
1 
�

�
�
�
�

��������	
���
���������������

���������
��������
���������

�
�

����������
�����
����������������
����

�����

�
�

�����
��������
���
��������
������
������
��

�����
����
�����������
��������������������������
�����
�
��

�
�
�
�
�

���
����
��������������� 
��
�������������!���
��

�����
����������
��������������� 
������
���
���������
�!���
��

�

��������"���"�
�

���
�#���
����

�

�������"�
�

������

�$%��&'()�*+,-&-./�

�
��������"�
�

���
�������

�&0%������������"�

�����1234� ��











6 
�

ABSTRAKT  

P�edm�tem diplomové práce je p�íprava a organizace výstavby bytového domu ve 

Ždírci nad Doubravou. Je zde zpracována technická zpráva, situace stavby se 

širšími vztahy dopravních tras, �asový a finan�ní plán stavby, studie realizace 

hlavních technologických etap, projekt za�ízení staveništ�, návrh hlavních 

stavebních stroj� a mechanism�, �asový plán hlavního stavebního objektu, plán 

zajišt�ní materiálových zdroj�, technologický p�edpis pro kontaktní zateplovací 

systém, kontrolní a zkušební plán kontaktního zateplovacího systému, položkový 

rozpo�et pro hlavní objekt a sí�ový graf procesu výstavby. 

 

KLÍ�OVÁ SLOVA 

Stavebn� technologický projekt, technická zpráva, situace, �asový a finan�ní plán, 

studie, za�ízení staveništ�, stroje, technologický p�edpis, kontrolní a zkušební plán, 

rozpo�et, prefabrikovaný st�nový panel, kontaktní zateplení. 

 

ABSTRACT  

Subject of the master's thesis is project planning and management of construction 

of apartment building in Ždírci nad Doubravou. There is prepared a technical report 

on the structural and technological project, situation with broder relations 

roadways, time and financial plan, studies the implementation of major 

technological stages, project construction site, design of building machines and 

mechanisms, plan for securing materiál resources, technological regulation for 

contact thermal insulation system, inspection and test plans contact thermal 

insulation system, budget of the main object, network graph of the construction 

process. 

 

KEYWORDS 

Construction technological project, technical report, situation, time and financial 

plan, studies, building equipment, machinery, technological regulery, inspection 

and test plan, budget, prefabricated wall panel, contact thermal insulation systém. 
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ÚVOD 
 

Diplomová práce se bude zabývat vybranými �ástmi stavebn� 

technologického projektu výstavby bytového domu ve Ždírci nad Doubravou. 

Jedná se o �ty� podlažní bytový d�m, v jehož prvním pat�e budou léka�ské ordinace 

a ve zbylých t�ech patrech bytové jednotky. Konstruk�n� je bytový d�m �ešen 

ze železobetonových prefabrikovaných dílc�.  

 

V jednotlivých bodech se budu zabývat technickou zprávou k �ešenému 

objektu, zásobováním stavebním materiálem, v�etn� dopravních tras, �asovým 

plánem jak celkovým, tak podrobným pro objekt bytového domu, finan�ním 

�erpáním b�hem výstavby, sí�ovým grafem výstavby od investi�ního zám�ru po 

p�edání k užívání. Sestavím položkový rozpo�et v�etn� výkazu vým�r. Popíšu 

hlavní technologické etapy výstavby bytového domu. Navrhnu za�ízení staveništ� 

v�etn� dimenzování jednotlivých prvk�. Zakreslím, jak se bude za�ízení staveništ� 

m�nit v pr�b�hu jednotlivých etap. V technologickém p�edpisu se zam��ím na 

kontaktní zateplení objektu a navrhnu jeho variantu. 
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1.1 PR�VODNÍ ZPRÁVA 
 

1.1.1 IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE 
 

1.1.1.1 ÚDAJE O STAVB� 
 

a) Název stavby 

DPS ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, ULICE U PIKULKY  

 
b) Místo stavby (adresa, �ísla popisná, katastrální území, parcelní �ísla 

pozemk�) 

Pozemek parc.�.342/1 k.ú. Ždírec nad Doubravou 

582 63 Ždírec nad Doubravou 

Kraj Vyso�ina 

Ždírec nad Doubravou (795640) 

parcelní �íslo 342/1 

 
c) P�edm�t dokumentace 

Zpracování stavebn� technologického projektu výstavby objektu. 

 
1.1.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

M�sto Ždírec nad Doubravou 

Školní 500 

582 63 Ždírec nad Doubravou 

 
1.1.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

a) Projektant 

SONET BUILDING s.r.o., 

Klicperova 1541, 539 01 Hlinsko, 

Ing. Martin Hrubeš  

 
b) odpov�dný projektant 

Ing. Jaroslav Dvo�ák, autorizovaný inženýr vedený v evidenci �KAIT. 
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1.1.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD� 

• Požadavky stavebníka 

• Katastrální mapa 

 
Další podklady pro zpracování projektu stavby: 

• Zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu 

• Zákon �. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis� a �. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na 

stavby 

• �SN 73 0540–2 – Tepelná ochrana budov 

• �SN 73 0580-1 – Denní osv�tlení budov 

• �SN 73 0833 – Požární bezpe�nost staveb, Budovy pro bydlení a ubytování 

• �SN 73 2810 – D�ev�né stavební konstrukce 

• �SN 73 3610 – Klempí�ské práce stavební 

• �SN 73 4301 – Obytné budovy 

• �SN 73 6660 – Vnit�ní vodovody 

• �SN 75 6760 – Vnit�ní kanalizace 

• Vyhláška �. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

• Vyhláška �. 503/2006 Sb., o podrobn�jší úprav� územního �ízení, 

ve�ejnoprávní smlouvy a územního opat�ení 

• Vyhláška �. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na 

bezbariérovost staveb. 

 
1.1.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
a) Rozsah �ešeného území 

Stavba je navržena v rozvojovém území obce. Pozemek má rovinný 

charakter. Dot�ena je pouze parcela. �. 342/1 k.ú. Ždírec nad Doubravou. Mimo 

tento pozemek stavba domu nezasahuje. 

 
b) Dosavadní využití a zastav�nost území 

Jedná se o nov� navrženou stavbu, která bude postavena v nov� 

zastavovaném území m�sta. Objekt je situován v okrajové jihozápadní �ásti m�sta 



15 
�

Ždírce nad Doubravou v míst� se smíšenou zástavbou, kde p�evažuje bytová 

zástavba jak bytového charakteru, tak RD, dopln�ná zástavbou ve�ejné ob�anské 

vybavenosti. Stavební pozemek se nachází na volném prostranství ur�eném k 

zastav�ní stavbami bytové výstavby a ob�anské vybavenosti.  

 
c) Údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis� 

Dle údaj� KN je pozemek �. 342/1 evidován ve zp�sobu ochrany: 

• zem�d�lský p�dní fond. 

 
d) Údaje o odtokových pom�rech 

Deš�ové vody z objektu a p�ilehlých zpevn�ných ploch budou svedeny do 

jednotné kanalizace. V sou�asnosti probíhá na nezastav�ném pozemku likvidace 

deš�ových vod vsakem na pozemku. 

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

plánování 

Pro dané území je platný Územní plán sídelního útvaru obce a nápl� 

výstavby pln� odpovídá podmínkám stanoveným v tomto plánu. Objekt se nachází 

v rozvojovém území obce ve funk�ní ploše BH – Bydlení hromadné v bytových 

domech. Funk�ní využití objektu: bytový d�m s léka�skými ordinacemi je v 

souladu s podmínkami Územního plánu. 

 
f) Údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území 

Projektová dokumentace je provedena v souladu s vyhláškou �. 501/2006 

Sb. O obecných požadavcích na využívání území, dle platného zn�ní. 

 
g) Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� 

Stavba je podmín�na realizací stavby místní komunikace. 

 
h) Seznam výjimek a úlevových �ešení 

Nejsou známy žádné výjimky a úlevová opat�ení týkající se �ešené stavby. 

 
i) Seznam souvisejících a podmi�ujících investic 

Stavba je podmín�na realizací stavby místní komunikace. 
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j) seznam pozemk� a staveb dot�ených umíst�ním a provád�ním stavby 

Tab. �. 1 výpis z katastru nemovitostí [1] 

�. 
PARC. 

OBEC KATASTRÁL.
ÚZEMÍ 

VÝM�RA DRUH 
POZEMKU 

VLASTNÍCI 

342/1 Ždírec 
nad 

Doubravou 

Ždírec  
Nad 

Doubravou 

14930 m2 orná p�da M�sto Ždírec 
nad 

Doubravou, 
Školní 500, 

582 63 Ždírec 
nad 

Doubravou 

 

1.1.4 ÚDAJE O STAVB� 
 
a) Nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby 

Nová stavba. 

 
b) Ú�el užívání stavby 

Byty jsou ur�eny jako sociální bydlení. Ordinace léka�� jsou ob�anskou 

vybaveností.  

 
c) Trvalá nebo do�asná stavba 

Trvalá stavba. 

 
d) Údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis� 

Jedná se o stavbu bez požadavk� na její ochranu. 

 
e) Údaje o dodržení technických požadavk� na stavby a obecných technických 

požadavk� zabezpe�ujících bezbariérové užívání stavby 

Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou �. 268/2009 Sb. O 

technických požadavcích na stavby a vyhlášku �. 501/2006 Sb. O obecných 

požadavcích na využívání území. V rámci novostavby bude zajišt�na p�ístupnost 

objektu dle požadavku vyhlášky �.398/2009 Sb. Dle §2 odst. c) budou uzp�sobeny 

p�ístupy do domu a p�ístupnost spole�ných prostor a domovního vybavení. 

P�ístupnost horních podlaží je zajišt�na výtahem.  
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f) Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� a požadavk� vyplývajících 

z jiných právních p�edpis� 

Projektová dokumentace spl�uje písemné vyjád�ení a technické podmínky 

a požadavky dot�ených orgán� a správc� sítí. Stavba nepodléhá požadavk�m 

vyplývajících z jiných právních p�edpis�. 

 
g) Seznam výjimek a úlevových �ešení 

Nejsou �ešeny výjimky a úlevy. 

 
h) Navrhované kapacity stavby 

Údaje o kapacit� a plochách stavebních objekt�: 

Bytové jednotky: 14x s podlažní užitnou plochou do 50 m2 

Ordinace pro léka�e: 3 

Po�et pracovník�: 9 

Zastav�ná plocha: 391 m2 

P�dorysný rozm�r (maximální míry): 19,40 x 27,84 m (v�etn� KZS) 

Po�et nadzemních podlaží: 4 

Po�et podzemních podlaží: 0 

Konstruk�ní výška podlaží. 3,70 m (1.-2.NP) a 3,05 m (2.-4.NP) 

Max. výška objektu: 15,570 m od UT 

 
i) Základní bilance stavby 

Nakládání s vodami 

Deš�ové vody i splaškové vody budou svedeny p�es nové napojovací 
potrubí do stávající jednotné ve�ejné kanaliza�ní sít�. 

 

Nakládání s odpady 

P�i realizaci stavby bude dodržován zákon �. 185/2001 Sb., o odpadech v 

platném zn�ní. S odpadem bude nakládáno v hierarchii dle uvedeného zákona: 

• recyklovatelný odpad p�jde na recyklaci 

• spalitelný ke spálení 

• nespalitelný na povolenou skládku 

Odpady budou za�azeny podle katalogu odpad� – vyhlášky �.93/2016. 

Doklady o uložení materiálu na p�íslušnou skládku, o evidenci a o zneškodn�ní 
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odpad� zhotovitel stavby uchová a p�edá investorovi p�i kolaudaci stavby. 

P�edpokládá se nekontaminovaný odpad. Komunální odpad budou pracovníci 

stavby ukládat do p�ipravených nádob a jejich pravidelný odvoz bude dokladován. 

 
Životní prost�edí 

P�i výjezdu ze staveništ� musí být vozidla �ádn� o�išt�na. Pokud dojde ke 

zne�išt�ní ve�ejné komunikace, je dodavatel povinen toto zne�išt�ní neprodlen� 

odstranit. Staveništ� musí být udržováno v maximální �istot�. Ochrana proti 

hluku - práce, p�i kterých bude využito stroj� s hlu�ností nad 60 dB, budou 

realizovány v �ase, který si zhotovitel prací dohodne s investorem, pop�ípad� s 

p�íslušnou hygienickou správou. 

 
Ochrana zelen� 

Na pozemku se nenachází vzrostlá zele�. 

 
j) Základní p�edpoklady výstavby 

P�edpokládané zahájení stavby: 05/2018 

Dokon�ení stavby: 05/2019 

 
k) Orienta�ní náklady stavby 

Odhad stavebních náklad� �iní: 29 100 000K� 

 
1.1.5 �LEN�NÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 

TECHNOLOGICKÁ ZA	ÍZENÍ 

• SO 01 Bytový d�m  

• SO 02 P�ípojka NN 

• SO 03 P�ípojka vodovodu 

• SO 04 P�ípojka kanalizace 

• SO 05 Parkovišt� 

• SO 06 Chodníky 

• SO 07 Sadové úpravy 
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1.2 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1.2.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 

Jedná se o nov� navrženou stavbu, která bude postavena v nov� 

zastavovaném území m�sta. Objekt je situován v okrajové jihozápadní �ásti m�sta 

Ždírce nad Doubravou v míst� se smíšenou zástavbou, kde p�evažuje bytová 

zástavba jak bytového charakteru, tak RD, dopln�ná zástavbou ve�ejné ob�anské 

vybavenosti. Stavební pozemek se nachází na volném prostranství ur�eném k 

zastav�ní stavbami bytové výstavby a ob�anské vybavenosti, navržené �ešení 

stavby navazuje na stávající plán zastav�nosti území. Navržený objekt bude svou 

severní �ástí p�iléhat k plánované komunikaci, která vznikne propojením stávající 

komunikace v ulici U Pikulky s komunikací v ulici Jižní, tato stavba je podmi�ující 

pro stavbu bytového domu. �asový sled t�chto dvou staveb je v režii investora. 

Stavba je umíst�na na tém�� rovinném pozemku. Osazení stavby do terénu a s tím 

spojené terénní úpravy nijak zásadn� nezm�ní stávající charakter terénu, budou 

provedeny jen drobné terénní úpravy v t�sném okolí stavby. 

Dle údaj� KN je pozemek �. 342/1 evidován ve zp�sobu ochrany: 

• zem�d�lský p�dní fond  

 
b) vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor� (geologický pr�zkum, 

hydrogeologický pr�zkum, stavebn� historický pr�zkum apod.) 

Byla provedena vizuální prohlídka pozemku a okolních pozemk� a budov. 

Proveden geologický a hydrogeologický pr�zkum. Dále byli osloveni všichni 

správci za�ízení technické infrastruktury k ur�ení polohy vedení jednotlivých �ad� 

tak, aby nedošlo k poškození t�chto za�ízení v rámci stavebních prací.  

 
c) stávající ochranná a bezpe�nostní pásma 

P�i výstavb� je t�eba dodržet ochranná pásma stávajících vedení 

inženýrských sítí dle vyjád�ení jejich správc�. Jedná se zejména o stávající vedení 

NN, vedení kanalizace a vedení vodovodu. P�ed výstavbou budou správci 

jednotlivých sítí požádáni o vytý�ení p�esné trasy vedení sítí. 
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d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Dot�ené pozemky nejsou v definovaném záplavovém území. Území není 

poddolované. Na dot�ených pozemcích se nep�edpokládá nebezpe�í sesuv�. 

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

odtokové pom�ry v území 

Stavba je navržena tak, aby minimalizovala vliv na okolní pozemky. Její 

hmotové i výškové �len�ní vychází ze situace v míst� obvyklé a její rozm�ry nijak 

nep�evyšují okolní stávající výstavbu. B�hem stavby nového objektu dojde v míst� 

ke krátkodobému zhoršení stavu – prach, hluk, návoz a odvoz materiálu. Realizací 

stavby nedojde k významné zm�n� odtokových pom�r� v dot�eném území. 

Deš�ové vody ze st�echy navrženého bytového domu budou svedeny do jednotné 

kanalizace. Realizace stavby bude probíhat v souladu s vydaným platným územním 

rozhodnutím a stavebním povolením, které posuzují vliv stavby a stanovují 

podmínky výstavby. 

 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin 

Stavba nebude mít vliv na kácení d�evin, jelikož se žádné v t�sné blízkosti 

stavby nenacházejí. Okolí dot�ené stavbou bude po provedení stavby uvedeno do 

p�vodního stavu. Zásahy v d�sledku p�edpokládané realizace akce nebudou mít za 

následek narušení ekologické stability krajiny, ani ohrožení biotop�. Poškození 

nebo vyhubení rostlinných nebo živo�išných druh� realizací zám�ru se tedy 

nep�edpokládá. Významný vliv stavby na ekosystémy lze vylou�it. 

 
g) požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo 

pozemk� ur�ených k pln�ní funkce lesa (do�asné / trvalé) 

Pro výstavbu je nutné zabrat �ást pozemku p. �. 342/1 s ochranou 

zem�d�lského p�dního fondu. Dále je t�eba ze zem�d�lského p�dního fondu 

vyjmout plochu pod plánovaným p�ilehlým parkovišt�m, které je sou�ástí 

výstavby. Stavbou nejsou dot�eny žádné pozemky plnící funkci lesa. 
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h) územn� technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Navržený objekt bude svou severní �ástí p�iléhat k plánované komunikaci, 

která vznikne propojením stávající komunikace v ulici U Pikulky s komunikací v 

ulici Jižní, tato stavba je podmi�ující pro stavbu bytového domu. �asový sled t�chto 

dvou staveb je v režii investora. Sou�ástí výstavby bude napojení nov� navrženého 

parkovišt� výjezdem na plánovanou komunikaci propojující p�ilehlé dv� ulice. Dále 

bude �ešeno napojení chodníkem. Propojení nov� navrženého objektu s p�ilehlým 

stávajícím chodníkem a nov� navrženým parkovišt�m, provedena úprava 

stávajícího chodníku. K objektu bude z�ízena nová p�ípojka vodovodu a kanalizace, 

která bude napojena na stávající ve�ejnou kanalizaci v revizní šacht�. Objekt bude 

napojen novou p�ípojkou elektrického vedení NN. Objekt nebude napojen na 

plynovodní vedení. 

 
i) v�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související investice 

Podmi�ující stavbou pro stavbu bytového domu je prodloužení komunikace, 

propojení ulice u Pikulky s ulicí Jižní. �asový sled t�chto dvou staveb je v režii 

investora. �asov� se tyto stavby budou prolínat a budou na sebe etapov� navazovat.  

 
1.2.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
1.2.2.1 Ú�EL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNK�NÍCH 

JEDNOTEK 

Objekt je navržen jako �ty�podlažní bytový d�m. V 1.NP budou léka�ské 

ordinace, ve 2-4.NP budou byty upravitelné na pe�ovatelské. V 1.NP se v severní 

�ásti objektu nachází p�ístupové prostory do bytové �ásti, které jsou ve 2-4.NP. V 

ostatních prostorech 1.NP jsou dv� léka�ské ordinace, stomatologická ordinace a 

jejich technické a hygienické zázemí. Ve 2-4.NP je navržen 13x byt o kapacit� 

2+KK a 1x byt o kapacit� 1+KK, byty mají vlastní hygienické zázemí. 
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1.2.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ 	EŠENÍ 

 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového �ešení 

Okolní zástavba je tvo�ena p�evážn� rodinnými domy a bytovými domy, 

dopln�ná objekty ob�anského vybavení jako jsou obchody apod. Bytový d�m je o 

�ty�ech nadzemních podlažích a je navržený v jedné hmot�, z které vystupuji 

jednopodlažní vstupní prostory. Umíst�ní objektu je zvoleno p�i severovýchodní 

hranici pozemku p. �. 342/1 tak, aby navazoval na rozvíjející se okolní zástavbu a 

byl napojen na dopravní a technickou infrastrukturu. Orientace objektu je navržená 

tak, aby vstupní prostory navazovaly na p�ilehlou komunikaci a chodníky. U 

objektu je navrženo nové parkovišt� ur�ené pro ú�ely parkovaní osob z bytového 

domu. Z parkovišt� bude výjezd p�ímo na p�ilehlou místní komunikaci, která bude 

zhotovena. 

 
b) architektonické �ešení – kompozice tvarového �ešení, materiálové a barevné 

�ešení 

Objekt je navržený jako jedna základní hmota. Fasáda objektu je pom�rn� 

�lenitá, kde ze základní hmoty vystupují, nebo naopak jsou zapušt�ny lodžie a dále 

z hmoty vystupují jednotlivé tvarov� �lenité sekce. Na fasád� budou použity 

silikonové omítky ve dvou sv�tlých odstínech (p�edpokládá se sv�tle šedá a sv�tle 

béžová), dopln�né plochami omítky imitující d�evo. Na soklu a na �ásti 1.NP bude 

použit obklad z um�lého kamene. Lodžie budou provedeny z pohledového 

železobetonu, dopln�né d�ev�ným roštem z exotického d�eva Merbau. Výpln� 

okenních otvor� jsou plastové, modré. Vstupní dve�e hliníkové, modré. St�ešní 

konstrukce jsou se šikmou �lenitou st�echou. Vstupní prostory jsou zast�ešeny 

taktéž šikmou st�echou, v p�ípad� vstupu do bytové �ásti pultovou st�echou a u 

vstupu do ordinací se jedná o sedlovou st�echu. St�ešní krytina je navržená 

z velkoformátových šablon z poplastovaného pozinkového plechu imitujících 

skládanou st�ešní krytinu, odstín �erný – b�idlicové barvy. Klempí�ské prvky jsou 

navrženy šedé. 
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1.2.2.3. CELKOVÉ PROVOZNÍ 	EŠENÍ 

V novostavb� jsou v 1.NP navrženy léka�ské ordinace, ve 2-4.NP jsou 

navrženy byty upravitelné na pe�ovatelské v základních parametrech dle vyhlášky 

398/2009 Sb. s možností upravitelnosti kompletn� dle této vyhlášky, pokud to bude 

pro pot�eby uživatele bytu nutné. V 1.NP se v severní �ásti objektu nachází 

p�ístupové prostory do bytové �ásti, které jsou ve 2-4.NP. V ostatních prostorech 

1.NP jsou dv� léka�ské ordinace, stomatologická ordinace a jejich technické a 

hygienické zázemí. Vstup do léka�ských prostor je ze západu. Ve 2-3.NP jsou vždy 

4 byty o kapacit� 2+KK, ve 4.NP se nachází 3 byty o kapacit� 2+KK a jeden byt 

1+KK, dále zde je spole�ný prostor technické místnosti a úklidové komory. 

 
1.2.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Novostavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Pro p�ístup do léka�ských 

prostor nacházejících se v 1.NP je navržen bezbariérový p�ístup z úrovn� chodníku. 

Pro p�ístup do bytových prostor ve 2-4.NP je v 1. NP navržen bezbariérový p�ístup 

do objektu z úrovn� chodníku. P�ed ob�ma vstupy je navržena rovná plocha o 

rozm�ru 1500x1500 mm. Pro p�ístup do 2-4. NP je navržen evakua�ní výtah, p�ed 

výtahem je v obou podlažích navržená volná plocha 1500x1500 mm. Výtahová 

kabina bude vybavena dle požadavk� vyhlášky � 398/2009 Sb. (sedátko, zrcadlo, 

nápisy Braillovým písmem atd.), rozm�r kabiny 1100 x 2100 x2100 mm, ší�ka 

vstupu je navržena 900x2000 mm. Všechny byty jsou navrženy jako upravitelné 

pro imobilní tak, aby základní �ešení (dispozice, rozm�ry prostor, výplní otvor�, 

pevné zabudované kce apod.) odpovídalo požadavk�m dle vyhlášky 398/2009 Sb. 

Ostatní prvky požadované dle této vyhlášky budou snadno namontovatelné v 

p�ípad� využití bytu osobou vyžadující kompletní bezbariérové �ešení. Parkovací 

stání o ší�ce 3,5m je navrženo v prostoru nov� budovaného parkovišt� (na pozemku 

p, �. 342/1). P�ístupová komunikace k objektu je navržená o ší�ce min. 1500 mm.  

 
1.2.2.5 BEZPE�NOST P	I UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby bylo zajišt�no její bezpe�né 

užívání. Veškeré instalace a instalovaná za�ízení v objektu budou odpovídat 
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bezpe�nostním požadavk�m dle platných bezpe�nostních p�edpis� a technických 

norem. 

 
1.2.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKT� 

a) stavební �ešení 

Novostavba bytového domu se 14 BJ je �ešená jako stavba nepodsklepená, 

nosné konstrukce jsou navrženy prefabrikované železobetonové. Stavba je založená 

na prefabrikovaných železobetonových (ŽB) základových prazích zalitých do 

základových pas� z prostého betonu. Základové pasy budou zaklopeny SPIROLL 

panely. Na horní hranu desky se provede natavení hydroizola�ního souvrství z pás� 

PVC folie. Obvodové a vnit�ní nosné zdivo je ze ŽB prefa panel�. P�í�kové 

konstrukce jsou z keramických p�í�kovek, dopln�né SDK konstrukcemi. P�eklady 

nad otvory v p�í�kách jsou keramobetonové. Stropy nad 1.NP-3.NP jsou ze 

SPIROLL panel�, z d�vod� konstruk�ního �ešení v prostoru lodžií dopln�né 

filigránovými deskami s dobetonávkou. Strop nad 4.NP je z SDK desek 

upevn�ných na nosný plechový rastr zav�šený na nosné d�ev�né trámové 

konstrukci krovu. Nosná konstrukce st�echy je vaznicové soustavy. Konstrukci 

krovu budou tvo�it d�ev�né pozednice dopln�né ocelovými vrcholovými 

vaznicemi. Tepelné izolace obvodových st�n je navržena jako kontaktní zateplovací 

systém z desek z minerální vaty. St�ešní pláš� je navržený z plechových 

velkoformátových st�ešních šablon imitujících skládanou st�ešní krytinu z tašek.  

 
b) konstruk�ní a materiálové �ešení 

Základy  

Prefabrikovaná železobetonové st�ny se budou montovat na podkladního 

beton tl. 300 mm a poté se zalijí do betonového pasu z prostého betonu. P�ed 

provedením betonáže se musí provést osazení chráni�ek pro prostupy odpad� ležaté 

kanalizace. Prostor mezi pasy se dosype št�rkem, který bude zhutn�n po vrstvách. 

Následn� se provede pokládka nosné konstrukce podlahy, kterou budou tvo�it ŽB 

panely SPIROLL.  
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Izolace proti zemní vlhkosti a vod� 

Na nosnou podlahovou desku z ŽB prefa panel� se provede hydroizola�ní 

vrstva z PVC. Hydroizola�ní vrstva musí být provedena jako spojitá vrstva, celistvá 

a vod�odolná.  

 
Svislé konstrukce 

Svislé konstrukce jsou navržené ze systémových ŽB prefa panel�, sloup� a 

pr�vlak�, obvodové nosné panely jsou tl. 160 mm. Vnit�ní nosné panely jsou 

tl. 200 mm.  

 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropy nad 1.NP-3.NP jsou navrženy z ŽB panel� SPIROLL tl. 200 mm, z 

d�vod� konstruk�ního �ešení v prostoru lodžií dopln�né filigránovými deskami s 

dobetonávkou. Strop nad 4.NP je navržený z SDK desek upevn�ných na nosný 

plechový rastr zav�šený na nosné d�ev�né trámové konstrukci krovu, nad �ástí 

4.NP, kde stropní konstrukci tvo�í šikmé st�ešní konstrukce, jsou krokve p�iznány 

a mezi n� proveden SDK podhled. 

 
Schodišt� 

Pro p�ístup do jednotlivých podlaží je navržené vnit�ní ŽB prefa schodišt�. 

Schodišt� mezi 1.-2.NP je t�íramenné, do ostatních podlaží jsou dvouramenná. 

Mezipodesta bude z ŽB prefa desky. Schodišt� bude opat�eno zábradlím. 

 
Výtah 

Je navržen lanový výtah, bez klasické strojovny. Sloužící i jako evakua�ní. 

S požadavky na bezbariérovost – velikost a provedení výtahové kabiny musí 

umožnit užívání výtahu osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v 

souladu s požadavky vyhlášky 3698/2009 Sb. (sedátko, zrcadlo, nápisy Braillovým 

písmem atd.). Kabina bude mít p�dorysné rozm�ry 2100 x 1100 mm, ší�ku 

vstupního otvoru 900 mm. 
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P�í�ky 

P�í�ky jsou navržené zd�né tl. 150 nebo 100 mm z keramických blok�. 

P�eklady v p�í�kách jsou keramobetonové. Mezi byty bude provedena p�izdívka tl. 

100 mm z pórobetonových tvárnic.  

 
Výpln� otvor� 

Okna jsou navržena plastová, s tepeln� izola�ním trojsklem. Venkovní 

dve�e jsou hliníkové �áste�n� prosklené s tepeln� izola�ním trojsklem. Vnit�ní 

dve�e jsou navržené jako plné, celod�ev�né, osazené do obložkových d�ev�ných 

zárubní nebo hliníkové �áste�n� prosklené.  

 
Konstrukce sádrokartoná�ské 

Podhledy strop� a šikmin nad obytným podkrovím (nad �ástí 4.NP) budou 

�ešeny v sádrokartonovém systému. Dle požadavk� na prost�edí budou použity 

sádrokartonové desky k tomu ur�ené (zelené, r�žové, bílé). Desky budou osazeny 

do rastru z plechových nosných profil�. Rastr nosi�� sádrokartonového podhledu 

se p�ipevní na konstrukce strop� nebo na nosnou konstrukci st�echy. 

 
Konstrukce tesa�ské 

Nosná konstrukce st�echy je vaznicové soustavy. Konstrukci krovu budou 

tvo�it d�ev�né pozednice dopln�né ocelovými vrcholovými vaznicemi. Krokve se 

osedlají mezi vrcholovou vaznici a pozednici, které se ukotví na trny ukon�ující 

horní hranu ŽB konstrukce. Každému páru proti sob� osazených krokví odpovídá 

pár ztužujících kleštin. Na nosné konstrukci krovu budou upevn�ny lat� a 

kontralat�, pod kterými bude vsazena dopl�ková hydroizolace formou bezkontaktní 

difúzní folie. 

 
Konstrukce klempí�ské 

Veškeré klempí�ské prvky – svody, okapy a podobn� jsou navržené 

z pozinkovaného ocelového plechu v šedém odstínu, stejn� tak parapety u okenních 

otvor�. 
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St�ešní pláš� 

St�echa je navržená šikmá, s krytinou ze skládaných velkoformátových 

poplastovaných plechových st�ešních šablon s prolisem imitující vzhled st�ešních 

tašek. St�ešní šablony se upevní na la�ování provedené s upevn�ním na nosnou 

konstrukci d�ev�ných nosných trám� krovu. Pod plechovými st�ešními šablonami 

bude vsazena pojistná hydroizolace formou kontaktní difúzní folie. 

 
Fasády 

Vn�jší omítky jsou navržené silikonové tenkovrstvé, na �ásti plochy 

probarvené, hladké a na �ásti plochy ze silikonové tenkovrstvé omítky imitující 

d�evo, nad �ásti plochy 1.NP bude proveden obklad z um�lého kamene. Sokl stavby 

bude opat�en též obkladem z um�lého kamene. 

 

Tepelné izolace st�n, podlah a podhled� 

V podlahách 1.NP je navržen ztužený p�nový polystyrén minimáln� 

tlouš�ky 120 mm. Izolace podlah v dalších podlažích je též ze ztuženého p�nového 

polystyrénu minimáln� tlouš�ky 80 mm. SDK podhled nad 4.NP je zateplen vrstvou 

tepelné izolace z minerální vaty tl. 100 mm. Obvodový pláš� bude opat�ena 

tepelnou izolací – kontaktním zateplovacím systémem z desek z minerální vlny tl. 

160 mm, v míst� obkladu tl. 140 mm. Soklová �ást domu bude zateplena deskami 

z extrudovaného polystyrenu tlouš�ky 140 mm. 

 
Vnit�ní povrchy 

Vnit�ní st�ny budou omítané – je navržena sádrová omítka. Pod rohy, do 

ost�ní oken a do podobn� namáhaných míst budou osazeny plechové omítníky 

s p�etaženou skelnou sí�kou, které se vpraví pod omítkové plochy. V koupelnách, 

v úklidové místnosti, na WC a za kuchy�skou linkou je navržený keramický obklad. 

V bytech jsou navrženy nášlapné vrstvy z PVC, v hygienických prostorech z 

keramické dlažby. V léka�ských prostorech jsou v ordinacích jsou navrženy 

podlahové krytiny z antistatického PVC s uzem�ovacími pásky, skládaná krytina 

formátu 600/600 mm, v �ekárnách skládaná krytina z PVC ve formátu 600/600 mm, 

ostatní prostory ordinaci a hygienické prostory budou keramické dlažby. 
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c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba bytového domu je navržena z konstruk�n� dostate�n� tuhých 

materiál� a pojiv, které jsou schopny zabezpe�it p�i vhodném zpracování a 

zabudování dostate�n� tuhou a stabilní konstrukci. P�i použití navržených materiál� 

a pojiv a p�i dodržení všech pracovních postup� a obecných podmínek p�i výstavb�, 

nem�že dojít ke z�ícení žádných �ástí konstrukcí ani domu jako celku. Navrhovaná 

stavba bytového domu uvažuje b�žné nahodilé zatížení stavebních konstrukcí dle 

p�íslušné �SN a zatížení vyvolané vlastní tíhou použitých konstrukcí. Pro tyto 

zatížení jsou stavební konstrukce navrženy dostate�n�. 

 
1.2.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZA	ÍZENÍ 

 

a) Technické �ešení 

P�ípojka kanalizace  

P�ípojka kanalizace bude napojena p�es revizní šachtu do stávající 

kanaliza�ní stoky.  

 
Vodovodní p�ípojka 

Pro nový objekt bude vybudována jedna nová vodovodní p�ípojka, která 

bude napojena p�ed hydrantem na stávajícím vodovodu. 

 
P�íprava teplé vody 

P�íprava teplé vody bude probíhat v zásobníku o 1000 l pomocí tepelného 

�erpadla vzduch/ voda a bude rozvedena po budov� pomocí potrubí. 

 
Rozvod vody 

Rozvodné potrubí vody je navrženo z trub polypropylenových a bude 

opat�eno tepelnou izolací. 

 
Plynová za�ízení 

V objektu se nevyskytují. 
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Vzduchotechnika 

Pro v�trání v1.NP je navržen nový vzduchotechnický systém p�ívod – 

odvod. P�ívod �erstvého vzduchu je zajišt�n pomocí vzduchotechnického rozvodu 

z fasády objektu, nasávání �erstvého vzduchu je v prostoru p�ed objektem. Vzduch 

je dále veden do vzduchotechnické jednotky v 1.NP, kde je filtrován a p�es 

regenera�ní vým�ník je p�edeh�íván od odpadního vzduchu. 

 
Vytáp�ní 

Pro vytáp�ní objektu je navržena kaskáda dvou kompaktních tepelných 

�erpadel vzduch-voda. Jako záložní zdroj je navržen elektro kotel o max. výkonu 

28,0 kW. Radiátory V 2.NP, 3.NP, 4.NP jsou navržena ocelová desková t�lesa. V 

1.NP a v koupelnách 2.NP, 3.NP, 4.NP je navrženo podlahové vytáp�ní. 

 
Slaboproud 

Bude vybudována jedna nová p�ípojka NN. 

 
b) Technologické za�ízení 

Není p�edm�tem této dokumentace. 

 
1.2.2.8 POŽÁRN� BEZPE�NOSTNÍ 	EŠENÍ 

Požárn� bezpe�nostní �ešení stavby bylo �ešeno sou�asn� s projektovou 

dokumentací v samostatné �ásti osobou odborn� zp�sobilou v oboru požární 

ochrany. 

 
1.2.2.9 ZÁSADY HOSPODA	ENÍ S ENERGIEMI 

 
a) kritéria tepeln� technického hodnocení 

Konstruk�ní �ešení objektu, a to zejména obvodového plášt� a st�ešního 

plášt� je navrženo tak, aby byla spln�na kritéria doporu�ených hodnot sou�initele 

prostupu tepla dle platných norem. Obvodový pláš� st�n je �ešen z 

prefabrikovaných panel�, které se dodate�n� opat�í kontaktním zateplovacím 

systémem z desek fasádní minerální vlny. Svislé konstrukce v kontaktu se zeminou 

budou zatepleny tepelnou izolací z extrudovaného polystyrénu. Tepelná izolace 
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st�ešního plášt� je navržena jako nadkrokevní zateplení s tepelnou izolací z PIR 

panel�.  

 
b) Energetická náro�nost stavby 

Celková energetická spot�eba stavby byla výpo�tov� ov��ena a zjišt�ný 

tepelný odpor je v souladu s doporu�enými hodnotami p�íslušné �SN. 

 
c) Posouzení využití alternativních zdroj� energií 

V projektu je jako zdroj tepla navrženo tepelné �erpadlo. 

 
1.2.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA 

PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROST	EDÍ 

Stavba bytového domu je navržena v souladu s platnou legislativou �eské 

republiky. Objekt bude p�ipojen na p�ípojku vodovodu, kanalizace a elektrické 

energie. Stavba je navržena tak, aby hlukem nadm�rn� nezat�žovala své okolí a aby 

byly spln�ny veškeré hygienické limity. Stavba nebude, vzhledem ke svému 

provozu, nijak zat�žovat okolí vibracemi nebo prašností. Pouze v období výstavby 

lze o�ekávat zvýšenou prašnost a hluk z výstavby.  

 
1.2.2.11 OCHRANA STAVBY P	ED NEGATIVNÍMI Ú�INKY VN�JŠÍHO 

PROST	EDÍ 

a) ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží 

Z radonového pr�zkumu bylo zjišt�no, že parcela se nachází na pozemku 

s nízkým radonovým indexem. Nejsou tedy nutná žádná opat�ení z hlediska snížení 

radonové zát�že z podloží.  

 
b) ochrana p�ed bludnými proudy 

Monitorování bludných proud� je �ešeno v samostatné �ásti. 

 
c) ochrana p�ed technickou seizmicitou 

Stavba se nenachází v seizmicky zatížené oblasti, nejsou tedy kladeny žádné 

požadavky. 

  



31 
�

d) ochrana p�ed hlukem 

Objekt je prostorov� a dispozi�n� navržen tak, aby nebyl negativn� ovlivn�n 

zdroji hluku z okolí. Objekt se nachází v dostate�né vzdálenosti od p�ípadných 

zdroj� hluku. Nejbližší dopravní komunikace se zvýšenou emisí hluku je od objektu 

vzdálena více než 100 m. Z toho vyplývá, že není nutné objekt chránit proti 

negativním ú�ink�m hluku z okolí stavby. 

 
e) protipovod�ová opat�ení 

Stavba se nenachází v záplavovém území, tudíž na ni nejsou kladeny žádné 

zvláštní požadavky. 

 
f) ostatní ú�inky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. Ostatní možné ú�inky na 

stavbu nejsou známy. 

 
1.2.3 P	IPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Vodovodní p�ípojka bude napojena p�ed hydrantem na stávajícím 

vodovodu. Dále je navržena nová p�ípojka kanalizace, která bude napojena na 

stávající ve�ejnou kanalizaci v revizní šacht�. Objekt bude napojen novou p�ípojkou 

na elektrického vedení NN. Objekt nebude napojen na plynovodní vedení.  

 
b) P�ipojovací rozm�ry, výkonné kapacity a délky 

Projekt ne�eší. 

 
1.2.2.4 DOPRAVNÍ 	EŠENÍ  

a) popis dopravního �ešení  

P�ístup a p�íjezd k objektu bude z nov� vzniklé místní komunikace, která 

vznikne propojením stávající komunikace v ulici U Pikulky s komunikací v ulici 

Jižní.  

 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

	ešeno bude napojení nov� navrženého parkovišt�, které bude napojeno 

výjezdem na plánovanou komunikaci. 
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c) doprava v klidu 

Sou�ástí výstavby je objekt SO 05 Parkovišt�. Je navrženo 24 stání dle �SN 

73 6110.  

d) p�ší a cyklistické stezky  

P�ší a cyklistické stezky nejsou p�edm�tem projektu. 

 
1.2.2.5 	EŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

V rámci �ešení stavby nebude nutný zásah do okolní vegetace, v blízkém 

okolí se žádná zele� nenachází. Zásadní terénní úpravy nejsou navrženy. Budou 

provedeny pouze drobné terénní úpravy vzniklé výkopovými pracemi pro založení 

objektu. 

 
1.2.2.6 POPIS VLIV� STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST	EDÍ A JEHO 

OCHRANA 

 
a) vliv na životní prost�edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p�da 

Vzhledem ke svému rozsahu a funkci (malý bytový objekt s 14 byty) bude 

stavba mít minimální vliv na zhoršení podmínek životního prost�edí. Vzhledem k 

po�tu byt� bude nár�st po�tu automobil� minimální. 

 
b) vliv na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, ochrana památných strom�, 

ochrana rostlin a živo�ich� apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajin� 

Vzhledem ke své funkci, velikosti i umíst�ní nebude mít stavba žádný 

negativní vliv na p�írodu a krajinu. Krajinný ráz nebude stavbou dot�en. 

 
c) vliv na soustavu chrán�ných území Natura 2000 

Vzhledem ke své funkci, velikosti i umíst�ní nebude mít stavba žádný 

negativní vliv na soustavu chrán�ných území Natura 2000.  

 
d) návrh zohledn�ní podmínek ze záv�r� zjiš
ovacího �ízení nebo stanoviska 

EIA 

Netýká se �ešené stavby. 
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e) navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních p�edpis�. 

Vzhledem ke své funkci, velikosti i umíst�ní nebudou stavbou vznikat žádná 

nová ochranná a bezpe�ností pásma. 

1.2.2.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba bytového domu s 14 bytovými jednotkami je stavbou pro trvalé 

bydlení. V rámci projektu p�edm�tného domu nejsou navrženy žádné stavby plnící 

úkoly pro ochranu obyvatel. 

 
1.2.2.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

a) pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt�ní 

P�ipojení na vodovod bude z vodom�rné šachty nov� budované p�ípojky 

vody. Kanalizace bude napojena v revizní šacht�. Napojení elektrické energie bude 

p�es staveništní rozvad�� s elektrom�rem.  

 
b) odvodn�ní staveništ� 

Odvodn�ní staveništ� bude napojeno na místní ve�ejnou kanalizaci. Toto 

odvodn�ní musí být �ešeno tak, aby nezp�sobovalo zanešení stávajících 

odvod�ovacích prvk�. 

 
c) napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

P�ístup a p�íjezd na staveništ� je z nedokon�ené jednosm�rné ulice u 

Pikulky. Dokon�ení této komunikace je podmi�ující pro stavbu bytového domu. 

Tyto dv� stavby, tedy bytový d�m a místní komunikace, budou spole�n� 

koordinovány zadavatelem. Jejich �asový sled se vzájemn� propojuje. P�ed 

zapo�etím výstavby bytového domu budou z�ízeny podkladní vrstvy �ásti této 

komunikace, která bude sloužit jako mimostaveništní komunikace. 

 
d) vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky 

Práce spojené s výstavbou budou mít na okolí minimální vliv. 

  



34 
�

e) ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení d�evin 

Proti vniknutí nepovolaných osob na staveništ� a také ochran� majetku na 

staveništi bude z�ízeno staveništní oplocení. Prostor staveništ� se bude zamykat a 

bude opat�en výstražným zna�ením (zákazu vstupu nepovolaným osobám). Na 

pozemku se nevyskytují žádné d�eviny.  

f) zábory pro staveništ� (do�asné / trvalé) 

Do�asné zábory pro staveništ�, jako je nap�. mimostaveništní komunikace, 

budou vznikat pouze na parcele investora. Investor s touto skute�ností po�ítá.  

Trvalý zábor je tvo�en vlastní plochou objektu, zpevn�nými plochami jako je 

chodník a p�ilehlé parkovišt�.  

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad� a emisí p�i výstavb�, 

jejich likvidace 

P�i výstavb� bude produkován jen b�žný stavební odpad a jeho likvidace 

bude realizována sb�rným a recykla�ním dvorem ve Ždírci nad Doubravou. 

 
h) bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo deponie zemin 

Zemní práce budou spojeny se založením objektu na základových prefa 

prazích, na vytvo�ení podkladních vrstev zpevn�ných ploch a na drobných 

terénních úpravách v okolí objektu. Vykopaná zemina bude odvezena na skládku. 

Na staveništi bude z�ízená do�asná skrývka ornice pro zp�tné ohumusování.  

 
i) Ochrana životního prost�edí p�i výstavb� 

P�i provád�ní stavby budou dodržovány základní pravidla ochrany 

životního prost�edí a na základ� toho budou voleny pracovní postupy, technologie 

a materiály. Budou dodrženy požadavky na provád�ní stavby dané stavebním 

povolením. 
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j) zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi, posouzení 

pot�eby koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle jiných 

právních p�edpis� 

P�edpokládá se, že stavbu bude provád�t více zhotovitel�, z �ehož plyne 

nutnost koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na stavb�. Pracovníci 

budou proškoleni o bezpe�nosti práce a prevenci rizik. Pracovníci mají povinnost 

být vybaveni ochrannými prost�edky dle p�íslušných p�edpis�. P�i provád�ní stavby 

musí být dodrženy všechny platné zákony, p�edpisy, sm�rnice, vyhlášky o ochran� 

zdraví pracujících, platnými ustanoveními �SN a budou dodržovány technologické 

postupy dané výrobcem jednotlivých materiál� a výrobk�.  

 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených staveb 

Výstavbou nebudou dot�eny žádné jiné stavby. 

 

l) zásady pro dopravní inženýrská opat�ení 

Vjezd a výjezd ze staveništ� bude pat�i�n� ozna�en. Na p�ilehlé dopravní 

komunikaci budou tato místa opat�ena p�íslušnými dopravními zna�eními 

upozor�ujícími na výjezd ze stavby. 

 
m) stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní stavby za 

provozu, opat�ení proti ú�ink�m vn�jšího prost�edí p�i výstavb� apod.) 

Stavba nevyžaduje speciální podmínky pro její provád�ní. 

 
n) postup výstavby, rozhodující díl�í termíny 

Harmonogram stavby bude zpracován v p�íloze P.02 �asový a finan�ní plán 

objektový  

• P�edpokládaný termín zahájení: 5/2018 

• P�edpokládané termín ukon�ení: 05/2019 
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2.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVB� 

Jedná se o nov� navrženou stavbu, která bude postavena v nov� 

zastavovaném území m�sta Ždírce nad Doubravou. Objekt je situován v okrajové 

jihozápadní �ásti m�sta, v míst� se smíšenou zástavbou, kde p�evažuje bytová 

zástavba jak bytového charakteru, tak RD, dopln�ná zástavbou ob�anské 

vybavenosti. Bytový d�m bude stát na parcele �. 342/1. P�íjezd na stavbu je z ulice 

u Pikulky. Jedná se o místní komunikaci ší�ky 6 m. Tato komunikace je momentáln� 

slepá. Je dostav�ná po za�átek parcely �. 342/1, na které bude stát stavba. Tato 

komunikace bude prodloužena. P�ed zapo�etím výstavby bytového domu budou 

zhotoveny podkladní vrstvy komunikace, ty budou sloužit jako mimostaveništní 

komunikace a bude zde zbudováno obratišt� pro vozidla. Po skon�ení výstavby 

bytového domu bude komunikace dokon�ena spole�n� s parkovišt�m p�ed 

bytovým domem.  

 

 

Obr. �. 1 poloha staveništ� [2] 
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2.2 DOPRAVNÍ TRASY PRO JEDNOTLIVÉ MATERIÁLY 
 
2.2.1 Trasa dopravy prefabrikát�  
 
Název firmy:  H.A.N.S. stavby a.s. 

Sídlo firmy:   Pr�myslový areál Malá �eperka, 533 44 Staré Ždánice 

Vzdálenost:   54 km 

Doba dopravy:  51 minut 

 

Prefabrikované prvky pro stavbu budou dodávány od firmy H.A.N.S. stavby 

a.s. z pr�myslového areálu Malá �eperka, který leží mezi Pardubicemi a Hradcem 

Králové. Doprava prvk� je zajišt�na taha�em s náv�sem. P�edpokládaná délka trasy 

je 54 km. A p�edpokládaná doba dopravy je 51 minut. Trasa vede z Malé �eperky 

až do Ždírce nad Doubravou po silnici I/37 p�es Pardubice, Chrudim, Slati�any a 

Nasavrky.  

 

 

Obr. �. 2 Trasa dopravy prefabrikovaných dílc� [2] 
�  
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Na zvolené trase byla �ešena pr�jezdnost sm�rových prvk� pozemních 

komunikací s polom�ry zatá�ení jízdní soupravy v možných kritických místech 

trasy. Posuzované sm�rové prvky pozemních komunikací byly vybrány z mapy a 

jejich polom�ry byly ov��eny zakreslením sm�rových oblouk� dle m��ítka mapy. 

 

 

Obr. �. 3 Výjezd z areálu firmy H.A.N.S. stavby a.s. – kritický bod A [2] 

 

 

Obr. �. 4 Kruhový objezd ulice Pardubická, Chrudim– kritický bod B [2] 
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Obr. �. 5 Kruhový objezd ulice Palackého t�ída, Chrudim– kritický bod C [2] 
 
 

 

Obr. �. 6 Kruhový objezd ulice obce Ležák�, Chrudim– kritický bod D [2] 
�  
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Obr. �. 7 Kruhový objezd ulice T. G. Masaryka, Slati�any– kritický bod E [2] 

 

 

 

Obr. �. 8 K�ižovatka ul. Chrudimská a Brodská, Ždírec nad Doubravou– kritický 
bod F [2] 
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Obr. �. 9 Kruhový objezd ulice Brodská, Ždírec nad Doubravou– kritický bod G 
[2] 

 

 

 

Obr. �. 10 K�ižovatka ulice Ž�árská a Nad �ekou, Ždírec nad Doubravou– 
kritický bod H [2] 
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Obr. �. 11 K�ižovatka ulice Nad �ekou a U Pikulky, Ždírec nad Doubravou– 
kritický bod H [2] 

 
Doprava prefabrikovaných dílc� realizována soupravou taha�e s náv�sem 

ší�ky 2,5 m, výšky 4 m a polom�rem otá�ení 12,5 m bude na zvolené trase 

bezproblémová. Všechny kritické body vyhoví.  

 

2.2.2 Trasa dopravy betonové sm�si 
 
Název firmy:  ZAPA beton a.s. 

Sídlo firmy:   Kouty 100, 539 01 Hlinsko v �echách 

Vzdálenost:   12 km 

Doba dopravy:  15 minut 

 

Betonová sm�s pro stavbu bude dodávána z betonárny Kouty od výrobce 

ZAPA beton a.s. Doprava betonové sm�si je zajišt�na autodomícháva�em. 

P�edpokládaná délka trasy je 12 km. A p�edpokládaná doba dopravy je 15 minut. 

Trasa vede z Kout� po silnici II. t�ídy, ve Všeradov� se napojuje na silnici I/37, 

která vede až do Ždírce nad Doubravou 
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Obr. �. 12 Trasa dopravy betonové sm�si [2] 
 

Na zvolené trase byla �ešena pr�jezdnost sm�rových prvk� pozemních 

komunikací s polom�ry zatá�ení jízdní soupravy v možných kritických místech 

trasy.  

 

 
Obr. �. 13 Výjezd z Betonárny Zapa beton a.s. Kouty – kritický bod A [2] 

 
�  
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Obr. �. 14 K�ižovatka u obce Všeradov, napojení na silnici I/37 – kritický bod B 

[2] 

 
Kritické body C až F byly již �ešeny p�i doprav� prefabrikovaných díl�.  

Kritický bod C – k�ižovatka ulice Chrudimská a Brodská, Ždírec nad Doubravou 

Kritický bod D – kruhový objezd ulice Brodská, Ždírec nad Doubravou 

Kritický bod E – k�ižovatka ulice Ž
árská a Nad 	ekou, Ždírec nad Doubravou 

Kritický bod F – k�ižovatka ulice Nad 	ekou a U Pikulky, Ždírec nad Doubravou 

 
Doprava betonové sm�si autodomícháva�em s polom�rem otá�ení 9,8 m 

bude na zvolené trase bezproblémová. Všechny kritické body vyhoví.  

 
2.2.3 Trasa dopravy prvk� krovu 

Název firmy:  HK d�evovýroba spol. s r.o. 

Sídlo firmy:   Ž
árská 501,582 63 Ždírec nad Doubravou 

Vzdálenost:   1,5 km 

Doba dopravy:  3 minuty 

 

Prvky krovu pro stavbu budou dodávány z HK d�evovýroby p�ímo ze Ždírce 

nad Doubravou. Prvky budou dovezeny nákladním automobilem Man TGA 26.413. 
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Trasa dopravy vede z areálu HK d�evovýroby v ulici Ž
árská p�ímo na staveništ� 

v ulici U Pikulky.  

 
Obr. �. 15 Trasa dopravy prvk� krovu [2] 

 
Kritické body A až B byly již �ešeny p�i doprav� prefabrikovaných díl�.  

Kritický bod A – k�ižovatka ulice Ž
árská a Nad 	ekou, Ždírec nad Doubravou 

Kritický bod B – k�ižovatka ulice Nad 	ekou a U Pikulky, Ždírec nad Doubravou 

 
Doprava prvk� krovu nákladním automobilem Man TGA 26.413 

s polom�rem otá�ení 7,8 m bude na zvolené trase bezproblémová. Všechny kritické 

body vyhoví. 

 
2.2.4 Trasa dopravy stavebního materiálu 

(tepelná izolace, keramické tvarovky, sádrokartony, pytlové sm�si) 

Název firmy:  DEK STAVEBNINY 

Sídlo firmy:   Pardubická 528, 537 01 Chrudim 

Vzdálenost:   34 km 

Doba dopravy:  32 minut 

 

Stavební materiál bude odebírán ze stavebnin DEK v Chrudimi. Doprava 

stavebního materiálu je zajišt�na nákladním automobilem Man TGA 26.413 

s hydraulickou rukou a nákladním automobilem Iveco Eurocargo 75E18. 

P�edpokládaná délka trasy je 34 km. A p�edpokládaná doba dopravy je 32 minut. 
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Trasa vede ze stavebnin DEK v Chrudimi po silnici I/37 až do Ždírce nad 

Doubravou 

 

Obr. �. 16 Trasa dopravy stavebního materiálu [2] 

 
Kritické body A až H byly již �ešeny p�i doprav� prefabrikovaných díl�.  

Kritický bod A – Kruhový objezd ulice Pardubická, Chrudim 

Kritický bod B – Kruhový objezd ulice Palackého t�ída, Chrudim 

Kritický bod C – Kruhový objezd ulice obce Ležák�, Chrudim 

Kritický bod D – Kruhový objezd ulice T. G. Masaryka, Slati�any 

Kritický bod E – k�ižovatka ulice Chrudimská a Brodská, Ždírec nad Doubravou 

Kritický bod F – kruhový objezd ulice Brodská, Ždírec nad Doubravou 

Kritický bod G – k�ižovatka ulice Ž
árská a Nad 	ekou, Ždírec nad Doubravou 

Kritický bod H – k�ižovatka ulice Nad 	ekou a U Pikulky, Ždírec nad Doubravou 

 
Doprava stavebního materiálu nákladním automobilem Man TGA 26.413 a 

Iveco Eurocargo 75E18 s polom�rem otá�ení 6,5 a 7,8 m bude na zvolené trase 

bezproblémová. Všechny kritické body vyhoví. 

�  
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2.2.5 Trasa dopravy v�žového je�ábu 

Název firmy:  LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o. 

Sídlo firmy:   Vintrovna 216/17, 66441 Pop�vky 

Vzdálenost:   85 km 

Doba dopravy:  1 hodina 13 minut 

 

V�žový je�áb bude na stavbu dopraven z p�j�ovny je�ábu LIEBHERR 

v Pop�vkách. Je�áb bude na stavbu dopraven taha�em Taha� Man TGX 18.440. 

P�edpokládaná délka trasy je 85 km. A p�edpokládaná doba dopravy je 1 hodina a 

13 minut. Trasa vede z areálu LIEBHERR v Pop�vkách po silnici II/602, napojuje 

se na 182 km na dálnici D1, tu opustí na 162 km, dále pokra�uje po silnici I/37 p�es 

Velkou Bíteš, K�ižanov, Ostrov nad Oslavou, Ž
ár nad Sázavou až do Ždírce nad 

Doubravou.  

 

 

Obr. �. 17 Trasa dopravy v�žového je�ábu [2] 
�  
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Na zvolené trase byla �ešena pr�jezdnost sm�rových prvk� pozemních 

komunikací s polom�ry zatá�ení jízdní soupravy v možných kritických místech 

trasy. 

�

Obr. �. 18 Sjezd z D1 na 162 km – kritický bod A [2] 

 

 

�

Obr. �. 19 K�ižovatka na ulici Kpt. Jaroše, Velká Bíteš – kritický bod B [2] 
�  
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�

Obr. �. 20 K�ižovatka na ulici Jihlavská, Velká Bíteš – kritický bod C [2] 
 
 

�

Obr. �. 21 K�ižovatka na ulici Lánice, Velká Bíteš – kritický bod D [2] 
�  
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�

Obr. �. 22 K�ižovatka, Osová Bítýška – kritický bod E [2] 
 
 

 
 

Obr. �. 23 Pr�jezd K�ižanovem kritický bod F [2] 
�  
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�

Obr. �. 24 Kruhový objezd na ulici Brn�nská, Ž�ár nad Sázavou – kritický bod G 
[2] 

 

�

Obr. �. 25 K�ižovatka ulice Ž�árská a nad �ekou, Ždírec nad Doubravou – 
kritický bod H [2] 

 
Kritický bod I – k�ižovatka ulice Nad 	ekou s ulicí U Pikulky (p�íjezd na 

staveništ�) je již posouzen v doprav� prefabrikovaných prvk�. Taha� s v�žovým 

je�ábem o ší�ce 2,6 m výšce 4 m a polom�rem otá�ení 12,5 m nebude mít problém 

s dopravou na stavbu. Všechny kritické body vyhoví.   
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V této �ásti je zpracován �asový a finan�ní plán stavby pro získání p�ehledu 

o pr�b�hu výstavby a jejího finan�ního �erpání. Je p�ílohou �. P.02 této diplomové 

práce. 

Pro objekt SO 01 Bytový d�m je zpracován na základ� �asového plánu pro 

hlavní stavební objekt, jenž je p�ílohou �. P.11. Cena bytového domu je ur�ena na 

základ� položkového rozpo�tu s výkazem vým�r, ten je p�ílohou �. P.15.  

Ostatní objekty jsou zpracovány na základ� technicko hospodá�ských 

ukazatel� (THU), viz. p�íloha P.03, a na základ� produktivit a cen stavebních 

objekt�.  

Nejmenší �asovou jednotkou plánu je týden. 
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4.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVB� 

 

Název:   DPS ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, ULICE U PIKULKY 

Místo stavby:   Pozemek parc.�.342/1 k.ú. Ždírec nad Doubravou 

582 63 Ždírec nad Doubravou 

Kraj Vyso�ina 

Ždírec nad Doubravou (795640) 

parcelní �íslo 342/1 

Investor:   M�sto Ždírec nad Doubravou 

Školní 500 

582 63 Ždírec nad Doubravou 

 

Projektant:   SONET BUILDING s.r.o., 

Klicperova 1541, 539 01 Hlinsko, 

Ing. Jaroslav Dvo�ák,  

 

Zastav�ná plocha:  391 m2 

Obestav�ný prostor:  5865 m3 

 

Jedná se o nov� navrženou stavbu, která bude postavena v nov� 

zastavovaném území m�sta Ždírce nad Doubravou. Objekt je situován v okrajové 

jihozápadní �ásti m�sta, v míst� se smíšenou zástavbou, kde p�evažuje bytová 

zástavba jak bytového charakteru, tak RD, dopln�ná zástavbou ve�ejné ob�anské 

vybavenosti. Objekt bude realizován na tém�� rovinatém pozemku. Jeho p�dorys 

se blížící obdélníku, ovšem díky architektonickému �ešení je p�dorys �lenitý díky 

vystupujícím �ástem hmoty objektu. Ze základní hmoty objektu vystupují 

p�edsazené vstupy do objektu a lodžie. Objekt je �ty�podlažní nepodsklepený. V 

novostavb� jsou v 1.NP navrženy léka�ské ordinace, ve 2-4.NP jsou navrženy byty 

upravitelné na pe�ovatelské. Objekt je založen na základových prefabrikovaných 

železobetonových st�nách. Nosné svislé zdivo je z prefabrikovaných 

železobetonových panel�, na vn�jší obvodový pláš� bude proveden kontaktní 

zateplovací systém. Vodorovné nosné konstrukce jsou z prefabrikovaných 
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železobetonových panel�. Schodišt� je dvouramenné z prefabrikovaných 

železobetonových dílc�. Nosnou st�ešní konstrukci šikmé �lenité st�echy tvo�í 

vaznicová soustava. 

 

4.2 P	ÍPRAVA ÚZEMÍ 
 
4.2.1 Návaznost na p�edešlou etapu 

Tato etapa nenavazuje na žádnou p�edcházející. P�ed zapo�etím stavby bude 

staveništ� p�edáno zhotoviteli stavby. O p�edání staveništ� bude sepsán zápis do 

stavebního deníku a zhotoven protokol o p�edání a p�evzetí staveništ�. 

 

4.2.2 Jednotlivé �ásti technologické etapy 

V této technologické etap� budou provedeny tyto práce: 

• Skrývka ornice 

• Oplocení staveništ� 

• Vybudování za�ízení staveništ� 

• Vyty�ení objektu a inženýrských sítí 

 

4.2.3 Postup prací 

4.2.3.1 Skrývka ornice  

Skrývka ornice bude probíhat na celém pozemku investora. �ást ornice bude 

uskladn�na na staveništi pro využití p�i terénních úpravách v okolí objektu a 

zásypech. Zbytek bude odvezen na skládku. Skrývka ornice bude provedena o ploše 

1614 m2 v maximální tlouš�ce 250 mm.  

Plocha staveništ� je rovinná, s mírným p�evýšením. Pohyb mechanizace se 

tomuto terénu p�izp�sobí. Shrnovat se bude z nejvyššího místa (severní strana) 

sm�rem k nejnižšímu (jižní strana). Zemina z jižní strany staveništ� bude 

p�esouvána na místo mezideponie za použití dozeru a rypadlo-naklada�e. Zbylá 

zemina se naloží a odveze nákladním automobilem na trvalou skládku.  
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4.2.3.2 Oplocení staveništ� 

Oplocení staveništ� bude provedeno ze systémových mobilních dílc� výšky 

2 m. Rozsah oplocení a jeho poloha je z�etelná z p�ílohy P.07 Za�ízení staveništ� 

pro hrubou stavbu. Sou�ástí oplocení bude brána sloužící pro vjezd a výjezd vozidel 

ze staveništ� a pro vstup pracovník�. Oplocení je tvo�eno nosnými vibrolisovanými 

betonovými patkami, do kterých se zasouvají konce jednotlivých plotových dílc�. 

Jednotlivé plotové dílce jsou mezi sebou v horní �ásti navzájem spojeny zajiš�ovací 

sponou. Brána na staveništ� je vytvo�ena z t�chto plotových dílc� tak, že v míst� 

pr�jezdu se neosadí nosná patka, na volné konce osadíme mobilní kole�ko a 

osadíme oto�ný záv�s. Vznikne tak brána široká 5000 mm. Brána bude 

uzamykatelná pomocí �et�zu a visacího zámku. 

 

Postup montáže oplocení staveništ� 
 
Rozmíst�ní nosných patek 

Rozestavíme nosné patky ve vzdálenostech odpovídajících délce plotových 

dílc�. Podélná osa patky sm��uje kolmo k souvislé ose oplocení z d�vodu zajišt�ní 

dostate�né stability oplocení. 

 

Osazení plotových dílc� 

Konce jednotlivých plotových dílc� zasuneme do otvor� v nosných 

betonových patkách. Vznikne tak souvislý systém oplocení probíhající ve dvou 

osách. Vždy se umístí jeden plotový dílec do p�edních otvor� v patkách a druhý, 

sousedící do zadních otvor� v patkách. Rozložení plotových dílc� do dvou 

rovnob�žných pr�b�žných os zvyšuje stabilitu celého systému. 

 

Zajišt�ní zajiš�ovací sponou 

Na horní konce sousedících plotových dílc� navle�eme zajiš�ovací spony a 

klí�em dotáhneme matice šroubu. V p�ípad� pot�eby lze délku oplocení p�izp�sobit 

pomocí zajiš�ovací spony. Plotové dílce m�žeme p�esadit p�es sebe v požadované 

délce a spojit je zajiš�ovací sponou k horizontálním profil�m sousedících dílc�. 

Spona umož�uje spojit dva sousedící plotové dílce po celém obvodu plotového 

rámu. Obdobn� lze �ešit výškové odskoky v p�ípad� terénních nerovností. 
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4.2.3.3 Vybudování za�ízení staveništ� 

Dle p�ílohy P.07 Za�ízení staveništ� pro hrubou stavbu budou na staveništi 

rozmíst�ny stavební bu�ky plnící funkci uzamykatelných sklad�, šaten, zázemí pro 

stavbyvedoucího a sociální zázemí. Vnitrostaveništní p�ípojky k jednotlivým 

objekt�m za�ízení staveništ�, budou napojeny na již zbudovanou kanalizaci, 

p�ípojku vodovodu a na p�ípojku NN. 

 

4.2.3.4 Vyty�ení objektu a inženýrských sítí 

Geodet zam��í rohové body objektu, které stabilizujeme pomocí kolíku s 

h�ebíkem. Po vyty�ení všech bod� prom��íme pásmem jednotlivé vzdálenosti mezi 

body (úhlop�í�ky), pro zjišt�ní p�ípadných odchylek a chyb. Vytvo�íme d�ev�né 

lavi�ky, na které pomocí olovnice a provázku p�eneseme polohu roh�. P�ed 

zahájením stavebních prací budou vyty�eny veškeré inženýrské sít� nacházející se 

na stavebních parcelách, aby nedošlo k jejich poškození v pr�b�hu výstavby 

objektu, zejména pak p�i zemních pracích, je nutné tyto sít� vyty�it.  

Inženýrské sít� vyty�í správci jednotlivých sítí. Trasy stávajících 

inženýrských sítí jsou patrné z p�ílohy P.01 Koordina�ní situace. 

 

4.2.4 Výkaz vým�r 

koeficient nakyp�ení zeminy je 1,2  

celková vyt�žená ornice: 319,8 m3, s nakyp�ením 383,76 m3  

ornice ponechaná na staveništi: 95 m3, s nakyp�ením 114 m3  

ornice odvezena na skládku: 224,8 m3, s nakyp�ením 269,76 m3  

 

4.2.5 Mechanizace, pracovní pom�cky, pracovní �eta 

Stroje:  

• kolový dozer Caterpillar 814 F  

• kolový naklada� Caterpillar 908H  

• nákladní automobil Tatra T158  

 

Ostatní pracovní pom�cky: 

• lopaty, krumpá�e, rý�e, kole�ka 
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M��ící pom�cky: 

• nivela�ní p�ístroj, teodolit, stativ, m��ická la�, pásmo, metr 

 

Ochranné pom�cky: 

• p�ilba, pracovní rukavice, pevná obuv, reflexní oble�ení.  

 

Pracovní �eta: 

• 1 Obsluha dozeru (pr�kaz strojníka)  

• 1 Obsluha rypadlo-naklada�e (pr�kaz strojníka)  

• 3 	idi� nákladního automobilu (�idi�ský pr�kaz)  

• 1 Vedoucí �ety 

• 3 Pomocní d�lníci 

 

4.2.6 Jakost 

Správné provedení sejmutí ornice, její mocnost a uložení na staveništi. 

Kontroluje se poloha vyty�ení inženýrských sítí. Kontrola správnosti vyty�ení 

geodetických bod�. Správné osazení oplocení. Kontrola vyty�ení stavby.  

 

4.2.7 BOZP  

Instruktáž pracovník� provádí stavbyvedoucí nebo mistr p�ed zahájením 

prací a plynule p�i výstavb�. Všichni pracovníci musí být proškoleni o BOZP a 

požární ochran� a podpisem v p�íslušných formulá�ích stvrdí tuto skute�nost. Dále 

budou pracovníci seznámeni s projektovou dokumentací, s technologiemi, 

technologickými p�edpisy, postupy a s bezpe�nostními požadavky a riziky b�hem 

provád�ní prací. 

Legislativa: 

• Na�ízení vlády �. 136/2016 Sb., kterým se m�ní na�ízení vlády �. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci na staveništích 

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajišt�ní staveništ�

III. Požadavky na venkovní pracovišt� na staveništi 
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Bližší minimální požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 

provozu a používání stroj� a ná�adí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu stroj�

II. Stroje pro zemní práce 

XIV. Spole�ná ustanovení o zabezpe�ení stroj� p�i p�erušení 

a ukon�ení práce 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

II. P�íprava p�ed zahájením zemních prací 

III. Zajišt�ní výkopových prací 

• Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo 

do hloubky 

VIII. Shazování p�edm�t� a materiálu 

• Zákon �. 309/2006 Sb., o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci 

 

4.2.8 P�edpokládané termíny 

28.5–31.5 2018 

 

4.3 ZEMNÍ PRÁCE 

4.3.1 Návaznost na p�edchozí etapy 

Zemní práce navazují na p�edešlou etapu p�ípravu území. Je sejmutá ornice, 

staveništ� je oplocené a za�ízené. Je vyty�en objekt a inženýrské sít� nacházející se 

na staveništi.  

 

4.3.2 Jednotlivé �ásti technologické etapy 

V této technologické etap� budou provedeny tyto práce: 

• Výkopy základové jámy, pas� a patek 
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4.3.3 Postup prací 

P�ed zapo�etím prací jsou již vyty�eny pot�ebné body objektu a jsou 

vytvo�eny lavi�ky. Na h�ebíky umíst�né na lavi�kách natáhneme provázky, pomocí 

kterých získáme obrys objektu. Pomocí olovnice a vápna vyzna�íme polohu 

výkop�. Vyty�eny jsou i stávající inženýrské sít�. Je t�eba dbát zvýšené pozornosti 

p�i výkopových pracích, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí.  

Výkopové práce budou probíhat ve t�ech etapách. V první etap� vykopeme 

stavební jámu do hloubky -0,710 m, jáma je zajišt�na svahováním v pom�ru 1:0,4. 

V druhé etap� vykopeme pasy a patky do hloubky -1,3 m, výkopy taktéž svahujeme 

v pom�ru 1:04. Ve t�etí etap� prohloubíme pasy a patky do hloubky -2,1 m bez 

svahování. Pasy jsou prom�nné ší�ky. Postupn� bude ru�n� do�iš�ována základová 

spára. 

Výkopové práce budou provád�ny rypadlem, výkopek bude naložen na 

nákladní automobil a následn� odvezen na skládku zeminy do sb�rného a 

recykla�ního dvora ve Ždírci nad Doubravou. Všechna vozidla vyjížd�jící ze 

staveništ� na komunikaci budou kontrolována a p�ípadn� o�išt�na. Za nep�íznivého 

po�así a za dešt� budou práce na výkopových pracích p�erušeny, z d�vodu 

zne�išt�ní vozovky nákladními automobily, které budou vykopanou zeminu 

odvážet, pop�ípad� bude �idi� automobilu dbát na d�kladné o�išt�ní vozu. Také z 

d�vodu možného zapadnutí jak rypadla, tak nákladního automobilu v rozb�edlé 

zemin� b�hem prací a z d�vodu zhoršených pracovních podmínek (lepivost). 

 

4.3.4 Výkaz vým�r 

Vyt�žená zemina z prvního záb�ru: 218,3 m3 

Vyt�žená zemina z druhého záb�ru: 76,1 m3 

Vyt�žená zemina ze t�etího záb�ru: 92,1 m3 

 

4.3.5 Mechanizace, pracovní a ochranné pom�cky, pracovní �eta 

Stroje:  

• rypadlo Caterpillar M315F  

• nákladní automobil Tatra T158  
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Ostatní pracovní pom�cky: 

• lopaty, krumpá�e, rý�e, kole�ka,  

 

M��ící pom�cky: 

• nivela�ní p�ístroj, teodolit, m��ická la�, pásmo, metr 

 

Ochranné pom�cky: 

• p�ilba, pracovní rukavice, pevná obuv, reflexní oble�ení  

 

Pracovní �eta: 

• 1 Strojník rypadla – strojní pr�kaz, �idi�ský pr�kaz skupiny C 

• 2 	idi�i nákladních automobil� – �idi�ský pr�kaz skupiny C 

• 2 Pomocní d�lníci 

• 2 Geodeti 

 

4.3.6 Jakost 

P�i vstupní kontrole bude kontrolována p�ipravenost staveništ�, kompletnost 

a správnost projektové dokumentace, stav pracovních, stroj�, nástroj�, pracovního 

ná�adí, pr�kazy a platnost strojních pr�kaz�, pom�cky BOZP.  

Meziopera�n� se bude kontrolovat p�esnost vyty�ení, jeho shoda 

s projektovou dokumentací. Pr�b�žn� b�hem prací a po kontrolujeme rozm�ry 

(ší�ku, hloubku).  

Ve výstupní kontrole kontrolujeme �istotu základové spáry, rozm�ry a 

shodnost s projektovou dokumentací.  

 

4.3.7 BOZP 

Instruktáž pracovník� provádí stavbyvedoucí nebo mistr p�ed zahájením 

prací a plynule p�i výstavb�. Všichni pracovníci musí být proškoleni o BOZP a 

požární ochran� a podpisem v p�íslušných formulá�ích stvrdí tuto skute�nost. Dále 

budou pracovníci seznámeni s projektovou dokumentací, s technologiemi, 

technologickými p�edpisy, postupy a s bezpe�nostními požadavky a riziky b�hem 

provád�ní prací. 
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Legislativa: 

• Na�ízení vlády �. 136/2016 Sb., kterým se m�ní na�ízení vlády �. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci na staveništích 

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajišt�ní staveništ�

III. Požadavky na venkovní pracovišt� na staveništi 

Bližší minimální požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 

provozu a používání stroj� a ná�adí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu stroj�

II. Stroje pro zemní práce 

XIV. Spole�ná ustanovení o zabezpe�ení stroj� p�i p�erušení 

a ukon�ení práce 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

II. P�íprava p�ed zahájením zemních prací 

III. Zajišt�ní výkopových prací 

• Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo 

do hloubky 

III. Používání žeb�ík� 

VIII. Shazování p�edm�t� a materiálu 

• Zákon �. 309/2006 Sb., o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci 

 

4.3.8 P�edpokládané termíny 

4.6. – 10.6. 2018 
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4.4 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

4.4.1 Návaznost na p�edchozí etapy 

Základové konstrukce navazují na p�edcházející etapu zemních prací poté, 

co je na pracovišti provedeno polohové vyty�ení, jsou vykopány pasy a patky. 

Základová spára musí být rovná, �istá a suchá. 

 

4.4.2 Jednotlivé �ásti technologické etapy 

V této technologické etap� budou provedeny: 

• Základové pasy a patky 

• Základová deska 

4.4.3 Postup prací 

4.4.3.1 Základové pasy a patky 

Po ov��ení rozm�r�, �istoty a rovinnosti základové spáry bude provedena 

vrstva podkladního betonu z prostého betonu C 16/20 na požadovanou výšku 300 

mm. Betonová sm�s bude dovážena z betonárny ZAPA Hlinsko 

v autodomícháva�ích. Betonáž bude probíhat pomocí v�žového je�ábu a bádie s 

rukávem. Maximální výška dopadu betonové sm�si je1,5 m, tak aby nedocházelo k 

segregaci kameniva. Sou�asn� s betonáží bude sm�s dostate�n� hutn�na pomocí 

ponorného vibrátoru. Beton ukládáme po jedné vrstv� a hutníme. Vibrujeme do té 

doby, než se za�ne vytvá�et cementové mléko. Povrch podkladního betonu 

zdrsníme pro zajišt�ní soudržnosti se základovým pasem. Beton ošet�ujeme 

kropením. Po zatuhnutí a zatvrdnutí podkladního betonu, se musí provést osazení 

chráni�ek pro prostupy odpad� ležaté kanalizace. Prefabrikované st�ny musejí mít 

již z výroby provedeny prostupy pro instalace. 

Na podkladní beton budou pomocí v�žového je�ábu montovány 

prefabrikované základové st�ny tl. 200 mm. St�ny budou kotveny pomocí 

kotevních trn� do podkladního betonu. Mezi sebou budou st�ny spojovány 

šroubovými ocelovými spoji HEK – SYSTÉM. Všechny vzniklé otvory a mezery 

po kotvení vyplníme maltou MC 10. Veškeré montážní otvory a spojovací prvky 

jsou již p�ipraveny z výroby.  



66 
�

Prefabrikované základové st�ny budou zality prostým betonem C 16/20 na 

požadovanou ší�ku a výšku 400 mm. Obvodové pasy jsou ší�ky 800 mm, vnit�ní 

pak 800 a 900 mm. Uvnit� objektu jsou navrženy patky pod sloupy s p�dorysným 

rozm�rem 1,5 x 1,5 m a výšky 600 mm. Úrove� základové spáry pas� a patek je -

1,5 m od upraveného terénu. Betonová sm�s bude dovážena z betonárny ZAPA 

Hlinsko v autodomícháva�ích. Betonáž bude taktéž probíhat pomocí v�žového 

je�ábu a bádie s rukávem. Maximální výška dopadu betonové sm�si je1,5 m, tak 

aby nedocházelo k segregaci kameniva. Sou�asn� s betonáží bude sm�s dostate�n� 

hutn�na pomocí ponorného vibrátoru. Beton ukládáme po vrstvách cca 200 mm a 

hutníme. Pono�ení vibrátoru do p�edchozí již zhutn�né vrstvy bude cca 100 mm. 

Vibrujeme do té doby, než se za�ne vytvá�et cementové mléko. Beton ošet�ujeme 

kropením.  Po zatuhnutí a zatvrdnutí betonu provedeme zásyp mezi základové 

konstrukce ze št�rkodrti do výšky - 0,460 m. Št�rkodr� hutníme po vrstvách cca 

300 mm.  

 

4.4.3.2 Základová deska 

Na prefabrikované základové st�ny budou uloženy stropní p�edepjaté 

panely spiroll tl. 200 mm. Panely budou ukládány do maltového lože tl. 10 mm z 

malty MC 10 uložení min. 90 mm. Panely se osazují pomocí je�ábu. Prostupy pro 

instalace jsou �ešeny ocelovou vým�nou. Spáry mezi panely se vy�istí, vymetou se 

ne�istoty. Vloží se zálivková výztuž Ø 8 B500 a spáru zalijeme zálivkovým 

betonem C20/25. Vždy po provedení malého úseku zálivku hutníme plošným 

beranidlem (prknem tl. do 20 mm.) Zálivkový beton ošet�ujeme kropením. Více 

podrobností o montáži spiroll panelu je zmín�no v kapitole 4.5.4. 

 

4.4.4 Výkaz vým�r 

Základové st�ny: 51 kus� 

Beton C 16/20: 72,9 m3 

Spiroll panely: 58 kus�  
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4.4.5 Mechanizace, pracovní a ochranné pom�cky, pracovní �eta 

Stroje 

• autodomícháva�e Stetter C3 BASIC LINE 

• v�žový je�áb LIEBHERR 81.K 1 

• taha� Man TGX 18.440 a valníkový náv�s Schwarzmüller 

• nákladní automobil Tatra T158 

• bádie s rukávem 

• ponorný vibrátor 

• vibra�ní deska Lumag RP300HPC 

 

Ostatní pracovní pom�cky:  

• záv�sné prost�edky – lanové vazáky, upínací pásky, záv�sné popruhy, 

srovnávací lat�, vodováha, zednické lžíce 

 

M��ící pom�cky:  

• nivela�ní p�ístroj, m��ická la�, pásmo, metr 

 

Ochranné pom�cky:  

• p�ilba, pracovní rukavice, pevná obuv, reflexní oble�ení.  

 

Pracovní �eta 

• 1 x Obsluha autodomícháva�e – �idi�ský pr�kaz skupiny C + strojní pr�kaz 

• 1 x 	idi� nákladního automobilu – �idi�ský pr�kaz skupiny C 

• 2 x Obsluha vibrátoru – vyu�en v oboru 

• 2 x Betoná�i – vyu�en v oboru 

• 2 x Vaza�i – Odborný pracovník, vyu�en v profesi 

• 3 x Montážníci – Odborný pracovník, vyu�en v profesi, osazování prvk� 

• 2 x Pomocní d�lníci 

• 1x Je�ábník, s platným je�ábnickým pr�kazem  
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4.4.6 Jakost 

P�ed zapo�etím prací bude kontrolována �istota a úprava základové spáry, 

po�et a kvalita dodaného materiál�, jeho skladování. P�ekontrolovány budou 

rozm�ry a polohy výkop�, stav pracovních stroj� a pom�cek.  

Pr�b�žn� bude kontrolováno množství, kvalita a zp�sob zpracování 

dodávané betonové sm�si, hutn�ní betonu, kontrola teploty a klimatických 

podmínek, kontrola kvality zpracovaného betonu, poloha a uložení prostup�, 

poloha a kotvení základových st�n, kontrola tlouš�ky zhutn�ní zásypu mezi 

základovými pasy. Kontrola shody polohy, rozm�r� dle projektové dokumentace, 

délka uložení stropních panel�. 

Na záv�r se bude kontrolovat shoda s projektovou dokumentací a rovinnost 

základové desky. 

 

4.4.7 BOZP 

Instruktáž pracovník� provádí stavbyvedoucí nebo mistr p�ed zahájením 

prací a plynule p�i výstavb�. Všichni pracovníci musí být proškoleni o BOZP a 

požární ochran� a podpisem v p�íslušných formulá�ích stvrdí tuto skute�nost. Dále 

budou pracovníci seznámeni s projektovou dokumentací, s technologiemi, 

technologickými p�edpisy, postupy a s bezpe�nostními požadavky a riziky b�hem 

provád�ní prací. 

Legislativa: 

• Na�ízení vlády �. 136/2016 Sb., kterým se m�ní na�ízení vlády �. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci na staveništích 

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajišt�ní staveništ�

III. Požadavky na venkovní pracovišt� na staveništi 

Bližší minimální požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 

provozu a používání stroj� a ná�adí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu stroj�

V. Dopravní prost�edky pro p�epravu betonových a jiných 

sm�sí 
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IX. Vibrátory

XIV. Spole�ná ustanovení o zabezpe�ení stroj� p�i p�erušení 

a ukon�ení práce 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

IX. Betoná�ské práce a práce související 

XI. Montážní práce 

• Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo 

do hloubky 

III. Používání žeb�ík� 

VIII. Shazování p�edm�t� a materiálu 

• Zákon �. 309/2006 Sb., o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci 

 

4.4.8 P�edpokládané termíny 

11. 6. – 4. 7. 2018 

 

4.5 HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 

4.5.1 Návaznost na p�edchozí etapy 

Technologická etapa hrubé vrchní stavby navazuje na p�edcházející etapu 

základových konstrukcí, kdy budou veškeré práce této etapy ukon�eny. 

 

4.5.2 Jednotlivé �ásti technologické etapy 

V této technologické etap� budou provedeny: 

• Svislé prefabrikované železobetonové konstrukce 

• Vodorovné prefabrikované železobetonové konstrukce 

• Zast�ešení 
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4.5.3. Svislé prefabrikované železobetonové konstrukce 

Konstruk�n� se jedná o st�nový systém, kde jsou st�ny z prefabrikovaných 

panel� osazeny v obou sm�rech navzájem kolmo a jsou vzájemn� propojeny. Tím 

je zajišt�na tuhost vertikálních konstrukcí objektu ve všech sm�rech.  

S prefabrikáty se smí manipulovat výhradn� za úchyty p�edepsané ve 

výrobní dokumentaci. Manipulace je povolena pouze je�ábem. Se st�novými dílci 

se manipuluje ve svislé poloze. Skládka pro skladování dílc� musí být rovná a 

zpevn�ná. Dílce musí být skladovány v poloze, ve které budou umis�ovány do 

konstrukce. St�nové prefabrikáty se skladují ve speciálních stojanech ve svislé 

poloze. Spodní hrany prefabrikátu musí být podloženy d�ev�nými podklady. 

Schodiš�ové dílce se skladují ve vodorovné poloze.  

Svislé konstrukce 1.NP tvo�í prefabrikované železobetonové sloupy 

300 x 300 mm, pr�vlaky 300 x 600 mm a obvodové prefabrikované st�ny tl. 

160 mm. Všechny dílce budou montovány pomocí v�žového je�ábu.  

St�ny budou osazeny na základovou desku a pomocí montážního šroubu 

spojeny se základovými st�nami. St�nové panely budou mezi sebou navzájem 

spojovány šroubovými ocelovými spoji HEK SYSTÉMEM. Sloupy budou taktéž 

spojeny montážními šrouby se základovými st�nami. Pr�vlaky budou osazeny na 

sloupy a st�ny a navzájem spojeny montážními šrouby. Tím se zajistí prostorová 

tuhost. Veškeré montážní otvory a spojovací prvky jsou již p�ipraveny z výroby. 

Všechny vzniklé otvory a mezery po kotvení vyplníme maltou MC 10. 

Svislé konstrukce 2. NP – 4. NP tvo�í obvodové st�nové panely tl. 160 mm 

a vnit�ní nosné st�nové panely tl. 200 mm. St�nové panely jsou osazovány na 

stropní konstrukci p�edešlého podlaží a montážními šrouby spojeny se st�nami 

p�edešlého podlaží. St�ny mezi sebou budou navzájem spojovány šroubovými 

ocelovými spoji HEK SYSTÉMEM. Veškeré montážní otvory a spojovací prvky 

jsou již p�ipraveny z výroby. Všechny vzniklé otvory a mezery po kotvení vyplníme 

maltou MC 10. 

 

Schodišt� 

Schodišt� mezi 1-2.NP je t�íramenné, do ostatních podlaží je dvouramenné. 

Mezipodesta bude ze železobetonové prefabrikované desky tl. 200 mm. 
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Mezipodesta bude uložena mezi st�nové panely, pln� podep�ená ze t�í stran 

a spojena se st�nami pod i nad montážními šrouby.  

Nástupní schodiš�ové rameno je uloženo na ozub do p�edcházející stropní 

konstrukce a do kapsy na mezipodest�. Výstupní rameno je uloženo do kapsy na 

mezipodest� a na ozub na horní hranu pr�vlaku. P�ed osazením ramen nalepíme na 

prefabrikát v míst� uložení na mezipodestu, pr�vlak a na bo�ní stranu 

schodiš�ového ramene samolepící p�novou kro�ejovou izolaci. Místa styku 

prefabrikát� vyplníme stykovou maltou MC 10.  

 

4.5.3.1. Výkaz vým�r 

Sloupy: 21 ks 

Pr�vlaky: 25 ks 

St�nové panely: 329 ks 

Schodišt� 7 ks 

Trámy: 12 ks 

 

4.5.3.2 Mechanizace, pracovní a ochranné pom�cky, pracovní �eta 

Stroje:  

• v�žový je�áb LIEBHERR 81.K 1 

• ru�ní míchadlo SCHEPPACH PM 1200 

• taha� Man TGX 18.440 a valníkový náv�s Schwarzmüller 

 

Ostatní pracovní pom�cky 

záv�sné prost�edky – lanové vazáky, upínací pásky, záv�sné popruhy, zednická 

nab�ra�ka, zednická lžíce, ocelové hladítko, palice, kladivo, ocelové pá�idlo 

 

M��ící pom�cky: 

nivela�ní p�ístroj, stativ, m��ická la�, pásmo, metr, olovnice, m��ící lanko 
 
Ochranné pom�cky:  

p�ilba, pracovní rukavice, pevná obuv, reflexní oble�ení, bezpe�nostní postroj se 

zachycova�em pádu  
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Pracovní �eta 

• 1x Vedoucí �ety, vyu�en v profesi a seznámen s používanou technologií na 

stavb�, kontrola osazování prefabrikát� 

• 3 x Montážník, Odborný pracovník, vyu�en v profesi, osazování prvk� 

• 2 x Vaza�, Odborný pracovník, vyu�en v profesi  

• 1x Je�ábník, S platným je�ábnickým pr�kazem  

• 2 x Pomocný pracovník, zaškolený pracovník 

• 2 x Betoná�i, vyu�en v oboru 

 

4.5.3.3 Jakost 

P�i vstupní kontrole se kontrolují míry všech zhotovených konstrukcí, 

kontroluje se geometrie základových konstrukcí, úrove� horního povrchu, 

rovinnost, vodorovnost. Správnost provedení dle projektové dokumentace, 

kontroluje se dodaný materiál a jeho uskladn�ní. Kontrolujeme kvalifikaci a 

pr�kazy pracovník�, jejich proškolení.  

 P�i provád�ní prací kontrolujeme kvalitu vázacích prost�edk�, dodržování 

technologických postup� montáže, správnost sestavení dílc� dle projektové 

dokumentace. Kontrolujeme provád�ní spoj�, prostorovou tuhost konstrukce.  

Ve výstupní kontrole prov��ujeme míry všech zhotovených konstrukcí, 

p�dorysnou a výškovou polohu, kontroluje jejich geometrie, rovinnost, celistvý 

povrch, provedení spoj�, p�esnost. 

 

4.5.3.4 BOZP 

Instruktáž pracovník� provádí stavbyvedoucí nebo mistr p�ed zahájením 

prací a plynule p�i výstavb�. Všichni pracovníci musí být proškoleni o BOZP a 

požární ochran� a podpisem v p�íslušných formulá�ích stvrdí tuto skute�nost. Dále 

budou pracovníci seznámeni s projektovou dokumentací, s technologiemi, 

technologickými p�edpisy, postupy a s bezpe�nostními požadavky a riziky b�hem 

provád�ní prací. 
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Legislativa: 

• Na�ízení vlády �. 136/2016 Sb., kterým se m�ní na�ízení vlády �. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci na staveništích 

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajišt�ní staveništ�

III. Požadavky na venkovní pracovišt� na staveništi 

Bližší minimální požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 

provozu a používání stroj� a ná�adí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu stroj�

XIV. Spole�ná ustanovení o zabezpe�ení stroj� p�i p�erušení 

a ukon�ení práce 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

XI. Montážní práce 

• Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo 

do hloubky 

II. Zajišt�ní proti pádu osobními ochrannými pracovními 

prost�edky 

III. Používání žeb�ík�

IV. Zajišt�ní proti pádu p�edm�t� a materiálu 

VIII. Shazování p�edm�t� a materiálu 

IX. P�erušení práce ve výškách 

• Zákon �. 309/2006 Sb., o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci 

 

4.5.3.5 P�edpokládané termíny 

9.7. – 31. 8. 2018 
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4.5.4 Vodorovné prefabrikované železobetonové konstrukce  

Stropní konstrukce nad 1.NP – 3. NP jsou ze stropních panel� spiroll tl. 200 

mm, filigránových desek tl. 60 mm a balkónových desek tl. 100 mm. Filigránové 

desky jsou použity z konstruk�ních d�vod�, a to kv�li osazení balkónových desek.  

Stropní prvky budou uloženy na skládce na zpevn�ném povrchu ve 

vodorovné poloze. Panely m�žeme klást na sebe, budou proloženy d�ev�nými 

proklady o stejné tlouš�ce. Maximální výška stohu spiroll panel� nesmí p�ekro�it 4 

m, u filigránových desek je to 1, 5 m. Mezi stohy musí být zachován bezpe�ný 

pr�chod o ší�ce 800 mm. P�i manipulaci nesmí docházet k poškození dílc�. Na 

uskladn�né dílce je zakázáno vystupovat, vylézat a podobn�. Stropní konstrukce se 

bude montovat pomocí v�žového je�ábu. Musejí být p�emis�ovány ve vodorovné 

poloze.  

Nejprve budou osazeny spiroll panely. Ty se budou ukládat na 

prefabrikované st�ny do maltového lože tl. 10 mm MC 10, uložení min. 90 mm. 

Prostupy pro instalace jsou �ešeny ocelovou vým�nou. Veškeré pot�ebné otvory do 

panel� jsou p�ipravené z výroby dle projektové dokumentace. Na stavb� se mohou 

dodate�n� provád�t pouze takové otvory, které nesníží únosnost dílce o více jak 15 

% a nesmí zasahovat do žeber a p�edpínacích lan. Všechny ostatní zásahy do panel� 

musejí být posouzeny statikem. Spáry mezi panely se vy�istí a vymetou se 

ne�istoty. Do takto p�ipravených spár vložíme zálivkovou výztuž Ø 8 B500, kterou 

p�iva�íme k výztuži st�nových panel�. Spáru zalijeme zálivkovým betonem 

C20/25. Vždy po provedení malého úseku zálivku hutníme plošným beranidlem 

(prknem tl. do 20 mm.). Zálivkový beton ošet�ujeme kropením. 

V prostoru okolo lodžii, jsou stropy tvo�eny filigránovými deskami 

s dobetonávkou. Filigránové desky jsou ukládány na st�ny do maltového lože tl. 

10 mm MC 10, uložení min. 90 mm. Lodžie jsou z balkonových desek, které mají 

vy�nívající vodorovnou výztuž s p�erušením tepelného mostu. Výztuž balkónových 

desek se prováže s výztuží filigránových desek, ty se následn� zmonolitní betonem 

C 16/20. Balkonové i filigránové desky musí být podep�eny ližinami a stojkami po 

1,5 - 1,8 m, do doby, než nabydou únosnosti.  

Postup montáže stropu je uveden v p�íloze P.05 Postup montáže stropní konstrukce. 
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4.5.4.1 Výkaz vým�r 

Spiroll panely: 150 ks 

Filigránové desky: 21 ks 

Balkonové desky: 15 ks 

 

4.5.4.2 Mechanizace, pracovní a ochranné pom�cky, pracovní �eta 

Stroje:  

• v�žový je�áb LIEBHERR 81.K 1 

• ru�ní míchadlo SCHEPPACH PM 1200 

• taha� Man TGX 18.440 a valníkový náv�s Schwarzmüller 

• 1 Obsluha autodomícháva�e – �idi�ský pr�kaz skupiny C  

• bádie s rukávem 

• ponorný vibrátor 

 

Ostatní pracovní pom�cky 

záv�sné prost�edky – lanové vazáky, upínací pásky, záv�sné popruhy, zednická 

lžíce, ocelové hladítko, palice, kladivo, ocelové pá�idlo  

 

M��ící pom�cky: 

nivela�ní p�ístroj, m��ická la�, pásmo, metr, olovnice, m��ící lanko 
 
Ochranné pom�cky:  

p�ilba, pracovní rukavice, pevná obuv, reflexní oble�ení, bezpe�nostní postroj se 

zachycova�em pádu  

 
Pracovní �eta 

• 1x Vedoucí �ety, vyu�en v profesi a seznámen s používanou technologií na 

stavb�, kontrola osazování prefabrikát� 

• 3 x Montážník, Odborný pracovník, vyu�en v profesi, osazování prvk� 

• 2 x Vaza�, Odborný pracovník, vyu�en v profesi s platným pr�kazem 

svá�e�e, zav�šování prvk�  

• 1x Je�ábník, S platným je�ábnickým pr�kazem  

• 2 x Pomocný pracovník, zaškolený pracovník 
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4.5.4.3 Jakost 

 
P�i vstupní kontrole se kontrolují míry všech zhotovených konstrukcí, 

kontroluje se geometrie svislých konstrukcí, úrove� horního povrchu, rovinnost, 

vodorovnost, svislost. Správnost provedení dle projektové dokumentace, kontroluje 

se dodaný materiál a jeho uskladn�ní. Kontrolujeme kvalifikaci a pr�kazy 

pracovník�, jejich proškolení.  

 P�i provád�ní prací kontrolujeme kvalitu vázacích prost�edk�, dodržování 

technologických postup� montáže, správnost sestavení dílc� dle projektové 

dokumentace. Kontrolujeme délku uložení prvk�, vložení výztuže, provedení 

zálivkového betonu.  

Ve výstupní kontrole prov��ujeme míry všech zhotovených konstrukcí, 

p�dorysnou a výškovou polohu, kontrolujeme jejich geometrie, rovinnost, celistvý 

povrch.  

 

4.5.4.4 BOZP 

Instruktáž pracovník� provádí stavbyvedoucí nebo mistr p�ed zahájením 

prací a plynule p�i výstavb�. Všichni pracovníci musí být proškoleni o BOZP a 

požární ochran� a podpisem v p�íslušných formulá�ích stvrdí tuto skute�nost. Dále 

budou pracovníci seznámeni s projektovou dokumentací, s technologiemi, 

technologickými p�edpisy, postupy a s bezpe�nostními požadavky a riziky b�hem 

provád�ní prací. 

Legislativa: 

• Na�ízení vlády �. 136/2016 Sb., kterým se m�ní na�ízení vlády �. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci na staveništích 

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajišt�ní staveništ�

III. Požadavky na venkovní pracovišt� na staveništi 

Bližší minimální požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 

provozu a používání stroj� a ná�adí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu stroj�
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V. Dopravní prost�edky pro p�epravu betonových a jiných 

sm�sí 

IX. Vibrátory

XIV. Spole�ná ustanovení o zabezpe�ení stroj� p�i p�erušení 

a ukon�ení práce 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

IX.2 P�eprava a ukládání betonové sm�si 

XI. Montážní práce 

• Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo 

do hloubky 

II. Zajišt�ní proti pádu osobními ochrannými pracovními 

prost�edky 

III. Používání žeb�ík�

IV. Zajišt�ní proti pádu p�edm�t� a materiálu 

VIII. Shazování p�edm�t� a materiálu 

IX. P�erušení práce ve výškách 

• Zákon �. 309/2006 Sb., o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci 

 

4.5.4.5 P�edpokládané termíny 

9.7. – 31.8. 2018 

 

4.5.5 St�ešní konstrukce 

Nosná konstrukce st�echy je tvo�ena d�ev�nou vaznicovou soustavou 

dopln�nou o ocelové vrcholové vaznice.  

D�ev�né konstrukce krovu budou ze smrkového d�eva. Na stavbu budou 

dovezeny již naimpregnované nát�ry proti šk�dc�m a vlhkosti. Ocelové konstrukce 

krovu budou tvo�eny z U profil�, které budou p�edem sva�eny do požadovaného 

tvaru na prvek krovu a opat�eny antikorozním nát�rem. 
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D�ev�né i ocelové prvky se budou skladovat na rovné zpevn�né ploše. 

Budou kladeny na sebe, proložené proklady a zakryty plachtou pro p�ípad, kdyby 

pršelo.  

Pozednice 160/200 mm bude kotvena do st�nových panel� po vzdálenosti 

1,5 m. Ve st�nách jsou již z výroby p�ipraveny závitové ty�e. Vrcholová vaznice 

tvo�ena ocelovými sva�enými profily 2x U 240. bude ukládána na p�í�né st�ny ve 

vzdálenosti 7,15 m a p�iva�ena k výztuži st�n.  

D�ev�né krokve 120/200 mm se budou v osové vzdálenosti 1 m osedlávat 

na pozednici a na vrcholovou vaznici, kde se k sob� spojí prot�jší krokve p�es 

ocelový svorník. Každému páru proti sob� osazených krokví odpovídá pár 

ztužujících kleštin. �

Krokve budou zaklopeny d�ev�ným záklopem z OSB desek tl. 24 mm. OSB 

desky se budou pokládat od vrcholu krovu sm�rem dol� k p�esahu st�echy. OSB desky 

se budou kotvit ke krokvím pomocí vrut� se zapušt�nou hlavou. Musí se dbát na to, 

aby styky desek byly na sraz bez mezer a bez výškových rozdíl�, aby nedošlo 

k protržení parot�sné folie. Na OSB desky bude položena parot�sná folie, na ní bude 

položena nadkrokevní tepelná izolace z polyuretanových izola�ních desek PIR tl. 

160 mm spojujících se na pero a drážku. P�es tepelnou izolaci budou do konstrukce 

krovu upevn�ny lat� a kontralat�, pod kterými bude vsazena dopl�ková 

hydroizolace formou bezkontaktní difúzní folie.  

Krytina je ze skládaných velkoformátových poplastovaných plechových 

st�ešních šablon s prolisem imitující vzhled st�ešních tašek. St�ešní šablony se 

budou upev�ovat na la�ování. Klempí�ské prvky budou zhotoveny 

z pozinkovaného plechu.  

 

4.5.5.1 Výkaz vým�r 

• D�ev�ná pozednice   160/200 mm   96 m 

• Ocelová vaznice   2x U240   53 m 

• D�ev�ná vaznice   160/200 mm   25 m  

• Krokve    120/200 mm   968 m 
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4.5.5.2 Mechanizace, pracovní a ochranné pom�cky, pracovní �eta 

Stroje:  

• nákladní automobil Man TGA 26.413 s hydraulickou rukou Fassi F170  

• nákladní automobil Iveco Eurocargo 75E18 

• v�žový je�áb LIEBHERR 81.K 1 

• stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 

 

Ostatní pracovní pom�cky: 

motorová �et�zová pila, okružní pila, p�íklepová vrta�ka, aku vrtací šroubovák, 

elektrické n�žky na plech, sponkovací kladivo 

 
M��ící pom�cky: 

pásmo, metr, olovnice, vodováha 

 
Ochranné pom�cky: 

p�ilba, pracovní rukavice, pevná obuv, reflexní oble�ení, bezpe�nostní postroj se 

zachycova�em pádu  

 
Pracovní �eta 

• 1 x Vedoucí pracovní �ety, vyu�en v profesi a seznámen s používanou 

technologií na stavb� 

• 2 x Tesa�, odborný, proškolený pracovní 

• 2 x Izolatér, odborný, proškolený pracovní 

• 2 x Klempí�, odborný, proškolený pracovní 

• 1 x Je�ábník, s platným je�ábnickým pr�kazem 

• 2 x Vaza� b�emen, odborný pracovník, vyu�en v profesi s platným 

vaza�ských pr�kazem 

• 1 x 	idi� nákladního automobilu, platný �idi�ský pr�kaz sk. C 

• 4 x Pomocný pracovník, zaškolený pracovník 
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4.5.5.3 Jakost 

Na za�átku se kontroluje provedení p�edchozích prací, jejich rozm�ry, 

rovinnost a kvalita, provedení dle projektové dokumentace, kontroluje se dodaný 

materiál a jeho uskladn�ní.  

B�hem provád�ní se kontrolují klimatické podmínky. Pr�b�žn� se 

kontrolují rozm�ry a poloha prvk�, jejich osazování a spojování, prostorová tuhost 

celku, kontrola pojistné hydroizolace, tepelné izolace, plechové krytiny, 

klempí�ských prvk�.  

Na konec zkontrolujeme kompletnost st�ešního plášt�.  

 

4.5.5.4 BOZP 

Instruktáž pracovník� provádí stavbyvedoucí nebo mistr p�ed zahájením 

prací a plynule p�i výstavb�. Všichni pracovníci musí být proškoleni o BOZP a 

požární ochran� a podpisem v p�íslušných formulá�ích stvrdí tuto skute�nost. Dále 

budou pracovníci seznámeni s projektovou dokumentací, s technologiemi, 

technologickými p�edpisy, postupy a s bezpe�nostními požadavky a riziky b�hem 

provád�ní prací. 

Legislativa: 

• Na�ízení vlády �. 136/2016 Sb., kterým se m�ní na�ízení vlády �. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci na staveništích 

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajišt�ní staveništ�

III. Požadavky na venkovní pracovišt� na staveništi 

Bližší minimální požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 

provozu a používání stroj� a ná�adí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu stroj�

XIII. Stavební výtahy 

XIV. Spole�ná ustanovení o zabezpe�ení stroj� p�i p�erušení 

a ukon�ení práce 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 
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• Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo 

do hloubky 

II. Zajišt�ní proti pádu osobními ochrannými pracovními 

prost�edky 

IV. Zajišt�ní proti pádu p�edm�t� a materiálu 

V. Zajišt�ní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

VI. Práce na st�eše 

VIII. Shazování p�edm�t� a materiálu 

IX. P�erušení práce ve výškách 

• Zákon �. 309/2006 Sb., o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci 

 

4.5.5.5 P�edpokládané termíny 

3.9. – 5.10. 2018 

 

4.6 DOKON�OVACÍ PRÁCE  

 
4.6.1 Návaznost na p�edchozí etapy 

Technologická etapa dokon�ovacích prací navazuje na p�edcházející etapu 

hrubé vrchní stavby. Jsou provedeny všechny nosné konstrukce.  

 

4.6.2 Jednotlivé �ásti technologické etapy 

V této technologické etap� budou provedeny: 

• Vyzd�ní vnit�ních nenosných p�í�ek  

• Výpln� otvor� 

• Vn�jší omítky a kontaktní zateplení 

• Povrchové úpravy 

• Podlahy 

• Konstrukce ze sádrokartonu 

  



82 
�

4.6.3 Postup prací  

 
Vyzd�ní vnit�ních nenosných p�í�ek 

Provede se vyzd�ní nenosných p�í�ek. P�í�ky budou z keramických 

p�í�kových tvarovek POROTHERTM tl. 150 mm a 100 mm. P�í�ky budou 

vyzd�ny na zdící tenkovrstvou maltu. P�eklady v p�í�kách budou keramické.  

U mezibytových st�n bude provedena p�izdívka z pórobetonových tvarovek 

YTONG tl. 100 mm. Pórobetonové tvarovky budou taktéž vyzd�ny na zdící 

tenkovrstvou maltu.  

 

Výpln� otvor� 

Vstupní dve�e do ordinací i do obytné �ásti budou hliníkové s tepeln� 

izola�ním dvojsklem, osazené do systémové hliníkové zárubn�. Okna v celém 

dom� jsou navržená plastová s izola�ním trojsklem. Okna se budou osazovat na 

hranu venkovního líce obvodového panelu. St�ešní okna budou d�ev�ná, taktéž 

s izola�ní trojsklem.  

Vnit�ní dve�e pak budou p�evážn� d�ev�né s povrchovou úpravou z folie a 

budou osazeny do obložkové zárubn�. V 1. NP budou také vnit�ní dve�e hliníkové 

prosklené bezpe�nostním sklem a osazené do systémové hliníkové zárubn�. 

V ordinacích jsou navržené d�ev�né posuvné dve�e, v�etn� systémového pouzdra 

ur�eného k zazd�ní do p�í�ky tl. 150 mm. V bytech jsou navrženy dve�e shrnovací 

lamelové do d�ev�né obložkové zárubn�.  

 

Zhotovení vn�jších omítek a kontaktního zateplovacího systému 

Technologický p�edpis pro kontaktní zateplení je podrobn� �ešen v kapitole 

9. Technologický p�edpis pro kontaktní zateplení. 

 

Zhotovení vnit�ních omítek  

Na vnit�ní st�ny je navržena sádrová omítka. V hygienických prostorech, 

kde se p�edpokládá zvýšená vlhkost bude provedena vápenocementová omítka  

Pro dobré p�ilnutí omítky k podkladu budou st�ny nejd�íve napenetrované. 

Omítka bude na p�echodu mezi r�znými materiály podkladu a v místech roh� 
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otvor� (okna, dve�e) opat�ena výztužnou sí�ovinou, aby nedocházelo k jejímu 

praskání. Na savých tvarovkách YTONG pak bude výztužná sí�ovina použita 

celoplošn�. Vnit�ní omítky budou ve všech p�ístupných rozích (okenní otvory, rohy 

místností) dopln�ny kovovými rohovými omítkovými profily, v návaznostech na 

výpln� otvor� pak budou opat�eny APU lištami.  

 

Podlahy 

Skladba podlahy v 1. NP bude následující. Na hydroizolaci základové desky 

se položí ztužený p�nový polystyren EPS 100 S tl. 120 mm na n�ho se uloží 

systémová vrstva pro podlahové vytáp�ní a zalije se betonovou mazaninou. Poté se 

provede finální a nášlapná vrstva bu
 hydroizola�ní st�rka a keramická dlažba nebo 

samonivela�ní st�rka a PVC, to bude kladeno ve �tvercích 600x600 mm.  

V ostatních patrech bude na stropní konstrukci uložen ztužený polystyren 

EPS 100 S tl. 80 mm na n�ho p�ijde betonová mazanina s výztužnou kari sítí. Poté 

se op�t provede finální a nášlapná vrstva bu
 z hydroizola�ní st�rky a keramické 

dlažby nebo samonivela�ní st�rky a PVC.  

Schodišt� bude obloženo keramickou dlažbou do lepícího tmele.  

 
Konstrukce ze sádrokartonu 
 

Na stropní konstrukci bude v 1.NP zav�šen rozebíratelný minerální podhled 

se skrytým rastrem.  

Ve 2 a 3.NP bude na stropní konstrukci proveden klasický sádrokartonový 

podhled skládající se z nosného ocelového roštu zaklopený sádrokartonovou 

deskou tl. 12,5 mm.  

Nad 4.NP bude proveden strop pomocí sádrokartonové konstrukce zav�šené 

na nosné konstrukci st�echy, v místech, kde šikmá st�ešní konstrukce tvo�í šikmou 

konstrukci stropu, budou nosné d�ev�né krokve p�iznány a mezi n� vložen SDK 

podhled. 

Ve 2 -  4. NP budou v koupelnách z�ízeny sádrokartonové p�edst�ny.  
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Nášlapné vrstvy podlah a obklady 
 

V léka�ské �ásti jsou nášlapné vrstvy na chodbách a hygienickém zázemí 

z keramické dlažby. V prostorách ordinací a sesteren bude použito antistatické PVC 

skládané z formát� 600/600 mm s uzem�ujícími pásky, v �ekárnách bude skládané 

PVC bez uzem�ujících pásk�.  

V bytové �ásti budou nášlapné vrstvy na chodbách z keramické dlažby. V 

hygienických prostorách a úklidové místnosti z keramické dlažby dopln�né 

hydroizola�ní st�rkou. Nášlapná vrstva schodišt� bude taktéž z keramické dlažby. 

V ostatních prostorech byt� je navrženo PVC.  

V prostorách koupelen a WC bude dále proveden keramický obklad st�n. 

Keramická dlažba bude u st�n navazovat na keramický obklad. St�ny bez obkladu 

budou dopln�ny systémovými keramickými soklovými tvarovkami.  

Na rozhraní mezi jednotlivými typy podlah budou použity p�echodové lišty. 

Keramické obklady a dlažby budou opat�eny systémovými kovovými lištami, rohy 

budou opat�eny lištami, kouty pak silikonovým tmelem. 

 

Postup prací  
 

• osazení venkovních výplní otvor� 

• osazení stavebních pouzder zasouvacích dve�í 

• p�í�ky z keramických p�í�kovek v�etn� rozvod� 

• p�izdívky YTONG v�etn� rozvod� 

• omítky 

• hrubé podlahy v�etn� rozvod� 

• sádrokartonové konstrukce v�etn� rozvod� 

• obklady a nášlapné vrstvy podlah 

• malby a nát�ry 

• osazení vnit�ních výplní otvor� 

 
4.6.4 Pracovní eta 

• 2 x �idi� nákladního automobilu 

• 10 x zedníci 

• 10 x omítká�i 
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• 10 x sádrokartoná�i 

• 8 x instalaté�i 

• 8 x elektriká�i 

• 8 x obklada�i 

• 8 x podlahá�i 

 

4.6.5 Kontrola kvality 
 

V rámci vstupních kontrol se provádí již mnohokrát zmi�ovaná kontrola 

projektové dokumentace, p�ipravenosti staveništ� a pracovišt�, kontrola BOZP a 

školení zam�stnanc� a v neposlední �ad� je nutné provést kontrolu p�edchozích 

prací, na které navazujeme.  

Kontroluje se technický stav používaných stroj� a jsou provád�ny kontroly 

dodávek jednotlivých materiál�. P�i provád�ní jednotlivých dokon�ovacích prací je 

nutné �ídit se pokyny výrobc� jednotlivých materiál� �i systém� a kontrolovat 

dodržování t�chto pokyn�.  

Záv�rem se kontroly týkají technických a estetických požadavk�, které jsou 

vyžadovány jako výsledek t�chto prací. 

 

4.6.6 BOZP 

Instruktáž pracovník� provádí stavbyvedoucí nebo mistr p�ed zahájením 

prací a plynule p�i výstavb�. Všichni pracovníci musí být proškoleni o BOZP a 

požární ochran� a podpisem v p�íslušných formulá�ích stvrdí tuto skute�nost. Dále 

budou pracovníci seznámeni s projektovou dokumentací, s technologiemi, 

technologickými p�edpisy, postupy a s bezpe�nostními požadavky a riziky b�hem 

provád�ní prací. 

Legislativa: 

B�hem prací budou dodržovány následující právní p�edpisy: 

• Na�ízení vlády �. 136/2016 Sb., kterým se m�ní na�ízení vlády �. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci na staveništích 



86 
�

• Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo 

do hloubky 

• Zákon �. 309/2006 Sb., o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci 

 

4.6.7. P�edpokládané termíny 

8.10. – 22.3. 2019 

 

4.7. EKOLOGIE 

Odpady vzniklé p�i výstavb� budou likvidovány v souladu se zákonem �. 

185/2001 Sb., o odpadech, v platném zn�ní, v�etn� souvisejících p�edpis� a 

na�ízení. Jednotlivé odpady budou rozt�íd�ny dle vyhlášky �. 93/2016 Sb., katalog 

odpad�. 

Legislativa: 

• zákon �. 201/2012 Sb., o ochran� ovzduší 

• zákon �. 254/2001 Sb., o vodách a o zm�n� n�kterých zákon� 

Tab.�.2 Výpis odpad� vzniklých p�i výstavb� [3] 

Katalogové 
�íslo 

Druh odpadu Kategorie 
odpadu 

Likvidace 

03 01 05 Piliny, hobliny, od�ezky, 
d�evo, d�evot�ískové desky a 
dýhy  

Ostatní Recyklace 

15 01 01 Piliny, hobliny, od�ezky, 
d�evo, d�evot�ískové desky a 
dýhy  

Ostatní  Sb�rný 
dv�r 

15 01 02 Plastové obaly Ostatní  Sb�rný 
dv�r 

15 01 06 Sm�sné obaly Ostatní  Sb�rný 
dv�r 

17 01 01 Beton Ostatní  Sb�rný 
dv�r 

17 01 02 Cihly Ostatní  Sb�rný 
dv�r 

17 02 017 D�evo Ostatní  Sb�rný 
dv�r 

17 03 02  Plasty Ostatní  Sb�rný 
dv�r 
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17 03 02  Asfaltové sm�si neuvedené 
pod �íslem 17 03 01 
(asfaltové pásy, asfaltový 
nát�r) 

Ostatní  Sb�rný 
dv�r 

17 04 05  Železo a ocel Ostatní  Sb�rný 
dv�r 

17 04 11 Kabely Ostatní  Sb�rný 
dv�r 

17 05 01 Zemina Ostatní  Skládka 
17 06 04  Izola�ní materiály neuvedené 

pod �ísly 17 06 01 17 06 03 
Ostatní  Sb�rný 

dv�r 
20 01 01  Papír a lepenka Ostatní  Sb�rný 

dv�r 
20 01 13 Rozpoušt�dla Ostatní  Sb�rný 

dv�r 
20 01 40 Kovy Ostatní  Sb�rný 

dv�r 
20 03 01 Sm�sný komunální odpad Ostatní  Sb�rný 

dv�r 
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5.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZA	ÍZENÍ STAVENIŠT� 
 
5.1.1 Informace o stavb� 

Jedná se o nov� navrženou stavbu, která bude postavena v nov� 

zastavovaném území m�sta Ždírce nad Doubravou. Objekt je situován v okrajové 

jihozápadní �ásti m�sta, v míst� se smíšenou zástavbou, kde p�evažuje bytová 

zástavba jak bytového charakteru, tak RD, dopln�ná zástavbou ob�anské 

vybavenosti. Bytový d�m bude stát na parcele �. 342/1. Objekt bude realizován na 

tém�� rovinatém pozemku. 

 
5.1.2 Informace o staveništi  

Prostor za�ízení staveništ� bude na parcele �. 342/1. Oplocený prostor 

staveništ� bude v míst� budoucího objektu a parkovišt�. Mimostaveništní 

komunikace bude umíst�na na budoucí místní komunikaci. Viz. p�íloha P.07 

za�ízení staveništ� pro hrubou stavbu. 

Staveništ� bude souvisle oploceno do výšky 2 m. Vjezd na staveništ� bude 

opat�en uzamykatelnou bránou. Viditeln� a náležit� bude provedeno zna�ení, že 

nepovolaným osobám je vstup na staveništ� zakázán. Staveništ� bude osv�tleno, 

aby v no�ních hodinách nedocházelo k p�ípadnému odcizování nebo poškozování 

materiálu, stroj� nebo jiného vybavení. Vnitrostaveništní komunikace bude ze 

zpevn�ných podkladních vrstev budoucího parkovišt�, to samé platí pro plochy 

skládek a zpevn�nou plochu pod bu�kovišt�m. Na staveništi bude umíst�na jedna 

bu�ka, která bude sloužit jako kancelá� stavbyvedoucího, dv� bu�ky, které budou 

sloužit jako šatny zam�stnanc� a jedna sanitární bu�ka. Také zde budou umíst�ny 

2 uzamykatelné skladovací kontejnery, jeden ocelový kontejner na stavební odpad, 

plastové kontejnery na t�íd�ný odpad a po celou dobu realizace hrubé stavby bude 

v prostoru staveništ� umíst�n v�žový je�áb LIEBHER Turmdrehkran 81K.1. 

 

5.1.3 Napojení na dopravní infrastrukturu 

P�ístup a p�íjezd na staveništ� je z nedokon�ené jednosm�rné ulice u 

Pikulky. Dokon�ení této komunikace je podmi�ující pro stavbu bytového domu. 

Tyto dv� stavby, tedy bytový d�m a místní komunikace, budou spole�n� 

koordinovány zadavatelem. Jejich �asový sled se vzájemn� propojuje. P�ed 
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zapo�etím výstavby bytového domu budou z�ízeny podkladní vrstvy �ásti této 

komunikace, která bude sloužit jako mimostaveništní komunikace a bude zde 

vybudováno obratišt� pro automobily. Po dokon�ení stavby bytového domu budou 

podkladní vrstvy zrevidovány a komunikace bude dokon�ena.  

Staveništní komunikace bude vytvo�ena z podkladních vrstev budoucího 

parkovišt�, tedy št�rkodrt� o mocnosti 300 mm. Staveništní komunikace bude 

sloužit pro pohyby stroj� na staveništi a pro vjezd menších voz�. Zásobování stavby 

materiálem bude probíhat z mimostaveništní komunikace, kdy bude materiál 

ukládán na skládky v�žovým je�ábem p�ímo z nákladních automobil�. Platí 

zejména pro prvky hrubé výstavby. Viz p�íloha P.07 Za�ízení staveništ� pro hrubou 

stavbu. 

 

5.1.4 Napojení na technickou infrastrukturu  

P�ed zapo�etím realizace vlastní výstavby objektu bude zhotovena p�ípojka 

vodovodu, kanalizace a NN. Na tyto p�ípojky budou napojeny objekty za�ízení 

staveništ�. Do�asná staveništní p�ípojka vody bude napojena na vodom�rnou šachtu 

bytového domu. P�ípojka splaškové kanalizace bude napojena na revizní šachtu. 

Potrubí bude vedeno v nezámrzné hloubce. Staveništní sít� NN povedou od 

navrženého hlavního staveništního rozvad��e, který je umíst�n na hranici pozemku 

v míst� p�ípojky NN. 

 

5.1.5 Uspo�ádání a bezpe�nost staveništ� z hlediska ochrany ve�ejných zájm�  

Proti vstupu nepovolaných osob je staveništ� zabezpe�eno pomocí 

souvislého oplocení a uzamykatelné brány, kterou je zajišt�n vjezd na staveništ�. 

Viditeln� bude provedeno zna�ení, že vstup na staveništ� je zakázán. 

Mimostaveništní komunikace oplocená nebude.  

 

5.1.6 Ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení d�evin 

B�hem provád�ní stavby budou dodržovány obecn� platné vyhlášky a 

na�ízení pro provád�ní staveb (úklid komunikací, skládkování materiál�, ochrana 

výkop�, pracovní hluk, do�asné zábory atd.). Staveništní komunikace je tvo�ena 
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zpevn�nou št�rkodrtí, nep�edpokládá se tedy zne�išt�ní vozovky p�i výjezdu 

vozidel ze stavby. Výjimku tvo�í zemní práce, p�i nichž bude kontrolována �istota 

vyjížd�jících vozidel. P�ípadn� budou vozidla o�išt�na p�ed výjezdem ze staveništ� 

na ve�ejnou komunikaci. Na pozemku se nenacházejí žádné d�eviny ur�ené ke 

kácení. P�i stavb� nedojde k žádným asanacím území ani demolicím. 

 

5.1.7 Ochrana životního prost�edí p�i výstavb� 

Dodavatel je povinen b�hem stavební �innosti zajiš�ovat postup výstavby 

tak, aby eliminoval nep�íznivé vlivy na životní prost�edí. Je nutné dbát na opat�ení 

k omezení hluku, ochranu proti zne�iš�ování ovzduší výfukovými plyny a prachem, 

ochranu zne�iš�ování komunikací a ochranu podzemní a podpovrchové vody p�ed 

zne�išt�ním zejména ropnými látkami. 

Opat�ení: 

• Ve venkovních ani vnit�ních prostorách nebudou p�ekro�eny limity hluku 

dle na�ízení vlády �. 272/2011 Sb., O ochran� ve�ejného zdraví p�ed 

nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací. 

• Práce budou provád�ny nezbytn� dlouho tak, aby nebyly zbyte�n� 

generované nadm�rné hladiny hluku. 

• Po ukon�ení prací provád�ných stroji s nadm�rným vývinem hluku nebo 

vibracemi budou stroje okamžit� vypnuty. 

• Stroje a za�ízení budou udržovány v �ádném technickém stavu. 

• Nep�ipustit provoz prost�edk�, stroj� a za�ízení s nadm�rným množstvím 

škodlivin ve výfukových plynech. 

• Zamezovat nadm�rnému vzniku prašnosti (nap�. kropením). 

• P�epravovaný náklad zabezpe�it tak, aby nedocházelo k zne�išt�ní 

komunikací. 

• P�i výjezdu vozidel ze staveništ� na ve�ejné komunikace zajistit �išt�ní kol 

a podvozk� všech stroj� a vozidel. V p�ípad�, že dojde ke zne�išt�ní 

ve�ejných komunikací, je nutné neprodlen� zajistit úklid. 

• Zajistit odvod deš�ových vod ze staveništ�. Zamezit zne�išt�ní vod (ropné 

látky, bláto). 
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• S odpady bude nakládáno dle vyhlášky 93/2016 Sb., kterou se stanoví 

Katalog odpad� a seznam nebezpe�ných odpad�. 

•  

Okolí staveništ� bude chrán�no p�ed maximálními hodnotami hluku a 

vibracemi. V chrán�ných vnit�ních prostorech nep�esahují maximální limity hluku 

40 dB. Tato hodnota m�že být v pracovní dny v dob� 7:00 – 21:00 zvýšena na 55 

dB. V chrán�ných venkovních prostorech staveb jsou pro hluk ze stavební �innosti 

hygienické limity 50 dB. Tuto hodnotu lze upravit korekcemi v závislosti na dob� 

provád�ných prací. 

Tab. �. 3 Hodnoty korekce hluku 

Posuzovaná doba Korekce [dB] 

6:00 – 7:00 +10 

7:00 – 21:00 +15 

21:00 – 22:00 +10 

22:00 – 6:00 +5 

 

5.1.8 Zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi, posouzení 

pot�eby koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 

Budou dodržovány následující právní p�edpisy: 

• Na�ízení vlády �. 136/2016 Sb., kterým se m�ní na�ízení vlády �. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost 

a ochranu zdraví p�i práci na staveništích 

• Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím 

pádu z výšky nebo do hloubky 

• Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky 

na bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, 

p�ístroj� a ná�adí 

• Zákon �. 309/2006 Sb., o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci 

• Zákon �. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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• Vyhláška �. 20/2012 Sb., kterou se m�ní vyhláška �. 268/2009 Sb., 

o technických požadavcích na stavby 

• Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb., o podrobn�jších požadavcích na 

pracovišt� a pracovní prost�edí 

• Na�ízení vlády �. 32/2016 Sb., kterým se m�ní na�ízení vlády �. 

361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i práci  

 

V p�ípad�, že na staveništi budou p�sobit sou�asn� zam�stnanci více než 

jednoho zhotovitele stavby, celková p�edpokládaná doba trvání prací a �inností je 

delší než 30 pracovních dn�, ve kterých budou vykonávány práce a �innosti a bude 

na nich sou�asn� pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní 

den, nebo celkový plánovaný objem prací a �inností b�hem realizace díla p�esáhne 

500 pracovních dn� v p�epo�tu na jednu fyzickou osobu, je nutné zajistit 

koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi. V p�ípad� výše 

ur�ených podmínek je zadavatel stavby povinen ur�it koordinátora dle zákona �. 

309/2006 Sb., o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. 

 

Všichni pracovníci musí být proškoleni o BOZP a požární ochran� a 

podpisem v p�íslušných formulá�ích stvrdí tuto skute�nost. Dále budou pracovníci 

seznámeni s projektovou dokumentací, s technologiemi, technologickými p�edpisy, 

postupy a s bezpe�nostními požadavky a riziky b�hem provád�ní prací. V p�ípad� 

hrozícího nebezpe�í v daných místech, je nutno tato místa ozna�it výstražnou 

tabulkou upozor�ující na dané riziko, p�ípadn� zde umístíme tabulky se 

znázorn�ním, jak danému riziku m�žeme p�edcházet. 

 

5.1.9 Postup výstavby, rozhodující díl�í termíny 

Postup výstavby bude tradi�ním zp�sobem.  

 

Vý�et jednotlivých etap realizace výstavby: 

• Zemní práce 

• Základové konstrukce 

• Svislé konstrukce 
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• Vodorovné konstrukce 

• St�ešní konstrukce 

• Pokrýva�ské práce 

• Klempí�ské práce 

• Výpln� otvor� 

• Vnit�ní nenosné konstrukce 

• Vnit�ní rozvody elektro, voda, kanalizace 

• Omítky 

• Podlahy 

• Pokládka nášlapných vrstev 

• Malby, nát�ry 

• Dokon�ovací práce a kompletace 

 

P�edpokládané termíny prací hrubé stavby 

• Zemní práce: 4.6. – 10.6. 2018  

• Základové konstrukce: 11.6. – 4.7. 2018 

• Svislé + vodorovné konstrukce 9.7. – 31.8. 2018 

• Zast�ešení 3.9. 2018 – 5.10. 2018 

• Dokon�ovací práce: 8.10. -22.3. 2019 

 

Podrobné díl�í termíny dokon�ených konstrukcí a prací jsou sou�ástí 

zpracovaného harmonogramu viz. kapitola 7 �asový plán SO 01.  

 

5.1.10 	ešení za�ízení staveništ� v�etn� využití nových a stávajících objekt� 

Na staveništi nejsou stávající objekty, které by bylo možné využít jako 

za�ízení staveništ�. K zajišt�ní sociálního a hygienického zázemí pracovník�, zde 

budou umíst�ny obytné a sanitární kontejnery. Krom� sociálního zázemí sestává 

za�ízení staveništ� také z provozní �ásti. Tu tvo�í do�asné p�ípojky kanalizace, vody 

a elekt�iny, staveništní oplocení, staveništní zpevn�né plochy a komunikace, 

skladovací kontejner. 
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5.1.11 Objekty za�ízení staveništ� 

5.1.11.1 Provozní objekty 

Oplocení 

Staveništ� bude oploceno mobilním oplocením. Oplocení je sestaveno 

z nosných patek, do kterých se zasouvají konce jednotlivých plotových dílc�. 

Jednotlivé plotové dílce navzájem mezi sebou spojujeme v horní �ásti pomocí 

zajiš�ovací spony. Nosné patky jsou betonové. Brána na staveništ� je vytvo�ena z 

plotových dílc� tak, že v míst� pr�jezdu se neosadí nosná patka a dílce se nespojí 

zajiš�ovací sponou. Na volné konce plotových dílc� tvo�ící bránu bude osazeno 

kole�ko pro snazší otevírání brány. Takto vznikne brána široká 5000 mm, která se 

bude zamykat pomocí �et�zu a visacího zámku. 

 

Plotový dílec: 

• délka: 2,5 m 

• výška: 2,0 m 

• hmotnost: 17 kg 

• povrchová úprava: ponorn� žárové zinkování 

 

Betonová nosná patka: 

• délka: 60 cm 

• ší�ka: 20 cm 

• výška: 14 cm 

• hmotnost: 27 kg 

 

 

Obr. �. 26 mobilní oplocení [4] 
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Kontejnery na odpady  

Nakládání s odpady bude vy�ešeno návrhem vanových ocelových 

kontejner� na stavební odpad a plastových kontejner� na komunální a t�íd�ný 

odpad.  

 

Obr. �. 27 kontejner na stavební odpad [5] 
 

 

Obr. �. 28 kontejner na stavební odpad [5] 
 

 

Obr. �. 29 kontejner na komunální a t�íd�ný odpad [6] 
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Kontejnery budou usazeny hydraulickou rukou za zvedací oka v rozích 

nosného rámu. Kontejner má být uložen cca 10 cm nad úrovní terénu na pevných 

podkladových deskách na minimáln� šesti bodech (zajišt�ní odv�trávání). 

Kontejnery lze do elektrické sít� p�ipojovat pouze schválenými a pravideln�

revidovanými p�ípojnými kabely. Je zakázáno jakýmkoliv zp�sobem zasahovat do 

elektroinstalace kontejneru nebo p�ipojovat elektrické ná�adí na venkovní zásuvky 

kontejneru. Topná t�lesa se nesmí nijak zakrývat, nesmí se na nich sušit prádlo. 

 
Sklad  

Pro sklady budou využity stavební skladové kontejnery od firmy Containex. 

 

Obr. �. 30 Skladový kontejner Containex 20´[7] 

 
Délka:   6058 mm  

Ší�ka:   2438 mm  

Výška:  2591 mm  

Hmotnost:  1270 kg  

Objem:  32,85 m3 
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5.1.11.2 Sociální objekty 

Šatna 

Jako šatny budou sloužit kancelá�ské kontejnery od spole�nosti Containex.  

 

Obr.31 �. kancelá�ský kontejner Containex 20‘[7] 

 
Délka:   6055 mm  

Ší�ka:   2435 mm  

Výška:  2591 mm  

Hmotnost:  1930 kg 

 

Elektroinstalace – venkovní p�ípoj pomocí zásuvek 400 V / 32 A, rozvad��

s proudovým chráni�em FI a jisti�i 1 ks, uzemn�ní vyvedeno p�i dolním rámu,

zá�ivka 2 × 36 W 2 ks, vypína� 3 ks, zásuvka 2 ks, zásuvka pro topení 2 ks

 

Požadavek 1,75 m2/osobu  

Po�et pracovník� 15 osob = 26,25 m2 = 2 x šatna 

 

Hygienické za�ízení 

Hygienická za�ízení budou taktéž navrženy jako stavební kontejnery od 

spole�nosti Containex. Budou navrženy umývárny a WC pro veškerý personál na 

stavb�.  



99 
�

 

Obr �.32 Sanitární kontejner Containex 20´[7] 

 
Délka:   6055 mm  

Ší�ka:   2435 mm  

Výška:  2591 mm  

Hmotnost:  2490 kg 

 

Elektroinstalace – venkovní p�ípoj pomocí zásuvek 400 V / 32 A, rozvad��

s proudovým chráni�em FI a jisti�i 1 ks, uzemn�ní vyvedeno p�i dolním rámu,

zá�ivka 1 × 36 W 2 ks, vypína� 3 ks, zásuvka 2 ks, zásuvka pro topení 2 ks

 

Požadavek:  

1 toaleta/10 osob 

1 umyvadlo/10 osob 

1 sprcha/15 osob 

Po�et pracovník�: 15 osob = 1 x sanitární kontejner 
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Kancelá� stavbyvedoucího 

Jako kancelá� bude sloužit kancelá�ský kontejner od spole�nosti Containex. 

  

Obr. �. 33 kancelá�ský kontejner Containex 20‘[7] 

 

Délka:   6055 mm  

Ší�ka:   2435 mm  

Výška:  2591 mm  

Hmotnost:  1930 kg 

 

Elektroinstalace – venkovní p�ípoj pomocí zásuvek 400 V / 32 A, rozvad��

s proudovým chráni�em FI a jisti�i 1 ks, uzemn�ní vyvedeno p�i dolním rámu,

zá�ivka 2 × 36 W 2 ks, vypína� 3 ks, zásuvka 2 ks, zásuvka pro topení 2 ks 

 

Požadavek: 8 m2
 /1 technik 

Po�et pracovník� 1 = jeden kancelá�ský kontejner 

 

Poloha prvk� a objekt� za�ízení staveništ� je z�ejmá z výkresu za�ízení 

staveništ�, který je p�ílohy P.07 za�ízení staveništ� pro hrubou stavbu.  
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5.1.12 Pot�eby a spot�eby rozhodujících médii a hmot, jejich zajišt�ní 

 

Tab. �. 4 Pot�eba vody pro provozní a hygienické ú�ely 

A – Voda pro provozní ú�ely 

Pot�eba vody pro 
M�rná 

jednotka 

Množství 

m.j. 

St�ední 

norma 

[l] 

Pot�ebné 

množství vody 

[l] 

Ošet�ování betonu m3 93 100 9300 

9300 

B – voda pro hygienické a sociální ú�ely 

Pot�eba vody pro M�rná 

jednotka 

Množství 

m.j. 

St�ední 

norma 

[l] 

Pot�ebné 

množství vody 

[l] 

Hygienické ú�ely 1 zam�stnanec 15 40 600 

Sprchování 1 zam�stnanec 15 45 675 

1275 

 

Tabulka �. 7 Pot�eba vody pro provozní a hygienické ú�ely 

�� � � �����
	�
���

� ����������
	�
���

� �
���������������
��
���

 = 0,636 l/s 

Qn – vte�inová spot�eba vody 

Pn – spot�eba vody za sm�nu 

kn – koeficient nerovnom�rnosti pro danou spot�ebu 

t – doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 

Dimenze potrubí Qn = 0,636 l/s => jmenovitá sv�tlost potrubí 1‘‘ (25 mm) 

 

Z d�vodu výskytu dvou požárních hydrant� ve vzdálenosti do 200 m, nebylo 

uvažováno s vodou pro požární ú�ely ve výpo�tu vodovodní p�ípojky pro 

zásobování staveništ� vodou.  

  



102 
�

Tab. �. 5 Výpis pot�eby elektrické energie 

Stavební stroje a ná�adí P�íkon [kW] 

V�žový je�áb 15 

Stavební výtah 5,5 

P�íklepová vrta�ka 0,5 

Ru�ní míchadlo 1,2 

Ponorný vibrátor 0,6 

Instalovaný p�íkon elektromotor� 22,8 

Stavební bu�ky  

Šatna  2 x 0,144 

umývárna 0,072 

kancelá� 0,144 

Instalovaný p�íkon elektromotor� 0,504 

 

Nutný p�íkon elektrické energie: 

� � � ������� � �� � �� � � �!"� � ���#� � ��"��=  

� � ��� ������� � !!� � �� � � ����$"� � ���#� � !!� "��= 21,83 %&  

 

S .…. elektrický p�íkon (kW) 

K ….. koeficient rezervy na nep�edvídané zvýšení p�íkonu (k = 1,1)  

P1 ..... instalovaný výkon elektromotor� na staveništi (kW)  

P2 ..... instalovaný výkon osv�tlení vnit�ních prostor� (kW)  

 

5.1.13 Maximální produkované množství a druhy odpad� a emisí p�i výstavb�, 

jejich likvidace 
S odpady produkovanými p�i stavb� bude nakládáno v souladu s vyhláškou 

�. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad�, seznam nebezpe�ných odpad�. 

Se všemi odpady bude nakládáno dle platné legislativy. Odpady budou recyklovány 

a odváženy na místa k tomu ur�ené. Emise vzniklé p�i výstavb� nebudou ohrožovat 

okolí. Odpady vzniklé p�i výstavb�, jejich katalogové �íslo, typ a zp�sob 

zpracování dle vyhlášky �. 93/2016 Sb.: 
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Tab. �. 6 Výpis odpad� vzniklých p�i výstavb� [3] 

Katalogové 
�íslo 

Druh odpadu Kategorie 
odpadu 

Likvidace 

03 01 05 Piliny, hobliny, od�ezky, d�evo, 
d�evot�ískové desky a dýhy  

Ostatní Recyklace 

15 01 01 Piliny, hobliny, od�ezky, d�evo, 
d�evot�ískové desky a dýhy  

Ostatní  Sb�rný 
dv�r 

15 01 02 Plastové obaly Ostatní  Sb�rný 
dv�r 

15 01 06 Sm�sné obaly Ostatní  Sb�rný 
dv�r 

17 01 01 Beton Ostatní  Sb�rný 
dv�r 

17 01 02 Cihly Ostatní  Sb�rný 
dv�r 

17 02 017 D�evo Ostatní  Sb�rný 
dv�r 

17 03 02  Plasty Ostatní  Sb�rný 
dv�r 

17 03 02  Asfaltové sm�si neuvedené pod �íslem 
17 03 01 (asfaltové pásy, asfaltový 
nát�r) 

Ostatní  Sb�rný 
dv�r 

17 04 05  Železo a ocel Ostatní  Sb�rný 
dv�r 

17 04 11 Kabely Ostatní  Sb�rný 
dv�r 

17 05 01 Zemina Ostatní  Skládka 
17 06 04  Izola�ní materiály neuvedené pod �ísly 

17 06 01 17 06 03 
Ostatní  Sb�rný 

dv�r 
20 01 01  Papír a lepenka Ostatní  Sb�rný 

dv�r 
20 01 13 Rozpoušt�dla Ostatní  Sb�rný 

dv�r 
20 01 40 Kovy Ostatní  Sb�rný 

dv�r 
20 03 01 Sm�sný komunální odpad Ostatní  Sb�rný 

dv�r 
 
 

Odpad bude odvážen do sb�rného a recykla�ního dvora ve Ždírci nad 

Doubravou, který p�ijímá všechny výše zmín�né druhy odpad�  
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6.1 Kolový dozer Caterpillar 814 F 

Tento stroj je vybrán pro svou výkonost. Bude využíván p�i skrývce ornice 

a rozprostírání podkladních št�rkových vrstev.  

 

 

Obr. �. 34 Kolový dozer Caterpillar 814 F [8] 
 
Základní technické parametry:  

Výkon motoru:   189 kW  

Maximální rychlost:   31 km/hod  

Provozní hmotnost:   21,7 t  

Objem radlice:   2,66 m3  

Celková délka:   6,881 m  

Výška dozeru:   3,326 m  

Ší�ka dozeru:    2,64 m  

Ší�ka radlice:    3,6 m  

 

6.2 Kolové rypadlo CATERPILLAR M315F 

Stroj bude využit pro zemní práce na hlavním stavebním objektu. Jedná se 

o výkopy stavební jámy, pas� a patek. Dále bude stroj využíván pro zp�tný zásyp 

zá�ez�. 

�  
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Obr. �. 35 Kolové rypadlo CATERPILLAR M315F 
 

 

Obr. �. 36 Pracovní dosahy rypadla [9] 
 

Technické parametry stroje: 

Výkon motoru:  117 kW 

Provozní hmotnost:  18 030 kg 

Objem lopaty:   1 m3 

Výklopná výška:  6,93 m 

Hloubkový dosah:  5,46 m 

Maximální stoupavost: 78 % 
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6.3 Nákladní automobil Tatra T158 6x6  

Nákladní automobil TATRA T158 bude využit zejména pro odvoz zeminy 

na skládku a pro dovoz št�rkodrti.  

 

Obr. �. 37 Nákladní automobil Tatra T158 6x6 [10] 
 

Základní technické parametry stroje:  

Výkon motoru:   300 kW  

Maximální rychlost:  60 km/hod  

Provozní hmotnost:   16 t  

Maximální hmotnost:  41 t  

Ší�ka automobilu:   2,5 m  

Délka automobilu:   7,355 m  

Výška automobilu:   3,375 m  

Objem korby:    14 m3  

Typ korby:    t�ístranný sklop s výškou bo�nic 1,1 m 

 
6.4 Kolový naklada� Caterpillar 908H  

Tento stroj bude využíván p�i nakládání sejmuté ornice na nákladní 

automobily a také k p�evozu a uskladn�ní ornice na staveništi. 
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Obr. �. 38 Kolový naklada� Caterpillar 908H 

 

Obr. �. 39 Pracovní dosahy kolového naklada�e [11] 
 
Základní technické parametry:  

Výkon motoru:   84 kW  

Maximální rychlost:   35 km/hod  

Provozní hmotnost:   6,465 t 

Objem nakládací lopaty:  1,1 m3  

Tahací síla:    47 kN  

Maximální výsypná výška:  2,46 m 

 

6.5 V�žový je�áb Liebherr Tuemdrehkran 81K.1 

V�žový je�áb bude nejvíce využívaným strojem na stavb�. Bude zajiš�ovat 

po celou dobu hrubé stavby horizontální i vertikální vnitrostaveništní dopravu. Je 

nezbytný k montáži prefabrikovaných prvk�.  
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Obr. �. 40 V�žový je�áb Liebherr Tuemdrehkran 81K.1 [12] 

 
Únosnost p�i max. vyložení:  2,9 t 

Max. vyložení:   31 m  

Max. únosnost:   6 t 

 

P�dorysné rozm�ry je�ábu jsou zakótovány v p�íloze P.09 Posouzení 

v�žového je�ábu. Je�áb bude na stavbu dopraven taha�em Taha� Man TGX 18.440. 

Rozm�ry je�ábu v p�epravní poloze jsou uvedeny na následujícím obrázku. 

 

 

Obr. �. 41 P�epravní rozm�ry v�žového je�ábu [12] 
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Pro dimenzování je�ábu byly rozhodující prefabrikované prvky. Jejich 

výpis je p�ílohou P.04 Výpis prefabrikovaných dílc�. Z tohoto seznamu byly 

vybrány rozhodující prvky. Nejt�žší z nejvzdálen�jších b�emen bude bádie, 

využívaná k betonáži základ� a stropních konstrukcí.  

 

Nejt�žší b�emeno – st�nový panel P 352 –  hmotnost 5,01t, vzdálenost 13 m 

Nejvzdálen�jší b�emeno – bádie – hmotnost 2,5 t, vzdálenost 29 m 

Nejbližší b�emeno – st�nový panel P320 - 3,15 t, vzdálenost 8 m 

 

 

Obr. �. 42 Únosnost v�žového je�ábu / vzdálenost [12] 

 
Grafické posouzení je�ábu je v p�íloze P.09 Posouzení v�žového je�ábu. 

 

6.6 Autodomícháva�e Stetter C3 BASIC LINE 

Betonovou sm�sí budou stavbu zásobovat autodomícháva�e. Stroje budou 

využity pro dopravu betonové sm�si do základ�, stropní a podlahové konstrukce.  

�

 

Obr. �. 43 Autodomícháva�e Stetter C3 BASIC LINE [13] 
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Základní technické parametry: 

Užite�ný obsah:   9 m3 

Užite�né zatížení:  11650 kg 

Celková hmotnost:   23400 kg 

�as napln�ní 1 m3:  5–15 s 

�as vyprázdn�ní 1 m3:  10–50 s 

Max. ší�ka vozidla:  2500 mm 

Výkon motoru:   208 kW 

Maximální p�epravní rychlost se sm�sí je 60 km/h. 

 
6.7 Taha� Man TGX 18.440 a valníkový náv�s Schwarzmüller 

Souprava taha�e s valníkem je ur�ena pro dopravu prefabrikát� a v�žového 

je�ábu. 

 

Obr. �. 44 Taha� Man TGX 18.440 [14] 
 

 

 

Obr. �. 45 Valníkový náv�s Schwarzmüller [15] 
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Základní technické parametry:  

Výkon motoru:   324 kW 

Provozní hmotnost:   7857 kg 

Užite�ná hmotnost:   10125 kg 

Celková hmotnost:   18000 kg 

Povolená hmotnost soupravy: 44000 kg 

Celkové rozm�ry 5875 × 2500 × 4000 mm 

 
6.8 Man TGA 26.413 s hydraulickou rukou Fassi F170  

Nákladní automobil je ur�en pro p�epravu stavebního materiálu (keramické 

tvárnice, st�ešní krytina, prvky krovu). 

 
Obr. �. 46 Man TGA 26.413 s hydraulickou rukou Fassi F170 [16] 

 
Základní technické parametry:  

Výkon:    301 kW 

Užite�ná hmotnost:  12900 kg 

Provozní hmotnost:  13100 kg 

Celková hmotnost  26000 kg 

Ložná plocha:   6260 × 2490 mm 

Celkové rozm�ry:  9650 × 2550 × 3650 mm 

 
6.9 Nákladní automobil Iveco Eurocargo 75E18 

Nákladním automobilem se zaplachtovaným valníkem se budou 

p�epravovat stavební materiály, p�edevším takové, které je pot�eba chránit p�ed 
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pov�trnostními podmínkami, jako jsou tepelné izolace (polystyren, minerální vlna 

apod.).  

 

Obr. �. 47 Nákladní automobil Iveco Eurocargo 75E18 [17] 
 

Základní technické parametry:  

Výkon motoru:    132 kW 

Užite�ná hmotnost:    3280 kg 

Celková hmotnost:    7490 kg 

Rozm�ry nákladového prostoru: 7,28 × 2,49 × 2,7 m 

 

6.10 Nosi� kontejner� hákový Renault Midlum 180.10/B P 4×2 

Nákladní automobil Renault s nosi�em kontejner� bude použit k odvozu 

kontejneru na stavební odpad. 

 

Obr. �. 48 Nosi� kontejner� hákový Renault Midlum 180.10/B P 4×2 [18] 
 

Základní technické parametry:  

Výkon motoru:  128 kW 

Užite�ná hmotnost:  5570 kg 
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Celková hmotnost:  10000 kg 

Rozm�ry:   5,7 × 2,3 × 2,7 m 

 

6.11 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 

Pro vertikální p�epravu osob a materiálu bude sloužit stavební výtah GEDA 

500 Z/ZP. Výtah bude využit p�i pracích na st�ešním plášti a zejména pak p�i 

pracích na kontaktním zateplení objektu.  

 

Obr. �. 49 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP [19] 
 

Základní technické parametry:  

Nosnost:   500 kg (osoby) 850 kg (materiál) 

Rychlost zdvihu: 12 m/min (osoby)30 m/min (materiál) 

Napájení:  400 V/ 16 A 

P�íkon:  5,5 kW 

Rozm�r koše:  1,6 × 1,4 × 1,1 m 

Zastav�ná plocha:  2,5 × 3,5 m 

Max. výška:  100 m 

 

6.12 Vibra�ní deska Lumag RP300HPC 

Vibra�ní deskou budou hutn�ny zp�tné zásypy zá�ez� a podkladní vrstva 

pod podlahu 1.NP ze št�rkodrti.   
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Obr. �. 50 Vibra�ní deska Lumag RP300HPC [20] 
 

Základní technické parametry:  

Provozní hmotnost:  260 kg 

Rozm�ry desky:  825 × 475 mm 

Plošný výkon:   600 m2/h 

Maximální posun:   25 m/min 

6.13 Bádie na beton typ 1017 
Bádie bude použitá k betonáži základ� a stropu.  

 

 

Obr. �. 51 Bádie na beton typ 1017 [21] 
Základní technické parametry:  

Objem:   1000 l 

Výška:   1810 mm 

Nosnost:  2400 kg 

Hmotnost:  285 kg 
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6.14 Ponorný vibrátor RUNNER PLUS 52 

Vysokofrekven�ní ponorný vibrátor bude použit pro hutn�ní betonové sm�si 

v základových konstrukcích. 

 

Obr. �. 52 Ponorný vibrátor RUNNER PLUS 52 [22] 

 
Základní technické parametry:  

Nap�tí:      230 V 

Otá�ky:     12 000 ot/min 

P�íkon:     0,6 kW 

Hutnící výkon:    40 m3/hod 

Délka hadice:    7 m 

Hmotnost pohán�cí jednotky:  17 kg 

 

6.15 Ru�ní míchadlo SCHEPPACH PM 1200 

Míchadlo bude využíváno hlavn� p�i provád�ní kontaktního zateplení 

objektu, pro p�ípravu lepících a omítkových sm�sí.  

 

 

Obr. �. 53 Ru�ní míchadlo SCHEPPACH PM 1200 [23] 
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Základní technické parametry: 

Výkon:   1200 W 

Po�et rychlostí:  1 

Pr�m�r míchadla:  120 mm 

Regulace otá�ek:  ANO 

Motor:    230 V/50 Hz, induk�ní 

P�íkon:   1 200 W 

Otá�ky:   0 – 700 ot./min. 

Délka h�ídele:   550 mm 

Rozm�ry stroje:   315x200x875 mm 

Hmotnost:   4,8 kg 

 

6.16 P�íklepová vrta�ka Bosch PSB 500 RE 

P�íklepová vrta�ka bude využívána p�evážn� ke kotvení tepelné izolace p�i 

provád�ní kontaktního zateplení objektu.  

 

Obr. �. 54 P�íklepová vrta�ka Bosch PSB 500 RE [24] 

 
 

Základní technické parametry: 

Jmenovitý p�íkon:   500 W 

Výstupní výkon:   228 W 

Max. krouticí moment:  7,5 Nm 

Volnob�žné otá�ky:   50 – 3.000 min-1 

Po�et p�íklepu:   48.000 min-1 

Hmotnost:    1,6 kg 
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Max. pr�m�r vrtání do betonu: 10 mm 

Max. pr�m�r d�r do oceli:  8 mm 

Max. pr�m�r vrtání do d�eva: 25 mm 

 

6.17 Úhlová bruska Makita GA9040R  

Úhlová bruska bude na staveništi sloužit k roz�ezání kovových materiál� 

jako je betoná�ská výztuž nebo kari sí�.  

 

 

Obr. �. 55 Úhlová bruska Makita GA9040R [25] 

 
Základní technické parametry: 

Hmotnost:    6,9 kg  

otá�ky (naprázdno):   6600 ot/min  

max. pr�m�r kotou��: 230 mm  

velikost v�etene:  M14 x 2 

 

6.18 Ru�ní kotou�ová pila Bosch GKS 85 Professional��

Kotou�ová pila slouží k úprav� d�ev�ných prvk�, zkosení a úprav� 

velikostí nosných prvk� krov�.  

 

Obr. �. 56 Ru�ní kotou�ová pila Bosch GKS 85 Professional [26] 
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Základní technické parametry: 

Napájení:  230 V  

P�íkon:  2200 W  

Hmotnost:  7,5 kg  

Max. hloubka:  85 mm  

Kotou� ø:  235 mm  

 

6.19 Vibra�ní lišta BV 20G – Atlas Copco 

Vibra�ní lišta bude využívána p�i zhut�ování stropních a podlahových 

konstrukcí. 

 

Obr. �. 57 Vibra�ní lišta BV 20G – Atlas Copco [27] 
 
 

Základní technické parametry: 

Délka lišty:   2 m  

Ší�ka lišty:  170 mm 

Hmotnost:   14,8 kg 

Odst�edivá síla:  130 kN 

Motor:    Honda GX 25 

Výkon:  0,72 Kw 

Frekvence:  1/min 7500 

Hlu�nost:  91 dB 
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6.20 Nivela�ní p�ístroj GeoFennel FAL32x  

Nivela�ní p�ístroj bude na staveništi sloužit k ur�ení výšek provád�ných 

konstrukcí. Dále bude sloužit ke kontrole a ur�ení shodnosti provedených 

konstrukcí s projektovou dokumentací.  

 

Obr. �. 58 Nivela�ní p�ístroj GeoFennel FAL32x [28] 
 

Základní technické parametry: 

Zv�tšení:   32x  

Chyba na 1 km:  1,5mm  

Hmotnost:   1,9 kg 
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Pro stavební objekt SO 01 Bytový d�m byl zpracován podrobný �asový plán 

jednotlivých stavebních �inností, který je p�ílohou P.11. �asový plán byl zpracován 

na základ� technologického normálu, ten je p�ílohou �. P.10 a byl vytvo�en dle 

m�rných jednotek a pracnosti daných �inností. �asový plán je zpracován pomocí 

programu Contec.  
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8.1 Plán zajišt�ní materiálových zdroj� – prefabrikované dílce  

 

Rozhodujícím materiálem pro stavbu bytového domu jsou prefabrikované 

železobetonové dílce. Je tedy d�ležité zajistit správné a v�asné zásobování stavby 

t�mito prvky. Vzhledem k tomu, že jsou všechny prefabrikované dílce vyráb�ny 

podle projektové dokumentace, je d�ležité zajistit v�asné dodání projektové 

dokumentace výrobci a domluvit s ním detaily výroby, v�etn� �asového 

harmonogramu dodání dílc�. Zajišt�ní materiálu bude probíhat podle množství 

uvedeného ve výkazu vým�r a �asového pr�b�hu výstavby. �asový pr�b�h je ur�en 

podle zpracovaného �asového plánu viz. p�íloha P. 11 �asový plán SO 01 

Na staveništ� budou dopravovány vždy prvky pot�ebné pro provedení 

jednotlivých konstrukcí. Dva dny p�ed jejich montáží. 

 

Tab. �. 7 Zásobování stavby prefabrikovanými prvky 

NÁZEV PRVKU OZNA�ENÍ PO�ET TERMÍN 

DODÁNÍ 

PREFABRIKOVANÉ PRVKY ZÁKLAD� 

ZÁKLADOVÉ ST�NY Z1 – Z29 51 16. 6. 2018 

SPIROL PANELY S1 – S28 58 30. 6. 2018 

PREFABRIKOVANÉ PRVKY 1.NP 

ST�NOVÉ PANELY P1 – P45 62 9.7.2017 

SLOUPY SL1 – SL8 15 10.7.2017 

PR�VLAKY Pr1 – Pr14 19 10.7.2017 

TRÁMY T01 – T02 4 10.7.2017 

SCHODIŠT� SCH1 – SCH3 3 10.7.2017 

PREFABRIKOVANÉ PRVKY STROPU NAD 1.NP 

SPIROL PANELY S101 – S114 49 16.7.2017 

FILIGRÁNOVÉ DESKY F101 – F105 7 17.7.2017 

BALKOVOVÉ DESKY B101 – B103 5 17.7.2017 

PREFABRIKOVANÉ PRVKY 2.NP 

ST�NOVÉ PANELY P101 – P145 87 24.7.2017 
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SLOUPY SL101 – SL102 2 25.7.2017 

PR�VLAKY Pr101 – Pr103 3 25.7.2017 

TRÁMY Tr101 – Tr102 4 25.7.2017 

SCHODIŠT� SCH2 – SCH3 2 25.7.2017 

PREFABRIKOVANÉ PRVKY STROPU NAD 2.NP 

SPIROL PANELY S201 – S215 52 31.7.2018 

FILIGRÁNOVÉ DESKY F201 – F205 7 1.8.2018 

BALKOVOVÉ DESKY B201 – B203 5 1.8.2018 

PREFABRIKOVANÉ PRVKY 3.NP 

ST�NOVÉ PANELY P201 – P246 87 8.8.2018 

SLOUPY SL201 – SL202 2 9.8.2018 

PR�VLAKY Pr201 – Pr203 3 9.8.2018 

TRÁMY Tr201 – Tr202 4 9.8.2018 

SCHODIŠT� SCH2 – SCH3 2 9.8.2018 

PREFABRIKOVANÉ PRVKY STROPU NAD 3.NP 

SPIROL PANELY S301 – S314 49 15.8.2018 

FILIGRÁNOVÉ DESKY F301 – F305 7 16.8.2018 

BALKOVOVÉ DESKY B301 – B303 5 16.8.2018 

PREFABRIKOVANÉ PRVKY 4.NP 

ST�NOVÉ PANELY P301 – P363 95 25.8.2018 

SLOUPY SL301 – SL302 2 26.8.2018 

PR�VLAKY Pr301 – Pr303 3 26.8.2018 

STOPNÍ DESKA S301 1 26.8.2018 

 

Prefabrikované dílce budou dopravovány z prefy H.A.N.S. stavby a.s., 

jejich doprava je blíže popsána v kapitole 02 Koordina�ní situace stavby se širšími 

vztahy dopravních tras.  
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9.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVB� 
 
9.1.1 Popis stavby 
 
Název:   DPS ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, ULICE U PIKULKY 

Místo stavby:   Pozemek parc.�.342/1 k.ú. Ždírec nad Doubravou 

582 63 Ždírec nad Doubravou 

Kraj Vyso�ina 

Ždírec nad Doubravou (795640) 

parcelní �íslo 342/1 

Investor:   M�sto Ždírec nad Doubravou 

Školní 500 

582 63 Ždírec nad Doubravou 

Projektant:   SONET BUILDING s.r.o., 

Klicperova 1541, 539 01 Hlinsko, 

Ing. Jaroslav Dvo�ák,  

 

Zastav�ná plocha:  391 m2 

Obestav�ný prostor:  5865 m3 

 

Jedná se o nov� navrženou stavbu, která bude postavena v nov� 

zastavovaném území m�sta Ždírce nad Doubravou. Objekt je situován v okrajové 

jihozápadní �ásti m�sta, v míst� se smíšenou zástavbou, kde p�evažuje bytová 

zástavba jak bytového charakteru, tak RD, dopln�ná zástavbou ve�ejné ob�anské 

vybavenosti. Objekt bude realizován na tém�� rovinatém pozemku. Objekt má 

p�dorys blížící se obdélníku, ovšem díky architektonickému �ešení je p�dorys 

�lenitý díky vystupujícím �ástem hmoty objektu. Ze základní hmoty objektu 

vystupují p�edsazené vstupy do objektu a lodžie. Objekt je �ty�podlažní 

nepodsklepený. V novostavb� jsou v 1.NP navrženy léka�ské ordinace, ve 2-4.NP 

jsou navrženy byty upravitelné na pe�ovatelské. Objekt je založen na základových 

prefabrikovaných ŽB pasech. Nosné svislé zdivo je z prefabrikovaných ŽB panel�, 

na vn�jší obvodový pláš� bude proveden kontaktní zateplovací systém. Vodorovné 

nosné konstrukce jsou z prefabrikovaných ŽB panel�. Schodišt� dvouramenná z 



128 
�

prefabrikovaných ŽB dílc�. Nosnou st�ešní konstrukci šikmé �lenité st�echy tvo�í 

vaznicová soustava. 

 
9.1.2 Technologické informace o procesu 
 

Na obvodové st�ny, které tvo�í prefabrikované železobetonové panely bude 

aplikován vn�jší kontaktní zateplovací systém. Kontaktní zateplovací systém bude 

mít t�i typy povrchové úpravy. Nejv�tší �ást bude z tenkovrstvé probarvené 

silikonové omítky. Další �ást, hlavn� okolo oken, balkón� a u vstupní �ástí do 

ordinací bude z omítky imitující d�ev�ný obklad. Poslední �ást bude tvo�it obklad 

z um�lého kamene, který bude ne soklu a v n�kterých místech na výšku celého 

1.NP. Kontaktní zateplovací systém bude od firmy Baumit – typ Baumit Pro. Jako 

izolant budou použity desky z minerální vaty tlouš�ky 160 mm (�=0,039 W/mK) a 

v místech, kde bude použit obklad z um�lého kamene tlouš�ky 140 mm. Soklová 

�ást bude zateplena extrudovaným polystyrénem XPS tl. 140 mm (lambda = 0,032 

W/mK) do hloubky 1,3 m od úrovn� 1.NP a XPS bude vytaženo do výšky 300 mm 

nad upravený terén. Pod upraveným terénem budou desky z XPS opat�eny nopovou 

fólií a nad upraveným terénem opat�eny obkladem z um�lého kamene. 

 

9.2 P	IPRAVENOST A P	EVZETÍ PRACOVIŠT� 
 
9.2.1 P�ipravenost staveništ� 
 

Staveništ� je oploceno mobilním oplocením výšky 2 m. Vjezd na staveništ� 

je zajišt�n uzamykatelnou bránou z ulice u Pikulky. Staveništ� bude ozna�eno 

tabulkou NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN. Na staveništi budou z�ízeny 

mobilní kontejnery, sloužící jako šatny, sociální za�ízení, kancelá� stavbyvedoucího 

a uzamykatelné sklady již z p�edcházejících etap výstavby. Dále pak budou 

vymezeny skládky, které budou rovné, �ádn� zpevn�né a odvodn�né. Kontejnery 

budou napojeny na inženýrské sít� (elektrická energie, vodovod, kanalizace). 

Poloha a po�et prvk� za�ízení staveništ� je z�ejmé z p�ílohy P.08 Za�ízení staveništ� 

pro dokon�ovací práce. 
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9.2.2 P�ipravenost pracovišt� 
 

P�ed zahájením realizace kontaktního zateplovacího systému je nutné mít 

hotové obvodové nosné konstrukce, st�ešní konstrukce v�etn� krytiny, 

klempí�ských prací a osazeny všechny výpln� otvor�. Než za�neme s pracemi na 

obvodovém plášti je nutné v�novat vysokou pozornost kvalit� podkladu a také 

úprav� jednotlivých detail�. P�i výstavb� lešení se musí dbát na jeho osazení od 

budovy více n�ž p�i b�žných fasádních pracích, protože manipulace a montáž 

izola�ních desek vyžaduje více prostoru. Po montáži izola�ních desek nám hmota 

budovy nabyde, tedy je nutné odsadit lešení o více jak tlouš�ku izola�ních desek 

p�ed budovu.  

P�ed zapo�etím montáže lešení musí být už provedeno zateplení soklové 

�ásti extrudovaným polystyrénem XPS tl. 140 mm a zasypaní výkop� št�rkodrtí. 

V �asovém harmonogramu jsou tyto dv� etapy odd�leny. Postup montáže pro 

extrudovaným polystyrénem je uveden spole�n� s postupem montáže minerální 

vaty. Povrchové úpravy budou dod�lávány spole�n� po provedení zateplení celého 

objektu 

 
9.3 MATERIÁL 
 
9.3.1 Materiál 
 
Baumit ProContact  

Paropropustná lepicí hmota na bázi cementu ur�ená k lepení a st�rkování 

fasádních izola�ních desek. Lepení desek z minerální vaty. A je použita jako 

základní vyrovnávací vrstva.  

 

Obr. 59 Baumit StarContact [29] 
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Baumit StarContact 

Vysoce p�ídržná lepicí hmota na bázi cementu ur�ená p�edevším k lepení a 

stárkování fasádních izola�ních desek. Pro lepení desek z XPS k zateplení soklové 

�ásti.  

 

Obr. �. 60 Baumit StarContact [29] 

   
Baumit Baumacol FlexTop 

Flexibilní lepicí malta ur�ená na lepení obklad� na zateplovací systém. Pro 

lepení obkladových desek z um�lého kamene.   

 
Obr. �. 61 Baumit Baumacol FlexTop [29] 

 
Isover NF 333 

Izola�ní fasádní desky z �edi�ové vlny s kolmými vlákny. Sou�initel 

tepelné vodivosti � = 0,039. Pevnost v tahu TR 80 kPa 

Materiál spl�uje požadavky na ETICS podle normy EN 13500, ETAG 004 

a dále požadavky Kvalitativní t�ídy A dle CZB. 
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Obr. �. 62 Isover NF 333 [30] 
 

Austrotherm XPS TOP P GK 

Extrudovaný polystyren se strukturovaným povrchem a trvale nem�nnými 

parametry i ve vlhkém prost�edí. Ur�ený pro vn�jší tepelnou izolaci soklu. 

Sou�initel tepelné vodivosti � = 0,036. Pevnost v tlaku p�i 10 % stla�ení - 300 kPa 

 

 

Obr. �. 63 Austrotherm XPS TOP P GK [29] 
Baumit StarTex 

Sklotextilní sí�ovina na vyztužovací (armovací) vrstvu zateplovacího 

systému, odolná v��i alkáliím, oka cca 4 x 4 mm. 

  

Obr. �. 64 Baumit StarTex [29] 
 



132 
�

Baumit UniPrimer 

Univerzální základní nát�r k vyrovnání nasákavosti podkladu a zajišt�ní 

p�ilnavosti následn� nanášených povrchových vrstev. 

 

Obr. �. 65 Baumit UniPrimer [29] 

Baumit SilikonTop 

Jednosložková silikonová omítka pastovité konzistence. Paropropustná, 

vysoce vodoodpudivá, odolná v��i zne�išt�ní, použitelná v exteriéru. 

 

Obr. �. 66 Baumit SilikonTop [29] 
 
Baumit CreativTop Silk 

Jednosložková silikonová dekorativní omítka imitace d�eva pastovité 

konzistence, vhodná zejména ke kreativnímu ztvárn�ní fasád, použitelná v 

exteriéru.  

�

Obr. �.67 Baumit Creativ Top Silk [29] 
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Baumit StarColor 

Fasádní barva. Vysoce kvalitní silikonový nát�r se zvýšenou kryvostí. 

Vysoce paropropustný, extrémn� vodoodpudivý, odolný v��i zne�išt�ní, použitelný 

v exteriéru. 

 

Obr. �. 68 Baumit StarColor  [29] 
 

Obklad z um�lého kamene 

Obkladové desky o rozm�rech 600x400x30 mm 

 

Obr. �. 69 Obklad z um�lého kamene [31] 
 

Soklový profil ETICS 

Hliníková lišta s okapni�kou, délka 2,5 m. Profily tlouš�ky 140 a 160 mm 

zesíleny. 

 

Obr. �. 70 Soklový profil ETICS [29] 
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Okapni�ka k soklovému profilu ETICS 

Profil z PVC s integrovanou sí�ovinou a okapním nosem k vytvo�ení trvale 

pružného spojení omítek zateplovacích systém� se soklovým profilem.  

 

Obr. �. 71 Okapni�ka k soklovému profilu ETICS [29] 
 

Soklová hmoždinka 

Plastová hmoždinka se zatloukacím trnem k rychlému upevn�ní soklových 

lišt zateplovacích systém�. Vrtaný otvor ' 6 mm. 

 

Obr. �. 72 Soklová hmoždinka [29] 
 

Soklová distan�ní podložka 

K podložení soklového profilu u nerovných podklad�. 

 

Obr. �. 73 Soklová distan�ní podložka [29] 
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Hmoždinky H1 eco 

Polyetylenové talí�ové hmoždinky s ocelovým zatloukacím trnem a 

zmenšenou kotevní hloubkou. Vhodné k p�ipevn�ní izola�ních desek do betonu. 

Vrtaný otvor ' 6 mm, kotevní hloubka minimáln� 25 mm. 

 

Obr. �. 74 Hmoždinky H1 eco  [29] 
 

Zátka CS Mineral 

K zakrytí hmoždinek v minerálních tepeln�izola�ních deskách. Pr�m�r 

zátky 65 mm. 

 

Obr. �. 75 Zátka CS Mineral [29] 
 

Rohový profil ETICS POPULAR ALU se sí
ovinou 

Hliníková rohová lišta s integrovanou sí�ovinou odolnou v��i alkáliím 

(100/100 mm). 

 

Obr. �. 76 Rohový profil ETICS POPULAR ALU se sí�ovinou [29] 
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Okenní a dve�ní p�ipojovací profil ETICS POPULAR 

Samolepicí lišta z nem�k�eného PVC s t�snicím páskem a integrovanou 

sí�ovinou pro vytvo�ení trvale pružného spojení omítek zateplovacích systém� 

Baumit s okenními nebo dve�ními otvory. 

 

Obr. �.77 Okenní a dve�ní p�ipojovací profil ETICS POPULAR [29] 
 
Parapetní p�ipojovací profil ETICS 

Ukon�ovací profil se samolepicím páskem pro p�ipojení ETICS k 

oplechování parapetu. 

 

 

Obr. �. 78 Parapetní p�ipojovací profil ETICS [29] 
 

9.3.2 Množství materiálu 
 

Tab. �. 8 výpis materiálu pro KZS 

NÁZEV BALENÍ SPOT	EBA MNOŽSTVÍ MNOŽST. 
CELKEM 

CELKEM 
BALENÍ 

Lepící hmota 
Baumit 
ProContac 

Pytel 25 kg 6 kg/m2 1769 10614 425 

Lepící hmota 
Baumit 
StarContac 

Pytel 25 kg 6 kg/m2 123 738 30 

Baumit 
UniPrimer 

Kbelík 25 
kg 

0,25 kg/m2 859 214 9 
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Fasádní omítka 
Baumit 
SilikonTop 

Kbelík 25 
kg 

3,9 kg/m2 641 2500 100 

Fasádní omítka 
dekorativní 
Baumit 
CreativTop Silk 
 

Kbelík 25 
kg 

2,8 kg/m2 394 1103 44 

Fasádní barva 
Baumit StarColor 
 

Kbelík 20 
kg 

0,5 kg/m2 641 321 16 

Isover NF 333 tl. 
160 mm 
obvodový pláš� 

1000x333 
mm – 1 m2 

3,45 ks 
(pro�ez 1,15) 

984 3395 3395 

Isover NF 333 tl. 
140 mm 
obvodový pláš� 

1000x333 
mm – 1 m2 

3,45 ks 
(pro�ez 1,15) 

394 1359 1359 

Isover NF 333 tl. 
40 mm ost�ní 

1000x333 
mm – 5 m2 

3,45 ks 
(pro�ez 1,15) 

54 186 37 

XPS Austrotherm 
TOP P GK 40 
parapet 

1250x600 
mm 7,5 m2 

1,53 ks 
(pro�ez 1,15) 

18 28 4 

XPS Austrotherm 
TOP P GK 140 
mm sokl 

1250x600 
mm 2,25 m2 

1,53 ks 
(pro�ez 1,15) 

123 188 84 

Sklotextilní 
sí�ovina Baumit 
StarTex 
 

1x50 000 
mm 

1,15 1460 1679 34 

Soklová lišta tl. 
160 mm s 
okapni�kou 

2000 x160 
mm 

 38 38 191 

Soklová lišta tl. 
140 mm s 
okapni�kou 

2000 x140 
mm 

 51 51 26 

Podložka 
k podložení 
soklového profilu 

100 ks    2 

Soklová 
hmoždinka 

100 ks 3 ks/m 87 261 3 

Hmoždinka H1 
eco 8/60 x 195 

100 ks 18 ks/m 984 17712 178 

Hmoždinka H1 
eco 8/60 x 175 

100 ks 18 ks/m 516 9288 94 

Zátka CS mineral 100 ks 18 ks/m 984 17712 178 
Parapetní lišta s 
tkaninou 

2000 mm  101 101 51 

Okenní lišta s 
tkaninou 

2400 mm  338 338 141 

Profil rohový 
ETIC ALU se 
sí�ovinou 

2500 mm  505 505 202 

Obklad z um�lého 
kamene 

600x400mm 4,2ks/m 205 861 861 
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9.3.2 Doprava 
 
9.3.2.1 Primární doprava 

Materiál bude na stavbu dopravován nákladním automobilem 

Man TGA 26.413 s hydraulickou rukou Fassi F170. 

Fasádní lešení CK65 bude dovezeno z p�j�ovny lešení Autocolar s.r.o. ze 

skladu ve Velkém Mezi�í�í. 

Materiál pro kontaktní zateplovací systém bude dodáván ze stavebnin DEK 

Chrudim. Stavebniny jsou vzdáleny cca 34 km. Materiál bude dopravován v 

originálních obalech z výroby, složen na paletách. U materiál�, které musejí být 

p�epravovány a skladovány v suchu, p�edevším lepící hmota a minerální fasádní 

desky, musí být materiál chrán�n proti dešti. Výška naložené palety s fasádními 

izola�ními deskami je max. 2,0 m, palety s papírovými pytli max. 1,5 m. Všechny 

lišty, talí�ové hmoždinky, minerální fasádní zátky, natloukací hmoždinky, distan�ní 

podložky lišt atd. mohou být dopraveny dodávkou nebo osobním automobilem. 

Manipulace s t�mito materiály bude ru�ní. V p�ípad� transportu lišt je nutné dbát 

zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jejich pokroucení.  

Veškerý dovezený materiál p�evezme pov��ená a zodpov�dná osoba, která 

provede kontrolu shodnosti všech prvk� dle objednávky (shoda objednacích �ísel 

zásilky s dodanými). Pokud vše souhlasí, je proveden zápis do stavebního deníku.  

 

9.3.2.2 Sekundární doprava 
Doprava po staveništi je vzhledem k nízké hmotnosti materiálu ve 

vodorovném sm�ru �ešena pomocí stavebních kole�ek nebo ru�ním p�enosem. 

Doprava ve svislém sm�ru bude zajišt�na stavebním výtahem GEDA 500 Z/ZP.  

 

9.3.2.3 Skladování 
Lešení, které bude na stavbu dovezeno, bude skladováno na zpevn�né ploše 

ze št�rkodrti, proložené d�ev�nými proklady. Lešení bude na stavbu dovezeno t�sn� 

p�ed zapo�etím montáže. Je nutné správn� na�asovat objednávku a den dodávky 

lešení na stavbu. 

Izola�ní desky a další materiál pro provedení zateplení budovy bude 

skladován ve vnit�ních prostorech postaveného objektu. Izola�ní desky budou 

uloženy na plocho v suchém prost�edí, chrán�né p�ed mechanickým poškozením.  
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Omítky, nát�ry a penetrace budou uloženy v p�vodních obalech na 

d�ev�ném roštu v suchém prost�edí a je nutné je chránit p�ed mrazem a p�ímým 

slune�ním zá�ením. Armovací tkanina musí být skladována ve svislé poloze a 

chrán�na p�ed tlakovým namáháním. Fasádní profily musí být skladovány ve 

vodorovné poloze na rovné podložce v suchu, tak aby nedošlo k jejich deformaci.  

Výška skladovaného materiálu pro ru�ní odb�r kusového materiálu 

pravidelných tvar� je maximáln� 2 m pro izola�ní desky a 1,5 m pro pytlové sm�si.  

 

9.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
9.4.1 Obecné pracovní podmínky 
 

Práce budou probíhat pouze za p�íznivého po�así. Za nep�íznivé 

pov�trnostní situace budou práce p�erušeny. Za nep�íznivé podmínky jsou 

považovány bou�e, déš� sn�žení nebo tvo�ení námrazy. Dále pak nárazový vítr nebo 

silný vítr o rychlosti nad 11 m/s. P�i práci na plošinách a žeb�ících nad 5 m výšky 

je to rychlost v�tru 8 m/s. P�i dohlednosti v míst� práce (mlha, hustý déš�, sn�žení 

nebo šero) menší než 30 m.  

 

9.4.2 Pracovní podmínky procesu 
 

Zateplení obvodového plášt� musí být zrealizováno p�esn� podle projektu a 

technologických p�edpis� z d�vodu dosažení požadovaných vlastností, jako jsou 

eliminace tepelných most�, eliminace vlhkosti, pevné kontaktní spojení apod. a je 

nutné p�edevším dbát zvýšené pozornosti všem detail�m a spoj�m. 

Práce na kontaktním zateplovacím systému budou probíhat za p�íznivých 

klimatických podmínek, p�i nep�íznivých klimatických podmínkách dojde 

k p�erušení prací a odložení na nejbližší možný termín. 

P�i montáži a demontáži lešení se musí p�erušit práce p�i rychlosti v�tru nad 

8 m/s. Práce musí být p�erušeny p�i prudkých p�ívalových deštích a také v 

p�ípadech bou�í, sn�žení, námraze, kdy hrozí nebezpe�í ztráty stability pracovník� 

pohybujících se na lešení. P�i zpracování lepících hmot teplota podkladu a okolního 

vzduchu nesmí klesnout pod + 5 °C, a p�ípadn� stoupnout nad + 30°C. P�i nanášení 
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lepících a st�rkových hmot, nesmí být tyto hmoty vystaveny p�ímému slune�nímu 

zá�ení, v�tru ani dešti. P�i zpracování silikonových výrobk� (omítek) nesmí teplota 

podkladu a okolního vzduchu klesnout pod + 8 °C a p�ípadn� stoupnout nad + 25 

°C. P�i silném v�tru, vyh�átém podkladu, p�ímém slune�ním zá�ení to jsou 

podmínky podporující rychlé vysychání lepidel a omítek, je nutné zvážit okolnosti, 

aby nebylo ohroženo správné provedení systému. P�i nižších teplotách, vysoké 

relativní vlhkosti vzduchu je nutné po�ítat s delší dobou vysychání lepidel a omítek. 

Provád�ní omítek nesmí být provád�no za dešt�, hrozí tak vymílání pojiva v omítce 

a narušení struktury omítky. 

 

9.4.3 Instruktáž pracovník� 
 

Všichni pracovníci pohybující se po staveništi budou proškoleni o BOZP, 

zejména o pracích ve výškách. Dále budou proškoleni o provozu na staveništi, 

pracovní dob�, pracovních p�estávkách, zamykání sklad� a staveništ�, likvidaci a 

t�íd�ní odpad�. Pracovníci budou dále seznámeni s daným technologickým 

postupem a jeho specifikacemi, s používáním osobních ochranných pracovních 

pom�cek, s požární ochranou na staveništi a rozmíst�ním hasicích p�ístroj�. O 

proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku, ve kterém je uvedeno jméno, 

p�íjmení, funkce a datum s podpisem, kdy byl pracovník proškolen. Za každou 

provedenou práci zodpovídá vedoucí pracovní �ety a za bezpe�nost pracovník� 

zodpovídá stavbyvedoucí. 

 

9.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
1x vedoucí pracovní �ety - Certifikace na provád�ní zateplovacích systém� 

- Dohled a �ízení ostatních pracovník�, rozd�lení 

prací 

7 x izolatér - Certifikace na provád�ní zateplovacích systém� 

  - Lepení izolantu, provád�ní armovací vrstvy a omítek 

4 x lešená�  - Pr�kaz lešená�e 

  - Montáž a demontáž lešení 
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2 x pomocný d�lník - Proškolení a pou�ení  

   - P�íprava lepidel, pomocné práce 

1 x �idi� automobilu - 	idi�ský pr�kaz skupiny C 

   - Doprava materiálu 

 

9.6 PRACOVNÍ POSTUP 
 
9.6.1 Montáž lešení  
 

Lešení sm�jí montovat pouze kvalifikovaní pracovníci – lešená�i s platným 

pr�kazem. P�ed osazením v konstrukci musí být všechny dílce lešení prohlédnuty 

a poškozené dílce vy�azeny.  

B�hem montáže je nutno p�ed výstupem na vyšší montovanou úrove� 

zkontrolovat, zda jsou jednotlivé dílce do sebe �ádn� zasunuty a podlahové dílce 

�ádn� zav�šeny. Na nejvyšší podlaze, která není ve stádiu montáže chrán�na 

zábradlím, se mohou pracovníci pohybovat pouze s osobním zajišt�ním proti pádu. 

Montáž za�ne na nejvyšším míst� terénu. Patky hrub� výškov� nastavíme, 

první dvojice je vždy zcela zasunutá. Rozmístíme zábradlí podél fasády, to nám 

ukáže vzdálenost jednotlivých patek a rám�. Vzdálenost od objektu musí být 

taková, aby bylo možné provést kontaktní zateplení a lešení bylo vzdáleno max. 

250 mm od nové fasády.  

Na patky nasadíme svislé rámy a spojíme je k�ížov� dv�ma úhlop�í�nými 

ztužidly. Správnou funkci pojistek ztužidel ov��íme kontrolním zatažením rukou za 

ztužidlo. Zav�síme podlahové dílce. Rohové kování dílc� osazujeme jednou nahoru 

a jednou dolu. Díky speciálnímu uspo�ádání rohového kování m�žeme podlahové 

dílce používat oboustrann�. Lešení p�esn� vyrovnáme do svislé i vodorovné roviny. 

Takto postupn� montujeme celou p�ízemní �ást lešení. Poté budeme pokra�ovat do 

dalších pater. Svislé rámy zajiš�ujeme �epy. V každém poli montujeme jedno 

úhlop�í�né ztužidlo a od výšky 2 m i dv� zábradelní ty�e a zarážku u podlahy. 

Sou�asn� s postupující montáží kotvíme lešení k objektu. Rozmíst�ní kotev 

musí odpovídat dokumentaci. Nejd�íve musí být ukotveno spodní patro a až poté se 

m�že stav�t další patro. Kotveno bude ob �ty�i rámy na délku a ob �ty�i metry na 

výšku. Kotvení bude provedeno pomocí kotev s pevnými spojkami uchycenými ve 



142 
�

sty�níkovém plechu stav�cího rámu. Vym��íme umíst�ní kotvy, poté navrtáme 

otvor do zdi, otvor osadí lešená�skou hmoždinkou a do hmoždinky našroubuje 

šroub s okem. Kotvu zahákne do oka šroubu a p�išroubuje kotvu k pevné spojce 

osazené na stav�cím rámu. Kotvy budou naklon�ny sm�rem dol� od fasády, aby 

nedocházelo k zatékání vody z kotev na fasádu.  

U nejvyšší pracovní podlahy montujeme zábradelní sloupky, které 

zajiš�ujeme �epy. V koncovém poli montujeme p�í�né dvouty�ové zábradlí a 

p�í�nou zarážku.  

Na lešení budou namontovány sít�, za prvé kv�li ochran� kontaktního 

zateplovacího systému p�ed slunce, a za druhé z d�vodu zamezení ší�ení prašnosti 

do okolí. Mimo pracovní dobu bude zamezen p�ístup na lešení demontáží žeb�ík� 

z terénu do 1NP. 

 

Obr. �. 79 Postup montáže lešení [32] 

 
9.6.2 P�íprava podkladu 
 

U novostaveb je možné systém lepit p�ímo na nosný neomítnutý podklad. 

Podklad pro kontaktní zateplovací systém musí být vždy suchý, pevný, zbavený 
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ne�istot a voln� odd�litelných �ástic, proto p�ed lepením izola�ních desek ometeme 

podklad smetákem, abychom ho zbavily prachu a ne�istot.  

Maximální hodnota odchýlení od rovinnosti podkladu je 10 mm/m v p�ípad� 

tepelné izolace celoplošn� lepených desek dodate�n� kotvených. Vyrovnání t�chto 

odchylek je možné docílit lepící hmotou Baumit ProContat p�i celoplošném lepení 

tepeln� izola�ních desek.  

 
9.6.3 Založení soklového profilu 
 

Na p�edem p�ipravený podklad se pomocí linkovací brnka�ky vyzna�í 

výška, do které bude soklový profil osazen, tedy 300 mm od upravené výšky terénu, 

výška musí být ve vodorovné rovin�, to bude kontrolováno rota�ním laserem.  

Následn� za�neme montáž soklového profilu z rohu budovy. Soklový profil 

bude p�ipev�ován soklovými hmoždinkami, a to 3 ks/bm. Je t�eba pe�liv� 

dodržovat vodorovnou rovinu montáže. K podložení soklových profil� p�i 

nerovném podkladu použijeme soklové distan�ní podložky. Soklové profily budou 

osazeny se vzájemnými mezerami ší�ky 2–3 mm. Vzájemn� budou soklové lišty 

spojeny spojkami soklových lišt PV 30. Spára mezi soklovým zakládacím profilem 

a podkladem musí být ut�sn�na lepící hmotou.  

Soklový profil se pro vytvo�ení trvale pružného spojení omítek tepeln� 

izola�ního systém� a pro minimalizaci rizika vzniku trhlin opat�í okapni�kou k 

soklovému profilu.  

 

 

Obr. �. 80 Založení soklového profilu [29] 
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9.6.4 Lepení tepeln� izola�ních desek 
 

Lepící hmotu Baumit ProContac vysypeme do nádoby, p�idáme 5–6 litr� 

vody a promícháme elektrickým mísidlem. Po cca 5minutovém odležení op�tovn� 

promísíme.  

Lepicí hmotu nanášíme na minerální tepeln� izola�ní desky s kolmo 

orientovanými vlákny celoplošn�, vodorovn� na rubový povrch desek h�ebenovým 

hladítkem. P�i �ezání desek se k docílení kolmých �ez� používá vodící lišta.  

 

Obr. �. 81 Celoplošné lepení minerálních desek [29] 
 

Nanášení lepící hmoty na izola�ní desky z XPS bude provád�no pomocí 

zednické lžíce. Na desku se nanese obvodový ráme�ek tlouš�ky 20–30 mm a 3 

vnit�ní ter�e. Lepidlo nanášíme v takové vrstv�, aby byla zajišt�na p�ilnavost k 

podkladu. Po p�iložení a p�itla�ení desky k podkladu vznikne lepený spoj, který 

musí tvo�it minimáln� 40–60 % p�ilepené plochy desky.  

 

 

Obr. �. 82 Ráme�ek + ter�e, lepení desek z XPS  [29] 
 

Do soklového profilu se vsadí první �ada tepeln�izola�ních desek Isover NF 

333. Desky tepelné izolace se lepí p�itla�ením na podklad ve sm�ru zdola nahoru, 
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na vazbu, bez k�ížových spár. Výjimkou je lepení desek u terénu pod zakládacím 

soklovým profilem, kde se desky lepí ve sm�ru shora dol�. 

Desky se lepí vždy t�sn� na sraz. Lepicí hmota nesmí p�i jejím nanášení 

z�stat na bo�ních plochách desek tepelné izolace, ani na n� být p�i jejich osazování 

vytla�ena. Pokud k tomu dojde, musí být z t�chto míst okamžit� odstran�na. Lepí 

se vždy celé desky tepelné izolace. Použití zbytk� desek je možné jen v p�ípad�, že 

jejich ší�ka je nejmén� 150 mm. Takové zbytky desek se neosazují na nárožích, 

v koutech a ani v místech navazujících na ost�ní výplní otvor�. Rozmístí se 

jednotliv� v ploše. Svislý rozm�r uložené desky nelze zajiš�ovat skládáním zbytk� 

desek na sebe. 

Na nárožích musí být desky tepelné izolace lepeny po �adách na vazbu. 

Desky se musejí lepit s p�esahem oproti kone�né hran� nároží. Následn� po 

zatvrdnutí lepicí hmoty se p�esah pe�liv� za�ízne a p�ípadn� zabrousí. 

U výplní otvor� se desky tepelné izolace musí umístit tak, aby k�ížení jejích 

spár bylo nejmén� 100 mm od roh� t�chto otvor�. U otvor� se osadí desky s 

takovým p�esahem, aby �eln� p�ekryl následn� lepené p�í�ezy desek tepelné izolace 

na ost�ní výplní otvor�. 

Technologická p�estávka pro zatvrdnutí lepící hmoty – min. 24 hodin. 

 

 

Obr. �. 83 Lepení na nárožích a u výplní otvor� [29] 
 

9.6.5 Kotvení izolantu 
 

Kotvení bude provád�no nejd�íve 24 hodin po provedení lepení tepelné 

izolace. Mechanické kotvení fasádními hmoždinkami musí být provedeno 

dokonalým spojením s nosným podkladem, aby došlo k p�enesení sil zp�sobených 

sáním v�tru a zachycení vlastní hmotnosti a vznikla tak celková stabilita izola�ního 
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systému. Talí�ové hmoždinky se osazují v míst� styk� desek a v jejich ploše. Bylo 

navrženo p�ipevn�ní osmibodové, tzn. hmoždinka do každého styku t�í desek a dv� 

hmoždinky do plochy. Po�et hmoždinek je vždy navrhován statikem. 

 

 

Obr. �. 84 Rozmíst�ní talí�ových hmoždinek [29] 
 

Izola�ní desky kotvíme do betonu, takže použijeme vrtání s p�íklepem. 

Vrtání musí probíhat pouze kolmo k povrchu st�ny, hloubka otvoru musí být o 10 

mm hlubší, jak skute�ná kotvící hloubka hmoždinky, tedy 185 a 205 mm. P�i vrtání 

jedním až dvojím zasunutím vrtáku otvor vy�istíme. Poté se hmoždinka zasune do 

otvoru. V p�ípad� polystyrenu se trn poklepáním gumovou palicí zarazí do izola�ní 

desky. V p�ípad� minerální desky byla zvolena zapušt�ná montáž hmoždinek s 

p�ekrytím izola�ní zátkou. Tímto zp�sobem je zabrán�no vykreslování hmoždinek 

na hotové fasád� po uplynutí n�kolika let. Budou použity hmoždinky s pr�m�rem 

talí�e 60 mm. Vrták bude osazen vykružovací pilkou, kterou bude vy�íznuto do 

minerální izolace kole�ko o pr�m�ru 60 mm a hloubce 20 mm. Poté se do vrtu vloží 

talí�ová hmoždinka, do které se zatlu�e ocelový trn a hmoždinka bude p�ekryta 

minerální fasádní zátkou, aby lícovala s okolními deskami. 

 

 

Obr. �. 85 Zazátkování zapušt�ných hmoždinek [29] 
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P�i kotvení nesmí dojít k porušení izolantu. Špatn� osazená, deformovaná 

nebo jinak poškozená hmoždinka se musí nahradit poblíž novou hmoždinkou, 

špatn� osazená hmoždinka se odstraní a zbylý otvor v deskách tepelné izolace se 

vyplní používaným tepelným materiálem. Nelze-li špatn� osazenou nebo 

poškozenou hmoždinku vyjmout, upraví se tak, aby nenarušovala rovinnost 

budoucí fasády. Špatn� osazenou hmoždinkou se rozumí hmoždinka, která je 

nepevn� zakotvená nebo vy�nívající nad vn�jší líc tepeln� izola�ních desek. Montáž 

hmoždinek lze provád�t pouze p�i teplotách nad 0 °C. Hmoždinky nesmí být 

vystaveny p�sobení UV zá�ení déle jak 6 týdn�, do této doby musí být zakryty 

dalšími vrstvami. 

 

9.6.6 Vyztužení epoxidovaných míst, osazení lišt a parapet� 
 

Všechny hrany, rohy, nároží objektu a ost�ní otvor� budou vyztuženy 

armovací tkaninou a speciálními lištami. Lišty se osazují vtla�ením do st�rky 

Baumit ProContact a natažením další st�rkové vrstvy ocelovým hladítkem. Lišty 

budou kráceny na požadované délky n�žkami ur�enými na st�íhání t�chto profil�, 

tím p�edejdeme deformaci profil�. Lišty na sebe navazují na sraz. Lepení lišt 

probíhá od shora dol�. 

 

 

Obr. �. 86 Vyztužení epoxidovaných míst [29] 
 

U roh� stavebních otvor� se provede diagonální zesilující vyztužení 

armovací tkaninou a to min. 200 x 300 mm vtla�ením do nanesené st�rkové hmoty 

a p�etažením ocelovým hladítkem.  
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Obr. �. 87 Vyztužení okolo otvor�  [29] 
 

V míst� nadpraží bude osazena lišta v provedení s okapnicí a v úrovni 

parapetu se osadí podparapetní lišta, která slouží jako dilatace mezi parapetem a 

budoucí omítkou. Ob� lišty budou osazeny stejn� jako rohové profily, to znamená, 

že budou vtla�eny do st�rkové hmoty. Ost�ní staveních otvor� bude opat�eno 

okenní omítací lištou.  

Parapet bude osazen na již zabudovanou podparapetní lištu. Parapet se 

p�ichytí šrouby, pro p�ilnutí k podkladu. D�ležité je dodržet sklon parapetu 3° 

sm�rem od fasády z d�vodu stékání vody a p�esah parapetu p�es fasádu min. 40 

mm.  

Ostatní práce na zateplované konstrukci, jako je osazení držák� 

bleskosvodu, odvodn�ní st�echy apod. musí být provedeny tak, aby nedošlo p�i 

realizaci k mechanickému poškození a zate�ení srážkové vody do systému. 

 

9.6.7 Základní vrstva 
 

Základní vrstva se skládá z vyrovnávací vrstvy a z výztužné (armovací) 

vrstvy. Vyrovnávací vrstva zajiš�uje p�edevším rovinnost izola�ního systému. 

Výztužná vrstva je tvo�ená sklotextilní sí�ovinou. 

Vyrovnávací vrstva je z Baumit ProContact, tato sm�s byla použita i jako 

lepidlo. Postup p�ípravy je tedy stejný. U minerálních desek provádíme st�rkovou 

vyrovnávací vrstvu tak, že se hmota nanese tlakem hrany nerezového hladítka a 
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rozet�eme v tenké vrstv� po ploše izola�ních desek v tlouš�ce minimáln� 2 mm, 

tato vrstva neobsahuje armovací tkaninu. Poté se na tenkou vrstvu mokré st�rkové 

hmoty nanese zubovým hladítkem se zubem 8 nebo 10 mm vrstva st�rkové hmoty, 

do které se vloží armovací tkanina. Vrstva se provádí plošným zatla�ením armovací 

tkaniny do st�rkové hmoty tak, že se odvíjí pás sí�oviny od shora dol� a zárove� se 

vtlá�í nerezovým hladítkem do tmelu od st�edu k okraj�m. Po zahlazení nesmí být 

vid�t armovací tkanina. V p�ípad�, že by armovací tkanina nebyla dostate�n� 

zakrytá, bude provedena druhá vrstva. Minimální krytí armovací tkaniny je 1 mm, 

v místech p�esah� sí�oviny nejmén� 0,5 mm. Pruhy sí�oviny se musí navzájem 

p�ekrývat min. o 100 mm, v místech p�esah� nesmí dojít k narušení rovinatosti. 

Celková tlouš�ka základní vrstvy bude 4–6 mm. Místa, ve kterých se nacházejí 

ochranné lišty se sí�ovinou, budou p�ekryta až k okraji plastové lišty. 

V místech, kde bude jako finální úprava použity obkladní desky z um�lého 

kamene, bude výztužná vrstva tvo�ena dv�ma vrstvami sklotextilní sí�oviny Baumit 

StarTex. První vrstva se provede stejn� a druhá vrstva ze sí�oviny se provede 

bezprost�edn� po mírném zatuhnutí první vrstvy  

Hodnota odchylky rovinnosti na délku jednoho metru nesmí p�evyšovat 

hodnotu odpovídající velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm. Byla 

navržena silikonová omítka Baumit SilikonTop se zrny 2 mm. Rovinatost základní 

vrstvy se tedy m�že odchýlit maximáln� o 2,5 mm na 1 m. M��ení bude provád�no 

pomocí hliníkové lat� dlouhé 1 m. 

 

9.6.8 Penetrace základní vrstvy 
 

Základní vrstvu je nutné p�ed zhotovením finální omítky penetrovat. Bude 

použit nát�r Baumit UniPrimer. Penetrací bude zajišt�no zvýšení p�ídržnosti omítky 

k základní vrstv� a snížení savosti podkladu. Penetra�ní nát�r lze provád�t po 

vyzrání a vyschnutí základní vrstvy, u Baumit ProContact je tato doba 7 dní. P�i 

nep�íznivých klimatických podmínkách se doba vyzrání a vyschnutí prodlužuje. 

P�ed vlastním nanášením penetra�ního nát�ru se malé nerovnosti p�ebrousí 

skelným papírem. Nát�r bude nanášen pomocí vále�ku nebo zednické št�tky. 

Baumit UniPrimer se dodává v barevných odstínech, to usnad�uje kontrolu 

nanesení penetrace a snižuje riziko barevných odchylek povrchové vrstvy. V míst�, 
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kde budou použity obkladní desky, základní vrstvu nepenetrujeme. Omítkovou 

vrstvu lze nanášet po 24 hodinách po nanesení penetrace. 

 

9.6.9 Provedení omítky 
 

Tenkovrstvé omítky se natahují na zaschlý podkladní nát�r sm�rem od shora 

dol� pomocí nerezového hladítka a textura se následn� upravuje pomocí plastového 

hladítka. Omítka bude dodávána v kbelících po 25 kg, jednotlivé kbelíky budou 

p�ed zpracováním promíchány rota�ním míchadlem do homogenní sm�si. Teplota 

podkladu a okolního vzduchu smí být v rozmezí od + 8 °C do + 25 °C. P�i nanášení 

je nutné se vyvarovat p�ímému slune�nímu zá�ení, v�tru a dešti. P�ípadná zvýšená 

vlhkost vzduchu, nižší teplota a provád�ní na p�ímém slunci ovliv�ují dobu zrání a 

mohou zp�sobit nerovnom�rnost odstínu po vyschnutí omítky. Nejprve budou 

provedeny špalety oken, poté až velké plochy fasády. Pohledov� ucelené plochy je 

nutné provád�t v jednom pracovním záb�ru. P�erušení omítky lze na hranici 

rozdílných barevných odstín�, na nárožích a jiných vodorovných a svislých 

hranách. P�i realizaci je t�eba napojovat nanášený materiál takzvan� „živý do 

živého“, tedy okraj nanesené plochy p�ed pokra�ováním nesmí zaschnout. Omítká�i 

budou na lešení v jednotlivých patrech pod sebou a budou nanášet omítku stejnou 

rychlostí, aby bylo zajišt�no správné napojení. Styk více barevných odstín� omítky 

v jedné ploše se vytvo�í nalepením zakrývací pásky a jejím okamžitém stržení po 

zhotovení povrchové úpravy. Po jejím zaschnutí se p�elepí zakrývací páskou již 

hotová hrana tak, aby nedošlo p�i pokra�ování k jejímu zne�išt�ní. P�i kone�né 

úprav� omítky je t�eba dbát, aby úprava byla na všech místech plochy fasády 

provád�na stejným zp�sobem. Mohlo by dojít k rozdílnému rozložení textury 

omítky a za denního sv�tla by byly rozdíly z�ejmé lidským okem, což je zásadn� 

nežádoucí. Pro p�ípravu a zpracování omítek je t�eba používat výhradn� nerezové 

a plastové ná�adí a pom�cky. P�ed zahájením provád�ní omítek musí být zajišt�na 

ochrana p�ed zne�išt�ním p�ilehlých a prostupujících konstrukcí, oplechování 

parapet� atd. Pokud dojde ke zne�išt�ní t�chto konstrukcí, musejí se co nejd�íve po 

vyhotovení omítek o�istit. 
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9.6.10 Provedení obkladu z um�lého kamene  
 

P�i lepení obklad� použijeme metodu oboustranného lepení. Lepící hmota 

se bude nanášet jak na podklad, tak na obklad. P�i provád�ní obkladu je nutno nejen 

dodržovat objektové dilata�ní spáry pomocí dilata�ního profilu V nebo E, které 

procházejí celou skladbou zateplovacího systému, ale i dilata�ní spáry obkladu. Ty 

se provedou v polích max. 4x4 m. Vytvá�í se pomocí pružné spárovací hmoty pouze 

v obkladu. Dilata�ní spáry musejí být dále na ost�ní a nadpraží oken a dve�í. Tyto 

spáry se vytvá�ejí pomocí pružné spárovací hmoty pouze v obkladu. 

 

9.7 STROJE A POM�CKY 
 
9.7.1 Stroje 
 

• 1x Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 

• 1x Man TGA 26.413 s hydraulickou rukou Fassi F170 A.24 

• 2x Ru�ní míchadlo SCHEPPACH PM 1200 

• 2x p�íklepová vrta�ka Bosch PSB 500 RE 

• 2x AKU vrtací šroubovák Bosch PSB 1800 LI-2 

 
9.7.2 Pom�cky a ru�ní ná�adí 
 

Vodováha, linkovací brnka�ka, úhelník, svinovací metr 5 m, kladivo, 

šroubovák, pila na polystyren, rohová lžíce vnit�ní, rohová lžíce vn�jší, špachtle, 

gumová palice, ocelový brousek, nerezové hladítko hladké, hladítko plastové, 

ozubené hladítko, zednická lžíce, fasádní vále�ek, odlamovací n�ž, srovnávací la�. 

 

9.7.3 Osobní ochranné pom�cky 
 

Ochranné brýle, rukavice, pracovní od�v, pracovní obuv, reflexní vesta a 

pracovní helma
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9.8 JAKOST A KONTROLA 
 

Kontroly provedených prací budou probíhat pod dozorem mistra, 

stavbyvedoucího a technického dozoru investora. 

 

9.8.1 Kontrola vstupní 
 

Vstupní kontrolu provádí stavbyvedoucí za ú�asti technického dozoru 

investora. 

Kontroluje se p�edevším:  

• Osazení všech výplní otvor� (okna, dve�e apod.)  

• Kontrola stavebního materiálu (množství, druh, požadovaná kvalita)  

• Kontrola (shoda) PD  

• Stav podkladu  

• P�ipravenost pracovišt�  

• Kontrola pracovník�  

• Kontrola lešení 

 

9.8.2 Kontrola meziopera�ní 
 

Je kontrolován postup provád�ných prací dle technologického p�edpisu a 

projektové dokumentace a dodržování BOZP. 

 

9.8.3 Kontrola výstupní 
 

Výstupní kontrolu provádí stavbyvedoucí s technickým dozorem investora. 

Kontroluje se celkové zhotovení prací a kvalita materiálu v souladu s projektovou 

dokumentací a technologickým p�edpisem. O kontrole a kvalit� provedených prací 

bude vyhotoven zápis do stavebního deníku.  

 

Podrobný popis všech kontrol je uveden v kapitole 10. Kontrolní a zkušební 

plán. 
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9.9 BOZP 
 

P�ed zahájením veškerých prací musejí být p�íslušní pracovníci seznámeni 

a proškoleni p�edpisy BOZP. Po proškolení bude sepsán záznam o uskute�n�ném 

proškolení pracovník�, kte�í svými podpisy stvrdí ú�ast na proškolení o BOZP do 

stavebního deníku. Veškeré práce budou provád�ny v souladu s p�íslušnými 

platnými zákony a p�edpisy.  

 

9.9.1 Legislativa 

B�hem prací budou dodržovány následující právní p�edpisy: 

• Zákon �. 262/2006 Sb., zákoník práce 

• Na�ízení vlády �. 136/2016 Sb., kterým se m�ní na�ízení vlády �. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci na staveništích 

• Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo 

do hloubky 

• Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a 

ná�adí 

• Vyhláška �. 20/2012 Sb., kterou se m�ní vyhláška �. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby 

• Zákon �. 309/2006 Sb., o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci 

• Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb., o podrobn�jších požadavcích na 

pracovišt� a pracovní prost�edí 

• Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví p�i práci 

 

Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby pat�í: 

• Vybavení všech pracovník� základními osobními ochrannými pom�ckami 

(pracovní od�v, pracovní boty, p�ilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, 
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ochranné brýle, ochranná sluchátka, rukavice a obuv). P�i poškození 

n�kterého prvku z pracovních pom�cek si pracovník ihned vym�ní 

p�íslušnou pom�cku, která bude uskladn�na ve skladovacím kontejneru. 

• Evidence všech pracovník�, kte�í se na stavb� vyskytují (�as p�íchodu a 

odchodu) 

• Zhotovitel je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickým 

postupem prací, které budou vykonávat. 

• Zhotovitel je povinen vést evidenci o provedení zkoušek a školení, odborné 

a zdravotní zp�sobilosti pracovník�. 

• Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené 

pracovními a technologické postupy a s tím spojené další povinnosti, o 

kterých byli informováni p�i školení. 

 

9.9.2 Plán rizik 
 
Pád pracovníku z výšky 

Nejvážn�jším rizikem p�i pracích na obvodovém plášti je pád z výšky, 

který hrozí p�i následujících pracovních procesech: 

• P�i montáži/demontáži lešení 

• Pád z lešení  

• Pád z žeb�íku 

 

Opat�ení ke snížení rizik p�i (de)montáži lešení: 

• (de)montáž lešení provádí pouze oprávn�ní pracovníci 

• Montáž lešení provádíme p�esn� dle technologického postupu 

(správné kotvení, ztužení, osazení zábradlí, všechny dílce musí být 

zajišt�ny zarážkami, podlahové dílce budou osazeny ve všech 

polích, žeb�íkové výstupy kotvíme oboustrann� a umis�ujeme 

st�ídav�, vzdálenost mezi lešením a budovou nesmí p�ekro�it 

250 mm) 

• Demontované sou�ásti lešení se nesmí shazovat na zem. 
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• Pracovníci musí používat stanovené osobní ochranné pracovní 

pom�cky, zvlášt� ochranné p�ilby a osobní jišt�ní zam�stnance. 

Místa ukotvení musí být stanovena tak, aby délka pádu p�i použití 

bezpe�nostního pásu byla nejvíce 0,6 m. P�i použití bezpe�nostního 

postroje bez tlumi�e maximální délka pádu 1,5 m, p�i použití 

bezpe�nostního pásu s tlumi�em nejvíce 4 m. 

 

Opat�ení ke snížení rizik pádu z lešení nebo žeb�íku: 

• Veškeré práce provádí pouze pracovníci proškoleni o práci ve výškách 

• Pracovníci budou dodržovat všechny bezpe�nostní pravidla a p�edpisy o 

nichž budou proškoleni 

• Na lešení neskladujeme žádné ná�adí ani materiál, udržujeme �istotu 

• Nenakláníme se a nep�ibližujeme se k volným okraj�m 

• Mezery mezi podlahovými prvky sm�jí být nejvýše 2,5 cm 

• Podlahy mohou mít výstupky do 3 cm, u nároží lešení do 5 cm. 

• Výška zábradlí je nejmén�1,1 m a výška zarážky 15 cm. 

• Zábradlí u vnit�ních okraj� podlah se nemusí provád�t, pokud mezera mezi 

podlahou a p�ilehlou st�nou je menší než 25 cm.  

• Výstupy do jednotlivých pater lešení nesm�jí být nad sebou.  

• Žeb�íky musí p�esahovat horní podlahu nejmén� o 1,1 m. 

• Sklon žeb�íku 3:1 a otvory v podlaze, umož�ující výstup nebo sestup musí 

mít rozm�ry nejmén� 50 x 60 cm. 

 
Pád materiálu/ná�adí z výšky 

Dalším rizikem p�i práci hrozí pád materiálu z výšky na osoby na zemi 

nebo 

na nižších patrech lešení: 

• Pád materiálu/ná�adí z lešení 

• Pád materiálu/ná�adí ze stavebního výtahu 

 

Opat�ení ke snížení rizik proti pádu materiálu nebo ná�adí z výšky: 

• Pracovníci jsou �ádn� proškoleni o práci na lešení 
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• Materiál nebo ná�adí ukládáme ve výšce tak, aby nedošlo k jeho shození 

nebo sklouznutí 

• P�ebyte�ný materiál nebo ná�adí na lešení nenecháváme 

• Stavební výtah p�ed použitím kontrolujeme, použít lze jen v dobrém 

technickém stavu 

• Stavební výtah nep�et�žujeme (max. nosnost osoby 500 kg, materiál 850 

kg) 

• Materiál nebo ná�adí zvedané pomocí stavebního výtahu umis�ujeme do 

výtahu tak aby nemohlo dojít k pádu.  

• Pod zvedacím mechanismem stavebního výtahu se nesmí nacházet žádné 

osoby 

 

Zran�ní od elektrického nebo ru�ního ná�adí 

• Poran�ní od proudu elektrické energie 

• Nebezpe�í úrazu p�i práci s p�íklepovou vrta�kou p�i kotvících pracích 

• Nebezpe�í úrazu p�i práci s míchadlem (vst�iknutí míchané látky do o�í) 

 

Opat�ení ke snížení rizik p�i práci a manipulaci s ná�adím: 

• Pracovníci jsou �ádn� proškoleni o práci s elektrickým ná�adím 

• Veškeré ná�adí je ve správném technickém stavu 

• Vedení elektrické energie a ná�adí udržujeme v suchém prost�edí 

• Dbáme p�edpis� od výrobce a ná�adí nep�et�žujeme 

• Zapnutým elektrickým ná�adím nemí�íme proti jiným osobám 

• S ostatním ru�ním ná�adím zacházíme opatrn� a snažíme se p�edejít 

úraz�m na sob� a dalších osobách 

 

9.10 EKOLOGIE 
 

Odpady vzniklé p�i výstavb� budou likvidovány v souladu se zákonem �. 

185/2001 Sb., o odpadech, v platném zn�ní, v�etn� souvisejících p�edpis� a 

na�ízení. Jednotlivé odpady budou rozt�íd�ny dle vyhlášky �. 93/2016 Sb., katalog 
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odpad�. Odpad bude odvážen do sb�rného dvora ve Ždírci nad Doubravou, který 

p�ijímá všechny níže zmín�né druhy odpady (v�etn� nebezpe�ného odpad�). 

 

Tab. �. 9 výpis odpad� vzniklých p�i výstavb� [3] 

Katalogové 

�íslo 

Druh odpadu Kategorie 

odpadu 

Likvidace 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly  Ostatní Sb�rný dv�r  

15 01 02 Plastové obaly Ostatní Sb�rný dv�r 

15 01 06 Sm�sné obaly Ostatní Sb�rný dv�r 

17 03 02  Plasty Ostatní Sb�rný dv�r 

17 04 05  Železo a ocel Ostatní Sb�rný dv�r 

17 06 04  Izola�ní materiály neuvedené pod 

�ísly  

17 06 01 17 06 03 

Ostatní Sb�rný dv�r 

20 01 01  Papír a lepenka Ostatní Sb�rný dv�r 

20 03 01 Sm�sný komunální odpad Ostatní Sb�rný dv�r 
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10.1 POPIS KONTROL  

 

10.1.1. Vstupní kontroly 

Kontrola projektové dokumentace  

Kontrolují se a definují se pracovní �innosti související s projektovou 

dokumentací, která je aktuální, odsouhlasená investorem, zkontrolována 

technickým dozorem investora a stavbyvedoucím. Je p�edevším kontrolována 

kompletnost, srozumitelnost a správnost jednotlivých výkres� projektové 

dokumentace.  

 

Kontrola p�ipravenosti staveništ� a pracovišt� 

Stavbyvedoucí kontroluje p�ipravenost staveništ� pro provád�ní 

kontaktního zateplovacího systému. Budou využívány již zbudované staveništní 

komunikace a sociální a hygienické zázemí pro pracovníky.  

  

Kontrola lešení  

Kontrola lešení je provád�na stavbyvedoucím hned po postavení lešení. 

Kontroluje se p�edevším �ádné provedení z�ízeného lešení (dostate�ný, ale 

bezpe�ný odstup lešení od hrany fasády, �ádné kotvení lešení, umíst�ní 

bezpe�nostních sítí, stabilita lešení a zábradlí). O kontrole bude zhotoven zápis do 

stavebního deníku.  

 

Kontrola provedení p�edchozích prací 

Stavbyvedoucí kontroluje provedenou montáž st�nových panel� a osazení 

výplní otvor�. St�nové panely musí být provedeny v požadované rovinnosti, aby 

bylo možné �ádn� provést kontaktní zateplovací systém. Pro tepelnou izolaci z XPS 

lepenou formou obvodového pásku a ter�� a dodate�n� kotvenou talí�ovými 

hmoždinkami je maximální odchylka rovinatosti 20 mm/m. Pro tepelnou izolaci z 

minerálních desek celoplošn� lepených a dodate�n� kotvených talí�ovými 

hmoždinkami je maximální odchylka rovinatosti 10 mm/1 m. Ve chvíli, kdy by 

byly v�tší nerovnosti je nutné provést lokální nebo celoplošné vyrovnání st�ny 
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vhodným materiálem. P�ed za�átkem montáže kontaktního zateplovacího systému 

musí být osazeny všechny výpln� otvor�. 

 

Kontrola jakosti a skladování materiálu 

Mistr kontroluje, jestli dodaný materiál odpovídá projektové dokumentaci, 

objednávce a je v souladu s dodacím listem. Zkontroluje množství, geometrické 

rozm�ry, nepoškozenost a �istotu materiálu. Dále mistr kontroluje, zda nedošlo 

k poškození materiálu b�hem dopravy, manipulace a vykládky. Mistr dále 

kontroluje skladování a uložení sypkých hmot uvnit� objektu. Skladování 

izola�ních desek bude na dodaných paletách taktéž uvnit� objektu. Veškeré dodací 

listy musejí být uschovány. 

 

Kontrola montážního ná�adí 

Mistr zkontroluje kompletnost všech stroj�, pom�cek a ná�adí. Zkontroluje 

správnost typu p�ístroj�. Ov��í jejich použitelnost, funk�nost, kompletnost 

p�íslušenství a technické listy. 

 

Kontrola stavu podkladu 

Stavbyvedoucí zkontroluje stav podkladu. Podklad pro provád�ní systému 

Baumit musí spl�ovat soudržnost podkladové konstrukce minimáln� 0,2 MPa, s tím 

že nejmenší jednotlivá p�ípustná hodnota musí být minimáln� 0,08 MPa. P�ípadné 

vyrovnávky podkladu je nutné provád�t výhradn� z materiál�, které vykazují tuto 

soudržnou pevnost. Dále provede stavbyvedoucí vizuální kontrolu, pokud se objeví 

na povrchu podkladu ne�istoty �i mastnota, musí být podklad omyt tlakovou vodou. 

 

10.1.2 Meziopera�ní kontroly 

 

Kontrola klimatických podmínek 

Stavbyvedoucí spolu s mistrem kontrolují každý den po�así. Práce na 

kontaktním zateplovacím systému mohou probíhat pouze za p�íznivých 

klimatických podmínek. P�i zpracování lepících hmot nesmí teplota podkladu a 

okolního vzduchu klesnout pod + 5 °C a vystoupat nad + 30°C.  
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Lepící a st�rkové hmoty nesm�jí být p�i nanášení vystaveny p�ímému slune�nímu 

zá�ení, v�tru ani dešti. P�i zhotovení silikonových omítek nesmí teplota podkladu a 

okolního vzduchu klesnout pod + 8 °C a vystoupat nad + 25°C. P�i vysokých 

teplotách a p�ímém slune�ním zá�ení m�že dojít k poškození stavebního materiálu, 

rychlému vysychání lepidel a omítek. P�i nízkých teplotách m�žou vzniknout 

objemové zm�ny v lepících hmotách a omítkách, musíme také po�ítat s jejich 

pomalejším vysycháním. P�i silném v�tru (více jak 11 m/s), silném dešti, husté mlze 

a snížené viditelnosti musí být práce ukon�eny. Po�así je nutné zapisovat do 

stavebního deníku. 

 

Kontrola zakládacího profilu 

Mistr provádí kontrolu osazení zakládacího soklového profilu. Kontroluje 

výšku osazení, vodorovnost profilu, provedení roh�, kotvení profilu, které musí být 

minimáln� 3 ks kotvících hmoždinek na 1 bm, dále kontroluje napojování 

jednotlivých profil� spojkami PV 30 s mezerou pro dilataci 2-3 mm. Mistr 

zkontroluje, zda nebyl použit kratší zakládací profil jak 300 mm. Dále provede 

kontrolu ut�sn�ní spáry mezi profilem a podkladem, která musí být ut�sn�na lepící 

hmotou. 

 

Kontrola lepení izola�ních desek 

Mistr pr�b�žn� provádí kontrolu lepícího tmelu, ten musí být p�ipravován 

dle pokyn� výrobce. Kontroluje se jeho konzistence – správný pom�r zám�sové 

vody. Na izola�ní desku z XPS je nanášen obvodový ráme�ek tlouš�ky 20–30 mm 

a 3 vnit�ní ter�e. Po p�iložení a p�itla�ení desky k podkladu vznikne lepený spoj, 

který musí tvo�it minimáln� 40–60 % p�ilepené plochy desky. Na izola�ní desky z 

minerálních vláken nanášíme lepidlo celoplošn�, na jejich rubovou stranu pomocí 

h�ebenového hladítka. Kontrolujeme rovinnost lepení desek za pomoci 2 m lat�, 

kdy mezní odchylka nesmí být v�tší jak 5 mm. Desky musí být lepeny v ploše i 

nároží na vazbu. Kontroluje se dodržení minimálního p�eložení desek v ploše, které 

je 100 mm. V nároží musí být desky p�eloženy o jejich tlouš�ku. Není dovoleno 

používat menší zbytek desky než 150 mm a je zakázáno skládat výšku desky ze 

zbytk�.  
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Kontrola kotvení izola�ních desek 

Mistr p�i kotvení kontroluje použití p�edepsaných hmoždinek, jejich délku, 

správný po�et kus�, v tomto p�ípad� je to 8ks/m2, správné rozmíst�ní hmoždinek, 

kolmost k podkladu a kvalitu provedení. P�ed vrtáním je p�edevším kontrolována 

délka vrtáku, která musí být o 10 mm delší, než samotná délka hmoždinky a pr�m�r 

vrtáku, který musí být shodný s pr�m�rem hmoždinky.  

 

Kontrola osazení parapet� 

Mistr kontroluje osazení parapetu, p�edevším p�ipevn�ní šroub� k rámu, 

osazení šroub� krytkami a sklon parapetu, který má být 3° ve sm�ru od fasády. 

P�esah parapetu p�ed fasádu musí být minimáln� 40 mm.  

 

Kontrola provedení základové vrstvy 

Stavbyvedoucí spolu s mistrem zkontrolují p�ed zapo�etím základové vrstvy 

�istotu a vlhkost izola�ních desek, správné osazení diagonálního ztužení u otvor�, 

osazení parapet�, osazení rohových, podparapetních, okapních a p�ipojovacích 

profil�. P�i provád�ní se kontrolují p�esahy jednotlivých pás� sklotextilní sí�oviny, 

které musí být minimáln� 100 mm p�es sebe. Textilie musí být uložena bez záhyb� 

a musí být dodržována správná konzistence st�rkové hmoty. Po zhotovení základní 

vrstvy se provádí kontrola rovinatosti, tu provádíme pomocí 1 m lat�, odchylka 

rovinatosti nesmí p�ekra�ovat hodnotu maximálního zrna v omítce zv�tšenou o 0,5 

mm. V tomto p�ípad� je tedy maximální odchylka rovinatosti 2,5 mm na 1 m lat�. 

Sklotextilní sí�ovina musí být celoplošn� zakrytá lepícím tmelem. Základní vrstva 

Baumit ProContac je v ideálním p�ípad� vyzrálá a vyschlá za 7 dní.  

 

Kontrola provedení penetrace 

Mistr kontroluje, zda je penetrace provedená celoplošn�.  

 

Kontrola provedení povrchové úpravy 

Musí být dodržena technologická p�estávka 24 hodin po nanesení penetrace. 

P�ed zahájením mistr kontroluje �istotu napenetrované základní vrstvy. P�ed 

nanášením omítky se kontroluje její správné rozmíchání do homogenní sm�si. Po 
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provedení omítky stavbyvedoucí kontroluje strukturu omítky, která musí být v 

ploše rovnom�rná, bez z�etelných estetických vad a bez p�ed�l� v místech napojení 

jednotlivých pracovních záb�r�. 

 

10.1.3 Výstupní kontroly 

 

Kontrola geometrické p�esnosti 

Stavbyvedoucí a technický dozor investora provedou kontrolu výškového a 

polohové osazení kontaktního zateplovacího systému podle projektové 

dokumentace. Dále provedou kontrolu rovinatosti, v tomto p�ípad� je maximální 

odchylka rovinatosti 2,5 mm na 1 m lat�. 

 

Kontrola �istoty povrch� 

Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora provedou vizuální 

kontrolu �istoty výplní otvor�, parapet� a p�íslušenství fasády. Dále zkontrolují 

�istotu okolních ploch. V p�ípad� zjišt�ní nedostatk�, musí být tyto nedostatky 

odstran�ny p�ed demontáží lešení. 

 

Kontrola barevnosti odstínu 

Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora provedou vizuální 

kontrolu barevnosti fasády. Výsledný barevný tón fasády se m�že odlišovat od 

p�edlohy vzorníku. Barevný tón je ovlivn�n technikou tisku vzorníku, rozdílem 

materiálu výrobku a tiskové barvy, strukturou a savostí podkladu, teplotou b�hem 

vysychání a sv�telnými podmínkami, protože stejný odstín m�že být na odlišných 

strukturách omítky a za rozdílných sv�telných podmínek vnímán rozdíln�. 

 

Seznam norem: 

�SN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí  

�SN EN 12811-1 Do�asné stavební konstrukce – �ást 1: Pracovní lešení – 

Požadavky na provedení a obecný návrh 

�SN 73 2901 Provád�ní vn�jších tepeln� izola�ních kompozitních systém (ETICS)  
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�SN 73 0212-3 Geometrická p�esnost ve výstavb�. Kontrola p�esnosti. �ást 3: 

Pozemní stavební objekty  

�SN 73 0205 Geometrická p�esnost ve výstavb�. Navrhování geometrické 

p�esnosti  

�SN 73 3610 Navrhování klempí�ských konstrukcí  

�SN EN 13914-1 Navrhování, p�íprava a provád�ní vn�jších a vnit�ních omítek – 

�ást 1: vn�jší omítky 

Seznam legislativních dokument�: 

499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 

183/2006 Sb. Stavební zákon 
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V této kapitole je zpracován položkový rozpo�et v�etn� výkazu vým�r pro 

hlavní stavební objekt SO 01 Bytový d�m. Rozpo�et byl zpracován v programu 

BUILDpower S a je p�ílohou P.15. Položkový rozpo�et SO01. 
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V této kapitole je zpracovaný sí�ový graf procesu výstavby pro stavbu 

bytového domu a stavbu místní pozemní komunikaci. Výstavba místní komunikace 

je podmi�ující pro stavbu bytového domu. Ob� stavby se budou navzájem �asov� 

prolínat a budou na sebe navazovat. V sí�ovém grafu jsou znázorn�ny �innosti od 

investi�ního rozhodnutí p�es projektovou dokumentaci, stavební povolení, 

výb�rové �ízení, výrobní p�ípravu, realizaci stavby, kolauda�ní �ízení až po p�edání 

stavby k užívání. Sí�ový graf je p�ílohou P.16. 
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ZÁV�R 
 

Cílem mé diplomové práce byl stavebn� technologický projekt výstavby 

bytového domu ve Ždírci nad Doubravou. Všechny body, které jsem si na za�átku 

stanovila se mi poda�ilo splnit.  

Prvn� jsem vyhotovila pr�vodní a souhrnnou technickou zprávu k danému 

objektu, to mi více p�iblížilo daný projekt. Vy�ešila jsem širší dopravní vztahy, 

v�etn� dopravních tras pro zásobování stavby a stanovila jsem plán zajišt�ní 

materiálových zdroj� pro prefabrikované dílce v závislosti na �asovém plánu, který 

jsem vypracovala podrobný pro objekt bytového domu. Dále jsem sestavila �asový 

a finan�ní plán po objektech, ze kterého je vid�t finan�ní �erpání. Sestavila jsem 

položkový rozpo�et v�etn� výkazu vým�r.  Popsala jsem hlavní technologické 

etapy stavebního objektu. Navrhla jsem za�ízení staveništ� pro t�i technologické 

etapy, a to pro zemní práce, hrubou vrchní stavbu a pro dokon�ovací práce. 

V technologickém p�edpisu jsem popsala provád�ní kontaktního zateplení objektu 

a vypracovala pro tuto �innost kontrolní a zkušební plán. Porovnala jsem variantní 

�ešení tepelné izolace z finan�ního a tepelného hlediska. Sestavila jsem sí�ový graf 

procesu výstavby od investi�ního rozhodnutí až po p�edání stavby k užívání.  

P�i zpracování diplomové práce jsem využila znalosti nabité p�i studiu. Ke 

zpracování jsem použila program Contec, ve kterém jsem vytvo�ila �asový plán 

hlavního stavebního objektu. K sestavení rozpo�tu s výkazem vým�r jsem použila 

program BUILDpower S, ve kterém jsem sestavila i propo�ty ostatních objekt�. 

V programu ArchiCAD jsem vypracovala veškeré výkresy.  
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