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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá organizací výstavby bytového domu A1 Slavkov u 

Brna. Řeší především přípravu stavby a technologický postup pro realizaci 

hlavního stavebního objektu. Cílem Diplomové práce je vypracování časového 

harmonogramu, nasazení mechanizmů, materiálových zdrojů, technologických 

předpisů, kontrolních a zkušebních plánů. V příloze je dále graficky řešeno 

zařízení staveniště a jeho modifikace v průběhu výstavby v závislosti na 

jednotlivé práce. Vychází ze zpracovaného realizačního projektu poskytnutého 

realizační firmou se souhlasem projektanta.  

  

Klíčová slova 

Položkový rozpočet, stavba, studie hlavních technologických etap, bytový dům, 

časový harmonogram, technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, 

technická zpráva, koordinační situace, finanční plán, zařízení staveniště, 

technologický normál, časové nasazení strojů, zajištění materiálových zdrojů.  

  

  

  

Abstract 

This Thesis deals with the organization of realization of the residential building 

A1 Slavkov u Brna. Thesis solves mainly technological process of realization of 

the main object. The thesis aims to develop a time schedule of execution, 

usage of mechanisms timetable, material resources, technological regulations, 

inspection and test plans. The annex also solved graphically construction site 

facility set up and its modifications during execution depending on different type 

of works. This Thesis is based on realization project provided by the realization 

company and with consent of project designer.  

  

Keywords 

Itemized budget, structure, study of the main technological stages, apartment 

house, timetable, technological regulation, inspection and test plans, technical 

reports, coordination situation, financial plan, building equipment, technology 

standard, use of machinery timetable, material resources plan.  
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Úvod 

Zadáním této diplomové práce bylo vypracování stavebně technologického 

projektu Bytového domu A1, Slavkov u Brna. Objekt nově navrženého domu 

bude sloužit pro bydlení. 

Navržená stavba je situována v jihozápadní části města Slavkova u Brna na 

osluněném rovinatém pozemku, kde je ze severní strany lemována ulicí 

Slovákova. Projekt řeší stavbu pro bydlení a její napojení na stávající 

infrastrukturu obslužnou komunikací, sadové úpravy i odvod dešťových vod.  

Objekt bytového domu je navržen jako vícepodlažní objekt se 4 nadzemními 

podlažími a jedním podzemním v příčném nosném stěnovém systému s 

plochou střechou. Do objektu vedou dva samostatné vstupy ze severní a jižní 

strany po připojovacích chodnících. 
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1.1 Identifikační údaje 

 

Název stavby:  Bytový dům A1 

   Slavkov u Brna k.ú.(750301) 

   Jihomoravský 

   Vyškov 

 

Investor:  KALÁB stavební firma, s.r.o. 

Vídeňská 15,  

639 00 Brno  

    

Zhotovitel:  PSG a.s. 

   Lučná 83 

   760 01 Zlín 

 

Projektant:  ATELIÉR  ZLÁMAL 

   Vídeňská 13,  

639 00  Brno 

 

 

1.2 Obecné informace o objektu 

Nová moderní výstavba zděného bytového domu A1 (dům má výtah -

 bezbariérové bydlení) vychází z jednoduchých tvarů. Je situován v jihozápadní části 

města na osluněném rovinatém pozemku, kde je ze severní strany lemován ulicí 

Slovákova. Návrh zastavěnosti území je propracovaný projekt bydlení na pozemku p.č. 

354/1. V architektonickém konceptu jsou společně řešeny stavby pro bydlení, nová 

obslužná komunikace, sadové úpravy i odvod dešťových vod. Objekt nově navrženého 

domu bude sloužit pro bydlení.  

Jednotlivé bytové jednotky v nadzemních podlažích jsou navrženy dle 

klasického bytového uspořádání. Každá jednotka obsahuje předsíň, koupelnu, WC, 

kuchyňský kout jako součást obytné místnosti, případně samostatnou kuchyň, další 

pokoje a šatnu. Ke každé bytové jednotce přísluší i sklepní kóje, které jsou umístěné 

v prostoru 1.PP. , stejně jako 16 parkovacích míst pro osobní auta, s jedním stáním 

určeným pro osobu s omezenou schopností pohybu.  
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1.3 Umístění objektu 

 Výstavba je situována na jihozápadním okraji stávající obytné zástavby města 

Slavkov u Brna, na severu v sousedství pásu stávajících řadových domků v ulici 

Slovákova. Stavba bude včetně přípojek, zpevněných ploch a sadových úprav 

realizována na pozemcích investora, na parcele č. 354/1. Přípojky budou na 

inženýrské sítě napojeny v připravených nápojných bodech. Povrch pozemku určeného 

pro výstavbu domu tvoří v současné době nekvalitní travní porost. Pozemek je 

rovinatý, v severní části se povrch mírně zvedá k ulici Slovákova. V okolní ploše na 

pozemku nejsou objekty využitelné jako zařízení staveniště. Stavební pozemek se 

nachází v kat. úz. Slavkov u Brna. Navržená zástavba se v současné době nachází 

v záplavovém území VVT Litava,  v jeho pasívní zóně.  Město Slavkov u Brna 

v současné době dokončuje výstavbu 2. etapy protipovodňových opatření – ohrázování 

vodoteče Prostředníček. V návaznosti na tuto investici se počítá s další výstavbou 

rodinných a bytových domů. 

 

1.4 Rozdělení na stavební objekty 

 SO 01- Hlavní objekt bytový dům A1 

 SO 02- Příprava území – HTÚ 

 SO 03- Komunikace  

 Dopravní napojení 

 Odstavná a parkovací stání 

 SO 04- Chodníky 

 Pěší komunikace 

 Rozptylová plocha objektu 

 SO 05- Kanalizace   

 Splašková kanalizace 

 SO 06- Kanalizace 

 Dešťová kanalizace 

 SO 07- Vodovod 

 SO 08 - Elektro VN, NN 

 Přípojka VN 22 kV 

 Trafostanice 

 SO 09- Plynovod 

 SO 10- Vegetační úpravy, Osvětlení 
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1.5 Kapacitní údaje 

Plocha všech parcel:   7 700 m2 

Plocha parcely pro objekt SO 01: 2 834 m2 

Zastavěná plocha: SO 01  1 150 m2 

   SO 03  1 760 m2 

   SO 04     483 m2 

1.6 Geologická a hydrogeologická charakteristika území 

Za účelem zjištění inženýrsko-geologických poměrů v místě plánované výstavby 

byly provedeny inženýrsko-geologické vrty a hydrovrty.  

S 1   (201,20)   pro bytový dům A1 

0,00 - 0,20m ornice  -  černohnědá  prachovitá hlína, zajílovaná, tuhá,    2 - 3 

- 1,20  černošedá prachovitá hlína, zajílovaná, vlasově vápnitá, tuhá   3 

- 1,40  černá prachovito-jílovitá hlína, tuhá  až  pevná,     3 

- 1,80  šedá rezivě šmouhovaná prachovito-jílovitá hlína, tuhá,    3 

- 1,90  šedá jílovitá hlína, silně písčitá, měkká až tuhá   3 

- 2,50  šedá rezivě šmouhovaná jílovitá hlína, horší než tuhá,    3 

- 4,00  zelenošedá narezlá prachovito-jílovitá hlína, vápnitá horší než   
tuhá, s měkkými až tuhými polohami,      3 

- 4,40  zelenavě šedá narezlá prachovitá hlína, zajílovaná, jemně   
  písčitá, měkká až tuhá,      3 

- 5,00  šedý drobně až středně zrnitý štěrk písčitý, hlinitý, opracované  
  valouny do 4cm, výplň tvoří hlinitý písek,     3 

- 5,20  rezivě šedý jemně až hrubě zrnitý písek hlinitý, se slabou    
  příměsí drobného štěrku,        3 

- 6,00  rezivý drobně až středně zrnitý štěrk písčitý, hlinitý,    
  opracované valouny do 4cm, výplň tvoří hlinitý písek,    3 

- 6,40  rezivě šedý drobně až středně zrnitý štěrk písčitý, jílovitý,    
  opracované valouny do 4cm, výplň tvoří jílovitá hlína písčitá,   3 

- 7,00  šedý prachovitý jíl, pevný, s úlomky matečné horniny     
  (eluvium jílovce),         3 - 4 

  podzemní voda navrtaná 1,80 m (průsak) a 4,40 m pod terénem 

  podzemní voda ustálená 1,80 m pod terénem 

  

Povrch pozemku určeného pro výstavbu domu tvoří v současné době nekvalitní 

travní porost. Pozemek je rovinatý, rostlý terén je v místě stavby v úrovni 201,25 až 

201,92m n. m., v severní části se povrch zvedá k ulici Slovákova na 202,94m n. m. 
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Úroveň ±0,000 objektu je na 204,77 m n. m. V půdoryse staveniště bude v souladu 

s platným ÚR a v souladu s vyjádřením MěÚ Slavkov. 

Klimatologická charakteristika zájmového území jihomoravského kraje(hodnoty dle 

meteorologické stanice Brno Tuřany (241 m n. m.): 

Průměrná roční teplota: 8,3 °C 

Průměrná teplota letního období (IV-X): 13,8 °C 

Průměrná teplota zimního období (XI-III): 0,5 °C 

 

Průměrný roční úhrn srážek: 543mm 

Průměrný úhrn srážek v letním období (IV-X): 348 mm 

Průměrný úhrn srážek v zimním období (XI-III): 168 mm 

 

1.7 Klimatické zatížení dle ČSN 730035 

 Zatížení sněhem  

Území stavby je zařazeno do I. sněhové oblasti a zatížení sněhem je uvažováno 

hodnotou  0,70 kN/m2.   

 Zatížení větrem 

Lokalita stavby je zařazena do II. větrové oblasti a zatížení větrem je tudíž uvažováno 

základní hodnotou 0.25 kN/m2 pro terén typu A. 

 Seismické zatížení 

Území novostavby bytového domu Slavkov u Brna A1 spadá do oblasti 

makroseizmické intenzity 5. stupně. S účinky zemětřesení je třeba počítat. 

 

 

1.8 Architektonické řešení stavby 

 Objekt bytového domu je navržen jako vícepodlažní objekt se 4 nadzemními 

podlažími a jedním podzemním v příčném nosném stěnovém systému s plochou 

střechou. Objekt má přibližně obdélníkový tvar 39,1 x 26,1 m, je částečně podsklepený 

jedním podzemním podlažím, kde je kromě sklepních kójí k jednotlivým bytům a 

technického zázemí (plynová kotelna, úklid apod.) umístěno 16 parkovacích stání pro 

osobní auta. Čtvrté nadzemní podlaží půdorysně ustupuje vzhledem k hlavnímu 

objemu budovy. Do objektu vedou dva samostatné vstupy ze severní a jižní strany po 

připojovacích chodnících. Na vstupy navazuje zádveří a chodba s dvouramenným a 
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tříramenným schodištěm a výtahem. Bytová podlaží jsou navržena podél osy sever – 

jih, takže část bytů je orientována směrem východním, část bytů směrem západním. 

Byty jsou přístupné ze středové chodby navazující na schodiště a výtah. Každá bytová 

jednotka je navržena s klasickým dispozičním uspořádáním. Z chodby je přístup do 

předsíně bytu, na kterou navazuje obytný prostor s kuchyňským koutem a další pokoje. 

Z předsíně je dále přístupná koupelna a WC, případně komora. Každá bytová jednotka 

má balkon nebo terasu.  

 

1.9 Technické a konstrukční řešení stavebních objektů 

1.9.1 SO 01- Hlavní objekt Bytový dům A1 

Konstrukční systém objektu je převážně příčný zděný případně monolitický (v 

nižších více zatížených konstrukcích). Stěny jsou vyzdívané z keramických tvárnic, 

doplněné místy železobetonovými stěnovými pilíři. Stropní konstrukce jsou 

železobetonové monolitické. 

Základové konstrukce 

 Založení objektu je provedeno na železobetonové základové desce tloušťky 

300 mm pod 1. PP a základových pasech a desce tl. 160 mm pod 1. NP. Tyto jsou 

podporované vrtanými piloty různého průměru. Základové pasy budou vyztužené, 

široké 500 mm a budou mít základovou spáru na úrovni minimálně 900mm pod 

upraveným terénem. Založení výtahové šachty je opět na desce. Velkoprůměrové 

piloty budou délky 5-19 m. 

Hlavní nosná konstrukce 

 Objekt SO 01 má od 1. PP svislé nosné stěny z monolitického železobetonu. 

Také v 1. NP. je několik příčných nosných stěn a pilířů provedeno touto technologií. 

Ostatní nosné stěny v nadzemních podlažích jsou navrženy po obvodu objektu z 

keramických tvárnic 36,5 P+D, vnitřní nosné stěny z tvárnic akustických 25 AKU P+D. 

Výtahové šachty jsou včetně dolního i horního dojezdu navržené jako železobetonové 

z tvárnic ztraceného bednění.  

Vodorovné konstrukce 

Tloušťka stropní desky je v běžných nadzemních podlažích a ve stropě nad     

1. PP 200 mm, nad částí 3. NP potom 250 mm (zesílení stropní desky je z důvodu 

ustupujícího 4. NP., kdy nosné obvodové zdivo leží na stropní desce mimo nosné 

svislé zdivo nižšího podlaží), nad 4. NP 180 mm. Stropní desky jsou železobetonové – 

podrobně popsané jsou v oddíle 12. Položkový rozpočet pro SO 01. V místě teras a 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

Fakulta stavební 

Bc. Jaroslav Stuchlík 

 

  - 20 - 

střech jsou navrženy železobetonové střešní atiky tl. 150mm. Balkony ve fasádách 

budou řešeny jako železobetonová konzola, pro kotvení do stropní desky budou 

použity systémové prostředky pro přerušení tepelného mostu. 

  

Schodiště 

Schodiště bude železobetonové deskové monolitické s nadbetonovanými 

stupni. Do přilehlých železobetonových stěn nebo zdiva bude uloženo pouze v místě 

mezi podest a hlavních podest.  

Výtahy 

Výtahy budou osobní s nosností 630kg, rychlost 1m/s, kabina - kartáčovaná 

nerez, s elektrickým ovládáním, s pamětí stanic, dorozumívacím zařízením a tlačítky 

v provedení antivandal, venkovní a vnitřní displej.  

 

Střešní plášť 

Objekt je zastřešen plochými jednoplášťovými střechami s atikami po celém 

obvodu, s odvodněním střešních ploch vnitřkem objektu a částečně svody po 

fasádách. V místě teras budou položeny betonové dlaždice na podložkách, na 

střechách 3.NP bude na části střechy násyp kačírku.  

 

Založení objektu 

Založení objektu je navrženo na velkoprůměrových vrtaných pilotech 

spolupůsobících v podsklepených částech se základovou deskou tl. 300 mm, 

v nepodsklepených částech je základová deska navržena tl. 160 mm se základovými 

pasy po obvodu objektu. Základová deska podsklepené části je navržena jako bílá 

vana s horním lícem strojně hlazeným. Všechny pracovní spáry budou opatřeny 

těsnícími profily zajišťujícími vodonepropustnost konstrukce.  

 1.9.2  SO 03, SO 02 – Příprava území – HTÚ 

Povrch pozemku určeného pro výstavbu domu tvoří v současné době nekvalitní 

travní porost. Bude provedena skrývka ornice a napojení pozemku k ulici Slovákova. 

Pozemek je rovinatý, rostlý terén je v místě stavby v úrovni 201,25 až 201,92m n. m., 

v severní části se povrch zvedá k ulici Slovákova na 202,94m n. m. Část ornice 

zůstane na pozemku a část bude odvezena.  
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1.9.3 SO 03, SO 04 - Komunikace, chodníky 

Dopravní napojení, odstavná parkovací stání 

Výstavba obytné zóny řeší bytový dům A1 v jihozápadní části města Slavkov u 

Brna a jeho připojení ke stávající infrastruktuře komunikací SO 03 a chodníky SO 04, 

které se nachází na pozemcích č. p.: 354/1, 446 a 757 v k. ú. Slavkov u Brna (750301) 

– okres Vyškov. Komunikační systém obytné zóny Zelnice bude oproti původnímu 

řešení upraven pro plně obousměrný provoz. Systém, který je složen ze dvou větví 

komunikací (A1, B1), je napojen na ulici Slovákovu páteřní větví A1. Na větev A1 je 

napojena prostřednictvím miniokružní křižovatky větve B1 a v budoucnu plánované 

kolmo napojené slepé větve C1, D1.  

Chodníky podél této větve jsou výškově vedeny v souběhu s niveletou vozovky. 

V rámci výstavby bytového domu A1 bude nově vybudováno 40 parkovacích a 

odstavných stání pro osobní automobily, z nichž 16 bude umístěno v hromadné garáži 

pod bytovým domem A1. Šest stání pro osobní automobily bude vyhrazeno pro osoby 

s omezenou schopností pohybu. V místě připojení větve A1 na ulici Slovákova a podél 

větve B1 bude 24 kolmých stání pro osobní automobily.  

Povrch vozovky větve A1 a B1 bude z asfaltového betonu. Povrchy vozovek 

ostatních větví, zpomalovacích prahů, parkovacích zálivů, chodníků a sjezdů budou 

z betonové dlažby. Povrch pojížděného středového ostrůvku mini okružní křižovatky 

bude z betonové dlažby. Stavba se nachází v ochranných pásmech inženýrských sítí a 

v ochranném pásmu místních komunikací. Stavba zčásti leží na pozemku, který je 

součástí zemědělského půdního fondu. Stavba nemá nároky na zábor pozemků 

určených k plnění funkce lesa. Pojížděné části nových komunikací odpovídají 

požadavkům na provoz vozidel HZS, mají šířku zpevnění min. 5,5 m a průjezdní profil 

šířky min. 6,0 m a výšky 4,2 m.  

 

Navržené konstrukce 

Skladby konstrukce vozovek jsou navrženy dle Technických podmínek pro navrhování 

vozovek pozemních komunikací (TP 170). 

Návrhový modul podloží Epd 45 MPa 

Konstrukce vozovky větve A1: 

asfaltový beton  ACO11+  50/70 ČSN EN 13108-150 mm 

spojovací postřik  PS-E  0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 

asfaltový beton  ACP22  50/70 ČSN EN 13108-1 70 mm 
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infiltrační postřik  PI-E  1,0 kg/m2 ČSN 73 6129 

štěrk částečně vyplněný cement. maltou  ŠCM ČSN 73 6127-1 200 mm 

štěrkodrť  ŠDA 0/63 GE ČSN 73 6126-1 min. 200 mm 

výztužná geotextílie 

celkem  min. 520 mm 

Konstrukce vozovky středového ostrůvku miniokružní křižovatky: 

kamenná dlažba DL; I; žula; kroužková ČSN 73 6131-1 100 mm 

hrubé drcené kamenivo 4/8 ČSN 73 6131-1 40 mm 

směs stmelená cementem SC 0/32; C 9/12 ČSN 73 6124-1 210 mm 

štěrkodrť  ŠDA 0/63 GE ČSN 73 6126-1 min. 200 mm 

výztužná geotextílie 

celkem  min. 550 mm 

 

Konstrukce parkovacích stání: 

betonová dlažba DL; I; 24/24/8 ČSN 73 6131-1 80 mm 

s distančními výstupky 

hrubé drcené kamenivo 4/8 ČSN 73 6131-1 40 mm 

mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/32 GA ČSN 73 6126-1 200 mm 

štěrkodrť  ŠDA 0/63 GE ČSN 73 6126-1 min. 150 mm 

výztužná geotextílie 

celkem  min. 470 mm 

Konstrukce sjezdů: 

betonová dlažba DL; I; 20/10/8 ČSN 73 6131-1 80 mm 

hrubé drcené kamenivo 4/8 ČSN 73 6131-1 40 mm 

štěrk částečně vyplněný cementovou maltou  ŠCM ČSN 73 6127-1 200 mm 

štěrkodrť  ŠDA 0/63 GE ČSN 73 6126-1 min. 150 mm 

výztužná geotextílie 

celkem  min. 470 mm 
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Konstrukce chodníků: 

betonová dlažba DL; I; 20/10/6 ČSN 73 6131-1 60 mm 

hrubé drcené kamenivo 4/8 ČSN 73 6131-1 40 mm 

štěrkodrť  ŠDB 0/32 GN ČSN 73 6126-1 min. 150 mm 

celkem  min. 250 mm 

1.9.4   SO 05 - Splašková kanalizace 

 

Splašková kanalizace Bytového domu A1 navazuje na stávající část splaškové 

kanalizace vybudované v rámci výstavby protipovodňové hráze. Splašková kanalizace 

je v celém rozsahu navržena z kameninových trub DN 250, které budou vyrobené dle 

EN 295. Hrdlové spoje trub budou opatřeny integrovaným těsněním, které zajistí 

vodotěsné spojení. Splaškové vody z předmětné lokality budou odváděny páteřní 

stokou SL-1, do které budou v budoucnu napojeny stoky z přilehlých obytných zón, 

které budou odvodňovat jednotlivé nemovitosti. 

Povodí stoky SL-1: 

Stoka SL-1 je navržena z kameninových trub DN 250 v délce 41,00 m. 

Napojena bude do stávající šachty Š1 vybudované v rámci výstavy protipovodňové 

hráze pod ulicí Slovákova. Zaústění do šachty bude do připraveného vstupního otvoru, 

který je dočasně utěsněn. Následně bude kanalizace vedle navržené obslužné 

komunikace B1, tak aby byly poklopy šachet ne kraji komunikace. Ukončena bude 

vstupní revizní šachtou Š12. Do stoky SL-1 budou napojeny v budoucnu plánované 

stoky SL-1-1, SL-1-3 a SL-1-4. Stoka SL-2 je navržena z kameninových trub DN250 v 

délce 20,7m. Napojena bude do stoky SL-1, v šachtě Š2.  

 

1.9.5 SO 06 - Dešťová kanalizace 

Dešťová voda z veřejných zpevněných ploch bude natékat v určených místech 

do retenčních a vsakovacích prostorů (RVP). RVP sestává ze zemního průlehu a pod 

ním umístěného retenčního prostoru z plastových prostorových zasakovacích bloků. 

Každá sekce bloků bude uložena vodorovně a veškeré bloky v rámci jedné sekce 

budou vzájemně propojeny plastovým potrubím DN 200. Každá sekce bude ukončena 

škrticí šachtou (ŠŠ), nebo přelivnou šachtou (PŠ).  
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Retenční a vsakovací prostory (RVP) 

RVP sestává ze zemního průlehu a pod ním umístěného retenčního prostoru z 

plastových prostorových zasakovacích bloků. Průleh je terénní sníženina, jejíž povrch 

je vytvarován z propustné úrodné zeminy a zatravněn. Pod touto travní muldou bude 

zřízena filtrační vrstva z písku a pod ní budou na propustném podloží uloženy plastové 

prostorové zasakovací boxy, překryté ze všech stran geotextilií. V každém průlehu 

bude umístěn bezpečnostní přeliv, kterým bude voda odtékat přímo do retenčních 

zasakovacích bloků ještě před rozlivem na komunikaci.  

Travní mulda zajišťuje zachycení a postupnou biodegradaci případných 

znečišťujících látek. Retenční a vsakovací prostory jsou uvažovány z plastových 

prostorových boxů s integrovaným čisticím kanálem (např. Rehau RAUSIKKO BOX). 

V rámci stavby jsou navrženy celkem 2 retenční a vsakovací prostory o celkovém 

užitném objemu 40,63 m3. Z hlediska odtoku jsou RVP rozděleny na dvě větve, 

východní a západní, z nichž každá natéká na samostatnou rozlivnou plochu. Likvidace 

dešťových vod výše popsaným systémem mulda – rigol je v zemích západní Evropy 

rozšířena a využívána. Jednotlivé prvky nabízejí výrobci kanalizačních systémů 

standardně ve své nabídce. 

 

1.9.6 SO 07- Vodovod 

Vodovod je v celé délce 32,84 m navržen z plastových PE trub PN 10,  PE100 

SDR17 d160/9,5 mm – 77,70 m. PE trubky budou spojované elektrospojkami. Vodovod 

bude napojen na stávající vodovod v ulici Slovákova z trub PE100 SDR 17 d160/9,5. 

Vodovod bude ukončen šoupětem DN100 z důvodu uvažované postupné výstavby. Na 

vodovodu bude vysazen nadzemní objezdový hydrant DN80.  

 

1.9.7 SO 08 - Přípojka Elektro VN, NN 

Pro zajištění výkonu elektrické energie výstavby bytového domu A1 je navržena 

nová el. přípojka rozvaděč 22/0,4 kV. Elektrický rozvaděč je umístěn jako samostatný 

objekt na volně přístupném pozemku investora u příjezdové cesty k bytovému domu 

A1. Do rozvaděče jsou zaústěny připravené kabely NN a VN.   

Objekt bude připojen k distribučním rozvodům NN EON v ulici Slovákova na 

pozemku investora. Každý vchod bude mít osazený elektroměr zvlášť, a to ve skříni 

před domem (oddělené poloviny domu se samostatnými vstupy). Z přípojkové skříně 

budou vedeny kabely do hlavního domovního vedení přes elektroměrové rozváděče 
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RE1.1 a RE1.2. do přípojkové skříně osazené na fasádě domu vedle vchodů, zapojené 

zasmyčkováním distribučních rozvodů nn. Dále bude kabel veden v pancéřové trubce 

pod stropem 1. NP. 

 

1.9.8 SO 9 - Plynovod 

Navrhovaný plynovodný řád bude napojen na STO plynovod DN100 vedený 

v ulici Slovákova. Plyn bude sloužit k vytápění objektu bytové jednotky A1, k přípravě 

TUV, příp. k přípravě pokrmů. Přípojka bude realizována navrtávkou. Plynovodní řád je 

navržen z plastových trub PE100 SDR17,6 d110/6,3(DN100).  

Řád P1 bude veden podél hlavní komunikace větve A1 mezi bytovým domem A1 a 

chodníkem, a to mimo asfaltovou komunikaci. Při křížení s kanalizací DN 2400/1500 

bude plynovod osazen v chráničce PE DN 150 s číhačkou. 

 

1.9.9 SO 10 - Vegetační úpravy, areálové osvětlení 

Návrh zeleně areálu vychází z přírodních a klimatických podmínek daného 

stanoviště. Výsadby jsou řešeny v návaznosti na nové objekty a nejbližší okolí. Zeleň je 

koncipována tak, aby splňovala funkční a estetická hlediska, tj. zlepšování 

mikroklimatických podmínek, snižování prašnosti a hluku, poskytování stínu. Všechny 

označené zelené plochy budou opatřeny vrstvou ornice tl. min. 100 mm a ozeleněny po 

ukončení terénních úprav.   

Areálové osvětlení venkovních prostor je uvažováno svítidly osazenými na 

bezpaticových cca 1 m vysokých stožárech osazených výbojkami 50 W, v rozptylové 

ploše objektu je osvětlení řešeno svítidly se stožáry výšky 2-3 m. Ovládání osvětlení 

bude přes soumrakové čidlo s možností ručního přepnutí na ovládacím panelu, 

navrženo bude více spínaných větví. Pro přizemnění stožárů a rozvodných skříněk 

bude v celé délce trasy položen zemnící drát FeZn 10mm. 

 Kabelová vedení budou při přechodu přes komunikaci uložena v chráničkách 

110 mm s min. krytím 1 m. Při uložení v terénu a chodníku bude kabel uložen v 

pískovém loži s min. hloubkou krytí 0,7 m a s mechanickou ochranou. Osvětlení je 

napájeno z rozváděče osvětlení označeného RVO, který je umístěn v rozvodné skříni u 

vstupu do budovy. Svítidla jsou připojena čtyřžilovými kabely do průřezu 16mm2. 
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1.10 Popis textových a výkresových částí stavebně 
technologického projektu bytového domu A1   

1.10.1 Koordinační situace stavby 

 Situace znázorňuje dopravní omezení na staveništi a v jeho okolí v průběhu 

výstavby. Zaměřuje se především na dopravu materiálu na určené staveništní skládky. 

Na trasách dopravy materiálu a mechanizace nejsou žádné rizikové body, kde by byl 

ztížen průjezd. Betonové směsi budou dopravovat z betonárny firmy Betonárna Brno - 

TRANSBETON s.r.o. Vídeňská 157/120, 619 00 Brno - Přízřenice vzdálené 6,2 km. 

Dodávka sypkých stavebních hmot, zejména písku a štěrku, bude zajištěna ze sídla 

firmy Českomoravský Štěrk, A.s., Mokrá - Horákov, 619 00 Brno, doprava vytěžené 

zeminy na skládku viz B - Výkresová část a přílohy, výkres B4 - Koordinační situace 

širších dopravních vztahů. 

 

1.10.2 Časový a finanční plán stavby 

Časový plán znázorňuje realizaci stavebních objektů v čase, slouží jako 

podklad časového plánování. Účelem je sestavení postupu realizace tak, aby se práce 

na jednotlivých objektech navzájem neomezovaly, nebo si nebránily ve svých 

činnostech. 

Účelem finančního plánu je přepočet celkové ceny za dílo do jednotlivých 

časových úseků, např. měsíců. Ukazuje množství finančních prostředků prostavěných 

v jednotlivých měsících. Slouží například pro plánování finančních záloh 

subdodavatelům a finanční náročnosti v určitém období. Jako podklad pro finanční plán 

slouží propočet ceny dle THU, který se zpracovává na základě zatřídění do JKSO, 

který je součástí stavebně technologického projektu. Termíny výstavby jednotlivých 

objektů byly vyčteny z nomografů. Časový a finanční plán byl vypracován 

ve studentské verzi programu BuildPower. Viz  B - Výkresová část, kapitola 2. - Časový 

a finanční plán stavby SO 01. 

 

1.10.3 Studie realizace hlavních technologických etap 

Studie znázorňuje postup provádění jednotlivých technologických etap. 

Poukazuje na množství a druh použité mechanizace a předpokládaný počet 

pracovníků. Studie se skládá z etap: zemní práce, základové konstrukce, hrubá vrchní 

stavba a dokončovací práce. 
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1.10.4 Projekt zařízení staveniště 

Výkresová dokumentace 

Znázorňuje polohu hlavního stavebního objektu, dále objektů okolních. Jsou 

zde zakresleny stávající inženýrské sítě, nově budované inženýrské sítě a sítě sloužící 

zařízení staveniště. Výkres dále obsahuje vyznačení parcel, okolní komunikace a 

názvy ulic. Pro řádné plánování stavby jsou zde znázorněny objekty zařízení 

staveniště, skládky, trasy staveništních komunikací, poloha, dosah a zakázaný pohyb 

zvedacích mechanismů a způsob jejich montáže. 

Technická zpráva zařízení staveniště 

Popisuje textově, schématy a názornými obrázky jednotlivé části zařízení 

staveniště. Obsahuje výpočty dimenzí přípojek, informace o objektech, o jejich zřízení 

a používání, plánuje dopravu materiálů a jejich uskladnění, řeší vliv stavby na okolní 

objekty a ochranu životního prostředí. Uvádí požadavky na bezpečnost práce ve 

výstavbě. 

Časový plán budování a likvidace stavebních objektů 

Plánuje budování objektů, jejich časové nasazení a termín likvidace, slouží jako 

podklad pro objednávky pronájmu, popř. plánování ceny pro zařízení staveniště, 

objednávky mechanizace apod. 

 

1.10.5 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 

Popisuje jednotlivé mechanismy a uvádí jejich technické parametry. Součástí je 

časový harmonogram nasazení mechanizace. Slouží pro plánování transportu strojů 

na staveniště a z něj, slouží jako podklad pro objednávky a cenovou kalkulaci. 

 

1.10.6 Časový plán hlavního stavebního objektu 

Je časový harmonogram uvádějící nejkratší možnou dobu trvání jednotlivých 

stavebních prací a činností. Ukazuje na vazby mezi činnostmi a tím vzájemnou 

závislost. Součástí je vyznačení kritické cesty.  
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1.10.7 Technologický předpis pro realizaci provádění zateplení 
fasády systémem ETICS a pro povlakové krytiny z PVC 

Předpisy se skládají ze specifikace použitých materiálů, výkazu výměr, řeší 

transport materiálů na staveniště a jeho uskladnění. Hlavní částí je vlastní postup 

montáže. Součástí je ochrana zdraví při práci, nakládání s odpady a kvalitativní 

požadavky. 

 

1.10.8 Kontrolní a zkušební plán pro zateplení fasády 
systémem ETICS a pro povlakové krytiny z PVC 

V průběhu realizace probíhají kontroly jak projektové dokumentace, dodávky a 

dopravy materiálu, tak vlastního způsobu montáže a provádění. Kontroly se rozdělují 

do tří skupin, vstupní, mezioperační a výstupní kontrola. O každé kontrole musí být 

udělán záznam do kontrolního plánu a osoba v plánu uvedená a za kontrolu 

zodpovědná musí podpisem potvrdit, že kontrola proběhla a vyhodnotit, zda proběhla 

úspěšně či nikoliv. Vstupní kontroly se zaměřují především na PD, materiál a 

připravenost stavby, popř. podkladu pro montáž nebo zhotovení činnosti předcházející, 

která má na činnost kontrolovanou přímý vliv. Mezioperační kontroly se věnují samotné 

montáži, průběhu prací a dodržování stavebních postupů. Výstupní kontrola hodnotí 

kvalitu provedeného díla, odchylky atd.  

 

1.10.9 Položkový rozpočet 

Je propočet ceny, jeho součástí je podrobný výkaz výměr s popisem výpočtu, 

pro lepší kontrolovatelnost. Položkový rozpočet byl sestaven ve studentské 

verzi programu BuildPower.  

 

1.10.10 Plán rizik vznikajících při výstavbě a jejich opatření 

 V tomto dokumentu jsou zahrnuta rizika, která mohou vyvstat v průběhu 

realizace stavby. Navrhuje bezpečnostní opatření a uvádí použití ochranných 

pracovních pomůcek pro jednotlivé činnosti. 
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1.11 Environmentální požadavky 

 Ochrana životního prostředí se bude řídit zákony a vyhláškami a to zejména: 

n.v. 86/ 2002 Sb. O ochraně ovzduší.* 

n.v. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací* 

n.v. 114/1992 Sb. O ochraně krajiny.* 

zák. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech. * 

vyh. 368/2007 Sb. Katalogy odpadů  

* - ve znění pozdějších předpisů 

 

Kód odpadu Název Kategorie Způsob likvidace 

13 02 06 Syntetické motorové, 
převodové a mazací 
oleje 

N Spalovna 

13 07 02 Motorový benzín, 
nafta 

N Spalovna 

15 01 01 Papírové a 
lepenkové obaly 

O Recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O Recyklace 

15 01 04 Kovové obaly O Sběrna 

15 01 10 Obaly obsahující 
zbytky nebezpečných 
látek nebo těmito 
látkami znečištěné 

N Sběrný dvůr, 
spalovna 

17 01 01 Beton O Skládka 

17 01 02 Cihly O Skládka 

17 02 03 Plasty O Recyklace 

17 03 02 Asfaltové směsi O Recyklace 

17 04  05 Železo a ocel O Sběrna 

17 04 11 Kabely O Skládka 

17 05 04 Zemina a kamení O Recyklace/ 
Skládka 

20 01 01 Papír a lepenka O Recyklace 

17 06 04 Izolační materiály O Skládka 

20 03 99 Komunální odpady 
jinak blíže neurčené 

O Skládka 

N- nebezpečný odpad 
   O- ostatní odpad 
   

Tab. 1.1 Odpady vznikající na stavbě 
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1.12 Systém řízení jakosti 

 Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s vyhláškou č. 268/2009 

Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č. 491/2006 

Sb., a vyhlášky č. 502/2006 Sb. a s požadavky příslušných norem pro navrhování a 

provádění staveb uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro 

technickou normalizaci, nebo v kvalitě vyšší. 

 Je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými 

normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů. 

Veškeré použité materiály musí být pro daný typ použití výrobcem výslovně určeny. 

 Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které 

se mohou prokázat příslušnou kvalifikací a referencemi. 

 Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu § 108 

Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., zákona č. 22/97 Sb., nařízení vlády č. 178/97 Sb., 

v platném znění a zákonů souvisejících. 

 

1.13 Přehled právních předpisů týkajících se BOZP 

 Všichni pracovníci a účastníci stavby jsou povinni dodržovat veškeré nařízení 

tykající se právních předpisů: 

-n.v. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích.* 

-n.v. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.*  

-z. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). * 

-n.v. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na staveniště a pracovní 

prostředí* 

-n.v. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. * 

*- ve znění pozdějších předpisů 
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Koordinační situace viz. část B – Výkresová část, kapitola 1. Výkres B4  -
Koordinační situace 
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Časový a finanční plán stavby - objektový viz. část B – Výkresová část, kapitola 2. 

Časový a finanční plán stavby - objektový  

2.1 Propočet dle THU 

2.2 Časový harmonogram 

2.3 Finanční harmonogram 

2.4 Měsíční finanční průběh 

2.5 Graf měsíčního finančního průběhu 

2.6 Součtový finanční průběh 
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2.1 Identifikační údaje 

 

Název stavby:  Bytový dům A1 

   Slavkov u Brna k. ú. (750301) 

   Jihomoravský 

   Vyškov 

 

Investor:  KALÁB stavební firma, s.r.o. 

Vídeňská 15,  

639 00 Brno  

    

Zhotovitel:  PSG a.s. 

   Lučná 83 

   760 01 Zlín 

 

Projektant:  ATELIÉR ZLÁMAL 

   Vídeňská 13,  

639 00 Brno 

 

2.2 Obecné informace o objektu 

Nová moderní výstavba zděného bytového domu A1, (dům má výtah -

 bezbariérové bydlení) vychází z jednoduchých tvarů. Je situována v jihozápadní části 

města na osluněném rovinatém pozemku, kde je ze severní strany lemována ulicí 

Slovákova. Návrh zastavěnosti území je do detailu propracovaný projekt rezidenčního 

bydlení na pozemku p.č. 354/1. V architektonickém konceptu jsou společně řešeny 

stavby pro bydlení, nová obslužná komunikace, sadové úpravy i odvod dešťových vod. 

Objekt nově navrženého domu bude sloužit pro bydlení. Jednotlivé bytové jednotky 

v nadzemních podlažích jsou navrženy dle klasického bytového uspořádání. Každá 

jednotka obsahuje předsíň, koupelnu, WC, kuchyňský kout jako součást obytné 

místnosti, případně samostatnou kuchyň, další pokoje a šatnu. Ke každé bytové 

jednotce přísluší i sklepní koje, které jsou umístěné v prostoru 1. PP, stejně jako 16 

parkovacích míst pro osobní auta, s jedním stáním určeným pro osobu s omezenou 

schopností pohybu. 
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2.3 Umístění objektu 

 Výstavba je situována na jihozápadním okraji stávající obytné zástavby města 

Slavkov u Brna, na severu v sousedství pásu stávajících řadových domků v ulici 

Slovákova. Stavba bude včetně přípojek, zpevněných ploch a sadových úprav 

realizována na pozemcích investora, na parcele č. 354/1. Přípojky budou na 

inženýrské sítě napojeny v připravených nápojných bodech. Povrch pozemku určeného 

pro výstavbu domu tvoří v současné době nekvalitní travní porost. Pozemek je 

rovinatý, v severní části se povrch mírně zvedá k ulici Slovákova. V okolní ploše na 

pozemku nejsou objekty využitelné jako zařízení staveniště. Stavební pozemek se 

nachází v kat. úz. Slavkov u Brna. Navržená zástavba se v současné době nachází 

v záplavovém území VVT Litava v jeho pasívní zóně.  Město Slavkov u Brna 

v současné době dokončuje výstavbu 2. etapy protipovodňových opatření – ohrázování 

vodoteče Prostředníček. V návaznosti na tuto investici se počítá s další výstavbou 

rodinných a bytových domů. 

 

2.4 Rozdělení na stavební objekty 

 SO 01- Bytový dům Slavkov u Brna 

 SO 02- Příprava území – HTÚ 

 SO 03- Komunikace  

 Dopravní napojení 

 Odstavná a parkovací stání 

 SO 04- Chodníky 

 Pěší komunikace 

 SO 05- Splašková Kanalizace 

 SO 06- Dešťová Kanalizace 

 SO 07- Vodovod 

 SO 08- Elektro VN, NN 

 SO 09- Plynovod 

 SO 10- Vegetační úpravy, Osvětlení 
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2.5 Kapacitní údaje 

Plocha všech parcel:   7 700 m2 

Plocha parcely pro objekt SO 01: 2 834 m2 

Zastavěná plocha: SO 01  1 150 m2 

   SO 03  1 760 m2 

   SO 04     483 m2 

2.6 Zemní práce 

 Před započetím prací se musí objekt geodeticky vytyčit. Začne se skrývkou 

ornice v tloušťce 200 mm. Ornice se bude skrývat dozerem. Postup činnosti je od jižní 

části postupně k severní. Ornice se bude ukládat do jihovýchodní části staveniště dle 

výkresu B2 - Zařízení staveniště. Násyp bude do max. výšky 4 m.  

 Po sejmutí ornice se začne s vlastním hloubením hlavní staveništní jámy. 

Projekt uvažuje se dvěma nájezdy pro transportní mechanizaci do jámy. Zemina se 

bude ukládat v jihozápadním rohu staveniště. Nákladní automobily budou velkou část 

zeminy odvážet na skládku, aby byly plně vytíženy rypadla a nakladače, je počet nákl. 

automobilů stanoven na 5 ks. Hlavní stavební jáma se vyhloubí na kótu -2,200, poté se 

vytvoří dno v severní části na kótu -2,650 a poté se vyhloubí nejnižší místa výkopu, 

kolektory, které se vyhloubí na kótu -2,800.  

 Při hloubení se očekává výskyt vody z podloží, proto je nutné již v této fázi 

používat čerpadla a vodu odčerpávat. Po vyhloubení na dostatečnou kótu se provedou 

rýhy pro odvodnění výkopu a sběrné jímky. 

 Současně se s hlavní stavební jámou provádí výkop pro vsakovací systém, 

který se nachází na zatravněné ploše vedle domu. Důležité je kontrolovat výkop 

polohopisně a výškopisně. K tomu slouží nivelační přístroj. Při zaměření geodet 

stanoví dva pevné výškové body a z těch se výška přenese pomocí srovnávacích rovin 

až na dno výkopu. Za tuto práci zodpovídá stavbyvedoucí.  

Kubatura vytěžené zeminy:  661 m3 
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Složení pracovní čety: 

 1x geodet 

 1x pomocník geodeta 

 1x řidič rýpadlo nakladač 

 1x řidič pásového dozeru 

 1x řidič kolového rypadla 

 3x dělník pro ruční odkopávky 

 3x řidič nákladního vozidla 

 

2.7 Základové konstrukce 

 V průběhu zemních prací se začne s částí základových konstrukcí. Jedná se o 

vyvrtání a zabetonování pilotů. Vzhledem k velkému počtu pilotů se může začít v jižní 

části s vrtáním, zatímco v severní části stále probíhá těžba. Piloty se vyvrtají a při tom 

jsou rovnou vybaveny pažením v podobě ocelových skruží. Poté se usadí již vyvázaná 

armatura s distančníky. Pilot se zabetonuje pomocí autodomíchávačů.  

 Po zatvrdnutí pilotů se v severní části do stavebního výkopu navozí potřebné 

množství štěrku a zhutní se. Po kontrole mocnosti vrstvy a zkouškách zhutnění se 

vybetonuje podkladní beton, na něj se vybetonuje vlastní základová deska tloušťky 250 

mm z vodovzdorného betonu. Nad hlavami pilotů se utvoří hlavice o sklonu stran 45°. 

Po zabetonování má hlava pilotu mocnost 500 mm.  

 Po zatvrdnutí základové desky se osadí systémové bednění stěn a sloupů   

1PP. Vyváže se výztuž a zabetonuje, při betonáži beton hutníme pomocí ponorných 

vibrátorů. Před obsypem základových stěn se osadí XPS do výšky soklu po celém 

obvodu budovy. Obsyp zeminou se zhutní po vrstvách 400 mm. Následuje zhotovení 

podkladu pro nepodsklepenou část v severní části objektu, vytvoření základových pasů 

a betonáž základové desky pod 1. NP.  

 

Kubatura základových konstrukcí:  

Beton C25/30 pro piloty: 465 m3 

Beton C30/37 XF1 XA2 základové desky se síranuvzdorným cementem, max. hloubka 

průsaku vody 35 mm: 57 m3 
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Složení pracovní čety: 

 1x geodet 

 1x pomocník geodeta 

 4x železář, vazač výztuže 

1x obsluha jeřábu 

4x  dělník pro zhotovení bednění a betonáž 

 

2.8 Hlavní nosný systém 

 Hlavní nosný systém ve svislém směru objektu tvoří příčný zděný systém, 

v nižších patrech částečně monolitické stěny a sloupy, ve směru vodorovném potom 

železobetonové monolitické stropy a průvlaky.  

Stěny jsou vyzdívané z keramických tvárnic P+D 250 mm a po obvodu P+D 360 

mm, které jsou doplněné tepelně izolačním kontaktním systémem ETICS.  Před 

prováděním železobetonových nosných zdí a sloupů v 1. NP se na stropní desku 1. PP 

se osadí bednící dílce a vyváže se výztuž. Po vyvázání je nutné natáhnout ve stěnách 

chráničky pro rozvod elektra NN a SLP.  Osadí se také rozvodné krabičky a krabičky 

pro vypínače, zásuvky apod. Bednění je vždy pro další použití ošetřeno a namazáno 

odbedňovacím přípravkem. Je nutné na desky bednění přikotvit trojúhelníkové lišty pro 

zvýraznění rastru a zamezení vzniku hran v místě konstrukčních spár. Vyvázaná 

výztuž musí být osazena distančníky.  

 Po vybetonování stěn a sloupů 1. NP a vyzdění všech nosných stěn se osadí 

stojky a bednění pro montáž stropních konstrukcí. Odbedňování je závislé na počasí a 

teplotě, ale uvažuje se 4 až 5 dnů po zabetonování. Postup prací je stále stejný až do 

4. NP, kde je potřeba práci zkorigovat s montážními pracemi. 

 Během provádění stavebních prací nesmí být konstrukce přetížena nad výše 

uvedená užitná zatížení soustředěným zatížením či bodovými břemeny, např. při 

skladování stavebního či jiného materiálu. 

 Rozměrové tolerance při montáži konstrukce a přesnost prefabrikátů musí 

odpovídat ČSN 730210-1. Geometrická přesnost ve výstavbě a ČSN P ENV 13670-1 

Provádění betonových konstrukcí. 

Použité materiály: 

Nadzemní monolitické konstrukce: beton C25/30XC1(CZ), min. 260 kg cementu/m3 
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Stěny z keramických tvárnic: Porotherm P+D 360 mm, P+D 250 mm 

Kubatura hlavního nosného systému:  

Vodorovné konstrukce: 650 m3 

Svislé konstrukce beton: 786 m3  

Svislé konstrukce z keramických tvárnic: 570 m3 

 

Složení pracovní čety: 

2x obsluha jeřábu 

1x geodet 

6x železář 

4x betonář 

4x dělník zednické práce 

2x řidič autodomíchávače 

 

2.9 Nenosný svislý systém 

 Jedná se o vyzdívání příček a stěn. Zdi budou založeny na 20 mm vrstvě malty. 

Při vyzdívání je nutné dbát zvýšené pozornosti vynechání otvorů pro dveře a také 

použití materiálu.  

 Zdít se bude od nejnižšího patra po nejvyšší a předpokládají se 2 pracovní čety. 

Materiál bude navážen již při realizaci základových konstrukcí na základovou desku a 

posléze do jednotlivých podlaží, proto je vhodné dopředu si rozměřit polohy stěn. 

 Všechny příčky jsou kotveny k přilehlým nosným konstrukcím, a to jak k 

obvodovým stěnám, tak k ŽB sloupům. Kotvení zděných příček musí splňovat všechny 

požadavky na dilataci od nosných konstrukcí, a to především svislou dilataci, aby bylo 

zamezeno praskání spár ve styku zděná příčka – nosná konstrukce. Pro spojení 

jednotlivých příček a nosné konstrukce bude použito kóty z korozivzdorné oceli. 

Všechny zděné příčky nebudou pevně dozděny ke stropní konstrukci, aby byl umožněn 

průhyb min. 30 mm. Způsob napojení příček na konstrukce nesmí zhoršovat akustické 

vlastnosti dané stěny. 

Kubatura vyzdívek: 1376 m2 

Složení pracovní čety:  
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2x dělník připravující maltovou směs 

 

2.10 Práce dokončovací 

2.10.1   Osazování otvorů 

 Osazování plastových oken probíhá osazením rámu pomocí PU pěny a 

kovových kotev do otvorů v obvodových stěnách z keramického zdiva. Po ukotvení se 

vloží otvíravé výplně rámu. Poté se osadí parapety a ostění se zapraví maltou. Vnitřní 

zárubně jsou ocelové s dřevěnými dveřmi různého typu dle účelu místnost. Zárubeň se 

osadí na střed kóty a vypodloží se podklínkováním. Zárubeň musí být zajištěna proti 

posunutí. Poté se zapraví maltou.  

 

2.10.2 Omítání 

 Omítání vnitřních nosných a výplňových zdí je navrženo strojím omítáním 

vápenosádrovou omítkou. Je to moderní metoda v omítání vnitřních stěn, neobsahuje 

cement, a proto je stále více žádaná. Tato omítka se zpracovává strojním zařízením 

v tl. 10 – 20 mm. Nanášení omítky probíhá souvisle od 1. PP až do 4. NP.  Hotové 

jednovrstvé vnitřní strojní omítky se zatočí plstěným hladítkem. Takto připravený 

podklad je po vyzrání připraven na malování. 

 

2.10.3 Klempířské a zámečnické práce 

 Klempířské prvky jsou plechové, jedná se převážné o oplechování atiky, která 

je po celém obvodu střechy. Dále je to zastřešení obou vstupů, vnější parapety a 

plechový lem balkónů. Klempířské prvky budou provedeny z plechu tl. 0,6 mm.   

Bytový dům má dvě vnitřní schodiště jedno dvouramenné a druhé tříramenné. 

Obě schodiště mají konzolovité zábradlí uchycené k boku železobetonové schodnice. 

Dále se zábradlí nachází u venkovního vstupního schodiště, vjezdu do garáží a na 

terasách 4. NP. Venkovní a balkonové zábradlí jsou kotvena do cihelného zdiva a 

železobetonu. Všechny zámečnické prvky budou žárově pozinkovány.    

 

2.10.4 Montáž fasádního pláště 
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 Montáž fasádního pláště je detailně popsána v kapitole 10.1 Technologický 

předpis pro kontaktní tepelně izolační obvodový systém ETICS 

 

 2.10.5 Podlahy 

 V prvním podzemním podlaží je podlaha z pohledového broušeného betonu 

opatřena pouze ochranným nátěrem proti vlivům vlhkosti, soli a mechanickému 

opotřebení. Ve vyšších podlažích je podlahová konstrukce, má 150 mm a je vždy 

složena s betonové mazaniny vrstvy 50-70 mm a pružné podložky či podlahového 

topení. Finální úprava podlahy se liší dle účelu místnosti. Vstupní závětří a balkony 

jsou z nemrznoucí dlažby, vstupní rampa a venkovní schodiště bude provedeno 

z teracové dlažby. Chodby společných prostor i bytové chodby, šatny a schodiště 

budou z velkoformátové keramické dlažby. Podlahy WC a koupelen jsou navrženy 

z čtvercové keramické dlažby. V obytných prostorech bude použito podlahových pásů 

z PVC. 

 

2.10.6 Střešní konstrukce 

 Střešní konstrukce je detailně popsána v kapitole 10.2 Technologický předpis 

pro provádění střešního pláště z povlakové krytiny PVC. 

 

2.10.7 Podhledy ze SDK 

 Sádrokartonový podhled bude proveden jako klasický kazetový SD podhled. Je 

navržen v koupelnách a WC. Pomocí zatloukacích hmoždinek se uchytí po obvodu 

místností UD profily, do kterých se skládají sádrokartonové desky. Sádrokartony se 

montují po dokončení a potřebném vyschnutí všech mokrých procesů v interiéru a po 

osazení oken a uzavření stavby před vnějšími povětrnostními vlivy.  

 

2.10.8 Malby a nátěry 

 Vnitřní malby budou provedeny z malířských směsí, budou provedeny z barev 

bílého odstínu značky Jupol. Barva bude nanášena strojním stříkáním, případně 

válečkem. Bude se nanášet ve dvou vrstvách.  

Kubatury jsou podrobně zpracovány v kapitole 11 - Položkový rozpočet objektu 

SO 01. Časový postup jednotlivých prací je patrný z přílohy části B - Výkresová část 
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5.2  - Časový harmonogram objektu SO 01. Složení pracovních čet je zpracováno 

v části B – Výkresová část, kapitola 5.1 – Technologický normál pro bytový dům A1. 
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5.1 Identifikační údaje 

 

Název stavby:  Bytový dům A1 

   Slavkov u Brna k.ú. (750301) 

   Jihomoravský 

   Vyškov 

 

Investor:  KALÁB stavební firma, s.r.o. 

Vídeňská 15,  

639 00 Brno  

    

Zhotovitel:  PSG a.s. 

   Lučná 83 

   760 01 Zlín 

 

Projektant:  ATELIÉR  ZLÁMAL 

   Vídeňská 13,  

639 00  Brno 

 

5.2 Základní údaje 

5.2.1 Obecné informace o objektu 

Nová moderní výstavba zděné bytového domu A1, (dům má výtah -

 bezbariérové bydlení) vychází z jednoduchých tvarů. Je situována v jihozápadní části 

města na osluněném rovinatém pozemku, kde je ze severní strany lemována ulicí 

Slovákova. Návrh zastavěnosti území je do detailu propracovaný projekt rezidenčního 

bydlení na pozemku p.č. 354/1. V architektonickém konceptu jsou společně řešeny 

stavby pro bydlení, nová obslužná komunikace, sadové úpravy i odvod dešťových vod. 

 Objekt nově navrženého domu bude sloužit pro bydlení. Jednotlivé bytové 

jednotky v nadzemních podlažích jsou navrženy klasického bytového uspořádání. 

Každá jednotka obsahuje předsíň, koupelnu, WC, kuchyňský kout jako součást obytné 

místnosti, případně samostatnou kuchyň, další pokoje a šatnu. Ke každé bytové 

jednotce přísluší i sklepní koje, které jsou umístěné v prostoru 1. PP., stejně jako 16 

parkovacích míst pro osobní auta, s jedním stáním určeným pro osobu s omezenou 

schopností pohybu. 
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5.2.2 Umístění objektu 

 Výstavba je situována na jihozápadním okraji stávající obytné zástavby města 

Slavkov u Brna, na severu v sousedství pásu stávajících řadových domků v ulici 

Slovákova. Stavba bude včetně přípojek, zpevněných ploch a sadových úprav 

realizována na pozemcích investora, na parcele č. 354/1. Pozemek je rovinatý, 

v severní části se povrch mírně zvedá k ulici Slovákova. 

 

5.2.3 Prostorové uspořádání 

 Staveniště je možno rozdělit na 3 části. V jižní a východní části bude travnatá 

plocha, ale po dobu výstavby bude sloužit pro účely stavby, jako deponie zeminy a 

buňkoviště. 

 V severní části bude dopravní napojení a odstavná a parkovací stání spolu s 

pěší komunikací, které pokračují až do jižní části staveniště.  

 Západní a východní skladovací plochy v bezprostřední blízkosti objektu jsou 

určeny pro skladování materiálů. Mezi těmito plochami se nachází hlavní stavební 

objekt SO 01. Všechny ze zmíněných ploch jsou na budovu napojeny hlavními a 

vedlejšími vstupy, hlavní vjezd do garáží v 1. PP je z jižní strany objektu. 

5.2.4 Stavební objekty 

 SO 01 - Bytový dům Slavkov u Brna 

 SO 02 - Příprava území – HTÚ 

 SO 03 - Komunikace  

 Dopravní napojení 

 Odstavná a parkovací stání 

 SO 04 - Chodníky 

 Pěší komunikace 

 Rozptylová plocha objektu 

 SO 05 - Kanalizace   

 Splašková kanalizace 

 SO 06 - Kanalizace 

 Dešťová kanalizace 

 SO 07 - Vodovod 

 SO 08 - Elektro VN, NN 

 Přípojka VN 22 kV 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

Fakulta stavební 

Bc. Jaroslav Stuchlík 

 

  - 50 - 

 SO 09 - Plynovod 

 SO 10 - Vegetační úpravy, Osvětlení 

 

5.2.5 Kapacitní údaje 

Plocha všech parcel:   7 700 m2 

Plocha parcely pro objekt SO 01: 2 834 m2 

Zastavěná plocha: SO 01  1 150 m2 

   SO 03  1 760 m2 

   SO 04     483 m2 

 

5.3 Významné sítě technické infrastruktury 

 V okolí staveniště podél ulice Slovákova jsou stávající inženýrské sítě. Na 

některé z nich se budou napojovat nově budované sítě. Před započetím stavby, 

zejména před započetím výkopových prací je nutné stávající sítě geodeticky zaměřit.  

Pokud dokumentace neumožní sítě výškopisně určit, bude nezbytné provést několik 

kontrolních odkopů pro přesné určení sítí. Bez určení přesné polohy stávajících sítí 

není možné zahájit zemní práce. 

 

5.3.1 Kanalizace 

 Vodovod a splašková kanalizace pro nový objekt bytového domu A1 budou 

napojeny na stávající rozvody vedoucí pod ulicí Slovákova. Dešťové vody budou 

využity pro zavlažování okolních zatravněných ploch pomocí nově navržených 

retenčních dešťových nádrží se vsakovacím systémem. Pokud dojde k velkým 

srážkám, dešťová voda bude odtékat z retenční nádrže do nově vybudované stoky 

podél příjezdové komunikace, která je napojena na stávající stoku v ulici Slovákova. 

Profil stávající přípojky je DN300 (PVC). 

 Splaškové vody z nového objektu bytového domu A1  budou odváděny stokou 

profilu ø250/216 HDPE, dl. 54,5 m, do stoky profilu DN 300, která se nachází severně 

od objektu pod ulicí Slovákova.  
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5.3.2 Vodovod 

 Řešené území bude zásobeno vodou z veřejného řadu profilu DN300 (litina), 

který vede severně od objektu podél ulice Slovákova nově vybudovanou samostatnou 

přípojkou profilu Ø90(lPE). Na přípojce je na severovýchodním rohu objektu umístěna 

vodoměrná šachta. Přípojka zásobuje vodou bytový dům A1. Z této přípojky se bude 

zásobovat pitnou vodou nejen plánovaný nový objekt, ale také později budovaný 

bytový dům B1. Nově budovaný řád bude proveden v profilech: Ø90x5.4 (PE100) 

v délce 10,6m. 

5.3.3 SO 08- Přípojka Elektro VN, NN 

Pro zajištění výkonu elektrické energie výstavby bytového domu A1 je navržena 

nová el. přípojka rozvaděč 22/0,4kV. Elektrický rozvaděč je umístěn jako samostatný 

objekt na volně přístupném pozemku investora u příjezdové cesty k bytovému domu 

A1. Do rozvaděče jsou zaústěny připravené kabely NN a VN.   

Objekt bude připojen k distribučním rozvodům nn EON v ulici Slovákova na 

pozemku investora. Každý vchod bude mít osazený elektroměr zvlášť, a to ve skříni 

před domem (oddělené poloviny domu se samostatnými vstupy). Z přípojkové skříně 

budou vedeny kabely do hlavního domovního vedení přes elektroměrové rozváděče 

RE1.1 a RE1.2. do přípojkové skříně osazené na fasádě domu vedle vchodů, zapojené 

zasmyčkováním distribučních rozvodů nn. Dále bude kabel veden v pancéřové trubce 

pod stropem 1.NP. 

 

5.4. Napojení staveniště na zdroje vody a elektřiny 

5.4.1 Zásobování staveniště elektrickou energií 

 Staveniště bude napojeno na střídavý proud nízkého napětí 400/230V. Zdroj 

elektrického napětí bude zajištěn z nově vybudované elektroskříně před domem 

směrem k ulici Slovákova. V její blízkosti se bude nacházet hlavní staveništní 

rozvaděč. Vedení elektrické energie bude vedeno v zemi ve společném výkopu 

s vedením vodovodní přípojky směrem k buňkovišti, kanalizační přípojka je pak vedena 

z bunkoviště v zemi zvlášť, přímo do stávající kanalizace pod ulicí Slovákova. 

Staveništními rozvaděči bude zajištěna dodávka el. energie i pro stavební jeřáb a 

ostatní přístroje a nástroje používané na stavbě. Hlavní rozvaděč musí být opatřen 

měřícím zařízením. Rozvod staveništní energie a poloha podružných staveništních 

rozvaděčů je patrný z výkresu B2 - Zařízení staveniště. Vzhledem k současně 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

Fakulta stavební 

Bc. Jaroslav Stuchlík 

 

  - 52 - 

probíhajícím pracím na okolních plochách hlavního objektu není možné staveništní 

rozvody vést v celém rozsahu v zemi, proto v některých částech bude kabel vyvěšen 

na konstrukci z dřevěných trámků a veden v dostatečné výšce pro podjezd 

mechanismů. Z podružných rozvaděčů bude přímo k přístrojům dodávka el. energie 

zajištěna prodlužovacími bubnovými kabely. Všechny elektrické nástroje, včetně 

prodlužovacích kabelů musí obsahovat revizní štítek s čitelným označením poslední 

revize přístroje. Rozvodné skříně musí být ve výborném stavu, obal el. zařízení pak 

nesmí být porušen a musí být uzamykatelný.  

 

Obr. 5.1 Příklad označení rozvodné skříně 

Rozvaděče musí být označeny cedulí dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 

P1- Příkon strojů a přístrojů 

Druh 
zařízení Název zařízení 

Štikový 
příkon 
(kW) 

Předpoklá
daný počet 
hodin 

Počet 
kusů (ks) 

Celkový 
příkon 
(kW) 

(kWh) 

Přístroje Střihačka výztuže 3,5 200 1 3,5 700 

Ponorný vibrátor 2 220 1 2 440 

Vysokotlaký čistič 1,4 150 1 1,4 210 

Míchačka 3,5 120 1 3,5 420 

Ohýbačka výztuže 1 300 2 2 300 

Svářečka 9,5 350 2 19 3325 

Úhlová bruska 1,5 250 3 4,5 1125 

Vrtačka 1,2 300 3 3,6 1080 

Varná konvice 2 100 2 2 400 

Topení v buňkách 2 800 3 6 4800 

Ohřívač vody 2 50 2 2 200 

Stroje Stavební jeřáb 29              500 1 58 14500 

   

 Celkem 
P1 97,5 

 
27500 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

Fakulta stavební 

Bc. Jaroslav Stuchlík 

 

  - 53 - 

P2- Osvětlení vnitřní   Předpoklá
daný počet 
hodin 

Druh Název  

Štítkový 
příkon 
(kW/m2) 

Předpoklá
daný počet 
hodin 

Plocha 
(m2) 

Celkový 
příkon 
(kW) 

 
(kWh) 

Objekty 
ZS 

Kanceláře 0,012              400 45 0,54 9 720 

Zasedací místnost 0,0079 300 30 0,237 2 133 

Sklad 0,0049 250 18 0,0882 397 

WC 0,0049 150 18 0,0882 238 

Umývárny 0,0049 100 18 0,0882 159 

   

 Celkem 
P2 1,0416 

 
12 247 

   

 

  

 

                                                        P3- Osvětlení venkovní 
 

Druh         Název 

Štítkový 
příkon 
(kW/m2) 

Předpoklá
daný počet 
hodin 

 Počet 
kusů 
(ks) 

Celkový 
příkon 
(kW) 

 
 
(kWh) 

Objekty 
ZS 

Halogenový 
reflektor 1 

 
           400 2 2 

 
800 

Celkem 
P3 

                                       
2 

 
             800 

Tab. 5.1 Výpočet maximálního příkonu el. energie 

Nutný příkon elektrické energie: 

P = 1,1 * {[( 0,5*97,5+0,8*1,042+2) 2 ] + [ (0,7*97,5) 2 ]}0,5 

 

1,1 – koeficient ztráty vedení 

0,5 a 0,7 – koeficient současnosti elektromotorů 

0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

P= 94,1 kW 

Dle výpočtu bude zvolen staveništní transformátor SVED SR80M 

Podrobnější specifikace nástrojů a přístrojů jsou uvedeny v kap. 6 - Návrh hlavních 

stavebních strojů a mechanismů. 

5.4.2 Zásobování staveniště vodou 

 Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní vedení, které je pod 

ulicí Slovákova. Napojení přípojky je znázorněné na  výkresu B2 - Zařízení staveniště. 

Přípojka bude vedena v zemi samostatně s dostatečným krytím zeminy tj. min 900 mm. 

Přípojka bude sloužit k zásobování vodou soustavy stavebních buněk, dále na ní bude 
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napojen vysokotlaký čistič pro omývání vozidel vyjíždějících z prostoru staveniště a pro 

potřeby stavby. Pro stavební výrobu bude zřízen kohout pro napojení hadic, omývání 

nářadí a stavebních pomůcek. Na přípojce musí být osazeno měřící zařízení pro určení 

množství odběru vody pro stavební účely. 

 Staveniště je situováno poblíž původní zástavby, která je vybavena požárními 

hydranty. Nejbližší je ve vzdálenosti 70 m od objektu, proto není potřeba zřízení 

zvláštních požárních hydrantů pro účely staveniště. 

A- Voda pro provozní účely 

Potřeba vody Měrná 
jednotka 

počet měrných 
jednotek 

Střední 
norma (l/m.j.) 

Potřebné 
množství 
vody (l/den) 

Ošetřování betonu m3 155,6 20 3 100 

Mytí nákladních vozidel kus 6 1000 6 000 

Výroba malty m3 2 150 300 

Omývání prac. pomůcek - 2 250 500 

   
Celkem P1 9 900 

     B-Voda pro hygienické a sociální účely 

Potřeba vody Měrná 
jednotka 

počet měrných 
jednotek 

Střední 
norma (l/m.j.) 

Potřebné 
množství 
vody (l/den) 

Hygiena 1 osoba 16 45 720 

   
Celkem P2 720 

Tab. 5.2 Výpočet potřeby vody pro staveništní účely 

Výpočet sekundové spotřeby vody:  

Qn = (A*1,6 + B*2,7) / (t * 3600) =  

Qn - spotřeba vody v l/s  

Pn- potřeba vody v l/den (směna 8 hodin)  

Kn- koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,6; 2,7; 1,25)  

Qn = (9900*1,6 + 720*2,7) / (8 * 3600)  

Qn= 0,62 l/s  

Q = Qn + 0,2* Qn = 0,62 + 0,62*1,2 = 1,36 l/s => navržena přípojka z materiálu PPR 
(Ekoplastik) o jmenovité světlosti 32 mm (1,4 l/s).  

 

5.4.3 Napojení staveniště na kanalizační potrubí 

 Splaškové kanalizační potrubí je vedeno samostatně z bunkoviště přímo do 

stávající stoky vedoucí pod ulicí Slovákova. Napojení je navrženo z PVC DN 100mm. 

Bude odvádět splašky z hygienického kontejneru, z WC kontejneru i z kanceláří. Dle 
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původní projektové dokumentace se v místě napojení nachází šachta, do které bude 

napojení provedeno.  

5.5 Úpravy z hlediska BOZP třetích osob 

 Přístup na staveniště bude umožněn pouze pracovníkům generálního 

dodavatele stavby, pracovníkům dodavatelských firem, stavebnímu dozoru, kontrolám, 

zástupcům investora a ostatním zúčastněným osobám jako např. geodet, statik apod.  

 Všechny osoby musí mít předepsané ochranné pomůcky a musí se nahlásit na 

vrátnici osobě pověřené k povolení vstupu na staveniště. Návštěvám, exkurzím a  

osobám podobného charakteru bude vstup povolen pouze s výslovným povolením 

zástupce hlavní dodavatelské firmy a musí být označeny štítkem „návštěva“.  

 Vozidla nesmí vjet na staveniště bez potvrzení o povolení vjezdu na staveniště, 

které je vydáváno pracovníkem firmy zodpovědné za hlídání staveniště proti vniknutí 

cizích osob. Osobní vozidla nemají na staveniště vjezd povolen, vyjma vozidel hlavní 

dodavatelské firmy. 

 Dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb musí být vstup na staveniště opatřen cedulí 

s nápisem „Nepovolaným vstup zakázán“, dále musí být vstup označen cedulí 

upozorňující na nutnost ochranných pomůcek, cedulí zákaz kouření a manipulace 

s otevřeným ohněm, dále plánem požární bezpečnosti staveniště a důležitými 

telefonními čísly.  

 

  Obr. 5.2 Příklad označení vstupu na staveniště 

 

5.6 Uspořádání z hlediska veřejných zájmů 

 Provoz spojený s realizací stavby bude probíhat výhradně na pozemku 

investora a od ostatních bude oddělen oplocením (viz kap. 5.12-Oplocení staveniště) 

 Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Slovákova. V okolí vjezdu je zakázáno 

stání vozidel z důvodu vjezdu velkých mechanismů a tento prostor musí být označen 
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dopravní značkou „Zákaz zastavení“ a „Pozor výjezd vozidel ze stavby“. Vozidla nesmí 

opouštět prostor staveniště bez řádného očištění na místě k tomu určeném, aby 

nedocházelo ke znečištění přiléhající komunikace. Místo je označeno na výkrese B2 -

Zařízení staveniště a je vybaveno vysokotlakým čističem. 

 Při realizaci budou použity pracovní stroje, které jsou v dobrém technickém 

stavu a nepřekračují povolené limity hluku. Neuvažuje se nočním provoz staveniště a 

stavební práce budou probíhat pouze v době od 7:00 do 22:00 hod. V souvislosti se 

stavbou bude mírně zvýšena prašnost, zejména v období provádění zemních prací. 

 Provoz jeřábu musí dodržovat opatření zakazující pohyb kočky s břemenem 

nad zakázaným prostorem, tyto prostory jsou označeny ve výkresu B2 - Zařízení 

staveniště.  

 V blízkosti staveniště se nachází zástavba rodinných domů. Povinností 

zhotovitele je hlásit termíny provádění přípojek z hlediska časového omezení dodávky 

energií a pitné vody, tyto zásahy by měli být oznámeny s dostatečným předstihem.  

 

5.7 Provozní objekty zařízení staveniště 

Jedná se o objekty dočasného charakteru sloužící jako kanceláře hlavního 

zhotovitele stavby, kanceláře dodavatelských firem, sociální a hygienické zázemí, 

zasedací místnost (pro pořádání koordinačních porad s dodavateli), vrátnice a sklady. 

 Tyto objekty budou řešeny použitím kontejnerů firmy AB CONT, s.r.o. a firmy 

TOI TOI. Objekty se nachází v blízkosti vjezdu na staveniště, jejich přesné uspořádání 

je patrné z výkresu B2 - Zařízení staveniště. Ve fázi zemních prací nebude zázemí 

potřebné v takovém rozsahu a bude řešeno pouze dvěma kancelářemi a mobilními 

toaletami TOI TOI. Největší počet pracovníků je předpokládán na etapu provádění 

monolitických konstrukcí a v této fázi budou na staveništi tyto objekty: 

 

 WC kontejner – SAN 1/V 

Vnitřní vybavení: 2 x venkovní dveře  

4 x sanitární okno  

5 x keramické umyvadlo t/s  

5 x toaletní kabina se záchodovou mísou, vnitřní dveře  

2 x pisoár 

Technická data: el. přípojka: 380 V/32 A 

      přívod vody: 3/4" 
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       odpad: potrubí DN 100 

Venkovní rozměry: 6000 x 2500 x 2800 mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sprchový kontejner – SAN 1/A 

Vnitřní vybavení 1 x venkovní dveře  

1 x vnitřní dveře 

3 x sanitární okno  

4 x sprchový kout 

1 x vodní žlab se 6ti kohoutky t/s 

1 x boiler 400l 

 

Technická data: el. přípojka: 380 V/32 A 

      přívod vody: 3/4" 

    odpad: potrubí DN 100 

Venkovní rozměry: 2 500 x 6 000 x 2 800 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 Skladovací kontejner – SK 20 

Venkovní rozměry: 6000 x 2500 x 2600 mm 
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Základní vybavení: 8 x rohy ve svařovaném provedení 

kapsy pro vysokozdvižný vozík  

1 ks dvoukřídlá vrata v čele se 2 ks zašpér. tyčí 

podlaha plechová  

- bezpečnostní klapka  

 

 

 

 

 

 

 

 Sestava kanceláří hlavního dodavatele – OB6 4x 

Základní vybavení: 1 x venkovní dveře  

1 x vnitřní dveře s příčkou 

1 x plastové okno s roletou 

Technická data: 2500 x 6000 x 2 800 mm 

       el. přípojka: 380 V/32 A 

   1 x el. Topidlo 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zasedací místnost –  DB 

 

Vnitřní vybavení 1 x venkovní, ocelové dveře 875 x 2000 mm 

2 x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami 
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1 x spojovací materiál  

2 x 2 KW topení  

    

Technická data:  4 800 x 5000 x 2 800 mm 

       el. přípojka: 380 V/32 A 

       

 

 

 

5.8 Dopravní řešení zařízení staveniště 

5.8.1 Primární doprava 

 Doprava materiálu na staveniště bude zajištěna po městských komunikacích 

nákladními automobily v případě pevných nebo sypkých materiálů a autodomíchávačů 

v případě betonových směsí.  

 Dodávka kameniva (štěrku a písku) bude zajištěna od firmy Českomoravský 

Štěrk, A.s., Mokrá-Horáko, 619 00 Brno, vzdálené 15,8 km od staveniště. Trasa vede 

po silnici III. třídy. Dodávka betonových směsí bude zajištěna z betonárny firmy 

Betonárna Brno - TRANSBETON s.r.o. Vídeňská 157/120, 619 00 Brno-Přízřenice   a je 

vzdálena 6,2 km. Dodávka ostatních stavebních materiálů bude převážně ze 

stavebního centra firmy Pro-Doma vzdálené 6,9 km a specializované materiály pro 

obory elektro, vzduchotechnika apod. budou zajištěny ze specializovaných prodejních 

míst. Podrobněji jsou dopravní trasy patrné z výkresu B2 - Zařízení staveniště. Všichni 

dopravci jsou povinni řídit se předpisy dle zákona 411/2005 Sb., O silničním provozu. 
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5.8.2 Sekundární doprava 

 Vertikální doprava 

 

 Doprava po staveništi bude zajištěna po zpevněné komunikaci šířky 8 m. 

Poloměr oblouků nesmí být menší než 15 m. Zpevněná komunikace bude tvořena 

z vrstvy 200 mm zhutněného štěrkopísku smíšené frakce. Trasy budou zůstávat při 

všech etapách výstavby stejné. Pouze v prvních fázích zemních prací a provádění 

pilotů bude staveništní komunikace zasahovat kolem celého objektu. Postupně se 

bude demontovat a po dokončení prací na parkovištích v jižní a východní části bude 

staveništní vozovka tvořit budoucí asfaltovou komunikaci. Staveništní komunikace na 

západní straně objektu bude demontována a k těmto plochám nebude dopravním 

prostředkům umožněn přístup. Staveništní komunikace je znázorněna na výkresu B1-

Zařízení staveniště. Doprava bude zajištěna nákladními automobily Man TGS  6x4, 

Man TGM  6x4 s hydraulickou rukou a kolový nakladač CAT 930. Přeprava palet a 

drobného materiálu po staveništi bude zajištěna nakladačem UNC 061 s možnou 

výměny násady na podkop pro výkop základových rýh. Nakladače a veškerá dopravní 

technika je podrobně definována v kap. 6 Návrh hlavních stavebních strojů a 

mechanismů. 

 

 Horizontální doprava 

 

 Doprava bude zajištěna dvěma jeřáby Liebherr 34K. Betonové směsi budou do 

bednění dopravovány pomocí autočerpadla Schwing S34X a pomocí bádií. V dosahu 

jeřábu se nachází plocha určená pro plnění bádií. 

 

5.9 Skladovací prostory 

 Hlavní skladovací plochy se nachází západně a východně od objektu. Východní 

plocha je umístěna hned u hlavní staveništní komunikace, je určena pro materiály 

použité v závěrečných etapách výstavby. Západní plocha bude využita pro skladování 

převážně materiálů pro realizaci monolitické konstrukce - bednící dílce, výztuž apod. 

Prostor pro skládky bude zbaven ornice, vyrovnán a zhutněn. Ocelová výztuž se musí 

ukládat na dřevěné trámce nebo palety, aby nebyly v kontaktu se zemí. Maximální 

výška hranic s materiálem je 2 m. Mezi jednotlivými hranicemi musí být průchod min. 

0,75 m. Vzhledem k nedostatku prostoru kolem hlavního objektu budou skládky 

zásobovány materiálem postupně, s ohledem na etapu výstavby. Většina zeminy bude 

odvážena na skládku mimo staveniště. Ornice z části staveniště bude uložena ve 
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východní části staveniště. Pro další dočasné uložení zeminy bude využita plocha v jižní 

části. Skládka cihel a materiálu pro vyzdívky bude rozložena na obě skladovací plochy 

a částečně budou pro uskladnění využity i podlaží uvnitř budovy. 

 

5.10 Parkovací plochy 

 Parkování vozidel bude povoleno pouze na ploše k tomu určené v blízkosti 

provozních objektů staveniště. Parkoviště slouží pouze pro pracovníky hlavní 

dodavatelské firmy, osoby zastupující investora a osoby účastnící se kontrolních dnů. 

Pracovníci dodavatelských firem, návštěvy a ostatní osoby nebudou mít povoleno 

parkování uvnitř staveniště s výjimkou vozidel, kterým udá výslovné povolení pracovník 

hlavní dodavatelské firmy.  

 Parkoviště bude stejně jako komunikace zpevněno 200 mm zhutněného 

štěrkového lože. Poloha a velikost je vyznačena na výkrese B2- Zařízení staveniště. 

 

5.11 Odvodnění staveniště 

 Odvodnění výkopové jámy a základových rýh v nepodsklepené části objektu 

bude zajištěno drenážním systémem provedeným po dobu stavby po obvodě stavební 

jámy, s napojením na sběrné jímky s přečerpáním volně na terén mimo rozsah 

staveniště. Nejnižší bod výkopu je umístěn 2 metry nad hladinou HSV, provedení 

pilotáže díky technologii ocelových výpažnic nebude hladina spodní vody ohroženo. 

Čerpání vody se netýká jen etapy zemních prací, ale i etapy monolitické konstrukce. 

Odvodnění ostatních ploch, zejména SO 03- Komunikace, není potřeba, protože 

neprodleně po odtěžení zeminy bude realizován drenážní systém, který je napojen do 

stávající kanalizace. Jediným povrchovým místem čerpání je výtokový prostor 

vodovodní přípojky a prostor k mytí dopravních prostředků. Tyto plochy jsou 

vyspádovány ve spádu 5% a svedeny do čerpací „vany“. Odtud se budou přečerpávat 

do dešťové kanalizace. 

5.12 Oplocení staveniště 

 Staveniště bude oploceno, oplocení bude zřízeno z dřevěných kůlů, na kterých 

bude připevněno průhledné pletivo.  Oplocení bude 2 metry vysoké s dřevěné kůly 

budou 4m od sebe. Součástí oplocení je posuvná brána opatřená kolečky pro 

otevírání.. Bránu bude pracovník ostrahy uzamykat vždy po skončení směny. Délka 

oplocení je 397 m.  
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5.13 Ekonomické vyhodnocení nákladů na ZS 

Náklady na elektrickou energii jsou stanovený dle předpokládané doby použití 

jednotlivých strojů a zařízení. Průměrná cena za kWh je cca 5 Kč. 

 

Výpočet kWh – stroje a přístroje viz. Kapitola 5.4 tabulka 5.1 

P1 – Příkon strojů a přístrojů 27 500 [kWh] 

 

Cena za elektrickou energii = 5 Kč x 27500 kWh = 137 500 Kč 

Celková cena s 30% přirážkou (drobné stroje) = 137 500 x 1,3 = 178 750 Kč 

Náklady na stroje jsou již zahrnuty v kalkulaci položkového rozpočtu pro SO 01. 

 

Výpočet  – vnitřní osvětlení 

P2 – Osvětlení vnitřní   12247 [kWh] 

Cena za elektrickou energii = 5 Kč x 12 247 kWh = 61 235 Kč 

 

Výpočet  – vnitřní osvětlení 

P3 – Osvětlení venkovní       800 [kWh] 

Cena za elektrickou energii = 800 kWh x 5 Kč = 4 000 Kč 

Celková cena za elektrickou energii P2+P3 

61 235+4000 = 65 235 Kč 

Náklady na vodu 

A- Voda pro provozní účely 

Potřeba vody Měrná 
jednotka 

počet měrných 
jednotek 

Střední 
norma (l/m.j.) 

Potřebné 
množství 
vody 

Ošetřování betonu m3 1070,5 20 21 410 

Mytí nákladních vozidel kus 20 1000 20 000 

Omývání prac. pomůcek - 2 250 500 

   
Celkem P1 41 910 

     
 

Cena vody za m3 v Brně 70,94 Kč. Výpočet spotřeby vody na staveništi viz. Kapitola 

5.4, tabulka 5.1 

A) Spotřeba vody pro provozní účely: 41 910 l 

B) Spotřeba vody pro hygienické účely: 280 000 l 

 

Předpokládaná doba výstavby 390 dní. 
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Celková spotřeba vody: 

41,91+280 *70,94= 19 900 Kč 

 

5.13.3 Náklady na pronájem stavebních buněk 

Ceny za pronájem jednotlivých typů kontejnerů 

Stavební buňka Počet ks Počet měsíců 
pronájmu 

Měsíční nájem Celková cena 

Kancelářský kontejner 4 10 3 900 156 000 

Šatnový kontejner 1 13 3 900 50 700 

WC kontejner 1 13 6 500 84 500 

Sprchový kontejner 1 13 6 500 84 500 

Skladový kontejner 1 13 2 700 35 100 

Zasedací místnost 1 13 5 400 70 200 

   
Celkem 481000 

Tab. 5.3 Výpočet potřeby vody pro staveništní účely 

Náklady na oplocení 

Bude potřeba 397 m staveništního oplocení. Náklad na 1 m provizorního plotu – 

80 Kč. 

Celkový náklad: 80 Kč x 397 m = 31 760 Kč 

 

Náklady na odpadové kontejnery 

Na staveništi budou 3 odpadové kontejnery. Nájem za jeden kontejner je 40 Kč za den. 

Počet dnu nájmu 240. 

Celkový náklad: 240 x 40 x 3 = 28 800 Kč. 

 

Celkové náklady – 626 695 Kč 

 

5.14 Časový plán budování a likvidace zařízení staveniště 

Časový plán budování a likvidace zařízení staveniště je zřejmý z dokumentu 

příloha viz. část B – Výkresová část , kapitola 3.4. 

 

5.15  Výkresová dokumentace projektu ZS 

Výkresy zařízení staveniště viz. část B - Výkresová část, kapitola 3. Projekt zařízení 

staveniště, výkres  B1 – B3 

B1 – Situace zařízení staveniště pro výkopové a zemní práce 

B2 – Situace zařízení staveniště pro práce na hrubé stavbě hlavního objektu SO 01 
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B3 – Situace zařízení staveniště pro práce dokončovací 

 

5.16 Podmínky pro ochranu životního prostředí 

 Během výstavby musí být stroje a zařízení v náležitém technickém stavu, aby 

nemohlo dojít ke znečištění půdy nebo podzemních vod ropnými látkami. Odpady se 

musí během výstavby třídit na směsný komunální odpad, nebezpečný odpad, plasty, 

sklo a stavební suť do velkoobjemových kontejnerů, které budou vyváženy 

specializovanými firmami. Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, které 

mají oprávnění k likvidaci odpadů a vydají doklady o předání odpadů, které je 

zhotovitel povinen uschovat pro případnou kontrolu. O likvidaci odpadu je nutné vést 

evidenci dle platných předpisů o nakládání s odpady. 

 Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením 

spalitelného odpadu.  

Ochrana životního prostředí se bude řídit zákony a vyhláškami a to zejména: 

n.v. 86/ 2002 Sb. O ochraně ovzduší* 

n.v. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací* 

n.v. 114/1992 Sb. O ochraně krajiny* 

zák. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech * 

vyh. 368/2007 Sb. Katalogy odpadů  

* - ve znění pozdějších předpisů 

 

Kód odpadu Název Kategorie Způsob likvidace 
13 02 06 Syntetické motorové, 

převodové a mazací 
oleje 

N Spalovna 

13 07 02 Motorový benzín, 
nafta 

N Spalovna 

15 01 01 Papírové a 
lepenkové obaly 

O Recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O Recyklace 

15 01 04 Kovové obaly O Sběrna 

15 01 10 Obaly obsahující 
zbytky nebezpečných 
látek nebo těmito 
látkami znečištěné 

N Sběrný dvůr, 
spalovna 

17 01 01 Beton O Skládka 

17 01 02 Cihly O Skládka 

17 02 03 Plasty O Recyklace 
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17 03 02 Asfaltové směsi O Recyklace 

17 04  05 Železo a ocel O Sběrna 

17 04 11 Kabely O Skládka 

17 05 04 Zemina a kamení O Recyklace/ 
Skládka 

20 01 01 Papír a lepenka O Recyklace 

17 06 04 Izolační materiály O Skládka 

20 03 99 Komunální odpady 
jinak blíže neurčené 

O Skládka 

N- nebezpečný odpad 
   O- ostatní odpad 
   

Tab. 5.3 Odpady vznikající na stavbě 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.4 Kontejner na odpady vznikající na stavbě 

 

5.16 Stanovení podmínek z hlediska BOZP 

 Staveniště bude po dobu prací chráněno proti vniknutí nepovolaných osob a 

v době mimo pracovní dobu, tj. od 22:00 do 6:00 hod. uzamčeno. Realizace stavby 

bude prováděna v souladu s projektovou dokumentací, technologickými předpisy a 

kvalitativními požadavky. 

 Všichni účastníci stavby budou proškoleni a seznámeni s předpisy bezpečnosti 

práce, poučeni o pohybu na staveništi, dopravě a manipulaci s materiálem, budou 

seznámeni s hygienickými a požárními předpisy. Toto poučení a proškolení BOZ zajistí 

hlavní dodavatel stavby. Účastníci budou seznámeni i s místy vypínačů energií. 

Souhlas s proškolením potvrdí každý účastník stavby vlastnoručním podpisem.   

 Obsluha strojů musí mít k práci s těmito stroji a strojními zařízeními příslušné 

profesní průkazy a řidičská oprávnění. Důraz bude kladen zejména na obsluhu jeřábu. 
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Rameno jeřábu se bude pohybovat i mimo vyhrazenou stavební parcelu, kde se smí 

pohybovat pouze bez břemene. 

 V zájmu zvýšení bezpečnosti bude v prostoru kolem staveniště a přilehlých 

komunikací snížena maximální povolená rychlost na 30 km/h.  

 U vstupu na staveniště bude vyvěšena tabulka s telefonními čísly na rychlou 

záchrannou službu, policii ČR, hasičský záchranný sbor a na dodavatele všech energií. 

Práce na staveništi se bude řídit zákony a nařízeními vlády o bezpečnosti a 

ochraně zdraví na staveništi a to zejména: 

-n.v. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

-n.v. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.*  

-z. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)* 

-n.v. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na staveniště a pracovní 

prostředí* 

-n.v. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. * 

*- ve znění pozdějších předpisů 

 

5.17 Lhůty doby výstavby 

  

 Zahájení výstavby: 15. 2. 2015 

 Ukončení výstavby: 19. 8. 2016 
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4.1 Hlavní pracovní stroje a mechanismy pro zemní práce 

4.1.1 Rýpadlo-nakladač JCB - 4CX ECO 

 Nakladač bude používán pro skrývku ornice a pro těžbu zeminy především u 

hlavního objektu bytového domu A1 a jejích přípojek. Vzhledem ke své variabilitě bude 

nasazen téměř na všechny zemní práce. Použitím hydraulického kladiva H65 bude 

moci rozpojovat i případné velké balvany a demontovat stávající betonové konstrukce 

na pozemku. Nakladač se bude používat i na závěr na vegetační úpravy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1 Dosahy rypadlo-nakladače     

 

Dosahy a rozměry: 

Kóta Název         Hodnota 

A Celková přepravní délka      5 910 mm 

B Rozvor kol (pohon všech kol)     2 220 mm 

N Maximální výška závěsného čepu      3 460 mm 

V  Výsypný úhel při plném zdvihu      45° 

S  Dosah při výsypu při maximálním úhlu vyklopení   848 mm 

U Maximální úhel naklonění lopaty vzad vzhledem k úrovni země  45°  

T  Hloubkový dosah        140 mm 

N  Nakládací výška        3 210 mm 

 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

Fakulta stavební 

Bc. Jaroslav Stuchlík 

 

 

  - 70 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Hloubkový dosah, maximálně      4850 mm 

  Hloubkový dosah, ploché dno 610 mm, maximálně   4820 mm 

Obr. 4.2 Dosahy rypadlo-nakladače   

C  Dosah od otočného čepu vzhledem k úrovni terénu   5 930 mm 

D Dosah v plné výšce od osy otoče      3 260 mm 

F Max. nakládací výška       4 600 mm 

Technické parametry:  

Výkon motoru    81 kW (109 k) 

Objem lopaty nakladače  1,3 (1,15) m3 

Objem lopaty rýpadla   0,09 - 0,22 m3 

Max. hloub. dosah / max. dosah 5,19 / 5,93 m 

Provozní hmotnost [t]   8,8  t 

.1.4.2 Vrtná souprava Bauer BG 24H 

 Vrtná soustava bude použita pro vrtání a betonáž pilot o průměru 630mm a 900 

mm hloubky 4-19 m. Počet pilot pro založení objektu bytové jednotky A1 je 101 a 4 pro 

založení jeřábu.  

Technické parametry: 

Hmotnost   82 500 tun 

Kroutící moment:  237 kNm 

Pracovní rozsah:  průměr do 1200 mm, 

   hloubka 25,5 m 
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Obr. 4.6 Vrtná souprava Bauer BG 24H 

 

4.1.3 Pásový dozer Caterpillar D6T 

 Dozer bude použit při skrývce ornice a při zemních pracích.  

Technické parametry: 

Výkon motoru   149  kW 

Měrný tlak   0,36 - 0,66  bar 

Objem radlice   5,6  m3 

Provozní hmotnost [t] 20 - 22  t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.7 Pásový dozer Caterpillar D6T 
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4.1.4 Nákladní automobil TGS 26.440 6x6 

 Nákladní automobil bude využíván pro zemní práce a vegetační úpravy. Bude 

sloužit pro dovoz zeminy na mezideponii, na skládku mimo staveniště i na dovoz 

sypkých materiálů, štěrků, písků apod.  

Technické parametry: 

Motor  324 kW (440 HP), 2,100 Nm/ 1 000 - 1 300 

ot/min 

Převodovka     MAN TipMatic 16 stupňová 

Kabina      Krátká, se dvěma sedadly, s klimatizací, s  

      nezávislým topením. 

Rozvor   rozvor mezi 1. a 3. nápravou - 3950 mm 

(mezi 1. a 2. je 2600 mm, mezi 2. a 3. je 

1350 mm) 

Max. tech. přípustná hmotnost   24 000 kg 

Stoupavost při 30 000 kg    67,0 % 

Užitečné zatížení     15200 kg 

Max. rychlost      90 km/hod (s omezovačem rychlosti) 

Nástavby      třístranný sklápěč, objem 12 m3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.8 TGS 26.440 6x6 

4.1.5 Vibrační válec tahačový HD 130, Hamm 

 Bude používán hlavně pro hutnění ploch objektu SO 03 – Komunikace vjezdu 

do 1.PP a dalších asfaltových ploch. Pracovní doba válce se bude ohlašovat 

v předstihu kvůli zvýšeným vibracím v okolních domech. Válec se budu používat i při 

mechanických zkouškách jako protiváha měřícího přístroje.  
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Technické parametry: 

Kategorie    tahačový 

Provozní hmotnost   13.9 t 

Pracovní šíře    1.680 mm 

Odsředívá síla   170 / 150 kN 

Frekvence    50/42 Hz  

Výkon motoru    100 kW 

(L)    5,00 m 

(I)     2,27 m 

(H)    3,16 m 

(I1)    2,14 m 

Obr. 4.9 Vibrační válec HAMM 

 

4.1.6 Vibrační pěch WEBER SRV 620 

 Pěch bude využíván k hutnění ve výkopech pro přípojky sítí a k pracím při 

přípravě terénu pro betonáž desky pod 1.PP a také k hutnění špatně přístupných míst. 

 

Technické parametry: 

Hmotnost:   66 kg 

Typ motoru:   Honda GX 100 

Výkon motoru:  1.8 kW / 2.5 HP při 4100 rpm 

Max. výkon motoru:  2.1 kW / 2.9 HP 

Startování:   ruční 

Šířka záběru:   280 mm 

Frekvence úderů:  650 Hz 

Odstředivá síla:  80 J / 13 kN 

Max. počet úderů za 1 min. 700 

Amplituda úderu  65 mm  

 

Obr. 4.10 Vibrační pěch WEBER  
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4.1.7 Reverzní vibrační deska Scheppach HP3000S 

 Vibrační deska bude využívána k hutnění vrstev před betonáží základové desky 

pod 1.PP a v místech hlav pilot, které jsou špatně přístupné. Vibrace nepodléhají 

nutnosti ohlášení. 

Technické parametry: 

Hmotnost:     162 kg 

Typ motoru:   Loncin, 4-taktní, OHV 

Výkon motoru/otáčky:  6,6 kW / 9 HP 

Max rychlost:   25 m/min 

Rozměry hut. desky  775 x 480 x 1120 mm  

Frekvence úderů:  70 Hz  

Vibrace   4000 1/min 

 

Obr. 4.11. Vibrační deska Scheppach HP3000S 

 

4.1.8 Ponorné čerpadlo Metabo PS 24000 SG 

 Čerpadlo bude používáno pro odvodnění výkopů při případných deštích, HSV je 

pod hranicí nejnižšího bodu výkopu. Součástí jsou i hadice se spojkami. Na staveništi 

budou použita 3 tato čerpadla. Voda bude odváděna do stávající kanalizace vedoucí 

pod ulicí Slovákova. Čerpadlo je vybaveno plovákovým spínačem proti poškození při 

čerpání „na sucho“. Lze použít i při čerpání znečištěných a kalných vod. 

 

 Technické parametry: 

Příkon stroje     1.100 Watt  

Max. dopravované množství   24.000 l/h  

Max. výška sání    11 m  

Max. hloubka ponoru   10 m  

Max. tlak     1,1 bar  

Kryt čerpadla     šedá litina  

Max. zrnitost do    10 mm  

Hmotnost      18 kg 

Obr. 4.12 Ponorné čerpadlo Metabo  
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4.2 Stroje pro betonářské práce 

4.2.1 Autočerpadlo Schwing S 34X 

 Čerpadlo bude dopravovat betonovou směs do bednění. Čerpadlo má dvě 

možnosti odkud může provádět práci, díky tomu dokáže pokrýt celou plochu objektu.  

Technické parametry: 

Parametr    Jednotka   Hodnota 

Vertikální dosah    (m)     34,0 

Horizontální dosah    (m)     27,0 

Počet ramen     (ks)    4 

Dopravní potrubí    (mm)    DN 125 

Délka koncové hadice   (m)     4 

Pracovní rádius otoče   °     550° 

Zapatkování podpěr - přední  (m)     6,21 

Zapatkování podpěr - zadní   (m)     5,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Obr. 4.13 Pracovní dosah stroje vzhledem k velikosti objektu 
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4.2.2 Autodomíchávač Stetter C3 Light Line 

 Slouží pro dopravu betonové směsi pro betonáž základů, pilotů a hlavního 

nosného systému. Dodávka betonových směsí bude zajištěna z betonárny firmy 

CEMEX s.r.o. ze vzdálenosti 5,6 km. 

Technické parametry: 

Užitečné zatížení:   16,75 t 

Max.celková hmotnost vozidla: 32,0 t 

Pohon:     8x6 

Výkon motoru:   249 kW 

Objem bubnu:    9 m3 

Plnící poměr:    51,3% 

Výsypná výška:   1089 mm 

Obr. 4.14Autodomíchávač Stetter 

 

4.2.3 Badie na Eichinger 

 Badie bude využitá při betonáže stropních konstrukcí a střechy objektu. 

 

Technické parametry: 

Objem:    1000 l 

Výpusť:    PVC rukáv 

Nosnost:    2400 kg 

Hrana plnění:    1810 mm 

 

                                                                          

 Obr. 4.15 Bádie Eichinger 

 
 
4.2.4 Přívěsné čerpadlo betonové mazaniny - KCP T 40 

 Bude sloužit pro dopravu betonové mazaniny do jednotlivých pater a místností 

pomocí systému trubek s dosahem až 150m. 

Technické parametry: 

Hmotnost:   3800 kg   

Výstupní výkon:   85 kW / 115 PS 
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Průměr potrubí:  125 mm 

Tlak v hydraulickém systému: 350 bar 

Tlak čerpadla vody:   20 bar 

Kapacita násypky:  450 L 

Dodávka betonu:   28-40m3/hod   

 

Obr. 4.16 Čerpadlo betonové mazaniny 

4.2.4 Stahovací vibrační lišta Husqvarna (3m) 

 Lišta bude použita k hutnění stropních konstrukcí. 

Technické parametry: 

Hmotnost:   19 kg 

Výstupní výkon:   0,8 kW / 1,1 PS 

Délka:    3 m 

Odstředivá síla:  150 kN 

Motor:    Honda GX 25cm3 

Technické vlastnosti :  8000 ot./min   

                                                                                      Obr. 4.17 Vibrační lišta Husqvarna 

4.2.5 Ponorný vibrátor Perles CMP 

 Bude použit při hutnění monolitických konstrukcí, především základových pasů 

a stěn. 

Technické parametry: 

Elektrické napájení: 230 / 50 V/Hz 

Hmotnost:  6 kg 

Rozměr  32 x 13.5 x 22 cm 

Otáčky motoru 16000 min-1 

El. příkon:  2000 W 

 

 

      Obr. 4.18 Ponorný vibrátor Perles 

4.3 Stroje pro manipulaci 

4.3.1 Stavební výtah GEDA 500Z/ZD  

 Plně hliníkový výtah GEDA bude využit pro přepravu materiálů v průběhu 

dokončovacích prací a také pro urychlení stavby lešení. Maximální zdvihací výška 

výtahu dosahuje až 50 metrů.  
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Technické parametry: 
 
Nosnost:   500kg (osoby), 850 kg (náklad) 

Rychlost zdvihu:  12 m/min (osoby), 24 m/min (náklad) 

Napájení:   400 V/2,8/5,5 kW 

Vidlice:   16 A (pětikolík) 

Rozměr klece:   160/140/110 cm  

 

 

 

 

 

 

    

      Obr. 4.19 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 

4.3.2 Nákladní automobil Iveco Trakker 260T45 6x4 s hydraulickou 

rukou HIAB 330 

 Nakladač s hydraulickou rukou bude dopravovat materiál skladovaný na 

paletách, ale i materiál kusový na staveniště. 

Technické parametry: 

Rozměry (délka/šířka/výška)  9,53/2,55/3,14 m 

Hmotnost (celková/pohotovostní) 28 t/ 11 t 

Zdvihový objem   12 880 cm3 

Výkon     360 kW (410k)   

Točivý moment   1 900 Nm  

      Obr. 4.20 Nákladní automobil Iveco 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.21 Únosnosti hydraulického ramene HIAB 330 
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4.3.3 Jeřáb s dálkovým řízením Liebherr 34K 

 Jeřáb bude výšky 25,5 m. Při ražení pilot se založí i 4 piloty pro jeřáb na místa 

patrná z výkresu B1-Zařízení staveniště. Piloty budou stejného vyztužení jako piloty 

pro objekt a ze stejného betonu. Jeřáb bude využíván především pro montáž 

monolitického skeletu. Jeřáb bude umístěn v západní části staveniště. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nejtěžší břemeno paleta s kusovým materiálem  

 Nejvzdálenější břemeno bádie s betonem 

Obr. 4.22 Dosah jeřábu Liebher 34K 

Technické parametry: 

Max. nosnost:   2,075 t / 19 m rádius 

Vyložení:   25 m 

Výška zdvihu:    21/25 m 

Rozměr základny:  3,8x3,8m 

Přívodní kabel:  110m/400V 

Příkon:    11kW 
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Obr. 4.23 Liebher 34K 

4.4 Stroje pro přípravu omítacích směsí 

4.4.1 Míchací centrum 

Míchací centrum CMP je mobilní zařízení určené pro bezprašné míchání a 

čerpání  suchých stavebních materiálů. MC se skládá z několika komponentů tvořící 

ucelený technologický celek, který je umístěn v ocelovém nosném rámu s pojezdovými 

válečky. Samostatnou součástí MC je šnekové čerpadlo Putzmeister SP 11, které bude 

přepravováno samostatně. 

Základní technické parametry 

Délka:   4.400 mm 

Šířka:   1.990 mm 

Výška:   3.190 mm 

Hmotnost:  2.274 kg 

čerpací výkon: 0 – 150 l/min 

 

Obr. 4.24 Míchací centrum CMP 
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4.4.2 Šnekové čerpadlo Putzmeister 

Šnekové čerpadlo SP11 BBR má plně hydraulický pohon s plynulým 

nastavením čerpaného množství a vlastní zvedací hydraulický míchač s nuceným 

pohonem. Čerpadlem SP11 lze zpracovávat všechny maltové směsi v pytlích do 

zrnitosti 6mm.  

Technické parametry :  

Typ šneku:   2L6  

Výkon:    5 - 40 l/min, 25 bar  

Dopr.vzdálenosti:  délka120 m, výška 60 m  

Motor 3-válec:  17,9 kW, diesel  

Objem míchačky:  150 l  

Objem násypky:  220 l  

Výška hrany násyp.  880 mm  

Rozměry:   3420/1420/1150 mm  

Hmotnost:   750 kg   Obr. 4.25 Putzmeister SP11 BBR 

4.5 Ostatní stroje 

4.5.1 Míchačka BWA 260L 

Technické parametry: 

Napájení:       230 V 

Výkon motoru:  1 500 W   

Geometrický objem:   260 L 

Pracovní objem:   150 L 

Hmotnost:    200 kg 

Na 10 namíchání:  cca 1,5 m3   Obr. 4.26 Míchačka S230HR 

 

4.5.2 Svářečka Supermig 480 Telwin 
Technické parametry: 

Příkon max:   19kW     

Svařovací proud :  50-420 A 

Napětí:   230-400 V 

Napětí na prázdno:  47 V 

Váha:    132 kg 

Rozměry:   94x58x128 cm  

Krytí:   IC22 
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Izolační třída:   H 

Počet svař. Stupňů: 18  

Průměr drátu:   0,8 / 1,2 mm 

Výkonová využitelnost: 420 A při 25 %, 300 A při 60 %  

při teplotě okolí 40°C  

 

 

     

 Obr. 4.27 Svářečka Super Mig 480 

4.5.3 Omítací stroj EUROPRO 8P 

 Bude využitý pro omítání stěn. Na objektu budou současně pracovat dvě 

omítací čety. 

 

Technické parametry: 

Výkon - množství:  0 - 12 kg/min 

Pracovní tlak (min/max): 10/30 bar 

Výkon motoru:  1,1 kW, cca 250l/min 

Rozměry:    80x56x84 cm 

Elektrická přípojka:   230 V, 50-60 Hz 

Váha:    46kg 

Obsah zásobníku:  40 l 

Maximální velikost zrna: 4 mm 

Obr. 4.28 EUROPRO 8P 

4.6.4 Drobné přístroje  

Motorová pila HUSQARNA 231 C-BE  

Technické údaje: 

- zdvihový objem motoru:  42,6 ccm 

- výkon motoru kW/k:   2/2,7 

- hmotnost:    5,2 kg    Obr. 4.29 HUSQARNA 231 C-BE 
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- délka lišty:                           35 cm  

- hodnota vibrací  m/s²:         3,5/3,5 vlevo/vpravo            

 

  

  

Elektrická vrtačka HITLI TE 2-M: 

Technické údaje: 

-rozměry:   352/89/203 mm 

-váha:     2,7 kg 

-otáčky příklepového vrtání: 930 rpm 

-max rozsah otvorů:  4-22 mm 

-energie příklepu:  18 J 

-plná frekvence příklepu: 4600 impact/min  Obr. 4.30 HITLI TE 2-M: 

 

Aku. vrtačka HILTI SD 500 A22: 

Technické údaje: 

-rozměry (D x Š x V):   253 x 99 x 235 mm 

-rozsah rychlosti bez zátěže:  0 - 5000 rpm 

-výška:     235 mm 

-hmotnost:    2 kg 

-max. krouticí moment  10 Nm 

     Obr. 4.31 HILTI SD 500 A22 

Úhlová bruska HILTI DG-125 P: 

Technické údaje: 

- průměr kotouče: 125 mm   

- max. hloubka řezu: 35 mm 

- závit hnacího hřídele: 14 mm 

- otáčky na prázdno: 11000 rpm   Obr. 4.32 HILTI DG-125 P 
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4.5 Bezpečnost při práci se stroji 

Používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí se řídí podle n.v 

378/2001 Sb. a 591/2006 Sb. Stroj musí být uveden do provozu až po opuštění 

fyzických osob tzv. ohrožený prostor (není-li stanoveno jinak, je to manipulační prostor 

stroje zvětšený o 2 m.  

 Všichni pracovníci užívající stavební stroje musí mít potřebnou kvalifikaci a na 

požádání jsou povinni patřičný průkaz předložit. 

Obecné požadavky 

Práce na staveništi se bude řídit zákony a nařízeními vlády o bezpečnosti a 

ochraně zdraví na staveništi a to zejména: 

-n.v. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích.* 

-n.v. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.*  

-z. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)* 

-n.v. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na staveniště a pracovní 

prostředí* 

-n.v. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. * 

*- ve znění pozdějších předpisů 
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Časový plán hlavního stavebního objektu viz část B – Výkresová část, kapitola 

5. Časový plán hlavního stavebního objektu 

5.1 Technologický normál 

5.2 Časový harmonogram 
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Plán zajištění materiálových zdrojů viz část B – Výkresová část, kapitola  

6. Plán zajištění materiálových zdrojů 
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9.1.1 Identifikační údaje 

 

Název stavby:  Bytový dům A1 

   Slavkov u Brna k. ú. (750301) 

   Jihomoravský 

   Vyškov 

 

Investor:  KALÁB stavební firma, s.r.o. 

Vídeňská 15,  

639 00 Brno  

    

Zhotovitel:  PSG a.s. 

   Lučná 83 

   760 01 Zlín 

 

Projektant:  ATELIÉR ZLÁMAL 

   Vídeňská 13,  

639 00  no 

 

 

9.1.2 Obecné informace o objektu 

  

Nová moderní výstavba zděné bytového domu A1, (dům má výtah -

 bezbariérové bydlení) vychází z jednoduchých tvarů. Je situována v jihozápadní části 

města na osluněném rovinatém pozemku, kde je ze severní strany lemována ulicí 

Slovákova. Návrh zastavěnosti území je do detailu propracovaný projekt rezidenčního 

bydlení na pozemku p.č. 354/1. V architektonickém konceptu jsou společně řešeny 

stavby pro bydlení, nová obslužná komunikace, sadové úpravy i odvod dešťových vod. 

Objekt nově navrženého domu bude sloužit pro bydlení. Jednotlivé bytové jednotky 

v nadzemních podlažích jsou navrženy klasického bytového uspořádání. Každá 

jednotka obsahuje předsíň, koupelnu, WC, kuchyňský kout jako součást obytné 

místnosti, případně samostatnou kuchyň, další pokoje a šatnu. Ke každé bytové 

jednotce přísluší i sklepní koje, které jsou umístěné v prostoru 1. PP, stejně jako 16 

parkovacích míst pro osobní auta, s jedním stáním určeným pro osobu s omezenou 

schopností pohybu. 
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Suchá cementová 

lepící hmota 

XPS 

Hliníkový L profil 

pro založení 

9.1.3 Popis fasádního systému 

Technologický předpis je zpracován pro provádění kontaktního tepelně 

izolačního systému obvodového pláště na objektu bytového domu A1 s použitím 

tepelných izolantů na bázi šedé desky pěnového polystyrenu s příměsí grafitu a desek 

z plynosilikátu připevňovaných na fasádu lepením a současně mechanickým kotvením. 

Všechny použité materiály se dále v textu uvádějí pod zkratkou systém ETICS. 

 ETICS jsou nejrozšířenějším druhem fasády určeným pro novostavby a pro 

dodatečné zateplení fasád stávajících objektů. Rozmanitost různých druhů materiálů 

pro lepení, tepelně izolační vrstvu a povrchovou úpravu umožňuje navrhnout vhodné 

složení ETICS téměř pro každý objekt. ETICS funguje vždy pouze jako ucelený systém 

jednoho výrobce. Kombinace výrobků a materiálů z různých systémů ETICS, stejně 

jako kombinace systémů ETICS různých výrobců se na jednom objektu zásadně 

nedoporučuje s ohledem na záruky výrobce.  

 Na nosnou konstrukci je dále připevněna tepelná izolace v podobě šedé desky 

pěnového polystyrenu s příměsí grafitu EPS - F a desek z plynosilikátu XPS.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.1.1 Schéma skladby fasádního pláště 

 

 

 

Výztužná sklotextilní 

síťovina 

Akrylátová 

omítka 
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Výhody pláště ETICS: 

 Montáž konstrukce nabízí časovou flexibilitu. Ve většině případů není závislá na 

povětrnostních podmínkách, uplatňuje se suchý montážní proces. 

 Vhodný obkladový materiál chrání nosnou konstrukci budovy před klimatickými 

vlivy a zajišťuje dlouhou životnost fasády. 

 Správně provedená fasáda umožňuje udržovat optimální vlhkostní režim celého 

souvrství. 

 Opravy poškozeného obkladového materiálu jsou velmi snadno proveditelné a 

zároveň je možné zachovat celkový barevný odstín fasády. 

 Fasádu lze snadno čistit díky akrylátovému nátěru  

 

 

9.1.4 Materiály 

9.1.4.1 Specifikace jednotlivých materiálů 

 Zakládací lišta L  

První řada zateplovacích desek se osazuje na zakládací lištu profilu „L“, 

podobné hliníkové lišty se osazují na nároží budovy. Hliníkové prvky se kotví pomocí 

vrutů do hmoždinek.  

 

 

 

 

 

Obr. 9.1.2 Nosný „L“ profil 

 Suché cementové směsi  

    Dodávají se na stavbu v pytlích. Pojivem je cement, případně s dalšími 

přísadami (organická pojiva). Pytlované směsi se mísí na stavbě s vodou 

v předepsaném poměru v plastové nádobě pomocí míchací vrtule upevněné na 

vrtačce. Tyto směsi se používají nejčastěji.  

 Jedná se o speciální lepicí hmotu a zároveň i stěrkovou hydroizolaci. Hmoty se 

používají k lepení desek XPS, případně EPS-F, nebo jako stěrková hydroizolace 

v prvním technologickém kroku a jako lepicí hmota ve druhém technologickém kroku. 
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 Tepelná izolace 

a) Desky z pěnového polystyrenu 

 Jedná se o nejběžněji používaný druh tepelné izolace. Desky mají standardní 

výrobní rozměry 1000 x 500 mm. Zásadně se používají desky s rovnou hranou. 

Součinitel tepelné vodivosti se udává v rozpětí 0,037-0,040 W/mK v závislosti na druhu 

výrobku (EPS 70F nebo EPS 100F). Výhodou desek z EPS-F je příznivá cena, 

minimální hmotnost (cca 20 kg/m3) a velmi jednoduchá aplikace. Nevýhodou je 

omezení použití dle požárních předpisů. Desky na bázi pěnového polystyrenu mají 

třídu reakce na oheň E.  

b) Desky z šedého polystyrenu  

 Desky jsou materiálově odvozeny od klasického bílého pěnového polystyrenu. Při 

výrobě bloku polystyrenu je přidáván grafit, který zlepšuje tepelně technické vlastnosti 

desek. Součinitel tepelné vodivosti desek je cca 0,032 W/mK. S výhodou je možno 

desky používat u nízkoenergetických a pasivních domů. Nevýhodou desek je vyšší 

cena oproti deskám ze standardního pěnového polystyrenu. Díky tmavší barvě povrchu 

je doporučeno používat na lešení ochranné sítě kvůli redukci tepelného zatížení desek 

od slunečního záření. 

c) Desky z extrudovaného polystyrenu 

 Extrudovaný polystyren se standardně vyrábí v rozměrech 1250 x 625 mm. 

Výrobní tloušťky jsou běžně do 160 mm, u výrobků na zakázku až do 200 mm. Desky 

se používají pouze na oblast soklu do výšky cca 300 až 500 nad upravený terén a cca 

500-1000 mm pod upravený terén dle specifikace projektové dokumentace. Pro 

zvýšení přilnavosti povrchových vrstev se používají desky s profilovaným povrchem.  

 Všechny typy tepelné izolace se budou kotvit kotveními hmoždinkami a na trny, 

pro vložení do keramického zdiva s kotveními spínacími sponami.  

 Výztužná sklotextilní síťovina 

Ve všech variantách ETICS se používá sklotextilní síťovina odolná alkáliím s oky 

velikosti 4x4 mm. Síťoviny mají zpravidla šířku 1 m a délku cca 50 bm a dodávají se na 

stavbu zabalené v rolích. Pro zesílení základní vrstvy v místech zvýšeného 

mechanického namáhání se používá speciální zesílená síťovina s oky velikosti 6x6 

(7,5 x 7,5) mm, případně se používá standardní sklotextilní síťovina ve dvou vrstvách. 
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 Silikátové omítky  

Pojivem těchto omítek je draselné vodní sklo. Omítky se vyznačují vynikající 

stálostí barev, barevná paleta je však oproti akrylátovým a silikonovým pryskyřičným 

omítkám výrazně omezena. Omítky jsou pružné a mají nejvyšší míru propustnosti 

vodní páry. Obzvláště vhodné jsou pro starší objekty, zejména památkově chráněné. 

Aplikace je možná obvykle při teplotách min. +8 °C.  

 Egalizační fasádní barevný nátěr 

Akrylátové a silikonové pryskyřičné omítky jsou již od výrobce probarvené a po 

jejich aplikaci tak již není nutné provádět sjednocení jejich povrchu barevným fasádním 

nátěrem. Některé silikátové omítky a zejména minerální omítky vyžadují provedení 

sjednocujícího fasádního barevného nátěru. V intervalu cca 10 let se na zateplovacím 

systému provádí nový barevný nátěr bez rozdílu druhu omítky. Pro nátěry platí 

následující pravidla. Silikátové omítky silikátovou nebo silikonovou pryskyřičnou barvou 

a minerální omítky silikátovou barvou. Nátěry jsou na stavbu dodávány v kbelících, 

možné je ředění vodou dle údajů výrobce. Nanášení se provádí ručně či strojně 

stříkáním. 

 Klempířské prvky 

Při aplikaci ETICS se vždy zároveň osazují i vnější parapetní plechy z Al, FeZn, TiZn 

případně Cu plechu. Al a FeZn plechy se standardně opatřují již ve výrobě povrchovou 

úpravou vypalovací barvou ve stupnici RAL dle specifikace projektanta. V případě 

plechů z hliníku mají výrobci k dispozici doplňky, tj. různé druhy bočních koncovek a 

spojovacích lišt pro parapety délky více než 3 m. Nejkvalitnější a zároveň nejdražší 

jsou parapety z vytlačovaného hliníku s tloušťkou až 2,4 mm. Výrazně levnější 

alternativou jsou hliníkové ohýbané parapetní plechy s tloušťkou cca 0,8-1 mm. 

Parapety z TiZn a Cu jsou cenově blízké parapetům z vytlačovaného hliníku a 

neopatřují se žádnou vypalovací barvou. Nejlevnější materiálovou variantou jsou 

plechy na bázi FeZn, které je možno dodat již z výroby opatřené barvou. Předem 

vyrobené parapetní plechy jsou obvykle dodávány potažené tenkou plastovou folií 

chránící proti poškrábání.  

9.1.4.2 Výkaz materiálů 

Fasáda východní 

Název prvku Rozměr Jednotka Množství 

Fasádní deska EPS F 1000x500 ks 710 

Fasádní deska EPS 1000x500 ks 60 

Tepelná izolace XPS 1000x500 ks 80 

Celkem plocha 
 

M2 405 
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Suché cementové směsi 20kg/m2 kg 8100 

Zakládací profil "L"   mb 40 

Sklotextilní síťovina   M2 405 

Kotevní hmoždinky     8ks/m2 ks 3240 

Silikátové omítky  2,5kg/m2 kg 1012 

Egalizační fasádní nátěr  0,3kg/m2 M2 121 

Klempířské prvky/atika 
 

M2 20 

Fasáda jižní 

Název prvku Rozměr Jednotka Množství 

Fasádní deska EPS F 1000x500 ks 360 

Fasádní deska EPS 1000x500 ks 40 

Tepelná izolace XPS 1000x500 ks 60 

Celkem plocha bez oken 
 

M2 230 

Suché cementové směsi 20kg/m2 kg 4600 

Zakládací profil "L"   mb 26 

Sklotextilní síťovina   M2 230 

Kotevní hmoždinky     8ks/m2 ks 1840 

Silikátové omítky  2,5kg/m2 kg 575 

Egalizační fasádní nátěr  0,3kg/m2 M2 69 

Klempířské prvky/atika 
 

M2 13 

Fasáda západní 

Název prvku Rozměr Jednotka Množství 

Fasádní deska EPS F 1000x500 ks 680 

Fasádní deska EPS 1000x500 ks 60 

Tepelná izolace XPS 1000x500 ks 80 

Celkem plocha 
 

M2 410 

Suché cementové směsi 20kg/m2 kg 8200 

Zakládací profil "L"   mb 40 

Sklotextilní síťovina   M2 410 

Kotevní hmoždinky     8ks/m2 ks 3280 

Silikátové omítky  2,5kg/m2 kg 1025 

Egalizační fasádní nátěr  0,3kg/m2 M2 123 

Klempířské prvky/atika 
 

M2 20 

Fasáda východní 

Název prvku Rozměr Jednotka Množství 

Fasádní deska EPS F 1000x500 ks 570 

Fasádní deska EPS 1000x500 ks 30 

Tepelná izolace XPS 1000x500 ks 25 

Celkem plocha 
 

M2 325 

Suché cementové směsi 20kg/m2 kg 6500 

Zakládací profil "L"   mb 26 

Sklotextilní síťovina   M2 325 

Kotevní hmoždinky     8ks/m2 ks 2600 

Silikátové omítky  2,5kg/m2 kg 812 

Egalizační fasádní nátěr  0,3kg/m2 M2 98 

Klempířské prvky/atika 
 

M2 13 
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9.1.4.3 Doprava, manipulace a skladování materiálu 

Většina materiálu pro ETICS bude přepravována na místo zpracování 

v přepravních obalech, při větším množství obvykle na paletách. Doplňkový sortiment 

bude dodáván zabalený v kartonových krabicích a PE obalech. Manipulace na stavbě 

probíhá ručně a pomocí stavebního výtahu. Při manipulaci s materiálem je třeba 

postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození materiálu mechanizačními prostředky, 

případně důsledkem pádu atd. Je třeba eliminovat riziko ohrožení života a zdraví 

pracovníků i škod na přepravovaném materiálu.  

Materiál v uzavřených přepravních obalech se bude skladovat do doby použití 

v podmínkách předepsaných jeho výrobcem (všechny materiály je nutno chránit před 

přímým intenzívním osluněním nebo před zmrznutím).  

Pomocný materiál se až do doby zpracování bude skladovat v přepravních 

obalech, s nimiž je podle potřeby postupu prací přesunován po staveništi. 

Tepelná izolace bude uskladněna v suchém zamykatelném skladu 

v neporušených PE obalech.  

Pracovní nářadí, měřidla a drobnější materiál budou uzamčeny v samostatné 

stavební buňce, která bude sloužit jako sklad materiálu. Jako sklad slouží samostatná 

stavební buňka umístěná na vyhrazeném místě zařízení staveniště. 

Plocha skladovaného materiálu musí být rovná a odvodněná. Ke skladování 

materiálu bude využito ploch a ve východní a západní části staveniště. Zde bude 

materiál složen nákladním automobilem s rukou a odtud bude rozvážen stavebním 

strojem UNC 62 po obvodu staveniště. Průchody mezi hranicemi musí být minimálně 

0,75m. Materiál musí být zaplachtován, nebo jinak chráněn proti dešti a povětrnostním 

vlivům. 

 

9.1.5 Připravenost 

9.1.5.1 Připravenost staveniště, převzetí pracoviště 

 Před převzetím musí být staveniště v takové fázi, aby mohla realizace 

neprodleně začít. Musí být zajištěny skladovací plochy v dostatečném rozsahu, musí 

mít zpevněný povrch a musí být odvodněné. Dále musí být zajištěn přístup na 

staveniště pracovníkům montážní firmy a dopravcům materiálu. Staveniště musí být 

zajištěno proti vniku cizích osob. Musí být napojeno na zdroj el. energie a po celém 

obvodu stavby k ní musí být přístup. Předání a převzetí pracoviště se provede 
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bezprostředně před zahájením prací na provádění ETICS. Od objednatele prací 

přebere pracoviště stavbyvedoucí nejpozději 1 den před nástupem pracovní čety. 

Převzetí začne kontrolou budoucího pracoviště, pokračuje jeho vyklizením a 

přípravou na provádění ETICS včetně montáže lešení. Kontroluje se soulad s klíčovými 

požadavky ve schválené projektové dokumentaci (zejména rozměry, podkladní plochy 

apod.) a technologickými podmínkami jednotlivých používaných materiálů. 

Součástí převzetí bude i kontrola dopravních tras pro přesuny pracovníků a 

materiálu v případě potřeby. Dále je podstatnou součástí převzetí staveniště i kontrola 

připojovacích bodů elektrické energie a pitné vody, podmínek pro umístění potřebného 

technologického zařízení a pronajímané části zařízení staveniště (WC, šatna, sklad 

apod.). 

Vyhovuje-li výsledek kontroly požadavkům technicky správného, bezpečného, 

plynulého a nerušeného průběhu výrobního procesu, převezme stavbyvedoucí 

pracoviště podpisem zápisu ve stavebním deníku. V případě, že připravenost 

pracoviště neumožňuje zahájení prací, popíše stavbyvedoucí, který odpovídá za 

provedení kontroly, zjištěné závady ve stavebním deníku a dohodne s objednatelem 

termín jejich odstranění a nové datum kontroly. 

 

9.1.5.2 Připravenost stavby, přípravné práce 

 Aby mohly práce začít, musí být dokončeny předcházející práce, na 

kterých montáž fasády přímo navazuje. Musí být dokončený hlavní nosný systém 

z keramických cihel, na který se fasáda montuje. Musí být osazeny výplně otvorů a 

prosklených ploch. Dokončeno a zkontrolováno lešení. Lešení musí splňovat 

požadavky ČSN EN 12 810-1:2004 „Fasádní dílcová lešení a ČSN EN 12 811-1:2004 

„Dočasné stavební konstrukce“. Po převzetí pracoviště se začne stavět lešení okolo 

objektu, resp. Podél zateplovaných fasád. Lešení se musí předat písemnou formou 

zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem s podpisem 

odpovědných osob. Lešení se musí řádně přikotvit k objektu a dostatečně odsadit od 

objektu kvůli umožnění manipulace s tepelnou izolací a jejímu nalepení. Lešení bude 

opatřeno ochranou plachtou na vnějším obvodu kvůli ochraně před prudkým sluncem, 

deštěm a pádem předmětů. Okolí domu musí být v pásu ohrožení padajícími předměty 

ohraničeno pevným zábradlím a tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám. 

Před zahájením bouracích nebo demontážních prací, případně úpravou podkladu, 

nejpozději však před prováděním základní vrstvy je potřeba okna, balkonové dveře, 

části balkonů, lodžií i prostor na zemi kolem a bezprostředně u objektu zakrýt PE 

ochrannou folií.  
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9.1.6 Pracovní podmínky, příprava podkladu 

ETICS lze obecně lepit téměř na všechny druhy podkladu. Před zahájením 

provádění musí být podklad suchý, čistý, dostatečně únosný a vyzrálý bez jakýchkoli 

drolivých a odlupujících se součástí a povrchových vrstev. Podklad musí být v pořádku 

po statické stránce. Případné trhliny ve svislém podkladu musí být předem 

zdokumentovány, stanovena jejich příčina a provedeno jejich vyspravení. 

Minimální průměrná pevnost povrchových vrstev v tahu musí být 200 kPa, 

přičemž minimální naměřená hodnota nesmí klesnout pod 80 kPa.  

Minimální rovinnost podkladu požadovaná pro pokládku ETICS je 20 mm/1 m 

v případě lepení ETICS na obvodový rámeček a 3 vnitřní terče. Celoplošné lepení 

tepelného izolantu nebo lepení bez mechanického kotvení vyžaduje podklad 

s rovinností max. 10 mm/1 m. 

Vzhledem k tomu, že práce nebude probíhat v zimních měsících, není potřeba 

zvláštních opatření proti námraze a sněžení. Je potřeba pouze dodržovat opatření proti 

větru a dešti dle n.v. 362/2005 Sb., a to zejména zastavení prací při silném větru 

(rychlost větší než 11km/hod) a při snížené viditelnosti (dohlednost menší než 30m) 

nebo při bouři a silném dešti. 

 

9.1.7  Složení a vybavení pracovní čety 

Tento druh práce nevyžaduje zvláštní osvědčení nebo kvalifikaci, pracovníci 

musí být proškoleni v bezpečnosti na staveništi a potřebné osvědčení o provádění 

musí mít dodavatelská firma jako celek (certifikát apod.) Pro jednotlivé operace je 

vyžadováno obvykle minimálně následující složení pracovní čety. Pro zajištění 

výstavby – vždy min. 1 odborný pracovník ve funkci stavbyvedoucí nebo mistr, který 

zadává a organizuje práci, zajišťuje materiál, kontroluje, přejímá a předává práce. Pro 

provedení ETICS – obvykle 3 odborní pracovníci, prokazatelně zaškolení dodavatelem 

systému na prováděnou technologii a 1 pomocný pracovník. Pro klempířské práce – 1 

vyučený klempíř. 

Realizační pracovníci musí být vybaveni osobními ochrannými prostředky. 

Ochranné pracovní pomůcky: 

 Ochranná přilba splňující ČSN 332030 

 Pevná pracovní obuv 

 Kalhoty s nohavicemi 

 Reflexní vesta 
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 Pracovní rukavice 

 Ochranné brýle 

Použité nářadí a přístroje: 

 Kladivo 

 Olovnice, provázek 

 Vodováha 

 Úhelník 

 Kleště 

 Nůžky 

 Pila na železo 

 Aku nýtovačka 

 

Elektrická vrtačka HITLI TE 2-M: 

Technické údaje: 

-rozměry:   352/89/203 mm 

-váha:     2,7 kg 

-otáčky příklepového vrtání: 930 rpm 

-max rozsah otvorů:  4-22 mm 

-energie příklepu:  18 J    Obr. 9.1.3 El. vrtačka HITLI TE  

-plná frekvence příklepu: 4600 impact/min  

-kapacita sklíčidla:   1,5-13 mm 

-max průměr otvorů (dřevo/kov/beton) 35/13/20 mm        

Aku. vrtačka HILTI SD 500 A22: 

Technické údaje: 

-rozměry (D x Š x V):   253 x 99 x 235 mm 

-rozsah rychlosti bez zátěže:  0 - 5000 rpm 

-výška:     235 mm 

-hmotnost:    2 kg 

-max. krouticí moment  10 Nm 

Obr. 9.1.4 Aku. vrtačka HILTI SD 500  
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Úhlová bruska HILTI DG-125 P: 

Technické údaje: 

- průměr kotouče: 125 mm   

- max. hloubka řezu: 35 mm 

- závit hnacího hřídele: 14 mm 

- otáčky na prázdno: 11000 rpm  Obr. 9.1.5 Úhlová bruska HILTI DG-125 P 

 

9.1.8 Postup montáže 

9.1.8.1 Založení ETICS 

ETICS se založí na soklovou zakládací lištu kotvenou pomocí vhodných 

hmoždinek a šroubů do keramického zdiva. Kotvení lišt se provede v počtu 3 ks/bm – 

viz obr. č. 7. V případě nerovného podkladu se v místě hmoždinek podloží soklová lišta 

plastovými distančními podložkami různých tlouštěk. Soklové lišty se mezi sebou 

vzájemně spojují plastovými distančními spojkami, které vymezují cca 2-3 mm širokou 

mezeru mezi soklovými lištami. V rozích a koutech se lišta seřízne přesně pod 

požadovaným úhlem pomocí úhlové kotoučové brusky. Někteří výrobci mají k dispozici 

také soklové rohové lišty. Na stavbě budou použity lišty z vytlačovaného hliníku. Spára 

mezi zakládací lištou a svislým podkladem je utěsněná PU tmelem v místech, kde není 

ETICS prováděn pod zakládací lištou. Je-li pod zakládací lištou ETICS (s deskami 

XPS), utěsňuje se spára mezi zakládací lištou a deskami XPS pomocí těsnící expanzní 

pásky.  Síťovina se přehne v druhé etapě po nalepení desek tepelné izolace přes jejich 

okraj a vtlačí se do nanesené stěrkové hmoty základní vrstvy – viz obr. č. 9.1.8.  

1 EPS 8 TENKOVRSTVÁ OMÍTKA 

1a XPS 8a KAMÍNKOVÁ OMÍTKA 

2a MW S PODÉLNOU ORIENTACÍ 

VLÁKEN 

9 „V“  DRÁŽKA  

2b MW S KOLMOU ORIENTACÍ 

VLÁKEN 

10a SOKLOVÁ ZAKLÁDACÍ LIŠTA 

3a LEPICÍ STĚRKA NA 40 (60)% 

PLOCHY 

10b PLASTOVÉ SPOJKY 

3b LEPICÍ STĚRKA PLNOPLOŠNĚ 

NANESENÁ 

11 HOBLOVANÝ HRANOL 

4 OTVOROVÁ VÝPLŇ 12a FASÁDNÍ HMOŽDINKA 

5 ZÁKLADNÍ VRSTVA  12b LEPICÍ KOTVA 

6a SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA 13 TĚSNÍCÍ PÁSKA 

6b OKAPNICE V NADPRAŽÍ 14 VNĚJŠÍ PARAPETNÍ PLECH 

6c ROHOVÁ LIŠTA 15 VNITŘNÍ PARAPET 
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6d DILATAČNÍ PROFIL 16 NAPOJOVACÍ OKENNÍ PROFIL 

7 DEKORAČNÍ PROFIL   

 

 

 

 

 

Obr. č.9.1.6: Legenda materiálů 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.9.1.7: Typický řez ETICS v soklové partii objektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.1.8 Vytyčení konstrukce 
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5.8.2 Lepicí stěrková hmota 

Desky na bázi EPS-F s podélně orientovanými vlákny se lepí k podkladu 

v převážné většině případů pomocí lepicí stěrkové hmoty nanesené na desku po celém 

obvodu v šíři cca 70-80 mm a na 3 vnitřní terče. Tvoří-li finální povrchovou úpravu 

ETICS tenkovrstvá omítka, musí být deska nalepena na min. 40% plochy. Tvoří-li 

finální povrchovou úpravu ETICS obklad, musí být každá deska nalepena na min. 60% 

plochy – viz obr. č. 9. Po přípravě lepící hmoty se pomocí zednické lžíce nebo 

v případě plnoplošného lepení pomocí zubového hladítka nanese lepící hmota na 

desky tepelné izolace.  

Desky se nalepí na podklad, lehce srovnají poklepem, pomocí vodováhy ustaví 

do svislé a vodorovné polohy a těsně dorazí k sousední desce. Lepicí hmota při tom 

nesmí vnikat do styčných spár mezi deskami. 

 

Obr. č. 9.1.9: Nanesení lepicí stěrky TI po obvodě a bodově   

 

 

 

Při lepení desek tepelné izolace platí následující základní technologická 

pravidla.  

Desky se osazují na těsný sraz tak, aby mezery mezi deskami nebyly širší než 

2 mm. Pokud vzniknou při osazení desek na bázi pěnového polystyrenu mezery širší 

než cca 4 mm, musí se vyplnit po celé své tloušťce PU pěnou.  

Používají se vždy pokud možno celé desky. Je-li nutno ojediněle použít malé 

přířezy, musí mít minimální šířku 150 mm a musí být vždy umístěny v ploše ETICS 

nikoli v detailech, okenních otvorech, rozích, nárožích apod.  

V rozích okenních otvorů se vždy zásadně umísťuje celá deska, nikde se zde 

nesmí sbíhat styčné spáry dvou sousedních desek – viz obr. č. 10 a 11. Na nárožích 

se desky tepelné izolace lepí po řadách na vazbu – viz obr. č. 12 
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Obr. č. 9.1.10: Správné nalepení TI v rohu     Obr. č. 9.1.11: Chybné nalepení TI v rohu  

okenního otvoru          okenního otvoru    

 

Obr. č. 9.1.12: Vazba desek TI v nároží  

 

9.1.8.3 Broušení tepelné izolace 

V případě nerovnosti povrchu desek na bázi EPS větší než je uvedeno níže, je 

možno desky po 1 až 2 dnech po nalepení přebrousit hoblíkem na polystyren 

s brusným skelným papírem, případně strojním hoblíkem na polystyren s odsáváním. 

Pro omítky zrnitosti 1,5 mm je max. odchylka rovinnosti 2 mm/m, pro omítky zrnitosti 2 

mm je max. odchylka rovinnosti 2,5 mm/m, pro omítky zrnitosti 3 mm je max. odchylka 

rovinnosti 3,5 mm/m. 

V případě technologické přestávky mezi nalepením desek na bázi pěnového 

polystyrenu a prováděním základní vrstvy delší než 14 dní je potřeba vždy polystyren 

přebrousit kvůli degradaci jeho povrchu vlivem UV záření. Technologický postup prací 
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je třeba načasovat tak, aby jednotlivé pracovní kroky na sebe navazovaly a nemusely 

se provádět vícepráce nebo platit delší dobu nájem lešení, zábory apod.  

 

9.1.8.4 Kotvení ETICS  

Kotvení ETICS se provádí ve většině aplikací. Primárním úkolem mechanických 

kotev je přenos zatížení od sání větru a přenos vlastní hmotnosti ETICS do podkladu. 

Pro provádění mechanického kotvení platí následující společná základní 

technologická pravidla. 

Druh a počet kotevních prvků vždy navrhuje statik, resp. projektant. Kotvení se 

u EPS-F a MW s podélnou orientací vláken provádí vždy po zatvrdnutí lepící vrstvy 

před prováděním základní vrstvy. Desky z MW s kolmo orientovanými vlákny se kotví 

přes speciální podložky před prováděním základní vrstvy nebo těsně po provedení 

základní vrstvy. 

Průměr vrtání otvorů pro kotvy je obvykle 8 mm. Vrtání se provádí do hloubky 

min. o 10 mm větší než je kotevní hloubka. Zdivo musí mít vždy tloušťku min. o 20 mm, 

a beton o min. 30 mm větší než je kotevní hloubka. Do zdiva a plynosilikátových 

materiálů se vrtá zásadně bez příklepu. 

Mechanické kotvení se neprovádí blíže než 100 mm od hrany objektu, hrany 

dilatační spáry, aktivní trhliny apod. Mechanické kotvení je možno provádět při 

teplotách nad 0°C. Nejdéle do 6 týdnů od osazení plastových fasádních hmoždinek 

musí dojít k jejich zakrytí základní vrstvou, jinak již hrozí jejich degradace vlivem UV 

zářením. Toto neplatí, jsou-li fasádní hmoždinky překryty víčky z EPS nebo MW. 

V oblasti soklu je nutno kotvit desky XPS v minimální výšce 300 mm nad upraveným 

terénem – viz obrč.9.1.8. 

Doporučeným řešením je nejprve pomocí rotační frézky předvrtat v určených 

místech otvory do tepelného izolantu a pak teprve provádět mechanické kotvení. Tyto 

otvory se následně zaslepí zátkou z materiálu shodného s tepelnou izolací v ploše. 

V případě, že se nepoužívá zaslepení hmoždinek víčkem z tepelné izolace, prokreslují 

se v zimních měsících hmoždinky na povrch fasády. 

9.1.8.5  Montáž hmoždinek se zatloukacím trnem 

Hmoždinka se nasune do vyvrtaného otvoru tak, aby talířek dosedl na povrch 

tepelné izolace. V případě potřeby se lehkým poklepáním na trn zasune hmoždinka do 

otvoru. Hmoždinka se několika údery kladivem nebo gumovou paličkou lehce zapustí 
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do tepelného izolantu. U správně usazené hmoždinky lícuje povrch hlavy trnu s lícem 

talířku hmoždinky. 

Pokud hmoždinka ve svém podkladu nedrží nebo vystupuje nad povrch tepelné 

izolace, musí být hmoždinka odstraněna, vzniklý otvor musí být vypěněn PU pěnou a 

poblíž musí být osazena nová hmoždinka. 

9.1.8.6  Množství kotev, rastr kotvení 

Množství kotev, rastr kotvení a typ kotvení určuje projektová dokumentace. 

V principu je vždy více kotev v okrajové oblasti podél nároží objektu, kde je největší 

sání větru. Šířka okrajové oblasti je závislá na šířce budovy (menším z obou rozměrů). 

Platí následující tabulka č.9.1.1. 

Šířka budovy do 8 m 8-12 m více než 12 m 

Okrajová oblast šířky 1 m 1,5 m 2 m 

Tab. č.9.1.1.: Definice okrajové oblasti v závislosti na šířce budovy  

Kotvy se nejčastěji umísťují v rozích desek tepelné izolace, v ploše a případně 

v polovině hran. Nejběžnější počet kotev  8 ks/m2. Blíže viz následující schémata – obr. 

č. 9.1.13 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9.1.13: Rozmístění fas. Hmoždinek  v počtu 8 ks/m2      

9.1.8.7 Provádění základní vrstvy 

Po dokončení tepelné izolace se provádí tzv. základní vrstva. Základní vrstva 

se skládá z výztužné plnoplošně armované vrstvy a v případě desek z minerální vaty 

ještě z vrstvy vyrovnávací. U desek na bázi pěnového polystyrenu se provádí broušení 

povrchu a vyrovnávací vrstva se tedy neprovádí. Připravená stěrková hmota se 

natáhne ocelovým zubovým hladítkem nejprve okolo rohů okenních a dveřních otvorů 

v diagonálním směru a dále pak všude tam, kde se vlepují výztužné rohové profily, 

dilatační profily, okapničky, profily do drážek, bosáží apod. Do natažené stěrkové 

hmoty se vtlačí výztužné profily předem zkrácené na potřebnou délku nebo potřebný 
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rozměr. Následně se pohybem hladítka vtlačí sklotextilní síťovina do stěrkové hmoty, 

přebytečná stěrková hmota se roztáhne do plochy nebo se stáhne a vrátí zpět do 

plastové nádoby – viz obr. č. 13,14,15,16. 

Po osazení výztužných profilů se nůžkami zkrátí výztužná sklotextilní síťovina 

na potřebnou délku, zpravidla 3 až 5 m. Rozmíchaná a připravená stěrková hmota se 

nanáší celoplošně na podklad pomocí ocelového zubového hladítka a pohybem 

hladítka se rovnoměrně rozetře. Sklotextilní síťovina se poté přitiskne na nanesenou 

stěrkovou hmotu, do které se zatlačí opakovanými pohyby hladítka směrem shora dolů. 

Při napojování dvou sousedních textilií musí být dodržen jejich vzájemný přesah min. 

100 mm – viz obr. č.1.  

Sklotextilní síťovina musí být vyrovnána ve stěrkové hmotě bez záhybů. 

Síťovina musí být kryta z obou stran stěrkou v tl. min. 1 mm, v přesazích min. 0,5 mm. 

Optimální poloha síťoviny je cca v 1/3 její tloušťky (měřeno od vnějšího povrchu).  

Optimální tloušťka základní vrstvy je cca 3-4 mm. 

Před prováděním další vrstvy, tj. základního nátěru nebo již přímo finální 

povrchové úpravy musí základní vrstva vyschnout. Obvyklá technologická přestávka je     

2-7 dní dle povětrnostních podmínek a specifikací výrobce. 

V místech zvýšeného mechanického namáhání, v soklových oblastech a 

v úrovni celého 1.NP, se aplikuje zdvojená sklotextilní síťovina. Nejprve se do čerstvě 

nanesené stěrkové hmoty na povrch tepelného izolantu vtlačí hladítkem speciální 

zesílená výztužná síťovina s velikostí ok 6x6 až 7,5 x 7,5 mm. Pruhy síťoviny se kladou 

vedle sebe na těsný sraz bez překrytí okrajů a pohybem hladítka se síťovina v celé 

ploše dokonale vtlačí do stěrkové hmoty. Po technologické přestávce v délce cca 2-7 

dní se provádí základní vrstva popsaná výše v tomto odstavci. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9.1.14: Diagonální vyztužení ETICS v rozích okenních otvorů 
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Obr. č. 9.1.15: Vyztužení ETICS v nadpraží, ostění a oblasti parapetu 

 

 

Obr. č. 9.1.16: Vložený dilatační profil do dilatační        Obr. č. 9.1.17: Výztužný rohový profil do do 

dilatační spáry     spáry v nároží     

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9.1.18: Přesah výztužné sklotextilní síťoviny 
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Obr. č. 9.1.19: Typový detail - vodorovný řez ostěním okenního otvoru 

                              

Obr. č. 9.1.20: Typový detail - svislý řez nadpražím okenního otvoru 

 

Obr. č. 9.1.21: Typový detail – vodorovný řez dilatační spárou 
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9.1.8.8  Osazení parapetů 

Parapety budou vyrobeny na míru. Před jejich výrobou bude klempířem 

zaměřen každý stavební otvor. Na míru zhotovený parapet se lepí vhodnými lepidly, 

která nepoškozují ETICS, např. PU na vyspárovaný a vyzrálý povrch základní vrstvy. 

Parapety z TiZn plechu musí být vždy celoplošně odseparovány od cementové 

základní vrstvy kvůli zamezení případné koroze plechu. Před lepením parapetu je 

nutné nalepit ze spodní strany parapetu podél hrany ETICS těsnící prodyšnou 

expanzní pásku a dávat pozor na správné zasunutí parapetu do drážky v rámu okna 

tak, aby voda z okna stékala na parapetní plech. Boky parapetního plechu musí být 

opatřeny drážkou pro bezpečný odtok vody. V ideálním případě je boční drážka nebo 

boční lišta lehce zapuštěna do ostění viz obr. č. 21 a 22. Přesazení hrany parapetu 

před rovinu fasády musí být min. 30 mm. 

 

 

             

 

 

 

 

Obr. č. 9.1.22: Typový detail - svislý řez parapetem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9.1.23: Typový detail - podélný řez parapetem 

9.1.8.9 Provádění základního nátěru 

Základní nátěr bude proveden na vyzrálý a vyschlý povrch základní vrstvy, který 

se v případě potřeby může ještě lehce přebrousit skelným papírem. Připravená 
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nátěrová hmota se nanáší ručně válečkem nebo štětcem, možné je i strojní nanášení. 

Obvyklá technologická přestávka před prováděním omítek je min. 24 hodin, případně 

více podle povětrnostních podmínek.   

 

9.1.8.10  Provádění tenkovrstvých omítek 

Tenkovrstvé omítky se natahují ručně na připravený, suchý, čistý a únosný 

podklad, tj. základní vrstvu. Omítky se nanáší ocelovým hladítkem a pohybem shora 

dolů se roztahují na tloušťku zrna. Krátce po jejich zavadnutí se omítky strukturují 

přímočarým nebo krouživým pohybem. Podle druhu omítky a požadavku projektanta se 

vytváří rýhovaná nebo škrábaná struktura. Vymezení denního záběru je vhodné volit 

na hranách objektu. V případě velkých ploch bez členění se záběr vymezí nalepením 

samolepící papírové pásky. V takovém případě však existuje riziko viditelného napojení 

omítky. Samolepící papírová páska se používá i na rozhraní různě barevných ploch. 

 

9.1.8 Popis kontrol jakosti a provedení 

9.1.9.1 Kontrola vstupní 

 U všech materiálů určených k provádění zateplení obvodového pláště bytového 

domu A1 musí být provedena přejímací kontrola. Každý materiál musí být 

opatřen průvodním listem, který vydává odběrateli dodavatel.  

 Průvodní list musí obsahovat potvrzení útvaru technické kontroly dodavatele, že 

materiál odpovídá projektu, příslušným technickým normám a předpisům, které 

stanovují požadavky na vzhled, odchylky, značení, manipulaci apod. 

 Na staveništi dochází také k přejímce materiálu, a to od dopravce vedoucímu 

čety. Kontroluje se hlavně množství dovezeného materiálu, jeho označení, 

povrchy obalů, hrany a datum výroby. Výsledek kontroly musí být zaznamenán 

do dodacího listu dopravce a do KZP stavby. Přejímací kontrola je prováděna 

v rozsahu stanoveném v Plánu kontrol a zkoušek.  

9.1.9.2 Kontrola mezioperační 

Při montáži materiálu je nutno průběžně kontrolovat zejména: 

  Shodnost polohy osazovaných materiálů s polohou dle PD, 

  Hodnoty odchylek (doporučené orientační hodnoty mezních odchylek, tloušťka 

spár), 
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 Správnost provedení překrytí sklotextilní síťoviny tj. (dodržení přesahů síťoviny 

v příčném a podélném směru; v rozích okenních otvorů; kontrola neporušenosti 

síťoviny; kontrola nalepení 

 Dodržení předepsané skladby, hlavně druh a tloušťka tepelné izolace. 

 

Při provádění kontroly styků je nutno zejména: 

 Všeobecně – kontrolovat přesnost provedení konstrukčních spojů, určitý počet 

kotev, těsnost spojů, provázanost spojů EPS, 

 U betonových styků – rovinnost nanesené stěrky, dodržení dilatačních spár, 

hloubku hlavice kotev, 

 Zpracování malty (malta musí mít správnou konzistenci) 

 

9.1.9.3 Kontrola výstupní 

 Práce se přejímají po dokončení veškerých prací prováděných na zateplení 

obvodového pláště bytového domu A1, včetně dokončení detailů. 

Pří přejímce prací na obvodovém tepelně izolačním kontaktním systému se kontroluje: 

 Zda provedená konstrukce odpovídá PD popř. smlouvě o dílo, 

 Kvalita provedených prací, 

 Schopnost plnění funkce tepelně izolační kce, (měření termovizí), 

 Zda vlastnosti použité malty a zvolený typ kotev odpovídají požadavkům,  

 Dodržení mezních úchylek, zejména úchylek celých částí stanovených 

projektem nebo uvedených v ČSN, 

 Stav a vzhled provedených prací, hlavně požadovaná barevnost a rovinnost 

povrchu, napojení na plechy atik a napojení na střešní hydroizolaci.   

Pří přejímce provedené konstrukce musí dodavatel prací zateplení obvodového 

pláště předložit tyto doklady: 

 Osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávek materiálů vydaná výrobcem 

materiálů, 

 Osvědčení o kvalitě materiálů, jichž bylo použito při zateplení obvodového 

pláště, 

 Výkresy konstrukcí s uvedenými mezními úchylkami od projektu, 

 Zápisy o průběžné přejímce dílčích smontovaných konstrukcí, 

 Zápisy o přejímce zakrytých konstrukcí a prací, 

 Zprávy (protokoly) o zkouškách průkazních a kontrolních.  
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O každé přejímce provedených prací a smontovaných konstrukcí musí být sepsán 

zápis. 

 

9.1.10 Životní prostředí 

 

Péče o životní prostředí a jeho ochrana je rovnocennou a neoddělitelnou 

součástí všech výrobních procesů na stavbě. Vychází z vyhlášené environmentální 

politiky v ČR a zavedeného a certifikovaného integrovaného systému managementu.  

Ustanovení předpisů týkajících se ŽP musí být při provádění stavby dodržována 

rovněž při skladování materiálů, jejich manipulaci, při nakládání s chemickými látkami a 

prostředky a při nakládání s odpady. Požadavky na ochranu ŽP při realizaci stavebních 

prací jsou konkrétně obsaženy v podmínkách stavebního povolení, které v určených 

případech obsahuje i stanovisko dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. 

Za dodržování a kontrolu dodržování platné legislativy, podmínek stavebního povolení 

a platných interních předpisů zodpovídá při provádění stavby stavbyvedoucí. 

Platná legislativa (vše ve znění pozdějších předpisů): 

 Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí (ŽP) 

 Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP v období přípravy, provádění a 

užívání stavby  

 Vyhláška č.457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších 

otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí 

 

9.1.10.1 Zabezpečení chráněných porostů, území, objektů a 
ochranných pásem 

 

V případě, že v souvislosti s přípravou a realizací stavby dojde ke styku 

s chráněným územím, památkově chráněným objektem nebo ochranným pásmem, 

musí být dodržována opatření k jejich ochraně uvedená ve stavebním povolení pro 

stavbu, ve stavebním povolení pro dočasné zařízení staveniště (pokud bylo vydáno 

samostatně) a v souvisejících předpisech (vše ve znění pozdějších předpisů): 

 Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  

 Vyhláška č.395/1992 Sb., kterou se provádí ustanovení zákona ČNR č.114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny 
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 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

 

 

9.1.10.2  Hluk a vibrace 

 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku a vibrací jsou stanoveny v NV č.148/2006 Sb. 

Stavba musí dodržovat nejvyšší přípustné limity hluku a vibrací stanovené v nařízení 

vlády, případná omezení, uvedená ve stavebním povolení a místní prováděcí vyhlášce. 

Zařízení, jež jsou zdrojem hluku a vibrací, se mohou provozovat pouze podle 

pokynů stanovených výrobcem. Každý pracovník při práci s těmito zařízeními je 

povinen používat předepsané ochranné pomůcky. 

Platná legislativa (ve znění pozdějších předpisů): 

 Nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. 

 

5.10.1.  Emise a prašnost 

 

Všichni zúčastnění pracovníci jsou povinni dodržovat zákon č.86/2002 Sb. Musí 

dbát zejména na to, aby: automobily, stavební stroje a mechanizace byly v dobrém 

technickém stavu. Dále aby byly veškeré těkavé látky a paliva skladovány a používány 

pouze v souladu se zvláštními právními předpisy. Veřejné komunikace budou chráněny 

před znečištěným při výjezdu automobilů, stavebních strojů a mechanizace ze 

staveniště pomocí vysokotlaké čistící stanice. Platná legislativa (vše ve znění 

pozdějších předpisů): 

 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší,  

 Vyhláška č.13/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska 

ochrany ovzduší,  

 Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

 

9.1.11   Odpady 

 

Všichni zúčastnění pracovníci musí nakládat s odpady vznikajícími při této 

činnosti v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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Stavbyvedoucí je povinen zajisti zejména při předpokládaném vzniku nebezpečných 

odpadů (NO) následující. Je také povinen mít na stavbu souhlas k nakládání s NO. 

Shromažďování vzniklých odpadů bude probíhat pouze na vymezených a označených 

místech (nádobách). Bude zajištěno zabezpečení nádob s odpady před nežádoucím 

znehodnocením, odcizením nebo únikem škodlivin. Proběhne seznámení pracovníků 

s tím, kde se jaký odpad shromažďuje. Odpad se bude předávat pouze osobám 

oprávněným k podnikání v oblasti nakládání s odpady dané kategorie (např. NO). Bude 

probíhat vedení průběžné evidence vzniklých odpadů v rozsahu stanoveném 

vyhláškou č.383/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

Stavbyvedoucí je přitom povinen v rámci své působnosti předcházet vzniku odpadu, 

omezovat jeho množství a zabránit jeho vzájemnému mísení. 

Platná legislativa (vše ve znění pozdějších předpisů): 

 Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech,  

 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,  

 Zákon č.477/2001 Sb., o obalech,  

 Vyhláška č.376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

 Vyhláška č. 641 /2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a 

ohlašování údajů z této evidence,  

 Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly,  

 Vyhláška č.382/2001 Sb.,  o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské 

půdě 

 

9.1.11.1 Chemické látky a přípravky (CHLP) 

 

Všichni zúčastnění pracovníci musí nakládat s chemickými látkami a přípravky 

potřebnými při stavební činnosti v souladu se zákonem č.356/2003 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

Stavbyvedoucí je zejména povinen zajistit aby: 

CHLP byly skladovány v originálních obalech, v případě potřeby rozlévání CHLP 

z originálních obalů musí být CHLP rozlévány pouze do odpovídajících obalů 

označených štítky, na štítku musí být celý název dané CHLP a grafické symboly 

nebezpečnosti dané látky a R-větami a S-větami, 

v blízkosti skladovacího místa byla umístěna havarijní souprava pro případ úniku CHLP 

a bezpečnostní listy CHLP, 
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pracovníci dodržovali stanovené postupy a používali předepsané osobní ochranné 

pomůcky, 

pracovníci pracující s nebezpečnými CHLP klasifikovanými jako vysoce toxické byli 

prokazatelně zaškoleni osobou odborně způsobilou, 

pracovníci pracující s nebezpečnými CHLP s vlastnostmi klasifikované jako vysoce 

toxické, žíravé, karcinogenní, označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-

větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61 byly prokazatelně 

seznámeni s nebezpečnými vlastnostmi CHLP a „Písemnými pravidly“ pro používanou 

CHLP, 

s prázdnými obaly od nebezpečných CHLP bylo nakládáno jako s nebezpečným 

odpadem. 

Platná legislativa (vše ve znění pozdějších předpisů): 

 Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích,    

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,  

 Vyhláška č.641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a 

ohlašování údajů z této evidence,  

 Vyhláška č.232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající 

se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek  a  chemických 

přípravků 

 Vyhláška č. 371/2008 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu 

k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku,  

 Zákon č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými CHLP. 

 

9.1.11.2 Ochrana povrchových a podzemních vod 

 

V průběhu stavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových 

vod a ohrožování kvality podzemních vod ohrožováním jejich prostředí. Všichni 

zúčastnění pracovníci musí dbát zejména na: 

 zabránění úkapů a úniku ropných produktů, asfaltů, CHLaP a jiných závadných 

látek při jejich přepravě, skladování a použití, 

 shromažďování nebezpečných odpadů pouze v nepropustných nádobách k tomu 

určených 

 Stavbyvedoucí musí dbát zejména na to, aby: 
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 hygienické vybavení staveniště bylo zřízeno, provozováno a udržováno ve shodě 

se stavebním povolením, 

 odběr pitné a užitkové vody byl prováděn na základě platné smlouvy s vlastníkem 

veřejného vodovodu, 

 odběr povrchové nebo podzemní vody byl prováděn na základě platného 

povolení vodoprávního úřadu, 

 odvádění povrchové vody bylo prováděno na základě platné smlouvy s majitelem 

kanalizace v míře znečištění a v množství stanoveném kanalizačním řádem. 

Platná legislativa (vše ve znění pozdějších předpisů): 

 Zákon č.254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), 

 Zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a související předpisy. 

 
 
9.1.12  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci všech pracovníků na stavbě je základním 

požadavkem, který je nutné beze zbytku plnit. Základním předpisem pro bezpečnost 

práce je Zákoník práce. Při práci jsou všichni povinni se řídit i dalšími předpisy, které 

jsou specifikovány v závěru kapitoly. 

Pracovníci obsluhující svářecí zařízení musí být seznámeni s návodem 

k obsluze tohoto zařízení, bezpečnostními předpisy, požárními předpisy 

a poplachovými směrnicemi.  Musí být zaškoleni v obsluze těchto zařízení 

a přezkoušeni z odborné způsobilosti. Elektrické a ruční nářadí bude používáno 

v souladu s návodem výrobce, nebude jakkoliv upravováno (odstraňování ochranných 

krytů aretování dvouručních spínačů apod.) výměnné doplňky (řezné, brusné kotouče) 

budou použity dle typů stanovených výrobcem. Elektrické nářadí a prodlužovací kabely 

budou mít platné revize prováděné v termínech stanovených pro stavby. Ruční nářadí 

a nástroje budou v předepsaném technickém stavu.  

Zvláště je třeba dbát bezpečnostních předpisů při dopravě a manipulaci 

s materiálem a při pracích ve výškách. Z nich zejména každá manipulace s břemeny 

se provádí za dozoru zodpovědné osoby, na zdvihacích zařízeních musí být 

vyznačeno dovolené zatížení. Ti, kteří pracují s rozpouštědly, si musí chránit oči 

alespoň brýlemi. Všichni pracovníci budou používat stanovené pracovní pomůcky 

(ochranné přilby, ochranné oděvy, pracovní obuv, ochranné brýle, vhodné pracovní 

rukavice). 
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Je třeba dbát na to, aby na pracovišti byl pořádek. Při práci ve výškách a nad 

volnou hloubkou bude vždy upřednostňováno kolektivní zajištění (ochranné zábradlí, 

lešeňová konstrukce, závěsné lávky apod.) před osobním zajištěním. V případě 

nutnosti použít osobní protipádové zajišťovací prostředky budou vždy před zahájením 

prací stanoveny zajišťovací body na jednotlivých částech pracoviště a všichni 

pracovníci s nimi budou prokazatelně seznámeni. Před zahájením prací provede 

vedoucí zaměstnanec stavby kontrolu platnosti školení všech pracovníků pro práci ve 

výškách, platnost lékařských prohlídek a platnost revizí všech prostředků osobního 

zabezpečení (lana, záchytné kladky, postroje, jistící karabiny, kompresní smyčky, 

apod.)   

V případě práce s těkavými rozpouštědly a lepidly v  nedostatečně větraných 

prostorách je nutno práci přerušit vždy na 10 minut nejdéle po jedné hodině, v případě 

nevolnosti okamžitě. Za dodržování režimu práce za ztížených podmínek zodpovídá 

vedoucí čety. 

Vedoucí zaměstnanec stavby je povinen zajistit měření koncentrace plynů 

v uzavřených prostorech, nebo zajistit cirkulaci vzduchu v těchto prostorech (nucený 

oběh).  

Dodržování pitného režimu je popsáno v MP BOZP a PO - oblast: péče o lidské 

zdroje v článku Ochranné nápoje. 

Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni z bezpečnosti práce a seznámeni 

s technologickým předpisem pro danou činnost.   

Za kontrolu řádného dodržování ochranných a bezpečnostních opatření, za 

seznámení pracovníků s riziky, zodpovídá stavbyvedoucí. 

  Platná legislativa (vše ve znění pozdějších předpisů): 

 Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

 Zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce,  

 Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,  

 Vyhláška č.432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 

odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 

náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

 Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
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 Vyhláška MV č.246/2001 Sb.,  o stanovení podmínek požární bezpečnosti                

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška        o požární prevenci), 

 Nařízení vlády č.201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, 

 Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

 Vyhláška č.19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti,   

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a související předpisy,  

 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související 

předpisy,  

 Nařízení vlády č.190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

stavební výrobky označované CE,  

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

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 

dezinfekčních prostředků. 

 

9.1.13 Související normy a předpisy 

ČSN 732901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů 

(ETICS) 

ČSN 73 3610  Navrhování klempířských konstrukcí (04/2008) 

ČSN 73 0810  Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

ČSN 73 0822 Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu 

stavebních hmot.  

ČSN 73 0833  Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0834  Požární bezpečnost staveb – Změny staveb 

ČSN 73 0802:2009 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky 

ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – část 3: Návrhové hodnoty veličin 

ČSN EN 13499 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – vnější 

tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z pěnového 

polystyrenu – Specifikace 
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ČSN EN 13500  Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – vnější 

tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z minerální vlny – 

Specifikace 

ČSN 26 9030  Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou 

manipulaci a skladování (+změna Z1)  

ČSN 64 00 90 Plasty. Skladování výrobků z plastů 

ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti – Požadavky (04/2009) 

ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky 

s návodem na použití (06/2005) 

ČSN OHSAS18001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Požadavky (03/2008) 

ČSN ISO/IEC27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy 

managementu bezpečnosti informací - Požadavky (10/2006) 

ČSN 73 8101  Lešení 
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9.2.1 Identifikační údaje 

 

Název stavby:  Bytový dům A1 

   Slavkov u Brna k.ú.(750301) 

   Jihomoravský 

   Vyškov 

 

Investor:  KALÁB stavební firma, s.r.o. 

Vídeňská 15,  

639 00 Brno  

    

Zhotovitel:  PSG a.s. 

   Lučná 83 

   760 01 Zlín 

 

Projektant:  ATELIÉR ZLÁMAL 

   Vídeňská 13,  

639 00 Brno 

 

9.2.2 Obecné informace o objektu 

  

Nová moderní výstavba zděné bytové jednotky domu A1, (dům ma výtah -

 bezbariérové bydlení) vychází z jednoduchých tvarů. Je situována v jihozápadní části 

města na osluněném rovinatém pozemku, kde je ze severní strany lemována ulicí 

Slovákova. Návrh zastavěnosti území je do detailu propracovaný projekt rezidenčního 

bydlení na pozemku p.č. 354/1. V architektonickém konceptu jsou společně řešeny 

stavby pro bydlení, nová obslužná komunikace, sadové úpravy i odvod dešťových vod. 

Objekt nově navrženého domu bude sloužit pro bydlení. Jednotlivé bytové jednotky 

v nadzemních podlažích jsou navrženy klasického bytového uspořádání. Každá 

jednotka obsahuje předsíň, koupelnu, WC, kuchyňský kout jako součást obytné 

místnosti, případně samostatnou kuchyň, další pokoje a šatnu. Ke každé bytové 

jednotce přísluší i sklepní koje, které jsou umístěné v prostoru1.PP, stejně jako 16 

parkovacích míst pro osobní auta, s jedním stáním určeným pro osobu s omezenou 

schopností pohybu. 
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9.2.3 Popis hydroizolační vrstvy - PVC folie 

 Technologický předpis je zpracován pro povlakové hydroizolace bytového domu 

Slavkov u Brna, které jsou prováděné hydroizolačními PVC pásy. Předpis poskytuje 

informace, pokyny a zásady pro technicky a ekonomicky správné provedení 

hydroizolací střech proti srážkové vodě. Je určen pro pracovníky na stavbě bytového 

domu Slavkov u Brna. 

Kvalitní provedení hydroizolace je jednou ze základních podmínek trvanlivosti 

staveb určující užitnou hodnotu díla.  Cílem hydroizolace stavby je zamezit přístupu 

vody do chráněného či vnitřního prostředí stavby.  

Tento technologický předpis řeší technologický postup práce s PVC folií pro 

správné provedení povlakové krytiny na plochých střechách.  

Při použití výrobku Fatrafol-S 810 je třeba dodržovat pokyny jejich výrobce, který se   

zaměřuje na postup provádění izolací s přihlédnutím ke specifikům základních druhů 

kotvení. Parametry hydroizolační skladby, stejně jako způsob jejího provedení, určuje 

projektová dokumentace. Případné změny projektovaných parametrů řeší společně 

zadavatel se zhotovitelem spolu s projektantem podle konkrétních podmínek stavby, 

ale vždy ve shodě s požadavky na maximální trvanlivost stavby, kterou daný materiál 

umožňuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Obr.č. 9.2.1: Schéma skladby ploché střechy 
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Výhody PVC folie: 

 Systém FATRAFOL-S představuje spolehlivou hydroizolaci střešních plášťů proti 

vodě, sněhu a vlhkosti. Je vhodný pro všechna konstrukční řešení střech, tj. pro 

střechy jednoplášťové i víceplášťové větrané i nevětrané, s tepelně izolační 

vrstvou pod i nad krytinou, šikmé i ploché, pro střechy pochůzné i nepochůzné,  

s provozní vrstvou, s násypem kameniva nebo zeminy, se zahradní úpravou, 

zavodněné a další. 

 Podkladem pro střešní povlakovou krytinu systému FATRAFOL-S mohou být 

všechny běžné užívané stavební konstrukce (beton, betonové prefabrikáty, 

lehčený beton, dřevo, pěnový polystyren a polyuretan, minerálně vláknité desky, 

asfaltová krytina apod.) 

 Dlouhodobě odolává působení slunečního záření, jejich základní funkční 

vlastnosti se podstatně nemění v rozsahu teplot od -30 °C do +80 °C a jsou 

zpracovatelné za teplot od -5 °C do +40 °C, bez poškození snáší i velmi náhlé a 

opakované střídání teplot a krátkodobě snáší i extrémní přehřátí (například při 

svařování horkým vzduchem až 500 °C). 

 

Podkladem pro střešní povlakovou krytinu systému FATRAFOL-S mohou být 

všechny běžné užívané stavební konstrukce (beton, betonové prefabrikáty, lehčený 

beton, dřevo, pěnový polystyren a polyuretan, minerálně vláknité desky, asfaltová 

krytina apod.), a to jak u novostaveb, tak i při opravách, rekonstrukcích a modernizaci 

starších objektů. 

9.2.4 Materiály 

9.2.4.1 Specifikace jednotlivých materiálů 

Pro hydroizolační práce se budou používány pouze takové materiály, na které 

vydal výrobce ve smyslu zákona č.22/1997 Sb. a nařízení vlády č.190/2002 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů (včetně přejímaných předpisů Evropského společenství) ES 

prohlášení o shodě. Dodavatel materiálů musí předložit bezpečnostní a technické listy 

všech jím dodaných výrobků a materiálů. 

Základním hydroizolačním materiálem na bytovém domu A1 jsou fólie 

FATRAFOL 810, na bázi měkčeného PVC vyráběné válcováním a laminací se 

speciálně upravenými vlastnostmi pro účel hydroizolační vrstvy dle prostředí.  

Střešní fólie FATRAFOL 810 dobře odolávají všem běžně se vyskytujícím 

prostředím i celé řadě chemikálií. Z hlediska mechanických vlastností se fólie 

FATRAFOL vyznačují vysokou pevností v tahu i tlaku a vysokou roztažností. Vzniklé 
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deformace jsou přitom ve značném rozsahu vratné (elastické). Fólie také dobře 

odolávají bodovým namáháním různého charakteru (propíchnutí, natržení apod.) Fólie 

je navinuta na papírové trubici a opatřena vhodným obalem. Zabalené role jsou 

uloženy po 19ks na dřevných paletách. Návin role je 20 metrů a šířka je 2m. Tloušťka 

PVC vrstvy je 1,5mm. Druhy doplňkových výrobků z PVC pro snadnější utěsnění rohů, 

prostupů a spojů jednotlivých pásů jsou zobrazeny a popsány níže viz obr. 5.2 - 5.13  

Specifikace materiálů, lišty a těsnění: 

Zálivková hmota Pro pojišťování těsnosti svaru fólií Fatrafol 

PVC-P. K případnému ředění zálivkové hmoty dodává 

výrobce ředidlo pod obchodním označením L-494. Orientační 

spotřeba při celoplošném ošetření svarů 1 balení = 300 m2. 

         

Ředidlo k ředění zálivkových hmot určených pro pojišťování 

svaru fólií FATRAFOL z PVC. 

 

Tmel pro trvale elastické utěsňování styků hydroizolační fólie s 

kovy, plasty a stavebními hmotami. Tmelené plochy musí být 

suché a čisté. Neředí se. Nanáší se tmelící pistolí nebo 

stěrkou.  

Záplata pro překrytí kotvících prvků nebo poškozených míst 

hydroizolačního pláště. 

PVC krk k odvedení zabudované vlhkosti u všech typů střech. 

Doporučený počet – 3 ks na 100 m2. 

. 

Svodový díl k opracování svodu dešťové vody. Zabudované 

vtoky je nutno opatřit lapačem listí nebo kameniva. 

 

Rohový díl opracování Koutů a rohů hydroizolací z TPO fólií.  

 

      Vypouklí rohový díl opracování nároží hydroizolací z TPO fólií. 
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Držák k uchycení a utěsnění kabelů, televizních antén, 

elektrických vodičů a jiných uzavřených profilů lĤ 

prostupujících střechou. 

Obvodová kotvící lišta, liniově kotví hydroizolační povlak 

z TPO fólií k podkladu. Fólie z TPO umožňuje svařitelnost 

s fóliemi FATRAFOL horkým vzduchem. 

 

Pásek pertlovaný pro uchycení svislého vytažení na atiku. 

Pásek je vyroben z poplastovaného plechu. 

 

Obr. č.9.2.2 -9.2.13: Specifikace jednotlivých prvků 

 

9.2.4.2 Výkaz materiálů 

Střecha nad 3.NP (T2, T3) 

Název prvku Rozměr Jednotka Množství 

Plocha střechy T2  M2 23 

Střešní deska EPS S 1000x500 ks 46 

Střešní deska EPS S, spádové 2% 1000x500 ks 46 

Parotěsná zábrana 50mx2m M2 24 

Ochranná textilie 30mx2m M2 24 

FATRAFOL 810 20m x 2m M2 24 

Obvodové kotvící lišty  4mx0,06m M 22,5 

Kotvy/trubkové nýty 30x8 ks 40 

Klempířské prvky/atika 2000x0,66 M 14,6 

Plocha střechy T3  M2 243 

Střešní deska EPS S 1000x500 ks 486 

Střešní deska EPS S, spádové 2% 1000x500 ks 486 

Parotěsná zábrana 50mx2m M2 250 

Ochranná textilie 30mx2m M2 250 

FATRAFOL 810 20mx2m M2 250 

Obvodové kotvící lišty  4mx0,07m M 197 

Kotvy/trubkové nýty 30x8 3/M2 729 

Klempířské prvky/atika 2000x0,66 M 86 

Střecha nad 4.NP 

Název prvku Rozměr Jednotka Množství 

Plocha střechy T1 
 

M2 375 

Střešní deska EPS S 1000x500 ks 800 

Střešní deska EPS S, spádové 2% 1000x500 ks 800 
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Parotěsná zábrana 50mx2m M2 400 

Ochranná textilie 30mx2m M2 400 

FATRAFOL 810 20mx2m M2 400 

Obvodové kotvící lišty  4mx0,07m M 150 

Kotvy/trubkové nýty 30x8 3/M2 1200 

Klempířské prvky/atika 2000x0,66 M 110 

Plocha střechy T5  M2 9 

Střešní deska EPS S 1000x500 ks 18 

Střešní deska EPS S, spádové 2% 1000x500 ks 18 

Parotěsná zábrana 50mx2m M2 9 

Ochranná textilie 30mx2m M2 9 

FATRAFOL 810 20mx2m M2 10 

Obvodové kotvící lišty  4mx0,07m M 12 

Kotvy/trubkové nýty 30x8 3/M2 30 

Klempířské prvky/atika 2000x0,66 M 12 

Tab. č. 9.2.1,9.2.2: Výkaz výměr hlavních kčních prvků 

 

9.2.4.3 Doprava, manipulace a skladování materiálu 

Většina materiálu pro hydroizolační vrstvu se přepravuje na místo pokládky na 

paletách po 19 ks. Doplňkový sortiment je obvykle dodáván zabalený v kartonových 

krabicích a PE obalech. Manipulace na stavbě probíhá obvykle ručně, vertikální 

doprava je zajištěna pomocí výtahu. Při manipulaci s materiálem je třeba postupovat 

opatrně, aby nedošlo k poškození materiálu mechanizačními prostředky, případně 

důsledkem pádu. Je třeba eliminovat riziko ohrožení života a zdraví pracovníků i škod 

na přepravovaném materiálu.  

Materiál v uzavřených přepravních obalech se skladuje do doby použití 

v podmínkách předepsaných jeho výrobcem. S výjimkou desek z XPS je nutno při 

dopravě, skladování i montáži pečlivě chránit izolaci před vlhkostí, deštěm a sněhem, 

protože zvlhnutím se podstatně snižuje její tuhost, pevnost a tepelně isolační 

vlastnosti. 

Pomocný materiál se bude až do doby zpracování skladovat v přepravních 

obalech, s nimiž je podle potřeby postupu prací přesunován ze skladu na místo použití. 

Pracovní nářadí, měřidla a drobnější materiál se skladují v uzamykatelném 

skladu. Jako sklad slouží stavební buňka umístěná ve východní části zařízení 

staveniště vedle vjezdu na staveniště. 

Plocha skladovaného materiálu musí být rovná a odvodněná. Ke skladování 

materiálu bude využita plocha ve východní části staveniště. Zde bude materiál složen 
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nákladním automobilem s rukou a odtud bude rozvážen stavebním strojem UNC 62 do 

staveništního výtahu.  

 

9.2.5 Připravenost 

9.2.5.1 Připravenost staveniště, převzetí pracoviště 

Před převzetím musí být staveniště v takové fázi, aby mohla realizace 

neprodleně začít. Musí být zajištěny skladovací plochy v dostatečném rozsahu, musí 

mít zpevněný povrch a musí být odvodněné. Dále musí být zajištěn přístup na 

staveniště pracovníkům montážní firmy a dopravcům materiálu. Staveniště musí být 

zajištěno proti vniku cizích osob. Musí být napojeno na zdroj el. energie a po celém 

obvodu stavby němu musí být přístup. Předání a převzetí pracoviště se provede 

bezprostředně před zahájením prací na provádění hydroizolace. Od objednatele prací 

přebere pracoviště stavbyvedoucí nejpozději 1 den před nástupem pracovní čety, 

připraví ho na následující práce a zajistí bezpečný přístup na střechu. Dále musí být 

zajištěn bezpečný způsob dopravy materiálů stavebním výtahem na střechu. Na střeše 

bude umožněno skladování materiálu (s ohledem na dovolené zatížení střešní 

konstrukce), ukládání odpadu, způsob jeho třídění a ekologické likvidace. Musí být 

splněna všechna nezbytná opatření v souladu s požadavky platných příslušných 

bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů. Na staveništi bude zajištěna 

koordinace součinných a navazujících prací. Součástí technologického předpisu je 

vypracovaný KZP s popsaným druhem, četností a způsobem provedení požadovaných 

a předepsaných zkoušek.  

Kontroluje se soulad s klíčovými požadavky ve schválené projektové 

dokumentaci (zejména rozměry, podkladní plochy apod.) a technologickými 

podmínkami jednotlivých používaných materiálů. 

Součástí převzetí je i kontrola dopravních tras pro přesuny pracovníků a 

materiálu v případě potřeby. Dále je podstatnou součástí převzetí staveniště i kontrola 

připojovacích bodů elektrické energie a pitné vody, podmínek pro umístění potřebného 

technologického zařízení a pronajímané části zařízení staveniště (WC, šatna, sklad 

apod.). 

Vyhovuje-li výsledek kontroly požadavkům technicky správného, bezpečného, 

plynulého a nerušeného průběhu výrobního procesu, převezme stavbyvedoucí 

podpisem zápisu ve stavebním deníku. V případě, že připravenost pracoviště 

neumožňuje zahájení prací, popíše stavbyvedoucí, který odpovídá za provedení 
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kontroly, zjištěné závady ve stavebním deníku a dohodne s objednatelem termín jejich 

odstranění a nové kontroly. 

9.2.5.2 Připravenost stavby, přípravné práce 

Aby mohly práce začít, musí být dokončeny předcházející práce, na kterých 

montáž hydroizolace přímo navazuje. Musí být dokončeny monolitické stropy a atiky 

v 3.NP a 4.NP. Lešení a výtah musí splňovat požadavky ČSN EN 12 810-1:2004 

„Fasádní dílcová lešení a ČSN EN 12 811-1:2004 „Dočasné stavební konstrukce“. 

Okolí domu musí být v pásu ohrožení padajícími předměty ohraničeno pevným 

zábradlím a tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Ohraničení musí být 

hotovo před započetím prací, případně úpravou podkladu, nejpozději však před 

prováděním základní vrstvy.  

 

9.2.6 Pracovní podmínky, příprava podkladu 

Hydroizolační práce s PVC fóliemi je přípustné provádět do nejnižší teploty 

ovzduší -5 °C. Za teplot pod +5°C se již doporučuje hydroizolační fólie před rozvinutím 

temperovat ve vytápěných prostorách co nejblíže místu zpracování. Práce nesmí být 

prováděny za deště a sněžení. Izolatéři mohou na položené hydroizolační fólie 

vstupovat pouze v obuvi s měkkou podešví, která vylučuje mechanické poškození fólie 

a přitom zaručuje bezpečnou chůzi po fólii bez nebezpečí uklouznutí a splňuje kritéria 

bezpečnostních požadavků na osobní ochranné pracovní prostředky. 

Vstup cizích osob na položené fólie je nezbytné omezit na minimum; zcela 

vyloučit je třeba pojíždění lehkou stavební mechanizací a dopravu a skladování 

těžkých břemen na nechráněné fólii.  

Horní plocha podkladu musí být souvislá a dostatečně pevná (při 10 % stlačení 

by měla dosáhnout hodnoty pevnosti v tlaku minimálně 70 kPa u nepochůzné střechy). 

Pevnost podkladu provozních střech se odvozuje od působícího zatížení a konstrukce 

provozního souvrství. Podklady musí být zbaveny všech nečistot a lokálních 

nerovností. Dle ČSN 731901 Navrhování střech, se pokládá rovinnost podkladu za 

vyhovující, nečiní-li odchylka od úsečky spojující 2m vzdálené body více než 5 mm. 

Podklad může být vlhký, nesmí ale na něm být kaluže vody, sníh nebo led. Maximální 

hmotnostní vlhkost pro ESP Stabil je 20%. Povlaky fólií FATRAFOL 810 podložky se 

na všech podkladech celoplošně podkládají netkanou textilií Aralep s plošnou 

hmotností 300 g.m-2. Před pokládáním tepelné izolace a hydroizolačních fólií musí být 

beton vyzrálý (podle prostředí nejméně 14 dnů od betonáže). Podklad musí mít 

dostatečnou pevnost v tlaku, pro tepelně isolační vrstvy se desky kladou ve dvou 
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vrstvách s vystřídanými styčnými spárami. Desky je nutno klást na těsný sraz. 

Vzhledem k tomu, že práce nebude probíhat v zimních měsících, není potřeba 

zvláštních opatření proti námraze a sněžení. Je potřeba pouze dodržovat opatření proti 

větru a dešti dle n.v. 362/2005 Sb., a to zejména zastavení prací při silném větru 

(rychlost větší než 11km/hod) a při snížené viditelnosti (dohlednost menší než 30m) 

nebo při bouři a silném dešti. 

 

9.2.7 Složení a vybavení pracovní čety 

Tento druh práce nevyžaduje zvláštní osvědčení nebo kvalifikaci, pracovníci 

musí být proškoleni v bezpečnosti na staveništi a potřebné osvědčení o provádění 

musí mít dodavatelská firma jako celek. Pro jednotlivé operace je vyžadováno 

minimálně následující složení pracovní čety. Pro zajištění výstavby 1 odborný 

pracovník ve funkci vedoucí cety, který zadává a organizuje práci, zajišťuje materiál, 

kontroluje, přejímá a předává práce. Pro provedení pokládání hydroizolace – 3 odborní 

pracovníci, prokazatelně zaškolení dodavatelem systému na prováděnou technologii a 

1 pomocný pracovník. Pro klempířské práce – 1 vyučený klempíř. 

Realizační pracovníci musí být vybaveni osobními ochrannými prostředky. 

Ochranné pracovní pomůcky: 

 Ochranná přilba splňující ČSN 332030 

 Pevná pracovní obuv 

 Kalhoty s nohavicemi 

 Reflexní vesta 

 

 Použité nářadí a přístroje: 
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Obr.č.9.2.14 + Tab. č.9.2.3: Legenda nářadí 

 

Elektrická vrtačka HITLI TE 2-M: 

Technické údaje: 

-rozměry:   352/89/203 mm 

-váha:     2,7 kg 

-otáčky příklepového vrtání: 930 rpm 

1 Horkovzdušný svařovací přístroji 12 Tmelící pistole 

2 Široko štěrbinová tryska 

 š. 40 mm 

13 Kleště nýtovací 

3 Ruční trhací zařízení 14 Nůžky na plech 

4 Mosazní kartáč 15 Kleště nýtovací 

5 Zalévací lahvička 16 Ochranné brýle 

6 Přítlačný váleček 17 Ochranné rukavice 

7 Dorážeče nýtů 18 Linkovač šňůrový 

 8 Zkušební jehla svárů 19 Tuška 

9 Svinovací metr 20 Metr skládací 

10 Nože ulamovicí 21 Kladivo 0,5kg 

11 Šroubovák rovný, křížový 22 Sekáč plochý 
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-max. rozsah otvorů:  4-22 mm 

-energie příklepu:  18 J 

-plná frekvence příklepu: 4600 impact/min  

-kapacita sklíčidla 1,5-13 mm 

-max. průměr otvorů (dřevo/kov/beton) 35/13/20 mm       Obr.č. 9.2.14:El. Vrtačka HITLI  

 

Aku. vrtačka HILTI SD 500 A22: 

Technické údaje: 

-rozměry (D x Š x V):   253 x 99 x 235 mm 

-rozsah rychlosti bez zátěže:  0 - 5000 rpm 

-výška:     235 mm 

-hmotnost:    2 kg 

-max. krouticí moment  10 Nm 

                  Obr.č. 9.2.16: Aku. vrtačka HILTI SD500  

Úhlová bruska HILTI DG-125 P: 

Technické údaje: 

- průměr kotouče: 125 mm   

- max. hloubka řezu: 35 mm 

- závit hnacího hřídele: 14 mm 

- otáčky na prázdno: 11000 rpm  Obr.č. 9.2.17: Úhlová bruska HILTI DG-125 P 

 

9.2.8 Postup montáže 

9.2.8.1 Instalace parotěsné vrstvy 

Parotěsná vrstva z asfaltových pásů bude provedena na stropní desce 3.NP a 

4. NP. Před položením bude provedena penetrace povrchu. Bude umístěna pod 

tepelně izolační vrstvu, co nejblíže vnitřnímu povrchu střešního pláště, volně, bez 

kotvení s podélnými i příčnými přesahy min. šířky 50 mm na podkladní vrstvu. 

Jednotlivé pásy  se plynotěsně spojují a napojují na všechny prostupující a ukončující 

konstrukce a prvky např. butylkaučukovou páskou. Podél atik a vystupujících 
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konstrukcí bude vytažena parotěsná vrstva na tyto konstrukce min. do úrovně horního 

povrchu tepelně izolační vrstvy. 

Parotěsná vrstva je v koutech a na rozích napojená překrytí spoje přířezkem, 

současně plní funkci pojistné hydroizolace, proto je odvodněna napojením do 

odvodňovacích prvků na samostatné odpadní potrubí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.9.2.18: Řešení rohového napojení hydroizolačních pásů 

 

Tab. č.9.2.4: Legenda materiálů 

9.2.8.2 Pokládka tepelně izolační vrstvy 

Tepelně izolační vrstvy z tuhých lisovaných desek EPS S se kladou bez mezer 

na těsný sraz, případně na vazbu. 

Prioritním požadavkem na kvalitu podkladu pro pokládku tuhých tepelně 

izolačních desek je jeho pevnost a rovinnost. Jednotlivé desky se pokládají volně a 

následně se kotví spolu s hydroizolační vrstvou k betonové desce. Nad monolitickou 

deskou 3.NP je pochůzná střecha, která je kotvena stabilizací provozní vrstvou 

2b Hydroizolační folie FATRAFOL 810 7 Pojistná zálivka 

3 Podkladní ochranná textilie 11 Tepelně izolační desky EPS S 

4 Spoj folií – horkovzdušně svařeno 11a Spádový klín EPS S  

5 Úchytný prvek s poplast. plechu 12 Parotěsná folie 

6 Kotvící prvek  42 Butylkaučuková páska 
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z betonové dlažby v některých místech kačírkem. Střecha nad 4.NP je nepochůzná a 

bude kotvena mechanickým kotvením. Tepelně izolační desky se kotví samostatně 

pouze v místech, kde se nemusí hydroizolace z PVC kotvit nižším než min. počtem 3 

kotvy na 1 m2. Tzn., že teleskopické kotvy pro kotvení EPS S se použijí jen tam, kde 

nebude EPS kotveno společně s hydroizolací. 

   

Obr. č.9.2.19: Teleskopické kotvy pro EPS S    

  

9.2.8.3 Kladení podkladní ochranné a separační vrstvy 

Pásy podkladní, ochranné textilie se na podklad kladou zcela volně, se 

vzájemnými podélnými a příčnými přesahy minimální šířky 50 mm. V přesazích se 

jednotlivé pásy spojují pouze bodově horkým vzduchem a stlačením. Plné svaření 

přesahů pásů ochranné vrstvy z netkané textilie je nutné pouze při aplikaci provozních 

vrstev na hydroizolaci, které by mohly zapříčinit shrnutí ochranné textilie.  

Folie musí být separována v ploše vodorovné i svislé podkladní textilii nebo 

jiným stejně účinným prvkem. Za větrného počasí se doporučuje volně položenou 

textilii dle potřeby dočasně zatížit (rolemi fólie, prkny apod.).  

 

9.2.8.4 Montáž obvodových úchytných prvků 

Ihned po položení podkladní nebo separační vrstvy z netkané textilie následuje 

montáž obvodových úchytných prvků, kterými jsou ohýbané profily z poplastovaného 

plechu různého tvaru a rozměrů dle účelu použití. Osazují se jednak po celém obvodu 

střechy (atika, nadezdívky), ale i v místech náhlé změny sklonu podkladu např. úžlabí, 

v místech výškových stupňů a hran, po obvodu vystupujících konstrukcí a prostupů 

střešním pláštěm. 
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Za správný výběr a dimenzování obvodových úchytných prvků zodpovídá 

montážní firma. V případě vzájemného přesazení je dilatování takto spojovaného 

obvodového prvku předepsáno ČSN 73 3610 max. po 6 m a délka prvku se upravuje 

nůžkami na plech. 

Při montáži obvodových úchytných prvků musí být respektovány dilatační spáry. 

V místech objektových dilatačních spár ve vodorovné ploše i na svislých konstrukcích 

musí být dilatované i obvodové úchytné prvky z poplastovaného plechu. Obvodové 

úchytné prvky připevňujeme k podkladu v předepsané rozteči pomocí mechanického 

kotvení vruty. Kotvící prvky musí vždy zasahovat až do staticky stabilní vrstvy střešního 

pláště, v případě atiky je to beton B20/25. 

Nalepením těsnícího profilu z lehčeného PE na obvodové úchytné prvky 

zabráníme podfouknutí větru pod krytinu a současně tím neomezíme odvedení vodní 

páry ze střešního souvrství. Po zakotvení obvodových úchytných prvků se jejich styčné 

nebo dilatační spáry přelepí samolepící páskou šířky min. 20 mm a následně překryjí 

páskem homogenní fólie šířky cca 80 mm. Tento se přivaří k poplastovanému plechu 

horkovzdušným svarem. 

Montáž obvodových úchytných prvků se provede ihned po položení ochranné 

textilie, slouží i pro její fixaci před účinky větru. 

9.2.8.5 Kladení hydroizolační folie FATRAFOL 810 

Hydroizolační fólie se klade na podklad zcela pokrytý ochrannou textilií a po 

osazení obvodových úchytných prvků. Pásy fólie se pokládají se vzájemnými 

podélnými a příčnými přesahy. Šírka podélného přesahu nesmí být menší než 50 mm 

– viz obr. 5.24. Při vymezení přesahů pásu je možno se řídit potiskem na lícové straně 

fólie, který je umístění 100 m od okraje pásu. Délka pásů se dle potřeby upraví nožem 

nebo nůžkami, pásy se nesmí trhat.        

  

1. 

           

2. 

3. 

1- Prostorová tvarovka vlnovec 

2- Prostorová tvarovka kužel 

3- Klempířský prvek z poplastovaného plechu 

Obr. č. 9.2.20: Mechanické kotvení spoje hydroizolace v ploše 
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Obr. č. 9.2.21: Mechanické kotvení spoje hydroizolace v rohu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9.2.22: Mechanické kotvení spoje hydroizolace v rozích 

Tab. č. 9.2.5: Legenda detailu mechanického kotvení spoje hydroizolace v rozích 

8.10 Hydroizolační folie FATRAFOL 810 3.20 Parotěsná zábrana – asfaltový pás 

9.10 Podkladní ochranná textilie 5.10 Tepelně izolační desky EPS S 

9.20 Pojistná zálivka 6.10 Ochranná textilie 

9.30 PU tmel 7.10 Kotevní prvek 
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9.2.8.6 Množství kotev, kotevní rastr 

Nejvýznamnější vnější silou působící na každou střešní krytinu je záporný tlak 

(sání) větru. Jeho velikost závisí na umístění budovy, způsobu osazení v terénu, výšce 

střechy nad terénem, jejím tvaru a sklonu, směru převládajících větrů, poměru délky k 

šířce budovy a dalších faktorech, přičemž v různých místech střechy je zatížení různé. 

K eliminaci nepříznivých účinků sání větru je proto vždy nezbytné zajistit sílu působící 

opačně. Hydroizolace nad 3. NP je částečně kotvena zatížením krytiny stabilizační 

vrstvou z kačírku a provozní vrstvou z betonových dlaždic kladených na umělohmotné 

terče. Hydroizolace nad 4. NP je kotvena mechanicky do železobetonové stropní 

desky. 

Návrh způsobu kotvení a zajištění střešního pláště proti nepříznivým účinkům 

záporného tlaku větru na budovu byl navržen dle zjednodušeného výpočtu na základě 

hodnot sání větru dle umístění. U pozemních staveb o výšce střešní roviny nad úrovní 

okolního terénu do 30 m lze použít následujícího zjednodušeného postupu 

dimenzování nezbytných stabilizačních opatření (stanoveno pro nadmořskou výšku 

700m, otevřený terén, nechráněnou budovu a tvarový součinitel, tj. poměru výšky 

budovy k její hloubce. Střešní plochu lze zjednodušeně rozdělit do tří oblastí s 

rozdílným zatížením sáním větru. Okrajový pás po obvodu střechy, jehož šířka činí 

1/10 menšího rozměru (rozměr kolmo na směr větru - šířka budovy nebo 2 x výška 

budovy), ale ne méně než 1 m, dále rohové oblasti tvořené průsečíky dvou sousedících 

okrajových pásů a středová oblast střechy mimo okrajové pásy (obr. 5.24 a tab. 5.7; 

5.8). Je-li statickým výpočtem prokázáno, může být vzájemná vzdálenost sousedních 

kotevních prvků větší než 500 mm; pak je nutné tepelně izolační desky kotvit 

samostatně. V opačném případě se hydroizolace z PVC kotví spolu s EPS S pomocí 

zatloukacích hmoždinek s pevnou talířovou hlavou a s rozpěrným trnem z oceli a 

antikorozní povrchovou úpravou do betonu, min. 3 kotvy na 1 m2.  

 

Obr. č.5.23.: Kotvení hydroizolace 
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Tab. č.5.7.: Střecha do 30m, mechanické kotvení 

 

Tab. č.9.2.8.: Střecha do 30m, kotvení zatížením 

Bodové kotvení fólie středem pásy (obr. 9.2.24). Kotvení se provádí v linii 

středem pásů standardními kotvícími prvky. Řada kotev se následně převaří páskem 

fólie FATRAFOL 810 šířky 160 mm. Osa kotevních prvků středové kotevní zóny musí 

být po celé délce pásu, resp. příslušném úseku střešní plochy v linii, bez vybočení, či 

nejednotné orientace oválných roznášecích podložek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.9.2.24: Kotvení hydroizolace 

 

Tab. č.9.2.9: Legenda detailu kotvení hydroizolace 

 

 

1.20 Parozábrana  510 Hydroizolační folie FATRAFOL 810 

3.10 EPS S 9.10 Horkovzdušný svár 

4.40 Ochranná textilie 9.20 Pojistná zálivka 
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Obr. č.9.2.25: Nýt trubkový, Průměr: 8 mm, Délka dříku:80 až 300 mm     

 

9.2.9 Detaily osazení střešních prvků 

9.2.9.1 Detail uložení betonové dlažby nad 3.NP, skladba T3 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.9.2  Detail uložení kačírku nad 3.NP, skladba T2 

 

 

 

 

1.50 Atika ŽB  

8.30 Klempířský prvek TIZN 

11.23 Plastová podložka  

7.10 Kotva do betonu 

8.10 Poplastovaný rohový plech 

9.10 Horkovzdušný svár 

9.20 Pojistná zálivka 
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9.2.9.3  Detail provedení atiky 

         

 

 

 

 

9.2.9.4 Detail provedení střešní vpusti 

 

 

 

 

 

 

 

8.10 Poplastovaný plech 7.10 Kotvící šrouby 

9.20 Pojistná zálivka 11.40 Kotvící prvek TIZN 

9.10 Horkovzdušný svár  5.10 Hydroizolační folie FATRAFOL 

810 6.10 Ochranná textilie 4.10 Tepelná izolace EPS 80 

3.20 Parozábrana, asfaltové pásy 1.50 Atika ŽB 

7.10 Kotevní prvek 9.20 Pojistná zálivka 

9.10 Horkovzdušný svár 11.40 Kotvící prvek TIZN 

9.20 Střešní vpusť svislá  5.10 Hydroizolační folie FATRAFOL 

810 6.10 Nástavec na vpusť – lapač nečistot 3.10 Tepelná izolace 2x EPS 200 
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9.2.10 Popis kontrol jakosti a provedení 

9.2.10.1 Kontrola vstupní 

 U všech materiálů určených k provádění zateplení obvodového pláště bytového 

domu A1 musí být provedena přejímací kontrola. Každý materiál musí být 

opatřen průvodním listem, který vydává odběrateli dodavatel.  

 Průvodní list musí obsahovat potvrzení útvaru technické kontroly dodavatele, že 

materiál odpovídá projektu, příslušným technickým normám a předpisům, které 

stanovují požadavky na vzhled, odchylky, značení, manipulaci apod. 

 Na staveništi dochází také k přejímce materiálu, a to od dopravce vedoucímu 

čety. Kontroluje se hlavně množství dovezeného materiálu, jeho označení, 

povrchy obalů, hrany a datum výroby. Výsledek kontroly musí být zaznamenán 

do dodacího listu dopravce a do KZP stavby. Přejímací kontrola je prováděna 

v rozsahu stanoveném v Plánu kontrol a zkoušek.  

9.2.10.2 Kontrola mezioperační 

Při montáži materiálu je nutno průběžně kontrolovat zejména: 

  Shodnost polohy osazovaných materiálů s polohou dle PD, 

  Hodnoty odchylek (doporučené orientační hodnoty mezních odchylek, tloušťka 

spár), 

 Správnost provedení překrytí sklotextilní síťoviny tj. (dodržení přesahů síťoviny 

v příčném a podélném směru; v rozích okenních otvorů; kontrola neporušenosti 

síťoviny; kontrola nalepení 

 Dodržení předepsané skladby, hlavně druh a tloušťka tepelné izolace. 

 

Při provádění kontroly styků je nutno zejména: 

 Všeobecně – kontrolovat přesnost provedení konstrukčních spojů, určitý počet 

kotev, těsnost spojů, provázanost spojů EPS, 

 U betonových styků – rovinnost nanesené stěrky, dodržení dilatačních spár, 

hloubku hlavice kotev, 

 Zpracování malty (malta musí mít správnou konzistenci) 

9.2.10.3 Kontrola výstupní 

 Práce se přejímají po dokončení veškerých prací prováděných na zateplení 

obvodového pláště bytového domu A1, včetně dokončení detailů. 

Pří přejímce prací na obvodovém tepelně izolačním kontaktním systému se kontroluje: 

 Zda provedená konstrukce odpovídá PD popř. smlouvě o dílo, 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

Fakulta stavební 

Bc. Jaroslav Stuchlík 

 

 

  - 142 - 

 Kvalita provedených prací, 

 Schopnost plnění funkce tepelně izolační kce, (měření termovizí), 

 Zda vlastnosti použité malty a zvolený typ kotev odpovídají požadavkům,  

 Dodržení mezních úchylek, zejména úchylek celých částí stanovených 

projektem nebo uvedených v ČSN, 

 Stav a vzhled provedených prací, hlavně požadovaná barevnost a rovinnost 

povrchu, napojení na plechy atik a napojení na střešní hydroizolaci.   

Pří přejímce provedené konstrukce musí dodavatel prací zateplení obvodového 

pláště předložit tyto doklady: 

 Osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávek materiálů vydaná výrobcem 

materiálů, 

 Osvědčení o kvalitě materiálů, jichž bylo použito při zateplení obvodového 

pláště, 

 Výkresy konstrukcí s uvedenými mezními úchylkami od projektu, 

 Zápisy o průběžné přejímce dílčích smontovaných konstrukcí, 

 Zápisy o přejímce zakrytých konstrukcí a prací, 

 Zprávy (protokoly) o zkouškách průkazních a kontrolních.  

O každé přejímce provedených prací a smontovaných konstrukcí musí být sepsán 

zápis. 

9.2.10 Životní prostředí 

 

Péče o životní prostředí a jeho ochrana je rovnocennou a neoddělitelnou 

součástí všech výrobních procesů na stavbě. Vychází z vyhlášené environmentální 

politiky v ČR a EU. 

Ustanovení předpisů týkajících se ŽP musí být při provádění stavby dodržována rovněž 

při skladování materiálů, jejich manipulaci, při nakládání s chemickými látkami a 

prostředky a při nakládání s odpady. Požadavky na ochranu ŽP při realizaci stavebních 

prací jsou konkrétně obsaženy v podmínkách stavebního povolení, které v určených 

případech obsahuje i stanovisko dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. 

Za dodržování a kontrolu dodržování platné legislativy, podmínek stavebního povolení 

a platných interních předpisů zodpovídá při provádění stavby stavbyvedoucí. 

Platná legislativa (vše ve znění pozdějších předpisů): 
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 Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí (ŽP) 

 Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP v období přípravy, 

provádění a užívání stavby  

 Vyhláška č.457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších 

otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní 

prostředí 

9.2.10.1 Zabezpečení chráněných porostů, území, objektů a 

ochranných pásem 

V souvislosti s přípravou a realizace stavby nedojde ke styku s chráněným 

územím, památkově chráněným objektem nebo ochranným pásmem, nemusí tedy být 

dodržována opatření k jejich ochraně uvedená ve stavebním povolení pro stavbu a 

v souvisejících předpisech (vše ve znění pozdějších předpisů): 

 Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  

 Vyhláška č.395/1992 Sb., kterou se provádí ustanovení zákona ČNR 

č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

9.2.10.2 Hluk a vibrace 

 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku a vibrací jsou stanoveny v NV č.148/2006 Sb. 

Stavba musí dodržovat nejvyšší přípustné limity hluku a vibrací stanovené v nařízení 

vlády. 

Stavební stroje s výraznými vibračními účinky je možné použít v blízkosti objektů po 

předchozím posouzení statického stavu dotčených objektů a se souhlasem majitele 

objektu. Od investora stavby je nutné vyžadovat pasportizaci původního stavu. 

Zařízení, jež jsou zdrojem hluku a vibrací, se mohou provozovat pouze podle pokynů 

stanovených výrobcem. Každý pracovník při práci s těmito zařízeními je povinen 

používat předepsané ochranné pomůcky. 

Platná legislativa (ve znění pozdějších předpisů): 

 Nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. 
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9.2.10.3 Emise a prašnost 

Všichni zúčastnění pracovníci jsou povinni dodržovat zákon č.86/2002 Sb.  

Musí dbát zejména na to, aby: 

- automobily, stavební stroje a mechanizace byly v dobrém technickém stavu, 

- pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny, 

- pojížděné nezpevněné plochy byly pro snížení prašnosti pravidelně kropeny, 

- veřejné komunikace byly chráněny před znečištěným při výjezdu automobilů, 

stavebních strojů a mechanizace ze staveniště, 

- veškerá paliva byla skladována a používána pouze v souladu se zvláštními 

právními předpisy 

Platná legislativa (vše ve znění pozdějších předpisů): 

 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší,  

 Vyhláška č.357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv 

z hlediska ochrany ovzduší,  

 Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích. 

9.2.11 Odpady 

 

Všichni zúčastnění pracovníci musí nakládat s odpady vznikajícími při stavební 

činnosti v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Stavbyvedoucí je povinen zajistit zejména: 

- shromažďování vzniklých odpadů na vymezených a označených místech 

(nádobách) 

- zabezpečení nádob s odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením 

nebo únikem škodlivin, 

- seznámení pracovníků s tím, kde se jaký odpad shromažďuje, 

- předávání odpadu pouze osobám oprávněným k podnikání v oblasti nakládání 

s odpady dané kategorie (např. NO), 

- vedení průběžné evidence vzniklých odpadů v rozsahu stanoveném vyhláškou 

č.383/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
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Stavbyvedoucí je přitom povinen v rámci své působnosti předcházet vzniku odpadu, 

omezovat jeho množství a zabránit jeho vzájemnému míšení. 

 

Platná legislativa (vše ve znění pozdějších předpisů): 

 Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech,  

 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,  

 Zákon č.477/2001 Sb., o obalech,  

 Vyhláška č.376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

 Vyhláška č. 641 /2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a 

ohlašování údajů z této evidence,  

 Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly,  

 Vyhláška č.382/2001 Sb., O podmínkách použití upravených kalů na 

zemědělské půdě 

9.2.11.1 Chemické látky a přípravky (CHLP) 

 

Všichni zúčastnění pracovníci musí nakládat s chemickými látkami a přípravky 

potřebnými při stavební činnosti v souladu se zákonem č.356/2003 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

Stavbyvedoucí je zejména povinen zajistit aby: 

- CHLP byly skladovány v originálních obalech, 

- v případě potřeby rozlévání CHLP z originálních obalů musí být CHLP 

rozlévány pouze do odpovídajících obalů označených štítky.  Na štítku musí být 

celý název dané CHLP a grafické symboly nebezpečnosti dané látky a R-

větami a S-větami, 

- pro CHLP nebyly používány obaly od potravin a nápojů – je to zakázáno! 

- v blízkosti skladovacího místa byla umístěna havarijní souprava pro případ 

úniku CHLP a bezpečnostní listy CHLP, 

- pracovníci dodržovali stanovené postupy a používali předepsané osobní 

ochranné pomůcky, 

- pracovníci pracující s nebezpečnými CHLP klasifikovanými jako vysoce toxické 

byli prokazatelně zaškoleni osobou odborně způsobilou, 

- pracovníci pracující s nebezpečnými CHLP s vlastnostmi klasifikované jako 

vysoce toxické, žíravé, karcinogenní, označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní 
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označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61 

byly prokazatelně seznámeni s nebezpečnými vlastnostmi CHLP, 

- s prázdnými obaly od nebezpečných CHLP bylo nakládáno jako 

s nebezpečným odpadem. 

Platná legislativa (vše ve znění pozdějších předpisů): 

 Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích,    

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,  

 Vyhláška č.641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a 

ohlašování údajů z této evidence,  

 Vyhláška č.232/2004 Sb.,  kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

chemických látkách a chemických přípravcích a o 

změně některých zákonů, týkající se klasifikace, 

balení a označování nebezpečných chemických látek 

a chemických přípravků 

 Vyhláška č.231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního 

listu k nebezpečné chemické látce a chemickému 

přípravku,  

 Zákon č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými CHLP. 

9.2.11.2 Ochrana povrchových a podzemních vod 

V průběhu stavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových 

vod a ohrožování kvality podzemních vod ohrožováním jejich prostředí. Všichni 

zúčastnění pracovníci musí dbát zejména na: 

- zabránění úkapů a úniku ropných produktů, asfaltů, CHLaP a jiných závadných 

látek při jejich přepravě, skladování a použití, 

- shromažďování nebezpečných odpadů pouze v nepropustných nádobách 

k tomu určených 

Stavbyvedoucí musí dbát zejména na to, aby: 

- hygienické vybavení staveniště bylo zřízeno, provozováno a udržováno ve 

shodě se stavebním povolením, 

- odběr pitné a užitkové vody byl prováděn na základě platné smlouvy 

s vlastníkem veřejného vodovodu, 
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- odběr povrchové nebo podzemní vody byl prováděn na základě platného 

povolení vodoprávního úřadu, 

- odvádění povrchové vody bylo prováděno na základě platné smlouvy 

s majitelem kanalizace v míře znečištění a v množství stanoveném 

kanalizačním řádem 

Platná legislativa (vše ve znění pozdějších předpisů): 

 Zákon č.254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), 

 Zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a související předpisy. 

9.2.12 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci všech pracovníků na stavbě je základním 

požadavkem, který je nutné beze zbytku plnit. Základním předpisem pro bezpečnost 

práce je Zákoník práce. Při práci jsou všichni povinni se řídit i dalšími předpisy, které 

jsou specifikovány v závěru kapitoly. 

Pracovníci obsluhující svářecí zařízení musí být seznámeni s návodem 

k obsluze tohoto zařízení, bezpečnostními předpisy, požárními předpisy 

a poplachovými směrnicemi.  Musí být zaškoleni v obsluze těchto zařízení 

a přezkoušeni z odborné způsobilosti.  

Elektrické a ruční nářadí bude používáno v souladu s návodem výrobce, nebude 

jakkoliv upravováno (odstraňování ochranných krytů aretování dvouručních spínačů 

apod.) výměnné doplňky (řezné, brusné kotouče) budou použity dle typů stanovených 

výrobcem. Elektrické nářadí a prodlužovací kabely budou mít platné revize prováděné 

v termínech stanovených pro stavby. Ruční nářadí a nástroje budou v předepsaném 

technickém stavu.  

Zvláště je třeba dbát bezpečnostních předpisů při dopravě a manipulaci 

s materiálem a při pracích ve výškách. Z nich zejména každá manipulace s břemeny 

se provádí za dozoru zodpovědné osoby, na zdvihacích zařízeních musí být 

vyznačeno dovolené zatížení. Ti, kteří pracují s rozpouštědly, musí si chránit oči 

alespoň brýlemi. Všichni pracovníci budou používat stanovené pracovní pomůcky 

(ochranné přilby, ochranné oděvy, pracovní obuv, ochranné brýle, vhodné pracovní 

rukavice). 

Je třeba dbát na to, aby na pracovišti byl pořádek. Na střechách se sklonem 

větším než 8° je nutno pracovníky zajistit ve smyslu předpisů BOZ před pádem. 

Nebezpečí na kluzkých fóliových střechách nelze podceňovat. Při práci ve výškách a 

nad volnou hloubkou bude vždy upřednostňováno kolektivní zajištění (ochranné 
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zábradlí, lešeňová konstrukce, závěsné lávky apod.) před osobním zajištěním. 

V případě nutnosti použít osobní proti pádové zajišťovací prostředky budou vždy před 

zahájením prací stanoveny zajišťovací body na jednotlivých částech pracoviště a 

všichni pracovníci s nimi budou prokazatelně seznámeni. Před zahájením prací 

provede vedoucí zaměstnanec stavby kontrolu platnosti školení všech pracovníků pro 

práci ve výškách, platnost lékařských prohlídek a platnost revizí všech prostředků 

osobního zabezpečení (lana, záchytné kladky, postroje, jistící karabiny, kompresní 

smyčky, apod.)   

V případě práce s těkavými rozpouštědly a lepidly v  nedostatečně větraných 

prostorách je nutno práci přerušit vždy na 10 minut nejdéle po jedné hodině, v případě 

nevolnosti okamžitě. Za dodržování režimu práce za ztížených podmínek zodpovídá 

vedoucí čety. 

Vedoucí zaměstnanec stavby je povinen zajistit měření koncentrace plynů 

v uzavřených prostorech, nebo zajistit cirkulaci vzduchu v těchto prostorech (nucený 

oběh).  

Dodržování pitného režimu je popsáno v MP BOZP a PO - oblast: péče o lidské zdroje 

v článku Ochranné nápoje. 

Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni z bezpečnosti práce a seznámeni 

s technologickým předpisem pro danou činnost.   

Za kontrolu řádného dodržování ochranných a bezpečnostních opatření, za seznámení 

pracovníků s riziky, zodpovídá stavbyvedoucí.   

Platná legislativa (vše ve znění pozdějších předpisů): 

 Zákon č.183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), 

 Zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce,  

 Nařízení vlády č.362/2005 Sb., O bližších minimálních požadavcích na BOZP  

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,  

 Vyhláška č.31/1993 Sb., O posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro  

účely sociálního zabezpečení,  

 Zákon č.133/1985 Sb., O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška MV č.246/2001 Sb., O stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),       

 Nařízení vlády č.494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu a okruh orgánů a institucí, kterým se 

ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, ve znění pozdějších předpisů  
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 Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů, nářadí, 

 Vyhláška č.19/1979 Sb., O vyhrazených zdvihacích zařízení,  

 Zákon č.48/1997 Sb., O veřejném zdravotním pojištění,  

 Zákon č.20/1966 Sb., O péči o zdraví lidu, 

 Zákon č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví,  

 Zákon č. 22/1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky,  

 Nařízení vlády č.190/2002 Sb., O technických požadavcích na vybrané 

stavební výrobky,  

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

 osobních ochranných pracovních prostředků,         

 mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 

 

 

9.2.13 Související normy a předpisy 

 

Normy: 

ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb. Základní ustanovení 

ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní 

stanovení 

ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie pro 

hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky  

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí (+ změny a, Z2, Z3) 

ČSN EN 206-1 Beton-část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (+ změny  

A1, A2, Z1, Z2, Z3) 

ČSN 73 1901 Navrhování střech. Základní ustanovení 

ČSN 73 2520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí  

ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí (04/2008) 

ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – Sklady (+ změna Z1) 

ČSN 26 9030 Skladování. Zásady bezpečné manipulace (+změna Z1)  

ČSN 64 0090 Plasty. Skladování výrobků z plastů 

ČSN EN ISO 527-3 Plasty. Stanovení tahových vlastností-část 3:Zkušební 

podmínky pro folie a desky 

ČSN EN 12814-1 Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů-část 1: 

Zkouška ohybem 
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ČSN EN 12814-2 Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů-část 2: 

Zkouška tahem 

ČSN EN ISO 9001 ed.2  Systémy managementu jakosti – Požadavky (04/2002) 

ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky 

s návodem na použití (07/2005) 

ČSN OHSAS 18001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

– Požadavky    (04/2008) 

ČSN ISO/IEC 27001 Systémy managementu bezpečnosti informací – Požadavky  

(10/2006) 

 

 

ČSN 64 00 90 Plasty. Skladování výrobků z plastů 

ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti – Požadavky (04/2009) 

ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky 

s návodem na použití (06/2005) 

ČSN OHSAS18001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Požadavky (03/2008) 

ČSN ISO/IEC27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy 

managementu bezpečnosti informací - Požadavky (10/2006) 

ČSN 73 8101 Lešení 
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10.1  KZP pro obvodové tepelně izolační pláště - vstupní body 

Za vedení stavebního deníku odpovídá stavbyvedoucí. Denní záznamy může 

zapisovat stavbyvedoucím písemně pověřený pracovník. Při aplikaci všech 

používaných výrobků a materiálů je vždy vhodné před začátkem prací, v jejich průběhu 

nebo při jakékoli pochybnosti pozvat na stavbu vyškoleného aplikačního technika 

příslušného výrobce. Tento servis je běžně bezplatný. Kontroly se dělí do tří základních 

skupin. Kontrola vstupní, mezioperační a výstupní. 

10.1.1 Vstupní kontrola při převzetí pracoviště 

Vizuálně se kontroluje: zajištěnost dopravních tras a možnost napojení na 

zdroje elektrické energie a vody. Objednatelem poskytnuté zázemí v prostorách 

objektu nebo vyhrazený prostor mimo objekt. V den předání pracoviště se zavede 

stavební deník, do kterého se zaznamená mimo jiné stav elektroměru a vodoměru 

v den předání stavby. Za přejímku odpovídá stavbyvedoucí. 

10.1.2 Vstupní kontrola pracovní čety 

 Kontrola připravenosti pracovní čety spočívá především v proškolení všech 

zúčastněních pracovníků o BOZP. Všichni pracovníci musí být vybaveni ochrannými 

prostředky a pomůckami. Školení provádí kvalifikovaný pracovník. Po proškolení každý 

pracovník podepíše BOZP a seznam ochranných prostředků a pomůcek, kterými byl 

vybaven.  

10.1.3 Vstupní kontrola materiálu 

Vstupní kontrola materiálu zahrnuje: kontrolu dodávaného materiálu, který musí 

být ve shodě se specifikací v PD, s platnou ES, certifikáty, bezpečnostními listy, 

technickými listy. Dále se kontroluje neporušenost obalů, způsob skladování. 

Kompletnost veškerého příslušenství pro ETICS před začátkem lepení, zakládací lišty, 

napojovací lišty atd. Povětrnostní podmínky, zejména minimální teplota pro aplikaci 

lepící stěrky, obvykle +5˚C, u speciálních materiálů +1˚C. Kontrolujeme i rozmíchání 

lepící stěrky a její konzistenci. 

10.1.4 Vstupní kontrola podkladu 

Podklad se kontroluje zejména vizuálně a měřením. Kontroluje se zakrytí oken 

a dveří PE folií a odstranění veškerých odbedňovacích nátěrů apod. Dále pak 

kontrolujeme očištění od prachu, mastnost, nečistot. Na místě kontrolujme povrch 

ověřením pevnosti v tahu povrchových úprav, provedení mřížkové zkoušky, zkoušky 
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vrypem, zkoušky setřením dlaní atd. Ověření rovinnosti podkladu měřením na lati. Za 

přejímku odpovídá stavbyvedoucí. 

10.1.5 Mezioperační kontrola založení ETICS 

Tato kontrola spočívá především v kontrole dodávaného materiálu, který musí 

být ve shodě se specifikací v PD, s platnou ES, certifikáty, bezpečnostními listy, 

technickými listy, neporušenosti obalů a správného skladování. 

Dále se provede kontrola kotvení, polohy kotev a vodorovnosti soklové 

zakládací lišty. Provedení dilatačního spojení mezi segmenty lišt se kontroluje laserem. 

V případě založení na hoblovanou lať se kontroluje její vodorovnost, nalepení pruhu 

výztužné síťoviny. Jako poslední proběhne kontrola utěsnění připojovací spáry.  

Za provedení odpovídá odborný pracovník, za přejímku odpovídá 

stavbyvedoucí. 

10.1.4 Mezioperační kontrola provádění tepelně izolační vrstvy  

Kontroluje se nanášení lepící stěrky na desky tepelné izolace (po obvodu a na 3 

vnitřní terče nebo celoplošně). Důležité je dodržování vazby desek v ploše, na nároží 

v rozích otvorů, nalepení tepelné izolace na ostění, velikost spár a jejich vyplnění 

pouze PUR pěnou nebo tepelnou izolací. Ve spáře nesmí být vytlačená lepící hmota. 

Jako poslední proběhne kontrola geometrie, svislost, vodorovnost a kontrola dodržení 

dilatačních spár. Za provedení odpovídá odborný pracovník, za přejímku odpovídá 

stavbyvedoucí. 

10.1.5 Mezioperační kontrola mechanického kotvení 

Kontrola zahrnuje kontrolu dodávaného materiálu, který musí odpovídat se 

specifikaci v PD, platným ES, certifikátům, bezpečnostním listům, technickým listům. 

Kontroluje se i neporušenost obalů, správné skladování. Dále kontrolujeme průměr 

vrtání, kolmost vrtání k fasádě, hloubku vrtání, polohu vrtání vůči hraně objektu a 

dilatačním spárám apod. Důležité je rozmístění a počet hmoždinek. Součástí je i 

kontrola pevnosti hmoždinky v podkladu, zalícování s podkladem a zaslepení víčkem 

z EPS. Za provedení odpovídá odborný pracovník, za přejímku odpovídá 

stavbyvedoucí. 

10.1.6 Mezioperační kontrola rovinnosti povrchu 

U desek EPS se provádí broušení hoblíkem na polystyren. Jako první proběhne 

kontrola rovinnosti podkladu pomocí měřící latě a speciálního klínku. Rovinnost 

podkladu je dána velikostí zrna tenkovrstvé omítky. Pro omítky zrnitosti 1,5 mm je max. 
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odchylka rovinnosti 2 mm/m a pro omítky zrnitosti 3 mm je max. odchylka rovinnosti 3,5 

mm/m. 

 

10.1.7 Mezioperační kontrola finální vrstvy 

Kontroluje se aplikace sklotextilní síťoviny, celoplošné zatlačení textilie do 

stěrky. Překrytí textilie stěrkou min. 1 mm z každé strany, v přesazích min. 0,5 mm. 

Textilie nikde nesmí vystupovat ze stěrkové hmoty. V tomto případě provádíme 

kontrolu přesahu textilie min. 100 mm. Za provedení odpovídá odborný pracovník, za 

přejímku odpovídá stavbyvedoucí.  

10.1.8 Výstupní kontrola základního nátěru 

Kontroluje se, zdali je dostatečná tloušťka a tvrdost tenkovrstvé omítky. Dále se 

kontroluje rovinnost a neporušenost povrchu. Vizuálně se kontroluje provedení detailů 

především u konstrukcí prostupujících tepelně izolačním pláštěm budovy.  

Kontrolujeme i spotřebu materiálu. Dále se kontroluje, zda-li je barevné provedení dle 

PD. Za provedení odpovídá odborný pracovník, za přejímku odpovídá stavbyvedoucí.  

 

10.1.9 Výstupní kontrola finální povrchové úpravy 

Kontrola se provádí vizuálně, kontroluje se především správné osazení všech 

klempířských výrobků včetně hromosvodu. Dále kontrolujeme čistotu, očištění oken a 

parapetů.  

 

Platná legislativa (vše ve znění pozdějších předpisů): 

ČSN EN 13499 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – vnější 

tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z pěnového 

polystyrenu – Specifikace 

ČSN EN 13500  Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – vnější 

tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z minerální vlny – 

Specifikace 

ČSN 26 9030  Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou 

manipulaci a skladování (+změna Z1)  

ČSN 64 00 90  Plasty. Skladování výrobků z plastů 

ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti – Požadavky (04/2009) 
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ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky 

s návodem na použití (06/2005) 

ČSN OHSAS18001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Požadavky (03/2008) 

ČSN ISO/IEC27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy 

managementu bezpečnosti informací - Požadavky (10/2006) 

ČSN 73 8101  Lešení 

 

 

10.1.10 Tabulka KZP pro obvodové tepelně izolační pláště 

Viz část B – Výkresová část, kapitola 7.1 Tabulka KZP pro obvodové tepelně izolační 

pláště 
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10.2 KZP pro ploché střechy - vstupní body 

Kontrolu všech prací provádí určený pracovník, mistr nebo stavbyvedoucí, který 

za úplnost a kvalitu jejich provedení zodpovídá a v případě zjištění nedostatků navrhuje 

postup jejich odstranění. Provedení každé kontroly se záznamem výsledku zapíše 

odpovědný pracovník do stavebního deníku. Kontroly se dělí dle označení do tří 

základních skupin. Kontrola vstupní, mezioperační a výstupní viz. Tabulka KZP pro 

ploché střechy. 

Při dodávce materiálu na staveniště se vizuálně kontroluje jeho stav, neporušenost 

obalů a fyzická shoda s přiloženými doklady dodací listy, ES prohlášení o shodě, 

bezpečnostní listy, technické listy, také se zkontroluje, zda je typ materiálu dle platné 

projektové dokumentace. 

Pokud hydroizolaci provádí subdodavatel, provádí jeho průběžnou a důslednou 

kontrolu mistr a stavbyvedoucí. 

Současně mistr i stavbyvedoucí subdodavatele musí kontrolovat výslednou činnost 

svých pracovníků. 

10.2.1 Vstupní kontrola převzetí pracoviště 

Kontrola a převzetí pracoviště se provede nejvýše den před nástupem pracovní čety 

izolatérů na pracovní záběr. 

Kontroluje se: 

 úplnost provedení všech předchozích činností a procesů 

 pevnost a vyzrálost podkladu – vizuálně, poklepem a doložením dokladů 

objednatele 

 rozměry a tvar podkladu – orientačním přeměřením parametrů 

 rovinnost podkladu – latí 2m  dlouhou, přípustná tolerance je 5 mm pod latí, 

v případě střech rohů voda gravitačně odtéká z celé plochy 

 hladkost povrchu podkladu – vizuálně latí, zahlazený povrch bez výčnělků a 

nálitků 

 zaoblení všech ostrých hran, rohů a koutů na izolované ploše poloměrem min. 

50mm  

 úplnost a dokončenost osazení vtoků, prostupů potrubí, kabelových vedení dle 

platné projektové dokumentace 

zabudování všech obvodových kotevních prvků – dle platné projektové dokumentace 

proměřením jejich rozměrů a polohy Součástí převzetí staveniště je i kontrola 
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dopravních tras pro přesuny pracovníků a materiálu včetně staveništního výtahu, 

z hlediska jejich způsobilosti k provozu a bezpečnosti. Podstatnou součástí převzetí 

staveniště i kontrola připojovacích bodů elektrické energie a pitné vody. V případě 

potřeby kontrola hasebních prostředků na pracovišti. Za provedení kontroly odpovídá 

vedoucí pracovní čety. 

 

10.2.2 Vstupní kontrola materiálu  

Při dodávce materiálu na staveniště se vizuálně kontroluje jeho stav, 

neporušenost obalů a fyzická shoda s přiloženými doklady dodací listy, ES prohlášení 

o shodě typu materiálu a jeho množství, bezpečnostní listy, technické listy, a také se 

zkontroluje, zda je typ materiálu dle platné projektové dokumentace. Kontrolu provádí 

mistr čety nebo stavbyvedoucí. Kontrola bude zapsána ve stavebním deníku. 

 

10.2.3 Vstupní kontrola připravenosti povrchu 

Provede se před zahájením prací. Kontroluje se především: 

 drsnost povrchu požadovaná technologickým předpisem výrobce penetračního 

nátěru a asfaltových pásů, vizuálně, kalibrovaným pískem, 

 vlhkost podkladu musí umožnit pevné přilnutí penetračního nátěru do 6%, měří 

se vlhkoměrem, 

 rovnoměrnost nanesení penetračního nátěru vizuálně nesmí se vyskytovat 

plochy bez nátěru nebo naopak přílišná tloušťka penetrace, 

 

K provedení této kontroly musí být staveniště vyklizené, čisté a prosté všech jiných 

neslučitelných činností. 

Vyhovuje-li výsledek kontroly požadavkům plynulého, nerušeného 

a bezpečného průběhu výrobního procesu, vedoucí pracovní čety nebo mistr převezme 

pracoviště zápisem ve stavebním deníku se stanovením termínu zahájení prací. 

V opačném případě zdokumentuje zjištěné závady a dohodne se stavbyvedoucím 

termín jejich odstranění, který se rovněž uvede ve stavebním deníku. 

10.2.4 Mezioperační kontrola provedení penetrace a 

parozábrany 

Před pokládkou parozábrany z asfaltových pásů se provede penetrace povrchu. 

Kontroluje se především rovnoměrnost nanesení penetračního nátěru vizuálně, nesmí 

se vyskytovat plochy bez nátěru nebo naopak přílišná tloušťka penetrace. Po 
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dokončení každé vrstvy hydroizolace se zkontroluje výměra a celková kvalita 

provedených prací na izolační vrstvě – přídržnost k podkladu, spoje a přesahy pásů 

v ploše i v detailech. 

Kontrola položení a přilepení se provádí vizuálně průběžně. Minimální šířka 

přesahů asfaltových pásů ve spojích je 300mm. Spojení a přesahy jednotlivých pásů 

se v celém rozsahu včetně detailů kontrolují vizuálně včetně úpravy vytlačené asfaltové 

hmoty zespodu pásů, event. izolatérskou jehlou nebo rohem špachtle vedeným podél 

hrany vrchního pásu s mírným přítlakem do spáry mezi pásy. Vnikne-li hrot jehly nebo 

roh špachtle do spáry, je nutné spoj v daném místě provést znovu. Svinovacím metrem 

se přeměří šířka přesahu pásů ve spojích. Pečlivě se dohlíží i na realizaci všech 

detailů. Zvláštní pozornost je třeba věnovat úpravám pásů v rozích. Zvlášť se 

prohlídkou kontroluje správnost provedení tvaru a poskládání detailů, kvalita a 

celistvost spojů a natavení.  

U lepených systémů se jejich přídržnost kontroluje odtrhovou zkouškou. 

Provádí se v ploše na náhodně vybraných místech, nebo v případě pochybností na 

daném místě. Únosnost přilepení je uspokojivá, pokud síla potřebná k odtržení povlaku 

od podkladu je větší než pevnost v tahu daného pásu, tzn., dojde k přetržení pásu. 

10.2.5 Mezioperační kontrola skladby tepelné izolace EPS S  

Kontroluje se, zda byla tepelná izolace nainstalována dle dokumentace 

prováděcího projektu. Pokud je během montáže nezbytné provést jakékoliv změny 

proti projektu, mají být tyto změny odsouhlaseny projektantem a doplněny do 

dokumentace včetně potvrzení projektu. Jakékoliv rozdíly mají být vyřešeny 

konzultacemi se zodpovědnými osobami.  

Kontroluje se, zda je dodržený postup pokládání izolačních desek a to 

s výměnou spáry mezi první a druhou vrstvou. Dále se kontroluj správnost spádu 

střešní roviny (rovinnost povrchu) a osazení prostupů. V místech kde se tepelná 

izolace kotví do železobetonové stropní desky pomocí teleskopických kotev, se provádí 

kontrola únosnosti kotvení. Tato zkouška se provádí zkouškou vytržení. 

10.2.6  Mezioperační kontrola provedení ochranné vrstvy 
z netkané textilie  

 

Ochranná vrstva, musí být provedena s předepsaným přesahem jednotlivých 

pásů. Při použití netkané textilie se kontroluje její neporušenost, rovné položení, plné 

pokrytí a dostatečné ukotvení obvodovými kotvícími prvky po obvodu, aby nemohlo 
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dojít k jejich shrnutí. Jestliže jsou kotveny (především při krytí svislé izolace), kontroluje 

se, zda kotvení nezasahuje do plochy izolované asfaltovými pásy a ty tudíž nejsou 

porušeny. Dále se kontroluje funkčnost kotvení po obvodu. 

Při použití ochranných desek je nutno dbát na to, aby desky plně pokryly 

chráněnou plochu izolace a byly dostatečně stabilní při provádění navazujících činností 

a to pokládky hydroizolace.  

 

10.2.7   Mezioperační kontrola skladby hydroizolace 

U pásů FATRAFOL 810 se kontrola provádí především kontrola umístění 

kotevních prvků, ke kterým se pásy natavují. Po kontrole ploché střechy se plynule 

navazuje vytažením hydroizolace svisle po atice. Před překrytím řady kotev 

položeného předchozího pásu se provádí kontrola únosnosti kotvení. Únosnost kotvení 

se u mechanicky kotvených systémů ověřuje zkouškou vytržení kotvy. Tato zkouška se 

zpravidla provede hned na začátku pro ověření reálného přenosu předpokládané síly 

do podkladu. Po zjištění žádoucího stavu můžeme položit a následně přitavit další pás. 

Po zajištění všech spojů horkým vzduchem se provede kontrola bezpečnostní zálivky u 

spojů. 

O kontrole hydroizolační skladby a jejích výsledcích se provede zápis do 

stavebního deníku. Současně se vystaví zjišťovací protokol, jako podklad pro fakturaci 

provedených prací. 

 

10.2.8    Výstupní kontrola únosnosti a těsnosti  

Jednotlivé vrstvy hydroizolačního systému se kontrolují a přebírají průběžně dle 

postupu hydroizolačních prací za účasti objednatele. Jako kontrola výstupní se provádí 

především vizuální kontrola umístění kotevních prvků. Kontroluje se kotvení 

hydroizolace po obvodu budovy a vytažení hydroizolace na atiku s návaznosti na 

kontrolu klempířských prvků. Únosnost kotvení se u mechanicky kotvených systémů 

ověřuje zkouškou vytržení kotvy. Při pochybnostech ji lze provést jako kontrolní i 

v průběhu prací. Dále navazuje kontrola těsnosti spojů. Zkouška se provádí souběžně 

s prováděním optické kontroly a spočívá v ověření homogenity spojů v celé délce nebo 

cíleně vybraných úseků pomocí speciální zkušební jehly. 

Za nevyhovující se považuje místo, kde hrot jehly vnikne do spoje mezi folie zcela 

nebo i částečně. Tato místa se musí následně opravit navařením záplaty nebo jiným 

dohodnutým způsobem. 
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Je-li závěr kontroly poslední vrstvy skladby hydroizolace, stejně jako dílčích 

vrstev skladby, bez výhrad k jejímu provedení, zahájí mistr a vedoucí čety předávací 

řízení k závěrečnému předání hydroizolačních prací. 

O kontrole únosnosti a jejích výsledcích se provede zápis do stavebního 

deníku. Současně se vystaví zjišťovací protokol, jako podklad pro fakturaci 

provedených prací. 

 

10.2.9      Výstupní kontrola nepropustnosti izolace 

Zátopová zkouška se provádí na základě úspěšně vykonané kontroly únosnosti 

zkouškou odtržení kotvy a kontrolou všech svarů po jejich celé délce zkušební jehlou. 

Tímto lze předejít zbytečné nutnosti opakování zkoušky kvůli nevyhovujícím svarům 

nebo mechanickému poškození folie s následným nasáknutím tepelně izolačních a 

dalších vrstev pod hydroizolací a zbytečnému zatečení do interiéru. Doba trvání 

zkoušky je 48 hodin a počíná běžet okamžikem naplnění daného zkoušeného úseku 

vodou. Zkouška je ukončena a hodnocena jako úspěšná pokud se po 48 hodinách 

neobjeví na spodním líci stropní konstrukce žádné průsaky. V případě, že se průsaky 

objeví, je potřeba zkoušku okamžitě ukončit, vodu ze zkoušeného sektoru odčerpat a 

znovu zkontrolovat zkoušený sektor. Případné nalezené netěsnosti opravit a zkoušku 

znovu opakovat. 

Po úspěšném dokončení zátopové zkoušky je nutné provést zápis do 

stavebního deníku s popisem zkoušky, datem, časem, výsledkem a s podpisem všech 

zúčastněných stran. Zápis do stavebního deníku je možné nahradit samostatným 

protokolem o zátopové zkoušce podle ČSN 75 0905. 

 

10.2.10  Tabulka KZP pro ploché střechy 

Viz. část B – Výkresová část, kapitola 7.2 Tabulka KZP pro ploché střechy 
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Položkový rozpočet hlavního stavebního objektu SO 01 viz. část B – Výkresová 

část, kapitola 8. Položkový rozpočet SO 01 
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BOZP pro stavební část viz. část B – Výkresová část, kapitola 9. BOZP pro 

stavební část 
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část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce 
[9] ČSN EN ISO 10211 Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a 
povrchové teploty - Podrobné výpočty 
[10] ČSN EN ISO 10456 Stavební materiály a výrobky - Tepelně vlhkostní vlastnosti - 
Tabelované návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových 
tepelných hodnot 
[11] ČSN EN ISO 13370 Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové 
metody 
[12] ČSN EN ISO 7345 Tepelná izolace - Fyzikální veličiny a definice 
[13] ČSN 05 0600 – Svařování - bezpečnostní ustanovení pro sváření kovu 

 
Právní předpisy: 
 
[1] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

[2] Zákon č. 20/1987 Sb., České národní rady o státní památkové péči 

[3] Zákon c. 183/2006 Sb. – Stavební zákon 

[4] Nařízení vlády c. 378/2001 – bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů. Technickým zařízení, přístrojů a nářadí 

[5] Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů 

[6] Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky 
[7] Nařízení vlády č. 190/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební 
výrobky označené CE 
[8] Nařízení vlády c. 591/2006 Sb. - O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

[9] Nařízení vlády c. 362/2005 Sb. – O bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

[10] Zákon c. 185/2001 Sb. - O odpadech. 

[11] Zákon c. 458/2000 Sb. – Energetický zákon. 

[12] Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
[13] Vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí 
energetického auditu 
[14] Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
[15] Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/74/64938/64938_nahled.htm
http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/73/82639/82639_nahled.htm
http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/73/82639/82639_nahled.htm
http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/73/82692/82692_nahled.htm
http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/73/82692/82692_nahled.htm
http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/73/26203/26203_nahled.htm
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[16] Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
 
Literatura: 
 
[1] JÁRSKÝ, C, MUSIL, F., SVOBODA, P., LÍZAL, P., MOTYCKA, V., CERNÝ, J. 
:Technologie staveb II. Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003, ISBN 80-7204- 
282-3 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
SO   Stavební objekt 

TP   Technologický předpis 

VRN   Vedlejší rozpočtové náklady 

ZRN   Základní rozpočtové náklady 

ZS   Zařízení staveniště 

ČSN   Česká státní norma 

BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

JKSO   Jednotná klasifikace stavebních objekt 

KZP   Kontrolní a zkušební plán 

OK   Ocelová konstrukce 

OOPP   Osobní ochranné pracovní pomůcky 

PD   Projektová dokumentace 

PO   Požární ochrana 

PSV   Přidružená stavební výroba 

SD   Stavební deník 

EN   Evropská norma 

HSV   Hlavní stavební výroba 
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SEZNAM PODKLADŮ 
 
Výkresy: 

Výkopy 

1.NP 

Pohled 

Střecha 

Řez  

Detaily 

 

Textové dokumenty: 

Technická zpráva bytového domu A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


