze staveniště je nutno zbavit nečistot před vjezdem na veřejnou komunikaci. 

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

Nejsou. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Zábory pro staveniště budou dočasné pouze na pozemku investora. 

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

likvidace 

Veškerý odpad bude likvidován dle návrhu na nakládání s odpady v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb. [8]. Stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například 

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

Provádění stavby nebude mít větší negativní vliv na životní prostředí. Na staveništi platí 

zákaz pálení odpadů, při kterém by mohlo dojít k znečištění životního prostředí. Na staveništi 

budou zřízeny dva kontejnery na staveništní odpad. 
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemina bude skladována na pozemku investora a následně použita při koncových terénních 

úpravách. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při zvýšené prašnosti nutno použít kropících prostředků. Nutno minimalizovat hlučnost při 

výstavbě. Veškerý odpad bude likvidován dle zákona č. 185/2001 Sb. [8], proto stavba 

nebude mít větší negativní vliv na životní prostředí. 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Pracovníci jsou povinni používat vhodný pracovní oděv, obuv a ostatní ochranné pracovní 

pomůcky. Dále jsou povinni řídit se pokyny zaměstnavatele a účastnit se školení. Pracovní 

úraz musí neprodleně nahlásit stavbyvedoucímu, který s nimi sepíše záznam o úrazu. Při práci 

nepít, nejíst, nekouřit. Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nutné dodržovat 

nařízení vlády č. 362/2005 Sb. [12], zákon č. 309/2006 Sb. [13] a nařízení vlády č. 591/2006 

Sb. [14] 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nejsou. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

V bezpečné vzdálenosti se provede výstražné značení vjezdu na staveniště a výjezdu 

ze staveniště. Toto výstražné značení bude upravovat rychlost na ulicích Frýdecká 

a Jablunkovská. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Speciální podmínky pro provádění stavby se nepředpokládají. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Začátek výstavby – březen 2015. 

Konec výstavby – březen 2016. 
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C SITUAČNÍ VÝKRESY 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) technická zpráva 

Jedná se o samostatně stojící objekt pro přechodné ubytování. Objekt je třípodlažní, 

celoplošně podsklepený a je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Hotel má celkem 10 

pokojů pro ubytování. Součástí hotelu je také společenská místnost a bar. Vstup do objektu je 

řešen jako bezbariérový. Vertikální komunikace je zajištěna jedním hlavním schodištěm (pro 

veřejnost), jedním vedlejším schodištěm (pro personál) a výtahem. V suterénu se nachází 

prádelna, sušárna, sklady čistého a špinavého prádla, technické místnosti a ostatní skladovací 

prostory. V 1. NP se nachází recepce, bar, úschovna cenností, sociální zařízení pro hosty, 

veškeré potřebné zázemí pro personál včetně sociálního zařízení a místnosti potřebné k úklidu 

hotelu. Ve 2. NP jsou situovány pokoje pro hosty, společenská místnost a místnosti potřebné 

k pravidelnému úklidu hotelu. Ve 3. NP jsou rovněž situovány pokoje pro hosty včetně 

bezbariérového pokoje pro osoby se sníženou schopností pohybu a místnosti potřebné 

k pravidelnému úklidu hotelu. 

Fasáda vyzděné části je tvořena omítkou okrové barvy. Okna jsou dřevěná jednokřídlá nebo 

dvoukřídlá, čtvercového nebo obdélníkového tvaru, barvy tmavě hnědé. Okapový chodník, 

přístupový chodník a ostatní zpevněné plochy tvoří zámková dlažba. Vchod do hotelu je 

orientován k jihovýchodní straně. 

Bezbariérové užívání stavby je zajištěno výtahem. Rovněž přístupové komunikace, parkovací 

stání i úprava terénu umožní využívání hotelu i jejich služeb osobami s omezenou schopností 

pohybu. Objekt je navržen dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. [3] 

Obálka budovy je tvořena z materiálů, které dostatečně chrání vnitřní prostředí před hlukem 

šířícího se z vnějšího prostředí. 

Tepelné izolace budou splňovat požadavky vyhlášky 193/2007 Sb. [9]. Vnější obálka budovy 

bude splňovat požadavky dle ČSN 73 0540-2 [10] a prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb. [11] 
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b) výkresová část 

Výkresová dokumentace viz Seznam příloh. 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) technická zpráva 

Jedná se o samostatně stojící objekt pro přechodné ubytování. Objekt je třípodlažní, 

celoplošně podsklepený a je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Hotel má celkem 10 

pokojů pro ubytování. Součástí hotelu je také společenská místnost a bar. Vstup do objektu je 

řešen jako bezbariérový. Vertikální komunikace je zajištěna jedním hlavním schodištěm (pro 

veřejnost), jedním vedlejším schodištěm (pro personál) a výtahem. V suterénu se nachází 

prádelna, sušárna, sklady čistého a špinavého prádla, technické místnosti a ostatní skladovací 

prostory. V 1. NP se nachází recepce, bar, úschovna cenností, sociální zařízení pro hosty, 

veškeré potřebné zázemí pro personál včetně sociálního zařízení a místnosti potřebné k úklidu 

hotelu. Ve 2. NP jsou situovány pokoje pro hosty, společenská místnost a místnosti potřebné 

k pravidelnému úklidu hotelu. Ve 3. NP jsou rovněž situovány pokoje pro hosty včetně 

bezbariérového pokoje pro osoby se sníženou schopností pohybu a místnosti potřebné 

k pravidelnému úklidu hotelu. 

Zemní práce 

Na staveništi bude sejmuta ornice v tloušťce 0,3 m. Ornice bude skladována na pozemku 

investora a následně použita při koncových terénních úpravách. Na pozemku investora bude 

rovněž skladována část výkopku, která bude použita pro zásypy. Zbylá část bude odvezena 

mimo staveniště. 

Základy 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro zakládání 

jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech ze železobetonu (beton 

třídy C 20/25 vyztužený betonářskou ocelí B420B). Hloubka základové spáry je -3,724 m 

od ±0,000, což je úroveň čisté podlahy 1. NP. Podkladní betonová deska o tloušťce 150 mm 

je navržena z betonu třídy C 20/25 a je vyztužena ocelovou svařovanou KARI sítí 150/150/4 

v ose desky. Podkladní betonová deska je provedena na podkladní hutněný štěrk frakce 0/32 

mm o mocnosti 150 mm. 
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Svislé konstrukce 

Obvodové stěny jsou navrženy z keramických bloků POROTHERM 44 Profi DRYFIX 

na zdící pěnu POROTHERM DRYFIX. (Součástí systému jsou i doplňkové cihly poloviční, 

rohové a koncové). Střední nosné stěny tvoří keramické bloky POROTHERM 30 AKU 

Z na cementovou maltu M 10. Stěny mezi sousedními pokoji jsou z akustických požadavků 

navrženy z keramických bloků POROTHERM 19 AKU na cementovou maltu M 10. Příčky 

jsou navrženy z keramických bloků POROTHERM 8 Profi DRYFIX na zdící pěnu Porotherm 

DRYFIX. 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce objektu je navržena z keramobetonových stropních nosníků a cihelných 

vložek MIAKO. Celková tloušťka stropní konstrukce je 250 mm. ŽB věnce jsou tvořeny 

pomocí věncovek POROTHERM VT 8, které v kombinaci s vhodným tepelným izolantem 

slouží k podstatnému omezení tepelných mostů v místě stropních konstrukcí. Pro vytvoření 

překladů nad okenními a dveřními otvory je použito cihelných překladů POROTHERM KP 7. 

Vertikální komunikace 

Vertikální komunikace je zajištěna jedním hlavním schodištěm (pro veřejnost), jedním 

vedlejším schodištěm (pro personál) a výtahem. Hlavní i vedlejší schodiště je navrženo jako 

dvouramenné. Hlavní i vedlejší schodiště je opatřeno ocelovým nerezovým zábradlím výšky 

1100 mm. Nášlapná vrstva obou schodišť je tvořena keramickou dlažbou RAKO. 

Dodavatelem zábradlí je firma Bureš INOX, s.r.o. Hlavní vstup do objektu je řešen jako 

bezbariérový. Bezbariérová rampa je provedena z vyztuženého betonu (beton třídy C 20/25 

vyztužený betonářskou ocelí B420B). Šířka rampy je 1750 mm a její délka je 4800 mm. 

Podélný sklon rampy činí 6,25 %, příčný sklon je 1 %. Rampa je opatřena po obou stranách 

ocelovým nerezovým zábradlím výšky 1000 mm s dvěma madly ve výšce 900 mm a 750 mm. 

Povrchová úprava rampy je provedena protiskluzovým nátěrem ROCBINDA. Rampa pro 

zásobování je rovněž provedena z vyztuženého betonu (beton třídy C 20/25 vyztužený 

betonářskou ocelí B420B). Šířka rampy je 1500 mm a její délka je 2500 mm. Podélný sklon 

rampy činí 11,2 %, příčný sklon je 1 %. Rampa je opatřena po obou stranách ocelovým 

nerezovým zábradlím výšky 1000 mm. Povrchová úprava rampy je provedena 

protiskluzovým nátěrem ROCBINDA. Rampy jsou od objektu odděleny dělící spárou, která je 

vyplněna vhodným materiálem. Vstup do objektu včetně bezbariérové rampy a rampy pro 
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zásobování bude realizován ve fázi konečných terénních úprav a bude pro něj vypracován 

samostatný výkres. Konstrukce vstupu do objektu žádným způsobem neovlivní stavbu hotelu. 

Zastřešení 

Střecha je navržena jako plochá jednoplášťová střecha s minimálním sklonem 2,2%. 

Odvodnění střešní plochy je zajištěno dvěma vtoky TOPWET s integrovanou PVC manžetou, 

DN 125 mm. Skladba střešní konstrukce: 

- ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR tloušťky 4,4 mm 

- GLASTEK 30 STICKER PLUS tloušťky 3 mm 

- EPS 100 S tloušťky 200 mm 

- polyuretanové lepidlo PUK 

- spádové klíny EPS 100 S tloušťky 40 – 230 mm 

- GLASTEK AL 40 MINERAL tloušťky 4 mm 

- penetrační emulze DEKPRIMER 

- strop POROTHERM tloušťky 250 mm 

- omítka POROTHERM UNIVERSAL tloušťky 10 mm 

Hydroizolace 

Pro hydroizolaci spodní stavby je použit 2x asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL 

MINERAL tloušťky 4 mm. Asfaltové pásy ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR tloušťky 4,4 

mm, GLASTEK 30 STICKER PLUS tloušťky 3 mm a GLASTEK AL 40 MINERAL 

tloušťky 4 mm (parozábrana) jsou použity ve skladbě střešní konstrukce. Parozábrana 

v podlahách je tvořena pomocí polyethylenové fólie DEKSEPAR tloušťky 0,2 mm. 

Tepelné izolace 

Tepelná izolace podlahy 1. PP je provedena z tepelně izolačních desek ISOVER EPS 100 S 

tloušťky 160 mm. Tepelná izolace podlahy 1. NP, 2. NP, 3. NP je provedena z tepelně 

izolačních desek RIGIFLOOR 4000 tloušťky 50 mm, které se vyznačují kročejovým 

útlumem. Tepelná izolace překladů je provedena z tepelně izolačních desek ISOVER EPS 100 

S tloušťky 80 mm. Tepelná izolace spodní stavby je provedena z tepelně izolačních desek 

FIBRAN ETICS GF I 300 kPa tloušťky 50 mm. 

Podlahy 

Skladby jednotlivých podlah viz výkres ŘEZ A-A´. V kanceláři, místnosti pro úschovu 

cenností, pokojích pro hosty, šatnách je navržen zátěžový koberec. V recepci, baru, 
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společenské místnosti, kuchyňce, WC, koupelnách, chodbách, úklidových komorách apod. je 

navržena keramická dlažba RAKO tloušťky 10 mm. Podlahy jsou navrženy tak, aby 

splňovaly požadavky na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost. 

Úpravy povrchů 

V interiéru je povrchová úprava stěn a stropů provedena pomocí omítky POROTHERM 

UNIVERSAL tloušťky 10 mm. V koupelnách, úklidových komorách, WC apod. bude 

proveden keramický obklad RAKO. V exteriéru tvoří povrchovou úpravu stěn tepelně 

izolační omítka POROTHERM TO tloušťky 30 mm, na které je provedena omítka 

POROTHERM UNIVERSAL tloušťky 5 mm. 

Ocelové konstrukce 

Prosklené zádveří Lindner Life 110 s automatickými posuvnými dveřmi EC DRIVE. Jedná se 

o jednoduché rámové zasklení. Tloušťka stěny je 100 mm. Nosný profil – ocelový profil 

pozinkovaný nebo lakovaný. Stropní, podlahový, stěnový profil – hliníkový lakovaný profil. 

Bližší specifikace viz technický list. Pro zádveří bude vypracován samostatný výkres. 

Dodavatelem je firma Konstruktis Delta s.r.o. 

Výplně otvorů 

Výplň okenních otvorů tvoří eurookna TTK Komfort zasklená izolačním dvojsklem. Barva 

oken je tmavě hnědá. Jako hlavní vstupní dveře jsou navrženy automatické posuvné dveře EC 

DRIVE (bližší specifikace viz technický list). Zadní vchodové dveře pro zaměstnance 

a zásobování jsou dřevěné bez prosklení. Barva dveří je tmavě hnědá. Dveře v interiéru jsou 

dřevěné v ocelové nebo obložkové zárubni. 

Klempířské konstrukce 

Veškeré klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu tloušťky 0,6 mm. 

b) výkresová část 

Výkresová dokumentace viz Seznam příloh. 

c) statické posouzení 

Není předmětem řešení. 

d) plán kontroly spolehlivosti 

Není předmětem řešení. 
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D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

a) technická zpráva 

Není předmětem řešení. 

b) výkresová část 

Není předmětem řešení. 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

a) technická zpráva 

Není předmětem řešení. 

b) výkresová část 

Není předmětem řešení. 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 

Není předmětem řešení. 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

a) technická zpráva 

Není předmětem řešení. 

b) výkresová část 

Není předmětem řešení. 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 

Není předmětem řešení. 
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E DOKLADOVÁ ČÁST 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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2 DÍLČÍ ČÁST TECHNOLOGIE 

2.1 Technologický postup provádění obvodového pláště ze 

systému POROTHERM 

Obvodový plášť objektu bude vyzděn z broušených cihel POROTHERM 44 Profi DRYFIX. 

Jednotlivé broušené cihly se budou spojovat pomocí speciální pěny pro zdění POROTHERM 

DRYFIX. Překlady nad okenními a dveřními otvory budou tvořeny cihelnými překlady 

POROTHERM KP 7. Věnec objektu bude tvořen pomocí věncovek POROTHERM VT 8 

v kombinaci s vhodným tepelným izolantem. 

2.1.1 Materiál 

Broušené cihly 

Broušené cihly POROTHERM 44 Profi DRYFIX jsou určené pro omítané jednovrstvé 

obvodové nosné i nenosné zdivo tloušťky 440 mm. Místo malty se cihly spojují pomocí 

speciální pěny pro zdění, která se nanáší ve dvou pruzích při vnějších okrajích cihel. Broušené 

cihly POROTHERM 44 Profi DRYFIX splňují velmi vysoké nároky na tepelný odpor 

a tepelnou akumulaci stěny. Použitím této technologie je možné zdít i v zimním období až 

do -5 °C. Pro vytvoření rohové vazby se používají doplňkové cihly: POROTHERM 44 1/2 K 

Profi DRYFIX (poloviční koncová), POROTHERM 44 K Profi DRYFIX (koncová), 

POROTHERM 44 R Profi DRYFIX (rohová). [22] 

Zdící pěna 

Zdicí pěna POROTHERM DRYFIX je na vzdušné vlhkosti tvrdnoucí jednosložková pěna, 

která se používá ke spojování broušených cihel. Zdící pěna se nanáší pomocí aplikační 

pistole. K vyčištění aplikační pistole se používá čistič zdící pěny POROTHERM DRYFIX. 

Jedná se o vysoce aktivní studený čistič pro odstranění čerstvých nečistot od pěny DRYFIX 

a také pro změkčení zatvrdlé pěny DRYFIX v pistolích pro nanášení pěny. [23] 

Malta 

Malta POROTHERM Profi AM (Anlegemörtel) je minerální vápenocementová malta určená 

pro snazší a přesné vyrovnání první vrstvy broušených cihel na základech nebo na stropní 

desce. Malta je charakteristická svou vysokou pevností, rovněž umožňuje po dlouhou dobu 
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korekci polohy cihel v první vrstvě a tloušťka ložné spáry může být až 40 mm. Malta je 

určena pro ruční zpracování. Pro vyrovnání první vrstvy cihel za nižších venkovních teplot se 

používá minerální vápenocementová malta POROTHERM Profi AM-W (Winter 

Anlegemörtel), kterou je možno použít až do do -5 °C. Tato malta je rovněž určena pro ruční 

zpracování. [24] 

Překlady 

Cihelné překlady POROTHERM KP 7 se používají pro vytvoření překladů nad okenními 

a dveřními otvory ve zděných konstrukcích. Tyto překlady se vyrábějí z cihelných tvarovek, 

které tvoří podklad pro omítku a současně obálku pro železobetonovou nosnou část překladu. 

Rozměry překladu (š x v x d) jsou 70 x 238 x 1000 až 3500 mm (po 250 mm). Hmotnost činí 

35 kg/m. [25] 

Věncovky 

Věncovka POROTHERM VT 8/25 Profi DRYFIX je cihelný prvek, který v kombinaci 

s vhodným tepelným izolantem slouží k podstatnému omezení tepelných mostů v místě 

stropních konstrukcí. Rozměry věncovky jsou 497 x 80 x 249 mm. [26] 

Vnější omítka 

Omítka POROTHERM TO je minerální tepelně izolační perlitová omítka s nízkým 

součinitelem tepelné vodivosti a vysokou paropropustností. Tato omítka se používá pro 

omítání zdiva z cihelných bloků POROTHERM. Je určena pro ruční zpracování v interiéru 

i exteriéru, ale není vhodná pro oblast soklu. [27] 

Vnitřní omítka 

Omítka POROTHERM UNIVERSAL je minerální přírodně bílá vápenocementová 

jednovrstvá omítka s jemným povrchem. Tato omítka se používá v interiéru i exteriéru. 

V exteriéru se používá jako uzavírací hydrofobizovaná vrstva na tepelně izolační omítku 

POROTHERM TO. Při použití v interiéru se aplikuje přímo na zdivo POROTHERM. Je 

určena pro ruční a strojní zpracování. [28] 

2.1.2 Doprava a skladování 

V této kapitole se zaměřuji na správnou dopravu a skladování jednotlivých výrobků, které 

budou použity při realizaci obvodového pláště. Při dopravě a skladování je nutné dodržovat 

zásady pro konkrétní výrobky, což je podrobněji popsáno v jednotlivých podkapitolách. 
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Obecně platí zásada, že výrobky je nutné dopravovat a skladovat tak, aby nedošlo k jejich 

poškození. 

Broušené cihly 

Cihly POROTHERM 44 Profi DRYFIX jsou dodávány zafóliované na vratných paletách 

rozměrů 1340 x 1000 mm. 1 paleta obsahuje 60 kusů cihel, přičemž hmotnost 1 palety činí 

max. 1255 kg. Součástí dodávky je odpovídající množství zdicí pěny POROTHERM 

DRYFIX. Pro založení první vrstvy cihel se dodává požadované množství zakládací malty 

POROTHERM Profi AM (Anlegemörtel). Zafóliované výrobky na paletách je nutné 

skladovat na zpevněné a odvodněné ploše, aby nedošlo k jejich poškození. [22] 

Zdící pěna 

Zdicí pěna POROTHERM DRYFIX je dodávána v krabicích po 12 dózách v množství, které 

odpovídá množství a druhu objednaných cihel POROTHERM Profi DRYFIX. Obsah dózy 

činí 750 ml, 1 krabice obsahuje 12 kusů dóz. Dózy se doporučuje skladovat ve svislé poloze 

a v chladu. Při teplotě nad 20 °C se zkracuje doba skladovatelnosti. Skladovatelnost zdící 

pěny je 18 měsíců od data výroby. [23] 

Malta 

Malta pro zdění POROTHERM Profi AM (Anlegemörtel) je dodávána v pytlích 

na zafóliovaných vratných paletách rozměrů 1200 x 800 mm. Hmotnost 1 pytle činí 25 kg. 

1 paleta obsahuje 48 pytlů, přičemž hmotnost palety je cca 1230 kg. Pytle je nutno skladovat 

v suchu na dřevěném roštu či paletě. V uzavřeném původním balení je doba skladovatelnosti 

nejméně 9 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. [24] 

Překlady 

Překlady POROTHERM KP 7 jsou dodávány po dvaceti kusech na nevratných dřevěných 

hranolech a jsou sepnuté paletovací páskou. Rozměry jednotlivých hranolů jsou 75 x 75 x 960 

mm. [25] 

Věncovky 

Věncovky POROTHERM VT 8/25 Profi DRYFIX jsou dodávány zafóliované na vratných 

paletách rozměrů 1180 x 1000 mm. 1 paleta obsahuje 128 kusů věncovek VT 8/25, přičemž 

hmotnost 1 palety činí max. 1300 kg. [26] 
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Vnější omítka 

Tepelně izolační omítka POROTHERM TO je dodávána v pytlích na zafóliovaných vratných 

paletách rozměrů 1200 x 800 mm. Hmotnost 1 pytle činí 18,5 kg a jeho objem je 40 l. 1 paleta 

obsahuje 55 pytlů, přičemž hmotnost palety je cca 920 kg. Pytle je nutno skladovat v suchu 

na dřevěném roštu či paletě. V uzavřeném původním balení je doba skladovatelnosti nejméně 

9 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. [27] 

Vnitřní omítka 

Omítka POROTHERM UNIVERSAL je dodávána v pytlích na zafóliovaných vratných 

paletách rozměrů 1200 x 800 mm. Hmotnost 1 pytle činí 25 kg. 1 paleta obsahuje 48 pytlů, 

přičemž hmotnost palety je cca 1230 kg. Pytle je nutno skladovat v suchu na dřevěném roštu 

či paletě. V uzavřeném původním balení je doba skladovatelnosti nejméně 9 měsíců od data 

výroby uvedeného na obalu. [28] 

Veškerý dodávaný materiál přebírá stavbyvedoucí, který kontroluje, zda je zboží nepoškozené 

a zda dodané zboží souhlasí s objednávkou. 

2.1.3 Pracovní podmínky, připravenost 

Příjezdová plocha staveniště bude tvořena betonovými panely, které se po dokončení 

výstavby odstraní. Zdící materiál bude skladován na pozemku staveniště na zpevněném 

a odvodněném podkladu. Veškeré nářadí bude na stavbě uloženo v uzamykatelné skříni. 

Staveniště bude oploceno, aby nedošlo ke zcizení nebo poškození materiálu. Před začátkem 

zdění musí být provedeny základové pásy, základová deska a hydroizolace na vodorovné 

ploše. V případě dalšího nadzemního podlaží stropní deska a věnec. Teplotu bude měřit 

stavbyvedoucí 3 krát denně (ráno, v poledne a večer) a po každém měření provede zápis 

do stavebního deníku. Zdroj elektřiny bude napojen na stávající vedení elektrického proudu. 

Zdroj vody bude napojen na stávající vodovodní síť a doveden až k místu budoucí stavby. 

S dalšími zdroji během výstavby není uvažováno. 

2.1.4 Převzetí pracoviště 

Po dokončení spodní stavby přebírá staveniště stavbyvedoucí. Musí být sepsán protokol 

o převzetí staveniště a proveden zápis do stavebního deníku. Během zdění se provádí kontrola 

svislosti zdiva pomocí vodováhy nebo olovnice. V průběhu výstavby kontroluje jakost 
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a kvalitu stavbyvedoucí společně s investorem. Po dokončení celé konstrukce předá 

stavbyvedoucí hotovou část stavby investorovi a provede se zápis do stavebního deníku. 

2.1.5 Personální obsazení 

Stavbyvedoucí (1x) 

Stavbyvedoucí řídí výstavbu dle ověřené projektové dokumentace a v souladu s rozhodnutím 

stavebního úřadu. Zajišťuje správné uspořádání staveniště a řídí na něm provoz. Přiděluje 

práce mistrům, případně jednotlivým pracovním četám. Koordinuje činnosti ostatních firem, 

zajišťuje podklady pro fakturaci a přebírá stavební materiál. Odpovídá za soulad stavby 

s ověřenou dokumentací. Dohlíží na odstranění závad při provádění stavby. Závady, které se 

nepodařilo odstranit, neprodleně oznámí stavebnímu úřadu. Účastní se kontrolních prohlídek 

stavby a spolupracuje se stavebním dozorem a investorem. Vede stavební deník, dohlíží 

na dodržování technologických a pracovních postupů. 

Mistr (1x) 

Mistr se řídí pokyny stavbyvedoucího. Přiděluje práce jednotlivým pracovním četám. 

Odpovídá za kvalitu provedených prací. Zastupuje stavbyvedoucího v době jeho 

nepřítomnosti na staveništi. 

Zedník (4x) 

Zedník je osoba, která provádí zdění svislých konstrukcí. Jedná se o kvalifikovaného 

pracovníka s praxí v daném oboru. 

Pomocník (2x) 

Pomocník je osoba, která na staveništi zajišťuje stálý přísun materiálu. Obsluhuje míchačku, 

podílí se na stavbě lešení a vykonává méně zodpovědné práce na stavbě. 

Jeřábník (1x) 

Osoba vykonávající tuto činnost musí být držitelem platného vazačského a jeřábnického 

průkazu. 

Obsluha stavebního výtahu (1x) 

Osoba vykonávající tuto činnost musí absolvovat kurz, který je zaměřen na obsluhu 

stavebního výtahu a vrátku. 
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Omítkář (4x) 

Omítkář je osoba, která provádí vnější a vnitřní omítky. Jedná se o kvalifikovaného 

pracovníka s praxí v daném oboru. Vedoucí pracovní čety se nazývá předák. 

2.1.6 Stroje a pracovní pomůcky 

Míchačka, objem bubnu 150 litrů  1x 

Stavební výtah    1x 

Pistole na zdící pěnu    4x 

Kolečko     4x 

Lopata      4x 

Palička, zednická lžíce, kladivo  4x 

Nivelační přístroj    1x 

Řezačka     1x 

Vyrovnávací sada    2x 

Hliníková lať délky 2 m   2x 

Olovnice, vodováha    4x 

Nerezové, hladítko    4x 

Polystyrénové, houbové hladítko  4x 

Lešení + podlážky    1sada 

Provázek, hřebíky, kotvy 

Osobní ochranné pracovní pomůcky 

2.1.7 Pracovní postup 

Zaměření základové desky 

Před samotným zděním je nejprve potřeba provést výškové zaměření základové desky 

(stropu) v místech, kde se budou vyzdívat stěny. Zaměření se samozřejmě provádí až po 

natavení izolačních pásů v místech stěn. Nivelace probíhá tak, že se pomocí laseru určí 

nejvyšší bod základů a z tohoto bodu se pak vychází při zakládání první vrstvy cihel. [29] 

Příprava maltového lože na položení první vrstvy cihel 

Pro založení první vrstvy broušených cihel na základech nebo na stropní desce se používá 

minerální vápenocementová malta POROTHERM Profi. Vrstva zakládací malty musí být 
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vodorovná, souvislá a nesmí být tenčí než 10 mm. K tomu slouží nivelační přístroj s latí 

a vyrovnávací souprava. Vyrovnávací souprava se skládá ze dvou přípravků s měnitelným 

nastavením. Těmi se nastavuje tloušťka a šířka maltové vrstvy na jednotlivých místech 

základů. Dále je ještě potřebná hliníková lať o délce alespoň 2 m, která slouží k urovnání 

maltové vrstvy. [29] 

Postup nastavení přípravků vyrovnávací soupravy 

Na nejvyšší bod základů (stropní desky) se postaví jeden výškově nastavitelný přípravek, kde 

se pomocí zabudované vodováhy urovná do vodorovné polohy, Vodící lišta musí přitom 

vymezovat požadovanou minimální tloušťku maltové vrstvy 10 mm. Do úchytu přípravku 

upevníme lať, na kterou nastavíme čtecí zařízení laseru přesně do výšky laserového paprsku. 

Během zakládání už nesmíme se čtecím zařízením na lati hýbat. Přípravek přemístíme do 

místa, kde máme v plánu se zakládáním začít. Podle délky hliníkové latě vyměříme 

vzdálenost druhého vyrovnávacího přípravku od prvního. Pomocí stavěcích šroubů se oba 

přípravky nastaví do výšky určené nivelačním přístrojem a podle tloušťky stěny se nastaví 

i požadovaná šířka maltového lože. Na závěr se provede kontrola, zdali se vodicí lišty 

nacházejí ve vodorovné poloze. [29] 

Zpracování maltové směsi 

Příprava malty probíhá tak, že se obsah celého pytle smíchá s cca 4 litry čisté záměsové vody 

ve spádové nebo kontinuální míchačce. Takto namíchaná malta by měla mít plastickou 

konzistenci. Při používání samospádové míchačky se vždy doporučuje mísit alespoň 2 pytle 

najednou. Doba míchání je cca 3 minuty, dokud směs nedosáhne homogenní plastické 

konzistence. Teplota vzduchu nesmí během zpracování a tuhnutí směsi klesnout pod +5 °C. 

Namíchanou směs je nutné zpracovat do cca 1 – 2 hodin. Z tohoto důvodu je důležité zamísit 

pouze tolik materiálu, kolik je možno zpracovat v jednom pracovním kroku. [24] 

Nanášení malty 

Jakmile jsou oba přípravky vyrovnávací soupravy nastaveny do roviny, může se začít 

s nanášením a urovnáváním maltového lože mezi oběma přípravky. Důležitým faktorem je 

správná konzistence zakládací malty. Hliníková lať slouží především ke stahování malty, ale 

může se použít i jako pomůcka proti padání malty ze základů při jejím nanášení. Po nanesení 

se malta urovná tak, že se latí malta stahuje až do úrovně vodicích lišt obou přípravků. 

Přebytečná malta se následně odstraní. [29] 
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Přemísťování nastavitelných přípravků 

Přemísťování přípravků vyrovnávací soupravy probíhá tak, že se jeden přípravek přemístí 

a druhý se ponechá v původní poloze. Zadní přípravek se přemístí ve směru postupu nanášení 

malty, urovná se do požadované výšky a nastaví se jeho vodorovná poloha. Nanášení 

a urovnávání malty se provádí stejným způsobem. Poté co je další úsek malty hotový, se opět 

přemístí zadní přípravek soupravy ve směru postupu a druhý zůstává na místě. Tento postup 

se opakuje, dokud není hotový jeden souvislý úsek maltového lože. Při delších stěnách je 

výhodné používat delší hliníkovou lať. [29] 

Položení první vrstvy cihel 

Zdít se začíná v rozích. Nejprve se osadí rohové cihly. Mezi osazené rohové cihly se z vnější 

strany natáhne zednická šňůra, podél které se následně ukládají jednotlivé cihly. Cihly se 

urovnávají pomocí gumové paličky a vodováhy. Protože se první vrstva cihel ukládá přímo 

do maltového lože, je potřeba dbát na správnou konzistenci malty. Osazované cihly se nesmí 

nadmíru vtlačovat do malty. Výškové rozdíly mezi jednotlivými cihlami nesmí nepřesahovat 

1 mm. [29] 

Zdění dalších vrstev cihel 

Od druhé vrstvy se cihly POROTHERM Profi zdí na pěnu POROTHERM DRYFIX, která se 

dodává v množství, které odpovídá množství a druhu objednaných cihel POROTHERM Profi 

DRYFIX. Aplikace dózy na pistoli je velmi jednoduchá. Před našroubováním je potřeba 

dózou cca dvacetkrát zatřepat. Po našroubování dózy na adaptér pistole je nutné povolit 

regulační šroub a stisknout na dobu min. 2 s. spoušť pistole, čímž dojde k naplnění hlavně 

pistole. Poté necháme pěnu nakrátko vytékat. Nyní je pistole připravena k použití. 

Ložná plocha cihel by se měla před aplikací pěny navlhčit. Zdící pěna se nanáší ve dvou 

pruzích o průměru cca 3 cm a to ve vzdálenosti 5 cm od okrajů cihel. Cihly je nutné ukládat 

ještě před zavadnutím povrchu pěny, tedy do cca 3 minut. Již položené cihly se nesmí 

odstraňovat ani posouvat. Pokud je zapotřebí cihlu posunout, musí se nanést nové pásy pěny. 

Dóza se odkládá ve svislé poloze tak, aby pistole směřovala nahoru. Pro vytvoření správné 

rohové vazby se používají rohové a koncové cihly. Minimální délka vazby je u systému 

POROTHERM Profi 0,4 x 249 = 100 mm. Na koncové cihly se pěna nanáší rovněž 

na hladkou plochu cihly, která se přiloží k rohové cihle. U koncových cihel se ve vazbě rohu 

přepážky nevyklepávají. [29] 
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Kontrola svislosti a rovinnosti 

Při provádění stavebních prací se nesmí překročit povolené odchylky. V průběhu provádění 

stavby musí být kontrolovány rozměry a rovinnost povrchů. Kontrola svislosti provedených 

vrstev zdiva se provádí pomocí vodováhy či olovnice. Nejvyšší dovolená odchylka na svislici 

je v jednom podlaží ± 20 mm, na celou výšku budovy ± 50 mm, svislá souosost je ± 20 mm. 

Nejvyšší dovolená odchylka rovinnosti v délce kteréhokoliv 1 m je ± 10 mm, v délce 10 m je 

± 50 mm. [15] 

Vyzdívání ostění a osazení překladů 

Pro vytvoření ostění a parapetu se používají koncové cihly, které se vyrábějí ve dvou 

variantách – celé a poloviční koncové cihly. Tyto cihly mají 2 otvory, které jsou kryty 

obvodovými přepážkami, takže z venku mají cihly hladký líc. Po osazení cihel se přepážka 

odstraní obezřetným vyklepnutím. Vždy se odstraňuje pouze jedna přepážka v závislosti 

na umístění tepelného izolantu mezi překlady v nadpraží. Jelikož budou použity překlady 

POROTHERM KP 7, odstraní se přepážky umístěné blíže k vnějšímu líci zdiva. V ostění se 

koncové cihly (celé a poloviční) vyzdívají střídavě nad sebe. Takto osazené cihly vytvoří 

v ostění svislou drážku. V oblasti parapetu se cihly osazují do lože z tepelně izolační malty 

tak, aby byly přepážkami směrem nahoru. Při vyzdívání ostění a parapetu je potřeba dbát 

zvýšené pozornosti. Drážky vzniklé vyklepnutím přepážek se vyplní extrudovaným 

polystyrenem tloušťky 40 mm a šířky 90 mm. Polystyren se do drážek pouze zamáčkne, 

přičemž z nich nesmí vypadávat. V případě, že by polystyren z drážek vypadával, tak se vlepí 

na tmel. Rám okna nebo dveří je nutné umístit tak, aby po celém obvodu překrýval izolant 

nejméně o 40 mm. Uchycení rámu se provádí plechovými příchytkami. Překlady 

POROTHERM KP 7 se osazují na výšku svojí rovnou stranou do lože, které je tvořeno 

cementovou maltou. Oblá strana se tedy nachází nahoře. Překlady se u líce obou podpor 

k sobě zafixují měkkým drátem proti překlopení. Mnohem výhodnější je potřebnou 

kombinaci překladů sestavit na podlaze, srádlovat drátem a osadit na zeď do připraveného 

maltového lože. Tento způsob vyžaduje použití zdvíhacího prostředku. Poté následuje 

vyzdění do spodní úrovně stropní konstrukce. [30] 

Lešení 

Po překročení první zdící výšky (1250 mm) se postaví pracovní lešení. Je navrženo fasádní 

lešení HAKI IV s šířkou podlahových dílců 2 x 500 = 1000 mm. 
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Provádění vnější omítky 

Podklad 

Podklad, na kterém se bude provádět omítka POROTHERM TO, musí vyhovovat platným 

normám. Musí být pevný, bez prachu, nečistot, nátěru a solných výkvětů. Také musí být 

dostatečně drsný, suchý a nasákavý. Povrch podkladu, na kterém se bude provádět omítka 

POROTHERM TO, nesmí být vodoodpudivý. [27] 

Příprava podkladu 

Nejméně 3 dny před omítáním se na suché zdivo plnoplošně nanese cementový postřik 

zrnitosti do 4 mm. Jako cementový postřik bude použit Baumit Vorspritzer. [27] 

Příprava omítky 

Nejdřív se do samospádové míchačky nalije cca 16 l vody. Poté se do ní nasype celý obsah 

pytle a míchačka se uvede do provozu. Zhruba po třech minutách míchaní, se ještě přidá 

takové množství vody, aby bylo dosaženo optimální konzistence omítkové směsi. Na 1 pytel 

omítky je povoleno max. 19 l vody. Minimální doba míchaní činí 3 minuty, maximálně však 5 

minut. Přidávání jiných materiálů je zakázáno. [27] 

Nanášení 

Před nanášením omítky je zdivo potřeba nejprve navlhčit. Omítka POROTHERM TO se 

může provádět dvěma způsoby. Buď se zdivo omítne zednickou lžící a poté se omítka stahuje 

navlhčenou dřevěnou hoblovanou latí, nebo se nejprve natáhne omítka nerezovým hladítkem 

v tloušťce cca 3 mm a poté se zednickou lžící dohodí na požadovanou tloušťku. Druhý způsob 

je pracnější, ale pro funkčnost omítky výhodnější. Tloušťka omítky POROTHERM TO činí 

30 mm. Provedenou omítku je potřeba udržovat nejméně 2 dny vlhkou. Před nanášením 

uzavírací omítky je potřeba dodržet technologickou přestávku, která činí nejméně 5 dnů 

na každých 10 mm tloušťky omítky. Jako uzavírací omítka bude použita omítka 

POROTHERM UNIVERSAL tloušťky 5 mm, která se natahuje ve dvou vrstvách „čerstvé 

do čerstvého“ nebo nahazujte zednickou lžící na vyzrálou omítku POROTHERM TO. 

Po zavadnutí omítky se povrch vyhladí houbovým nebo polystyrénovým hladítkem. 

Zavadnutí omítky trvá obvykle 2 až 4 hodiny. Konečná povrchová úprava barvou se může 

provést cca po 7 dnech od provedení omítky. [27] 

Pro provádění omítky bude vypracován podrobný technologický předpis, který není 

předmětem této bakalářské práce. 
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Skladba vrstev fasády 

- cementový postřik Baumit Vorspritzer 

- omítka POROTHERM TO tloušťky 30 mm 

- omítka POROTHERM UNIVERSAL tloušťky 5 mm s vyztužením problematických 

detailů sklotextilní síťovinou s oky 4×4 mm 

- prodyšná fasádní barva (barva s hodnotou světelného odrazu vyšší než 30) [27] 

Upozornění a všeobecné pokyny 

Veškeré drážky, spáry ve zdivu apod. je potřeba před omítáním zaplnit vápenocementovou 

maltou. Při zdění z různých materiálů, je potřeba zhotovit pracovní spáru, která se provede 

proříznutím omítky až na podklad. Tuto pracovní spáru je nutné vytvořit i při dozdívkách 

z jiných zdicích materiálů nebo u velkoplošných stropních konstrukcí. Překlad nebo přechod 

různých materiálů se musí vyztužit armovací sítí. Během zpracování a tuhnutí omítky 

POROTHERM TO nesmí teplota vzduchu ani podkladu klesnout pod +5 °C. Při teplotě 

nad 30 °C je potřeba zamezit rychlému vysychání omítky. Aby nedocházelo k rychlému 

vysychání omítky, je potřeba omítku chránit proti přímému slunečnímu svitu, pravidelně ji 

vlhčit apod. Omítnuté plochy je nutné udržovat minimálně 2 dny ve vlhkém stavu. [27] 

Provádění vnitřní omítky 

Podklad 

Podklad, na kterém se bude provádět omítka POROTHERM UNIVERSAL, musí vyhovovat 

platným normám. Musí být pevný, bez prachu, nečistot, nátěru a solných výkvětů. Také musí 

být dostatečně drsný, suchý a nasákavý. Povrch podkladu, na kterém se bude provádět omítka 

POROTHERM UNIVERSAL, nesmí být vodoodpudivý. [28] 

Příprava omítky 

Nejdřív se do samospádové míchačky nalije cca 7 litrů vody. Poté se do ní nasype celý obsah 

pytle a míchačka se uvede do provozu. Minimální doba míchaní činí 3 minuty, maximálně 

však 5 minut. Přidávání jiných materiálů je zakázáno. [28] 

Nanášení 

Jako vnitřní omítka bude použita omítka POROTHERM UNIVERSAL tloušťky 10 mm, která 

se nahazuje zednickou lžící nebo natahuje nerezovým hladítkem v jedné vrstvě. Následně se 

omítka stahuje pomocí hliníkové latě do roviny. Po zavadnutí omítky se povrch upraví 
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hladítkem. Zavadnutí omítky trvá obvykle 2 až 4 hodiny. Konečná povrchová úprava barvou 

se může provést cca po 10 dnech od provedení omítky. [28] 

Pro provádění omítky bude vypracován podrobný technologický předpis, který není 

předmětem této bakalářské práce. 

Upozornění a všeobecné pokyny 

Veškeré drážky, spáry ve zdivu apod. je potřeba před omítáním zaplnit vápenocementovou 

maltou. Při zdění z různých materiálů, je potřeba zhotovit pracovní spáru, která se provede 

proříznutím omítky až na podklad. Tuto pracovní spáru je nutné vytvořit i při dozdívkách 

z jiných zdicích materiálů nebo u velkoplošných stropních konstrukcí. Během zpracování 

a tuhnutí omítky POROTHERM UNIVERSAL nesmí teplota vzduchu ani podkladu klesnout 

pod +5 °C. Při teplotě nad 30 °C je potřeba zamezit rychlému vysychání omítky. Aby 

nedocházelo k rychlému vysychání omítky, je potřeba omítku chránit proti přímému 

slunečnímu svitu, pravidelně ji vlhčit apod. Před obkládáním se povrch omítky nevyhlazuje. 

[28] 

Zakrytí otvorů 

Zakrytí otvorů ohrožujících bezpečnost (šachty, jámy) bude provedeno ohrazením a řádným 

viditelným označením. Zabezpečení vnějšího obvodu stavby bude provedeno bezpečnostní 

sítí umístěnou na lešení. 

Opatření na konci směny 

Po skončení pracovní směny kontroluje stavbyvedoucí stav provedené konstrukce, zda je 

konstrukce chráněná proti nepříznivým klimatickým vlivům (déšť, vítr, apod.). Rovněž 

kontroluje, zda je pracovní nářadí kompletní a nepoškozené a provádí zápis do stavebního 

deníku. 

Nejčastější chyby při realizaci 

Mezi nejčastější chyby patří nedodržení minimální délky vazby, nedodržení odchylek 

rovinnosti a svislosti, špatná konzistence malty, apod. Aby se předcházelo těmto chybám, 

musí práci vykonávat pouze kvalifikovaní pracovníci a musí být dodržován technologický 

předpis. 
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Přerušení prací 

Práce musí být přerušeny za silného větru, deště, při špatné viditelnosti a poklesu teploty 

pod -5 °C. Provede se zápis do stavebního deníku o přerušení prací. 

Jakost, kontrola kvality 

V průběhu výstavby kontroluje jakost a kvalitu stavbyvedoucí společně s investorem. 

Po dokončení celé konstrukce předá stavbyvedoucí hotovou část stavby investorovi a provede 

se zápis do stavebního deníku. 

Bezpečnost a ochrana zdraví 

Musí být splněny požadavky dle vyhlášky pro zednické práce, zdění svislých konstrukcí 

a práce související. 

- zákon č. 309/2006 Sb. [13] 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [14] 

- zákon č. 183/2006 Sb. [16] 

Pracovníci jsou povinni používat vhodný pracovní oděv, obuv a ostatní ochranné pracovní 

pomůcky. Dále jsou povinni řídit se pokyny zaměstnavatele a účastnit se školení. Pracovní 

úraz musí neprodleně nahlásit stavbyvedoucímu, který s nimi sepíše záznam o úrazu. Při práci 

nepít, nejíst, nekouřit. 

2.2 Technologický postup provádění obvodového pláště ze 

systému KMB SENDWIX 

Obvodový plášť objektu bude vyzděn z vápenopískových cihel SENDWIX 8DF-LD 

o rozměrech 248 x 240 x 248 mm. Jednotlivé cihly se budou spojovat pomocí speciální lepicí 

malty ZM 921 Lepidlo SX. První zakládací řada bude provedena z vápenopískových cihel 

SENDWIX 16DF-D THERM o rozměrech 498 x 240 x 113 mm, které se zdí na zdicí maltu 

ZM 920. Překlady nad okenními a dveřními otvory budou tvořeny překlady SENDWIX 

překlad 2DF. Věnec objektu bude tvořen pomocí vápenopískových lícových cihel NF 

o rozměrech 240 x 115 x 71 mm. 
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2.2.1 Materiál 

Vápenopískové cihly SENDWIX 8DF-LD 

Vápenopískové cihly SENDWIX 8DF-LD o rozměrech 248 x 240 x 248 mm jsou určené pro 

vnější i vnitřní nosné zdivo tloušťky 240 mm. Cihly mají velmi přesné rozměry, proto je lze 

použít pro technologii tenkovrstvého zdění. [31] 

Vápenopískové cihly SENDWIX 16DF-D THERM 

Vápenopískové cihly SENDWIX 16DF-D THERM o rozměrech 498 x 240 x 113 mm se 

používají pro založení první řady cihel u zdicího systému SENDWIX pro tloušťky stěn 240 

mm. Díky speciální příměsi mají cihly o 50 % lepší tepelný odpor, čímž dochází 

k minimalizaci tepelných mostů mezi stěnou a základovou konstrukcí, respektive mezi stěnou 

a stěnou suterénu stavby. [31] 

Vápenopískové cihly SENDWIX 2DF-LD 

Vápenopískové cihly SENDWIX 2DF-LD o rozměrech 240 x 115 x 123 mm se používají pro 

vytvoření rohové vazby u systému SENDWIX. [31] 

Lepící malta ZM 921 Lepidlo SX 

ZM 921 Lepidlo SX je cementová vysokopevnostní lepicí malta, která se používá pro 

tenkovrstvé zdění tvarově přesných vápenopískových kvádrů SENDWIX. [31] 

Zdící malta ZM 920 

Zdící malta ZM 920 je vysokopevnostní cementová zdicí malta se zvýšenou smykovou 

pevností, která se používá pro zdění z vápenopískových cihel SENDWIX. Tato malta se 

rovněž používá pro založení první vrstvy cihel na základech nebo na stropní desce. [31] 

Překlady SENDWIX překlad 2DF 

Překlady SENDWIX překlad 2DF se používají pro vytvoření překladů nad okenními 

a dveřními otvory. Rozměry překladu (š x v x d) jsou 115 x 240 x 1000 až 3000 mm (po 250 

mm). Překlady se osazují na zdivo do předem připraveného maltového lože. [31] 

Vápenopískové lícové cihly NF 

Vápenopískové lícové cihly NF se používají pro vytvoření věnců v místě stropních 

konstrukcí. Rozměry lícové cihly NF jsou (š x v x d) jsou 71 x 115 x 240 mm. [31] 
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Kontaktní zateplovací systém ETICS 

Viz podkapitola 2.2.7 Pracovní postup. 

Podkladní spojovací můstek 

Podkladní spojovací můstek OM 209 – SX se používá pro vyrovnání nasákavosti 

u vápenopískových bloků a zvyšuje přídržnost omítek. [31] 

Vnitřní omítka 

Omítka JM 303 je jednovrstvá vápenocementová omítka určená pro ruční a strojní 

zpracování. Používá se pro všechny typy zdiva v interiéru i exteriéru. [31] 

2.2.2 Doprava a skladování 

V této kapitole se zaměřuji na správnou dopravu a skladování jednotlivých výrobků, které 

budou použity při realizaci obvodového pláště. Při dopravě a skladování je nutné dodržovat 

zásady pro konkrétní výrobky, což je podrobněji popsáno v jednotlivých podkapitolách. 

Obecně platí zásada, že výrobky je nutné dopravovat a skladovat tak, aby nedošlo k jejich 

poškození. 

Vápenopískové cihly SENDWIX 8DF-LD 

Vápenopískové cihly SENDWIX 8DF-LD jsou dodávány zafóliované na vratných paletách 

rozměrů 1200 x 800 mm. 1 paleta obsahuje 48 kusů cihel, přičemž hmotnost 1 palety činí cca 

920 kg. [32] 

Vápenopískové cihly SENDWIX 16DF-D THERM 

Vápenopískové cihly SENDWIX 16DF-D THERM jsou dodávány zafóliované na vratných 

paletách rozměrů 1200 x 800 mm. 1 paleta obsahuje 48 kusů cihel, přičemž hmotnost 1 palety 

činí cca 770 kg. [32] 

Vápenopískové cihly SENDWIX 2DF-LD 

Vápenopískové cihly SENDWIX 2DF-LD jsou dodávány zafóliované na vratných paletách 

rozměrů 1200 x 800 mm. 1 paleta obsahuje 196 kusů cihel, přičemž hmotnost 1 palety činí 

cca 1196 kg. [32] 
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Lepící malta ZM 921 Lepidlo SX 

Lepící malta ZM 921 Lepidlo SX je dodávána v pytlích na zafóliovaných vratných paletách 

rozměrů 1200 x 800 mm. Hmotnost 1 pytle činí 25 kg. 1 paleta obsahuje 48 pytlů, přičemž 

hmotnost palety je cca 1230 kg. Pytle je nutno skladovat v suchu na dřevěném roštu či paletě. 

V uzavřeném původním balení je doba skladovatelnosti nejméně 9 měsíců od data výroby 

uvedeného na obalu. [32] 

Zdící malta ZM 920 

Zdící malta ZM 920 je dodávána v pytlích na zafóliovaných vratných paletách rozměrů 1200 

x 800 mm. Hmotnost 1 pytle činí 40 kg. 1 paleta obsahuje 30 pytlů, přičemž hmotnost palety 

je cca 1230 kg. Pytle je nutno skladovat v suchu na dřevěném roštu či paletě. V uzavřeném 

původním balení je doba skladovatelnosti nejméně 9 měsíců od data výroby uvedeného 

na obalu. [32] 

Překlady SENDWIX překlad 2DF 

Překlady délky 1000 a 1250 mm jsou dodávány na vratných paletách rozměrů 1200 x 800 

mm. Ostatní překlady jsou dodávány volně na nevratných dřevěných prokladech. Rozměry 

jednotlivých hranolů jsou 60 x 60 x 1000 mm. [32] 

Vápenopískové lícové cihly NF 

Vápenopískové lícové cihly NF jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 

1200 x 800 mm. 1 paleta obsahuje 308 kusů cihel. [32] 

Kontaktní zateplovací systém ETICS 

Viz podkapitola 2.2.7 Pracovní postup. 

Podkladní spojovací můstek 

Podkladní spojovací můstek OM 209 – SX je dodáván v pytlích na zafóliovaných vratných 

paletách rozměrů 1200 x 800 mm. Hmotnost 1 pytle činí 30 kg. Pytle je nutno skladovat 

v suchu na dřevěném roštu či paletě. V uzavřeném původním balení je doba skladovatelnosti 

6 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. [32] 

Vnitřní omítka 

Omítka JM 303 je dodávána v pytlích na zafóliovaných vratných paletách rozměrů 1200 x 

800 mm. Hmotnost 1 pytle činí 40 kg. Pytle je nutno skladovat v suchu na dřevěném roštu či 
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paletě. V uzavřeném původním balení je doba skladovatelnosti 6 měsíců od data výroby 

uvedeného na obalu. [32] 

Veškerý dodávaný materiál přebírá stavbyvedoucí, který kontroluje, zda je zboží nepoškozené 

a zda dodané zboží souhlasí s objednávkou. 

2.2.3 Pracovní podmínky, připravenost 

Příjezdová plocha staveniště bude tvořena betonovými panely, které se po dokončení 

výstavby odstraní. Zdící materiál bude skladován na pozemku staveniště na zpevněném 

a odvodněném podkladu. Veškeré nářadí bude na stavbě uloženo v uzamykatelné skříni. 

Staveniště bude oploceno, aby nedošlo ke zcizení nebo poškození materiálu. Před začátkem 

zdění musí být provedeny základové pásy, základová deska a hydroizolace na vodorovné 

ploše. V případě dalšího nadzemního podlaží stropní deska a věnec. Teplotu bude měřit 

stavbyvedoucí 3 krát denně (ráno, v poledne a večer) a po každém měření provede zápis 

do stavebního deníku. Zdroj elektřiny bude napojen na stávající vedení elektrického proudu. 

Zdroj vody bude napojen na stávající vodovodní síť a doveden až k místu budoucí stavby. 

S dalšími zdroji během výstavby není uvažováno. 

2.2.4 Převzetí pracoviště 

Po dokončení spodní stavby přebírá staveniště stavbyvedoucí. Musí být sepsán protokol 

o převzetí staveniště a proveden zápis do stavebního deníku. Během zdění se provádí kontrola 

svislosti zdiva pomocí vodováhy nebo olovnice. V průběhu výstavby kontroluje jakost 

a kvalitu stavbyvedoucí společně s investorem. Po dokončení celé konstrukce předá 

stavbyvedoucí hotovou část stavby investorovi a provede se zápis do stavebního deníku. 

2.2.5 Personální obsazení 

Stavbyvedoucí (1x) 

Stavbyvedoucí řídí výstavbu dle ověřené projektové dokumentace a v souladu s rozhodnutím 

stavebního úřadu. Zajišťuje správné uspořádání staveniště a řídí na něm provoz. Přiděluje 

práce mistrům, případně jednotlivým pracovním četám. Koordinuje činnosti ostatních firem, 

zajišťuje podklady pro fakturaci a přebírá stavební materiál. Odpovídá za soulad stavby 

s ověřenou dokumentací. A dohlíží na odstranění závad při provádění stavby. Závady, které se 



 

60 
 

nepodařilo odstranit, neprodleně oznámí stavebnímu úřadu. Účastní se kontrolních prohlídek 

stavby a spolupracuje se stavebním dozorem a investorem. Vede stavební deník, dohlíží 

na dodržování technologických a pracovních postupů. 

Mistr (1x) 

Mistr se řídí pokyny stavbyvedoucího. Přiděluje práce jednotlivým pracovním četám. 

Odpovídá za kvalitu provedených prací. Zastupuje stavbyvedoucího v době jeho 

nepřítomnosti na staveništi. 

Zedník (4x) 

Zedník je osoba, která provádí zdění svislých konstrukcí. Jedná se o kvalifikovaného 

pracovníka s praxí v daném oboru. 

Pomocník (2x) 

Pomocník je osoba, která na staveništi zajišťuje stálý přísun materiálu. Obsluhuje míchačku, 

podílí se na stavbě lešení a vykonává méně zodpovědné práce na stavbě. 

Jeřábník (1x) 

Osoba vykonávající tuto činnost musí být držitelem platného vazačského a jeřábnického 

průkazu. 

Obsluha stavebního výtahu (1x) 

Osoba vykonávající tuto činnost musí absolvovat kurz, který je zaměřen na obsluhu 

stavebního výtahu a vrátku. 

Omítkář (4x) 

Omítkář je osoba, která provádí vnější a vnitřní omítky. Jedná se o kvalifikovaného 

pracovníka s praxí v daném oboru. Vedoucí pracovní čety se nazývá předák. 

2.2.6 Stroje a pracovní pomůcky 

Míchačka, objem bubnu 150 litrů  1x 

Stavební výtah    1x 

Dávkovač na lepidlo, přesná lžíce  4x 

Kolečko     4x 

Lopata      4x 

Palička, zednická lžíce, kladivo  4x 
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Nivelační přístroj    1x 

Řezačka     1x 

Minijeřáb MK 300    2x 

Vyrovnávací sada    2x 

Hliníková lať délky 2 m   2x 

Hoblovaná lať délky 2 m   2x 

Olovnice, vodováha    4x 

Nerezové, hladítko    4x 

Polystyrénové, houbové hladítko  4x 

Lešení + podlážky    1sada 

Provázek, hřebíky, kotvy 

Osobní ochranné pracovní pomůcky 

2.2.7 Pracovní postup 

Příprava před uložením první vrstvy cihel 

Před samotným zděním se nejprve musí provést kontrola výškového a délkového modulu 

pomocí rovné hoblované latě, na kterou se udělají značky po 250 mm (125 mm). Délka této 

latě musí odpovídat navrhované výšce hotové zdi. První řada cihel se vždy ukládá 

do maltového lože, které je tvořeno zdící maltou ZM 920, z důvodu vyrovnání odchylek 

ve výšce základů či v povrchu stropní konstrukce. Vyrovnání se provádí od nejvyššího bodu 

podkladové plochy. [31] 

Příprava maltového lože na položení první vrstvy cihel 

Pro založení první vrstvy cihel se používá zdící malta ZM 920. Vrstva této malty by neměla 

být tenčí než 10 mm. Pro nastavení tloušťky a šířky maltové vrstvy se používá stejně jako 

u systému POROTHERM vyrovnávací souprava. Založení první vrstvy cihel se provádí 

v rozích, kdy se zakládá roh v nejvyšším naměřeném místě na minimální vrstvu malty. Vrstvy 

malty ve zbylých rozích musí zajistit potřebnou rovinu. [31] 

Postup nastavení přípravků vyrovnávací soupravy 

Postup nastavení přípravků vyrovnávací soupravy je obdobný jako u systému POROTHERM 

(viz podkapitola 2.1.7 Pracovní postup). 
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Zpracování maltové směsi 

Zdicí malta ZM 920 se připravuje tak, že se obsah celého pytle smíchá s předepsaným 

množstvím čisté záměsové vody (4,5 - 5,2 l vody na 40 kg) v bubnové kontinuální míchačce. 

Pro zpracování maltové směsi lze také použít pomaluběžné mísidlo s míchacím nástavcem. 

Takto namíchaná malta by měla mít plastickou konzistenci. Teplota vzduchu nesmí během 

zpracování a tuhnutí směsi klesnout pod +5 °C. Doba zpracovatelnosti je cca 45 minut. 

Z tohoto důvodu je důležité zamísit pouze tolik materiálu, kolik je možno zpracovat v jednom 

pracovním kroku. [31] 

Nanášení malty 

Zdicí malta ZM 920 se nanáší do připraveného prostoru mezi dvě zakládací soupravy. 

Následně se malta rozprostírá po celé délce, která je těmito soupravami ohraničená. Poté se 

pomocí latě strhává malta do krajů. [31] 

Položení první vrstvy cihel 

U zdiva tloušťky 240 mm se pro založení první řady cihel používají vápenopískové cihly 

SENDWIX 16DF-D THERM. Díky speciální příměsi mají cihly o 50 % lepší tepelný odpor, 

čímž dochází k minimalizaci tepelných mostů mezi stěnou a základovou konstrukcí, 

respektive mezi stěnou a stěnou suterénu stavby. Zakládací řada se vždy zdí na vrstvu zdící 

malty ZM 920, která by neměla být tenčí než 10 mm. S pokládáním se začíná vždy v rozích. 

Prvek se uloží do čerstvé malty a srovná pomocí gumové paličky a vodováhy. Mezi osazené 

rohové cihly se z vnější strany natáhne zednická šňůra, podél které se následně ukládají 

jednotlivé cihly. [31] 

Zdění dalších vrstev cihel 

Vazba rohu začíná u zdiva s tloušťkou 240 mm prvkem SENDWIX 2DF-LD. Prvek se uloží 

na lepící maltu ZM 921 lepidlo SX, která se nanáší pomocí dávkovače na lepidlo nebo 

pomocí přesné lžíce. Je důležité připravit si takové množství lepící malty, které je možno 

zpracovat do doby uvedené na obalu. V dalším kroku se lepící malta ZM 921 lepidlo SX 

rozprostře v celé šířce na horní části prvku SENDWIX 2DF-LD. Na něj se položí další prvek 

stejných rozměrů a pomocí vodováhy se zkontroluje, zda se nachází v rovině. Spoj těchto 

dvou prvků je realizován za pomoci lepící malty. Následně se přiloží vápenopískový prvek 

SENDWIX 8DF-LD, přičemž spoj mezi prvky 8DF-LD a 2DF-LD se vytvoří pomocí zubové 

stěrky a lepidla. Pro snadnější manipulaci a pokládání jsou vápenopískové cihly SENDWIX 

8DF-LD opatřeny kapsami. Při zdění se postupuje od rohů do stran. Vytékající malta z ložné 
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spáry se po položení prvku stáhne zednickou lžící. Svislé spáry se u prvků spojených 

systémem pero-drážka nemaltují. Prvky SENDWIX je možné řezat pomocí řezačky. Při 

dodržení půdorysného modulu 125 mm ale není řezání potřeba. Vazba rohu další řady začíná 

opět pomocí dvou prvků SENDWIX 2DF-LD nad sebou, které jsou orientovány kolmo 

na tyto dva prvky v předchozí řadě. Zbylé řady jsou realizovány stejným způsobem. [31] 

Zdění s minijeřábem 

Minijeřáb MK 300 je určen k mechanickému přenášení a usazování zdicích prvků SENDWIX 

8DF-LD a překladů na staveništi. Minijeřáb je vybaven elektrickým pohonem rychlého 

a jemného zdvihu, ručním pojezdem s brzdou kol a vřetenovým zdvihacím mechanismem 

na vzpřímení a složení stožáru a výložníku. Pro manipulaci s prvky slouží břemenové kleště 

H21. Palety musí být na základové desce, respektive na stropní konstrukci uspořádány tak, 

aby mezi nimi nevznikly mezery. Před položením palet na stropní konstrukci je potřeba 

provést její podepření. Břemenové kleště uchopí dva prvky SENDWIX 8DF-LD což 

znamená, že dvěma kroky se vyzdí 0,125 m2 plochy. S mimijeřábem pracují vždy dva dělníci. 

První nanáší lepidlo pomocí přesné lžíce, pokládá kvádry a vyrovnává je. Druhý obsluhuje 

minijeřáb a stará se o přísun materiálu. [31] 

Kontrola svislosti a rovinnosti 

Při provádění stavebních prací se nesmí překročit povolené odchylky. V průběhu provádění 

stavby musí být kontrolovány rozměry a rovinnost povrchů. Kontrola svislosti provedených 

vrstev zdiva se provádí pomocí vodováhy či olovnice. Nejvyšší dovolená odchylka na svislici 

je v jednom podlaží ± 20 mm, na celou výšku budovy ± 50 mm, svislá souosost je ± 20 mm. 

Nejvyšší dovolená odchylka rovinnosti v délce kteréhokoliv 1 m je ± 10 mm, v délce 10 m je 

± 50 mm. [15] 

Vyzdívání ostění a osazení překladů 

Po vyzdění do výšky parapetu se osadí cihly ostění. V dalším kroku se cihly vyzdívají 

směrem od ostění. Následně se osadí překlady SENDWIX překlad 2DF pomocí minijeřábu 

MK 300 do předem připraveného maltového lože. Pro přesné usazení lze použít dřevěné 

klínky. Poté následuje vyzdění do spodní úrovně stropní konstrukce. [31] 

Lešení 

Po překročení první zdící výšky (1125 mm) se postaví pracovní lešení. Je navrženo fasádní 

lešení HAKI IV s šířkou podlahových dílců 2 x 500 = 1000 mm. 
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Provádění kontaktního zateplovacího systému ETICS 

Skladba systému ETICS 

- Izolační materiál – fasádní izolační desky EPS 70 F tloušťky 140 mm 

- Lepidlo a stěrkovací hmota – SILCOLOR SET Speciál 

- Výztužná sklovláknitá tkanina – VERTEX 

- Kotvící prvek – EJOT STR U 2G 

- Příslušenství k systému – hmoždinky a šrouby, rohové profily, dilatační profily, 

začišťovací profily, těsnící pásky, lepicí fasádní pásky apod. 

- Podklad povrchové úpravy – PENESIL O 

- Povrchová úprava – SILCOLOR R [33] 

Obecné podmínky pro montáž ETICS 

Montážní práce musí být prováděny při teplotách od +5 do +30 °C. Práce musí být přerušeny 

v dešti, mlze a při silném větru. V opačném případě musí být použita opatření k ochraně před 

těmito vlivy. Pro danou montáž bude vypracován samostatný projekt, který není součástí této 

bakalářské práce. Kontaktní zateplovací systém ETICS společnosti STACHEMA CZ s.r.o. 

splňuje požadavky směrnice ETAG 004 [17]. Dále splňuje požadavky požární bezpečnosti dle 

ČSN 73 0810 [18], ČSN 73 0802 [19] a z hlediska požadavků tepelně technických norem 

a předpisů je v souladu s ČSN 73 0540 – 2 [10], zákonem č. 318/2012 Sb. [20] a vyhláškou 

č. 78/2013 Sb. [11]. Stavba spadá do kategorie staveb do 12 m požární výšky, proto je 

dostačující použít izolant třídy reakce na oheň minimálně E dle ČSN EN 13501–1 [21] 

Přípravné práce 

Před zahájením prací se provede namátková kontrola, při které se kontroluje stav: 

- tepelného izolantu (cca 10 ks desek) z hlediska rozměrů a stavu hran 

- výztužné síťoviny (vzorky min. ze tří balení) z hlediska zachování pravoúhlosti 

mřížky 

- obalů omítkových směsí, lepících a stěrkovacích malt zda není překročena záruční 

doba a zda nejsou porušeny 

Nevyhovující materiály nesmí být do stavby zabudovány. [33] 

Příprava podkladu 

Podklad, na kterém se bude provádět kontaktní zateplovací systém, musí vyhovovat platným 

normám. Musí být suchý, soudržný, únosný, bez prachu a nečistot. Maximální povolená 
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odchylka rovinnosti podkladu v délce kteréhokoliv 1 m je 20 mm. Savé podklady je nutné 

penetrovat přípravkem PENECO NANO. [33] 

Založení systému 

Kontaktní zateplovací systém ETICS bude založen pod úrovní terénu dle požadavků ČSN 73 

0810 [18] se stejnou tloušťkou tepelné izolace pod i nad terénem – řešení bez přiznaného 

soklu. Toto řešení se nabízí z důvodu zateplení podsklepené části stavby. Izolace 

z extrudovaného polystyrenu bude vytažena 300 mm nad úroveň terénu. Od této výšky bude 

zateplovací systém proveden z pěnového polystyrenu EPS 70 F. [33] 

Nanášení lepidla na izolant a lepení 

Lepicí malta na polymer-cementové bázi se připravuje podle návodu na obalu. Po prvním 

promíchání suché směsi s vodou je nutno vyčkat minimálně 5 minut a maltu znovu důkladně 

promíchat. Pro desky z EPS se používá bodové lepení s rámečkem. Lepicí malta se nanáší 

po celém obvodu desky a středem desky min. ve třech terčích. Lepicí malta musí tvořit 

minimálně 40 % celkové plochy desky. [33] 

Kladení tepelně izolačních desek 

Kontrola osazení desek do požadované roviny se provádí dvoumetrovou latí. V jednotlivých 

řadách se desky kladou na vazbu směrem nahoru a těsně na sraz. Vzniklé spáry se nesmí 

vyplňovat lepícím tmelem. Jestliže vznikne mezi deskami spára, musí se vyplnit přířezy 

z tepelně izolačních desek nebo nízkoexpanzní PU pěnou s třídou reakce na oheň B. Zbytky 

desek je možné použít v případě, je-li jejich šířka minimálně 150 mm. Na nárožích budovy se 

desky kladou střídavě na vazbu. U okenních a dveřních otvorů se tepelně izolační desky 

kladou tak, aby křížení spár desek nesplývalo s rohem otvoru, tzn., že otvor musí být v desce 

vyříznutý. Na nárožích se desky lepí s přesahem 5 – 10 mm oproti konečné hraně. 

Po vytvrdnutí lepidla se přesah desek zařízne a zabrousí. [33] 

Kotvení desek 

Pro kotvení tepelně izolačních desek budou použity talířové hmoždinky EJOT STR U 2G 

s ocelovým šroubovacím trnem s možností zapuštěné montáže se zátkou do izolantu. 

Minimální počet hmoždinek je 6 ks/1 m2. Před zahájením kotvení ETICS musí být lepicí 

malta dostatečně vyzrálá. Minimální technologická přestávka je 36 hodin. [33] 
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Výztuhy fasádních otvorů a rohů 

Přídavné vyztužení bude provedeno pomocí výztužné sklovláknité tkaniny VERTEX, která je 

rovněž použita pro celoplošné vyztužení základní vrstvy ETICS. Přídavná diagonální výztuž 

se provádí v každém rohu fasádního otvoru. Minimální rozměry této výztuže jsou 200 x 300 

mm. Přídavné vyztužení skelnou tkaninou se provádí tak, že se tkanina vtlačí do předem 

nanesené stěrkové hmoty, která je nanesená na vnějším povrchu izolantu. Vyztužení nároží se 

provádí pomocí plastových rohových lišt. Použití hliníkových rohových lišt není vhodné, 

vzhledem k možnosti vzniku alkalické koroze hliníku. Po provedení diagonálního vyztužení 

a osazení veškerých lišt se provádí celoplošně výztužná vrstva ETICS. [33] 

Výztužná vrstva s tkaninou 

Základní vrstva se provádí nanášením stěrkovací hmoty na suché a čisté izolační desky. 

Nejprve se hmota rozetře pomocí hladítka tak, aby byla důkladně zatřena do podkladu. 

Následně se pomocí zubové stěrky zajistí její požadované množství. Základní vrstva se 

provádí plošným zatlačením skleněné síťoviny do stěrkové hmoty. Pás síťoviny se odvíjí 

shora dolů a zároveň se zatlačuje nerezovým hladítkem do stěrkovací hmoty od středu 

k okrajům. Přesah pásů na stycích musí být nejméně 100 mm. Celková tloušťka základní 

vrstvy je 3 – 5 mm, přičemž minimální krytí výztužné síťoviny je1 mm v ploše a 0,5 mm 

na stycích výztuže. Po zahlazení stěrkové hmoty pomocí nerezového hladítka, nesmí být 

viditelná skleněná síťovina. Maximální povolená odchylka rovinnosti na 2 m lati je 4 mm. 

Zakládací vrstvu je nutno chránit před deštěm, mrazem a silným větrem po dobu 48 hodin. 

[33] 

Provádění vnější omítky 

Povrchová úprava podkladu se provádí až po úplném zavadnutí výztužné vrstvy. Zavadnutí 

nastává cca po 48 hodinách v závislosti na teplotě a vlhkosti. Na podzim se doba potřebná pro 

úplné zavadnutí výztužné vrstvy prodlužuje na 72 hodin. Před nanesením vrchní omítky musí 

být podklad nepenetrován penetračním nátěrem PENESIL O v odstínu vrchní omítky. 

Pro finální povrchovou úpravu bude použita silikonová omítka SILCOLOR R tloušťky 2 mm 

v odstínu dle firemního vzorníku. Povrch, na který se bude provádět omítka SILCOLOR R, 

musí být soudržný, bez prachu, nečistot a biologického napadení. Výztužná vrstva musí být 

vyzrálá. Podklad musí být nepenetrován penetračním nátěrem PENESIL O v odstínu vrchní 

omítky. Omítku je možné nanášet cca po 8 – 24 hod., což je doba potřebná k zaschnutí 

penetračního nátěru. Omítka SILCOLOR R se nanáší pomocí nerezové stěrky v jedné vrstvě 
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tloušťky 2 mm. Okamžitě po nanesení se tvrdým, strukturálním moltoprénovým válečkem 

vytahá jemná struktura nebo se po cca 10 minutách uhladí pomocí pěnového nebo plastového 

hladítka. Doba schnutí omítky tloušťky 2 mm je cca 48 hodin. Omítka se nanáší při teplotách 

od +5 do +25 °C. Omítku je potřeba chránit proti přímému slunečnímu svitu a do zaschnutí 

před deštěm. [33] 

Doprava a skladování 

Materiály pro ETICS se musí přepravovat a skladovat v nepoškozených původních obalech 

dle pokynů jejich výrobců. Při skladování nesmí být překročena lhůta skladovatelnosti 

uvedená na obalech. 

Tenkovrstvá cementová malta SILCOLOR SET Speciál je dodávána v pytlích 

na zafóliovaných vratných paletách rozměrů 1200 x 800 mm. Hmotnost jednoho pytle činí 

25 kg. Pytle je nutno skladovat v suchu na dřevěném roštu či paletě. Tenkovrstvá cementová 

malta SILCOLOR SET Speciál musí být skladována při teplotách +5 až +30 °C a chráněna 

před mrazem a přímým slunečním zářením. V uzavřeném původním balení je doba 

skladovatelnosti 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. 

Silikonová omítka SILCOLOR R je dodávána v 25 kg balení. Musí být skladována při 

teplotách +5 až +25 °C a chráněna před mrazem a přímým slunečním zářením. V uzavřeném 

původním balení je doba skladovatelnosti 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. 

Penetrační nátěr PENESIL O je dodáván v 5 a 10 kg balení. Musí být skladován při teplotách 

+5 až +25 °C a chráněn před mrazem a přímým slunečním zářením. V uzavřeném původním 

balení je doba skladovatelnosti 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. 

Desky tepelné izolace se skladují naplocho na rovné podložce v suchém prostředí. Musí být 

chráněny před mechanickým poškozením, UV zářením a působením organických 

rozpouštědel. 

Skleněná síťovina se skladuje v rolích nastojato v suchém prostředí. Musí být chráněna před 

UV zářením a před tlakovým namáháním, které způsobuje trvalé deformace. 

Hmoždinky musí být chráněny před mrazem a UV zářením. 

Lišty a profily se skladují uložené podélně na rovné podložce. PVC profily a profily 

s integrovanou skleněnou síťovinou musí být chráněny před UV zářením. [33] 
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Kontrola jakosti a prováděných prací 

Kontaktní zateplovací systém ETICS mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci 

proškolení firmou STACHEMA CZ s.r.o. 

Kontroluje se především: 

- použití tepelného izolantu dle projektu 

- plocha a rozmístění lepícího tmelu na deskách 

- pevnost uchycení přilepených desek 

- dodržení vazeb desek v ploše a na nároží 

- úprava spár mezi deskami tepelného izolantu 

- počet a umístění plastových talířových kotev 

- minimální krytí výztužné síťoviny [33] 

Provádění vnitřní omítky 

Podkladní spojovací můstek 

Podklad, na kterém se bude provádět podkladní spojovací můstek OM 209 - SX, musí 

vyhovovat platným normám. Musí být pevný, bez prachu, nečistot, mastnot a nesmí být 

zmrzlý. Bloky není před nanášením spojovacího můstku nutné vlhčit. Suchá směs se smíchá 

s předepsaným množstvím vody pomocí pomaluběžného mísidla s míchacím nástavcem. 

Takto vzniklou homogenní směs nanášíme štětcem nebo válečkem v tloušťce 1 mm. Teplota 

vzduchu ani podkladu nesmí během zpracování klesnout pod +5 °C. [31] 

Podklad, příprava omítky, nanášení 

Podklad, na kterém se bude provádět omítka JM 303, musí vyhovovat platným normám. Musí 

být pevný, bez prachu, nečistot, mastnot a nesmí být zmrzlý. Suchá směs se smíchá 

s předepsaným množstvím vody v bubnové míchačce. Doba míchání se volí tak, aby došlo 

ke vzniku homogenní konzistence. Přidávání jiných materiálů je zakázáno. Jako vnitřní 

omítka bude použita omítka JM 303 tloušťky 10 mm, která se nanáší zubovým hladítkem 

v jedné vrstvě. Po zavadnutí omítky se povrch upraví hladítkem. Konečná povrchová úprava 

barvou se může provést cca po 10 dnech od provedení omítky. [31] 

Pro provádění omítky bude vypracován podrobný technologický předpis, který není 

předmětem této bakalářské práce. 
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Zakrytí otvorů 

Zakrytí otvorů ohrožujících bezpečnost (šachty, jámy) bude provedeno ohrazením a řádným 

viditelným označením. Zabezpečení vnějšího obvodu stavby bude provedeno bezpečnostní 

sítí umístěnou na lešení. 

Opatření na konci směny 

Po skončení pracovní směny kontroluje stavbyvedoucí stav provedené konstrukce, zda je 

konstrukce chráněná proti nepříznivým klimatickým vlivům (déšť, vítr, apod.). Rovněž 

kontroluje, zda je pracovní nářadí kompletní a nepoškozené a provádí zápis do stavebního 

deníku. 

Nejčastější chyby při realizaci 

Mezi nejčastější chyby patří nedodržení minimální délky vazby, nedodržení odchylek 

rovinnosti a svislosti, špatná konzistence malty, nevhodný podklad pro ETICS, chybné lepení 

desek tzv. na buchty, chybné lepení desek s mezerami mezi deskami, chybné umístění kotev 

apod. Aby se předcházelo těmto chybám, musí práci vykonávat pouze kvalifikovaní 

pracovníci a musí být dodržován technologický předpis. 

Přerušení prací 

Práce musí být přerušeny za silného větru, deště, při špatné viditelnosti a poklesu teploty 

pod +5 °C. Provede se zápis do stavebního deníku o přerušení prací. 

Jakost, kontrola kvality 

V průběhu výstavby kontroluje jakost a kvalitu stavbyvedoucí společně s investorem. 

Po dokončení celé konstrukce předá stavbyvedoucí hotovou část stavby investorovi a provede 

se zápis do stavebního deníku. 

Bezpečnost a ochrana zdraví 

Musí být splněny požadavky dle vyhlášky pro zednické práce, zdění svislých konstrukcí 

a práce související. 

- zákon č. 309/2006 Sb. [13] 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [14] 

- zákon č. 183/2006 Sb. [15] 

Pracovníci jsou povinni používat vhodný pracovní oděv, obuv a ostatní ochranné pracovní 

pomůcky. Dále jsou povinni řídit se pokyny zaměstnavatele a účastnit se školení. Pracovní 
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úraz musí neprodleně nahlásit stavbyvedoucímu, který s nimi sepíše záznam o úrazu. Při práci 

nepít, nejíst, nekouřit. 
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ZÁVĚR 

Porovnání řešených variant obvodového pláště z hlediska tepelně technických vlastností, 

finančně nákladové a časové náročnosti výstavby. 

Varianta A 

Obvodový plášť ze systému POROTHERM 44 Profi DRYFIX. 

Skladba systému 

- omítka POROTHERM UNIVERSAL tloušťky 10 mm 

- broušené cihly POROTHERM 44 Profi DRYFIX tloušťky 440 mm 

- omítka POROTHERM TO tloušťky 30 mm 

- omítka POROTHERM UNIVERSAL tloušťky 5 mm 

Celková tloušťka skladby systému je 485 mm. 

Varianta B 

Obvodový plášť ze systému KMB SENDWIX P. 

Skladba systému 

- omítka JM 303 tloušťky 10 mm 

- vápenopískové cihly SENDWIX 8DF-LD tloušťky 240 mm 

- lepící malta SILCOLOR SET Speciál tloušťky 3 mm 

- fasádní izolační desky EPS 70 F tloušťky 140 mm 

- stěrkovací malta SILCOLOR SET Speciál + výztužná sklovláknitá tkanina VERTEX 

– celková tloušťka 4 mm 

- kotvící prvek EJOT STR U 2G 

- penetrační nátěr PENESIL O do tloušťky 1 mm 

- omítka SILCOLOR R tloušťky 2 mm 

Celková tloušťka skladby systému je 400 mm. 

Porovnání variant z hlediska tepelně technického 

Varianty obvodových plášťů byly posouzeny na hodnotu součinitele prostupu tepla U 

uváděnou výrobcem. 
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Tab. 1 – Porovnání z hlediska tepelně technického 

Součinitel prostupu tepla U [W/m2K] 

POROTHERM 44 Profi DRYFIX KMB SENDWIX P 

U = 0,24 [W/m2K] U = 0,252 [W/m2K] 

Poznámka: hodnota součinitele prostupu tepla uváděná výrobcem 

Porovnání variant z hlediska časové náročnosti výstavby 

Časová náročnost výstavby byla stanovena na základě řádkového harmonogramu vytvořeného 

v programu MS Project 2010. 

Tab. 2 – Porovnání z hlediska časové náročnosti výstavby 

Porovnání z hlediska časové náročnosti výstavby 

POROTHERM 44 Profi DRYFIX KMB SENDWIX P 

54 dní 32 dní 

 

Porovnání variant z hlediska finančně nákladové náročnosti výstavby 

Cena byla stanovena za 1 m2 obvodového pláště včetně povrchových úprav. V ceně jsou 

zahrnuty pouze náklady za materiál. V ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu a provádění. 

Varianta A 

Obvodový plášť ze systému POROTHERM 44 Profi DRYFIX. 

Materiál + cena za 1 m2 

- omítka POROTHERM UNIVERSAL tloušťky 10 mm – 73 Kč/m2 

- broušené cihly POROTHERM 44 Profi DRYFIX tloušťky 440 mm včetně zdící pěny 

POROTHERM DRYFIX – 1342 Kč/m2 

- omítka POROTHERM TO tloušťky 30 mm – 166 Kč/m2 

- omítka POROTHERM UNIVERSAL tloušťky 5 mm – 37 Kč/m2 

Cena materiálu potřebného pro 1 m2 obvodového pláště: 1618 Kč/m2 
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Varianta B 

Obvodový plášť ze systému KMB SENDWIX P. 

Materiál + cena za 1 m2 

- omítka JM 303 tloušťky 10 mm – 60 Kč/m2 

- vápenopískové cihly SENDWIX 8DF-LP tloušťky 240 mm – 892 Kč/m2 

- lepící malta SILCOLOR SET Speciál tloušťky 3 mm – 21 Kč/m2 

- fasádní izolační desky EPS 70 F tloušťky 140 mm – 416 Kč/m2 

- stěrkovací malta SILCOLOR SET Speciál + výztužná sklovláknitá tkanina VERTEX 

– celková tloušťka 4 mm – 26 Kč/m2 

- kotvící prvek EJOT STR U 2G – 125 Kč/m2 

- penetrační nátěr PENESIL O do tloušťky 1 mm – 11 Kč/m2 

- omítka SILCOLOR R tloušťky 2 mm – 204 Kč/m2 

Cena materiálu potřebného pro 1 m2 obvodového pláště: 1755 Kč/m2 

Tab. 3 – Porovnání z hlediska finančně nákladové náročnosti výstavby 

Porovnání z hlediska finančně nákladové náročnosti výstavby 

POROTHERM 44 Profi DRYFIX KMB SENDWIX P 

1618 Kč/m2 1755 Kč/m2 

 

Vyhodnocení 

Z hlediska tepelně technického nejlépe vychází systém POROTHERM 44 Profi DRYFIX. 

Z hlediska časové náročnosti výstavby nejlépe vychází systém KMB SENDWIX P. 

Z hlediska finančně nákladové náročnosti výstavby nejlépe vychází systém POROTHERM 44 

Profi DRYFIX. 

Na základě vyhodnocení bych pro stavbu hotelu doporučil systém POROTHERM 44 Profi 

DRYFIX, jelikož nabízí výborné tepelně izolační vlastnosti i bez nutnosti zateplení. Jedná se 

o spolehlivý a kvalitní systém. 
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