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Abstrakt v českém a anglickém jazyce: 

Práce obsahuje stavebně technologický projekt bytového domu Viladům 

Humpolec. Bytový dům má pět nadzemních podlaží s deseti bytovými jednotkami. V 

prvním nadzemí se nachází garáže a provozovna se samostatným vstupem. Autor se 

zabývá hlavními technologickými etapami výstavby, které jsou zpracovány v 

následujících částech této práce. 

 

The work includes construction of a residential building technological project 

Villahouse Humpolec. Residential building has five floors with ten housing units. In the 

first above ground is a garage and workshop with separate entrance. The author 

discusses the main technological stages of construction, which are processed in the 

following sections of this paper.  
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novostavba, rozpočet, zařízení staveniště, harmonogram, časový a finanční plán, 

kontrolní a zkušební plán, technická zpráva, technologický předpis, hrubá spodní 

stavba, hrubá vrchní stavba, věžový jeřáb, rypadlo 

new building, budget, site facilities, schedule, time and financial plan, inspection and 

test plan, technical report, technological prescription, substructure rough, gross upper 

construction, tower crane, excavator 
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1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

Název stavby: Viladům Humpolec  

 

Investor: Bc. Pavel Honzárek   

               Rozkoš 10, Humpolec 396 01 

 

Projektant:   Bc. Pavel Honzárek   

                     Rozkoš 10, Humpolec 396 01 

 

Místo stavby:  Humpolec, 396 01, U sokolovny, 

  k.ú. Humpolec, č. kat. 649 325, č. parc. 426/13    

 

 

 Objekt je navržen jako zděný z keramických tvárnic zateplený pěnovým 

polystyrenem a minerální vatou, založen na základových pasech. Stropní konstrukce 

tvoří monolitický deskový strop. Povrchové úpravy podlah jsou laminátové a z dlažeb. 

Střešní konstrukce jsou navrženy jako jednoplášťové nepochozí a pochozí terasy. 

Objekt je umístěn do mírného svahu, celý objekt je navržen nad zemí, je nutné pouze 

srovnat terén, v nejhlubším místě bude stavební jáma 1m hluboká. 

 Místo stavby je zatříděné do středního radonového indexu. Ochranná pásma sítí 

se v místě stavby žádné nenacházejí. Chráněná území v oblasti staveniště žádná nejsou. 

Pozemek pro stavbu je velký a s dostatečným prostorem pro zařízení staveniště, nejsou 

navrženy žádné speciální technologie postupu provádění. 

 

 

2. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE O STAVBĚ. 

 Finanční propočet dle stavebních objektu na základě THU je uveden v příloze 1.. 

Položkový rozpočet pro stavbu je zpracován v příloze 2.. 

Celková cena stavby je plánovaná na 35 085 172 Kč vč. DPH. 

 

 

3. ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY. 

Seznam stavebních objektů: 

SO01 – Hlavní objekt domu 

SO02 – Vodovodní přípojka 

SO03 – Kanalizační přípojka 
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SO04 – Plynovodní přípojka 

SO05 – Přípojka NN 

SO06 – Telefoní a datová přípojka 

SO07 – Teréní úpravy (nezpevněné plochy)  

SO08 – Zpevněné plochy (chodníky, parkoviště) 

SO09 – Oplocení 

 

 

4. CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
 

 

SO01 – Hlavní objekt domu   
 

Obecný popis objektu: 

Objekt bytového domu má 5 nadzemních podlaží a žádné podzemní. V 1NP je 

zádveří, ze kterého je přístup do haly, hromadných garáží a kočárkárny. Hala je 

uvažována jako hlavní komunikační prostor 1NP, ze kterého je zajištěn přístup do 

schodišťového prostoru vedoucímu do 2NP, výtahu, chodby vedoucí ke sklepním kójím 

a kotelny. Dále se v 1NP nachází provozovna, která má samostatný vstup 

ze severovýchodní strany a je orientovaná směrem k přilehajícím komunikacím. Tvoří jí 

hlavní místnost využitelná jako kancelářská plocha, dále pak kuchyňka, WC a sklad. 

V 2NP se nachází čtyři bytové jednoty (2+KK, 3+KK, 3+KK,2+KK), z nichž jedna 

(2+KK) je řešena jako bezbariérová pro užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. V 3NP se nachází čtyři bytové jednotky. Dva byty jsou zde řešeny 

jako mezonetové (4+KK), déle je tu byt 2+KK a 3+KK. Ve 4NP se nacházejí druhé 

podlaží již zmiňovaných mezonetových bytů a dále byty 2+KK a 3+KK. V 5NP je pak 

umístěn výstup na střechu objektu. 

 

Popis konstrukčního řešení objektu: 

Základová spára probíhá v několika výškových úrovních. Je třeba dbát na to, aby 

byly jednotlivé části vzájemně propojeny. Základová spára proběhne na únosné zemině 

v nezámrzné hloubce minimálně 1000 mm. Založení objektu je navrženo pomocí 

základových pasů. Pasy jsou z betonu prostého C20/25. Pod řadou čtyř sloupů je 

navržen železobetonový základový pas C25/30, B500B, XC2 – S2, o rozměrech 

0,8/0,97/19,6 m (š/h/l). Pod ŽB pasy bude provedena betonová mazanina tl. 100 mm. 
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Založení výtahové šachty bude provedeno na základové desce C20/25, XC2 – S2, tl. 

150 mm s dvěma vloženými Kari sítěmi – 6 mm - 150/150. 

Svislé nosné obvodové konstrukce nadzemní části viladomu jsou navrženy z 

keramických tvarovek Porotherm 30 P+D (247/300/238 mm, pevnost v tlaku P15) na 

MC10. Vnější kontaktní zateplení - EPS 70,100 F, TL. 150 mm, na lepidlo a talířové 

kotvy. V místě teras a nad vchodem je z protipožárních důvodů navržena minerální 

vata. Vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm bude z keramických tvarovek Porotherm 30 P+D  

(247/300/238 mm, pevnost v tlaku P15) na MC10 a Porotherm 30 AKU SYM 

(247/300/238 mm, pevnost v tlaku P15) na MC10. Nosné zdivo výtahové šachty bude 

provedeno z bloků Sendwix 8DF – LP, na lepidlo ZM 921 SX. Příčky tl. 150 mm budou 

provedeny z keramických příčkovek Porotherm 14 P+D  (497/140/238 mm, pevnost v 

tlaku P10) na MC10. 

Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické stropní 

desky tl. 200 mm, v místě střešních teras je tl. desky snížena na 150 mm. Nad 1NP je 

navržena stropní deska z betonu C40/50, XC1 – S2, B500B. Součástí stopní konstrukce 

jsou i průvlaky a stropní trámy. 

V 3NP a 4NP jsou navrženy terasy, které jsou provedeny jako pochozí střešní 

pláště. Pochozí vrstvu tvoří betonová dlažba Presbeton. Jako hydroizolace je navržena 

fólie z mPVC Fatrafol 810 tl. 1,5 mm, mechanicky kotvená. Tepelnou a spádovou 

izolaci tvoří tuhé PUR desky Puren. Nad 4NP a 5NP je navržena plochá střecha. Jako 

hydroizolace je navržena fólie z PVC Fatrafol 810, mechanicky kotvená. Spádová 

vrstva je provedena z polystyrenových spádových klínů Styrotrade.  

 

Ostatní objekty popsány v kapitole B.3 Studie realizace hlavních 

technologických etap. 

 

 

5. SITUACE STAVBY (STAVEBNÍ), POPIS STAVENIŠTĚ 

 Koordinační situace včetně dopravního značení je v příloze č.11. Pozemek 

č. kat. 649 325, č. parc. 426/13  v ulici U Sokolovny je obdélníkového tvaru 

s minimálním převýšením cca 3 m na 76 bm. Spád je rovnoměrný po celém pozemku. 

Staveniště je možné zřídit na celé ploše pozemku. Celková plocha staveniště je 3 700 
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m
2
. Staveniště je přístupné ze dvou přilehlých ulic, ale vjezd na staveniště bude zřízen 

pouze z ulice Lnářská. Pozemek je porostlý pouze travinami a pár okrasnými keři. 

Nachází se na kraji lokality hromadné bytové výstavby, proto po dobu výstavby bude 

nutné dodržovat hlukové limity a dbát na dodržování nízké prašnosti. 

 

 

6. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM  

Příjezd a přístup: 

 Staveniště je přístupné ze dvou přilehlých ulic, ale vjezd bude zřízen pouze 

z ulice Lnářská. Celý pozemek staveniště bude oplocen po dobu výstavby mobilním 

oplocením výšky 2m s plnou výplní, v místě vjezdu na staveniště bude zřízena vstupní 

brána o šířce 6m. Vstup na staveniště bude označen výstražnými značkami zamezující 

vstup nepovolaným osobám a informační tabulí se zásadami dodržování BOZP. 

 

Doprava na staveniště a v okolí stavby: 

 Přilehlé ulice ke staveništi jsou málo frekventované. Přesto v obou ulicích 

bude instalováno dopravní značení upozorňující na stavbu a výjezd vozidel stavby. 

Kolem staveniště v přilehlých ulicích vede chodník, který během výstavby zůstane 

průchozí. Doprava bude omezena pouze při výkopu přípojek z ulice U Sokolovny. 

Vozovka bude uzavřena na nezbytně nutnou dobu. Pro dopravu by to neměl být 

problém, jedná se o druhý vjezd/výjezd od stávajících bytových domů, po dobu výkopu 

přípojek bude muset být využíváno pouze jednoho výjezdu/vjezdu k bytovým domům. 

 

 

7. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 Zařízení staveniště je popsáno v samostatné kapitole B.3 a graficky 

znázorněno v příloze 6a. a 6.b. Výkres zařízení staveniště. 

 

Předpokládané úpravy staveniště: 

 Na ploše staveniště se nachází pouze traviny, není třeba provádět žádné 

čištění, pouze bude zřízena přístupová cesta, která bude zpevněna recyklátem nebo 

štěrkem. Celé staveniště bude oploceno systémovým mobilním oplocením s plnou 
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výplní vysoké 2m. Pouze vstupní brána bude z pletivové výplně z důvodu zpřehlednění 

dopravní situace. Plné oplocení je navrženo z důvodu snížení prašnosti. Oplocení je 

navrženo mobilní z důvodu možné přestavby při provádění výkopu přípojek. Jednou 

z prvních prací realizace bytového domu bude zřízení přípojek pro bytový dům. Tyto 

přípojky musí být provedeny v první řadě z důvodu, že na ně bude napojeno také 

zařízení staveniště. Přípojky budou z důvodu omezení provozu prováděny všechny 

najednou. 

 

 

8. HLAVNÍ STAVEBNÍ MECHANISMY 

 Stavební mechanismy jsou zpracovány v samostatné kapitole B.7 Návrh 

hlavních stavebních strojů a mechanismů. 

 Hlavním zvedacím mechanismem na stavbě bude stacionární věžový jeřáb 

samostačitelný Liebherr 32T umístěný v horní části staveniště na středu objektu, tak aby 

bez problému dosáhl na celou stavbu a skládku materiálu. Jeřáb bude zapůjčen a 

dodavatelská firma zajistí jeho ukotvení a stavbu. Během dokončovacích prací bude 

k vertikální dopravě instalován stavební výtah. 
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1. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

 

Seznam stavebních objektů: 

SO01 – Hlavní objekt domu 

SO02 – Vodovodní přípojka 

SO03 – Kanalizační přípojka 

SO04 – Plynovodní přípojka 

SO05 – Přípojka NN 

SO06 – Telefoní a datová přípojka 

SO07 – Teréní úpravy (nezpevněné plochy)  

SO08 – Zpevněné plochy (chodníky, parkoviště) 

SO09 – Oplocení 

 

SO01 – Hlavní objekt domu   

Obecný popis objektu: 

Objekt bytového domu má 5 nadzemních podlaží a žádné podzemní. V 1NP je 

zádveří, ze kterého je přístup do haly, hromadných garáží a kočárkárny. Hala je 

uvažována jako hlavní komunikační prostor 1NP, ze kterého je zajištěn přístup do 

schodišťového prostoru vedoucímu do 2NP, výtahu, chodby vedoucí ke sklepním kójím 

a kotelny. Dále se v 1NP nachází provozovna, která má samostatný vstup 

ze severovýchodní strany a je orientovaná směrem k přilehajícím komunikacím. Tvoří jí 

hlavní místnost využitelná jako kancelářská plocha, dále pak kuchyňka, WC a sklad. 

V 2NP se nachází čtyři bytové jednoty (2+KK, 3+KK, 3+KK,2+KK), z nichž jedna 

(2+KK) je řešena jako bezbariérová pro užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. V 3NP se nachází čtyři bytové jednotky. Dva byty jsou zde řešeny 

jako mezonetové (4+KK), déle je tu byt 2+KK a 3+KK. Ve 4NP se nacházejí druhé 

podlaží již zmiňovaných mezonetových bytů a dále byty 2+KK a 3+KK. V 5NP je pak 

umístěn výstup na střechu objektu. 

 

Popis konstrukčního řešení objektu: 

Základová spára probíhá v několika výškových úrovních. Je třeba dbát na to, aby 

byly jednotlivé části vzájemně propojeny. Základová spára proběhne na únosné zemině 
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v nezámrzné hloubce minimálně 1000 mm. Založení objektu je navrženo pomocí 

základových pasů. Pasy jsou z betonu prostého C20/25. Pod řadou čtyř sloupů je 

navržen železobetonový základový pas C25/30, B500B, XC2 – S2, o rozměrech 

0,8/0,97/19,6 m (š/h/l). Pod ŽB pasy bude provedena betonová mazanina tl. 100 mm. 

Založení výtahové šachty bude provedeno na základové desce C20/25, XC2 – S2, tl. 

150 mm s dvěma vloženými Kari sítěmi – 6 mm - 150/150. 

Svislé zděné obvodové konstrukce nadzemní části viladomu jsou navrženy z 

keramických tvarovek Porotherm 30 P+D  (247/300/238 mm, pevnost v tlaku P15) na 

MC10. Vnější zateplení  - EPS 70,100 F, TL. 150 mm, na lepidlo a talířové kotvy. 

Vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm bude z keramických tvarovek Porotherm 30 P+D  

(247/300/238 mm, pevnost v tlaku P15) na MC10 a Porotherm 30 AKU SYM  

(247/300/238 mm, pevnost v tlaku P15) na MC10. Nosné zdivo výtahové šachty bude 

provedeno z bloků Sendwix 8DF – LP, na lepidlo ZM 921 SX. Příčky tl. 150 mm budou 

provedeny z keramických příčkovek Porotherm 14 P+D  (497/140/238 mm, pevnost v 

tlaku P10) na MC10. 

Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické stropní 

desky tl. 200 mm, v místě střešních teras je tl. desky snížena na 150 mm. Nad 1NP je 

navržena stropní deska z betonu C40/50, XC1 – S2, B500B. Součástí stopní konstrukce 

jsou i průvlaky a stropní trámy. 

V 3NP a 4NP jsou navrženy terasy, které jsou provedeny jako pochozí střešní 

pláště.  Pochozí vrstvu tvoří betonová dlažba Presbeton. Jako hydroizolace je navržena 

fólie z PVC Fatrafol 810 tl. 1,5 mm, mechanicky kotvená. Tepelnou a spádovou izolaci 

tvoří tuhé PUR desky Puren. Nad 4NP a 5NP je navržena plochá střecha. Jako 

hydroizolace je navržena fólie z PVC Fatrafol 810, mechanicky kotvená. Spádová 

vrstva je provedena ze spádových klínů z tepelné izolace Isover.  

 

SO02 – Vodovodní přípojka  

V přilehlé komunikaci ul. U Sokolovny se nachází veřejný vodovod, na který 

bude provedena nová vodovodní přípojka PE 100, 63x5,7 mm. Přípojka bude na 

stávající vodovod napojena pomocí navrtávacího pasu. Za napojením bude osazeno 

šoupě K K DN 50 se zemní teleskopickou soupravou. Vodovodní přípojka bude 

přivedena na pozemek do plastové vodoměrné šachty o průměru 900mm o hloubce 
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1200mm. Ve vodoměrné šachtě bude umístěna vodoměrná sestava. Od vodoměrné 

šachty povede vodovod do objektu jako domovní potrubí. Přípojka bude uložena do 

výkopu na pískový podpsyp tl. 100 mm, obsypaná pískem min. 200 mm nad úroveň 

temena potrubí. Na obsyp potrubí bude uložena výstražná folie. Výkop bude následně 

zasypán a zhutněn. 

 

SO03 – Kanalizační přípojka  

 V přilehlé ulici U Sokolovny se nachází potrubí splaškové a dešťové kanalizace. 

Na toto potrubí bude objekt napojen novými kanalizačními přípojkami z PVC KG 200. 

Přípojky budou ukončeny na pozemku revizní šachtou. Revizní šachta bude 

z betonových skruží Ø 1000mm s betonovým poklopem. Do revizní šachty RŠ1 

dešťové kanalizace budou zaústěny potrubí z RŠ2,  do který je svedena dešťová voda ze 

střechy a zpevněných ploch. Kanalizační potrubí z PVC KG bude ukládáno do 

otevřeného výkopu na pískový vyrovnávací podsyp. Potrubí bude obsypáno pískem 

min. 200 mm nad úroveň temena potrubí. Výkop bude následně zasypán a zhutněn.  

 

SO04 – Plynovodní přípojka  

 Plynovodní přípojka bude napojena na stávající ocelový plynovodní řad DN 200 

v ulici U Sokolovny. Přípojka bude napojena na řad pomocí navrtávací sedlové 

tvarovky DN 200/PE32. Přípojka bude provedena z potrubí LPE 32 po celé délce 

vedena v chráničce. Bude vedena do HUP, který je umístěn v obvodové stěně objektu. 

Potrubí bude ukládáno na podsyp z písku a bude opatřeno pískovým zásypem. Uložen 

bude v rýze do hloubky 1 – 1,2 m. 

 

SO05 – Přípojka NN  

 Přípojka bude provedena firmou EON. Přípojka bude napojena do stávajícího 

stožáru VO, kde bude umístěna nová pojistková skříň PJO, odtud povede přípojka do 

objektu do zádveří směrem od parkovacích míst. 
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SO06 – Telefoní a datová přípojka 

Přípojka slaboproudu bude provedena do skříně v zádveří směrem od 

parkovacích míst, odtud bude napojen vnitřní slaboproudý rozvod. Toto připojení 

popisuje samostatná složka projektové dokumentace, kterou zpracovává správce sítě 

Telefonica O2 ČR a.s.. Připojení na slabo a silno rozvody bude provedeno správcem na 

vyzvání invertora stavby.  

 

SO07 – Teréní úpravy (nezpevněné plochy)  

 Nezpevněné plochy budou urovnány podle projektem daných výšek. 

K vyrovnání bude využita zemina vytěžená ze základových pasů, navrch bude 

rozprostřena uskladněná ornice. Veškeré plochy budou při dokončovacích pracech osety 

trávou a dle návrhu projektanta budou vysazeny okrasné stromy. 

 

SO08 – Zpevněné plochy (chodníky, parkoviště) 

Parkovací stání a příjezdová komunikace budou provedeny z betonové zámkové 

dlažby tl. 80 mm. Přístupové komunikace k hlavnímu vstupu do objektu budou 

provedeny z pochozí zámkové betonové dlažby tl. 60 mm. V závětří je položena 

velkoformátová betonová dlažba tl. 60 mm. Okapový chodníček kolem objektu je 

proveden z betonové dlažby 500/500/50 mm. Podkladní souvrství pro veškeré zpevněné 

plochy je následující: 25-40 mm pískového lože frakce 4 mm, 100 mm zavlhlého betonu 

C12/15, 100 mm zhutněného štěrkového lože frakce 32/63. Dlažba bude spárovaná 

křemičitým pískem. 

 

SO09 – Oplocení  

 Oplocení budou pozinkované plotové sloupky s pozinkovanými plotovými 

panely. Základy pro sloupky budou betonové patky 300x300x800 mm zabetonované na 

50 mm tlustém zhutněném štěrkovém loži. Při vjezdu na parkoviště bude pozinkovaná 

posuvná brána s elektrickým pohonem. 
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2. ZÁSADY POSTUPU VÝSTAVBY ZÁKLADNÍCH 

TECHNOLOGICKÝCH ETAP A JEJICH NÁVAZNOST. 

 

  

2.1. Příprava staveniště 

 

Oplocení staveniště: 

Celé staveniště bude oploceno systémovým mobilním oplocením s plnou výplní 

vysoké 2m. Pouze vstupní brána bude z pletivové výplně z důvodu zpřehlednění 

dopravní situace. Plné oplocení je navrženo z důvodu snížení prašnosti. Při provádění 

přípojek je nutné tyto prostory také oplotit mobilním oplocením.  

 

Přípojky pro zařízení staveniště a bytový dům: 

Po zřízení oplocení se musí vybudovat přípojky pro bytový dům z důvodu, že na 

tyto přípojky bude napojeno zařízení staveniště. Je nutné vybudovat přípojky vodovodu, 

kanalizace splaškové a rozvod nízkého napětí. Přípojka plynu, sdělovacího vedení a 

dešťové kanalizace nebudou hned potřeba, ale z důvodu výkopů a uzavření dopravní 

komunikace budou všechny přípojky prováděny najednou. 

 

Vybudování nájezdu na staveniště a oklepové zóny: 

Pro pohodlný přístup mechanizace se rozebere část chodníku v místě vjezdu na 

staveniště v ulici Lnářská a nahradí se zhutněným štěrkem nebo recyklátem. Takto 

zpevněný povrch povede až dovnitř staveniště, kde bude prostor pro čištění strojů před 

vjezdem na komunikaci - dle dokumentace k zařízení staveniště. 

 

Skrývka ornice 

Dále proběhne skrývka ornice na celé ploše staveniště. Bude probíhat podél 

ulice Lnářská směrem k místu, kde bude ornice uskladněna. Tloušťka snímané vrstvy 

bude cca 300 mm. Skrývka bude prováděna pomocí pásového dozeru a ze vzdálených 

míst pomocí nakladače a nákladního automobilu odvážena na místo uskladnění. Ornice 

bude uskladněna přímo na staveništi – viz. příloha č.6 
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Umístění buněk 

Po stržení ornice a vybudování přípojek je možné postavit zařízení staveniště 

(buňky) pro stavbyvedoucího a dělníky. Do buněk bude napojena voda, kanalizace a 

NN. Rozmístění dle dokumentace k zařízení staveniště – Příloha č.6a,b. 

 

2.2. Zemní práce 

Výkopové práce 

Z důvodu mírně svažitého terénu bude prováděný výkop stavební jámy pouze 

pod částí objektu a to do max. hloubky 1 m. Stavební jáma bude hloubena pod 

výtahovou šachtou – bude se jednat o nepažený výkop hloubky 1,2m. Výkop 

základových pasů bude proveden pomocí traktor bagru a nákladního automobilu na 

odvoz zeminy. Hloubka základových pasů bude v nezámrzné hloubce -1,420m. Zemina 

bude dočasně uložena na staveništi, odtud bude pak použita na zásypy a terénní úpravy.  

Výkaz výměr hlavních stavebních materiálů viz. tabulka 1 

 

2.3. Základové konstrukce 

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C20/25. Pasy budou 

vybetonovány do hloubky 500mm, po technologické pauze 3 dny budou dozděny 

z betonových tvarovek (ztraceného bednění). Provázání betonu a bednících tvarovek 

bude zajištěno pomocí ocelových trnů vpíchnutých do betonu těsně po betonáži zákl. 

pasů. Betonové tvarovky pak budou z vnější strany před zasypáním obloženy 

extrudovaným polystyrenem. Základový pas pod sloupy bude ze ŽB, betonovaný do 

bednění. Pod ŽB pasem bude podkladní beton tl. 100mm. 

Výtahová šachta bude založena na základové desce vyztužené kari sítí.  

Pod podkladní desku nasypeme a zhutníme kamenivo. Do podkladního betonu 

bude vložena kari síť. Podkladní beton bude v tloušťce 150mm. 

Beton na stavbu bude dovážen v autodomíchávačích z betonárky. Betonová 

směs bude ukládána přímo do pasů a podkladní desky. Autodomíchávač se dostane ze 

všech stran stavby, není třeba použití žádného stroje pro sekundární dopravu betonu. 
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Betonová směs bude hutněna vibrační lištou, v případě základových pasů – ponorným 

vibrátorem. 

!Před betonáží je třeba provést rozvod ležaté kanalizace! 

Výkaz výměr hlavních stavebních materiálů viz. tabulka 2 

 

2.4. Svislé konstrukce 

Tloušťka nosného svislého zdiva je 300 mm. Bude prováděno z 

cihelného keramického systému Porotherm. Cihly budou broušené spojované na lepidlo. 

Zdění je na pero a drážku. Cihly musí být nepoškozené, nesmí mít ulámané rohy. 

Během zdění dodržujeme předepsanou vazbu cihel. Sekundární doprava cihel bude 

zajištěna pomocí stacionárního jeřábu, který bude palety s cihlami přenášet ze skládky 

na stavbu.  

Překlady nad otvory pro okna a dveře budou z keramických překladů Porotherm 

dle projektové dokumentace. Bude vždy provedena kontrola délky uložení a 

podmaltování překladů. 

Vnitřní zdivo mezi jednotlivými byty je provedeno z akustických cihel, je třeba 

dát pozor, aby tento materiál byl dodržen. Tyto cihly budou zděny také na lepidlo. 

Příčky tloušťky 140mm budou zděny na MVC 10. Toto zdivo bude dozdíváno 

až po provedení a odbednění vodorovných konstrukcí.  

Výtahová šachta bude zděna z bloků sendwix SDF-LP AKU na lepidlo. 

V 1.NP budou jako nosné svislé konstrukce monolitické sloupy a průvlaky. Tyto 

prvky budou betonovány do systémového bednění PERI. Výztuž bude uložena v poloze 

podle projektové dokumentace, tak aby byla při betonáži zajištěna její poloha a tloušťka 

krycí vrstvy. Betonářská výztuž při ukládání do bednění musí být očištěná bez koroze a 

odlupujících se částí, bez mastnoty a jiných nečistot. Konstrukce budou betonované 

betonem C25/30. Beton bude hutněn ponorným vibrátorem. Bude dopravován 

autodomíchávačem a čerpán betonpumpou do sloupů a průvlaků.  

Obvodové konstrukce budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem tl. 

150mm. Jako materiál na zateplení bude použitý polystyren a minerální vata. Jako 

pohledová úprava bude použita stěrková omítka silikátová. 

Materiál pro zdění bude na místo uložení dopravován stacionárním jeřábem. 

Výkaz výměr hlavních stavebních materiálů viz. tabulka 3 
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2.5. Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou monolitické betonové z betonu třídy C25/30 s výztuží 

10 505(R) v tloušťce 200mm. 

Pro zabednění stropních konstrukcí bude použito stropní bednění PERI 

MULTIFLEX. Výztuž bude uložena v poloze podle projektové dokumentace, tak aby 

byla při betonáži zajištěna její poloha a tloušťka krycí vrstvy. Betonářská výztuž při 

ukládání do bednění musí být očištěná bez koroze a odlupujících se částí, bez mastnoty 

a jiných nečistot. Beton bude hutněn ponorným vibrátorem. Betonáž je možná provádět 

až po kontrole a převzetí výztuže statikem.  

Na staveniště bude beton dopravován autodomíchávačem a následně čerpán do 

vodorovných konstrukcí betonpumpou.  

Výkaz výměr hlavních stavebních materiálů viz. tabulka 4 

 

2.6. Zastřešení objektu 

Celý objekt je zastřešený plochou střechou. Střecha je navržena jako nepochozí 

s klasickou skladbou –stropní konstrukce, penetrační nátěr, spádové klíny z polystyrenu, 

tepelná izolace, separační vrstva, hydroizolace z PVC folie. Výška atiky je 920mm. 

Terasy jsou navrženy jako pochozí s nášlapnou vrstvou betonové dlažby. Skladba terasy 

– tepelná izolace, stropní konstrukce, parozábrana, spádová vrstva z polystyrenu, 

tepelná izolace, hydroizolace, betonová dlažba. 
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3. OBECNÉ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

   

V průběhu výstavby bude zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků. Je 

nutno dodržovat veškeré právní předpisy týkající se této oblasti, zejména zákon č. 

309/2006Sb., nařízení vlády č. 362/2005Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vše ve 

znění pozdějších předpisů. Veškeré práce smějí vykonávat pouze proškolení a vyučení 

dělníci, jejichž odbornost odpovídá prováděným pracím. Na pomocné práce musí být 

pracovník zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání práce. 

Všichni pracovníci musí používat ochranné pracovní pomůcky.  

 

Největší rizika vyskytující se během výstavby: 

 Pád pracovníka do hloubky  

 Poškození a narušení podzemních vedení - výbuch při narušení plynového 

vedení, zásah elektrickým proudem při poškození elektrických kabelů  

 Pád předmětu na pracovníka v  

 Zavalení pracovníka ve výkopu sesutou zeminou - nezajištěné stěny výkopu  

 Pád ze žebříku  

 Sjetí vozidla do výkopu, pád a převrácení stroje do výkopu po utržení hrany 

výkopu  

 Působení vody na bezpečnost výkopu  

 Zranění pracovníků při souběžné ruční práci  

 Ohrožení veřejnosti hlukem a prachem 

 Pád z výšky 

 Pohyb pracovníků pod přepravovaným břemenem 

 Používání elektrických nářadí 

 Pohyb strojů po staveništi 

 

Konkrétní rizika jsou rozepsána v odstavcích BOZP v jednotlivých technologických 

předpisech. 
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4. PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

BĚHEM VÝSTAVBY 

  

Odpady musí být zařazeny podle katalogu odpadů. Povinností je vést evidenci o 

jejich množství, způsobu ukládání nebo jejich dalším využití. Doklady o likvidaci, 

uložení, prodeji nebo dalším využití je třeba uchovat.  

 Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště musí být dle platných 

bezpečnostních předpisů včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Nebezpečné 

odpady vznikající při výstavbě budeme shromažďovat odděleně dle jednotlivých druhů. 

Mohou být využívány stavební stroje v dobrém technickém stavu bez úniku oleje nebo 

jiných provozních kapalin. V případě úniku ropných látek bude kontaminovaná zemina 

odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům. 

Během výstavby je z důvodu obydleného území dbát na sníženou prašnost a 

dodržování hlukových limitů 

 

 

5. VÝKAZ VÝMĚR HLAVNÍCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

 

Tabulka 1 

Zemní práce - hlavní objekt SO01 

činnost jednotka množství 

Skrývka ornice m3 742 

Hloubení základových pasů a jámy m3 333 

 

 

Tabulka 2 

Zakládání - hlavní objekt SO01 

činnost jednotka množství 

Železobeton základových desek C 25/30  m3 1,3 

Výztuž základových pasů a podkladní desky t 3,4 

Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm m2 11,5 
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Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm m2 86 

Beton základových pasů prostý C 20/25  m3 52,5 

Železobeton základových pasů C 25/30 m3 28 

Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 m3 80 

Podkladová vrstva z betonu m3 3 

Kamenivo těžené frakce  8/16  t 42,5 

 

 

Tabulka 3 

Svislé konstrukce - hlavní objekt SO01 

činnost jednotka množství 

Zdivo POROTHERM 30 P+D P15 na MC 10, tl. 300 mm m2 1622 

Zdivo POROTHERM 30 AKU SYM P15 na MVC 5, tl.300 mm m2 447,5 

Zdivo POROTHERM 25 AKU Z P15 na MC 10, tl.250 mm m2 100 

Komín ABSOLUT,jednoprůduchový,DN 16 cm bm 14 

Překlad POROTHERM plochý 145x71x1250 mm kus 51 

Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm kus 123 

Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm kus 18 

Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1750 mm kus 116 

Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2250 mm kus 9 

Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2500 mm kus 77 

Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x3500 mm kus 3 

Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm bm 596 

Beton sloupů a pilířů železový C 40/50 m3 1 

Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm m2 736,5 

Předstěna SDK,tl.115mm, ocel.kce CW, 1x RBI 12,5mm m2 66,05 
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Tabulka 4 

Vodorovné konstrukce - hlavní objekt SO01 

činnost jednotka množství 

Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 m3 366 

Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 44 

Nosníky z betonu železového C 25/30 m3 13 

Výztuž nosníků z oceli 10425 (BSt 500 S) t 1 

Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 m3 16,5 

Výztuž schodišť. konstrukcí ocel 10425 (BSt 500 S) t 1,8 

 

 

Tabulka 5 

Úpravy povrchů vnitřních - hlavní objekt SO01 

činnost jednotka množství 

Štuk na stropech Cemix 113 ručně, tloušťka vrstvy 3 mm m2 511,7 

Omítka sádrová vnitřní stropů rovných m2 1319 

Omítka schodišť ze suché směsi, štuková m2 83,2 

Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy m2 511,7 

Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 4416 

  

 

Tabulka 6 

Úpravy povrchů vnějších - hlavní objekt SO01 

činnost jednotka množství 

Zateplovací systém Weber, sokl, XPS tl. 150 mm m2 109,0 

Zatepl.syst.Webertherm, fasáda, clima EPS F 60 mm m2 21,9 

Zatepl.syst.Webertherm, fasáda, clima EPS F 150 mm m2 1231,1 

Zatepl.Webertherm clima,fasáda,min.desky KV 150 mm m2 87,5 

Webertherm, povrchová úprava ostění KZS s EPS m2 67,3 

Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 m2 184,7 

Omítka stěn vnější weber.pas silikon m2 184,7 
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Tabulka 7 

Podlahové konstrukce - hlavní objekt SO01 

činnost jednotka množství 

Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 m3 64,2 

Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30  m3 6,1 

Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 m3 50,6 

Výztuž mazanin svařovanou sítí t 2,4 
 

 

6. ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 

Začátek stavby: 2.3.2015 

Konec stavby: 12.4.2018 
 

Objektový plán - příloha č.7 

Časový plán stavby SO01 příloha č.3 

 

7. HARMONOGRAM HLAVNÍCH STAVEBNÍCH MECHANISMŮ 

 Harmonogram hlavních stavebních mechanismů je v příloze č.5 

 

 

8. FINANČNÍ HARMONOGRAM NA JEDNOTLIVÉ OBJEKTY 

DLE THU 

 

Finanční harmonogram dle THU 

Označení Název Počet MJ 
Cena celkem 

bez DPH 

SO01 Hlavní objekt domu 6624 m3 27 236 828 Kč 

SO02 Vodovodní přípojka 12,3 m 37 023 Kč 

SO03 Kanalizační přípojka 118 m 39 445 Kč 

SO04 Plynová přípojka 13,5 m 56 524 Kč 

S005 Přípojka NN 20,6 m 18 128 Kč 

SO06 Telefoní a datová přípojka 37,5 m 33 000 Kč 

SO07 Teréní úpravy(nezpevněné plochy) 2428,8 m2 1 050 127 Kč 

SO08 Zpevněné plochy(chodníky, parkoviště) 763,9 m2 1 043 268 Kč 

SO09 Oplocení 251,5 m 885 250 Kč 
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1. POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MEDIÍ A HMOT, 

JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

 Projekt obsahuje výkazy výměr (kapitola B2) všech materiálů pro jednotlivé 

etapy výstavby včetně výkazu výměr pro zemní práce. Veškeré stavební materiály si 

zajišťuje zhotovitel sám se smluvními stavebninami. 

 

 

2. ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

 Staveniště je na mírně svažitém terénu, na staveništi budou vybudovány dva 

odvodňovací žlaby, které budou svádět dešťovou vodu do stávající splaškové 

kanalizace. Tyto žlaby budou vybudovány přes zpevněné plochy. 

 

 

3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A 

TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu bude na ulici Lnářská. Toto 

místo bude označeno dopravním značením upozorňující řidiče na výjezd vozidel ze 

stavby a omezením rychlosti. 

 Přípojky zařízení staveniště budou napojeny v nově vybudovaných šachtách. 

Napojení staveniště je možné napojit až po zhotovení přípojek. 

 Po staveništi je třeba provést rozvod elektrické energie do buňkoviště a 

k stacionárnímu jeřábu, později stavebnímu výtahu. Rozvod vody je potřeba rozvézt do 

buňkoviště a k čistící zóně automobilů. Splašková kanalizace bude vedena z buňkoviště 

přes staveniště kde budou napojeny odvodňovací žlaby zařízení staveniště. Vzniklé 

odpadní vody z čistící zóny budou svedeny do jímky, která bude jednou týdně 

vyvážena.  

 Na staveništi bude zbudována zpevněná plocha, která bude sloužit ke 

skládání nákladních automobilů a jako obratiště. Zároveň bude část vyhrazena jako 

parkoviště pro pracovníky a plocha pro skladování. Staveništní zpevněné plochy budou 

provedeny z betonového recyklátu nebo štěrku tl. 150mm na geotextilii. Část zpevněné 
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plochy v místě budovaného parkoviště se může využít jako podkladní vrstva pro 

budoucí parkoviště, zbylé zpevněné plochy budou po dokončení stavby odstraněny.  

  

 

Dimenze zařízení staveniště: 

Velikost zařízení staveniště: 

Pc = Pi  + Pz + Pmd 

Pc  = Celková minimální plocha ZS 

Pi  = investiční objekty 

Pz  = plochy zhotovitelů stavby 

Pmd  = plocha mezdideponie výkopku a ornice 

 

Pc = 565+1448+618 = 2631 m
2
 

Plocha stavebního pozemku je 3704 m
2
 -> plocha pro zařízení staveniště je 

dostatečná. 

 

Provozní objekty: 

Maximální počet pracovníků během výstavby na staveništi je 20 osob. 

Vedoucí pracovníci – stavbyvedoucí 25 m
2 

(kancelář slouží zároveň jako zasedací 

místnost při kontrolních dnech) 

Šatny pro dělníky – 25 m
2 

(stavební buňka slouží zároveň jako místo pro svačinu a 

odpočinek při pauze) 

Sociální zázemí pro dělníky – 12,5 m
2
(buňka obsahuje 2 umyvadla, 2 WC + 1 pisoár a 

sprchu) 

Plocha provozních objektů musí být min. 62,5 m
2 

 

Výpočet skladovací plochy pro technologickou etapu zateplování: 

Potřeba celkem 230 m
3
 polystyrenu a minerální vaty -> velikost skládky 120 m

2
 

Lepidlo pro lepení a stěrkování celkem 8 palet -> 12 m
2 

Armovací síťka a stěrková omítka 10 m
2 

-> uložení v krytém a uzamykatelném skladu 

Min. plocha skladovací plochy venkovní zpevněné 132 m
2 



42 

 

Min. plocha skladů zastřešených a uzamykatelných 10 m
2 

Návrh velikosti stacionárního jeřábu: 

Maximální hmotnost břemena na nejdelším místě objektu je 1,5t. Potřebná délka 

ramene je 25 m. 

Návrh: VĚŽOVÝ JEŽÁB  Liebherr 32 TT - samostavitelný - DÉLKA VYLOŽENÍ 

RAMENA 30m 

 

Návrh oplocení staveniště: 

Oplocení staveniště bude z mobilního oplocení plného výšky 2m z důvodu snížení 

prašnosti, délka oplocení je 270 m. 

U vstupu na staveniště bude dvoukřídlá brána pro vjezd šířky 6m.  

 

Návrh dimenze transformátoru zařízení staveniště: 

Osvětlení staveniště bude pouze dvěma bezpečnostními světly v prostoru stavebních 

buněk a vstupu na staveniště. 

 

Použité stroje na staveništi s jejich příkony: 

Jeřáb věžový    35 kW 

Čerpadlo na beton  18,5 kW 

Čerpadlo na maltu   3 kW 

Vrátek na lešení  3 kW 

Vrtačka 2x   5 kW 

Svářečka   15 kW 

Míchačka na beton a maltu 18 kW 

Bruska    3 kW 

Ponorný vibrátor  2 kW 

Ostatní spotřebiče stavby (nabíjení akumulátorových baterii, varná konvice, počítač…) 

     10kW  
 

Vnitřní osvětlení: 

Kancelář   0,5 kW 

Šatny, sociální zázemí 0,4 kW 

Sklady    0,15 kW 

Přenosné světla na stavbě 1 kW 
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Vnější osvětlení: 

Bezpečnostní osvětlení 1 kW 

 

S = (1,1/cos 0,6)*(0,7  * 106,5 + 1* 1 +  0,8 * 2) 

S=85 kVA 

Je potřeba přenosný transformátor 100 kVA. 

 

Návrh dimenze vodovodního potrubí: 

Prolévání čerstvého betonu  20 000 l 

Omítkářské práce   3 000 l 

Sociální potřeby    1 300 l 

 

Qn = (20000 * 1,5 ) / (8 * 3600) 

Qn = 1,04 l/s 

Min světlost potrubí 32mm. 

 

Návrh velikosti sociálního zázemí:  

Dle počtu pracovníků na staveništi – max. počet 20 osob   

Plocha šaten  25 m
2 

Umývárna  2 umyvadla, 1 sprcha 

WC   2 sedadla + 1 mušle 

 

 

4. VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A 

POZEMKY 

 Provoz na staveništi bude pouze v denní době a to mezi 7:00 až 20:00, 

nebude tedy narušen noční klid obyvatel obce Humpolec. 

Nejbližší okolní zástavba je ve vzdálenosti cca 50m, na staveništi není žádný výrazný 

zdroj hluku, přesto je nutné nechat ověřit, že nebude docházet k překročení limitů. 

V průběhu prací může docházet, především při zemních pracech, k zvýšené prašnosti, 

které by mohli mít negativní vliv na přilehlou komunikaci, proto při těchto pracech bude 
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staveniště kropeno vodou, jako další opatření je navrženo plné oplocení staveniště. 

Během stavby nebudou vznikat vibrace, které by mohli ohrozit okolní zástavbu.  

 

 

5. OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA 

SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

 Staveniště je po celém obvodu chráněno oplocením. Brána vjezdu/výjezdu 

bude po celou dobu stavby pod dohledem odpovědné osoby a bude zavřená. Po 

skončení směny bude brána vždy uzamčena. 

 Brána i oplocení stavby bude na každé straně opatřena výstražnou cedulí 

„ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM“. V bezprostřední blízkosti 

vjezdu/výjezdu na staveniště bude umístěna cedule „POZOR!VÝJEZD VOZIDEL 

STAVBY“. V místě vjezdu/výjezdu bude také umístěna varovná značka se zákazem 

zastavení. V okolí staveniště nebudou skládány ani odkládány žádné materiály ani 

stroje, všechny tyto věci budou skladovány na pozemku investora – staveništi. Po 

setmění bude brána a buňkoviště osvětleno alespoň bezpečnostním světlem.  

 Odpady budou skladovány v přistavěných kontejnerech odlišených dle druhu 

odpadu. Kontejnery budou mít záklop, aby nedocházelo k odfouknutí lehkých materiálů 

a neohrožovali tak okolní komunikace nebo dělníky na stavbě. 

 Na pozemku, kde má být prováděna výstavba bytového domu není žádný 

stávající objekt. Na pozemku se nachází pouze pár okrasných stromů a keřů. Tyto 

dřeviny budou vykáceny a po dokončení stavby nahrazeny vysázením nových. 

 

 

6. MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 

 Celá plocha staveniště se nachází na pozemku, který je pouze ve vlastnictví 

investora. Všechen dodaný materiál i stavební stroje, včetně dodávkových vozidel, se 

budou zdržovat pouze na území staveniště. Během výkopových prací bude proveden 

zábor a uzavření komunikace v ulici U Sokolovny, tento zábor a uzavírka bude 

provedena na základě žádosti na příslušný dopravní inspektorát a vydání jeho souhlasu. 

Zábor bude pouze na nejkratší nutnou dobu – 20 dní. Z hlediska dopravního je to 



45 

 

možné, jedná se o jednu ze dvou komunikací, která slouží k vjezdu/výjezdu s přilehlých 

obytných domů.  

 

 

7. MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY 

ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

 Při výstavbě by mělo docházet k minimálnímu vzniku odpadů. Nejvíce 

odpadů bude z obalových materiálů. Tyto odpady jsou recyklovatelné, proto musíme 

dbát na jejich třízení! Všechen odpad bude tříděn a ukládán do přistavěných a 

popsaných kontejnerů na jednotlivý druh odpadu. Kontejnery budou umístěny mezi 

skládkou materiálu a buňkovištěm. 

 Kontejnery budou vždy po naplnění odvezeny zhotovitelem stavby do 

sběrného dvora obce Humpolec. 

 

 

8. BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO 

DEPONIE ZEMIN 

 Všechna sejmutá ornice bude ponechána na staveništi. Bude sejmuto 646 m
3
 

zeminy, která bude využita při terénních úpravách pozemku. Objemy jsou uvedeny 

včetně nakypření 15%. 

 Zemina vytěžená ze stavební jámy bude také uskladněna na staveništi. Bude 

použita k zásypu jam a později k násypům a urovnání pozemku. Celkový objem 

vytěžené zeminy je 333m
3
.  

 Žádný přísun zeminy na staveniště nebude potřebný.  

 

 

9. PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI 

VÝSTAVBĚ 

 Při stavbě budou používány pouze stavební stroje, které prošly pravidelnou 

kontrolou a mají náležitý technický stav, aby nedocházelo k úniku pohonných hmot a 

olejů.  
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   Nakládání s odpady bude prováděno v souladu s platnou legislativou a 

s místními vyhláškami, které upravují nakládání s recyklovatelným a komunálním 

odpadem. 

 Prašnost, vibrace a hlučnost upraveny NV 272/2011 Sb., budou řádně 

dodržovány. Nebudou vznikat nadměrné vibrace, které by zatěžovali okolí staveniště. 

Na staveništi se nebude nacházet žádný stroj s nadměrnou hlučností a nejbližší stavba je 

v dostatečně velké vzdálenosti, aby jí hluk ovlivňoval. 

 

 

10. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

NA STAVENIŠTI, POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA 

BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci upravuje Zákon č.309/2006 

Sb.. Všichni pracovníci, kteří se budou pohybovat po stavbě, budou proškoleni a musí 

se prokázat zdravotní způsobilostí k vykonávání jim příslušné pozice. Všichni 

pracovníci musí být seznámeni se všemi riziky souvisejícími s Nařízením 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, a NV č. 591/2006 Sb. O 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. V rámci technologických předpisů k jednotlivým etapám je vždy vedena 

samostatná kapitola BOZP. 

 NV č.378/2001 Sb. upravuje používání strojů a pracovních pomůcek. 

Stanovuje bližší požadavky na bezpečnost při používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí. Obsluha jeřábu a ostatních pracovních strojů se musí prokázat 

oprávněním používat příslušný stroj a je nutno se také prokázat platnou zdravotní 

způsobilostí. 

 Z důvodu rozsáhlosti stavby a přítomnosti více než jednoho zhotovitele bude 

na staveniště dle z. 309/2006 Sb. přizván koordinátor BOZP. 
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11. ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU 

DOTČENÝCH STAVEB 

 Při výstavbě dojde k omezení provozu během výkopu přípojek z ulice U 

Sokolovny. Není nutná žádná úprava pro bezbariérové užívání okolních dotčených 

staveb, z ulice je možné vyjet ještě druhou komunikací, kterou bude možné využívat. 

 

 

12. ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

 U vjezdu/výjezdu bude umístěno dočasné dopravní značení upozorňující na 

probíhající stavbu, výjezd vozidel ze stavby a zákaz stání. Tyto dopravní značky budou 

také umístěné 200m před odbočením na staveniště z ulice Lnářská a v protisměru hned 

za křižovatkou ulic Lnářská a U Sokolovny.  

 

 

13. STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ 

STAVBY 

 Jelikož se nenachází staveniště v žádném ochranném pásmu, ani nejsou 

prováděny žádné speciální práce, nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro 

provádění stavby. 

 

 

14. ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY A PŘEHLED 

ROZHODUJÍCÍCH DÍLČÍCH TERMÍNŮ 

Časový harmonogram stavebních objektů 

Označení Název množství MJ cena/MJ začátek konec 
cena bez 

DPH 

SO01 Hlavní objekt domu 6624 m3 4 112 Kč 2.3.2015 6.4.2018 27 236 828 Kč 

SO02 Vodovodní přípojka 12 m 3 010 Kč 4.3.2015 6.3.2015 37 023 Kč 

SO03 Kanalizační přípojka 118 m 5 635 Kč 9.3.2015 11.3.2015 39 445 Kč 

SO04 Plynová přípojka 14 m 4 187 Kč 12.3.2015 16.3.2015 56 524 Kč 

S005 Přípojka NN 21 m 880 Kč 17.3.2015 18.3.2015 18 128 Kč 

SO06 Telefonní a datová přípojka 38 m 880 Kč 19.3.2015 20.3.2015 33 000 Kč 

SO07 Terénní úpravy 2429 m2 432 Kč 1.3.2018 12.4.2015 1 050 127 Kč 

SO08 Zpevněné plochy 764 m2 1 366 Kč 18.1.2018 1.3.2018 1 043 268 Kč 

SO09 Oplocení 252 m 3 520 Kč 8.3.2018 12.4.2018 885 250 Kč 
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1.OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

1.1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

Název stavby: Viladům Humpolec  

Investor: Bc. Pavel Honzárek   

                         Rozkoš 10, Humpolec 396 01 

Projektant:   Bc. Pavel Honzárek   

                             Rozkoš 10, Humpolec 396 01 

Místo stavby:  Humpolec, 396 01, U sokolovny, 

   k.ú. Humpolec, č. kat. 649 325, č. parc. 426/13    

  

 Objekt je navržen jako zděný z keramických tvárnic zateplený pěnovým 

polystyrenem, založen na základových pasech. Stropní konstrukce tvoří monolitický 

deskový strop. Podlahy jsou plovoucí. Střešní konstrukce jsou navrženy jako 

jednoplášťové nepochozí nebo pochozí terasy. Objekt je umístěn do mírného svahu, 

celý objekt je navržen nad zemí, není třeba hloubit stavební jámu. 

 Objekt bytového domu má 5 nadzemních podlaží a žádné podzemní. V 1NP je 

zádveří, ze kterého je přístup do haly, hromadných garáží a kočárkárny. Hala je 

uvažována jako hlavní komunikační prostor 1NP, ze kterého je zajištěn přístup do 

schodišťového prostoru vedoucímu do 2NP, výtahu, chodby vedoucí ke sklepním kójím 

a kotelny. Dále se v 1NP nachází provozovna, která má samostatný vstup 

ze severovýchodní strany a je orientovaná směrem k přilehajícím komunikacím. Tvoří jí 

hlavní místnost využitelná jako kancelářská plocha, dále pak kuchyňka, WC a sklad. 

V 2NP se nachází čtyři bytové jednoty (2+KK, 3+KK, 3+KK,2+KK), z nichž jedna 

(2+KK) je řešena jako bezbariérová pro užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. V 3NP se nachází čtyři bytové jednotky. Dva byty jsou zde řešeny 

jako mezonetové (4+KK), déle je tu byt 2+KK a 3+KK. Ve 4NP se nacházejí druhé 

podlaží již zmiňovaných mezonetových bytů a dále byty 2+KK a 3+KK. V 5NP je pak 

umístěn výstup na střechu objektu. 
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1.2.OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 

Obálku budovy tvoří nosná keramická cihla Porotherm 30 P+D (247/300/238 

mm, pevnost v tlaku P15) a kontaktní zateplovací systém tl. 150 mm. Jako tepelná 

izolace je použita převážně polystyren EPS 70F tl. 150 mm. Na střeše v opláštění 

výtahové šachty, nad vstupem do objektu a na terasách je v pruhu nad zmíněnými místy 

jako tepelná izolace použita minerální vata isover tl. 150 mm z důvodu požárních 

požadavků. Na sokl je použita tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu Isover 

Synthos XPS PRIME 30L tl. 150 mm přiložený z vnější strany k bednící tvarovce. 

Zateplovací systém je navržen ze systému weber therm standard. Při provádění 

tepelně izolačního systému (ETICS) bude dodržována ČSN 73 29 01.    

 

 

2. PŘIPRAVENOST 

2.1. PŘIPRAVENOST STAVBY   

 Před zahájením prácí musí být hotové všechny výplně otvorů, dokončeny střešní 

konstrukce včetně hydroizolace a jejího zakrytí proti zašpinění a propíchnutí od lešení a 

jiných předmětů. Zakrytí bude zhotoveno pomocí PVC folie a OSB desky, které budou 

hydroizolaci chránit před mechanickým poškozením. Před zahájením prací musí být 

provedena montáž lešení při, které je třeba uvažovat s budoucí tloušťkou přidaného 

ETICS.  

  

2.2. PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 

Na staveniště je přístup z ulice Lékařská, kde je vrátnice a místo pro parkování 

pracovníků. Připojení na elektrickou rozvodnou síť 230/400V a vodovod je možné na 

připravenou stavební přípojku. Zázemí pro dělníky zajistí hlavní dodavatel na staveništi 

ve stavebních buňkách. Skladování bude možné v 1.NP v prostoru garáží, tak aby 

materiál byl chráněn proti UV záření. Skladování bude možné, také na připravené 

zpevněné ploše, drobné věci  mohou být uskladněny v uzamykatelném skladu.  
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3. MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

3.1. MATERIÁL 

Lepící hmota weber therm technik LZS 73 

 - spotřeba: základní vrstva 4 kg/m2 

                       lepení izolačních desek 3 kg/m2 

     - balení: 25 kg/pytel 

    Množství: 196,75 m
2  

 -> 196,75*7= 1377,25 kg 

    1377,25/25 = 55,1 pytlů    

Potřeba celkem 56 pytlů. 

Lepící hmota weber therm clima M 751  

    - spotřeba: základní vrstva 4 kg/m2 

            lepení izolačních desek 3 kg/m2 

     - balení: 25 kg/pytel 

    Množství: 1253 m
2  

 -> 1253*7= 8 771 kg 

    8 771/25 = 350,84 pytlů    

Potřeba celkem 351 pytlů. 

 

Izolační desky z pěnového polystyrenu EPS 700  tl. 150mm  

– balení  2 m
2
/bal 

    Množství: 1253 m
2
 + prořez 5%  -> 1315,65/2 = 657,8 bal 

Potřeba celkem 658 balení. 

 

Izolační desky z extrudovaného polystyrenu Isover Synthos XPS PRIME  

– balení  1,5 m
2
/bal 

    Množství: 109,25 m
2
 + prořez 5%  -> 115/1,5 = 76,7 bal 

Potřeba celkem 77 balení. 

 

Izolační desky z minerálních vláken isover NF 333  tl. 120mm  

– balení  1,2 m
2
/bal 

    Množství: 87,5 m
2
 + prořez 5%  -> 91,875/1,2 = 76,6 bal      

Potřeba celkem 77 balení. 
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Lepící hmota weber tmel LZS 700  

    - spotřeba: stěrkování 1,5 kg/m2 

    - balení: 25 kg/pytel 

    Množství: 1500 m
2  

 -> 1500*1,5= 2174,6 kg 

    2174,6/25 = 86,9 pytlů    

Potřeba celkem 87 pytlů. 

 

Talířová hmoždinka s nylonovým trnem WKRET-MET LTX 8x200mm  

    - spotřeba: 6 ks/m2 

    - balení: 200 ks/balení 

    Množství: 1500 m
2  

 -> 1500*6= 9 000 ks + 200 ks navíc 

    9200/200 = 46 balení    

Potřeba celkem 46 balení. 

 

Armovací síťovina Vertex 145 g/m
2
  

    - balení: 50 m/balen 

    1500/50 = 30 balení + prořez 2 bal.    

Potřeba celkem 32 balení. 

 

Podkladní nátěr Weber pas podklad UNI 

- spotřeba: 0,18 kg/m2 

    - balení: 20 kg/balení 

    Množství: 1500 m
2  

 -> 1500*0,18= 270 kg  

    270/20 = 13,5 balení    

Potřeba celkem 14 balení. 

 

Dekorativní omítka Weber pas marmolit 

- spotřeba: 6 kg/m2 

    - balení: 30 kg/balení 

    Množství: 232 m
2  

 -> 232*6= 1392 kg  

    1392/30 = 46,4 balení    

Potřeba celkem 47 balení. 
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Dekorativní omítka Weber pas silikon OP 320Z tl.3mm 

- spotřeba: 2,5 kg/m2 

    - balení: 30 kg/balení 

    Množství: 1237 m
2  

 -> 1237*2,5= 3 092,5 kg  

    3 092,5/30 = 103,1 balení    

Potřeba celkem 104 balení. 

 

3.2. DOPRAVA 

3.2.1. PRIMÁRNÍ DOPRAVA 

Veškerý materiál přiveze dodavatel stavebního materiálu vlastním nákladním 

automobilem..  

 

3.2.2. SEKUNDÁRNÍ DOPRAVA 

Horizontální doprava po staveništi je řešena ručně případně může paletu 

popovézt manipulátor k míchacímu centru. Vertikální doprava je řešena pomocí vrátku 

zavěšeného na lešení nebo stavebního výtahu. 

 

3.3. SKLADOVÁNÍ 

Polystyren bude uskladněn v garážích v 1.NP, tak aby byl chráněn proti UV 

záření. Lepidla na paletách je možné skladovat na venkovní skládce, je nutné 

zkontrolovat obal palety, aby nebyl poškozený a nedostala se voda do obalu palety. 

Hmoždinky, síťovina, podkladní nátěr a omítka budou uskladněny v uzamykatelném 

skladu. Pastovité omítky musí být chráněny před přímým slunečním zářením a mrazem. 

Tento drobný materiál je třeba zajistit proti krádeži. Armovací síťovina se bude 

skladovat ve svislé poloze chráněna před tlakovými namáháními způsobující trvalé 

deformace. Minerální vata musí být uskladněna v krytém skladu, aby nedošlo k jejímu 

navlhnutí.  
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4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

4.1. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Na staveniště je přístup z ulice Lnářská, kde je vrátnice a místo pro parkování 

pracovníků. Připojení na elektrickou rozvodnou síť 230/400V a vodovod je možné na 

připravenou stavební přípojku. Zázemí pro dělníky zajistí hlavní dodavatel na staveništi 

ve stavebních buňkách. Skladování bude možné na připravené zpevněné ploše a drobné 

věci v uzamykatelném skladu.  

Předpokládá se, že stavba bude probíhat v denních hodinách, proto není nutné 

umělé osvětlení. Pracovníci budou řádně proškoleni o dodržování předpisů BOZP, kde 

každý člen stvrdí své proškolení podpisem pod příslušný tiskopis.  Poté jim bude sdělen 

plán a postup prací. 

   

4.2. PRACOVNÍ PODMÍNKY PROCESU 

Práce budou probíhat jen za příznivé teploty, tj. od 5-30°C, v případě nižší 

teploty bude technologická přestávka. Práce mohou být prováděny pouze, pokud neprší, 

aby omítka nebo lepidlo nestékalo. Práce nesmí být prováděné při vyšších teplotách (25 

0
C) na přímém slunci nebo na vyhřátém podkladu, aby lepidlo nebo omítka rychle 

nezasychala. Proti slunečnímu záření lze využít ochranných sítí na lešení, které fasádu 

zastíní. Finální omítka se také nesmí dělat při zvýšené prašnosti, aby se do omítky 

nedostal prach. Zateplovací systém nesmí být prováděn na vlhké konstrukce. Podklad 

musí být čistý a soudržný, pokud se na podkladu vyskytne mech nebo řasy je nutné je 

nejprve odstranit a zabránit jejich opětovnému napadení. 

Pracovníci budou proškoleni a své proškolení stvrdí podpisem pod daný 

dokument. 
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5. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO PROVÁDĚNÍ FASÁDNÍHO 

ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU  

Řez zateplovacím systémem a znázornění jednotlivých vrtev systému: 

- Cihla Porotherm 30 P+D 

- Lepící hmota - Weber therm clima M 751 

- Izolační vrstva – Polysteren (EPS,XPS), 

minerální vata 

- Kotvící prvky – Talířové hmoždinky 

- Stěrkovací hmota – Weber tmel LZ 700 

- Armovací síťovina – Vertex 

- Silikonová omítka  

 

5.1. ZALOŽENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BEZ ZAKLÁDACÍHO 

PROFILU 

Systém je založen extrudovaným polystyrenem hned u základů, zde zakládací 

lištu nemusíme používat, začneme nalepovat desky XPS v místě prvního šáru 

ztraceného bednění-první deska se tak opře o monolitický základový pas pod ztraceným 

bedněním. Na terase a střeše zakládáme přímo na stropní konstrukci, nesmíme začínat 

až na roznášecí vrstvě, mohlo by dojít k vzniku tepelného mostu. 

 

5.2. LEPENÍ TEPELNÉHO IZOLANTU 

 Izolační desky (EPS, XPS, minerální vlna)se lepí zespodu nahoru na vazbu 

větším rozměrem desky vodorovně. Dle projektu je nutné rozlišit, kde použijeme 

polystyren a kde minerální vatu! 

K přípravě práškových hmot se použije pouze čistá voda, příprava spočívá pouze 

v jejich promíchání. Hmota se připraví pomocí elektrického míchadla smícháním 

předepsaného množství vody (6,3 l/pytel)) a lepící hmoty. Doba míchání je 2-5 min. Po 

rozmíchání se nechá hmota cca 5 min. odstát a poté ještě jednou krátce promíchá. K 

materiálům není dovoleno přidávat žádné přísady. 
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 Nanášení lepící hmoty se provádí (viz obr. 5) vždy po obvodu desky a středem 

desky (v nepravidelném pásu nebo min. ve třech bodech). V případě spojení izolačních 

desek s podkladem pouze lepením je nutné, aby následně nalepená plocha tvořila 

minimálně 40% celkové plochy izolační desky. V případě rovného podkladu je možné 

lepit desky celoplošně zubovou stěrkou. Při lepení desek z minerálních vláken, kdy 

spojení je zajištěno pouze lepící hmotou je nutné celoplošné nanesení lepící hmoty.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při lepení (následně ani při stěrkování) se nesmí lepící ani stěrková hmota dostat 

na boční stěny izolantu. Desky a lamely se lepí na vazbu, není možné připustit vznik 

průběžné svislé spáry i včetně nároží (viz obr.8). U ostění otvorů se doporučuje provést 

nalepení desek nejprve v ploše s přesahem. Následně se provede vlepení izolantu do 

špalety. Po zatvrdnutí lepící hmoty se provede jejich srovnání s vnitřní plochou 

zabroušením (viz obr.9). Při lepení izolantu u rohů otvorů nesmí docházet k průběžné 

spáře ve vodorovném ani svislém směru, přebývající část desky se dodatečně odřízne 

(viz obr.10) Spáry větší než 2mm je třeba vyplnit izolačním materiálem – nízkoexpanzní 

PUR pěnou. Používají se přednostně celé desky, použití zbytků desek je možné pouze 

v případě, že jsou širší než 150mm a neosazují se na nárožích a u ukončení systému. 
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Obr.8  

                Obr. 10   

                                                                     

 

 

 

Obr. 9                                         

 

5.3. ZABUDOVÁNÍ HMOŽDINEK 

 Pro izolanty z pěnového a extrudovaného polystyrenu je potřeba používat 

hmoždinky s průměrem talíře min. 50 mm. Talířové hmoždinky je možné osadit jak 

v místě styků desek, tak i v jejich ploše. Kotvení izolantu z minerální vlny je nutné, aby 

průměr talíře byl min. 140 mm. 

Hmoždinky se osazují po zatvrdnutí lepící hmoty tak, aby nedošlo k posunu 

izolantu a k narušení jeho rovinatosti, zpravidla po 24 až 72 hodinách od nalepení. 

Hmoždinka musí být osazena pevně bez pohybu a její talíř zapuštěn cca 2-3 mm pod 

povrch izolantu. Při osazování hmoždinek nesmí dojít k poškození izolantu. Do 

podkladů z dutinových materiálů se použijí hmoždinky o průměru 8mm s dlouhou 

rozpěrnou zónou a s kotevní délkou 50mm. Otvory se vrtají bez příklepu.  

Množství a rozmístění hmoždinek vyplývá z projektové dokumentace tj. 6 

ks/m
2
. Na nárožích objektu je třeba počet hmoždinek zvýšit. Vzorový příklad rozmístění 

hmoždinek na izolačních deskách (viz obr.13)  
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     Obr. 13 

 

5.4. ÚPRAVA A VYZTUŽENÍ POVRCHU IZOLANTU 

Po ověření rovinatosti povrchu se případné nerovnosti upravují přebroušením brusným 

papírem na hladítku většího rozměru, např. 250x500 mm. V případě degradace 

polystyrénových desek z důvodu delší prodlevy (obvykle více než 14 dní) mezi 

nalepením a další úpravou je třeba povrch přebrousit celoplošně. Broušení desek z 

minerálních vláken vzhledem k charakteru materiálu není možné, a proto je třeba 

věnovat lepení desek zvýšenou pozornost. Maximální hodnota tolerance nerovnosti 

tepelně izolační vrstvy je 5mm na1m délky. 

Všechny volně přístupné hrany a rohy např. nároží objektů, ostění otvorů apod. 

se  vyztuží vtlačením vhodné lišty do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty. (viz obr. 

15). Rohy otvorů se vyztuží diagonálně umístěnými pruhy armovací síťoviny o 

rozměrech min cca 200 x 300 mm opět vtlačením do předem nanesené stěrkové hmoty 

(viz obr. 16). Kolem oken budou použity APU lišty, pro zamezení trhlin kolem oken a 

průniku vlhkosti do systému.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr.15                                           Obr.16 
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5.5. VYTVOŘENÍ ZÁKLADNÍ VRSTVY 

K přípravě stěrkové hmoty se použije pouze čistá voda. Hmota se připraví 

pomocí elektrického míchadla smícháním předepsaného množství vody (6 l/pytel)) a 

stěrkové hmoty. Doba míchání je 2-3 min. Po rozmíchání se nechá hmota cca 5 min. 

odstát a poté ještě jednou krátce promíchá. K materiálům není dovoleno přidávat žádné 

přísady. 

Základní vrstva se provádí plošným zatlačením armovací síťoviny do stěrkové 

hmoty nanesené na podklad z izolantu tak, že se odvíjí pás síťoviny odshora dolů a 

zároveň se vtláčí nerezovým hladítkem do tmelu od středu k okrajům (viz obr. 18). 

Armovací síťovina musí být následně překryta ještě jednou vrstvou stěrkovací hmoty. 

Pokud se neprovádí nanášení stěrkové hmoty ve dvou vrstvách, nesmí být po zahlazení 

hmoty síťovina viditelná. Celková tloušťka základní vrstvy je obvykle 2 - 6 mm. U 

tepelného izolantu z minerálních vláken je celková tloušťka obvykle 3 - 6 mm. 

Armovací síťovina musí být v poloze 1/2 - 2/3 tloušťky základní vrstvy, blíže 

k vnějšímu líci. Vždy musí být dodrženo minimální krytí armovací síťoviny vrstvou 

stěrkové hmoty min. 1 mm, v místech přesahů síťoviny nejméně 0,5 mm. Jednotlivé 

pásy armovací síťoviny se ukládají s minimálním přesahem 100 mm. Místa přesahů 

armovací síťoviny (pásy i síť lišt) musí být provedeny tak, aby nebyla narušena 

rovinatost a bylo zajištěno minimální krytí síťoviny. V místech styku rozdílných typů 

izolantu bez požadavku na přiznání spáry je nutno zdvojit výztužnou asrmovací 

síťovinu s přesahem zdvojeného vyztužení nejméně 150mm na každou stranu. 

Povrch základní vrstvy nesmí vykazovat nerovnosti, které by se projevily 

následně v povrchové úpravě nebo 

znemožňovaly její správné provedení. 

Doporučuje se, aby hodnota odchylky 

rovinnosti na délku jednoho metru 

nepřevyšovala hodnotu odpovídající 

velikosti maximálního zrna omítky 

zvýšenou o 0,5 mm tedy 2 mm.  
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5.6. PROVÁDĚNÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV 

 Základní vrstva se před prováděním povrchové úpravy penetruje podkladním 

nátěrem určeným pro daný typ povrchové úpravy ke zvýšení přídržnosti povrchové 

úpravy a ke snížení savosti podkladu. Penetrace se provádí po vyschnutí základní vrstvy 

minimálně však po 3 - 5 dnech. Podkladní nátěr se nanáší válečkem nebo štětcem. 

Následná povrchová úprava se provádí po zaschnutí penetračního nátěru dle místních 

klimatických podmínek, minimálně však po 12 ti hodinách. 

Při provádění povrchových úprav nesmí teplota podkladu a okolního vzduchu 

klesnout pod + 5 ° C. Při nanášení je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, 

větru a dešti ( viz.pracovní podmínky procesu)  

Tenkovrstvé omítky se natahují pomocí ocelových hladítek na zaschlý podkladní 

nátěr směrem od shora dolů. Při realizaci je třeba napojovat nanášený materiál takzvaně 

"živý do živého", tedy okraj nanesené plochy před pokračováním nesmí zasychat. Hned 

za dělníkem, který omítku natahuje musí jít druhý dělník, který platovým hladítkem 

omítku „zatočí“ čímž vznikne struktura fasády. Při této konečné úpravě omítky je třeba 

dbát, aby úprava byla na všech místech plochy fasády prováděna stejným způsobem.  

Styk více barevných odstínů omítky v jedné ploše, nebo pracovní spára, se 

vytvoří nalepením překryvné pásky a jejím okamžitém stržení po zhotovení povrchové 

úpravy. Po jejím zaschnutí se přelepí zakrývací páskou již hotová hrana tak, aby 

nedošlo při pokračování k jejímu porušení.  

Bezprostředně po ukončení povrchové úpravy se odstraní ochrana pohledových 

ploch, klempířských prvků a navazujících stavebních konstrukcí, popř. se okamžitě 

očistí znečištěné plochy. Doporučuje se urychlená demontáž lešení z důvodu možného 

deště a odstřiku vody. 
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6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

U pracovníků je požadována kvalifikace pro daný pracovní úkon. Všichni pracovníci 

budou seznámeni s bezpečnostními předpisy. 

Seznam pracovníků: 1 vedoucí čety – vyučený izolatér- vzdělání SOU – výuční list, 

praxe v oboru min. 2 roky    

                                    3 proškolení izolátéři – vzdělání SOU, výuční list 

              4 pomocní pracovníci – přidavač materiálu 

   10 omítkářů – vzdělání SOU, výuční list  

    

7. STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 

7.1. STROJE 

- elektrické míchadlo na pytlované směsi 

- elektrický lanový naviják (vrátek) 

- řezačka na polystyren s tavným drátem 

- vrtačka na vrtání kotev 

 

7.2. NÁŘADÍ 

- plastové a nerezové hladítka 

- zednické lžíce 

- brousek na polystyren 

- kladívko 

- plastové kbelíky 

- štetky na nátěr penetrace 

- nerezové hladítka s ozubem 

- nůž 

 

7.3. POMŮCKY BOZP 

- pracovní ochranné rukavice 

- pracovní boty 

- ochranná přilba 

- reflexní vesta 

- pracovní oděv 
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8. KONTROLY 

8.1. VSTUPNÍ KONTROLA 

- Kontrola dokladů o kvalitě a množství dovezených materiálů, prohlášení o shodě, 

certifikáty(lepící a stěrkovací hmoty, kotevní prvky, armovací tkanina, omítka, 

penetrace, polystyren, minerální vlna) 

- Kontrola podkladu pod izolačním systémem – rovinnost, svislost, čistota, vlhkost 

- Kontrola osazení výplní otvorů, klempířských prvků 

- Kontrola teploty a povětrnostních podmínek (déšť, vítr, přímé sluneční záření)  

 

8.2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

- Kontrola přilepení tep. izolačních desek, rozmístění lepící malty, pevnost přilepení 

izolantu 

- Kontrola teploty a povětrnostních podmínek při provádění prací (déšť, vítr, přímé 

sluneční záření) 

- Kontrola ukotvení a provedení vrstvy izolantu – dodržení vazby izolačních desek, 

velikost spar,  počet a rozmístění kotevních trnů a jejich pevnost (6 ks/m2) 

- Kontrola výztužné a stěrkové vrstvy – min. tloušťka vrstvy stěrky, přesahy 

síťoviny(min. 100 mm), vyztužení rohů, osazení lišt kolem oken, rovinnost výztužné 

vrstvy( 2 mm/m), krytí výztužné vrstvy 

- Kontrola rovinnosti a vlhkosti podkladu pod finální fasádní úpravu 

 

8.3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 

- Kontrola struktury, čistoty ploch a barevného odstínu    

- Kontrola provedení detailů 

- Kontrola rovinnosti 

 

- podrobněji popsané kontroly v kapitole KZP. 
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9. BOZP 

Pracovníci musí být proškoleni o BOZP na pracovišti a musí ji být předán 

postup a sled vykonávaných prací.  

Při provádění zateplovacího systému je největším rizikem práce ve výškách. 

Všichni pracovníci musí být vybaveni reflexními prvky a ochrannou přilbou.  

 

Rizika a opatření při práci: 

1.Používání žebříků 

Riziko: 

„Pád osoby ze žebříku při vystupování či sestupování“ 

 „Pád pracovníka ze žebříku v důsledku nadměrného vychýlení ze žebříku, při postavení 

žebříku na nerovný podklad a opěru, při přetížení a nerovnoměrném zatížení žebříku“ 

Opatření: 

 „Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem 

k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 

oporu“ 

„Po žebříku mohou být vynášena jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní 

právní předpisy nestanoví jinak“ 

„žebříky používané pro výstup(sestup) musí svým horním koncem přesahovat 

výstupní(nástupní) plošinu nejméně o 1,1m , přičemž tento přesah lze nahradit pevnými 

madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující zaměstnanec může 

spolehlivě přidržet“ 

„sklon žebříku nemí být menší než 2,5:1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 

0,18m  a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 

0,6m“ 

„žebřík musí býtumístěn tak, aby po celou dobu byla zajištěna jeho stabilita“ 

„před každým použitím žebříku provádíme vizuální prohlídku žebříku“ 

 „po žebříku nesmí vystupovat ani sestupovat současně více než jedna osoba“  
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Riziko: 

„Převrácení žebříku jinou osobou, najetí na žebřík projíždějícím vozidlem“ 

Opatření: 

„Zajištění případné ohrazení prostoru kolem paty žebříku, bezpečnostní označení 

žebříku“ 

 

2. Práce s ručním nářadím 

Riziko: 

„úder do ruky, přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, zranění úderem a pádem nářadí“ 

Opatření: 

„praxe, zručnost, zácvik, používání vhodného druhu a typu nářadí“ 

„soustředěnost na práci, příp. používání chráničů ruky“ 

„udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky“ 

„dodržování zákazu používání poškozeného nářadí“ 

Riziko: 

„úraz očí odlétnutím úlomku“ 

„vyklouznutí nářadí z ruky, zasažení pracovníka uvolněným nástrojem“ 

Opatření: 

 „používání OOPP k ochraně zraku“ 

„pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny apod.“ 

„udržování suchých a hladkých rukojetí a úchopových částí“ 

 

3. Práce na lešení 

Riziko: 

 „pád pracovníků z nezajištěných volných okrajů, pracovních podlah lešení, při práci a 

pohybu osob na lešení“ 

„pád pracovníka při užívání lešení“ 

„pád osoby při odebírání břemen dopravovaných el. Vrátkem z nezajištěných podlah 

lešení“ 

„pád pracovníka při šplhání a vystupování po konstrukčních prvcích lešení (nepoužití 

žebříku)“ 

„pád pracovníka při zřícení lešení, převrácení nekotveného a pojízdného lešení“ 
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Opatření: 

 „vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšování místa práce(lešení, 

žebříky,…)a jejich dostatečná únosnost, pevnost a stabilita“ 

„průběžné zajišťování všech volných okrajů lešení od výšky 1,5 m zábradlím se 

zarážkou nebo jiná ekvivalentní alternativa – síť, plachty, obednění“ 

 „zamezení přístupu k místům na lešení, kde se nepracuje a jejich volné okraje nejsou 

z vážných příčin zajištěny proti pádu“ 

„používání lešení až po ukončení montáže, vybavení a vystrojení a po předání do 

užívání“ 

„zajištění podlahy v poli lešení, kde se odebírají břemena dopravovaná el. Vrátkem 

alespoň jednotkovým zábradlím“ 

Riziko: 

„Pád pracovníka mezerou mezi vnějším okrajem podlahy lešení a přilehlou budovou, mezerou v 

koutech, rozích, štítových stěnách, u vystupujících říms, balkonů, lodžií apod.)“ 

Opatření: 

„nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat zábradlím nebo dostatečně únosnými 

poklopy“ 

 „mezera mezi vnitřním okrajem podlah lešení a přilehlým objektem nesmí být větší než 

25 cm,v době kdy bude mezera větší - než bude nalepena tepelná izolace musí být užito 

vnitřního zábradlí“ 

„otvory zakrývat současně s postupem prací ve výšce“  

Riziko: 

„pád předmětu a materiálu z lešení na osobu z podlahy lešení s ohrožením a zraněním 

hlavy 

 (drobný materiál, úlomek z materiálu), ohrožení občanů, veřejnosti“ 

„nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy lešení“ 

„odstřik, prosáknutí malty, kapalin používaných při práci na lešení“ 

„pád materiálu, předmětů, případně částí lešení z podlah lešení při dopravě materiálu 

výtahy nebo el. vrátkem„ 

Opatření: 

    „bezpečné ukládání materiálu na podlahách lešení mimo okraj“ 

    „zajišťování volných okrajů podlah lešení zarážkou při podlaze, popř. obedněním, sítí, 
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plachtou apod. proti pádu materiálu a předmětů z volných okrajů nebo záchytnou stříškou“ 

    „zřízení záchytných stříšek nad vstupem do objektů těsných a vhodně upravených dle 

charakteru ohrožení a provozu na lešení“ 

    „vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, při montáži a 

demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách“ 
 

    „dodržování zákazu shazování součástí lešení při demontáži lešení“ 

    „vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, 

zamezení vstupu střežení)“ 

    „prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 

osob nebo předmětů (dále jen "ohražený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit“ 

    „pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména vyloučení provozu 

    „ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 

    2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 

    „šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 

volného okraje pracoviště ve výšce. 

    „Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak.  

     

4. Povrchové úpravy 

Riziko: 

„zasažení očí pracovníka vystříknutím řídkého lepidla při míchání nebo natahování“ 

Opatření: 

„správné a bezpečné zacházení s lepidlem(pokud možno tak, aby bylo minimalizování 

nebezpečí vystříknutí lepidla), používání OOPP k ochraně zraku“ 

Riziko: 

„práce v nefyziologických polohách, v kleče, poškození zdraví – pohybového aparátu“ 

Opatření: 

„zdravotní způsobilost, pracovnělékařská péče, preventivní prohlídky, bezpečnostní 

přestávky, používání OOPP k ochraně kolen“ 
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5. Používání elektrických nástrojů  

Riziko: 

„zasažení el. proudem“ 

Opatření: 

„dodržovat zákazu odstraňovat kryty, otvírat přístupy k el. částem“ 

„vyloučení činností při nichž by se pracovník s el. zařízením dostal do styku s napětím 

na vodivé kostře stroje nebo se přímo dotkl obnažených vodičů napetí“ 

„odborné připojování a opravy přívodních šňůr, ověřování správnosti připojení“ 

„šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami na stavbě“ 

„ovládací páčka nepoškozena“ 

„udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu“ 

„pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem a odstraňování závad“ 

Riziko: 

„ohrožení zraku – zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů, míchané 

směsi“ 

Opatření: 

„Při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zraku používat brýle nebo 

obličejové štíty k ochraně očí“ 

Riziko: 

„vznik kroutícího momentu – zhmoždění ruky, vykloubení a zlomení prstů“ 

„vyklouznutí, vypadnutí nářadí z ruky a zranění obsluhy“ 

Opatření: 

„soustředěnost při vrtání; obsluha musí být na zaseknutí (zablokování) vrtáku při 

vrtání připravena (ať již je vrtačka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv)a ihned 

nářadí pustit“ 

 „vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky 

obsluhy z jeho tlačítka“ 

„u některých vrtaček používat přídavnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtačky 

při zablokování vrtáků)“ 

„používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny“ 

„s nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou“ 

„opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě“ 
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Riziko: 

„navinutí, namotání oděvu resp. jeho volných částí, vlasů, rukavic na rotující nástroj 

nebo vřeteno“ 

Opatření: 

„vhodné ustrojení pracovníka bez volně vlajících částí“ 

„dodržování zákazu nosit neupnutý oděv, náramkové hodinky apod.“ 

„je nebezpečné držet vrtačku při práci v rukavicích“ 

„klíčky pro ovládání sklíčidel el. vrtaček nepřipevňovat k vrtačce pomocí řetízku, 

šňůrky apod.“ 

„ dodržování zákazu přenášení nářadí zapojeného do sítě s prstem na spínači“ 

„dodržování zákazu zastavovat rotující vřeteno nebo vrták rukou a rukou odstraňovat 

třísky a odpad“ 

„provádění seřizování, čistění, mazání a oprav nářadí jen  

je-li nářadí v klidu“ 

 

Elektrický vrátek: 

Riziko: 

„přetížení vrátku, havarijní situace“ 

Opatření: 

„odborná a zdravotní způsobilost kompetentních pracovníků“ 

„zajištění vrátku proti utržení nebo převrácení lešení“ 

„dodržování nosnosti vrátku“ 

„funkční vypínání koncových vypínačů zdvihu břemen, plynulé manipulování 

s břemenem, vyvarování se prudkých změn rychlosti zdvihu“ 

„správné a bezpečné uvázání břemene“ 

Riziko: 

„Pád břemene na osobu“ 

Opatření: 

„správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků 

k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene“ 

„dodržovat zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného břemene a jeho 

částí, prostor se zákazem pohybu osob je 1m na každou stranu od vrátku“  
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10. EKOLOGIE 

Nakládání s odpady a jejich likvidace musí probíhat v souladu se zvláštními 

předpisy.  

Likvidace nepoužitelných zbytků hmot dodávaných v suchém stavu se provádí jejich 

zakropením vodou a po jejich vytvrdnutí se deponují na skládku jako inertní stavební 

odpad. 

Likvidace nepoužitelných zbytků hmot dodávaných v pastózním stavu se provádí 

zabezpečením přístupu vzduchu ke hmotě a po jejich vytvrdnutí se deponují na skládku 

jako inertní stavební odpad. 

Likvidace nepoužitelných zbytků polystyrenových desek a plastových obalů bude 

odvezen do sběrného dvora jako tříděný odpad plasty. 

 Likvidace desek z minerální vlny a zbytky armovací síťoviny se provádí deponováním 

na skládce jako inertní stavební odpad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název odpadu Číslo z katalogu 

odpadů 

Způsob likvidace 

Komunální odpad 20 03 01 Box s odpadem bude odvezen do 

sběrny komunálního odpadu TS 

Humpolec. 

Plastové obalové materiály 17 02 03 Likvidace ve sběrném dvoře TS 

Humpolec 

Stavební odpad 17 01 01 Odvoz na skládku TS Humpolec 
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1.OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

1.1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

Název stavby: Viladům Humpolec  

Investor: Bc. Pavel Honzárek   

                         Rozkoš 10, Humpolec 396 01 

Projektant:   Bc. Pavel Honzárek   

                             Rozkoš 10, Humpolec 396 01 

Místo stavby:  Humpolec, 396 01, U sokolovny, 

   k.ú. Humpolec, č. kat. 649 325, č. parc. 426/13    

  

 Objekt je navržen jako zděný z keramických tvárnic zateplený pěnovým 

polystyrenem, založen na základových pasech. Stropní konstrukce tvoří monolitický 

deskový strop. Podlahy jsou plovoucí. Střešní konstrukce jsou navrženy jako 

jednoplášťové nepochozí nebo pochozí terasy. Objekt je umístěn do mírného svahu, 

celý objekt je navržen nad zemí, není třeba hloubit stavební jámu. 

 Objekt bytového domu má 5 nadzemních podlaží a žádné podzemní. V 1NP je 

zádveří, ze kterého je přístup do haly, hromadných garáží a kočárkárny. Hala je 

uvažována jako hlavní komunikační prostor 1NP, ze kterého je zajištěn přístup do 

schodišťového prostoru vedoucímu do 2NP, výtahu, chodby vedoucí ke sklepním kójím 

a kotelny. Dále se v 1NP nachází provozovna, která má samostatný vstup 

ze severovýchodní strany a je orientovaná směrem k přilehajícím komunikacím. Tvoří jí 

hlavní místnost využitelná jako kancelářská plocha, dále pak kuchyňka, WC a sklad. 

V 2NP se nachází čtyři bytové jednoty (2+KK, 3+KK, 3+KK,2+KK), z nichž jedna 

(2+KK) je řešena jako bezbariérová pro užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. V 3NP se nachází čtyři bytové jednotky. Dva byty jsou zde řešeny 

jako mezonetové (4+KK), déle je tu byt 2+KK a 3+KK. Ve 4NP se nacházejí druhé 

podlaží již zmiňovaných mezonetových bytů a dále byty 2+KK a 3+KK. V 5NP je pak 

umístěn výstup na střechu objektu. 
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1.2.OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 

Celý objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem. Jako lešení bude 

použito fasádní rámové lešení SPRINT 75. Na řešeném objektu nejsou žádná 

komplikovaná místa, pouze v místě střechy a teras musíme dát pozor na hotovou 

tepelnou a hyradizolační skladbu. Tyto etapy musely být hotové už dříve z důvodu 

zatažení hydroizolace pod zateplovací systém. Tyto skladby musí být zakryty OSB 

deskami proti propíchnutí hydroizolace a foliemi proti znečištění od lepidla a omítky. 

Při stavbě lešení je nutné uvažovat tloušťku zateplovacího systému.  

Na lodžiích není možné z důvodu výšky využít fasádního rámového lešení, proto 

využijeme pouze lehkého pomocného lešení s výškou podlahy 1m.  

 

2. PŘIPRAVENOST 

2.1. PŘIPRAVENOST STAVBY   

Před zahájením stavby lešení je nutné, aby byli hotové a osazené výplně otvorů. 

Jak bylo již zmíněno, musí být hotová skladba střechy z důvodu zatažení hydroizolace 

pod zateplovací systém. V páse 3m od stěny musí být zakryta střecha OSB deskami 

proti propíchnutí nebo jinému mechanickému poškození hydroizolační vrstvy. Pod OSB 

deskami je nutné, aby byla položena ve dvou vrstvách folie, která ochrání skladbu před 

znečištěním. Stejné ochranné prvky musí být použity na terasách, kde je opět nebezpečí 

poškození tepelné a hydroizolační skladby.   

 Před zahájením stavby lešení musí být hotové všechny zásypy kolem objektu, 

které musí být zhutněny, tak aby bylo možné lešení kolem objektu postavit. 

  

2.2. PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 

Na staveniště je přístup z ulice Lnářská, kde je vrátnice a místo pro parkování 

pracovníků. Připojení na elektrickou rozvodnou síť 230/400V a vodovod je možné na 

připravenou stavební přípojku. Zázemí pro dělníky zajistí hlavní dodavatel na staveništi 

ve stavebních buňkách. Skladování bude možné na připravené zpevněné ploše a drobné 

věci v uzamykatelném skladu.  
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3. MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

3.1. MATERIÁL 

Seznam prvků lešení: 

 

Stavěcí rám pevný 0,75 x 2,0 m 280 ks  

Podlážka žebříková 3,0 m 30 ks  

Podlážka ocelová 3,0 m 340 ks  

Podlážka ocelová 2,0 m 70 ks  

Podlážka ocelová 2,5 m 15 ks  

Podlážka ocelová 1,5 m 20 ks  

Zábradlový rám 3,0 m 250 ks  

Jednotyčové zábradlí 3,0 m 125 ks  

Zábradlový rám 2,5 m 10 ks  

Zábradlí jednotyčové 2,5 m 10 ks  

Zábradlový rám 2,0 m 50 ks  

Jednotyčové zábradlí 2,0 m  35 ks  

Zábradlový rám 1,5 m 15 ks  

Zábradlí jednotyčové 1,5 m 10 ks  

Horní držák zábradlí 0,75 m 10 ks  

Sloupek zábradlí 90 ks  

Zábradlí koncové 0,75 m 60 ks  

Ztužení svislé 3,0x2,0 m 75 ks  

Vřetenová patka 0,8 m 150 ks  

Kotevní trubka 1,2 m 100 ks  

Spojka otočná 55 ks  

Spojka pevná 130 ks  

Konzola 0,75 2 ks  

Kotevní vrut 230 mm 100 ks  

Zarážka boční 3,0 m 215 ks  

Zarážka boční 2,0 m 20 ks  

Dřevěný podkladní práh 75 ks  

Dřevěná podlážka univerzální 30 ks  

 

*Počty kusů zaokrouhleny na balíky 
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2. DOPRAVA 

3.2.1. PRIMÁRNÍ DOPRAVA 

Lešení bude dopraveno na stavbu nákladním automobilem v balíkách a složené 

manipulátorem. Lešení bude uskladněno na skládce, odkud bude při stavbě lešení 

postupně rozváženo manipulátorem kolem stavby.  

3.2.2. SEKUNDÁRNÍ DOPRAVA 

 Doprava po staveništi kolem objektu bude pomocí manipulátoru, kam se 

manipulátor nedostane, bude lešení roznášeno ručně. Do výšky si pracovníci první čtyři 

patra podají a zbylé dvě budou vyváženy pomocí elektrického vrátku. Lešení na střechu 

bude vyvezeno také elektrickým vrátkem po vnějším lešení a následně podáváno na 

střechu. 

 

3.3. SKLADOVÁNÍ 

Lešení bude dovezeno po balíkách, které jsou spáskované pro snadnější 

transport. Tyto balíky budou z nákladního automobilu uloženy na skladovací plochu a 

odtud dle potřeby odváženy kolem objektu. Balíky budeme skladovat v řadách, podle 

druhu prvků s 70cm mezerami mezi řadami, aby bylo možné postupně odebírat 

jednotlivé prvky. Lešení bude skladováno pouze v jednom patře z důvodu bezpečnosti a 

snadného odebírání.  

 

4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

4.1. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Na staveniště je přístup z ulice Lékařská, kde je vrátnice a místo pro parkování 

pracovníků. Připojení na elektrickou rozvodnou síť 230/400V a vodovod je možné na 

připravenou stavební přípojku. Zázemí pro dělníky zajistí hlavní dodavatel na staveništi 

ve stavebních buňkách. Skladování bude možné na připravené zpevněné ploše a drobné 

věci v uzamykatelném skladu.  
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Předpokládá se, že stavba bude probíhat v denních hodinách, proto není nutné 

umělé osvětlení. Pracovníci budou řádně proškoleni o dodržování předpisů BOZP, kde 

každý člen stvrdí své proškolení podpisem pod příslušný tiskopis.  Poté jim bude sdělen 

plán a postup prací. 

   

4.2. PRACOVNÍ PODMÍNKY PROCESU 

Práce mohou probíhat pouze pokud nenastanou nepříznivé povětrnostní 

podmínky- bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy. Z důvodu zavěšování břemen na 

elektrický vrátek a pohybu ve výškách nesmí přesáhnout čerství vítr rychlost 8 m/s a 

dohlednost v místě práce nesmí být menší než 30m. Teplota prostředí během provádění 

prací nesmí být nižší než -10 
0
C. 

Pracovníci budou proškoleni a své proškolení stvrdí podpisem pod daný 

dokument. 

             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

5. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO MONTÁŽ LEŠENÍ 

Montáž bude probíhat podle montážního plánu viz. příloha č. 8. 

 

5.1. MONTÁŽ PRVNÍHO POLE LEŠENÍ 

 Lešení začínáme stavět vždy na nejvyšším místě 

terénu, na kterém budeme lešení zakládat tj. jihozápadní 

strana objektu. S ohledem na tloušťku izolantu určíme 

vzdálenost vnitřního sloupku rámu od fasády. Vzdálenost 

lešení od fasády bude 35cm. Z důvodu, větší vzdálenosti 

lešení od fasády něž je povolená tj. 25cm, budou součástí 

lešení i vnitřní jednotyčová zábradlí, které bude možné 

demontovat po nalepení zateplovacího systému! Z důvodu, 

únosnosti terénu, na němž je lešení zakládáno, využíváme 

podkladní prahy nebo podložky pod patky, které nám tíhu lešení roznesou. V našem 

případě použijeme podkladní prahy, protože budeme zakládat na rostlém terénu. 
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 Stavitelné patky složené z výškově nastavitelných vřeten s maticí a nánožky se 

umisťují pod každý sloupek lešení. Slouží k urovnání lešení do vodorovné roviny. 

Maximální vytočení patek měřeno od spodního okraje patního plechu k hornímu okraji 

matice je 350 mm. Před nasazením rámů na stavitelné je vhodné si matice přednastavit, 

tak aby jejich poloha odpovídala požadované výšce uložení rámu. Na nejvyšším místě, 

kde zakládáme, stačí nastavit matice pouze 30-50 mm na počátek závitu, tím se zachová 

maximální prostor pro nerovnosti terénu. 

 Patky po předběžném výškovém nastavení připravíme po dvojicích na místa 

pozic rámů prvního pole. Rámy jeden po druhém nasuneme na patky tak, aby směřovaly 

trnem pro připojení svislého úhlopříčného ztužení směrem od fasády. 

 Do kapes na sloupku pevného rámu lešení postaveného kolmo k fasádě 

zasuneme zábradlový rám o délce příslušného pole a upevníme lehkým zatlučením 

klínu. Celou sestavu si nyní můžeme opřít o zem. 

 Postavíme druhý rám do svislé polohy, zvedneme sestavu prvního rámu a 

zábradlového rámu a zasuneme zábradlový rám do kapes. Pokud dělníci pracují ve 

dvojici je možné postavit oba rámy najednou a připravený zábradlový rám na zemi 

zasunout rovnou do kapes obou rámů. Otáčením matic stavitelných patek zajistíme 

alespoň hrubé výškové urovnání obou svislých rámů, později provedeme detailní 

urovnání pole. 

 Usadíme podlážky na horní příčníky rámů. Podlážky posuneme na příčnících co 

nejblíže směrem k fasádě, abychom zajistili volný prostor pro dodatečné osazení 

zarážky. 

 Detailní urovnání pole je důležité pro 

další patra lešení, proto si na něm musíme 

dát záležet. Nejprve zkontrolujeme, že celé 

pole stojí rovnoběžně v požadované 

vzdálenosti od fasády. Určíme, který z rámů 

a který z jeho sloupků je řídícím sloupkem 

pro nastavení základní výškové úrovně 

lešení. Od tohoto sloupku pomocí vodováhy 

položené na dolní příčník rámu nebo na 
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sloupek rámu ve směru kolmém k fasádě ustavíme rám do vodorovné roviny. Vnější 

sloupek dalšího rámu urovnáme pomocí vodováhy položené na horní hranu 

zábradlového rámu. Dbáme při tom na to, aby před výškovým dorovnáním dosedaly 

koncovky zábradlového rámu do kapes na sloupku rámu a aby byli zajišťovací klíny 

lehce zatlučeny. Pevné zajištění klínového spoje je nutné překontrolovat. Klín nesmí být 

nikdy zatlučený na doraz. 

 Ke ztužení lešení na vnější straně použijeme rovnoběžně s fasádou v úrovni 

nejnižšího podlaží komponent „ztužení se spojkou“ nebo ho nahradíme klasickým 

ztužením a otočnou spojkou. Pomocí spojky upevníme ztužení na spodní část vnějšího 

sloupku rámu. Horní připojení na druhý rám je již systémové – nasunutí koncovky 

ztužení na trn rámu s gravitační západkou. Před dotažením spojky na dolním konci rámu 

je nutné překontrolovat svislost rámu. 

   

  

5.2. MONTÁŽ DALŠÍCH POLÍ  

 Při montáži dalších polí se postupuje obdobně jako při montáži pole prvního. 

Připraví se dvě stavitelné patky, jejich matice se podle tvaru terénu vyšroubují do 

polohy přibližně zajišťující správnou výškovou úroveň dalšího rámu. Rám se nasadí na 

stavitelné patky a umístí se ve vzdálenosti odpovídající délce montovaného pole. Nasadí 

se zábradlový rám a zajistí klíny, shodně jako při montáži prvního pole. Pomocí 

vodováhy položené na horní madlo zábradlového rámu se urovná vnější sloupek rámu. 

Poté se dorovná do vodorovné polohy vnitřní sloupek rámu. Osadí se podlahy, jejichž 

háky se umístí do krajních poloh v zámcích směrem k fasádě. 

Nesmíme zapomenout na montáž vnitřních zábradlí! Vnitřní zábradlí jednotyčové 

vsadíme do vrchních kapes vnitřního sloupku rámu a zajistíme zatlučením klínů. 

Jednotyčové zábradlí musí být ve všech polích kromě prvního zakládacího patra.  

  

5.3. SVISLÉ ZTUŽENÍ 

Svislé podélné ztužení se nasazuje na trny navařené na vnějších sloupcích rámů 

v úrovni horních příčníků. Ztužení montujeme v jednom poli od přízemí až po nejvyšší 

podlaží. Takto ztuženo musí být každé páté pole. Pro tři a méně polí v jedné samostatné 
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části lešení stačí jedno svislé ztužení. Pro lešení o čtyřech a pěti polích se doporučují 

dvě svislá ztužení 

5.4. MONTÁŽ DALŠÍCH PATER LEŠENÍ 

Bezpečnost práce:  

Při montáži dalších pater 

lešení musí být pracovník jištěn proti 

pádu z lešení. V případě, že se 

pohybuje po podlaze, která není 

opatřena zábradlím, musí být lešenář 

vybaven osobními ochrannými 

pracovními prostředky proti pádu z 

výšky v souladu s NV 362/2005 Sb.. 

Temito prostředky mohou 

být:zachycovací postroj, karabiny a 

zatahovací zachytávač pádů. 

Zachytávač pádů se karabinou 

zachytí na pevnou část lešení.   

 

 

 

  

Při výstupu na další patro je třeba ze žebříku nejprve osadit na vnější stojku rámu 

pomocný prvek, jednoduchý sloupek zábradlí, a zajistit jej trnovým zámkem. Na 

sloupek pracovník připojí svůj bezpečnostní postroj, viz obr. I. Po té může lešenář 

vystoupit na podlážku a osadit první rám, který mu podá pracovník stojící o úroveň pod 

ním. Jakmile jsou první dva rámy osazeny, umístí pracovník na vnější straně zábradlový 

rám do kapes rámů a zajistí jej lehkým zatlučením klínů. V tomto okamžiku je vhodné 

osadit podlážky, a pokud se pracovník nachází ve ztuženém poli, potom i svislé ztužení. 

Ztužení pro nadzemní patra má na zploštělých koncích trubky otvory, které se nasadí na 

trn navařený na horním konci vnější stojky rámu. Trn je opatřen bezpečnostní západkou 

proti vypadnutí prvku z konstrukce. Je nutné vždy správnou funkci západky 

překontrolovat. 
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5.5. MONTÁŽ BOČNÍCH ZARÁŽEK 

 Zarážky jsou nezbytnou součástí konstrukce každého patra lešení. Podélné 

zarážky plní dvě funkce. Jednak jsou součástí ochrany volného okraje a současně 

zajišťují podlážky v uzamčené poloze, kdy je není možné vysunout.  

 Osazení a zajištění je provedeno tak, že se zarážky nasadí na navařené držáky na 

vnitřní straně vnějších sloupků rámu asi 10mm pod úroveň horní hrany podlážky.  

 

5.6. UKONČENÍ LEŠENÍ NA POSLEDNÍM PATŘE 

 Nad poslední podlahou lešení není nutno osazovat rámy. Zajištění podlážek a 

vytvoření opory pro zábradlí na vnější straně provedeme pomocí horního držáku 

zábradlí zajištěným trnovým zámkem. Na konci posledního pole lešení do vnitřního 

koncového rohu osadíme jednoduchý sloupek zábradlí jako oporu pro koncové zábradlí. 

 

5.7. MONTÁŽ ROHOVÝCH POLÍ 

 Rohová pole se obvykle řeší 

přesahem polí na vnějším rohu. Mezera 

mezi podlahami se přemostí dřevěnou 

univerzální podlážkou, která se drátem 

zajistí k ocelovým podlážkám na obou 

stranách z důvodu zabránění posunutí a 

nadzvednutí podlážky. Sousedící rámy 

se spojí trubkou a dvěmi pevnými 

spojkami. Ideální plné systémové řešení 

je možné pouze za ideálního stavu, kdy 

roh vychází přesně na konec končícího 

lešení za rohem. V tomto případě je 

možné lešení spojit pomocí otočných 

spojek přímo k sobě. 
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5.8. KOTVENÍ  

 Kotvení lešení musí být prováděno současně se stavbou jednotlivých pater 

lešení. Je nepřípustné provádět kotvení dodatečně! Kotvení provádíme podle kotevního 

rastru viz. obr 1. V našem případě lešení nebude plachtováno, pouze zasíťováno, platí 

tedy, že kotvení musí být vystřídané po 4 metrech. Všechny sloupky se kotví ve výšce 2 

metrů. U první vnitřní řady rámových sloupků se s dalším kotvením započne ve výšce 4 

metrů a dále se kotví každé 4 metry. Sousední řada sloupků se kotví v poloviční výšce 

mezi kotvami předchozího sloupku. 

 Kotvení provádíme: Hák kotevní trubky se zasune do oka kotvy. Hák kotevní 

trubky je nutno v oku zajistit (např. dřevěným klínem), tak aby bylo zamezeno pohybu 

háku v oku směrem od fasády a k fasádě. 

 Kotvení a kotvy se zkouší zkušebním zatížením rovným alespoň 1,2 násobku 

navrhovaného zatížení. Počet zkoušek musí být  nejméně 30% z celkového počtu kotev 

při kotvení do materiálu kromě betonu, tam stačí pouze 10%. 
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6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

U pracovníků je požadována kvalifikace pro daný pracovní úkon. Pracovníci musí být 

proškoleni pro stavbu lešení Sprint a musí vlastnit lešenářský průkaz. Všichni 

pracovníci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy.  

Seznam pracovníků: 2 proškolení lešenáři na systémové lešení SPRINT 

              2 pomocní pracovníci 

   

    

7. STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 

7.1. STROJE 

- elektrický vrátek GEDA se zavěšením dole na lešení 

-manipulátor  

 

7.2. NÁŘADÍ 

- lešenářský klíč – ráčna kombi Ø19 + Ø22 

- tesařské kladivo 

- montážní lešenářský opasek 

- vodováha 

- metr 

 

7.3. POMŮCKY BOZP 

- zachycovací postroj 

-karabiny 

-zatahovací zachytávač pádů 

-pracovní obuv 

-přilba 

-reflexní vesta 
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8. KONTROLY 

8.1. VSTUPNÍ KONTROLA 

- kontrola dovezeného množství lešenářských prvků 

- kontrola stavu osobních ochranných pomůcek  

- kontrola zakrytí střechy a teras 

- kontrola únosnosti terénu, kde bude lešení stavěno 

 

8.2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

- kontrola každého prvku před zabudováním do lešení, zda není nijak poškozený 

- kontrola vodorovnosti a svislosti lešení 

- kontrola vzdálenosti lešení od fasády 

- kontrola kotvení 

- kontrola ztužení lešení 

- kontrola používání osobních ochranných pomůcek 

- kontrola absence bočních zarážek a zábradlí - především vnitřních jednotyčových 

 

8.3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 

- kontrola kotvení – provedení zkoušek na 30% kotev 

- kontrola vzdálenosti lešení od fasády 

- kontrola kompletnosti lešení – boční zarážky, zábradlí, koncových zábradlí, ztužení 

 

 

9. BOZP 

Pracovníci musí být proškoleni o BOZP na pracovišti a musí ji být předán 

postup a sled vykonávaných prací.  

Při montáži lešení je největší riziko pádu z výšky, proto je nutné využívat 

osobních ochranný pomůcek. Používání pomlcek při montáži je popsáno v této 

kapitole bodě 5.4. Montáž dalších pater-bezpečnost práce.  

 Všichni pracovníci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy.  
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Výpis hlavních rizik při práci: 

Riziko: 

„pád pracovníka z výšky – pád lešenáře při montáži jednotlivých prvků lešení“ 

„pád pracovníků z nezajištěných volných okrajů, pracovních podlah lešení, při práci a 

pohybu osob na lešení“ 

 „pád osoby při odebírání břemen dopravovaných el. Vrátkem z nezajištěných podlah 

lešení“ 

„pád pracovníka při šplhání a vystupování po konstrukčních prvcích lešení (nepoužití 

žebříku)“ 

„pád pracovníka při zřícení lešení, převrácení nekotveného a pojízdného lešení“ 

Opatření: 

„montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající 

klasifikací“ 

„vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce při montáži lešení(vybavení předpisy, 

normami, dokumentace zejména vypracováním technologického nebo pracovního 

postupu)“ 

„vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšování místa práce(lešení, 

žebříky,…)a jejich dostatečná únosnost, pevnost a stabilita“ 

„průběžné zajišťování všech volných okrajů lešení od výšky 1,5 m zábradlím se 

zarážkou nebo jiná ekvivalentní alternativa – síť, plachty, obednění“ 

„používání osobního jištění při montáži a demontáži lešení“ 

„zamezení přístupu k místům na lešení, kde se nepracuje a jejich volné okraje nejsou 

z vážných příčin zajištěny proti pádu“ 

 „zajištění podlahy v poli lešení, kde se odebírají břemena dopravovaná el. Vrátkem 

alespoň jednotkovým zábradlím“ 

„zajišťování prostorové tuhosti lešení“ 

Riziko: 

„Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a ztráty stability, 

tuhosti zejména lešení zakrytých plachtami a sítěmi“ 

Opatření: 

„konstrukce lešení je provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek zajištění proti lokálnímu i 

celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí;“ 
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„provedení kotvení o dostatečné únosnosti, provedeného rovnoměrně po celé vnější ploše lešení, 

lešení zakryté sítěmi má kotvení 2 x únosnější než lešení nezakryté, lešení zaplachtované má kotvení 4 

x únosnější (dle dokumentace zakrývaných lešení);“ 

„používání jen lešení, která byla ukončena, vybavena a vystrojena příslušné dokumentace a předána 

do užívání, zejména je-li zajištěna jejich prostorová tuhost a stabilita úhlopříčným ztužením a 

kotvením (popř. vzepřením), je-li podlaha únosná a těsná, jednotlivé prvky podlah jsou zajištěny proti 

posunutí, Kotvení dílcových, stavebnicových, rámových a podobných lešení musí mj. zabránit 

vybočení konstrukce a proto se musí kotvit každý sloupek po výšce 4 m.  

Stability lešení proti překlopení se dosahuje kotvením. 

 

Riziko: 

„Pád pracovníka mezerou mezi vnějším okrajem podlahy lešení a přilehlou budovou, mezerou v 

koutech, rozích, štítových stěnách, u vystupujících říms, balkonů, lodžií apod.)“ 

Opatření: 

„nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat zábradlím nebo dostatečně únosnými 

poklopy“ 

 „mezera mezi vnitřním okrajem podlah lešení a přilehlým objektem nesmí být větší než 

25 cm,v době kdy bude mezera větší - než bude nalepena tepelná izolace musí být užito 

vnitřního zábradlí“ 

„otvory zakrývat současně s postupem prací ve výšce“  

„ poklopy zajišťovat svlaky nebo jinými ochrannými prvky proti vodorovnému posunutí“ 

 

Riziko: 

„pád předmětu a materiálu z lešení na osobu z podlahy lešení s ohrožením a zraněním hlavy 

 (drobný materiál, úlomek z materiálu), ohrožení občanů, veřejnosti“ 

„pád úmyslně shazovaných součástí lešení nebo jednotlivých předmětů z výšky při montáži a 

demontáži lešení“ 

„nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy lešení“ 

„pád materiálu, předmětů, případně částí lešení z podlah lešení při dopravě materiálu výtahy 

nebo el. vrátkem„ 

Opatření: 

    „bezpečné ukládání materiálu na podlahách lešení mimo okraj“ 
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    „zajišťování volných okrajů podlah lešení zarážkou při podlaze, popř. obedněním, sítí, 

plachtou apod. proti pádu materiálu a předmětů z volných okrajů nebo záchytnou stříškou“ 

    „zřízení záchytných stříšek nad vstupem do objektů těsných a vhodně upravených dle 

charakteru ohrožení a provozu na lešení“ 

    „vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, při montáži a 

demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách“ 
 

    „dodržování zákazu shazování součástí lešení při demontáži lešení“ 

    „vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, 

zamezení vstupu střežení)“ 

    „prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob 

nebo předmětů (dále jen "ohražený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit“ 

    „pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména vyloučení provozu 

    „ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 

    2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 

    „šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 

volného okraje pracoviště ve výšce. 

    „Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak.  

     

Při používání elektrického vrátku: 

Riziko: 

„přetížení vrátku, havarijní situace“ 

Opatření: 

„odborná a zdravotní způsobilost kompetentních pracovníků“ 

„zajištění vrátku proti utržení nebo převrácení lešení“ 

„dodržování nosnosti vrátku“ 

„funkční vypínání koncových vypínačů zdvihu břemen, plynulé manipulování 

s břemenem, vyvarování se prudkých změn rychlosti zdvihu“ 

„správné a bezpečné uvázání břemene“ 

Riziko: 

„Pád břemene na osobu“ 

Opatření: 

„správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků 
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k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene“ 

„dodržovat zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného břemene a jeho 

částí, prostor se zákazem pohybu osob je 1m na každou stranu od vrátku“  
  

     
    

10. EKOLOGIE 

Nakládání s odpady a jejich likvidace musí probíhat v souladu se zvláštními předpisy. 

Likvidace ocelových pásků, kterými bylo lešení svázano, bude probíhat recyklací a 

odvozem do sběrného dvora TS Humpolec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název odpadu Číslo z katalogu 

odpadů 

Způsob likvidace 

Komunální odpad 20 03 01 Box s odpadem bude odvezen do 

sběrny komunálního odpadu TS 

Humpolec. 

Železo a ocel 17 04 05 Likvidace ve sběrném dvoře TS 

Humpolec 
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2.1. VSTUPNÍ KONTROLA 

Bod 1: Stav podkladu ETICS pro zateplení 

- Kontrola povrchu zdiva: jeho soudržnosti a přídržnosti, zkouška pomocí odtržení 

bloku nalepeného fasádního polystyrenu, dále kontrolujeme, zda se na povrchu 

zdiva nevyskytují řasy nebo jiné mikroorganismy a v neposlední řadě 

kontrolujeme čistotu povrchu např. od ostřikující vody.   

- Kontrola vlhkosti zdiva – kontrolu provádíme pomocí vlhkoměru 

- Kontrola rovinnosti zdiva – kontrolu provádíme přiložením 2m latě, nerovnosti 

by neměli být větší než 20mm/2m 

 

Bod 2: Dokončenost konstrukcí 

- Kontrola osazení výplní otvorů, zda jsou osazeny všechny a zda jsou osazena 

správně-pěnování, velikost ostění, výška pro osazení parapetů 

- Kontrola dokončenosti skladby na střeše a terase – hydroizolační i tepelná 

skladba musí být dokončena před zahájením zateplování – hydroizolace má být 

dle PD zatažena pod zateplovací systém. 

- Kontrola zakrytí dokončení skladeb na střeše a terase – střecha i terasa musí být 

min.3m od zdiva, kde bude probíhat zateplování, chráněna folií a OSB deskou 

proti protržení hydroizolace 

 

Bod 3: Kontrola komponentů systému ETICS 

- Provádíme kontrolu stáří materiálu – zjištěním data výroby a doby použitelnosti 

- Kontrolujeme, zda byl dodán správný materiál – druh izolantu, jeho označení a 

dodané množství 

- Provedeme kontrolu dodaného příslušenství – velikost APU lišt, materiál 

rohových profilů  

- U všech dodaných materiálů (lepidla, omítky, izolanty, příslušenství) musíme 

mít prokázaného výrobce a původ materiálu – dokladem je Prohlášení o shodě 
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2.2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

Bod 4: Klimatické podmínky 

- Práce mohou probíhat pouze pokud teplota vzduchu nebo 

podkladu nejsou nižší než 5
o
C, nebo vyšší než 25

 o
C.  Vzduch 

kontrolujeme teploměrem a podklad bezkontaktním teploměrem. 

- Nesmí během prací svítit přímě sluneční záření na stěrkovanou 

plochu nebo na nataženou finální omítku – můžeme řešit zakrytím 

lešení ochrannými sítěmi. Během prací také nesmí pršet, zvláště 

na stěrku a finální omítku, mohlo by dojít k vymytí – můžeme 

řešit pomocí plachet na lešení.   

 

Bod 5: Kontrola podkladu 

- Kontrola povrchu zdiva: jeho soudržnosti, výskyt řas nebo jiných 

mikroorganismů a v neposlední řadě kontrolujeme čistotu povrchu např. od 

ostřikující vody.   

- Kontrola vlhkosti zdiva – kontrolu provádíme pomocí vlhkoměru 

- Kontrola rovinnosti zdiva – kontrolu provádíme přiložením 2m latě, nerovnosti 

by neměli být větší než 20mm/2m 

 

Bod 6: Lepení desek izolace 

- Kontrola přípravy lepící malty – zda je připravována v souladu 

s návodem výrobce 

- Kontrola nanášení lepící malty na izolant – malta 

musí být nanesena na rub desky po celém obvodě 

a ve 3 bodech v ose, krytí desky musí být 

min.40% 

 

- Kontrola rovinnosti desek při lepení – kontrola pomocí 2m 

vodováhy, pokud není stanoveno smlouvou o dílo jinak, tak 

doporučená rovinnost je 5mm/2m 
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- Kontrola styčných spar mezi deskami – desky musí být nalepeny 

na těsný sraz a ve sparách nesmí být lepidlo 

- Kontrola vazby desek – desky musí být na 

rozích i v ploše lepeny na vazbu, ložná ani 

styčná spára nesmí navazovat na náhlou 

změnu v profilu podkladu. 

- Kontrola doby expozice desek EPS vůči UV 

záření – desky nesmí být na fasádě vystaveny 

více jak 14 dnů UV záření. 

 

Bod 7: Kotvení nalepeného izolantu 

- Kontrola minimální efektivní hloubky kotvení hmoždinky – kontrola pomocí 

přeměření skutečné tloušťky izolantu, tloušťky lepícího lože a druhu podkladu, 

kde může být hmoždinka ukotvena- doporučená hloubka kotvení do zdiva je 50-

60mm. 

- Kontrola vývrtu pro hmoždinku – ověření průměru vrtáku a hloubky vrtáku, měl 

by být o min 10mm delší než je délka hmoždinky, do keramického zdiva je 

doporučeno vrtat bez příklepu, aby se neulámaly dutiny zdiva. 

- Kontrola zapuštění hmoždinky – kontrolujeme průběžně dostatečnou hloubku 

zapuštění talíře hmoždinky pod líc izolantu – doporučeno cca 2mm pod vnější 

líc 

- Kontrola počtu hmoždinek v ploše – EPS nesmí být v ploše méně než 4 ks/m
2
 

          - MV nesmí být v ploše méně než 6 ks/m
2 

- Kontrola rozmístění hmoždinek v ploše – dle kotevního plánu výrobce 
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Bod 8: Provádění základní vrstvy 

- Kontrola nerovností na styku desek – nesmí být větší než 2mm 

- Kontrola spar mezi izolačními deskami – v případě že je spára větší než 1mm, 

spáru zafoukáme PUR pěnou. 

- Příprava lepidla pro stěrku – musí být připravována v souladu s návodem 

výrobce 

- Kontrola přídavné výztuže z tkaniny (perlinky) v rozích otvorů – kontrola 

uložení do lepidla, diagonální úhel výztuže musí svírat cca 45
0
 a min velikost 

výztužné tkaniny(perlinky) musí být 200x300mm 

- Kontrola přídavného vyztužení na rozhraní izolantů – min šíře pásu k překrytí 

spoje polystyrenu a minerální vaty je 300mm, překrytí každého materiálu 

min.150mm, kontrola uložení do lepidla 

- Kontrola správného osazení profilů příslušenství ( APU lišty, odkapové lišty u 

oken, rohové lišty) – kontrola uložení do lepidla, kontrola překrytí základní 

vrstvou 

- Kontrola plošného vyztužení – výztužná tkanina musí být uložena do lepidla, 

min. přesahy pásů jsou 100mm, výztužná tkanina musí být dostatečně vypnutá, 

tak aby nevznikali boule nebo zkrabacení tkaniny, tkanina musí být celoplošně 

překryta lepidlem 

- Kontrola tloušťky základní vrstvy – tloušťka musí lokálně dosahovat min. 2mm, 

střední tloušťka základní vrstvy musí dosahovat 3mm  

 

Bod 9: Kontrola rovinnosti a vlhkosti pod finální omítku 

- Kontrola rovinatosti – před penetrací základní vrstvy provedeme kontrolu 

zbroušení výstupků vzniklých nedokonalým stěrkováním – na ploše nesmí být 

žádný výstupek větší než 1mm 

- Kontrola dostatečného vyschnutí základní vrstvy – kontrola technologické pauzy 

dle počasí 3-5 dní 
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Bod 10: Provedení klempířských prvků  

- Kontrola provedení klempířských výrobků: velikost přesahu uložení a přilepení 

parapetů; oplechování terasy a atik – vyřešení detailů, způsob upevnění; montáž 

úchytů pro odpadní trubku-svislost úchytů pod sebou; montáž úchytů pro 

hromosvod – svislost úchytů pod sebou 

 

Bod 10: Provádění konečné povrchové úpravy  

- Kontrola penetrace pod finální omítku – penetrace musí být nanesena v celé 

ploše, kontrola správného použití penetrace podle odstínů – penetrace je 

probarvena dle finální omítky! 

- Kontrola struktury omítky – struktura omítky musí být v celé ploše rovnoměrná, 

nesmí být vidět předěly v místě napojení jednotlivých pracovních záběrů 

- Kontrola odstínů barev – vizuálně dle projektu 

- Kontrola provedení detailů – kontrola dotažení omítkoviny pod parapety, 

k oknům, v rozích, k plechováním a k hydroizolaci na terase a střeše. 

- Kontrola zapravení otvorů po kotvách – vložení polystyrenu, zamáznutí 

omítkovinou a sjednocení struktury s okolím 

 

2.3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 

Bod 11: Provedení konečné povrchové úpravy  

- Kontrola struktury omítky – struktura omítky musí být v celé ploše rovnoměrná, 

nesmí být vidět předěly v místě napojení jednotlivých pracovních záběrů 

- Kontrola odstínů barev – vizuálně dle projektu 

 

Bod 12: Kontrola provedení detailů 

- Kontrola dotažení omítkoviny pod parapety, k oknům, v rozích, k plechováním a 

k hydroizolaci na terase a střeše. Zapravení otvorů po kotvách. 
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1. NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ 

 

Pásový dozer Caterpillar D4K2 

- využití pro skrývku ornice. 

 

Parametry: 

Výkon motoru 68,8   kW 

Měrný tlak 0,3 - 0,4   bar 

Objem radlice 1,5 - 2,0   m
3
 

Provozní hmotnost [t] 8,2 - 8,5   t 

 

 

 

 

Rypadlo-nakladač JCB - 3CX ECO 

-využití pro hloubení stavební jámy, 

 základových rýh, nákladku zeminy, 

 rozprostření zeminy. 

 Parametry:  

Parametry rypadla 

Celk. výkon motoru  

 

68,6 / 74,2 kW  

Max. hloubka hloubení  5970 mm  

Max. nakládací výška  4720 mm  

Vodorovný dosah od středu kol  7870 mm  
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Parametry nakladače   

Nakládací výška  3320 mm  

Výsypná výška  2720 mm  

Nosnost do max. výšky  3229 kg  

Max. rychlost stroje  39,5 km/h  

Provozní hmotnost  8070 / 8425 kg  

 

 

 

TATRA 6x6 třístranný sklápěč 

 

- využití pro převoz zeminy po 

staveništi, dovoz kameniva 

 

 

 

 

 

Parametry: 

Užitečné zatížení     19 750 kg 

Max. tech. přípustná hmotnost   30 000 kg 

Motor       PACCAR MX 300, EURO 5, 300 kW 

Max. rychlost      85 km/hod   

Nástavby     Třístranně sklopná korba, objem 10 m3 
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Autodomíchávač Stetter 

- využití pro transport betonu při 

zakládání a betonáži stropů. 

 

 

 

 

 

 

Parametry: 

Jmenovitý objem: 7 m
3                                       

 Rozměry: Šířka: 2400 mm
 

Geometr. Objem: 12 560 l                                        Délka: 6781 mm 

Vodorys: 8150 l                                                        Výsypná výška: 1084 mm 

Stupeň plnění: 55,7%                                                Výška násypky: 2482 mm 

Sklon bubnu: 12,2
o                                                                             

Průjezdná výška: 2539 mm 

Otáčky bubnu: 0-12/14 U/min. 

Přípojka vody: C (2“) 

Adaptér B (2,5“) volitelně 

Vodní nádrž – TV 190 l 

Vodní nádrž – Č 190 

Hmotnost nástavby – 3070 kg 

 

 

Autočerpadlo SCHWING S 36 X 

- využití pro čerpání betonu na stropy

  

http://www.schwing.cz/cz/autocerpadla/
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Parametry:
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Nákladní automobil MAN 10.180 kontejner 6t 

- využití pro dopravu stavebních materiálů 

ze stavebnin, odvoz kontejnerů se 

stavebním odpadem. 

 

Parametry: 

Objem, výkon   4580 ccm / 132 kW   

Nosnost   6t 

Pohon    4x2 

Nosič kontejnerů  NK50 

Jeřáb    BNF 7TM  

           - nosnost 0,8-3t 

             - dosah 5m  

 

 

Betonpumpa Putzmeister P 718 

- využití pro čerpání bet. mazanin do 

podlahových konstrukcí. 

 

 

Parametry: 

Přepravené množství materiálu 4 – 15 m3/hod - plynule měnitelný dopravní výkon 

Maximální čerpatelné velikosti kameniva 16-24mm 

Přepravní vzdálenost vertikálně až 30m 

Přepravní vzdálenost horizontálně až 100m 

Průměr válce čerpadla 150mm 

Objem násypky 290 l 

Hmotnost 2400 kg 

Přepravní rozměry: Délka 4341 mm 

                                Šířka 1600 mm 

                                Výška 1750 mm   
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Tlakové silo, dopravní čerpadlo a omítací stroj 

- využití pro omítání vnitřních omítek 

- dopravní čerpadlo bude dodáno spolu se silem od dodavatele stavebního materiálu 

- jako omítací stroj použijme Omítací stroj PFT G4 

- minimální prostor pro silo je 3x3m 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Omítací stroj 

 

      

   

             Silo s dopravním čerpadlem 

 

 

Vibrační deska Dynapac LF 70 

- využití k hutnění zeminy a štěrkového polštáře pod podkladním betonem.  

Parametry:  

Čistá hmotnost  69 kg 

Provozní hmotnost  73 kg 

Frekvence   80 Hz 

Amplituda   1 mm 

Odstředivá síla 10 kN 

Šířka    400 mm 

Délka    580 mm 
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Plovoucí vibrační lišta Barikell 

Vibrační lištu budeme využívat k vibrování betonu při betonáži podkladního 

betonu a stropů. 

Parametry:  

Délka           2000 mm 

Šířka            230 mm 

Výška          300 mm 

Hmotnost    16 kg 

Výkon          1,1 kW 

 

 

 

 

Přenosný motorový vibrátor Enar backpack 

-využití k vibrování betonu základových pasů a betonáže ztraceného bednění. 

Parametry:                       

Hmotnost  7 kg  

Objem nádrže  0,7 l  

Výkon motoru 

Účinná délka hlavice  

1,6 HP 

400 mm  

Palivo  benzín  

Startování  ruční  

Typ motoru  HONDA GX 35; 35,8 ccm 
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2. NÁVRH ZVEDACÍCH MECHANISMŮ 

2.1. Návrh samostavitelného stacionárního jeřábu  LIEBHER 32TT  

- jeřáb bude na stavbě umístěn v době hrubé stavby a bude využíván k dopravě bednění 

a výztuže na stropy, dále bude využíván k dopravě palet cihel při zdění a k dopravě 

překladů. Jeřáb bude sloužit i pro skládání dovezeného materiálu.  

 

Výpočet a návrh jeřábu: 

 

Rozhodující parametry: 

Potřebná délka ramene   28m 

Nejtěžší prvek pro přepravu   paleta cihel HELUZ 1250 Kg 

Nejvzdálenější přepravovaný prvek  3x překlad HELUZ  270 Kg 

Potřebná výška dosahu jeřábu  18m 

 

Návrh - Jeřáb Liebherr 32 TT 

Délka ramene     30m 

Nosnost ve vzdálenosti 30m   1 100 Kg 

Výška dosahu jeřábu    24m 
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Ověření únosnosti: 

Nejtěžší prvek pro přepravu je paleta cihel HELUZ 1250 Kg do vzdálenosti 25 m 

Únosnost jeřábu v 25m je 1580 Kg > 1250 Kg    -> VYHOVUJE 

 

Nejvzdálenější přepravovaný prvek je 3x překlad HELUZ  270 Kg do vzdálenosti 28 m.  

Únosnost jeřábu v 28m je 1100 Kg >270 Kg    -> VYHOVUJE 

 

Jeřáb Liebherr 32 TT uzvedne až 2500 kg do vzdálenosti 18 metrů, jeho 

možnosti se ukazují i ve vzdálenosti 30 metrů od samotné věže, kde zvedá až 1100 kg. 

Je vhodný a najde uplatnění především na stavbách s velkou stavební plochou nebo ve 

stísněných prostorech. Jeho výhodou je také malá základna, kterou tvoří čtverec o straně 

4,2 m. 

Postavení a zapatkování jeřábu zajišťuje dodavatel jeřábu.  
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Postupné postavení jeřábu: 

1. dovoz jeřábu na stavbu 

  

 

 

 

 

 

 

2. Zapatkování a postavení jeřábu 
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2.2. Návrh stavebního osobonákladního výtahu GEDA 500Z/ZP    

- stavební výtah bude potřeba při dokončovacích pracech především k dopravě 

materiálu – výplně otvorů, obklady, dlažby, otopná tělesa,…atd.. V objektu bude 

funkční schodiště, ale nelze vyloučit využívání výtahu i k dopravě osob. 

 

Potřebné parametry výtahu:  

Potřebná výška  14m 

Potřeba lávky z výtahu, aby bylo možné během provozu výtahu zateplit objekt. 

Min. rozměry 2x2,5 

Min. únosnost 500 Kg 

 

 

Návrh osobonákladního výtahu GEDA 500Z/ZP    

Stavební výtah je nabízí místo pro dvě velká kolečka nebo dvě velké palety. 

Samozřejmostí je možnost upevnění neskladných materiálů. Je vhodný pro těžká 

břemena s hmotností až 850 kg, ale zároveň nevyžaduje mnoho prostoru. Stavební výtah 

GEDA 500Z/ZP je také přizpůsoben k přepravě osob. Z toho důvodu je na místech 

nakládky a vykládky opatřen výstupy do patra a maximální přepravní hmotnost je 

omezena na 500 kg. Díky montážnímu můstku není navíc nutné používat lešení. 

Montáž a demontáž výtahu zajistí dodavatel výtahu. 

 

Technické údaje: 

Nosnost 500 kg (osoby) 

850 kg (náklad) 

Rychlost zdvihu 12 m/min (osoby) 

24 m/min (náklad) 

Max. výška 100 m 

Napájení 400 V/2,8/5,5 kW 

Vidlice 16 A (pětikolík) 

Rozměr klece 160/140/110 cm (d/š/v) 

Zastavěná plocha 2x2,5 m 

Přeprava osob ANO 
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1. Úvod 

  Téma této kapitoly jsem si zvolil, protože je to jedna ze základních otázek při 

stavbě jakéhokoli objektu. Rád bych se na tuto problematiku podíval nejen z pohledu 

prostupu tepla konstrukcí, ale chtěl bych porovnat více druhů materiálu i z hlediska 

pracnosti a finanční náročnosti. 

 

 

Porovnávané materiály: 

1. Keramické zdivo HELUZ FAMILY 50 2in1 broušená, s tepelně izolační omítkou 

2. Keramické zdivo HELUZ FAMILY 50 broušená, s tepelně izolační omítkou 

3. Keramické zdivo HELUZ FAMILY 30 broušená, zateplovací systém ETICS tl. 

160mm 

4. Keramické zdivo POROTHERM 50T PROFI, s tepelně izolační omítkou 

5. Porobetonové zdivo YTONG TEPELNĚ IZOLAČNÍ TVÁRNICE tl. 500mm,     

    jednovrstvá omítka 

6. Porobetonové zdivo YTONG PŘESNÉ TVÁRNICE tl. 300mm, zateplovací systém 

    ETICS tl. 160mm 

7. Vápenopísková cihla KMB SENDWIX P tl. 240mm, zateplovací systém ETICS  

    tl.160mm 

8. Keramický Liaporbeton LIAPOR SL tl. 365mm , s tepelně izolační omítkou 

 

 

Porovnávané parametry: 

-Tloušťka zdiva 

- Součinitel prostupu tepla U 

- Tepelný odpor R 

- Pracnost  

- Náklady na m
2 
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2. TECHNICKÝ POPIS MATERIÁLŮ 

 

1. Keramické zdivo HELUZ FAMILY 50 2in1 broušená, s tepelně izolační omítkou 

 Keramické bloky HELUZ FAMILY 50 2in1 jsou klasické cihelné bloky 

s dutinami zděné na pero a drážku. Označení 2in1 znamená, že tento blok má vyplněné 

dutiny polystyrenem. Polystyren v dutinách zlepšuje tepelné vlastnosti bloku a díky 

vlastnostem tohoto bloku lze z tohoto systému stavět nízkoenergetické a pasivní domy. 

Tento druh zdiva se nezatepluje. 

 Bloky HELUZ FAMILY 50 2in1 se vyrábějí pouze broušené, uvažujeme zdění 

na lepidlo. Jako povrchovou úpravu vnitřních omítek uvažujeme vápenocementovou 

omítku tl. 10mm. Jako vnější povrchovou úpravu uvažujeme tepelně izolační omítku tl. 

40mm 

 

Výhody:  - dobré tepelněizolační vlastnosti 

  - komplexní systém HELUZ 

  - nehořlavost materiálu 

Nevýhody:  - hůře řešitelné detaily při složitější stavbě 

  - ekonomicky náročnější 

  - špatně se dělají drážky pro instalace 

 

Technické parametry keramických bloku HELUZ FAMILY 50 2in1: 

 

 

Rozměry (DxŠxV): 247 x 500 x 249 mm 

Hmotnost: 20.3 Kg 

Třída pevnosti v tlaku: 8.0 MPa 

  Součinitel tepelné vodivosti ƛ    0,058 W/ m2K 

Tepelný odpor R: 9,16 m
2
K/W 

Spotřeba cihel na m
2
: 16 

Spotřeba cihel na m
3
: 32 

Ks na paletě 118x100: 60 
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Celková tloušťka konstrukce d = 0.55 m 

Odpor při prostupu tepla konstrukce RT = 9.16 m2K/W 

Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0.11 W/m2K 

 

Pracnost a nákladnost 1m
2
 zdiva: 

práce       pracnost       náklady(bez DPH) 

Zdění na lepidlo včetně materiálu   1,18 Nh  1940 Kč 

Omítky vnitřní jednovrstvé strojní   0,4 Nh   276 Kč 

Omítka vnější tepelně izolační + omítka  0,63 Nh  464 Kč 

Celkem      2,21 Nh  2 680 Kč  
 

*ceny v úrovni RTS 14/II 

*ceny jsou uvedeny bez DPH 

*ceny jsou uvedeny včetně materiálu 
 

 

2. Keramické zdivo HELUZ FAMILY 50 broušená, s tepelně izolační omítkou 

Keramické bloky HELUZ FAMILY 50 broušená jsou klasické cihelné bloky 

s dutinami zděné na pero a drážku. Díky vlastnostem tohoto bloku lze z tohoto systému 

stavět nízkoenergetické a pasivní domy. Tento druh zdiva je možné zateplit, ale už bez 

zateplení jsou jeho vlastnosti dostatečné pro splnění tepelně technických požadavků. 

 Bloky HELUZ FAMILY 50 se vyrábějí pouze broušené, zdí se na lepidlo nebo 

na pěnu. Jako povrchovou úpravu vnitřních omítek uvažujeme vápenocementovou 

omítku tl. 10mm. Jako vnější povrchovou úpravu uvažujeme tepelně izolační omítku tl. 

40mm. 
 

Výhody:  - dobré akumulační vlatnosti 

  - komplexní systém HELUZ 

  - nehořlavost materiálu 
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Nevýhody:  - hůře řešitelné detaily při složitější stavbě 

  - tloušťka zdiva 

  - špatně se dělají drážky pro instalace 

 

Technické parametry keramických bloku HELUZ FAMILY 50 broušená: 

Rozměry (DxŠxV): 247 x 500 x 249 mm 

Hmotnost: 20.3 Kg 

Třída pevnosti v tlaku: 8.0 MPa 

Součinitel tepelné vodivosti ƛ:    0,081 W/m
2
K 

Tepelný odpor R: 7,10 m
2
K/W 

Spotřeba cihel na m
2
: 16 

Spotřeba cihel na m
3
: 32 

Ks na paletě 118x100: 60 

 

 

 

 

 

Celková tloušťka konstrukce d = 0.55 m 

Odpor při prostupu tepla konstrukce RT = 6.72 m2K/W 

Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0.15 W/m2K 
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Pracnost a nákladnost 1m
2
 zdiva: 

práce       pracnost      náklady(bez DPH) 

Zdění na lepidlo včetně materiálu   1,18 Nh  1480 Kč 

Omítky vnitřní jednovrstvé strojní   0,4 Nh   276 Kč 

Omítka vnější tepelně izolační + omítka  0,63 Nh  464 Kč 

Celkem      2,21 Nh  2 220 Kč 

 

*ceny v úrovni RTS 14/II 

*ceny jsou uvedeny bez DPH 

*ceny jsou uvedeny včetně materiálu 

 

 

 

3. Keramické zdivo HELUZ FAMILY 30 broušená, zateplovací systém ETICS 

 tl. 160mm 

Keramické bloky HELUZ FAMILY 30 broušená jsou klasické cihelné bloky 

s dutinami zděné na pero a drážku. Tento druh zdiva se používá pouze jako nosná 

konstrukce. Tepelné vlastnosti má špatné, proto se toto zdivo používá v případě, kdy 

chceme objekt zateplovat. 

 Bloky HELUZ FAMILY 30 se vyrábí broušené i nebroušené, v našem případě 

počítáme s bloky broušenými zděnými na lepidlo. Jako povrchovou úpravu vnitřních 

omítek uvažujeme vápenocementovou omítku tl. 10mm. Vnější povrchovou úpravu 

tvoří zateplovací systém se silikonovou omítkou. Jako tepelnou izolaci uvažujeme 

polystyren tl. 160mm. 

 

Výhody:  - dobré tepelně izolační vlastnosti 

  - malá tloušťka zdiva 

  - jednodušší řešení detailů 

Nevýhody:  - náchylné na napadení živočichy 

  - hořlavost polystyrenu 

  - malá mechanická odolnost 
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Technické parametry keramických bloku HELUZ FAMILY 30 broušená: 

Rozměry (DxŠxV): 247 x 300 x 249 mm 

Hmotnost: 12.4 Kg 

Třída pevnosti v tlaku: 10.0 MPa 

Součinitel tepelné vodivosti ƛ:    0,093 W/m
2
K 

Tepelný odpor R2: 3,78 m
2
K/W 

Spotřeba cihel na m
2
: 16 

Spotřeba cihel na m
3
: 53 

Ks na paletě 118x100: 96 

 

 

 

 

 

Celková tloušťka konstrukce d = 0.48 m 

Odpor při prostupu tepla konstrukce RT = 6.95 m2K/W 

Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0.14 W/m2K 

 

Pracnost a nákladnost 1m
2
 zdiva: 

práce                    pracnost          náklady(bez DPH) 

Zdění na lepidlo včetně materiálu    1,18 Nh 872 Kč 

Omítky vnitřní jednovrstvé strojní    0,4 Nh  276 Kč 

Zateplovací systém polyst. tl. 160mm + silikon. omítka 1,34 Nh 983 Kč 

Celkem       2,92 Nh 2 131 Kč 
 

*ceny v úrovni RTS 14/II 

*ceny jsou uvedeny bez DPH 

*ceny jsou uvedeny včetně materiálu 
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4. Keramické zdivo POROTHERM 50T PROFI, s tepelně izolační omítkou 

Keramické bloky POROTHERM 50T PROFI jsou klasické cihelné bloky 

s dutinami zděné na pero a drážku. Označení 50T PROFI znamená, že tento blok má 

vyplněné dutiny minerální vatou a zdí se na lepidlo. Minerální vata v dutinách zlepšuje 

tepelné vlastnosti bloku a díky vlastnostem tohoto bloku lze z tohoto systému stavět 

nízkoenergetické a pasivní domy. Vata v dutinách je hydrofobizovaná, takže nenasákne 

vodu. Tento druh zdiva se nezatepluje. 

 Bloky POROTHERM 50T PROFI se vyrábějí pouze broušené, zdění uvažujeme 

na lepidlo. Jako povrchovou úpravu vnitřních omítek uvažujeme vápenocementovou 

omítku tl. 10mm. Jako vnější povrchovou úpravu uvažujeme tepelně izolační omítku tl. 

40mm. 
 

Výhody:  - celá cihla z přírodního materiálu 

  - komplexní systém POROTHERM 

  - nehořlavost materiálu 

Nevýhody:  - hůře řešitelné detaily při složitější stavbě 

  - ekonomicky náročnější 

  - špatně se dělají drážky pro instalace 

 

Technické parametry keramických bloků POROTHERM 50T PROFI : 

Rozměry d/š/v [mm]  248/500/249 

Třída objemové hmotnosti [kg/m
3
]  68 

Hmotnost [kg/ks]  cca 21,3 

Pevnost v tlaku  P8 

Tloušťka zdiva [mm]  500 

Spotřeba [ks/m
2
]  16 

Hmotnost zdiva včetně omítek [kg/m
2
]  384 

Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw [dB]  51 

Požární odolnost  REI 90 DP1 

Součinitel tepelné vodivosti ƛ:                                       0,076 W/m
2
K 

Tepelný odpor zdiva Ru [m
2
K/W]  

0,078 W/m
2
K 

6,8 
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Celková tloušťka konstrukce d = 0.55 m 

Odpor při prostupu tepla konstrukce RT = 6.95 m2K/W 

Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0.14 W/m2K 

Pracnost a nákladnost 1m
2
 zdiva: 

práce       pracnost       náklady(bez DPH) 

Zdění na lepidlo včetně materiálu   1,18 Nh  2 420 Kč 

Omítky vnitřní jednovrstvé strojní   0,4 Nh   276 Kč 

Omítka vnější tepelně izolační + omítka  0,63 Nh  464 Kč 

Celkem      2,21 Nh  3 160 Kč 

 

*ceny v úrovni RTS 14/II 

*ceny jsou uvedeny bez DPH 

*ceny jsou uvedeny včetně materiálu 

 

 

 

5. Porobetonové zdivo YTONG TEPELNĚ IZOLAČNÍ TVÁRNICE tl. 500mm,     

 jednovrstvá omítka 

 Zdivo ITONG je z autoklávovaného pórobetonu, tvárnice jsou plné bez dutin. 

Pro lepší manipulaci mají úchopové kapsy a dvojitou pero drážku. Jedná se o tvárnice 

s nejlepší tepelnými vlastnostmi, která se nemusí zateplovat. 

 Porobetonové tvárnice se zdí na lepidlo. Jako povrchovou úpravu vnitřních 

omítek uvažujeme vápenocementovou omítku tl. 10mm. Jako vnější povrchovou úpravu 

uvažujeme lepidlo s perlinkou a finální akrylátovou omítku. 
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Výhody:  - jednoduchá výstavba 

  - snadné řešení prostupů instalací 

  - nehořlavost materiálu 

Nevýhody:  - křehký 

  - při realizaci náchylný na vlhkost 

 

Technické parametry pórobetonových tvárnic YTONG TEPELNĚ IZOLAČNÍ 

TVÁRNICE: 

Rozměry d/š/v [mm]  300/499/249 

Třída objemové hmotnosti [kg/m
3
]  300 

Hmotnost [kg/ks]  cca 12 

Pevnost v tlaku  P1,8 nebo P2
 

Tloušťka zdiva [mm]  499 

Spotřeba [ks/m
2
]  13,3 

Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw [dB]  45 

Požární odolnost  REIW 180 

Součinitel tepelné vodivosti ƛ:          P1,8= 0,08 W/m2K 

                         P2= 0,085 W/m2K 

 

 

 

Celková tloušťka konstrukce d = 0.52 m 

Odpor při prostupu tepla konstrukce RT = 6.05 m2K/W 

Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0.17 W/m2K 
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Pracnost a nákladnost 1m
2
 zdiva: 

práce                    pracnost          náklady(bez DPH) 

Zdění na lepidlo včetně materiálu    1,35 Nh 1 842 Kč 

Omítky vnitřní jednovrstvé strojní    0,4 Nh  276 Kč 

Stěrkování lepidlem s výztužnou síťkou+akryl. omítka 0,72 Nh 477 Kč 

Celkem       2,47 Nh 2 595 Kč 

 

*ceny v úrovni RTS 14/II 

*ceny jsou uvedeny bez DPH 

*ceny jsou uvedeny včetně materiálu 

 

 

 

6. Porobetonové zdivo YTONG PŘESNÉ TVÁRNICE tl. 300mm, zateplovací 

systém ETICS tl. 160mm 

Zdivo ITONG je z autoklávovaného pórobetonu, tvárnice jsou plné bez dutin. 

Pro lepší manipulaci mají úchopové kapsy a dvojitou pero drážku. Tepelné vlastnosti 

má špatné, proto se toto zdivo používá v případě, kdy chceme objekt zateplovat. 

Porobetonové tvárnice se zdí na lepidlo. Jako povrchovou úpravu vnitřních 

omítek uvažujeme vápenocementovou omítku tl. 10mm. Vnější povrchovou úpravu 

tvoří zateplovací systém se silikonovou omítkou. Jako tepelnou izolaci uvažujeme 

polystyren tl. 160mm. 

 

Výhody:  - dobré tepelně izolační vlastnosti 

  - malá tloušťka zdiva 

  - jednodušší řešení detailů 

Nevýhody:  - náchylné na napadení živočichy 

  - hořlavost polystyrenu 

  - malá mechanická odolnost 

 

Technické parametry pórobetonových tvárnic ITONG PŘESNÉ TVÁRNICE: 

Rozměry d/š/v [mm]  599/300/249 

Třída objemové hmotnosti [kg/m
3
]  500 

Hmotnost [kg/ks]  cca 18 
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Pevnost v tlaku  P4(možné varianty P2, P6)
 

Tloušťka zdiva [mm]  300 

Spotřeba [ks/m
2
]  6,7 

Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw [dB]  46 

Požární odolnost zdiva  REIW 180 

Součinitel tepelné vodivosti ƛ:          P4-500= 0,137 W/m2K 

 

 

 

Tepelné vlastnosti celé skladby: 

Celková tloušťka konstrukce d = 0.48 m 

Odpor při prostupu tepla konstrukce RT = 6.36 m2K/W 

Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0.16 W/m2K 

 

Pracnost a nákladnost 1m
2
 zdiva: 

práce                                 pracnost          náklady(bez DPH) 

Zdění na lepidlo včetně materiálu    0,78 Nh 1007 Kč 

Omítky vnitřní jednovrstvé strojní    0,4 Nh  276 Kč 

Zateplovací systém polyst. tl. 160mm + silikon. omítka 1,34 Nh 983 Kč 

Celkem       2,92 Nh 2 266 Kč 

 

*ceny v úrovni RTS 14/II 

*ceny jsou uvedeny bez DPH 

*ceny jsou uvedeny včetně materiálu 
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7. Vápenopísková cihla KMB SENDWIX P tl. 240mm, zateplovací systém ETICS    

 tl.160mm 

 Zdivo KMB SENDWIX je z vápenopískových cihel, které v sobě mají dvě 

kruhové dutiny a pero a drážku. Zdíme na lepidlo. Tepelné vlastnosti tohoto zdiva 

nejsou dobré, je nutné ho zateplovat.  

Námi uvažované zdivo tl. 240mm je zděné na lepidlo a pero a drážku. Jako 

povrchovou úpravu vnitřních omítek uvažujeme vápenocementovou omítku tl. 10mm. 

Vnější povrchovou úpravu tvoří zateplovací systém se silikonovou omítkou. Jako 

tepelnou izolaci uvažujeme polystyren tl. 160mm. 

 

Výhody:  - akustické a akumulační vlastnosti 

  - malá tloušťka zdiva 

  - jednodušší řešení detailů 

Nevýhody:  - náchylné na napadení živočichy 

  - hořlavost polystyrenu 

  - malá mechanická odolnost 

 

 

Technické parametry pórobetonových tvárnic ITONG PŘESNÉ TVÁRNICE: 

Rozměry d/š/v [mm]  498/240/248 

Třída objemové hmotnosti [kg/m
3
]  1220 

Hmotnost [kg/ks]  cca 36,5 

Pevnost v tlaku  P2
 

Tloušťka zdiva [mm]  240 

Spotřeba [ks/m
2
]  8 

Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw [dB]  48 

Požární odolnost  REIW 180 

Součinitel tepelné vodivosti ƛ:           0,37 W/m2K 
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Tepelné vlastnosti celé skladby: 

Celková tloušťka konstrukce d = 0.42 m 

Odpor při prostupu tepla konstrukce RT = 4.82 m2K/W  

Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0.21 W/m2K 

 

Pracnost a nákladnost 1m
2
 zdiva:           

práce       pracnost          náklady(bez DPH) 

Zdění Sendwix P, zatepl. systém tl.160 + omítka 2,35 Nh  2 175 Kč 

Omítky vnitřní jednovrstvé strojní   0,4 Nh   276 Kč 

Celkem      2,75 Nh  2 451 Kč 

 

*ceny v úrovni RTS 14/II 

*ceny jsou uvedeny bez DPH 

*ceny jsou uvedeny včetně materiálu 

 

 

8. Keramický Liaporbeton LIAPOR SL tl. 365mm , s tepelně izolační omítkou 

 Tvárnice LIAPOR jsou vyrobené z lehkého keramického liaporbetonu. Tvárnice 

mají dutiny a jsou plněné polystyrenem. Zdí se na pero a drážku tepelně izolační 

maltou. Díky svým tepelně izolačním vlastnostem se už nemusí zateplovat a splňují 

tepelně izolační požadavky. 

 Zdivo je zděné na tepelněizolační maltu. Jako povrchovou úpravu vnitřních 

omítek uvažujeme vápenocementovou omítku tl. 10mm. Jako vnější povrchovou úpravu 

uvažujeme tepelně izolační omítku tl. 40mm. 
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Výhody:  - výborné zvukoizolační vlastnosti 

  - malá tloušťka zdiva 

  - nehořlavost materiálu 

Nevýhody:  - hůře řešitelné detaily při složitější stavbě 

  - ekonomicky náročnější 

  - špatně se dělají drážky pro instalace 

 

Technické parametry liaporbetonových bloků LIAPOR SL : 

Rozměry d/š/v [mm]  240/365/247 

Třída objemové hmotnosti [kg/m
3
]  500 

Hmotnost [kg/ks]  cca 11,5 

Pevnost v tlaku  P2 nebo P4 

Tloušťka zdiva [mm]  365 

Spotřeba [ks/m
2
]  16 

Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw [dB]  52 

Tepelný odpor zdiva Ru [m
2
K/W]  4,5 

Součinitel tepelné vodivosti P2 ƛ:           0,096 W/m2K 

 

 

 

 

Tepelné vlastnosti celé skladby: 

Celková tloušťka konstrukce d = 0.415 m 

Odpor při prostupu tepla konstrukce RT = 4.35 m2K/W  

Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0.23 W/m2K 
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Pracnost a nákladnost 1m
2
 zdiva: 

práce       pracnost           náklady(bez DPH) 

Zdění na lepidlo včetně materiálu   1,12 Nh  1 976 Kč 

Omítky vnitřní jednovrstvé strojní   0,4 Nh   276 Kč 

Omítka vnější tepelně izolační + omítka  0,63 Nh  464 Kč 

Celkem      2,15 Nh  2 716 Kč 

 

*ceny v úrovni RTS 14/II 

*ceny jsou uvedeny bez DPH 

*ceny jsou uvedeny včetně materiálu 
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3. POROVNÁNÍ MATERIÁLŮ DLE ZKOUMANÝCH 

PARAMETRŮ 

 

1. DLE TLOUŠŤKY KONSTRUKCE 

 

  

materiál 
tloušťka 

konstrukce 
(m) 

součinitel 
prostupu 

tepla 
U(W/m2K) 

pracnost 
(Nh) 

náklady na 
m2 (Kč) 

1 
Keramický Liaporbeton LIAPOR SL 

tl. 365mm , s tepelně izolační 

omítkou 

0,415 0,23 2,15 2 716 Kč 

2 
Vápenopísková cihla KMB 

SENDWIX P tl. 240mm, zateplovací 

systém ETICS tl. 160mm 

0,42 0,21 2,75 2 451 Kč 

3 
Keramické zdivo HELUZ FAMILY 

30 broušená, zateplovací systém 

ETICS tl. 160mm 

0,48 0,14 2,92 2 131 Kč 

4 
Porobetonové zdivo ITONG 

PŘESNÉ TVÁRNICE tl. 300mm, 

zateplovací systém ETICS tl. 160mm 

0,48 0,16 2,92 2 266 Kč 

5 
Porobetonové zdivo ITONG 

TEPELNĚ IZOLAČNÍ TVÁRNICE 

tl. 500mm,  jednovrstvá omítka   

0,52 0,17 2,47 2 595 Kč 

6 
Keramické zdivo POROTHERM 50T 

PROFI, s tepelně izolační omítkou 
0,55 0,14 2,21 3 160 Kč 

7 
Keramické zdivo HELUZ FAMILY 

50 broušená, s tepelně izolační 

omítkou 

0,55 0,15 2,21 2 220 Kč 

8 
Keramické zdivo HELUZ FAMILY 

50 2in1 broušená, s tepelně izolační 

omítkou 

0,55 0,11 2,21 2 680 Kč 

 

Nejmenší tloušťka konstrukce. 

 - jednovrstvá konstrukce tl.415mm - Keramický Liaporbeton LIAPOR SL, s tepelně 

izolační omítkou 

- dvouvrstvá konstrukce tl.420mm Vápenopísková cihla KMB SENDWIX P, 

zateplovací systém ETICS  
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2. DLE SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 

 

  

materiál 
tloušťka 

konstrukce 
(m) 

součinitel 
prostupu 

tepla 
U(W/m2K) 

pracnost 
(Nh) 

náklady na 
m2 (Kč) 

1 
Keramické zdivo HELUZ FAMILY 

50 2in1 broušená, s tepelně izolační 

omítkou 

0,55 0,11 2,21 2 680 Kč 

2 
Keramické zdivo HELUZ FAMILY 

30 broušená, zateplovací systém 

ETICS tl. 160mm 

0,48 0,14 2,92 2 131 Kč 

3 
Keramické zdivo POROTHERM 50T 

PROFI, s tepelně izolační omítkou 
0,55 0,14 2,21 3 160 Kč 

4 
Keramické zdivo HELUZ FAMILY 

50 broušená, s tepelně izolační 

omítkou 

0,55 0,15 2,21 2 220 Kč 

5 
Porobetonové zdivo ITONG 

PŘESNÉ TVÁRNICE tl. 300mm, 

zateplovací systém ETICS tl. 160mm 

0,48 0,16 2,92 2 266 Kč 

6 
Porobetonové zdivo ITONG 

TEPELNĚ IZOLAČNÍ TVÁRNICE 

tl. 500mm,  jednovrstvá omítka   

0,52 0,17 2,47 2 595 Kč 

7 
Vápenopísková cihla KMB 

SENDWIX P tl. 240mm, zateplovací 

systém ETICS tl. 160mm 

0,42 0,21 2,75 2 451 Kč 

8 
Keramický Liaporbeton LIAPOR SL 

tl. 365mm , s tepelně izolační 

omítkou 

0,415 0,23 2,15 2 716 Kč 

 

Požadavky ČSN 73 0540-2:2011 na součinitele prostupu tepla. 

Požadovaná hodnota 0,3 W/m
2
K 

Doporučená hodnota 0,25 W/m
2
K 

Doporučená hodnota pro pasivní budovy 0,18-0,12 W/m
2
K 

-> Všechny posuzované konstrukce vyhoví z hlediska požadované i doporučení hodnoty 

součinitele prostupu tepla. 
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Nejlepší hodnoty: 

 - jednovrstvá konstrukce Keramické zdivo HELUZ FAMILY 50 2in1 broušená, 

s tepelně izolační omítkou 

Součinitel prostupu tepla U= 0,11 W/m
2
K 

- dvouvrstvá konstrukce Keramické zdivo HELUZ FAMILY 30 broušená, 

zateplovací systém ETICS tl. 160mm 

Součinitel prostupu tepla U = 0.13 W/m2K 

 

3. DLE PRACNOSTI 

 

  

materiál 
tloušťka 

konstrukce 
(m) 

součinitel 
prostupu 

tepla 
U(W/m2K) 

Pracnost 
m2 (Nh) 

náklady na 
m2 (Kč) 

1 
Keramický Liaporbeton LIAPOR SL 

tl. 365mm , s tepelně izolační 

omítkou 

0,415 0,23 2,15 2 716 Kč 

2 
Keramické zdivo POROTHERM 50T 

PROFI, s tepelně izolační omítkou 
0,55 0,14 2,21 3 160 Kč 

3 
Keramické zdivo HELUZ FAMILY 

50 broušená, s tepelně izolační 

omítkou 

0,55 0,15 2,21 2 220 Kč 

4 
Keramické zdivo HELUZ FAMILY 

50 2in1 broušená, s tepelně izolační 

omítkou 

0,55 0,11 2,21 2 680 Kč 

5 
Porobetonové zdivo ITONG 

TEPELNĚ IZOLAČNÍ TVÁRNICE 

tl. 500mm,  jednovrstvá omítka   

0,52 0,17 2,47 2 595 Kč 

6 
Vápenopísková cihla KMB 

SENDWIX P tl. 240mm, zateplovací 

systém ETICS tl. 160mm 

0,42 0,21 2,75 2 451 Kč 

7 
Keramické zdivo HELUZ FAMILY 

30 broušená, zateplovací systém 

ETICS tl. 160mm 

0,48 0,14 2,92 2 131 Kč 

8 
Porobetonové zdivo ITONG 

PŘESNÉ TVÁRNICE tl. 300mm, 

zateplovací systém ETICS tl. 160mm 

0,48 0,16 2,92 2 266 Kč 
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Nejmenší pracnost m
2
: 

- jednovrstvá konstrukce Keramický Liaporbeton LIAPOR SL, s tepelně izolační 

omítkou – 2,15 Nh/m
2 

- dvouvrstvá konstrukce Vápenopísková cihla KMB SENDWIX P, zateplovací 

systém ETICS – 2,75 Nh/m
2
 

 

4. DLE NÁKLADŮ NA m
2 

 

  

materiál 
tloušťka 

konstrukce 
(m) 

součinitel 
prostupu 

tepla 
U(W/m2K) 

pracnost 
(Nh) 

náklady na 
m2 (Kč) 

1 
Keramické zdivo HELUZ FAMILY 

30 broušená, zateplovací systém 

ETICS tl. 160mm 

0,48 0,14 2,92 2 131 Kč 

2 
Keramické zdivo HELUZ FAMILY 

50 broušená, s tepelně izolační 

omítkou 

0,55 0,15 2,21 2 220 Kč 

3 
Porobetonové zdivo ITONG 

PŘESNÉ TVÁRNICE tl. 300mm, 

zateplovací systém ETICS tl. 160mm 

0,48 0,16 2,92 2 266 Kč 

4 
Vápenopísková cihla KMB 

SENDWIX P tl. 240mm, zateplovací 

systém ETICS tl. 160mm 

0,42 0,21 2,75 2 451 Kč 

5 
Porobetonové zdivo ITONG 

TEPELNĚ IZOLAČNÍ TVÁRNICE 

tl. 500mm,  jednovrstvá omítka   

0,52 0,17 2,47 2 595 Kč 

6 
Keramické zdivo HELUZ FAMILY 

50 2in1 broušená, s tepelně izolační 

omítkou 

0,55 0,11 2,21 2 680 Kč 

7 
Keramický Liaporbeton LIAPOR SL 

tl. 365mm , s tepelně izolační 

omítkou 

0,415 0,23 2,15 2 716 Kč 

8 
Keramické zdivo POROTHERM 50T 

PROFI, s tepelně izolační omítkou 
0,55 0,14 2,21 3 160 Kč 
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Nejlevnější materiál: 

- jednovrstvá konstrukce Keramické zdivo HELUZ FAMILY 50 broušená, s tepelně 

izolační omítkou – 2220 Kč/m
2
 

- dvouvrstvá konstrukce Keramické zdivo HELUZ FAMILY 30 broušená, 

zateplovací systém ETICS tl. 160mm – 2131 Kč/m
2 

 

 

VYHODNOCENÍ 

 Nelze jednoznačně vyhodnotit nejlepší materiál, vždy záleží na požadavcích 

investora. Podle požadavků investora vybereme tabulku a vyhodnotíme nejlepší 

materiál. 
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4. POROVNÁNÍ NÁKLADOVOSTI A PRACNOSTI MATERIÁLŮ 

NA ŘEŠENÉM OBJEKTU 

  

1. DLE PRACNOSTI  

  

materiál 
pracnost 
(Nh/m2) 

Celková 
pracnost 
řešeného 
objektu 

(Nh) 

Náklady na 
m2 (Kč) 

Celkové náklady 
na řešený objekt 

1 
Keramický Liaporbeton LIAPOR 

SL tl. 365mm , s tepelně izolační 

omítkou 

2,15 2 903 2 716,00 Kč 3 666 600,00 Kč 

2 
Keramické zdivo HELUZ 

FAMILY 50 2in1 broušená, 

s tepelně izolační omítkou 

2,21 2 984 2 680,00 Kč 3 618 000,00 Kč 

3 
Keramické zdivo HELUZ 

FAMILY 50 broušená, s tepelně 

izolační omítkou 

2,21 2 984 2 220,00 Kč 2 997 000,00 Kč 

4 
Keramické zdivo POROTHERM 

50T PROFI, s tepelně izolační 

omítkou 

2,21 2 984 3 160,00 Kč 4 266 000,00 Kč 

5 

Porobetonové zdivo ITONG 

TEPELNĚ IZOLAČNÍ 

TVÁRNICE tl. 500mm,  

jednovrstvá omítka   

2,47 3 335 2 595,00 Kč 3 503 250,00 Kč 

6 

Keramické zdivo HELUZ 

FAMILY 30 broušená, 

zateplovací systém ETICS tl. 

160mm 

2,92 3 942 2 131,00 Kč 2 876 850,00 Kč 

7 

Porobetonové zdivo ITONG 

PŘESNÉ TVÁRNICE tl. 300mm, 

zateplovací systém ETICS tl. 

160mm 

2,92 3 942 2 266,00 Kč 3 059 100,00 Kč 

8 

Vápenopísková cihla KMB 

SENDWIX P tl. 240mm, 

zateplovací systém ETICS tl. 

160mm 

2,75 3 713 2 451,00 Kč 3 308 850,00 Kč 

      Výměra obvodového zdiva řešeného objektu je 1350 m2 
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2. DLE NÁKLADŮ NA m
2 

 

  

materiál 
pracnost 
(Nh/m2) 

Celková 
pracnost 
řešeného 

objektu (Nh) 

Náklady na 
m2 (Kč) 

Celkové náklady 
na řešený objekt 

3 

Keramické zdivo HELUZ 

FAMILY 30 broušená, 

zateplovací systém ETICS tl. 

160mm 

2,92 3 942 2 131,00 Kč 2 876 850,00 Kč 

2 
Keramické zdivo HELUZ 

FAMILY 50 broušená, s tepelně 

izolační omítkou 

2,21 2 984 2 220,00 Kč 2 997 000,00 Kč 

6 

Porobetonové zdivo ITONG 

PŘESNÉ TVÁRNICE tl. 

300mm, zateplovací systém 

ETICS tl. 160mm 

2,92 3 942 2 266,00 Kč 3 059 100,00 Kč 

7 

Vápenopísková cihla KMB 

SENDWIX P tl. 240mm, 

zateplovací systém ETICS tl. 

160mm 

2,75 3 713 2 451,00 Kč 3 308 850,00 Kč 

5 

Porobetonové zdivo ITONG 

TEPELNĚ IZOLAČNÍ 

TVÁRNICE tl. 500mm,  

jednovrstvá omítka   

2,47 3 335 2 595,00 Kč 3 503 250,00 Kč 

1 
Keramické zdivo HELUZ 

FAMILY 50 2in1 broušená, 

s tepelně izolační omítkou 

2,21 2 984 2 680,00 Kč 3 618 000,00 Kč 

8 
Keramický Liaporbeton 

LIAPOR SL tl. 365mm , 

s tepelně izolační omítkou 

2,15 2 903 2 716,00 Kč 3 666 600,00 Kč 

4 
Keramické zdivo 

POROTHERM 50T PROFI, 

s tepelně izolační omítkou 

2,21 2 984 3 160,00 Kč 4 266 000,00 Kč 

 

     Výměra obvodového zdiva řešeného objektu je 1350 m2 
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Závěr 

V diplomové práci zaměřené na přípravu realizace a také na realizaci samotnou 

bytového Villadomu v Humpolci, jsem se snažil využít veškeré vědomosti nabyté 

ze studia na VUT fakultě stavební, tak aby podle ní bylo možné stavbu realizovat. 

Snažil jsem se v diplomové práci zvláště blíže popsat technologii provádění zateplení, 

s tím související montáž lešení a také porovnat další materiály, které by bylo možné pro 

obálku budovy využít. Vše jsem se snažil konzultovat s odborníky v oboru, tak aby se 

výsledek blížil co nejvíce realitě. 

 Práce byla vypracována dle platných norem, předpisů, odborné literatury a 

projektové dokumentace. 
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Pozemní stavební objekty 

 Vyhláška 137/1998 Sb. – O obecných technických požadavcích na výstavbu 
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a vibrací“ 
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INTERNETOVÉ STRÁNKY: 

 www.mantruckandbus.cz 

 www.tatra.cz 

 www.jcb.cz 

 http://www.heidelbergcement.com 

 http://www.kerbero.com 

 http://www.betonserver.cz/  

 http://www.mirra.cz 

 www.mapy.cz 

 www.heluz.cz 

 www.liapor.cz 

 www.ytong.cz  

 www.kmbeta.cz 

 www.tzb-info.cz 

 www.vorostav.cz 

 www.scaserv.cz 

 www.weber-terranova.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mantruckandbus.cz/
http://www.tatra.cz/
http://www.betonserver.cz/tbg-decin
http://www.mirra.cz/plastove-distancni-podlozky
http://www.mapy.cz/
http://www.heluz.cz/
http://www.liapor.cz/
http://www.ytong.cz/
http://www.kmbeta.cz/
http://www.tzb-info.cz/
http://www.vorostav.cz/
http://www.scaserv.cz/
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SEZNAM PŘÍLOH 

1.  Objektový propočet dle THU 

2.  Položkový rozpočet celé stavby 

3.  Časový plán objektu SO01 

4.  Bilance financí stavby dle THU 

5.    Harmonogram hlavních stavebních mechanismů - objekt SO01 

6.a. Výkres zařízení staveniště 1:400 - etapa hrubé stavby 

6.b. Výkres zařízení staveniště 1:400 - etapa dokončovacích prací 

7.    Objektový časový plán 

8.    Plán pro montáž lešení  

9.    Propočet ceny lešení 

10.  Měsíční bilance pracovníků – objekt SO01 

11.  Koordinační situace s dopravním značením 

 


