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Abstrakt 

Tato bakalářská práce řeší technologickou etapu provádění horní hrubé stavby výrobní 

haly. Hlavním nosným prvkem je montovaný železobetonový skelet opatřený 

předsazeným obvodovým pláštěm z cihel POROTHERM, který je zateplen kontaktním 

systémem ETICS. Střešní konstrukce objektu není součástí práce. Práce obsahuje: 

výkaz výměr, rozpočet, časový plán, technologické předpisy, zásady organizace 

výstavby, porovnání způsobu provádění a ceny dvou technologií zateplení. 
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Abstract 

This bachelor thesis deals with the technological phase of implementing the upper shell 

construction of a factory building. The main supporting element is a prefabricated 

reinforced concrete frame, with a peripheral shell of bricks POROTHERM insulated 

using contact system ETICS. The roof structure is not part of this thesis. This document 

includes: inventory of quantities, budget, schedule, technical regulations, organizational 

principles of construction and a comparison of the methods and implementations of two 

insulation technologies.  
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá výstavbou horní hrubé stavby výrobní haly v areálu 

firmy SIWE a.s. v Olomouci. Objekt bude sloužit jako výrobna forem na lisování 

vnitřních plechových dílů pro automobily. Hlavní nosnou konstrukci tvoří 

železobetonový prefabrikovaný skelet s předsazeným obvodovým pláštěm z cihel 

POROTHERM. Cílem bylo vytvořit stavebně-technologické řešení jednotlivých etap 

výstavby včetně určení doby trvání, rozpočtu nákladů na výstavbu a bilance potřeby 

pracovníků. Tento projekt jsem si vybral z důvodu různorodosti prováděných činností, 

používaných strojů a rozsahu prací. 
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1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY 

1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVB Ě 

STAVBA:  

 AREÁL FIRMY SIWE a.s.   

 Parcely č. 501/1 (498, 499, 500) 

 k.ú. Bystrovany 

OBJEDNATEL: 

SIWE a.s. - výroba nástrojů 

Jana Sigmunda 79 

 783 50 LUTÍN 

ZHOTOVITEL: 

 GEMO spol. s.r.o., 

 Blanická 19, 772 35 Olomouc 

1.2 ZHODNOCENÍ STAVENIŠT Ě 

Pozemek pro stavbu byl investorovi pronajat firmou IN&CO. Pozemek má rovinný 

charakter a v současné době je zcela volný - bez jakýchkoli pozemních objektů, 

podzemních sítí, porostů. Křížení a souběh přípojek areálu s okolními sítěmi řeší 

koordinační výkres stavby a projekty jednotlivých přípojek. Pozemek není zatížen 

ochrannými pásmy. Cíp pozemku (nejblíže k řece Bystřičce) sice zasahuje do jejího 

inundačního pásma, nicméně ±0,000 objektů je minimálně o 70 cm výše. V současné 

době je pozemek vyjmut ze ZPF. Výstavby areálu je v souladu s územním plánem 

města. V této dokumentaci je využití pozemku vráceno pro výrobu a pracovní 

příležitosti.[1]  
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1.3 PŘEHLED POUŽITÝCH A VYKONANÝCH PR ŮZKUM Ů, 

POUŽITÉ PODKLADY 

Území stavby bylo podrobně prozkoumáno technickým atelierem Stavoprojektu 

pod vedením RNDr. Šťastného. 

Byl zpracován: 

• Polohopisný a výškopisný plán 1:500. 

• Zakázka číslo 43-0328/002. 

• Inženýrsko-geologický průzkum pozemku. 

• Zakázkové číslo 43-0328/001. 

• Hodnocení radonového rizika. 

• Zakázkové číslo 44-4204/485. 

Polohopisné a výškopisné údaje jsou součástí koordinačního výkresu stavby, výtah 

z IGP a hodnocení radonového rizika jsou součástí dokladové části projektové 

dokumentace. Podrobné údaje budou předány dodavatelské firmě a investorovi. 

Na pozemku byl též vykonán vlastní průzkum z hlediska vysoké zeleně, kterou objekt 

SO.04 VENKOVNÍ KANALIZACE nesmí narušit.[1]  

1.4 PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU 

Řeší SO.14 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY. V rámci tohoto 

objektu budou provedeny tyto práce: 

• zásyp stávajícího zemního příkopu, 

• zhutněný násyp pro pilotovací rovinu, 

• osazení panelové plochy vjezdu na staveniště.[1]  
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2 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN Ě 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

2.1 POŽADAVKY NA CELKOVÉ URBANISTICKÉ A 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

Urbanistické řešení stavby podmiňuje tvar a velikost stavební parcely. Zástavba je 

koncipována formou monobloku. Ve vstupní části areálu je situováno parkoviště 

osobních vozidel. Monoblok výrobního závodu začíná administrativní a sociální 

budovou, která je řešena z hlediska architektonického nejnáročněji. Ostatní výrobní 

objekty navazující na administrativní a sociální budovu jsou řešeny co nejjednodušeji 

s maximálním ohledem na technologickou náplň objektů. Výrobní objekty zakrývají 

venkovní skládky, které jsou navrženy v zadní části areálu.[1]  

2.2 POŽADAVKY NA DISPOZI ČNÍ ŘEŠENÍ 

Dispozici výrobních hal předurčuje technologický tok zpracování materiálu. Vstup 

zaměstnanců je řešen přímo z administrativní a sociální budovy. Materiál bude do hal 

navážen vraty ze zadní části areálu - vrata budou umožňovat případný vjezd kamionu až 

do prostoru nástrojárny. Komunikaci a dopravu v halách budou umožňovat 3 m široké 

pruhy, doprava větších výrobků bude realizována pomocí mostových jeřábů. Výrobní 

odpad bude odstraňován podzemními dopravníky třísek do zadní části areálu. Zde jsou 

stanoviště mobilních kontejnerů, kterými bude odpad svážen do specializovaných firem 

ke zneškodnění. Část technologie tvoří stroje s vysokou náročností na kvalitu okolního 

prostředí (kontrola a měření a elektrojiskrové obrábění). Pro tato zařízení (včetně 

skladu) budou na části půdorysu hal vytvořeny vestavky.[1]  

K hlavním halám budou přistavěny přístavky odpadového hospodářství, 

kompresorovny, trafostanice a skladů hořlavin. 
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2.3 ZÁSADNÍ POŽADAVKY NA STAVEBN Ě TECHNICKÉ 

ŘEŠENÍ 

SO.01 Administrativní a sociální budova 

Bude založena na železobetonových pasech. Svislé konstrukce budou zděny z cihelných 

bloků POROTHERM. Střešní nástavba a příčky budou provedeny z tvárnic YTONG. 

Vodorovné konstrukce jsou navrženy z monolitického železobetonu armovaného sítěmi 

s přídavnou výztuží v místech největšího namáhání. Střešní roviny kolem nástavby 

budou vytvořeny sbíjenými dřevěnými vazníky s pobíjením. Odvětrání bude zajištěno 

v rovině vazníků. Střecha nástavby bude provedena v dřevěných krokvích se zavěšeným 

tepelně izolačním sádrokartonovým podhledem. Střešní krytiny budou tvořit těžké pásy 

s barevným sypaným povrchem. 

SO.02, 03 Nástrojárna a zkušebna  

Výrobní haly budou založeny na pilotách. Nosné sloupy budou vetknuty do rozšířeného 

zhlaví pilot. Na těchto zhlavích budou osazeny železobetonové prahové nosníky, které 

budou  tvořit základy pro obvodové stěny. Na vrcholech sloupů budou osazeny 

železobetonové plnostěnné vazníky a ztužidla. Nosná konstrukce střešního pláště je 

tvořena železobetonovými kazetovými deskami, část z nich bude mít vynecháno střední 

pole pro světlíky. Způsob provedení světlíků bude podložen světelně technickým 

výpočtem a bude definitivně rozhodnut v další fázi PD. Je počítáno s pevným zasklením 

komůrkovým polykarbonátem. Obvodové stěny budou vyzděny z cihelných bloků 

POROTHERM s mezilehlými zaizolovanými věnci. Střešní skladba bude navržena 

pro jednoplášťovou odvětranou střechu se stejným povrchem jako SO.01. Omítky vnější 

i vnitřní budou vápenné hladké. Sokl bude zvenku obložen dlažbou TAURUS. Podlahy 

budou mít speciální vysokozátěžový povrch (vsypové podlahy ARMOREX). 

V okenních otvorech budou ocelová okna JUTA. Dvoje vrata, která budou umožňovat 

vjezd kamiónů až do prostoru nástrojárny, jsou požadována v provedení sekčním, 

ostatní vrata budou zateplená, průmyslová z oceli. Klempířské, zámečnické a truhlářské 

výrobky - dtto SO.01.[2]  
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Na objektech SO.01,02,03 bude provedeno zateplení kontaktním zateplovacím 

systémem ETICS polystyrenovými deskami. Viz. Technologický předpis pro zateplení. 

2.4 POŽADAVKY NA POHYB T ĚLESNĚ POSTIŽENÝCH OSOB 

Ve středním poli parkingu je situováno širší parkovací místo, umožňující příjezd osoby 

s tělesným postižením. Přístup z parkingu do budovy je řešen bezbariérově. V přízemí 

administrativní a sociální budovy je WC s parametry osoby se sníženou schopností 

pohybu.[1]  

2.5 ÚPRAVY PLOCH A PROSTRANSTVÍ 

Volné plochy v areálu a před areálem budou zatravněny a osazeny zelení dle projektu 

sadových úprav.[2]  

2.6 OPLOCENÍ 

Obě delší strany pozemku jsou vymezeny stávajícími ploty. Na východní straně dojde 

na stávajícím plotu pouze k výměně pletiva, na západní straně je plot už dožilý, takže 

bude realizován zcela nově. Tento plot bude z drátěného pletiva na ocelových sloupcích 

a bude kopírovat skutečnou majetkovou hranici. Zadní strana pozemku bude uzavřena 

též pletivovým plotem na ocelových sloupcích. Čelní strana pozemku bude opatřena 

oplocením v kombinaci ocelových mříží a betonových štípaných tvarovek FACE 

BLOCK. Z pohledových hledisek dojde též k částečné náhradě pletivového plotu 

AGROSTAVU FACE BLOCKovou zdí.[1]  
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3 ÚDAJE O TECHNICKÉM NEBO VÝROBNÍM 

ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGII HLAVNÍ VÝROBY 

3.1 VÝROBNÍ PROGRAM 

Výrobní program je založen na výrobě lisovacích nástrojů pro lisování plechových dílů 

především pro automobilový průmysl. Maximální hmotnost obráběných dílů lisovacích 

nástrojů bude až 6 tun.  

Vedle kapacit obrobny bude zajišťována montáž a kompletace lisovacích nástrojů 

až do hmotnosti 15 tun. V předvýrobní fázi bude zajišťována konstrukce lisovacích 

nástrojů včetně technologické přípravy výroby.[1]  

3.2 STRUČNÝ POPIS TECHNOLOGIE VÝROBY 

Polotovary vstupující do závodu budou překontrolovány vstupní kontrolou jak co do 

množství, tak i co do požadovaných kvalitativních hodnot a uloženy do skladu. 

Hutní polotovary budou před dalším zpracováním v nástrojárně naděleny. 

Vlastní mechanické opracování bude prováděno především na svislých frézovacích 

centrech, číslicově řízené konzolové frézce a vyvrtávačce. Pro dokončovací práce budou 

použity brusky a elektrojiskrové stroje. Tyto produkční stroje jsou ještě doplněny 

dalšími nezbytnými obráběcími stroji, např. soustruh, nástrojové frézky, sloupové 

a otočné vrtačky.  

Montáž lisovacích nástrojů a drobné dokončovací práce budou prováděny 

na montážních pracovištích. 

Každý lisovací nástroj bude sestaven, převezen do zkušebny a založen do zkušebního 

lisu k provedení zkušebních výlisků. Po provedeném proměření výlisku 

na souřadnicovém měřícím stroji bude nástroj vyjmut z lisu k provedení požadovaných 

úprav nebo k přípravě pro expedici zákazníkovi.  
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V rámci zkušebních lisovacích prací bude možno na základě požadavku zákazníka 

zajišťovat i výrobu nulté série výlisků.[1]  

3.3 KONCEPCE SKLADOVÁNÍ, ZD ŮVODNĚNÍ SKLADOVACÍCH 

PROSTORŮ 

Pro skladování hutních polotovarů a odlitků budou využívány venkovní nekryté plochy. 

Součástí nářaďovny je sklad spotřebního materiálu, nářadí, nástrojů a dalších pomůcek 

umístěný v samostatném vestavku. Tento sklad je vybaven stavebnicovými regály. 

Potřebné oleje budou uloženy v sudech umístěných v regálu na oleje. 

Na ploše zastřešeného přístavku budou umístěny kontejnery na sběr jak třísek 

z obrábění, tak kontejner pro sběr odstřižků a ostatního ocelového odpadu kusového 

charakteru. Kovové odpady menšího množství (hliník, mosaz, bronz apod.) budou 

skladován v ohradových paletách na volné ploše vedle kontejnerů. 

Pro skladování technických plynů v tlakových lahvích je určen samostatný přístavek 

upravený pro oddělené skladování výše uvedených technických plynů. 

S déletrvajícím skladováním upotřebených olejů, řezných emulzí a jiných nebezpečných 

látek se nepočítá.[1]  

3.4 ŘEŠENÍ DOPRAVY, NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM 

Napojení areálu je navrženo vjezdem a vstupem na jižní straně areálu z komunikace 

PINGU-MRAZÍRNY a.s. Olomouc. Páteřní komunikace v areálu je situována na jeho 

západní stranu tak, aby vjezd byl co nejdále od ohybu komunikace v nároží plotu 

Agrostavu. Před administrativní a sociální budovou je navržena odbočka na parkoviště 

osobních vozů s kapacitou 45 automobilů. Páteřní komunikace dimenzovaná na těžkou 

kamionovou dopravu pak vede až do zadní části areálu, kde k manipulační ploše 

přiléhají venkovní skládky materiálu. Blíže viz část E.4. SO.07 - ZPEVNĚNÉ 

PLOCHY A TERÉNNÍ ÚPRAVY.[1]  
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4 PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

4.1 VLIV PROVOZU NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ, ZDROJE, 

VLASTNOSTI, MNOŽSTVÍ ŠKODLIVIN 

Výrobní technologie je charakterizována obráběcími, montážními a zámečnickými 

pracemi. Jedná se především o obrábění těžkých a středně velkých ocelových 

a litinových polotovarů. Po obrobení, montáži a odzkoušení budou výrobky expedovány 

mimo závod. V závodě není uvažováno s povrchovými úpravami. 

Ze zadané technologie plyne, že zatížení životního prostředí bude charakterizováno:  

• Vznikem odpadů - třísky z obrábění, železný šrot, upotřebené řezné emulze, 

upotřebené oleje z výrobních strojů, znečištěné textilie ropnými látkami, 

komunální odpad a pod. 

• Emisemi do ovzduší - prašnost z obrábění - zachytáváno ve filtrech odsavačů. 

• Většina obráběcích strojů pracuje s řeznými emulzemi. 

• Plynné škodliviny vznikající při pálení a svařování. 

• Krátkodobé skladování ropných látek - strojní a řezné oleje - bude použita 

vhodná izolace a záchytné havarijní jímky. 

• Hlučností výrobních strojů - obrábění oceli, litiny, barevných a lehkých kovů, 

broušení na bruskách - řešeno vhodnou konstrukcí budovy.[1]  

4.2 ZPŮSOB ZNEŠKODNĚNÍ ŠKODLIVIN  

Železný šrot spolu s třískami z obrábění budou prodávány jako druhotná surovina 

Kovošrotu.  

Upotřebené oleje, řezné emulze a brusný kal s obsahem brusných emulzí budou 

předávány ke zneškodnění oprávněným organizacím.  
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Dvoukotoučové brusky a pracoviště pálení a svařování budou odsávány. Prach bude 

zachytáván ve filtrech odsavačů. Zplodiny vznikající při pálení a svařování budou 

odsávány v místě vzniku a vyfukovány nad střechu objektu v souladu s ČSN 12 7040.  

Ostatní odpad spolu s brusným prachem zachyceným na filtrech odsavačů bude vyvážen 

na skládku tuhého komunálního odpadu. 

Odpad vznikající v souvislosti s výdejem jídla bude příslušnou pracovnicí denně 

odvážen.[1]  

4.3 ŘEŠENÍ OCHRANY PROTI HLUKU 

Nepředpokládá se překročení povolených limitů - bude prokázáno měřením 

před kolaudací. Větší hlučnost je očekávána pouze v PS.02 u operace dělení materiálu, 

kde jsou navrženy mobilní ocelové protihlukové zástěny ze stavebních izolací Kutná 

Hora.[1]  

5 PÉČE O BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

5.1 ZDROJE OHROŽENÍ ZDRAVÍ A BEZPE ČNOSTI 

PRACOVNÍK Ů, ZPŮSOB OMEZENÍ RIZIKOVÝCH VLIV Ů 

Z hlediska bezpečnosti práce se jedná o provoz bez významného nebezpečí ohrožení 

zdraví. Základním předpokladem bezpečnosti pracovníků je dodržování bezpečnostních 

předpisů obecně platných, především pak Vyhl. č. 192/2005 Sb. - Základní požadavky 

k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

Dále je nutno dodržovat požadavky technických podmínek a návodů k obsluze 

jednotlivých zařízení. 

S bezpečnostními předpisy, technickými podmínkami a návody na obsluhu musí být 

příslušní pracovníci prokazatelně seznámeni a musí prokázat dostatečné znalosti. 
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Pracoviště budou ve smyslu ČSN ISO 3864 (ČSN 01 8010) vybavena bezpečnostními 

tabulkami, příslušná místa důležitá z hlediska bezpečnosti práce budou dle téže normy 

opatřena bezpečnostním nátěrem. 

Pro svařovací práce platí ČSN 05 601, případně ČSN 05 610. 

Pro provoz a údržbu a opravy zdvihacích zařízení platí ČSN 27 0143. 

Pro manipulaci s materiálem pomocí vysokozdvižného vozíku platí ČSN 26 8805. 

S výjimkou řezacího kyslíkového stroje žádný další stroj nebo zařízení nepřekračuje 

povolenou hladinu hluku. Pracoviště pálení bude od okolních ploch odděleno 

protihlukovými zástěnami. Tyto zástěny zahrnou i pracoviště svařování a budou 

zároveň sloužit jako ochrana proti záření vznikajícímu při svařování.[1]  

5.2 BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA A ÚNIKOVÉ CESTY  

Dopravní cesty budou od ostatních ploch odděleny bílými (žlutými) pruhy šíře 80 mm 

dle ČSN 73 5105. Vyznačené cesty musí být stále volné.[1]  

5.3 OCHRANA PRACOVNÍK Ů PŘED ÚČINKY ŠKODLIVIN 

Pracovníci budou vybaveni osobními ochrannými prostředky a pomůckami v souladu 

s příslušnými normami a návody na obsluhu a údržbu, které k zařízením dodali výrobci 

zařízení.[1]  

Zdroj:  

[1] Projekt AREÁL SIWE a.s. - B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA – Ing. Arch. Pavel 
Vrba 

[2] Projekt AREÁL SIWE a.s. – D. TECHNICKÁ ZPRÁVA – Ing. Arch. Pavel Vrba 
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1 CHARAKTER STAVENIŠT Ě 

Výstavba objektu je v souladu s územním plánem města. Nachází se v Olomouci, 

městské části Hodolany na ulici „K mrazírnám“. Tato část je vedena jako průmyslová 

oblast. V blízkosti pozemku protéká řeka Bystřička, která ale nijak neovlivňuje budoucí 

stavbu jednak díky její vzdálenosti a současně umístěním úrovně ±0,000 objektů 

minimálně o 70 cm výše. V současné době je pozemek vyjmut ze ZPF. Výstavba areálu 

je v souladu s územním plánem města. V této dokumentaci je využití pozemku vráceno 

pro výrobu a pracovní příležitosti. 

Na pozemku jsou dle průzkumů dobré základové podmínky, ale vrstvy s požadovanou 

únosností se vyskytují až ve 4 m pod povrchem. Hladina podzemní vody neovlivňuje 

průběh výstavby ani později samotný objekt. 

 

Obr.1-1 – Zobrazení zájmové oblasti 
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2 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Urbanistické řešení stavby podmiňuje tvar a velikost stavební parcely. Zástavba je 

koncipována formou monobloku. Ve vstupní části areálu je situováno parkoviště 

osobních vozidel. Monoblok výrobního závodu začíná administrativní a sociální 

budovou, která je řešena z hlediska architektonického nejnáročněji. Ostatní výrobní 

objekty navazující na administrativní a sociální budovu jsou řešeny co nejjednodušeji 

s maximálním ohledem na technologickou náplň objektů. Výrobní objekty zakrývají 

venkovní skládky, které jsou navrženy v zadní části areálu. Vjezd do areálu je umístěn 

v jižní části pozemku. 

Okolní zástavba je tvořena průmyslovými halami různých firem. Například 

STK nákladních vozidel, sklady a prodejna keramických výrobků, betonárna, tiskárna 

MF Dnes, KOYO výroba ložisek. Svým vzhledem nenarušuje okolí. 

3 PŘÍSTUPOVÉ CESTY K OBJEKTU 

Objekt je napojen na silnici „K Mrazírnám“, jež není nijak omezena mosty nebo 

lávkami, a je dostatečně široká pro pohyb větších nákladních vozidel, kterými bude 

na stavbu dopravován materiál. 

 

Obr.3-1 – Dopravní trasa pro přepravu prefabrikovaných prvků 
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Nejkomplikovanější bude doprava prvků montovaného železobetonového skeletu 

vzhledem k velkým délkám jednotlivých částí. Bude nutno dbát zvýšené opatrnosti 

a kontroly, popřípadě pozastavení okolní dopravy, aby nedošlo k poškození 

přepravovaných prvků, dopravního značení nebo kolemjedoucích aut.  

Trasa pro přepravu železobetonových prvků bude z panelárny IP Systém a.s. ležící 

2,1 km od stavebního pozemku. Pro svislé prvky sloupu a vodorovná ztužidla bude 

použit klasický nákladní návěs, pro vazníky bude kvůli jejich délce až 18,6 m použit 

speciální návěs určený pro dlouhá břemena. Ani ten by po dodržení všech 

bezpečnostních podmínek neměl mít problém s příjezdem na staveniště.  

Možná kritická místa během přepravy prefabrikovaných dílců: 

 

Obr.3-2 – Křižovatka U panelárny - Libušina 

 

Obr.3-3 – Křižovatka Libušina – K Mrazírnám 

Ocelová výztuž do věnců a překladů bude dovezena ze skladu firmy Ferona a.s. 

vzdálené 3,2 km od stavby. 
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Obr.3-4 – Trasa: Ferona a.s. – K Mrazírnám 

 

Ostatní stavební materiály budou dopravovány ze stavebnin BALUS Stavebniny a.s., 

ležících 3,4 km od stavby nákladními auty, které jsou bez větších požadavků na druh 

a rozměr komunikace. 

 

Obr.3-5 – Trasa: Balus a.s. – K Mrazírnám 
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4 SITUACE STAVBY 

Osazení objektu je řešeno ve výkresu „Situace a osazení objektu“, kde jsou blíže 

rozkresleny návaznosti na okolní komunikace – vjezdy a vstupy pro pěší a rozmístění 

jednotlivých částí areálu tj. hlavního objektu, parkoviště pro zaměstnance a zákazníky 

a skladovací prostory. 

Seznam a zdroje použitých obrázků: 

Obr.3-1 – Dopravní trasa pro přepravu prefabrikovaných prvků 

Obr.3-2 – Křižovatka U panelárny – Libušina 

Obr.3-3 – Křižovatka Libušina – K Mrazírnám 

Obr.3-4 – Trasa: Ferona a.s. – K Mrazírnám 

Obr.3-5 – Trasa: Balus a.s. – K Mrazírnám 

www.googlemaps.com [online]. [cit. 2014-04-03]. 
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVB Ě 

1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVB Ě 

Objektem zájmu je sídlo firmy SIWE a.s., jež se skládá z administrativní budovy a dvou 

výrobních hal – nástrojárny a zkušebny. Zde řešené výrobní haly budou založeny 

na pilotách. Nosný skelet bude tvořen z prefabrikovaných železobetonových tyčových 

prvků. Nosná konstrukce střešního pláště je tvořena železobetonovými kazetovými 

deskami, část z nich bude mít vynecháno střední pole pro světlíky. Způsob provedení 

světlíků bude podložen světelně technickým výpočtem a bude definitivně rozhodnut 

v další fázi PD. Je počítáno s pevným zasklením komůrkovým polykarbonátem.  

Podle geologického posudku, který zpracoval Stavoprojekt Olomouc, je sice základová 

spára kvalitní (velmi únosné štěrky), jenže jejich výskyt je až 4 m pod povrchem. 

Hladina podzemní vody nemá vliv na výstavbu ani výsledný objekt. 

Pozemek není zatížen ochrannými pásmy. Cíp pozemku (nejblíže k řece Bystřičce) sice 

zasahuje do jejího inundačního pásma, nicméně ±0,000 objektů je minimálně o 70 cm 

výše. V současné době je pozemek vyjmut ze ZPF. Výstavba areálu je v souladu 

s územním plánem města.  

1.2 OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 

Nosné sloupy budou vetknuty do rozšířeného zhlaví pilot. Na těchto zhlavích budou 

osazeny železobetonové prahové nosníky, které budou tvořit základy pro obvodové 

stěny. Na vrcholech sloupů budou osazeny železobetonové plnostěnné vazníky 

a průvlaky. 
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2 MATERIÁLY 

2.1 POTŘEBA MATERIÁLU 

viz. Příloha 1. – „Výpis materiálu žb skeletové konstrukce“ – popsán ve výpočtu kubatur 

materiálu. 

2.2 PRIMÁRNÍ DOPRAVA 

Sloupy a průvlaky budou přivezeny na staveniště tahačem IVECO Stralis 440 

s návěsem o délce 13,5 m a nosnosti 27 t bez hydraulického ramene ze skladu prodejce 

materiálu. Vazníky budou kvůli své délce 15,3 m a 18,6 m dopraveny firmou 

JUROTRANS spol. s.r.o. specializující se na nadměrné náklady pomocí tahače DAF XF 

s návěsem HANGLER umožňující přepravu nákladu do délky až 21 m a hmotnosti 44 t. 

Trasa a způsob dopravy viz zpráva - „Řešení nadměrné přepravy“. 

2.3 SEKUNDÁRNÍ DOPRAVA 

Veškerý materiál dovezený na stavbu bude složen pomocí stavebního jeřábu 

na připravenou skládku. Doplňkový materiál bude složen ručně do sousedního 

uzamykatelného skladu.  

2.4 SKLADOVÁNÍ 

V dosahu zvedacího mechanismu a komunikace, na zpevněném a odvodněném povrchu 

(min 0,5%), prefabrikáty skladované dle dílců 

Nutno dodržet rozměry uliček: – průchozí (min 75 cm), 

 - neprůchozí (min 35 cm), 

 - průjezdné (dle dopravního mechanismu), 

Skladovat v poloze, ve které budou umístěny v konstrukci (výjimku tvoří sloupy). 
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Prvky prokládat dřevěnými podkladky (100 x 100) – umožnění uvázání lana, 

nezdeformování montážního háku. 

Větší prefabrikované dílce skladovat jednotlivě, menší na sebe do výšky max. 2 m. 

Způsob rozmístění prvků na skládce viz Příloha 3. – „Schéma skladování žb prvků prefa 

skeletu“. 

2.5 PŘEDZÁSOBENÍ 

Předzásobeno bude množství materiálu užité pro 4 rámy skeletu. Během technologické 

přestávky pro vytvrdnutí betonu ve spojích bude stavební jeřáb využit pro složení 

dopraveného materiálu na výstavbu dalšího rámu. Vazníky budou montovány přímo 

z návěsu dopravce. 

3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠT Ě A VYBAVENOST 

STAVENIŠTĚ 

3.1 PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 

Před zahájením montáže musí být převzata spodní stavba. Provedení základových 

konstrukcí s kalichy hloubky 1050 mm, s úrovní dna kalichu na kótě -1,450 m 

a zařízení staveniště. Kalichy jsou provedeny centricky do hlavních os, jejich velikost 

v dolní části je min. o 100 mm větší než rozměr sloupu. 

Dále se přebírá výškový bod a směrové body včetně udání jejich hodnot ve výškopisu 

a polohopisu. Předání stavby probíhá za účasti statika, hlavního dozoru stavby, 

montážní firmy a technického dozoru investora. Provede se zápis do stavebního deníku. 

3.2 VYBAVENOST STAVENIŠT Ě 

Staveniště je oploceno použitím plotových dílců TEMPOLINE z pozinkované oceli 

o rozměrech 2,0x2,5 m vzájemně spojených zajišťovací sponou. Vjezd je zajištěn 

bránou v jižní části pozemku. Na staveniště je k dispozici elektrická energie 230 i 400 V 
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a rozvod vody. Plochy určené pro skládky a komunikace určené k pojezdu stavebních 

strojů jsou zpevněny betonovými panely uloženými do štěrkopískového lože 

tl. 100 mm. Na staveništi jsou umístěny unimobuňky pro poskytnutí technického 

i hygienického zázemí pracovníkům. Čtyři stavební buňky slouží jako uzamykatelný 

sklad. Bezprostředně vedle vstupu na staveniště je umístěná buňka BOZP. 

4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

4.1 PODMÍNKY PROVÁD ĚNÍ 

Při práci musí být dodrženy jak klimatické, tak povětrnostní podmínky. Nesmí 

se provádět montáž skeletu při rychlosti větru větší jak 8 m/s. Montáž musí být 

přerušena i za mrazu, hustého sněžení, snížené viditelnosti. Pokud klesne teplota 

venkovního vzduchu pod +5 ºC, je nutné provést technologická opatření – konstrukce 

musí být prohřívána na spojích, zálivkové malty musí být zateplovány, záměsová voda 

ohřívána. 

4.2 INSTRUKTÁŽ PRACOVNÍK Ů 

Veškeré práce budou provedeny kvalifikovanými osobami v daném odvětví. Pracovníci 

budou podrobeni instruktáži o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o pohybu 

po staveništi. Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými normami 

a požadavky investora. Nedodržení některé z uvedených podmínek by mělo za následek 

odstoupení od smlouvy ze strany investora a případně úhradu vzniklých škod 

investorovi.  

5 PRACOVNÍ POSTUP  

Sled montážních prací: - montáž sloupů 

      - montáž vazníků 

      - montáž průvlaků 
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5.1 MONTÁŽ SLOUPŮ 

Bude provedena kontrola vertikálního a horizontálního založení os v příčném 

a podélném směru. Pomocí nivelace vyrovnáme v místech sloupů výšky s ohledem 

na nejvyšší místo cementovou maltou a ocelovou distanční podložkou 20/20/5 mm. 

Na navlhčený podklad bude provedeno v místě styku maltové lože z cementové malty 

tl. 20 mm s mírným převýšením přes distanční podložku. 

Za pomoci závěsu vazači zajistí sloup, který bude přemístěn ze skládky na místo 

zabudování, jeřábník při přemisťování provede postupné zvedání (mikrozdvih), 

kdy zajištěný prvek nejprve zvedne do cca 30 cm výšky a vyčká, než prvek přestane 

kmitat. Poté přesune prvek na požadované místo a před osazením tento krok zopakuje 

pro snadnější a bezpečnější montáž. 

Pomocí dvou montážníků vybavenými páčidly a klíny přesně usadíme na značky os 

vyznačených na podkladním betonu. Po zatvrdnutí malty klíny vyjmeme. V patě sloupu 

se zabudovanými ocel. úhelníky provedeme stehové svary s kotevními železy 

základových patek. Pro odpojení od závěsu musí být zajištěna stabilita sloupu. Svářeč 

poté dokončí přivaření trnu k ocelovému bodci oboustrannými koutovými svary. 

Nakonec odstraní od svaru strusku a připojí k jednomu ze svarů svou značku. Svary 

omítneme cementovou maltou.  

Nejdříve osadíme sloupy rohové, pak ostatní do šňůrky podle nich. Při osazování dbáme 

na orientaci sloupů, která je dána konzolami pro jeřábovou dráhu a konzolami 

pro ztužidla. Sloupy osazujeme centricky do hlavních os, kotvíme do kalichu délkou 

1000 mm, 50 mm počítáme na podlití a výškové vyrovnání. Po osazení sloupů 

provedeme zalití kalichů betonem třídy B30. 

5.2 MONTÁŽ VAZNÍK Ů 

Zkontrolujeme jednotlivé prvky z hlediska celistvosti a kvality provedení. Za pomoci 

vahadla na závěsu jeřábu vazači zajistí vazník, který jeřábník přemístí z návěsu na místo 

zabudování. 
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Jeřábník při přemisťování provádí tzv. postupné zvedání, kdy se zajištěný prvek nejprve 

zvedne do cca 30 cm výšky a vyčká, než prvek přestane kmitat. Poté přesune prvek 

na požadované místo a před osazením tento krok zopakuje pro snadnější a bezpečnější 

montáž. Během zvedání a otáčení prvku musíme dbát zvýšené pozornosti z důvodu 

omezeného prostoru pro manipulaci, aby nedošlo k poškození prvků, strojů nebo 

zranění pracovníků. 

V navlhčeném vidlicovitém zhlaví sloupu vytvoříme maltové lože tl. 10 mm. 

Před montáží vazníku musí být našroubován v úložné hraně trn, tak aby vyčníval 100 

mm. Montážní otvor ve vidličce bude vyplněn ze 2/3 zálivkovou směsí Groutex 603. 

5.3 MONTÁŽ PRŮVLAK Ů 

Na skládce průvlak očistíme, zkontrolujeme kompletnost a pomocí vazačů zapojíme 

do vahadla na závěsu jeřábu. Opět se provádí postupné zvedání. Dopravíme na místo 

zabudování směrem proti montážníkům. Po ustálení nad místem usazení navedeme 

výztuž vyčnívající ze sloupů do otvorů v průvlaku, usazování průvlaku do lože musí být 

pozvolné. Po osazení průvlaku se za pomoci montážní plošiny provede svařování hlavní 

výztuže a zalití spoje. 

6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

- vedoucí pracovní čety – řídí práce, odpovídá za kvalitu, kontroluje jakosti provedení 

- 1 jeřábník – platný strojní průkaz pro ovládání jeřábu, školení BOZP 

- 2 pomocní pracovníci 

- 2 montážníci – osazování prvků, rozměření polohy, provádění zálivek 

- 2 vazač – vybírá a zavěšuje dílce na jeřáb, vyrábí zálivkový beton 

- 2 svářeči – platné svářečské průkazy, BOZP, zodpovídají za kvalitu svarů 

- Geodetická firma – pro průběžné měření 
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7 STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POM ŮCKY 

7.1 VELKÉ STROJE 

- IVECO Stralis 440 s návěsem o délce 13,5 m a nosnosti 27 t bez hydraulického 

ramene 

- DAF XF s návěsem HANGLER umožňující přepravu nákladu do délky až 21 m 

a hmotnosti 44 t 

- Mobilní jeřáb Liebherr LTM 1100-4.1  

- 2x Montážní plošina ATJ 180 

- míchačka - ATIKA Profi 145 

7.2 NÁŘADÍ A POM ŮCKY 

Montážní žebřík, nivelační přístroj s příslušenstvím, nůžky na výztuž, svářečky, 

řezačky, ocelové pásmo, zaměřovací šňůry, olovnice, ochranné bezpečnostní pásy, 

naběračky s násadou, zednické lžíce, ocelová páčidla, vodováha, vědra, klíny z tvrdého 

dřeva, ocelové distanční destičky 20x20x5,4 mm, stěrky, vahadlo pro zavěšení prvků. 

Při montáži musí mít četa k dispozici výkresy skladby montované konstrukce a styků. 

7.3 OCHRANNÉ POMŮCKY 

Ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní oděv, pevná obuv, reflexní vesta, přilba 

a chrániče sluchu, respirační rouška. V případě teplot v místě montáže nižších než 10°C 

zateplený oděv. 
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8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

8.1 KONTROLA VSTUPNÍ 

Kontrolujeme hlavně základ: hlavní rozměry vytýčeného objektu v modulové síti, 

výsledky kontroly vyčnívající výztuže, kování a podobných konstrukčních prvků 

zabudovaných v základech.  

Při přebírce materiálů kontrolujeme kompletnost objednávky, kvalitu jednotlivých 

materiálů, tvarovou správnost a celistvost jednotlivých prvků. Před použitím každého 

prvku kontrolujeme, jestli nevykazuje znaky nesprávného skladování (poškození, 

průhyb) → nevyhovující prvky do konstrukcí nesmíme použít. 

Provedeme zápis do stavebního deníku. 

8.2 KONTROLA MEZIOPERA ČNÍ 

Probíhá průběžná kontrola kvalit provedených svarů, správného uložení, dostatečného 

tmelení, jakost zálivkové malty, svislost a rovinnost s odchylkou max +- 5mm na patro. 

Provedeme zápis do stavebního deníku. 

8.3 KONTROLA VÝSTUPNÍ 

Kontrolujeme prostorovou tuhost konstrukce. Rovinnost rámů ve svislé i vodorovné 

rovině – povolená odchylka při výšce do 12 m +-5 mm a nad 12 m +-6 mm.  

Vizuální kontrola spojů, zkoušky zálivkové malty, kontrola podepsání protokolu 

o kvalitě provedených svarů. 

Technický dozor investora (TDI) bude dohlížet na technologické postupy a také na 

kvalitu provedené práce, vše bude zapsáno do stavebního deníku. 

Podrobnější výpis kontrol viz kapitola „Kvalitativní požadavky - KZP“. 
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9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

Při provádění bude dodrženo zejména: 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podr.pož.na pracoviště a pracovní prostředí. 

- Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

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

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

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

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) Minimální požadavky 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

- Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 

nejméně 1,8 m. 

- Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 

pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. 

k tomuto nařízení nebo zasypány. 

- Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 

pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 

předpis. 
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Obsluha strojů a elektrického zařízení: 

- Ke sbíhavým, střižným, tlačným a jiným nebezpečným místům strojů, která by 

ohrožovala pracovníky, kdyby zůstala volně přístupná, musí být zamezen přístup, 

nebo musí být použito ochranné zařízení. 

- Se stroji mohou pracovat jen určené osoby s potřebnou kvalifikací. 

- Bagry, nakladače, hydraulické ruce apod. musí být umístěny tak, aby v kterékoliv 

poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo elektrického vedení, pokud není 

jiným způsobem zajištěna bezpečnost práce (vypnutí vedení, signalizace pracovníkem 

apod.). 

- Rozvod elektrického proudu musí být bezpečně chráněn proti mechanickému 

poškození a proti nežádoucím vlivům vlhka. 

- Hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označen. 

- Opravy elektrického vedení smí provádět pouze kvalifikovaná a určená osoba. 

- Přivazovat břemena na zvedací prostředek může jen kvalifikovaný vazač. 

- Konkrétnější podmínky a nařízení z hlediska BOZP viz kapitola „Bezpečnost práce 

řešené technologické etapy“. 

10 EKOLOGIE - VLIV NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ, 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Veškerý odpad během výstavby bude skladován v příslušných kontejnerech, 

aby nemohlo vlivem klimatických podmínek dojít k vyluhování látek nepříznivě 

ovlivňujících kvalitu podzemní vody a půdy. Po ukončení výstavby bude odpad 

zlikvidován dle předpisů zákona o odpadech předáním k likvidaci odborné firmě, 

která si kontejnery sama odveze. Při převzetí kontejneru vždy vystaví doklad o přejímce 

odpovědnosti za likvidaci odpadu a tento doklad bude vložen do stavebního deníku. 
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Nakládání s odpady: 

- Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech. 

- Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. O odpadech a jejich 

seznam. Dále tyto odpady co v největším množství třídit dle svého materiálu. 

Tab.10-1 - Tabulka odpadů 

Název Kód Způsob likvidace 

Papír, karton 20 01 01 Kontejner na tříděný odpad 

Plasty 17 02 03 Kontejner na tříděný odpad 

Komunální odpad 20 03 01 Kontejner na komunální odpad 

Ocel 17 04 05 Kovošrot 

Beton 17 01 01 Kontejner, odvoz na skládku 
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Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů. Praha: vláda 
ČR, květen 2001 

Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. Kterou se stanoví Katalog 
odpadů. Praha: vláda ČR, květen 2001 



 

47 
 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobných požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. Praha: vláda ČR, leden 2005 

Nařízení vlády č.378/2001 Sb. Kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Praha: vláda ČR, září 2001 

Zákon 309/2006 Sb. Kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) Minimální požadavky 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Praha: vláda ČR, květen 2006 
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PŘÍLOHA 1. - VÝPIS MATERIÁLU ŽB SKELETOVÉ KONSTRUKCE  

Označení Název Schéma Rozměry[mm] Počet[ks] Hmotnost[t] 

VS101 Sloup 
 

600x600x10300 22 6,89 

VS102 Sloup 500x600x10800 11 7,1 

VS103 Sloup 500x600x10300 1 6,89 

VS104 Sloup 500x600x10300 1 6,89 

VS105 Sloup 500x600x10800 1 7,1 

VS111 Sloup 600x600x12000 8 9,53 

VS112 Sloup 600x600x12000 1 9,53 

VS113 Sloup 600x600x12000 1 9,53 

VS114 Sloup 600x600x12400 4 8,14 

VS115 Sloup 600x600x12000 1 9,53 

VS116 Sloup 600x600x12000 1 9,53 

V01 Vazník 150x1200x15300 24 8,26 

V02 Vazník 150x1500x18600 7 10,5 

RT001 Ztužující průvlak 300x300x5500 34 1,29 

RT002 Ztužující průvlak 300x300x5500 11 1,29 

RT01 Ztužující průvlak 300x300x5450 2 1,28 

RT02 Ztužující průvlak 300x300x5450 2 1,28 

RT03 Ztužující průvlak 300x300x5500 2 1,29 
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PŘÍLOHA 2.1 – SCHÉMA SKLADOVÁNÍ ŽB PRVKŮ PREFA SKELETU  
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PŘÍLOHA 2.2 – SCHÉMA SKLADOVÁNÍ ŽB PRVKŮ PREFA SKELETU  
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVB Ě 

1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVB Ě 

Objektem zájmu je sídlo firmy SIWE a.s., jež se skládá z administrativní budovy a dvou 

výrobních hal – nástrojárny a zkušebny. Zde řešený předsazený obvodový plášť 

výrobních hal provedený ze zdiva POROTHERM tl. 365 mm, bude založen 

na monolitických pasech, které budou uloženy na hlavicích pilot. Části sousedící se 

skeletem (trafostanice a kompresorovna) budou rovněž založeny na základových pasech 

položených na pilotách bez hlavic. Rovněž i vnitřní nosné zdivo tl. 365 mm 

a tl. 250 mm (vestavek v hale) budou založeny na základových pasech s pilotami 

bez hlavic.  

Podle geologického posudku, který zpracoval Stavoprojekt Olomouc, je sice základová 

spára kvalitní (velmi únosné štěrky), jenže jejich výskyt je až 4 m pod povrchem. 

Hladina podzemní vody nemá vliv na výstavbu ani výsledný objekt. 

1.2 OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 

Zdivo je voleno ze systému POROTHERM. Obvodové nosné zdivo je voleno tloušťky 

365 mm a vnitřní nosné zdivo 365 mm. Pro obvodové nosné zdivo je volen 

POROTHERM 36,5 P+D a pro vnitřní nosné zdivo POROTHERM 36,5 P+D. 

Vyzdívání obvodového pláště se provede až po úroveň střechy, tj. do výšky 9500 mm 

v nástrojárně a 11100 mm ve zkušebně. Zdivo přístřešku bude do výšky 6500 mm. 

Překlady jsou opět voleny ze systému POROTHERM. Pro spojování broušených cihel 

bude použita malta pro zdění POROTHERM. Součástí obvodového pláště jsou 

železobetonové monolitické ztužující věnce provedené ve dvou výškových úrovních. 
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2 MATERIÁLY 

2.1 POTŘEBA MATERIÁLU 

Tab.2-1-1 – Výkaz materiálů pro obvodový plášť 

NÁZEV SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ BALENÍ POČET  

DEKPRIMER 6,25 m2/25 kg 101,1 m2 25 kg/bal 17 ks 

DEKBIT V60 S35 - 101,1 m2 10 m2/role 11 rolí 

POROTHERM 
36,5 P+D 

16 ks/m2 35272 ks 80 ks/pal 441 palet 

EPS FASTMATE 
80 

- 113,7 m2 3,75 m2/bal 31 balení 

POROTHERM 
PROFI 

34 l/m2 1874 ks 40 ks/pal 47 palet 

 

Překlady:   

- PTH 23,8/2500 x5 

- PTH 23,8/2250 x4 

- PTH 23,8/1750 x4 

- PTH 23,8/1500 x4 

- PTH 23,8/1250 x4 

- PTH 23,8/1000 x10 

Podrobnější informace o použitých materiálech viz „Výkaz výměr“.  
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2.2 PRIMÁRNÍ DOPRAVA 

Veškerý materiál potřebný pro provádění obvodového pláště bude dopraven nákladním 

automobilem MAN 26.364 HIAB 288 EP-4 ze skladu se stavebními materiály BALUS 

Stavebniny a.s., který ručí za termíny dodání. Materiál pro vyztužení věnců bude 

dopraven ze skladu Ferona a.s. na valníku MAN 12.250 VALNÍK RUKA EURO5. 

Trasa dopravy viz „Situace stavby a její širší vztahy na okolí“. 

2.3 SEKUNDÁRNÍ DOPRAVA 

Kusové zdivo, překlady: Rypadlo-nakladač s čelním nakladačem (vidlice) určeným 

pro přemisťování břemen na paletách. Ostatní materiály na kolečkách a ručně. Doprava 

materiálu na lešení bude zajištěna pomocí stavebních vrátků. 

2.4 SKLADOVÁNÍ 

Kusové zdivo bude uloženo na skládce zpevněné betonovými panely uloženými 

na vrstvě zhutněného štěrkopísku tl. 100 mm. Na tomto pevném podkladu mohou být 

skladovány i dvě palety na sobě, pokud by bylo třeba. Je třeba řešit zakrytí plachtou 

z důvodu zabránění nežádoucímu hromadění vlhkosti v prvcích. Pojivo POROTHERM 

Profi bude dopraveno na paletách a skladováno na zpevněné ploše skládky. Směs bude 

míchána míchačkou na tomto prostoru, ke kterému jsou vyústěny i stavební přípojky 

vody a elektřiny. Asfaltové pásy a tepelná izolace budou také skladovány venku na této 

ploše. 

Menší věci jako pomůcky, penetrační nátěry, případné montážní pěny budou 

skladovány v uzamykatelné buňce k tou určené. Rozmístění skladů viz „Zařízení 

staveniště“.  
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3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠT Ě A VYBAVENOST 

STAVENIŠTĚ 

3.1 PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 

Na stavbě je již proveden montovaný železobetonový skelet včetně střešních panelů. 

Dále budou osazeny základové prahy tvořící základ budoucímu obvodovému plášti. 

Veškeré materiály potřebné pro proces zdění jsou již na staveništi. V případě špatných 

klimatických podmínek (mráz, sníh, déšť, mlha) budou práce přerušeny do doby 

zlepšení pracovních podmínek. Teplota nesmí klesnout pod 5oC. Práce budou 

prováděny za příznivých klimatických podmínek tj.: jasno, teploty nad 5°C. Instruktáž 

pracovníků zajistí a provede zhotovitel před započetím stavebních prací. 

3.2 VYBAVENOST STAVENIŠT Ě 

Staveniště je oploceno použitím plotových dílců TEMPOLINE z pozinkované oceli 

o rozměrech 2,0x2,5 m vzájemně spojených zajišťovací sponou. Vjezd je zajištěn 

bránou v jižní části pozemku. Na staveniště je k dispozici elektrická energie 230 i 400 V 

a rozvod vody. Plochy určené pro skládky a komunikace určené k pojezdu stavebních 

strojů jsou zpevněny betonovými panely uloženými do štěrkopískového lože 

tl. 100 mm. Na staveništi jsou umístěny unimobuňky pro poskytnutí technického 

i hygienického zázemí pracovníkům. Čtyři stavební buňky slouží jako uzamykatelný 

sklad. Bezprostředně vedle vstupu na staveniště je umístěná buňka BOZP. 

4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

4.1 PODMÍNKY PROVÁD ĚNÍ 

Veškeré práce budou prováděny za příznivých klimatických podmínek – teplota nesmí 

klesnout pod 5°C. V průběhu prací nesmí dojít k rozbahnění, promrznutí, či jiným 

změnám pracovní plochy.  
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4.2 INSTRUKTÁŽ PRACOVNÍK Ů 

Veškeré práce budou provedeny kvalifikovanými osobami v daném odvětví. Pracovníci 

budou podrobeni instruktáži o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o pohybu 

po  staveništi. Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými normami 

a požadavky investora. Nedodržení některé z uvedených podmínek by mělo za následek 

odstoupení od smlouvy ze strany investora a případně úhradu vzniklých škod 

investorovi. 

5 PRACOVNÍ POSTUP 

5.1 VYTÝ ČENÍ HRAN A ROH Ů ZDÍ 

Zdivo budeme vyzdívat na již připravené základové prahy, které určují polohu 

budoucích zdí tvořících obvodový plášť. Tím odpadá vytyčování rohů a provedeme 

pouze vytýčení budoucích otvorů. Vedoucí čety kontroluje provedení základové 

konstrukce a vytýčení otvorů.  

5.2 PENETRAČNÍ NÁTĚR 

Na podkladní beton bude proveden nátěr penetračním asfaltovým přípravkem 

DEKPRIMER, na který budou následně ukládány asfaltové pásy natavením. Minimální 

přesah jednotlivých pásů je 100 mm. 

5.3 ZDĚNÍ PRVNÍ VÝŠKY – cca 2,0 m 

Na plných úsecích zdiva budou nejdříve vyzděny rohy na výšku 3 až 4 vrstev. Je třeba 

dbát na vytýčení konstrukce. Přitom kontrolujeme svislost nároží pomocí olovnice 

a vodorovnost spár pomocí vodováhy. Výšku jednotlivých vrstev kontrolujeme měřící 

latí. Vzhledem k délce objektu je nutno udělat více záchytných bodů pro zaručení 

přesnosti zdění. Poté napneme v první spáře mezi oběma kraji úseku zednickou šňůru 

a podle ní klademe a vyrovnáváme další část zdiva. Je třeba dbát na vazbu zdiva. 

Zakládání zdění bude provedeno na maltu POROTHERM Profit tloušťky až 15 mm 
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v nejnižším místě pro vyrovnání odchylek základových prahů. Styčné spáry se 

nemaltují, soudržnost zajišťuje při kladení na sraz zubový spoj. V dalších vrstvách 

budeme pokračovat na tenkou vrstvu zdící malty nanášenou na celou šířku prvku 

pomocí nanášecího válce POROTHERM. Gumovou paličkou a vodováhou upravujeme 

polohu cihel ve zdivu. Během vyzdívky se osadí ocelové zárubně na vyznačená místa 

dle PD. Bude provedena jejich stabilizaci dřevěnými latěmi a pomocí hadicové 

vodováhy upravíme výšku budoucího prahu. Prahová spojka musí být chráněna proti 

prohnutí, aby nedošlo k deformaci zárubně. Práce budou prováděny ze země a následně 

z lešeňových koz s rozsahem 105-160 cm do výšky cca 2,0 m. 

5.4 STAVBA LEŠENÍ DO VÝŠKY 2,0 m 

Veškeré lešení bude sestavováno z vnější strany stavby. Před postavením lešení bude 

vyčištěno pracoviště. Lešení do výšky bude sestaveno zapůjčovatelem lešení tj. Lešení 

Olomouc pod dozorem vedoucího čety a stavbyvedoucího. Pracovníci budou seznámeni 

s typem lešení a proškoleni ve způsobu provádění jeho montáže v dalších výškách. 

Bude použito Fasádní lešení ALFIX se šířkou pracovního prostoru 1,09 m. Lešení musí 

být postaveno na rovném a dostatečně únosném podkladu. Z toho důvodu se pod 

každou patku bude umístěn podkladová fošna pro roznesení zatížení. Patky jsou 

opatřeny vřetenovým závitem, který umožňuje vyrovnání nerovností podkladu a to až 

do výšky 350 mm. Na patky budou osazeny stojky, které se ztuží namontováním 

zábradlí. Prvky budou osazeny do zámků zabraňujících rozpojení a současně zvyšují 

tuhost konstrukce lešení. Poté budou namontovány zavětrovací diagonály a nakonec 

budeme montovat podlážky mezi příčky svislých rámů (podlážky jsou na rámech pouze 

zavěšeny). Na vnější stranu podlážky bude připevněna podélná okapová zarážka 

zabraňující nechtěnému pádu materiálu nebo nářadí z lešení. Přístup na lešení bude 

zajištěn pomocí podlážky s průlezem, do kterého bude umístěn žebřík. 

5.5 VYZDÍVKA DRUHÉ VÝŠKY – cca 3,2 m 

Na připravené lešení bude dopraven potřebný materiál kolečky, stavebním vrátkem 

případně ručně. Postup zdění je stejný jako při provádění první výšky zdiva. Navíc zde 
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přibývá osazování nadokenních příp. nadedveřních překladů, které budou ukládány 

na těžký asfaltový pás. Sestava překladů viz půdorys. Při ukládání překladů budeme 

postupovat podle předpisu výrobce překladu. Nejpodstatnější je: správné sestavení, min. 

uložení, směr uložení kvůli výztuži překladu a potřebná nadezdívka nebo nadbetonávka 

u překladů, které nejsou samy o sobě únosné. Zdění budeme provádět 

na POROTHERM Profi. Vyzdívka druhé výšky bude končit zhruba ve výšce cca 3,2 m. 

5.6 STAVBA DRUHÉHO PATRA LEŠENÍ DO 3,0 m 

Sestavení budou provádět pracovníci obdobně jako u prvního patra za použití stojek 

výšky 1000 mm. Podlážka s výlezem do dalšího patra budou umístěny tak, aby nebyly 

dva průlezy nad sebou a tím nevzniklo nebezpečí pádu do velké hloubky. Současně 

bude provedeno ukotvení lešení do zdiva pomocí kotev s otočnými spojkami 

uchycenými v otvorech rohových plechů na vnitřní straně rámu. 

5.7 VYZDÍVKA T ŘETÍ VÝŠKY - cca 4,2 m 

Obdobně jako 1. a 2 výška, stejným způsobem. 

5.8 STAVBA TŘETÍHO PATRA LEŠENÍ DO VÝŠKY 4,0 m 

Obdobně jako u druhého patra. Metrové stojky budou nahrazeny stojkami o výšce 

2000 mm, čímž se dostaneme do požadované výšky. Dopravu materiálu na lešení budou 

zajišťovat stavební vrátky a kladky. 

5.9 VYZDÍVKA ČTVRTÉ VÝŠKY – cca 5,2 m 

Během vyzdívání bude ve výšce 5,0 m po vnější straně obvodových zdí uložena tepelná 

izolace tl. 80 mm z EPS. Pod ní bude na celou tloušťku zdiva položen asfaltový pás 

s přesahy min. 100 mm. Z obou stran bude provedeno tradiční bednění ze stavebního 

řeziva. Do připraveného prostoru se vloží armovací výztuž, která bude zalita betonovou 

směsí a vytvoří ztužující věnec, který u většiny oken v obvodovém plášti zaujímá funkci 

překladu. Po zatvrdnutí bude provedena demontáž bednění. 
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5.10 STAVBA ČTVRTÉHO PATRA LEŠENÍ DO VÝŠKY 5,0 m 

Obdobně jako u předchozích pater. 

5.11 VYZDÍVKA ČTVRTÉ VÝŠKY – cca 6,2 m 

Obdobně jako předchozí výšky, stejným způsobem. 

5.12 STAVBA PÁTÉHO PATRA LEŠENÍ DO VÝŠKY 6,0 m 

Obdobně jako u třetího patra. Metrové stojky budou nahrazeny stojkami o výšce 

2000 mm, čímž se dostaneme do požadované výšky. 

5.13 VYZDÍVKA DALÍCH VÝŠEK A STAVBA LEŠENÍ 

Probíhá obdobně jako předchozí výšky. Ve výšce 8,75 m se opět nad nástrojárnou bude 

proveden ztužující železobetonový věnec výšky 250 mm. Po zatvrdnutí se u nástrojárny 

bude pokračovat s dozdívkou do výšky 9,5 m. U zkušebny bude vyzdívka pokračovat 

bez věnce až do konce patra. Lešení u nástrojárny bude končit ve výšce 9,0 m. 

5.14 DOZDÍVKA ZKUŠEBNY DO VÝŠKY 11,1 m 

Pokračuje vyzdívání po výškách cca 1,2 m a stavba lešení po 1 m. Ve výšce 10,5 m 

bude po vnější straně obvodových zdí uložena tepelná izolace tl. 80 mm z EPS. Pod ní 

bude na celou tloušťku zdiva položen asfaltový pás s přesahy min. 100 mm. Z obou 

stran bude provedeno tradiční bednění ze stavebního řeziva. Do připraveného prostoru 

bude vložena armovací výztuž, která bude zalita betonovou směsí a vytvoří ztužující 

věnec. Po zatvrdnutí se obdobným způsobem pokračuje v dozdívce do výšky 11,1 m. 

Lešení u zkušebny bude končit ve výšce 10,0 m. 
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6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

- vedoucí pracovní čety 

- 1 řidič - rypadlo-nakladač – ŘP na traktor + strojní průkaz 

- 2 zedníci 

- 2 pomocní pracovníci 

- 1 pracovník na obsluhu míchačky 

7 STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POM ŮCKY 

7.1 VELKÉ STROJE 

- Rypadlo-nakladač VOLVO BL71B 

- Spádová míchačka MK-165l 

- Montážní plošina ATJ 180 

7.2 NÁŘADÍ A POM ŮCKY 

Standardní vybavení pro zednické práce: kalafasy, fanky, lopaty, zednické lžíce, 

kladívka, latě, vodováhy, metry, olovnice, kýble, kolečka, provázek, hladítka, 

propanbutanový hořák, špachtle. Stavební vrátky pro dopravu materiálu, prodlužovací 

kabely, světlomety, stojany na vyvěšení kabelů a světel.  

Pro rozměření délek ocelová pásma cejchovaná, nivelační přístroj s předepsanou 

přesností, měřičské latě, hranol, výtyčky, patky, kalkulačka pro kontrolu daných 

rozměrů dle projektové dokumentace.  
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7.3 OCHRANNÉ POMŮCKY 

Ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní oděv, pevná obuv, reflexní vesta, přilba 

a chrániče sluchu, respirační rouška. V případě teplot v místě montáže nižších jak 10°C 

zateplený oděv. 

8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

8.1 KONTROLA VSTUPNÍ 

Vedoucí pracovní čety zkontroluje rovinnost usazení základových železobetonových 

prefabrikovaných prahů. Maximální odchylka rovinnosti může být 10 mm na celé délce 

objektu, tuto odchylku měří vedoucí pracovní čety nivelačním přístrojem v rozích 

a u  delších stěn v intervalu po 5 metrech. Proveden zápis do stavebního deníku. 

8.2 KONTROLA MEZIOPERA ČNÍ 

Kontrolu provádí vedoucí pracovní čety a kontroluje správné provedení a uložení první 

vrstvy cihel. Dále kontrolují, jestli je dobře uložena lepenka a zda je v patřičné 

rovinnosti ve vodorovném a svislém směru první vrstva keramických cihel. V průběhu 

zdění musí vedoucí pracovní čety neustále kontrolovat svislost, přesné provedení 

okenních otvorů a dostatečnou převazbu. Proveden zápis do stavebního deníku. 

8.3 KONTROLA VÝSTUPNÍ 

Vedoucí pracovní čety zkontroluje rovinnost horní řady cihel nivelačním přístrojem. 

Zkontroluje vizuálně vazbu a olovnicí určí odchylku svislosti stěny (povolení odchylka 

je 2 mm) a výšku stěny (výška se oproti projektové dokumentaci nesmí lišit o více 

jak 2mm). Vše bude zapsáno do stavebního deníku. 

Podrobnější výpis kontrol viz kapitola „Kvalitativní požadavky - KZP“. 
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9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

Při provádění bude dodrženo zejména: 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podr.pož.na pracoviště a pracovní prostředí. 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

- Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby 

- Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002 Sb. a nařízení vlády 

č.441/2004. 

- Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Obsluha strojů a elektrického zařízení: 

- Ke sbíhavým, střižným, tlačným a jiným nebezpečným místům strojů, která 

by ohrožovala pracovníky, kdyby zůstala volně přístupná, musí být zamezen přístup, 

nebo musí být použito ochranné zařízení. 

- Stroje s rotujícími nástroji musí být zabezpečeny proti samovolnému uvolnění 

nástrojů. 

- Se stroji mohou pracovat jen určené osoby s potřebnou kvalifikací. 

- Veškeré rychle se pohybující součásti strojů (hřídele, řemenice, ozubená kola apod.) 

musí být řádně zabezpečeny pevnými kryty. 
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- Mazání, čištění a opravy strojů za chodu je přísně zakázáno. 

- Používání strojů v blízkosti elektrického vedení. Samojízdné stroje a zařízení, jejichž 

vnější rozměr při přepravě se nemění, se mohou používat při práci (pojezdech) pod 

elektrickým vedením a v jeho blízkosti, jen pokud budou dodrženy předepsané 

bezpečné vzdálenosti stroje nebo zařízení a pracovníka od elektrického vedení. 

- Bagry, nakladače, hydraulické ruce apod. musí být umístěny tak, aby v kterékoliv 

poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo elektrického vedení, pokud není 

jiným způsobem zajištěna bezpečnost práce (vypnutí vedení, signalizace pracovníkem 

apod.). 

- Rozvod elektrického proudu musí být bezpečně chráněn proti mechanickému 

poškození a proti nežádoucím vlivům vlhka. 

- Hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označen. 

- Opravy elektrického vedení smí provádět pouze kvalifikovaná a určená osoba. 

- Přivazovat břemena na zvedací prostředek může jen kvalifikovaný vazač. 

10 EKOLOGIE - VLIV NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ, 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Při provádění svislých konstrukcí je potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní 

prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Používaná 

mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným 

hlukem, na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací. 

Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby 

očištěny. Případně musí být prováděno čištění komunikací. Mechanizace by měla být 

odstavena na zpevněných plochách, doporučuje se použití úkapových van.  
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Nakládání s odpady: 

- Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech 

- Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. O odpadech a jejich 

seznam. Dále tyto odpady co v největším množství třídit dle svého materiálu. 

Tab.10-1 - Tabulka odpadů 

Typ odpadu Označení Způsob likvidace 

Beton 17 01 01 Třídění, Ekologická likvidace 

Řezivo 17 02 01 Třídění, Ekologická likvidace 

Keramický střep 17 01 06 Třídění, Ekologická likvidace 

Plasty  17 02 03 Kontejner na tříděný odpad 

Papír a lepenka  20 01 01 Kontejner na tříděný odpad 

Směsný komunální 
odpad 

20 03 01 
Kontejner na komunální 

odpad 
 

11 ZDROJE 

www.leseni-alfix.cz [online]. [cit. 2014-04-12]. 

www.wienerberger.cz [online]. [cit. 2014-04-12]. 

www.vysokozdvizne-plosiny.cz/montazni-plosina-atj-180 [online]. [cit. 2014-04-12]. 

Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. Kterou se stanoví Katalog 
odpadů. Praha: vláda ČR, květen 2001 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Praha: vláda ČR, 
srpen 2005 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobných požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. Praha: vláda ČR, leden 2005 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. Praha: ČNI, 
srpen 2009 



 

67 
 

Vyhláška č. 20/2012 Sb. Kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby. Praha: ČNI, leden 2012 

Nařízení vlády č.178/2001 Sb. Kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002 Sb. a Nařízení vlády 
č. 441/2004 Sb. Praha: vláda ČR, září 2004 

Nařízení vlády č.378/2001 Sb. Kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Praha: vláda ČR, září 2001 

Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů. Praha: vláda 
ČR, květen 2001 
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVB Ě 

1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVB Ě 

Objektem zájmu je sídlo firmy SIWE a.s., jež se skládá z administrativní budovy a dvou 

výrobních hal – nástrojárny a zkušebny. Zde řešené zateplení předsazeného obvodového 

pláště montovaných železobetonových výrobních hal provedeného ze zdiva 

POROTHERM tl. 365 mm, bude provedeno zateplovacím systémem ETICS od firmy 

BAUMIT. 

Podle geologického posudku, který zpracoval Stavoprojekt Olomouc, je sice základová 

spára kvalitní (velmi únosné štěrky), jenže jejich výskyt je až 4 m pod povrchem. 

Hladina podzemní vody nemá vliv na výstavbu ani výsledný objekt. 

Pozemek není zatížen ochrannými pásmy. Cíp pozemku (nejblíže k řece Bystřičce) sice 

zasahuje do jejího inundačního pásma, nicméně ±0,000 objektů je minimálně o 70 cm 

výše. V současné době je pozemek vyjmut ze ZPF. Výstavba areálu je v souladu 

s územním plánem města.  

1.2 OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 

Budou použity desky z fasádního polystyrenu, který bude nalepen na předem 

zkontrolovaný, srovnaný a očištěný podklad, který tvoří předsazený obvodový plášť 

z tvarovek POROTHERM 36,5 P+D. Desky budou následně zakotveny, opatřeny 

armovací mřížkou a v závěru fasádním silikonovým nátěrem bílé barvy. 
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2 MATERIÁLY 

2.1 POTŘEBA MATERIÁL Ů  

Tab.2.1-1 – Potřeba materiálu pro zateplení EPS izolačními deskami 

NÁZEV SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ BALENÍ POČET 

ISOVER EPS 70F Tl. 30 mm 40,31 m2 16 ks/bal 5 bal 

ISOVER EPS 70F Tl. 120 mm 1928,5 m2 4 ks/bal 803 bal 

EPS FASÁDNÍ ZÁTKA 
průměr 65, tl. 15 

mm 
13496 ks 100,2000 ks/bal 

7 bal á 
2000 ks 

Hmoždinka EJOT TID-T L 
8/60 

10 ks/m2dl. 
175 mm 

19285 ks 200 ks/bal 91 bal 

ARMOVACÍ MŘÍŽKA 
BAUMIT DUOTEX 

- 1968,81 m2 
50bm/role, 

60/pal 
1,4 pal 

LEPÍCÍ TMEL BAUMIT 
DUOCONTACT 

3-6 kg/m2 2x1968,81 m2 
á25 kg/ks, 
54 ks/pal 

14,4 pal 

PENETRACE BAUMIT 
PREMIUMPRIMER 

25 kg/100m2 1968,81 m2 
á25 kg/ks, 
16 ks/pal 

1,3 pal 

BAUMIT 
SILIKONCOLOR - bílá 

25 kg/50m2 1968,81 m2 
á25 kg/ks, 
24  ks/pal 

1,6 pal 

OKAPNICE LO S 
TKANINOU 

2,5 bm 79,85 bm 2,5 bm/ks 32 ks 

AUSTROTHERM XPS 
TOP 

Tl. 80 mm 67,59 m2 5 ks/bal 45 bal 

ZAKLÁDACÍ PROFIL 
ETICS - LO 103 

2,5 bm 225,3 bm 2,5 bm/ks 31 ks 

PLASTOVE SPOJKY 
PROFILU ETICS - 30MM 

- 90 ks 100 ks/bal 1 bal 

ZHH PLASTOVÁ 
ZARÁŽECÍ HMOŽDINKA 

ZHH 8 x 80, á 
0,2 m 

2680 ks 1400 ks/bal 2 bal 

NOPOVÁ FOLIE (80.30) - 225,3 bm 0,5x20 m/role 12 ks 

KOVOVÝ HŘEBÍK S 
PODLOŽKOU (80.30) 

á 0,2 m 2680 ks 100 ks/bal 27 bal 

ZAKONČOVACÍ PROFIL 
NPF (80.30) 

2x0,075 m/ks 225,3 bm 2 bm/ks 113 ks 

Podrobnější informace o množství a vlastnostech použitých materiálů viz „Výkaz výměr“  
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2.2 PRIMÁRNÍ DOPRAVA 

Veškerý materiál potřebný pro provádění zateplení obvodového pláště bude dopraven 

nákladním automobilem MAN 26.364 HIAB 288 EP-4 po silnici II. t řídy ze skladu se 

stavebními materiály BALUS Stavebniny a.s., který ručí za termíny dodání. Materiál 

bude složen pomocí hydraulického ramene na skládku S2 popř. S4. Trasa dopravy viz 

„Situace stavby a její širší vztahy na okolí“. 

2.3 SEKUNDÁRNÍ DOPRAVA 

Izolační materiály budou přemisťovány na kolečkách a ručně. Do vyšších částí lešení 

pomocí kladky a elektrického navijáku. 

2.4 SKLADOVÁNÍ 

Balíky s tepelnou izolací budou uloženy na skládce zpevněné betonovými panely 

uloženými na vrstvě zhutněného štěrkopísku tl. 100 mm. Je třeba řešit provizorní 

přístřešek z důvodu nepříznivých klimatických vlivů. Na stejné ploše se nachází i palety 

suché směsi pojiva, které musí být rovněž skladovány v suchu. Pojivo BAUMIT 

Duocontact bude mícháno ručním míchadlem u lešení v místě prováděného úseku. 

Na místě jsou vyústěny stavební přípojky vody a elektřiny. 

Menší věci, jako pomůcky, penetrační nátěry, montážní pěny, soklové lišty, okapničky, 

kotevní hmoždinky apod. budou skladovány v uzamykatelné buňce k toumu určené. 

Rozmístění skladů viz „Zařízení staveniště“.  
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3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠT Ě A VYBAVENOST 

STAVENIŠTĚ 

3.1 PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 

Před zahájením prací bude proveden obvodový plášť včetně osazení výplní otvorů. 

Podklad musí být vždy suchý, dostatečně vyzrálý, pevný, zbavený nečistot a volně 

oddělitelných částic. Zbavený zbytků odbedňovacích a odformovacích prostředků, 

výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin v ploše. 

Veškeré materiály potřebné pro proces zateplení jsou již na staveništi. Lešení zůstává 

sestavené po zednických pracích.  

3.2 VYBAVENOST STAVENIŠT Ě 

Staveniště je oploceno použitím plotových dílců TEMPOLINE z pozinkované oceli 

o rozměrech 2,0x2,5 m vzájemně spojených zajišťovací sponou. Vjezd je zajištěn 

bránou v jižní části pozemku. Na staveniště je k dispozici elektrická energie 230 i 400 V 

a rozvod vody. Plochy určené pro skládky a komunikace určené k pojezdu stavebních 

strojů jsou zpevněny betonovými panely uloženými do štěrkopískového lože 

tl. 100 mm. Na staveništi jsou umístěny unimobuňky pro poskytnutí technického 

i hygienického zázemí pracovníkům. Čtyři stavební buňky slouží jako uzamykatelný 

sklad. Bezprostředně vedle vstupu na staveniště je umístěná buňka BOZP. 

4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

4.1 PODMÍNKY PROVÁD ĚNÍ 

Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále po dobu 

stanovenou v dokumentaci ETICS nesmí být nižší než + 5 ºC a vyšší než + 30 ºC, pokud 

dokumentace ETICS nestanoví jinak. Při zpracování silikátových výrobků může být 

teplota v rozmezí + 8 ºC až + 25 ºC. Obdobně povrchová teplota podkladu a všech 
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součástí ETICS nesmí být nižší než + 5 ºC (resp. + 8 ºC při zpracování silikátových 

výrobků). 

4.2 INSTRUKTÁŽ PRACOVNÍK Ů 

Montáž ETICS smí provádět pouze firmy, které jsou nositelem platného osvědčení 

o zaškolení svých pracovníků pro provádění konkrétního ETICS. Pracovníci budou 

podrobeni instruktáži o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o pohybu po staveništi. 

Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými normami a požadavky 

investora. Nedodržení některé z uvedených podmínek by mělo za následek odstoupení 

od smlouvy ze strany investora a případně úhradu vzniklých škod investorovi. 

5 PRACOVNÍ POSTUP 

5.1 PŘÍPRAVA PODKLADU 

Bude provedena vizuální kontrola podkladu, v případě výčnělků budou nevyhovující 

místa osekány zednickým kladívkem. Není-li dosažena požadovaná rovinnost podkladu, 

zajistí se místní vyrovnání vhodnou hmotou prokazatelně zajišťující soudržnost 

podkladu, nebo celoplošné vyrovnání omítkou při dodržení soudržnosti podkladu 

a zajištění vyschnutí použitých hmot. V případě zaprášení bude podklad ometen nebo 

opláchnut tlakovou vodou se zajištěním vyschnutí. Do výšky soklu tj. 600 mm bude 

provedeno natavení hydroizolačního pásu. 

5.2 ZALOŽENÍ PRVNÍ ŘADY NA SOKLOVÝ PROFIL 

Pro zamezení tepelných ztrát a zvýšené ochrany objektu v úrovni terénu bude 

provedeno zateplení soklové části. Zateplení zasahuje 200 mm pod úroveň terénu, kde 

je vystaveno většímu fyzickému namáhání, a proto je nutno použít tepelný izolant 

z extrudovaného polystyrenu Austrotherm XPS TOP (růžová barva) tl. 80 mm –

 z důvodu odsazení soklové části, s oboustranně profilovaným povrchem do výšky 

400 mm nad terénem. Hmoždinky budou umístěny mimo oblast odstřikující vody 

tj. 300 mm nad upravený terén. 
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Jako zakládací profil použijeme BAUMIT soklový profil ETICS. Na předem připravený 

podklad bude připevněn do maltového lože z lepicí hmoty soklový profil ETICS 

soklovou hmoždinkou, v počtu cca 3 ks/bm soklového profilu. Je třeba pečlivě 

dodržovat vodorovnou rovinu montáže. K odložení soklových profilů při nerovném 

podkladu budou použity soklové distanční podložky. Soklové profily budou osazeny 

vzájemnými mezerami šířky 2-3 mm, bude provedeno jejich spojení spojkami 

soklových lišt PV 30. Spára mezi zakládacím profilem a podkladem musí být těsněna. 

Izolační desky musí být těsně přitisknuty k přední hraně soklového profilu. 

Po zakotvení první řady XPS desek bude přiložena nopová fólie, kterou následně bude 

pomocí hřebíků s plastovou podložkou přikotvena k podkladu a v horní části bude 

ukončena zakončovacím profilem NPF, taktéž ukotveným do podkladu. 

5.3 LEPENÍ TEPELN Ě IZOLA ČNÍCH DESEK 

Desky tepelné izolace se lepí přitlačením na podklad ve směru zdola nahoru, na vazbu, 

bez křížových spár: 

Pomocí obvodového rámečku silného 20 až 30 mm a 3 vnitřních terčů tak, 

aby po přiložení a přitlačení desky k podkladu vznikl lepený spoj minimálně 40–60 % 

přilepené plochy desky. Tento způsob lepení umožňuje částečně eliminovat přípustné 

nerovnosti podkladu. Do plochy se umístí tři terče průměru cca 120 mm. 

Celoplošně na celý rubový povrch desky tepelné izolace (vodorovně hřebenovým 

hladítkem, velikost zubů 8 – 10 mm). Tento způsob lepení neumožňuje eliminovat 

nerovnosti podkladu (max. odchylka rovinnosti 10 mm/1bm).  

Desky se lepíme vždy těsně na sraz. Lepicí hmota nesmí při jejím nanášení zůstat 

na bočních plochách desek tepelné izolace, ani na ně být při jejich osazování vytlačena. 

Pokud k tomu dojde, bude z těchto míst neprodleně odstraněna. Pokud vzniknou spáry 

mezi deskami tepelné izolace s šířkou větší než 2 mm, budou vyplněny tepelně 

izolačním materiálem. Spáry mezi deskami EPS-F šířky do 4 mm je možné vyplnit 

pěnovou hmotou (PUR pěnou). Vyplnění spár musí být provedeno tak, aby byla 

dodržena rovinnost vrstvy tepelně izolačního materiálu a spáry byly vyplněny v celé 

tloušťce desek. 
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U výplní otvorů se desky tepelné izolace umísťujeme tak, aby křížení jejích spár bylo 

nejméně 100 mm od rohů těchto otvorů. U otvorů osazujeme desky s takovým 

přesahem, aby čelně překryl následně lepené přířezy desek tepelné izolace na ostění 

výplní otvorů. 

5.4 ZÁSADY PRO KOTVENÍ HMOŽDINKAMI 

Mechanickým kotvením fasádními hmoždinkami zajistíme především spolehlivost 

stability systému dokonalým spojením s nosným podkladem, převzetí sil způsobených 

sáním větru a zachycení vlastní hmotnosti tepelně izolačního systému.  

Fasádní hmoždinky jsou plastové kotvy určené pro kotvení tepelné izolace v ETICS. 

Hmoždinky osadíme nejdříve 24 hodin po lepení desek tepelné izolace a zpravidla 

před provedením základní vrstvy, neurčuje-li stavební dokumentace jinak. Hmoždinky 

umístíme jak v místě styků rohů desek tepelné izolace, tak v ploše těchto desek.  

Hmoždinky musí být kotveny až do nosné konstrukce obvodového pláště. Vrt 

pro osazení hmoždinky provádíme kolmo k podkladu. Průměr vrtáku musí odpovídat 

průměru požadovanému v dokumentaci ETICS tj. 8 mm. Hloubku vrtu provádíme 

o 10 mm delší, než je předepsaná kotevní délka použité hmoždinky. Nejmenší 

vzdálenost osazení hmoždinky od krajů stěny, podhledu, nebo dilatační spáry je 

100 mm. Před vrtáním otvorů pro hmoždinky do nosné konstrukce v místě hmoždinek 

vykroužíme otvor pro zapuštění hmoždinky do TI, do kterého po vložení hmoždinky 

umístíme TI zátku. Zamezíme tím vzniku tepelných mostů, které by byly viditelné 

na hotové fasádě. 

5.5 VRTÁNÍ OTVOR Ů PRO MONTÁŽ TALÍ ŘOVÝCH 

HMOŽDINEK 

Do dutého stavebního materiálu (tvárnice, dutá cihla, keramické vložky) z keramického 

materiálu vrtáme vrtákem bez příklepu kolmo k ploše podkladu pro kotvení, 

s příklepem v případě betonového materiálu (věnce). Vyvrtaný otvor v tomto případě 

nemusíme čistit (prach zapadne do dutin). 
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5.6 KOTEVNÍ PLÁN  

 

Obr.5.6-1 – Schéma kotvení tepelné izolace z desek EPS 1000 x 500 mm - 10ks/m2 

 

 

Obr.5.6-2 – Schéma kotvení nároží – 10ks/m2 

5.7 PROVEDENÍ ZÁKLADNÍ VRSTVY 

 Provádění základní vrstvy na suché a čisté desky tepelné izolace zahájíme po 1 až 3 

dnech od ukončení lepení desek, po kotvení hmoždinkami a celkovém přebroušením 

polystyrenových fasádních desek. 

Před začátkem prací na ploše provedeme dodatečné vyztužení rohů oken a dveří pomocí 

diagonální výztuže: U rohů výplní otvorů musíme vždy provést diagonální zesilující 

vyztužení, a to pruhem sklotextilní síťoviny o rozměrech nejméně 300x200 mm. 

Následně osadíme výztužné rohové profily, případně parapetní připojovací profil. 
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Při navázání profilů se musíme vlastní tělo profilu zkrátit tak, aby se integrované 

síťoviny z obou navazujících profilů vzájemně dostatečně překrývaly. 

Základní vrstvu provedeme v celkové tloušťce 2 – 6 mm, optimálně 3 - 4 mm. Lepicí 

hmotu nanášíme metodou „mokré do mokrého“, shora dolů, nerezovým hladítkem 

s velikostí zubů 10 x 10 mm. Do takto připravené stěrkové hmoty provedeme ručně 

vyztužení základní vrstvy pomocí celoplošného uložení sklotextilní síťoviny. Stěrkovou 

hmotu, která prostoupila pásy síťoviny, následně po případném doplnění jejího 

množství vyrovnáme a uhladíme pomocí nerezového hladítka pohybem shora dolů. 

Vzájemné přesahy pásů musí být nejméně 100 mm. Sklotextilní síťovinu jako výztuž 

základní vrstvy uložíme bez záhybů a z obou stran musí být kryta stěrkovou vrstvou 

nejméně 1 mm, v místech přesahů síťoviny nejméně 0,5 mm.  

Maximální hodnota odchylky rovinnosti na délku jednoho metru nesmí převyšovat 

hodnotu odpovídající velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm 

tj. 2,5 mm. 

 

Obr.5.7-1 – Schéma provedení armovací vrstvy kolem otvorů 

5.8 ZPŮSOBY FINÁLNÍ ÚPRAVY ROVINNOSTI 

Jejich požadovanou rovinnost zajistíme broušením po zatvrdnutí lepící hmoty, obvykle 

za 1 až 2 dny. Prach po broušení je nutno z povrchu desek odstranit. Pomocí broušení 

dosáhneme předepsané rovinnosti fasády, protože ostatními úkony se takto dosažená 

rovinnost už jen kopíruje. Broušení provádíme tzv. hoblíkem na polystyren se skelným 

papírem. Maximální hodnota odchylky rovinnosti na délku jednoho metru nesmí 

převyšovat hodnotu odpovídající velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou 
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o 0,5 mm tj. 2,5 mm. Pokud v některých místech nebude dodržena maximální odchylka, 

provedeme nanesení vyrovnávací vrstvy.  

5.9 KONEČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA 

Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru bude fasáda chráněna plachtami 

přidělanými na lešení. Před prováděním konečné povrchové úpravy zajistíme ochranu 

přilehlých konstrukcí, prostupujících a osazených prvků včetně jejich upevnění 

a oplechování. Všechny okolní plochy (dřevo, sklo, hliník, sokl, oplechování, apod.) 

budou zakryty před znečištěním, a pokud i přesto dojde k znečištění, musíme potřísněné 

plochy ihned umýt čistou vodou. Použité nářadí je nutné také omýt vodou a to i při 

přestávkách.  

Příprava a práce s omítkami je prováděna zaškolenými pracovníky s platným 

certifikátem ETICS. Do výrobků nebudou přidávány žádné přísady.  

Před nanášením omítky provedeme penetraci základním nátěrem. Aplikujeme válečkem 

nebo štětkou na vyzrálou, vyschlou a neznečištěnou základní vrstvu. Základní nátěr 

provedeme po vyzrání a vyschnutí základní vrstvy – nejdříve však až po uplynutí doby 

uvedené v technickém listu příslušné stěrkové hmoty. Průměrně 7 dní.  

Základní nátěr důkladně promísíme pomaluběžným mísidlem a následně nanášíme 

štětkou nebo válečkem. Nutná technologická přestávka před nanášením omítky 

na základní nátěr je min. 24 hodin. 

Při nepříznivých klimatických podmínkách (vysoká vlhkost vzduchu, mlha) se může čas 

potřebný pro zaschnutí penetračního nátěru prodloužit. Přípustná teplota vzduchu 

a materiálu podkladu se musí během zpracování a schnutí základních nátěrů, 

tenkovrstvých omítek nebo fasádních barev Baumit pohybovat v rozmezí + 5°C až 

+ 30 C.  

Obsah balení omítky důkladně promícháme pomaluběžným mísidlem. Omítku 

naneseme ručně, nerezovým hladítkem v tloušťce zrna směrem shora dolů. Ihned 

po natažení resp. po krátkém zavadnutí, strukturujeme přímočarým nebo krouživým 
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pohybem. Pohledově ucelené plochy musíme provádět v jednom pracovním záběru 

(mokré do mokrého). Přerušení práce se připouští na hranici stejnobarevné plochy, 

na nároží a na jiných vodorovných a svislých hranách. Napojení ukončení provádíme 

pomocí papírové lepicí pásky.  

Musíme dbát na to, abychom na jedné stejnobarevné ploše nepoužili více výrobních 

šarží omítek nebo nátěrů. Barevná totožnost je zaručena pouze v rámci jedné výrobní 

šarže. Při dodatečných objednávkách může dojít k drobným odchylkám mezi dříve 

a dodatečně dodaným výrobkem. K dosažení co nejvyšší barevné shody je nutné 

při doobjednávkách uvést vždy číslo šarže uvedené na balení, popřípadě u objednávek 

podle dříve dodaného vzorku uvádět identifikační údaje (datum výroby) vzorku. 

6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

- vedoucí pracovní čety 

- 1 řidič - rypadlo-nakladač – ŘP na traktor + strojní průkaz 

- 6 odborně zaškolených pracovníků 

- 2 pomocní pracovníci 

7 STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POM ŮCKY 

7.1 VELKÉ STROJE 

- Rypadlo-nakladač VOLVO BL71B 

- Montážní plošina ATJ 180 

7.2 NÁŘADÍ A POM ŮCKY 

Elektrické ruční míchadlo, nůž na izolační desky (pilka), brusná deska s náhradními 

brusnými papíry, hladítko z umělé hmoty, zubové hladítko, rohová špachtle (vnitřní, 

vnější), špachtle 10 cm, velké a malé nerez hladítko, zednická lžíce, vyrovnávací lať 
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2m  , příklepová vrtačka s vrtáky, kladivo. Prodlužovací kabely, světlomety, stojany 

na vyvěšení kabelů a světel.  

Pro rozměření délek ocelová pásma cejchovaná, nivelační přístroj s předepsanou 

přesností, měřičské latě, hranol, výtyčky, patky, kalkulačka pro kontrolu daných 

rozměrů dle projektové dokumentace.  

7.3 OCHRANNÉ POMŮCKY 

Ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní oděv, pevná obuv, reflexní vesta, přilba 

a chrániče sluchu, respirační rouška. V případě teplot v místě montáže nižších než 10°C 

zateplený oděv. 

8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

8.1 KONTROLA VSTUPNÍ 

Vedoucí pracovní čety zkontroluje kvalitu, rovinnost, soudržnost, neporušenost, 

stejnorodost a čistotu podkladu. Zkontroluje se venkovní teplota a kvalita dodaných 

materiálů. Provede se zápis do stavebního deníku. 

8.2 KONTROLA MEZIOPERA ČNÍ 

Provádí vedoucí pracovní čety a kontroluje: 

- Dodržování kvality podkladu (dostatečná nosnost, rovinnost, umytí).  

- Teplota ovzduší, podkladu a materiál během realizace, tuhnutí a vytvrzování systému 

nesmí klesnout pod 5°C (8°C u silikátové omítky).  

- Bezespárové lepení desek, jejichž rovinnost se kontroluje 2 m latí.  

- Dodržování kladení desek na vazbu v ploše i na nárožích.  
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- Vystěrkování desek armovací stěrkou s výztužnou mřížkou na všech stranách, 

které jsou v kontaktu s okolním prostředím.  

- Dodržování vzájemných přesahů síťoviny.  

-Dodržování správné konzistence lepicí stěrky.  

-Kvalitní nanesení omítkového základu.  

-Kvalitní nanesení finální omítky a vytvoření souměrné struktury.  

-Dokonalé zakrytí oken a ploch, které by mohly být znečištěny.  

8.3 KONTROLA VÝSTUPNÍ 

Vedoucí pracovní čety zkontroluje se rovinnost, barevnost, strukturu a celistvost 

finálního povrchu. Vše bude zapsáno do stavebního deníku. 

Podrobnější výpis kontrol viz kapitola „Kvalitativní požadavky - KZP“. 

9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

Při provádění bude dodrženo zejména: 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podr.pož.na pracoviště a pracovní prostředí. 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

- Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002 Sb. a nařízení vlády 

č. 441/2004 Sb.. 
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- Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Obsluha strojů a elektrického zařízení: 

- Ke sbíhavým, střižným, tlačným a jiným nebezpečným místům strojů, která by 

ohrožovala pracovníky, kdyby zůstala volně přístupná, musí být zamezen přístup, nebo 

musí být použito ochranné zařízení. 

- Stroje s rotujícími nástroji musí být zabezpečeny proti samovolnému uvolnění 

nástrojů. 

- Se stroji mohou pracovat jen určené osoby s potřebnou kvalifikací. 

- Veškeré rychle se pohybující součásti strojů (hřídele, řemenice, ozubená kola apod.) 

musí být řádně zabezpečeny pevnými kryty. 

- Mazání, čištění a opravy strojů za chodu je přísně zakázáno. 

- Používání strojů v blízkosti elektrického vedení. Samojízdné stroje a zařízení, jejichž 

vnější rozměr při přepravě se nemění, se mohou používat při práci (pojezdech) 

pod elektrickým vedením a v jeho blízkosti, jen pokud budou dodrženy předepsané 

bezpečné vzdálenosti stroje nebo zařízení a pracovníka od elektrického vedení. 

- Bagry, nakladače, hydraulické ruce apod. musí být umístěny tak, aby v kterékoliv 

poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo el. vedení, pokud není jiným 

způsobem zajištěna bezpečnost práce (vypnutí vedení, signalizace pracovníkem apod.). 

- Rozvod elektrického proudu musí být bezpečně chráněn proti mechanickému 

poškození a proti nežádoucím vlivům vlhka. 

- Hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označen. 

- Opravy elektrického vedení smí provádět pouze kvalifikovaná a určená osoba. 

- Přivazovat břemena na zvedací prostředek může jen kvalifikovaný vazač. 
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- Konkrétnější podmínky a nařízení z hlediska BOZP viz kapitola „Bezpečnost práce 

řešené technologické etapy“. 

10 EKOLOGIE - VLIV NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ, 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Veškerý odpad během výstavby bude skladován v příslušných kontejnerech, aby 

nemohlo vlivem klimatických podmínek dojít k vyluhování látek nepříznivě 

ovlivňujících kvalitu podzemní vody a půdy. Po ukončení výstavby bude odpad 

zlikvidován dle předpisů Zákona o odpadech předáním k likvidaci odborné firmě, která 

si kontejnery sama odveze. Při převzetí kontejneru vždy vystaví doklad o přejímce 

odpovědnosti za likvidaci odpadu a tento doklad bude vložen do stavebního deníku. 

Nakládání s odpady: 

- Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech. 

- Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. O odpadech a jejich 
seznam. Dále tyto odpady co v největším množství třídit dle svého materiálu. 

Tab.10-1 - Tabulka odpadů 

Typ odpadu Označení Způsob likvidace 

Beton 17 01 01 Kontejner, odvoz na skládku 

Keramický střep 17 01 06 Kontejner, odvoz na skládku 

Plasty 17 02 03 Kontejner na tříděný odpad 

Izol. materiály 17 06 04 Kontejner na tříděný odpad 

Řezivo 17 02 01 Kontejner, odvoz do spalovny 

Směsný komunální odpad 20 03 01 Kontejner na komunální odpad 

Papír a lepenka 20 01 01 Kontejner na tříděný odpad 
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Obr.5.7-1 – Schéma provedení armovací vrstvy kolem otvorů 

Zateplovací systémy BAUMIT – Technologický předpis [online]. [cit. 2014-04-26]. 
Dostupné z: 
http://www.baumit.cz/upload/Dokumentace/Technol_predpisy/Zateplovaci_systemy_B
Baumi_-_TP.pdf 
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVB Ě 

1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVB Ě 

Objektem zájmu je sídlo firmy SIWE a.s., jež se skládá z administrativní budovy a dvou 

výrobních hal – nástrojárny a zkušebny. Nosnou konstrukci hal tvoří železobetonový 

prefabrikovaný skelet, okolo kterého je vyzděn předsazený obvodový plášť 

z keramických bloků POROTHERM tl. 365 mm. Nosná konstrukce střešního pláště je 

tvořena železobetonovými kazetovými deskami, část z nich bude mít vynecháno střední 

pole pro světlíky.  Objekt bude poté zateplen izolačními deskami z EPS. 

Podle geologického posudku, který zpracoval Stavoprojekt Olomouc, je sice základová 

spára kvalitní (velmi únosné štěrky), jenže jejich výskyt je až 4 m pod povrchem. 

Hladina podzemní vody nemá vliv na výstavbu ani výsledný objekt. 

Pozemek není zatížen ochrannými pásmy. Cíp pozemku (nejblíže k řece Bystřičce) sice 

zasahuje do jejího inundačního pásma, nicméně ±0,000 objektů je minimálně o 70 cm 

výše. V současné době je pozemek vyjmut ze ZPF. Výstavba areálu je v souladu 

s územním plánem města.  

1.2 OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 

Bude provedeno oplechování atiky u střešní konstrukce a okenních parapetů. Výroba 

prvků z titan-zinku bude objednána u firmy zabývající výrobou prvků pro oplechování, 

které budou následně kvalifikovanými pracovníky osazeny na místo. Odvod srážkové 

vody ze střešní konstrukce je řešen pomocí vpustí ústících do vnitřních dešťových 

svodů, které nejsou řešeny v tomto předpisu.  
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2 MATERIÁLY 

2.1 POTŘEBA MATERIÁLU 

Tab.2.1-1 – Výpis potřeby materiálu pro klempířské práce 

NÁZEV 
ROZMĚR 

OKNA 
ROZVINUTÁ 

ŠÍŘKA PRVKU 
POČET KS 

Parapetní deska 3920x1800 0,38x3,920 4 

Parapetní deska 2650x3500 0,38x2,650 21 

Boční plastové krytky   50 

Atikové oplechování Nástrojárna 0,78x133 52 

 zkušebna 0,78x110,4 43 

příponka celkem 0,3x243,8 37 

šrouby do betonu EJOT BS-R 100 ks/bal  245 

EJOT pozinkovaná těsnící 
podložka V 

100 ks/bal  395 

Samořezné šrouby EJOT 
SAPHIR 

100 ks/bal  245 

šrouby do betonu EJOT BS-R 100 ks/bal  150 

Pozn.: počet ks znamená počet tabulí rozměru 2,0x1,0 m titanzinkového plechu 

tl. 0,6 mm 

Podrobnější informace o rozměrech a materiálech viz „Výkaz výměr“.  

2.2 PRIMÁRNÍ DOPRAVA 

Materiál bude dopraven na stavbu po silnici I. třidy dodávkou Iveco Daily Maxi 

ze skladu firmy. Výrobce ručí za termín dodání.  
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2.3 SEKUNDÁRNÍ DOPRAVA 

Materiál dovezený na stavbu bude složen ručně dočasně na místo montáže a poté 

přenesen do uzamykatelného skladu 6058 x 2990 mm spolu s drobným spojovacím 

a kotvícím materiálem. Rozmístění skladů viz „Zařízení staveniště“.  

2.4 SKLADOVÁNÍ 

Prvky určené k montáži skladujeme během směny na připravené skládce. 

Zbylé prvky a spojovací materiály budou umístěny v uzamykatelném skladu kvůli 

možnosti odcizení. 

2.5 PŘEDZÁSOBENÍ 

Materiál bude dovezen jednorázově vzhledem k velikosti zakázky.  

3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠT Ě A VYBAVENOST 

STAVENIŠTĚ 

3.1 PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 

Před zahájením montáže musí být převzata spodní stavba, skeletová konstrukce, 

obvodový plášť s výplněmi otvorů a kontaktní zateplovací systém. Zkontroluje 

se podkladní beton na atice a parapetech – rovinnost a spád. Provede se zápis 

do stavebního deníku. 

3.2 VYBAVENOST STAVENIŠT Ě 

Staveniště je oploceno použitím plotových dílců TEMPOLINE z pozinkované oceli 

o rozměrech 2,0 x 2,5 m vzájemně spojených zajišťovací sponou. Vjezd je zajištěn 

bránou v jižní části pozemku. Na staveniště je k dispozici elektrická energie 230 i 400 V 

a rozvod vody. Plochy určené pro skládky a komunikace určené k pojezdu stavebních 
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strojů jsou zpevněny betonovými panely uloženými do štěrkopískového lože 

tl. 100 mm. Na staveništi jsou umístěny unimobuňky pro poskytnutí technického 

i hygienického zázemí pracovníkům. Čtyři stavební buňky slouží jako uzamykatelný 

sklad. Bezprostředně vedle vstupu na staveniště je umístěná buňka BOZP. 

4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

4.1 PODMÍNKY PROVÁD ĚNÍ 

Vzhledem k charakteru prováděných prací není zapotřebí přijímat žádná zvláštní 

opatření. Součástí etapy není mokrý proces. V případě nepříznivých klimatických 

podmínek vedoucí čety zastaví práce. 

4.2 INSTRUKTÁŽ PRACOVNÍK Ů 

Veškeré práce budou provedeny kvalifikovanými osobami v daném odvětví. Pracovníci 

budou podrobeni instruktáži o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o pohybu 

po staveništi. Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými normami 

a požadavky investora. Nedodržení některé z uvedených podmínek by mělo za následek 

odstoupení od smlouvy ze strany investora a případně úhradu vzniklých škod 

investorovi.  

5 PRACOVNÍ POSTUP  

5.1 PROVEDENÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY 

Oplechování zhlaví atik bude ukončeno okapnicí na obou stranách. Vzdálenost plechu 

od boku atiky je 35 mm. Vrchní vodorovná část atiky bude vyspádována směrem 

ke střešnímu plášti, tak aby stékající dešťová voda nestékala na fasádu. 

Oplechování bude provedeno včetně bočního lemování. 

Na zhlaví je plech přichycen pomocí plechové příponky, která je kotvena 

do  podkladního betonu pomocí šroubu do betonu EJOT BS-R. 
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Propojení příponky a horního plechu zajistí samořezné šrouby s gumovou těsnící 

podložkou EJOT SAPHIR. Napojování jednotlivých prvků bude provedeno přesahem 

a spára bude utěsněna silikonovým tmelem. 

5.2 PROVEDENÉ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU 

Při oplechování parapetů musíme dbát na přesné osazení prvků. Oplechování bude 

zapuštěno zadním svislým ohybem do spodní části rámu a přibito hřebíky, tím 

se zabrání zatékání vody za plech. V ploše bude plech připevněn pomocí šroubu 

do betonu EJOT BS-R doplněného o gumovou těsnící podložku.  Pokud by nastala 

situace, kdy bude rám „utopený“ tzn., že plech překrývá odvodňovací kanálky okna, 

plech proklepneme a těsně přiklepneme do ústí otvoru a líc kanálku se utěsní 

silikonovým tmelem. 

6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

- vedoucí pracovní čety – řídí práce, odpovídá za kvalitu, kontroluje jakosti provedení 

- 2 klempíři – provádění odborné práce 

- 1 pomocný dělník – zajišťuje přísun materiálů na místo práce 

7 STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POM ŮCKY 

7.1 VELKÉ STROJE 

- Montážní plošina ATJ 180 

7.2 NÁŘADÍ A POM ŮCKY 

Montážní žebřík, zámečnické kladivo, dřevěná palička, ruční nůžky, kombinované 

kleště, krycí rovné kleště, krycí zahnuté kleště, ploché kleště, příložník, přehýbač, 

drážkovník, průbojník, důlčík, utahovák, hlavičkář, pájedlo, svinovací metr, rýsovací 
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jehla, šroubovák, posuvné měřítko, plochý sekáč, pilka na železo, sada pilníků, ruční 

vystřihovací nůžky, elektrické nůžky na plech. Při montáži musí mít četa k dispozici 

výkresy skladby montované konstrukce a styků. 

7.3 OCHRANNÉ POMŮCKY  

Ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní oděv, pevná obuv, reflexní vesta, přilba 

a chrániče sluchu, respirační rouška. V případě teplot v místě montáže nižších než 10°C 

zateplený oděv. 

8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

8.1 KONTROLA VSTUPNÍ 

Kontroluje se hlavně základ: kvalita podkladních betonů, provedení osazení výplní 

otvorů, spád a celistvost podkladní vrstvy, provedení špalet. 

Při přebírce materiálů kontrolujeme kompletnost objednávky, kvalitu jednotlivých 

materiálů, tvarovou správnost a celistvost jednotlivých prvků. Před použitím každého 

prvku kontrolujeme, jestli nevykazuje znaky nesprávného skladování (poškození, 

průhyb) → nevyhovující prvky do konstrukcí nesmíme použít. Provedeme zápis 

do  stavebního deníku. 

8.2 KONTROLA MEZIOPERA ČNÍ 

Průběžná kontrola kvalit provedených spojů, správného uložení, dostatečného tmelení, 

provedení a délky ohybů, pevnost ukotvení přiléhání oplechování ke konstrukci. 

Provedeme zápis do stavebního deníku. 

8.3 KONTROLA VÝSTUPNÍ 

Vizuální kontrola spojů, těsnost přiléhání oplechování ke konstrukci, výskyt 

mechanického poškození, zvlnění nebo proražení, dostatečné vyspádování (min.3°). 
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Technický dozor investora (TDI) bude dohlížet na technologické postupy a také 

na kvalitu provedené práce, vše bude zapsáno do stavebního deníku. 

Podrobnější výpis kontrol viz kapitola „Kvalitativní požadavky - KZP“. 

9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

Při provádění bude dodrženo zejména: 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podr.pož.na pracoviště a pracovní prostředí. 

- Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

- Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

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

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

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích: 

- Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 

nejméně 1,8 m. 

- Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 

pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. 

k tomuto nařízení nebo zasypány. 
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- Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 

pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 

předpis. 

Obsluha strojů a elektrického zařízení: 

- Ke sbíhavým, střižným, tlačným a jiným nebezpečným místům strojů, která by 

ohrožovala pracovníky, kdyby zůstala volně přístupná, musí být zamezen přístup, 

nebo musí být použito ochranné zařízení. 

- Se stroji mohou pracovat jen určené osoby s potřebnou kvalifikací. 

- Bagry, nakladače, hydraulické ruce apod. musí být umístěny tak, aby v kterékoliv 

poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo elektrického vedení, pokud není 

jiným způsobem zajištěna bezpečnost práce (vypnutí vedení, signalizace pracovníkem 

apod.). 

- Rozvod elektrického proudu musí být bezpečně chráněn proti mechanickému 

poškození a proti nežádoucím vlivům vlhka. 

- Hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označen. 

- Opravy elektrického vedení smí provádět pouze kvalifikovaná a určená osoba. 

- Přivazovat břemena na zvedací prostředek může jen kvalifikovaný vazač. 

- Konkrétnější podmínky a nařízení z hlediska BOZP viz kapitola „Bezpečnost práce 

řešené technologické etapy“. 

10 EKOLOGIE - VLIV NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ, 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Veškerý odpad během výstavby bude skladován v příslušných kontejnerech, 

aby nemohlo vlivem klimatických podmínek dojít k vyluhování látek nepříznivě 

ovlivňujících kvalitu podzemní vody a půdy. Po ukončení výstavby bude odpad 

zlikvidován dle předpisů Zákona o odpadech předáním k likvidaci odborné firmě, 
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která si kontejnery sama odveze. Při převzetí kontejneru vždy vystaví doklad o přejímce 

odpovědnosti za likvidaci odpadu a tento doklad bude vložen do stavebního deníku. 

Nakládání s odpady: 

- Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech 

- Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. O odpadech a jejich 

seznam. Dále tyto odpady co v největším množství třídit dle svého materiálu. 

Tab.10-1 – Tabulka odpadů 

Název Kód Způsob likvidace 

Papír, karton 20 01 01 Kontejner na tříděný odpad 

Plasty 17 02 03 Kontejner na tříděný odpad 

Komunální odpad 20 03 01 Kontejner na komunální odpad 

Ocel 17 04 05 kovošrot 

Beton 17 01 01 Kontejner, odvoz na skládku 
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1 OBECNÉ INFORMACE 

STAVBA:  

 AREÁL FIRMY SIWE a.s.   

 Parcely č. 501/1 (498, 499, 500) 

 k.ú.  Bystrovany 

OBJEDNATEL: 

SIWE a.s. - výroba nástrojů 

Jana Sigmunda 79 

 783 50 LUTÍN 

ZHOTOVITEL: 

 GEMO  spol. s.r.o.,   

 Blanická  19, 772 35 Olomouc 

2 PODMÍNKY STAVENIŠT Ě 

2.1 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 

Pozemek pro stavbu byl investorovi pronajat firmou IN&CO. Pozemek má rovinný 

charakter a v současné době je zcela volný - bez jakýchkoli pozemních objektů, 

podzemních sítí, porostů. Pozemek není zatížen ochrannými pásmy.  

Nebudou provedeny žádné zábory ani pronájmy ploch na cizích plochách, veškeré 

zařízení bude umístěno na pozemku, kde bude probíhat výstavba. 

Na pozemku bude provedena výstavba objektů SO.01 – Administrativní a sociální 

budova, kde bude provoz firmy a SO.02,SO.03 – Nástrojárna a zkušebna, kde bude 

probíhat samotná výroba. 
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2.2 DOPRAVA NA STAVENIŠT Ě 

Přístup na pozemek je v jižní části areálu. Pozemek je napojen na asfaltovou 

komunikaci II. třídy „K Mrazírnám“. Vjezd bude opatřený uzamykatelnou bránou 

vytvořenou ze čtyř polí oplocení 2,5 x 2,0 m.  

Dopravní trasy a mechanizmy použité k zásobování materiálu jsou blíže rozebrány 

v kapitole: „Situace stavby a její širší vztahy na okolí“.  

3 OBJEKTY ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 

3.1 PROVOZNÍ OBJEKTY 

Na staveništi bude vybudována provizorní komunikace šířky 8,0 m z betonových panelů 

uložených na zhutněném štěrkopískovém podkladu tl. 100 mm, umožňující obousměrná 

pohyb vozidel a v zadní části pozemku pak rozšířená na 45 x 24 m k otáčení nákladních 

vozidel a manipulaci s nákladem. 

Pro uskladnění materiálů jsou navrženy odvodněné a zpevněné skládky S1-S5 rovněž 

z betonových panelů: 

S1 – 22,4 x 8,2 m – pouze po dobu montáže železobetonového skeletu. 

S2 – 22,4 x 8,2 m – po provedení montáže slouží pro uskladnění materiálu pro zdění 

a provádění zateplení objektu. 

S3 – 22,4 x 8,2 m - pouze po dobu montáže železobetonového skeletu. 

S4 – 19,15 x 8,2 m - po provedení montáže slouží pro uskladnění materiálu pro zdění 

a provádění zateplení objektu. 

S5 – 22,4 x 8,2 m – opatřena zastřešením pro skládku materiálů náchylných na působení 

vlhkosti. 

Uskladnění drobnějšího a dražšího materiálu spolu s nářadím bude umožněno 

v uzamykatelných skladových kontejnerech CONTIMADE TYP 24 6058 x 2990 mm. 
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Oplocení staveniště bude provedeno použitím plotových dílců TEMPOLINE 

z pozinkované oceli o rozměrech 2,0 x 2,5 m vzájemně spojených zajišťovací sponou. 

Ostraha staveniště bude umístěna ve stavební buňce CONTIMADE TYPE 6 

6058 x 2435 mm u brány vjezdu na staveniště, během noci budou skládky osvětleny, 

aby se zamezilo případným ztrátám materiálů. 

Parkování pro osoby spojené s výstavbou bude umožněno na parkovišti vzdáleném cca 

60 m od pozemku. 

3.2 VÝROBNÍ OBJEKTY 

Během výstavby zařízení staveniště bude k ukládání železobetonových panelů použit 

rypadlo-nakladač VOLVO BL71B, stavební kontejnery budou složeny na místo pomocí 

hydraulického ramene, které je součástí nákladního automobilu SCANIA 420 

Palfinder 38502. 

3.3 SOCIÁLNĚ-SPRÁVNÍ OBJEKTY 

Na staveništi budou rozestavěny stavební buňky CONTIMADE - TYPE 6 o rozměrech 

6058 x 2435 mm, aby bylo zajištěno zázemí pro stavbyvedoucího a zaměstnance. 

Buňky budou umístěny na betonové panely a přístupový chodník k nim bude 

ze zhutněného štěrkopísku. 

 

 

Obr.4.1-1 – Schéma stavební buňky Obr.4.1-2 – Stavební buňka Contimade 
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Maximální počet zaměstnanců na stavbě během provádění řešených technologických 

etap je 24. Plocha šatny na jednoho pracovníka je 1,25 m2 a plocha jedné stavební 

buňky je 14,75 m2. 

Vzhledem k ostatním činnostem, které mohou probíhat na stavbě současně mimo, naše 

řešené etapy, budou na stavbě umístěny čtyři stavební buňky pro pracovníky a jedna 

pro stavbyvedoucího o celkové ploše 73,75 m2.  

U vstupu a v zadní části staveniště budou umístěny 2x 4 mobilní toalety TOI TOI 

FRESH  a vedle buněk zaměstnanců umývárna napojená na vodovodní a kanalizační 

síť. 

  

Obr.4.1-3 – Umývárna TOI TOI Obr.4.1-4 – Mobilní toaleta TOI TOI 

Rozmístění viz: Výkres „Zařízení staveniště“.  

3.4 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE  

Přilehlá komunikace je zasíťována, v jižní části pozemku budou provedeny provizorní 

přípojky, odkud se povede další rozvod s měřícími soustavami pro měření spotřeby 

během výstavby. 

Přípojky:  - voda, 

   - elektrická energie – trafostanice zřízená na počátku výstavby  

     pro převod VN na NN, 

   - odvodnění a kanalizace. 
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3.4.1 ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠTĚ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Druhy spotřebičů: 

a) míchací centrum, ruční nástroje, svářecí agregáty, stavební vrátky, 

b) osvětlení vnější - příjezdové cesty, skládek materiálu,  

c) osvětlení vnitřní – provozní místností, sklady, správní a sociální objekty. 

Maximální zdánlivý příkon 

S = � cos	µ� ∗ (β1		 ∗ 	ΣP1	 + 	β2 ∗ 	ΣP2	 + 		β3	 ∗ 	ΣP3)  [kVA] 

S maximální současný zdánlivý příkon (kVA) 

K koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 

β1 průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 

β2 průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 

β3 průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 

cos µ průměrný účiník spotřebičů (0,5 – 0,8) 

P1 součet štítkových výkonů elektromotorů (kVA) 

P2 součet výkonů venkovního osvětlení (kVA) 

P3 součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel (kVA) 
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Tab.3.4.1-1 -.P1 – Výkon elektromotoru 

Stavební stroje a jiné Příkon[kW] [ks] [kW] 

Úhlová bruska 125mm DeWALT D28135 1,4 2 2,8 

Stavební vrátek GEDA MINI 60S 0,37 4 1,48 

Ruční míchadlo Collomix CX40 1,20 4 4,8 

Svářečka GAMA 1500A PFC 2,5 1 2,5 

Stavební míchačka ATIKA Profi 145 4,5 1 4,5 

Příklepová vrtačka DeWALT DWD024 0,65 5 3,25 

P1 – VÝKON ELEKTROMOTOR Ů CELKEM 19,33 kW 

 

Tab.3.4.1-2 - P2 – Bezpečnostní osvětlení 

Druh osvětlení Příkon[kW] [km] [kW] 

Bezpečnostní osvětlení 2kW/km 0,2 0,4 

Osvětlení hlavních cest a chodníků 3kW/km 0,3 0,9 

P2 – VÝKON OSVĚTLENÍ CELKEM 1,3 kW 

 

Tab.3.4.1-3 - P3 – Vnitřní osvětlení a topidla 

Druh osvětlení Příkon[kW] [m2] [kW] 

Kancelář 20W/m2 75 1,5 

Umývárna 10W/m2 12,5 0,125 

Uzamykatelný sklad 3W/m2 72 0,22 

P3 – VÝKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ CELKEM 1,3 kW 
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S = (1,1 0,65� ∗ (0,7 ∗ (2,56 + 2,8 + 1,48 + 4,8 + 2,5 + 4,5) + 1,0 ∗ (0,4 + 0,9) +
0,8 ∗ (1,5 + 0,125 + 0,22)) 
S = 25,42kVA 

Vnitrostaveništní rozvod NN – bude veden po oplocení v plastových chráničkách 

nebo v zemi chráněn proti přejetí nebo přestřižení. 

Připojení spotřebičů na rozvod uvnitř objektů – bude zajištěno pomocí rozvodných 

skříní, ze kterých se v případě potřeby vyvede prodlužovací kabel. 

Osvětlení na staveništi – zajišťují dočasné stožárové halogenové lampy napojené 

na samostatnou přípojku chráněnými rozvody. 

3.4.2 ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠTĚ VODOU 

Qn = (	�� ∗ ��) (� ∗ 3600)�   [l/s] 

Qn vteřinová spotřeba vody 

Pn spotřeba vody v l na směnu 

Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

t doba, po kterou je voda odebírána (hod.) 

 

Tab.3.4.2-1 - Qn – Vteřinová potřeba vody 

Odběrné místo Pn[l/směna] Kn [-] t[hod] 

Stavební míchačka (115l směsi)-3x 75 1,6 0,2 

Umývárny 90 2,7 0,2 

Qn – VTEŘINOVÁ SPOTŘEBA VODY 0,504 l/s 
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Tab.3.4.2-2 - Dimenzování potrubí: 

Qn 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7 11,5 18 

Js[mm] 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 

Námi zvolená hodnota průměru potrubí: 25 mm 

 

4 ČASOVÉ A EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Stavební buňky, železobetonové panely a nákladní automobil Scania 420 Palfinder 

38502 s hydraulickým ramenem pro dopravu buněk jsou ve vlastnictví stavební 

společnosti. 

Tab.4-1 – Nákladové položky ZS 

Název Cena/MJ Množství Cena[Kč] 

Štěrkopískový podsyp 
8-16mm 

330kč/t 650,43t 214643,- 

Zapůjčení oplocení 5,60kč/bm/den 295bm/270dní 446040,- 

Cena celkem: 660983,- 

Pozn.: Zaměstnanci a pohonné hmoty nejsou započítány. Cena oplocení je včetně 

montáže a dopravy. 

Odhadovaná doba výstavby zařízení staveniště je 14 dní. 

5 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

Při provádění bude dodrženo zejména: 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podr.pož.na pracoviště a pracovní prostředí. 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

- Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby  

- Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády 

č. 441/2004 Sb.. 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Obsluha strojů a elektrického zařízení: 

Ke sbíhavým, střižným, tlačným a jiným nebezpečným místům strojů, která by 

ohrožovala pracovníky, kdyby zůstala volně přístupná, musí být zamezen přístup, nebo 

musí být použito ochranné zařízení. 

Stroje s rotujícími nástroji musí být zabezpečeny proti samovolnému uvolnění nástrojů. 

Se stroji mohou pracovat jen určené osoby s potřebnou kvalifikací. 

Veškeré rychle se pohybující součásti strojů (hřídele, řemenice, ozubená kola apod.) 

musí být řádně zabezpečeny pevnými kryty. 

Mazání, čištění a opravy strojů za chodu je přísně zakázáno. 

Používání strojů v blízkosti elektrického vedení. Samojízdné stroje a zařízení, jejichž 

vnější rozměr při přepravě se nemění, se mohou používat při práci (pojezdech) 

pod elektrickým vedením a v jeho blízkosti, jen pokud budou dodrženy předepsané 

bezpečné vzdálenosti stroje, zařízení a pracovníka od elektrického vedení. 

Bagry, nakladače, hydraulické ruce apod. musí být umístěny tak, aby v kterékoliv 

poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo el. vedení, pokud není jiným 

způsobem zajištěna bezpečnost práce (vypnutí vedení, signalizace pracovníkem apod.). 
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Rozvod elektrického proudu musí být bezpečně chráněn proti mechanickému poškození 

a proti nežádoucím vlivům vlhka. 

Hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označen. 

Opravy elektrického vedení smí provádět pouze kvalifikovaná a určená osoba. 

Přivazovat břemena na zvedací prostředek může jen kvalifikovaný vazač. 

Podrobněji řešeno v samostatné kapitole „Bezpečnost práce řešené technologické 

etapy“. 

6 EKOLOGIE - VLIV NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ, 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Při provádění veškerých konstrukcí je potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní 

prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Používaná 

mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným 

hlukem, na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací. 

Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby 

očištěny. Případně musí být prováděno čištění komunikací. Mechanizace by měla být 

odstavena na zpevněných plochách, doporučuje se použití úkapových van. 

Nakládání s odpady: 

- Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech 

- Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. O odpadech a jejich 

seznam. Dále tyto odpady co v největším množství třídit dle svého materiálu.  
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Tab.10-1 - Tabulka odpadů 

Typ odpadu Označení Způsob likvidace 

Beton 17 01 01 Třídění, Ekologická likvidace 

Řezivo 17 02 01 Třídění, Ekologická likvidace 

Plasty  17 02 03 Kontejner na tříděný odpad 

Papír a lepenka  20 01 01 Kontejner na tříděný odpadZ 

Směsný komunální 
odpad 

20 03 01 
Kontejner na komunální 

odpad 
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1 VELKÉ STROJE 

1.1 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL SCANIA 420 PALFINDER 38502 

S HYDRAULICKÝM RAMENEM 

Automobil bude určen k dopravě a umístění stavebních buněk CONTIMADE 

na staveniště, po skončení výstavby k jejich odvozu, dále pak tímto způsobem budou 

dopraveny i montážní plošiny ATJ 180. 

Automobil se bude vyskytovat na staveništi během prvních 14 dní při výstavbě zařízení 

staveniště, dovozu montážních plošin a poté při odvozu stavebních buněk. 

Technické parametry:  

Maximální nosnost vozidla (kg): 8900 

Maximální nosnost HR (kg): 8200 

Nosnost HR při maximálním horizontálním dosahu (kg/m): 2150/14,2 

Maximální vertikální dosah HR (m): 18,5 

Ložná plocha (mm): 6370 x 2470 

Montáž HR: přední 

 

 

Obr.1.1-1: Nákladní automobil SCANIA Obr.1.1-2: Dosah HR 
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1.2 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL MAN 26.364 HIAB 288 EP-4 

S HYDRAULICKÝM RAMENEM 

Pomocí tohoto automobilu bude průběžně dovážen na stavbu materiál pro obvodový 

zděný plášť a zateplovací systém. 

Materiál bude složen hydraulickou rukou na připravené skládky. 

Technické parametry:  

Maximální nosnost vozidla (kg): 12000 

Maximální nosnost HR (kg): 7000 

Nosnost HR při maximálním horizontálním dosahu (kg/m): 1850/11,8 

Maximální vertikální dosah HR (m): 11,8 

Ložná plocha (mm): 6125 x 2450 

Montáž HR: zadní 

 

 

Obr.1.2-1 – Nákladní automobil MAN firmy BALUS 
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1.3 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL MAN 12.250 VALNÍK 

S HYDRAULICKÝM RAMENEM 

Automobil bude průběžně dovážet na stavbu materiál pro vyztužování 

železobetonových monolitických konstrukcí – věnce, překlady, desky. 

Materiál bude složen hydraulickou rukou na připravené skládky. 

Technické parametry:  

Maximální nosnost vozidla (kg): 6000 

Maximální nosnost HR (kg): 775 

Nosnost HR při maximálním horizontálním dosahu (kg/m): 325/7,0 

Maximální vertikální dosah HR (m): 7,0 

Ložná plocha (mm): 6100 x 2450 

Montáž HR: přední 

 

 

Obr.1.3-1 – Valník MAN firmy FERONA 
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1.4 TAHA Č DAF XF S 3-NÁPRAVOVÝM KLANICOVÝM 

VALNÍKOVÝM NÁV ĚSEM 

Tahač bude využit pro dopravu železobetonových prefabrikovaných prvků, tj. sloupů 

a průvlaků. Na skládku bude materiál složen za pomoci jeřábu. 

Souprava se bude pohybovat na staveništi od 23. 4. do 5. 5. 2014. 

Technické parametry návěsu : - délka ložné plochy: 13,5 m 

 - celková šířka: 2,55 m 

 - celková hmotnost soupravy: 42 t 

 - zatížení náprav (technické): 27 t 

 - vlastní hmotnost: cca 7,1 t 

Technické parametry tahače : - objem motoru: – 12900 ccm 

 - výkon: – 340 kW 

 - hmotnost: – 19 t 

 - nosnost: – 11,69 t 

   

  

Obr.1.4-1 – Tahač DAF XF Obr.1.4-2 – Valníkový návěs 
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1.5 TAHA Č IVECO STRALIS 440 S ROZTAŽNÝM NÁV ĚSEM 

HANGLER 

Firma JUROTRANS spol. s.r.o., která zajišťuje realizaci nadměrné přepravy, disponuje 

ve vozovém parku roztažnými návěsy HANGLER se schopností roztáhnout se až 

o 7,5 m  umožňující přepravu prvků o maximální délce 21 m s nosností do 44 t 

Návěs bude použit na přepravu železobetonových prefabrikovaných vazníků z místa 

výroby na staveniště, kde budou jeřábem usazeny do konstrukce 

Celková délka soupravy je 25 m 

Souprava se bude pohybovat na staveništi od 23. 4. do 5. 5. 2014 

Technické parametry návěsu : - délka ložné plochy: 21 m 

 - celková šířka: 2,55 m 

 - celková hmotnost soupravy: 42 t 

 - zatížení náprav (technické): 27 t 

Technické parametry tahače : - objem motoru: 12880 ccm  

 - výkon: 353 kW  

 - hmotnost: 19 t  

 - nosnost: 12,34 t  

  

Obr.1.5-1 – Tahač IVECO Strails 440 Obr.1.5-2 – Náves HANGLER 
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1.6 JEŘÁB LIEBHERR LTM 1100-4.1 

Vzhledem k rozsahu staveniště byl zvolen mobilní jeřáb, který bude postupně měnit 

polohu dle postupu výstavby viz. „Zařízení staveniště“.  

Jeřáb má maximální nosnost 100 t při vyložení 2,5 m. 

Při vyložení 27 m a výšce 18,5 m má únosnost 7,1 t, což je dostatečné pro montáž 

sloupů a průvlaků – bod 1). 

Pro montáž vazníků nad nástrojárnou je maximální vyložení 23 m s únosností 8,5 t – 

bod 2). 

Pro montáž vazníků nad zkušebnou je maximální vyložení 20 m s únosností 11 t – 

bod 3).  

Jeřáb se bude pohybovat na staveništi od 23. 4. do 5. 5. 2014. 

 

Obr.1.6-1 – Mobilní jeřáb Liebherr 
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Obr.1.5-2 – Zatěžovací křivka jeřábu s vyznačenými břemeny 

1.7 RYPADLO-NAKLADA Č VOLVO BL71B 

Nakladač bude na stavbě využít k pokládce betonových panelů při výstavbě zpevněné 

komunikace a skladovacích ploch, dále k potřebným terénním úpravám a také 

k přemisťování a vyskladňování palet a svazků materiálu po celou dobu stavby. 

K výbavě patří přední nakládací lžíce o objemu 1m3 s možností změny za paletizační 

vidle k přemisťování palet a zadní univerzální podkop o objemu 0,14 m3 opatřený 

hákem, na který je možno zavěsit břemena např. zmiňované panely nebo hutnící stroje. 

Námi zvolený model má objem motoru 4,8 l, který umožňuje výkon 75k W. 
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Obr-1.6-1 – Schéma rozměrů a dosahů rypadlo-nakladače 

1.8 AUTODOMÍCHÁVA Č SCHWING LIGHT LINE AM 7 C 

K dopravě betonové směsi z 4,3 km vzdálené betonárky ZAPA pro betonáž věnců 

a překladů bude použito autodomíchávačů SCHWING o objemu 7 m3. 

Betonáž věnců V1+překlady = 21m3 -> 3x, Věnec V2= 21m3 -> 2x. 

Autodomíchávač bude na stavbě v obdobích 6. - 10. 6. a 29. - 31. 6. 2014. 

 

Obr.1.8-1 – Autodomíchávač SCHWNIG 
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1.9 AUTOČERPADLO S DOMÍCHÁVA ČEM SCHWING FBH 24 

Pro dopravu betonu do bednění bude použito Autočerpadlo s domíchávačem FBH 24 

o objemu 7 m3 a dosahem do výšky 24 m a délky 22 m. 

Autočerpadlo s domíchávačem bude na stavbě v obdobích 6. - 10. 6. a 29. - 31. 6. 2014. 

Bod 1) – betonáž prvního železobetonového věnce ve výšce 5,0 m. 

Bod 2) – betonáž druhého železobetonového věnce ve výšce 8,75 m. 

Bod 3) – betonáž třetího železobetonového věnce ve výšce 10,5 m. 

 

 

Obr.1.9-1 – Schéma rozměrů a dosahu Autočerpadla SCHWING 

1.10 DODÁVKA IVECO DAILY MAXI 

Dodávka bude určena k dopravě hotových klempířských výrobku dle objednávky 

na staveniště, kde bude složeno do uzamykatelného skladu. 

Dovezený materiál bude složen pracovníky ručně v období od 23. 9. do 24. 9. 2014. 
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Rozměry: - šířka:  1750 mm 

 - výška:  1900 mm 

 - nosnost:  1145 kg 

 - délka:  4500 mm 
 

 

Obr.1.10-1 – Dodávka IVECO 

2 MALÉ STROJE A RUČNÍ NÁŘADÍ 

2.1 MONTÁŽNÍ PLOŠINA ATJ 180 

Na stavbě budou použity dvě plošiny, ze kterých se bude provádět osazování prvků 

skeletu na místo. Po dokončení skeletu bude jedna plošina odvezena a druhá použita 

pro montáže uvnitř objektu do konce stavby. 

Plošina je vystavěna na terénním podvozku, který jí dodává dostatečnou schopnost 

pohybu po staveništi. 

Není nutno plošinu kotvit, což umožňuje popojíždění, i když jsou pracovníci 

v pracovním koši.  

Osazení – bod 1: průvlaky, bod 2: sloupy nástrojárny, bod 3: sloup zkušebny 
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Technické parametry: Pojezdová rychlost: 8 km/h 

 Pracovní výška plošiny: 17,6 m 

 Maximální nosnost koše: 230 kg 

  

 

Obr.2.1-1 – Montážní plošina, schéma dosahu 

2.2 VIBRA ČNÍ VÁLEC WACKER RD 27-100 

Válec bude použit pro zhutňování štěrkopísku pod panely staveništní komunikace 

a skládek, dále bude použit k zhutnění stěrkového násypu kolem základových patek 

a pod podlahami  

Vibrační válec se bude vyskytovat na staveništi během prvních 14 dní při výstavbě 

zařízení staveniště, během zhutňování podkladů pod podlahy a závěrečných 

dokončovacích pracích. 
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Technické parametry: Provozní hmotnost: 2550 kg 

 Šířka válce: 1000 mm 

 Dynamická hutnící síla 35 kN 

 

 

Obr.2.2-1 – Vibrační válec WACKER 

2.3 STAVEBNÍ MÍCHA ČKA ATIKA PROFI 145  

Bude určena pro míchání suchých směsí pro zdění a podle potřeby přemisťována. 

Technické parametry: Napětí: 230 V 

 Hmotnost: 60 kg 

 Objem bubnu: 145 l 

 Maximální množství mokré směsi: 115 l 
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2.5 STAVEBNÍ VRÁTEK GEDA MINI 60S 

Vrátek bude používán pro horizontální dopravu materiálu na a z lešení a z lešení. 

Vzhledem k rozsáhlosti stavby bude na lešení vrátků několik. 

Disponuje automatickou ochranou proti přetížení. 

Technické parametry: Nosnost: 60 kg 

 Délka lana: 51 m 

 Rychlost zdvihu: 23 m/min 

 

 

Obr.2.5-1 – Stavební vrátek 

2.6 RUČNÍ MÍCHADLO COLLOMIX CX40 

Určeno pro ruční rozmíchání suchých směsí a fasádních barev. 

Technické parametry: Příkon: 1200 W 

 Max. otáčky: 
1 rychlost -450  min-1, 
2 rychlost -600 min-1 

 
Max. průměr míchacího 
nástroje: 

140 mm 

 
Optimální mísící 
objem: 

do 65 litrů 

 Připojení nástroje: M14 
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Obr.2.6-1 – Ruční míchadlo 

2.7 MOTOROVÁ PILA STIHL MS 231 C-BE 

S RYCHLOUPÍNÁNÍM ŘETĚZU 

Pila bude využita k příležitostnému krácení dřeva a pro výrobu bednění monolitických 

věnců a překladů. 

Technické parametry: Výkon: 2,0 kW 

 Hmotnost: 5,2 kg 

 Řezná délka: 350 mm 

 

 

Obr.2.7-1 – Motorová pila 

2.8 ÚHLOVÁ BRUSKA 125MM DEWALT D28135 

Bruska bude použita během vázání výztuže do monolitického věnce a překladu. 

Na případné pomocné úpravy ocelových a při použití diamantového kotouče 

i betonových prvků. 



 

131 
 

Technické parametry: Příkon: 1400 W 

 Průměr: 125 mm 

 Hmotnost: 2,5 kg 

 

Obr.2.8-1 – Úhlová bruska 

2.9 PŘÍKLEPOVÁ VRTA ČKA DEWALT DWD024 

Vrtačka bude použita pro kotvení fasádního zateplovacího systému ETICS. 

Technické parametry: Příkon: 650 W 

 Kapacita sklíčidla: 1,5-13 mm 

 Hmotnost: 1,82 kg 

 

Obr.2.9-1 – Příklepová vrtačka 

Pozn.: Drobné ruční nářadí bude na staveništi po celou dobu výstavby. 
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1 VSTUPNÍ KONTROLY 

1.1 KONTROLA PROJEKTOVÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE 

Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují úplnost a správnost projektové 

dokumentace. Dále způsob nakládání s odpady a podmínky k ochraně životního prostředí. 

Kontroluje se úplnost a správnost montážní dokumentace skeletu, přiložený výpis 

prefabrikátů musí být v souladu s projektovou dokumentací. 

1.2 KONTROLA P ŘIPRAVENOSTI PRACOVIŠT Ě 

Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora kontrolují kompletnost a provedení 

předchozích prací, zda nejsou přítomny nedodělky, které by bylo nutno odstranit před 

započetím následujících prací. 

1.3 KONTROLA PROVEDENÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Stavbyvedoucí a geodet pomocí nivelačního přístroje a vodováhy kontrolují správné vytýčení 

a odchylky v provedení základových konstrukcí od PD. Rovinnost nadbetonování zhlaví pilot 

by neměla přesáhnout ±5 mm na 2 m lati. Dále se kontroluje tuhost, celistvost a případné 

poškození. 

1.4 KONTROLA DODANÝCH DÍLC Ů 

Stavbyvedoucí, mistr kontrolují, zda jsou dodané prvky nepoškozeny, ve správném počtu 

a rozměru dle PD. V případě výskytu trhlin, prasklin nebo chybějících částí narušujících 

únosnost prvku nebude do konstrukce zabudován. Kontroluje se certifikát o kvalitě, označení 

a prvky se přeměří. 
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1.5 KONTROLA SKLADOVÁNÍ DÍLC Ů 

Stavbyvedoucí kontroluje, zda je povrch skládky dostatečně rovný, odvodněný a dílce správně 

rozmístěny na dřevěných podkladcích 100 x 100 mm. Skládka je v dosahu zvedacích 

mechanismů. Dále kontroluje dodržení správných rozestupů mezi prvky, tak aby byla 

umožněna pozdější manipulace (průchozí 750 mm, neprůchozí 350 mm). Prvky budou 

skladovány v poloze zabudování v konstrukci s výjimkou sloupů. Dílce budou skladovány 

na sobě do výšky maximálně 1,5 m, sloupy maximálně tři řady na sobě. 

1.6 KONTROLA PRACOVNÍK Ů 

Stavbyvedoucí a mistr kontrolují, zda jsou pracovníci způsobilí pro vykonávání činnosti, mají 

potřebné vybavení (pracovní i ochranné) a byli proškoleni v rámci BOZP. Kontrolují 

se potřebné oprávnění především vazačský, svářečský průkaz a průkaz strojníka u obsluhy 

jeřábu. 

1.7 KONTROLA STROJNÍ SESTAVY, ZVEDACÍHO MECHANIZMU 

Mistr a strojník kontrolují, zda je stroj v dobrém technickém stavu (únik provozních kapalin, 

promazání součástek, neporušenost lana), dle technického listu únosnost kritického břemene. 

Nářadí a stroje jsou nepoškozeny, přívody proudu neprobíjí, pohyblivé části jsou opatřeny 

kryty. Kontroluje se kvalifikace a platnost strojnického průkazu jeřábníka. 

2 MEZIOPERA ČNÍ KONTROLY 

2.1 KONTROLA PODMÍNEK PRO OSAZOVÁNÍ DÍLC Ů 

Mistr kontroluje klimatické podmínky po příchodu na stavbu popř. před zahájením prací. 

Podmínky, při kterých lze provádět osazování dílců jsou uvedeny v technologickém předpisu. 

Teplota vzduchu by neměla při tvrdnutí zálivkové směsi klesnout pod 5°C, při rychlosti větru 

vyšší jak 10 m/s je nutno pozastavit práce. Viditelnost v místě provádění prací musí být 

minimálně 30 m. 
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2.2 KONTROLA ZAHÁKNUTÍ DÍLCE 

Vazač kontroluje, zda je připevněn správný dílec, není poškozen a je dodržen limitní úhel 

pro zavěšení břemene. Prvek je očištěn od prachu a nečistot. 

2.3 KONTROLA POSTUPU MONTÁŽE 

Stavbyvedoucí a mistr kontrolují správnost postupu montáže dle technologického předpisu 

a montážní dokumentace. Během manipulace dohlíží na dodržování mikro zdvihu (300 mm 

nad terénem) pro ustálení prvků. 

2.4 KONTROLA GEOMETRIE OSAZENÝCH DÍLC Ů 

Stavbyvedoucí, mistr a geodet kontrolují správnost provedení osazení dílců s PD a MD. 

Pomocí nivelačního přístroje provedou přeměření. Odchylky ve svislém směru nesmí 

překročit odchylku ±20 mm na výšce sloupu a ±10 mm ve vodorovném směru. Odchylka 

rovinnosti uložení při osazování vazníku je ±5 mm na 2 m. 

2.5 KONTROLA NAVLH ČENÍ DÍLCE 

Stavbyvedoucí a mistr kontrolují, zda byl každý prvek navlhčen před zalitím, 

aby nedocházelo k odebírání vody ze zálivkové směsi (frakce 4 mm).  

2.6 KONTROLA SVAR Ů 

Stavbyvedoucí a mistr kontrolují správné provedení a kompletnost svarů. Svařovaná místa 

budou očištěna od prachu a rzi. Pracovníci musí mít platné svářečské průkazy. 

2.7 KONTROLA PROVEDENÍ A ZAVIBROVÁNÍ STYK Ů 

Stavbyvedoucí, mistr kontrolují svarové spoje výztuže, kvalitu osazení a zalití zálivkovou 

směsí. Při provádění zálivek za nepříznivých klimatických podmínek je nutno provést 

ochranná opatření (zakrytí, ohřívání, nemrznoucí přísady). Kontrolují kvalitu zavibrování, 

kdy jsou provedeny minimálně dva vpichy po dobu 5 sekund. 
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3 VÝSTUPNÍ KONTROLY 

3.1 KONTROLA GEOMETRIE 

Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora spolu s geodetem kontrolují, zda je osazení 

provedeno dle PD, zda jsou dodrženy limitní odchylky rovinnosti a svislosti konstrukce. 

3.2 KONTROLA KOMPLETNOSTI KONSTRUKCE 

Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora kontrolují, zda je konstrukce dostatečně 

tuhá, všechny prvky osazeny na svých místech dle PD a nejeví známky poškození 

4 SOUHRN KONTROL 

Souhrn všech kontrol včetně způsobu provedení, osoby odpovědné za kontrolu, druhy zápisu 

o kontrole atd. je v tabulce: „Kontrolní a zkušební plán – Montovaný železobetonový skelet“. 

5 VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. Praha: ČNI, listopad 2006 

Vyhláška č. 62/2013 Sb. Kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. 
Praha: ČNI, březen 2013 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. Praha: ČNI, srpen 2009 

Vyhláška č. 20/2012 Sb. Kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby. Praha: ČNI, leden 2012 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Praha: vláda ČR, prosinec 2006 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Praha: vláda ČR, 
srpen 2005 

ČSN 73 0212-3: Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
stavební objekty. Praha: ČNI, leden 1997 
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ČSN 72 3000: Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení. Praha: 
ČNI, březen 1986 

ČSN EN 12 390-3: Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles. 
Praha: ČNI, říjen 2009 

ČSN 73 1201 (731201): Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb. Praha: ČNI, 
prosinec 2006 

ČSN EN 13 670 (732400): Provádění betonových konstrukcí. Praha: ČNI, červen 2010 

ČSN 73 2480 (732480): Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí. Praha: 
ČNI, duben 1994 

V neposlední řadě musí být dodrženy veškeré technické předpisy stanovené výrobci 

 



 

 
 

Tab.1 - Kontrolní a zkušební plán – Montovaný železobetonový skelet 

  
Č.
P 

NÁZEV 
KONTROLY 

POPIS ZDROJ KONTROLA  
ČETNOST 

KONTROLY  
ZPŮSOB 

KONTROLY  
VÝSLEDEK 
KONTROLY  

VYHOVÍ / 
NEVYHOVÍ  

KONTROLU 
PROVEDL 

KONTROLU 
PROVĚŘIL 

KONTROLU 
PŘEVZAL 

V
S

T
U

P
N

Í 

1 Kontrola PD 
Úplnost, rozsah, kontrola a 
zapracování připomínek do 
PD 

vyhl. 499/2006 Sb. 
vyhl. 268/2009 Sb. 

SV 
TDI 
M  

jednorázově vizuálně 
zápis do 

SD 
  

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

2 
Kontrola 

připravenosti 
staveniště  

Kontrola provedení 
předchozích konstrukcí, 
skladovacích ploch 

vyhl. 268/2009 Sb. 
SV 
TDI 
M  

jednorázově vizuálně 
zápis do 

SD 
  

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

3 
Kontrola 
provedení 
zákl. k-cí 

Měření nivelačním přístrojem, 
přesnost osazení, odchylky 

PD 
ČSN 73 0212-3 
ČSN EN 12 390-3 

SV 
M 
G 

jednorázově 
před 

zahájením 
prací 

měřením: 
nivelační 

přístroj, lať 
3m 

zápis do 
SD 

  

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

4 
Kontrola 
dodaných 

dílců 

Převzetí dílců, soulad s PD,  
množství, poškození,  
úplnost doložení kvality 

ČSN 73 0212-3 
ČSN 72 3000 

SV 
TDI 
M  

jednorázově 
každý dílec 

vizuálně 
měřením 

zápis SD 
doklady o 

jakosti 
  

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

5 
Kontrola 

skladování 
dílců 

Kontrola uskladnění, dodržení 
rozestupů 

PD 
TL  

SV průběžné vizuálně 
zápis do 

SD 
  

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

6 
Kontrola 

pracovníků 
Způsobilost, odbornost, BOZP 

Profesní průkazy 
Plán BOZP 

M 
před 

zahájením 
prací 

vizuálně 
zápis do 

SD 
 

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

7 
Kontrola 

strojní sestavy 
Stav, nosnost, strojní průkaz 

Technické průkazy 
strojů 

SV 
M 

před 
zahájením 

prací 
Vizuálně 

zápis do 
SD 

 

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

 

8 
Kontrola 

podmínek pro 
osazování 

Teplota, klimatický stav, vítr 
NV 591/2006 sb. 
NV 362/2006 sb. 

SV 
M  

průběžné 
vizuálně 
měřením 

teplot 

zápis do 
SD 

  

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 



 

 
 

9 
Kontrola 
zaháknutí 

dílce 

Stav a značení dílce, 
Zavěšovací úhel 

ČSN 731201 
ČSN EN 13670 

SV 
M 

každý dílec vizuálně 
zápis do 
SD, MD 

 

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

10 
Kontrola 
postupu 
montáže  

Dodržování mont. postupů 
ČSN 732480 
ČSN EN 13670 

SV 
M 

průběžně vizuálně 
zápis do 
SD, MD 

  

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

11 
Kontrola 
geometrie 
osazení 

 Poloha dle PD, rovinnost, 
odchylky 

ČSN 732480 
ČSN EN 13670 

SV 
M 
G 

každý dílec 
vizuálně, 
měření 

zápis do 
SD, MD 

  

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

M
E

Z
IO

P
E

R
A
Č

N
Í 

Podpis: Podpis: Podpis: 

12 
Kontrola 
navlhčení 

dílce 

Navlhčení styčné plochy před 
osazením 

ČSN 732480 
ČSN EN 13670 

SV 
M 

každý dílec vizuálně 
zápis do 
SD, MD 

  

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

13 
Kontrola 

svarů 
Kvalita provedení, celistvost ČSN 731201 

SV 
M 

každý dílec vizuálně 
zápis do 
SD, MD 

  

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

14 
Kontrola 

styků 

Spojení výztuže svary, 
přesnost osazení, zalití 
zálivkou 

ČSN 732480 
ČSN 731201 

SV 
TDI 
M  

každý dílec vizuálně 
zápis do 
SD, MD 

  

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

V
Ý

S
T

U
P

N
Í 15 

Kontrola 
geometrie 

Rovinnost osazení, modulová 
koordinace 

ČSN 730210-1 
SV 
TDI 
M  

jednorázově 
po ukončení 

prací 

vizuálně, 
přeměření 

zápis do 
SD, MD 

  

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

16 
Kontrola 

kompletnosti 
konstrukce 

Tuhost a celistvost, shoda 
s PD, neporušení prvků 

ČSN 732480 
ČSN 730210-1 

PD 

SV 
TDI 
M  

jednorázově 
po ukončení 

prací 

vizuálně, 
přeměření 

zápis do 
SD, MD 

  

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

 

SV - stavbyvedoucí, TDI – technický dozor investora, M – mistr, SD – stavební deník, PD – projektová dokumentace, MD – montážní 

deník 
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1 VSTUPNÍ KONTROLY 

1.1 KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují úplnost a správnost projektové 

dokumentace, nakládání s odpady, odvod znečistěných vod a podmínky k ochraně životního 

prostředí. 

1.2 KONTROLA P ŘIPRAVENOSTI PRACOVIŠT Ě 

Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují kompletnost a provedení předchozích 

prací, tj. osazení sloupů a základových prahů, zda nejsou přítomny nedodělky, které by bylo 

nutno odstranit před započetím následujících prací. 

1.3 KONTROLA GEOMETRICKÉ P ŘESNOSTI 

Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora kontrolují, zda je osazení skeletové 

konstrukce dle PD. Pomocí nivelačního přístroje a 3 m latě se změří odchylky ve svislém 

směru (±15 mm na 10 m délky). Dále se kontroluje, zda je podklad čistý a bez ropných látek. 

1.4 KONTROLA KVALITY DODANÉHO MATERIÁLU 

Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora kontrolují kvalitu vstupních materiálů: 

Zdící prvky – množství a druh dle PD, nepoškozenost, kvalitativní certifikát od výrobce. 

Zdící malta – množství a druh dle PD, kvalitativní certifikát od výrobce. 

Překlady – množství a druh dle PD, nepoškozenost, kvalitativní certifikát od výrobce. 

1.5 KONTROLA SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 

Stavbyvedoucí a mistr kontrolují, zda je povrch skládky dostatečně rovný a odvodněný 

(i zastřešený v případě skladování suchých maltových směsí), zda jsou palety s materiálem 
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správně rozmístěny, tak aby byla umožněna pozdější manipulace (průchozí 750 mm, 

neprůchozí 350 mm). 

2 MEZIOPERA ČNÍ KONTROLY 

2.1 KONTROLA PODMÍNEK PRO PROVÁD ĚNÍ ZDĚNÍ 

Mistr kontroluje klimatické podmínky po příchodu na stavbu popř. před zahájením prací. 

Podmínky, při kterých lze provádět zdění jsou uvedeny v technologickém předpisu. Teplota 

vzduchu by neměla při zdění a tvrdnutí malty klesnout pod +5°C nebo přesáhnout +30°C, 

při rychlosti větru vyšší jak 10 m/s je nutno pozastavit práce ve výškách.  

2.2 KONTROLA OCHRANNÝCH POM ŮCEK 

Mistr kontroluje, zda jsou pracovníci během provádění prací vybaveni ochrannými 

pomůckami (přilba, rukavice, brýle, reflexní vesty) 

2.3 KONTROLA VYTÝ ČENÍ ZDIVA 

Stavbyvedoucí, mistr a geodet kontrolují správnost vytýčení polohy zdí dle PD. Povolené 

odchylky viz tabulka: 

 

Obr.2.3-1 – Tabulka mezní odchylky vytýčení polohy zdiva  

  



 

149 
 

2.4 KONTROLA PROVEDENÍ HYDROIZOLACE 

Stavbyvedoucí a mistr kontrolují správnost provedení penetračního asfaltového nátěru, 

natavení hydroizolace, soudržnost s podkladem, přesahy jednotlivých kusů. 

2.5 KONTROLA ZALOŽENÍ PRVNÍ ŘADY ZDIVA 

Stavbyvedoucí a mistr kontrolují rovinnost založení první řady cihel v ploše a správné osazení 

polovičních prvků v rozích. Rovinnost se měří pomocí latě, vodováhy a nataženého provázku. 

2.6 KONTROLA DODRŽENÍ VAZEB ZDIVA 

Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora kontrolují, zda byly dodrženy převazby 

cihelných bloků (větší z hodnot: 40 mm nebo 0,4 x výška cihly), které zásadně ovlivňují 

samotnou nosnost celého zdiva. 

2.7 KONTROLA PROVEDENÍ OTVOR Ů VE ZDIVU 

Stavbyvedoucí a mistr kontrolují umístění, pravoúhlost a rozměry otvorů ve zdech dle PD, 

přesnost osazení ocelových zárubní. Kontrolují zajištění ochrany prahové spojky proti 

prohnutí a deformování zárubně. Hodnota mezních odchylek závisí na druhu výplně otvoru. 

2.8 KONTROLA OSAZENÍ P ŘEKLAD Ů  

Stavbyvedoucí a mistr kontrolují správné použití a polohu překladu ve zdivu, zda je uložen 

do maltového lože a ukotven drátkem do líce podpory proti překlopení. 

2.9 KONTROLA PROVÁD ĚNÍ ZDĚNÍ 

Stavbyvedoucí a mistr kontrolují rovinnost a svislost provádění konstrukce. Povolené 

odchylky viz tabulka. 
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Obr.2.10-1 – Tabulka geometrické tolerance pro provádění zděných konstrukcí 

Tloušťka ložné spáry u cihelných bloků POROTHERM vyzdívaných na tenkovrstvou maltu 

je 1-2 mm, ložná spára musí být po celé délce vyplněna. Svislá spára je prováděna na sucho 

pomocí systému pero-drážka. Cihelné bloky pokládají na sraz a jednotlivé zuby do sebe 

zapadnou a tím vytvoří pevný spoj. Při provádění kontrolujeme navlhčení horní řady cihel, 

aby nedocházelo k odebírání vlhkosti z maltové směsi. 

2.10 KONTROLA LEŠENÍ 

Stavbyvedoucí a mistr kontrolují správné umístění, pevnost a stabilitu lešení, dále kontrolují 

správnou výšku zábradlí 1,1 m a zarážky u podlahy vysoké min 0,15 m. Kontroluje se správné 

kotvení do zdiva, osazení podlážek s průlezy tak, aby nebyly dva nad sebou a nemohlo dojít 

k pádu do velké hloubky. 

3 VÝSTUPNÍ KONTROLY 

3.1 KONTROLA KONE ČNÝCH ODCHYLEK PROVEDENÉHO ZDIVA 

Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora kontrolují, zda je zdivo provedeno dle PD, 

zda jsou dodrženy limitní odchylky rovinnosti a svislosti konstrukce. 
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Obr.3.1-1 – Tabulka geometrické tolerance pro provádění zděných konstrukcí 

3.2 KONTROLA DODRŽENÍ VAZEB ZDIVA 

Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora kontrolují, zda byly dodrženy převazby 

cihelných bloků (větší z hodnot: 40 mm nebo 0,4 x výška cihly), které zásadně ovlivňují 

samotnou nosnost celého zdiva. 

3.3 KONTROLA PROVEDENÍ OTVOR Ů 

Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora kontrolují správnost umístění, rozměry 

a pravoúhlost otvorů ve zdivu. 

Povolené odchylky pro otvory dle rozměru: a < 3 m 3 m< a <6 m 

Stavební otvor pro okna a dveře s neupraveným povrchem: ±12 m ±16 mm 

Stavební otvor pro okna a dveře s upraveným povrchem: ±10 m ±12 mm 

4 SOUHRN VŠECH KONTROL 

Souhrn všech kontrol včetně způsobu provedení, osoby odpovědné za kontrolu, druhy zápisu 

o kontrole atd. je v tabulce „Kontrolní a zkušební plán – Svislé zděné konstrukce“.  
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5 VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. Praha: ČNI, listopad 2006 

Vyhláška č. 62/2013 Sb. Kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. 
Praha: ČNI, březen 2013 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. Praha: ČNI, srpen 2009 

Vyhláška č. 20/2012 Sb. Kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby. Praha: ČNI, leden 2012 

ČSN EN 1996-2 (731101): Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – část 2: Volba 
materiálů, konstruování a provádění zdiva. Praha: ČNI, duben 2007 

ČSN EN 13 670 (732400): Provádění betonových konstrukcí. Praha: ČNI, červen 2010 

ČSN EN 73 0205 (730205): Geometrická přesnost ve výstavbě, Navrhování geometrické 
přesnosti. Praha: ČNI, duben 1995 

ČSN EN 73 0210 (730205): Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost osazení. Praha: ČNI, leden 1993 

ČSN EN 72 2600 (722600): Cihlářské výrobky. Společná ustanovení. Praha: ČNI, září 1988 

ČSN EN 845-2 (722710): Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: 
překlady. Praha: ČNI, leden 2004 

ČSN EN 998-2 (722401): Specifikace malt pro zdivo  - Část 2: Malty pro zdění. Praha: ČNI, 
prosinec 2003 

ČSN EN 771-1 ed. 2 (722634): Specifikace zdících prvků - Část 1: Pálené zdící prvky. Praha: 
ČNI, listopad 2011 

V neposlední řadě musí být dodrženy veškeré technické předpisy stanovené výrobci. 

Seznam a zdroje použitých obrázků: 

Obr.2.3-1 – Tabulka mezní odchylky vytýčení polohy zdiva. [online]. [cit. 2014-04-14]. 

Dostupné z: ČSN EN 73 0210 (730205):  

Obr.2.10-1 – Tabulka geometrické tolerance pro provádění zděných konstrukcí. [online]. [cit. 
2014-04-14]. Dostupné z: ČSN EN 1996-2 (731101) Eurokód 6 



 

 
 

Tab.1 - Kontrolní a zkušební plán – Svislé zděné konstrukce  

 
Č.
P 

NÁZEV 
KONTROLY 

POPIS ZDROJ KONTROLA  
ČETNOST 

KONTROLY  
ZPŮSOB 

KONTROLY  
VÝSLEDEK 
KONTROLY  

VYHOVÍ / 
NEVYHOVÍ  

KONTROLU 
PROVEDL 

KONTROLU 
PROVĚŘIL 

KONTROL
U PŘEVZAL  

V
S

T
U

P
N

Í 

1 Kontrola PD 
Úplnost, rozsah, kontrola a 
zapracování připomínek do 
PD 

vyhl. 499/2006 Sb. 
vyhl. 268/2009 Sb. 
ČSN 01 3481 

SV 
TDI 
M 

jednorázově vizuálně zápis do SD 
 

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

2 
Kontrola 

připravenosti 
pracoviště 

Kontrola provedení základové 
desky, geometrie, kontrola 
hydroizolace 

ČSN EN 13670 
SV 
TDI 
M 

jednorázově vizuálně 

zápis do SD, 
protokol o 
převzetí 

pracoviště 
 

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

3 
Kontrola 

geometrické 
přesnosti 

Měření nivelačním přístrojem, 
přesnost osazení 

PD 
ČSN 73 0205 

SV 
M 
G 

jednorázově 
před zdícími 

pracemi 

měřením: 
nivelační 

přístroj, lať 
3m 

zápis do SD 
 

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

4 
Kontrola 
kvality 

materiálu 

Převzetí materiálů, soulad s 
PD, množství materiálu, 
poškození, úplnost  

ČSN EN 845-2 
ČSN EN 771-1,3 
ČSN EN 998-2            

SV 
TDI 
M 

jednorázově 
každá 

dodávka 

vizuálně 
měřením 

zápis do SD 
doklady o 

jakosti 
 

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

5 
Kontrola 

skladování 
materiálu 

Kontrola uskladnění palet, 
malt 

ČSN EN 1996-2          
ČSN 26 9010 

SV 
M 

průběžné vizuálně zápis do SD 
 

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 

M
E

Z
IO

P
E

R
A
Č

N
Í 6 

Kontrola 
podmínek pro 

zdění 
Teplota, klimatický stav 

NV 591/2006 sb. 
NV 362/2006 sb. 

SV 
TDI 
M 

průběžné 
vizuálně 
měřením 

teplot 
zápis do SD 

 

Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 

7 
Kontrola 

ochranných 
pomůcek 

Používání ochranných 
pomůcek 

Nařízení vlády č. 
591/2006 sb. 

SV 
M 

každý den vizuálně zápis do SD  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 

8 
Kontrola 

vytýčení zdí 
Vytyčení bodů hran a lomů 
zdiva 

ČSN 73 0205, PD 
SV 
M 
G 

jednorázově 
před zdícími 

pracemi 

měření 
pásmem 

zápis do SD 
 

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 



 

 
 

9 
Kontrola 
položení 

hydroizolace 
Funkčnost izolace, přesahy ČSN EN 1996-2 

SV 
M 

jednorázově 
před zdícími 

pracemi 

vizuální, 
měření 

zápis do SD 
 

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 

10 
Kontrola 

založení první 
vrstvy zdiva 

Kontrola založení první řady, 
kontrola osazení zdiva v 
rozích 

ČSN  EN 1996-2 
SV 
M 

každá 
ucelená část 

vizuální, 
měření 

zápis do SD 
 

Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 

11 
Kontrola 

vazeb zdiva 
Kontrola přesnosti vazby 
zdiva a provedení 

ČSN EN 1996-2 
SV 
TDI 
M 

každá 
ucelená část 

vizuální, 
měření 

zápis do SD 
 

Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 

12 
Kontrola 
otvorů 

Kontrola umístění a rozměry 
otvorů (dveře…) dle PD 

ČSN EN 1996-2 
SV 
M 

jednorázově 
před zděním 
další řady 

vizuální, 
měření 

zápis do SD 
 

Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 

13 
Kontrola 
překladů 

Kontrola osazení překladů ČSN EN 1996-2 
SV 
M 

jednorázově 
před zděním 
další řady 

vizuální, 
měření 

zápis do SD 
 

Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 

14 
Kontrola 
provedení 

zdiva 

Kontrola rozměrů, kontrola 
rovinnosti a svislosti zdiva 

ČSN EN 1996-2 
SV 
M 

každá 
ucelená část 

měření: 2m 
lať, 

vodováha 

zápis do SD, 
změny do PD  

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

15 
Kontrola 

lešení 
Kontrola stability, umístění, 
kotvení 

ČSN EN 12810-1 
Vyhl. č. 362/2005 

SV 
M 

jednorázově 
vizuálně, 
měřením 

zápis do SD  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

V
Ý

S
T

U
P

N
Í 16 

Konečná 
kontrola 

geometrie 

Kontrola geometrie a svislosti 
zděných k-cí, kontrola vazeb, 
ochrana zdiva 

ČSN EN 1996-2 
SV 
TDI 
M 

každá 
ucelená část 

vizuální, 
měření 2m 

latí 
zápis do SD 

 

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

17 
Kontrola 

vazeb 
Dodržení vazeb, 
správné provedení 

ČSN EN 1996-2 
SV 
TDI 
M 

každá 
ucelená část 

vizuálně zápis do SD 
 

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

18 
Kontrola 
otvorů 

Rozměry a umístění dle PD PD 
SV 
TDI 
M 

každý otvor měřením 
zápis do SD + 
změny do PD  

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

SV - stavbyvedoucí, TDI – technický dozor investora, M – mistr, SD – stavební deník, PD – projektová dokumentace 
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1 VSTUPNÍ KONTROLY 

1.1 KONTROLA PROJEKTOVÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE 

Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují úplnost a správnost projektové 

dokumentace, nakládání s odpady a podmínky k ochraně životního prostředí. 

1.2 KONTROLA P ŘIPRAVENOSTI PRACOVIŠT Ě 

Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora kontrolují kompletnost a provedení 

předchozích prací, zda nejsou přítomny nedodělky, které by bylo nutno odstranit před 

započetím následujících prací. 

1.3 KONTROLA DODANÝCH MATERIÁL Ů 

Stavbyvedoucí, mistr kontrolují, zda jsou dodané materiály nepoškozeny a ve správném počtu 

dle PD, Kontroluje se certifikát o kvalitě, označení prvků. 

1.4 KONTROLA SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 

Stavbyvedoucí kontroluje, zda je povrch skládky dostatečně rovný a odvodněný. Zda jsou 

materiály správně rozmístěny a dodrženy rozestupy mezi balíky a paletami, tak aby byla 

umožněna pozdější manipulace (průchozí 750 mm, neprůchozí 350 mm). 

1.5 KONTROLA PRACOVNÍK Ů 

Stavbyvedoucí a mistr kontrolují, zda jsou pracovníci způsobilí pro vykonávání činnosti, mají 

potřebné vybavení (pracovní i ochranné) a byli proškoleni v rámci BOZP. Kontrolují 

se potřebné oprávnění o způsobilosti provádět zateplovací systém ETICS. 
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2 MEZIOPERA ČNÍ KONTROLY 

2.1 KONTROLA PODMÍNEK PRO PROVÁD ĚNÍ ZATEPLENÍ 

Mistr kontroluje klimatické podmínky po příchodu na stavbu popř. před zahájením prací. 

Podmínky, při kterých lze provádět zateplování objektu jsou uvedeny v technologickém 

předpisu. Teplota vzduchu by neměla během provádění klesnout pod 5°C nebo přesáhnout 

+30°C, při rychlosti větru vyšší jak 10 m/s je nutno pozastavit práce ve výškách. 

2.2 KONTROLA LEPÍCÍ HMOTY 

Mistr kontroluje konzistenci lepící hmoty, která je určena technologickým předpisem 

provádění zateplení a také osobními zkušenostmi. 

2.3 KONTROLA ZALOŽENÍ PRVNÍ ŘADY DESEK 

Stavbyvedoucí a mistr kontrolují správnost osazení zakládací lišty – rovinnost, ukotvení, 

vyrovnání nerovností podkladu podložkami. Po nalepení první řady izolačních desek se opět 

provádí kontrola rovinnosti a soudržnosti s podkladem. 

2.4 KONTROLA LEPENÍ IZOLA ČNÍCH DESEK 

Stavbyvedoucí a mistr kontrolují správnost nanášení lepící hmoty na izolační desky, 

kdy plocha lepidla musí zabírat minimálně 40% plochy desky. Dále kontrolují dodržování 

vazeb, spár mezi deskami (větší jak 2 mm nutno vyplnit PUR pěnou) a používání zbytků 

o šířce min. 150 mm. V neposlední řadě se kontroluje převazba v rozích, rovinnost 

a celistvost pomocí 2 m latě max. ±5 mm / 2 m. 

2.5 KONTROLA PROVÁD ĚNÍ KOTVENÍ 

Stavbyvedoucí a mistr kontrolují, zda byl dodržen kotevní plán pro upevnění izolačních desek 

k podkladu uvedený v technologickém předpisu, a zda jsou všechny kotvy opatřeny izolační 

zátkou  
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2.6 KONTROLA ROVINNOSTI ROH Ů, NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ 

Stavbyvedoucí a mistr kontrolují správné provedení a kompletnost osazení rohových profilů, 

jejich rovinnost a správné zapravení. 

2.7 KONTROLA ZÁKLADNÍ VRSTVY – ST ĚRKA + SKLOTEXTILNÍ 

MŘÍŽKA 

Mistr kontroluje čistotu podkladu, konzistenci stěrkovací hmoty, přesahy jednotlivých kusů 

mřížky (min. 100 mm), překrytí mřížky stěrkovací hmotou (min. 1 mm) – nesmí být vidět. 

2.8 KONTROLA KVALITY ZÁKLADNÍ VRSTVY 

Stavbyvedoucí a mistr kontrolují rovinnost a hladký povrch základní vrstvy, nerovnosti musí 

být zabroušeny, popř. znova přestěrkovány. 

2.9 KONTROLA OSAZENÍ KLEMPÍ ŘSKÝCH PRVKŮ 

Stavbyvedoucí a mistr kontrolují kompletnost a nepoškozenost klempířských prvků 

(zachování ochranné vrstvy), dostatečné ukotvení, opatření šroubů těsnícími podložkami, 

přesahy a utěsnění přesahů plechů na atice. 

2.10 KONTROLA PROVÁD ĚNÍ VRCHNÍ OMÍTKY 

Stavbyvedoucí a mistr kontrolují čistotu podkladu a rovinnost podkladu, čísla šarže 

na baleních s fasádní barvou, kvalitu nanášení a následného strukturování, kvalitu provedení 

podhledů a ostění.  

3 VÝSTUPNÍ KONTROLY 

3.1 KONTROLA PROVEDENÍ VRCHNÍ OMÍTKY 

Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora kontrolují rovinnost, celistvost, barevný 

odstín dle PD, zda nejsou na fasádě místa se špatným provedením struktury. 
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3.2 KONTROLA ČISTOTY PRACOVIŠT Ě 

Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora kontrolují, jestli je okolí pracoviště uklizeno 

od odpadního materiálu, a zda nejsou zašpiněny okolní konstrukce. 

4 SOUHRN KONTROL 

Souhrn všech kontrol včetně způsobu provedení, osoby odpovědné za kontrolu, druhu zápisu 

o kontrole atd. je v tabulce: „Kontrolní a zkušební plán – Zateplení objektu“. 

5 VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. Praha: ČNI, listopad 2006 

Vyhláška č. 62/2013 Sb. Kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. 
Praha: ČNI, březen 2013 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. Praha: ČNI, srpen 2009 

Vyhláška č. 20/2012 Sb. Kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby. Praha: ČNI, leden 2012 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Praha: vláda ČR, prosinec 2006 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Praha: vláda ČR, srpen 
2005 

Zákon č. 505/1990 Sb. O metrologii. Praha: vláda ČR, únor 1991 

ČSN 73 0212-3: Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
stavební objekty. Praha: ČNI, leden 1997 

ČSN 73 2901: Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). Praha: 
ČNI, březen 2005 

V neposlední řadě musí být dodrženy veškeré technické předpisy stanovené výrobci. 

 



 

 
 

 

Tab.1 - Kontrolní a zkušební plán – Zateplení objektu 

  
Č.
P 

NÁZEV 
KONTROLY 

POPIS ZDROJ KONTROLA  
ČETNOST 

KONTROLY  
ZPŮSOB 

KONTROLY  
VÝSLEDEK 
KONTROLY  

VYHOVÍ / 
NEVYHOVÍ  

KONTROLU 
PROVEDL 

KONTROLU 
PROVĚŘIL 

KONTROLU 
PŘEVZAL 

V
S

T
U

P
N

Í 

1 Kontrola PD 
Úplnost, rozsah, kontrola a 
zapracování připomínek do 
PD 

vyhl. 499/2006 Sb. 
vyhl. 268/2009 Sb. 

SV 
TDI 
M  

jednorázově vizuálně zápis do SD   

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

2 
Kontrola 

připravenosti 
pracoviště 

Kontrola provedení 
předchozích konstrukcí, 
skladovacích ploch 

vyhl. 268/2009 Sb. 
SV 
TDI 
M  

jednorázově vizuálně zápis do SD   

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

3 
Kontrola 
dodaných 
materiálů 

Převzetí dílců, soulad s PD, 
množství, poškození, 
úplnost doložení kvality 

ČSN 73 0212-3 
ČSN 72 3000 

SV 
TDI 
M  

jednorázově 
každý 

materiál 
vizuálně  

zápis do SD 
doklady o 

jakosti 
  

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

4 
Kontrola 

skladování 
materiálů 

Kontrola uskladnění, dodržení 
rozestupů 

PD 
TL  

SV průběžné vizuálně zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 

5 
Kontrola 

pracovníků 
Způsobilost, odbornost, BOZP 

Profesní průkazy 
Plán BOZP 

M 
před 

zahájením 
prací 

vizuálně zápis do SD  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 

 

6 
Kontrola 

podmínek pro 
osazování 

Teplota, klimatický stav, vítr 
NV 591/2006 sb. 
NV 362/2006 sb. 

SV 
M  

průběžné 
vizuálně 
měřením 

teplot 
zápis do SD   

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

7 
Kontrola 

hustoty lepící 
hmoty 

Konzistence, důkladné 
rozmíchání suché směsi 

ČSN 732901 M každý dílec vizuálně zápis do SD  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 

8 
Kontrola 

založení 1. 
Řady 

Kvalita osazeni, soudržnosti TP, ČSN 732901 
SV 
M 

průběžně vizuálně zápis do SD   

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

9 
Kontrola 

lepení izol. 
desek 

Poloha dle PD, rovinnost, 
odchylky 

TP, ČSN 732901 
SV 
M 

průběžně 
vizuálně, 
měření 

zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 



 

 
 

SV - stavbyvedoucí, TDI – technický dozor investora, M – mistr, SD – stavební deník, PD – projektová dokumentace, TP – technologický 

předpis

10 
Kontrola 
kotvení 

Rozmístění dle kotevního 
plánu, únosnost 

PD, TP, ČSN 
732901 

SV 
M 

průběžně vizuálně zápis do SD  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 

M
E

Z
IO

P
E

R
A
Č

N
Í 

11 
Kontrola 
rovinnosti 

nadpr., rohů 
Rovinnost, kvalita osazení 

PD, TP, ČSN 
732901 

SV 
M 

každý roh 
vizuálně, 
měřením 

zápis do SD  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 

12 
Kontrola 
základní 
vrstvy 

Provádění, hustota lepící 
hmoty, přesahy textilie 

TP, ČSN 732901 M průběžně vizuálně zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 

13 
Kontrola 

kvality zakl. 
vrstvy 

Kvalita provedení, celistvost, 
rovinnost 

TP, ČSN 732901 
SV 
M 

ucelená 
plocha 

vizuálně zápis do SD   

Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

14 
Kontrola 

klempířských 
prvků 

Kompletnost, nepoškozenost PD 
SV 
M 

každý prvek vizuálně zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 

15 
Kontrola 
provádění 

vrchní omítky 

Kvalita provedení, rovinnost, 
barevný vzhled 

TP, PD, ČSN 
732901 

SV 
M 

ucelená 
plocha 

vizuálně, 
měřením 

zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 

V
Ý

S
T

U
P

N
Í 16 

Kontrola 
provedení 

vrchní omítky 
Rovinnost, kvalita provedení 

TP, PD, ČSN 
732901 

SV 
TDI 
M  

jednorázově 
po ukončení 

prací 

vizuálně, 
přeměření 

zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 

17 
Kontrola 
čistoty 

pracoviště 

Odstranění vzniklých odpadů, 
znečištění konstrukcí 

SOD 
SV 
TDI 
M  

jednorázově 
po ukončení 

prací 
vizuálně zápis do SD   

Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
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1 VSTUPNÍ KONTROLY 

1.1 KONTROLA PROJEKTOVÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE 

Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují úplnost a správnost projektové 

dokumentace, nakládání s odpady a podmínky k ochraně životního prostředí. 

1.2 KONTROLA P ŘIPRAVENOSTI PRACOVIŠT Ě 

Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora kontrolují kompletnost a provedení 

předchozích prací, zda nejsou přítomny nedodělky, které by bylo nutno odstranit před 

započetím následujících prací. 

1.3 KONTROLA DODANÝCH MATERIÁL Ů 

Stavbyvedoucí, mistr kontrolují, zda jsou dodané prvky nepoškozeny a ve správném počtu 

dle PD. Kontroluje se certifikát o kvalitě, označení prvků. 

1.4 KONTROLA SKLADOVÁNÍ DÍLC Ů 

Stavbyvedoucí kontroluje, zda je povrch skládky dostatečně rovný a dílce správně rozmístěny, 

aby nedošlo k jejich poškození. 

1.5 KONTROLA PRACOVNÍK Ů 

Stavbyvedoucí a mistr kontrolují, zda jsou pracovníci způsobilí pro vykonávání činnosti, mají 

nutné vybavení, byli proškoleni v rámci BOZP a vlastní potřebné oprávnění. 
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2 MEZIOPERA ČNÍ KONTROLY 

2.1 KONTROLA PODMÍNEK PRO PROVÁD ĚNÍ KLEMPÍ ŘSKÝCH 

PRACÍ 

Mistr kontroluje klimatické podmínky po příchodu na stavbu popř. před zahájením prací. 

Podmínky, při kterých lze provádět osazování klempířských prvků jsou uvedeny 

v technologickém předpisu. Při rychlosti větru vyšší jak 10 m/s je nutno pozastavit práce 

ve výškách. 

2.2 KONTROLA OSAZENÍ PRVK Ů 

Stavbyvedoucí a mistr kontrolují, zda jsou osazeny prvky dle PD, jestli jsou dostatečně 

ukotveny a šrouby opatřeny těsnícími podložkami, utěsnění a přesahy plechů na atice. 

2.3 KONTROLA DODRŽENÍ POŽADOVANÉHO SPÁDU 

Stavbyvedoucí a mistr kontrolují správnost spádování prvků směrem od oken a v místě atiky 

do úžlabí střechy (min 3°). 

2.4 KONTROLA NEPOŠKOZENOSTI PRVK Ů (OCHRANNÁ FÓLIE) 

Stavbyvedoucí a mistr kontrolují kvalitu a nepoškozenost osazovaných prvků, v případě 

poničení nebo deformování je nutno prvek vyměnit nebo neosazovat. 

3 VÝSTUPNÍ KONTROLY 

3.1 KONTROLA KOMPLETNOSTI 

Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora kontrolují rovinnost, celistvost 

a nepoškozenost osazených prvků. 
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4 SOUHRN KONTROL 

Souhrn všech kontrol včetně způsobu provedení, osoby odpovědné za kontrolu, druhy zápisu 

o kontrole atd. je v tabulce: „Kontrolní a zkušební plán – Klempířské prvky“. 

5 VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. Praha: ČNI, listopad 2006 

Vyhláška č. 62/2013 Sb. Kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. 
Praha: ČNI, březen 2013 

Zákon 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Praha: vláda ČR, 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Praha: vláda ČR, prosinec 2006 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Praha: vláda ČR, srpen 
2005 

ČSN EN 73 0210 (730205): Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost osazení. Praha: ČNI, leden 1993 

ČSN 73 1901: Návrh střech základní ustanovení. Praha: ČNI, březen 2011 

ČSN EN 508-1: Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, 
hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 1: Ocel. Praha: ČNI, březen 2009 

ČSN 73 3610: Navrhování klempířských konstrukcí. Praha: ČNI, únor 2008 

V neposlední řadě musí být dodrženy veškeré technické předpisy stanovené výrobci. 

 



 

 
 

 

 

 

Tab.1 - Kontrolní a zkušební plán – Klempířské prvky 

 
Č.
P 

NÁZEV 
KONTROLY 

POPIS ZDROJ KONTROLA  
ČETNOST 

KONTROLY  
ZPŮSOB 

KONTROLY  
VÝSLEDEK 
KONTROLY 

VYHOVÍ / 
NEVYHOVÍ  

KONTROLU 
PROVEDL 

KONTROLU 
PROVĚŘIL 

KONTROLU 
PŘEVZAL 

V
S

T
U

P
N

Í 

1 Kontrola PD 
Úplnost, rozsah, kontrola a 
zapracování připomínek do 
PD 

vyhl. 499/2006 Sb. 
vyhl. 268/2009 Sb. 

SV 
TDI 
M 

jednorázově vizuálně zápis do SD 
 

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

2 
Kontrola 

připravenosti 
pracoviště 

Kontrola provedení 
předchozích konstrukcí, 
skladovacích ploch 

vyhl. 268/2009 Sb. 
SV 
TDI 
M 

jednorázově vizuálně zápis do SD 
 

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

3 
Kontrola 
dodaných 
materiálů 

Převzetí dílců, soulad s PD, 
množství, poškození, 
úplnost doložení kvality 

ČSN 73 0212-3 
ČSN 72 3000 

SV 
TDI 
M 

jednorázově 
každý 

materiál 
vizuálně 

zápis do SD 
doklady o 

jakosti 
 

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

4 
Kontrola 

skladování 
materiálů 

Kontrola uskladnění 
PD 
TL 

SV průběžné vizuálně zápis do SD 
 

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

5 
Kontrola 

pracovníků 
Způsobilost, odbornost, BOZP 

Profesní průkazy 
Plán BOZP 

M 
před 

zahájením 
prací 

vizuálně zápis do SD  

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

M
E

Z
IO

P
E

R
A
Č

N
Í 

6 
Kontrola 

podmínek pro 
osazování 

Teplota, klimatický stav, vítr 
NV 591/2006 sb. 
NV 362/2006 sb. 

SV 
M 

průběžné 
vizuálně 
měřením 

teplot 
zápis do SD 

 

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

7 
Kontrola 

osazení prvků 
Konzistence, důkladné 
rozmíchání suché směsi 

ČSN 733610 
ČSN 730210-1 

M každý dílec vizuálně zápis do SD  

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 



 

 
 

SV - stavbyvedoucí, TDI – technický dozor investora, M – mistr, SD – stavební deník, PD – projektová dokumentace, TP – technologický 

předpis

 

8 
Kontrola 
dodržení 

spádu 
Kvalita osazeni 

TP, ČSN 733610 
ČN EN 508-1 

SV 
M 

každý dílec 
vizuálně, 
měřením 

zápis do SD 
 

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

9 
Kontrola 

nepoškození 
Poloha dle PD, rovinnost, 
deformace 

TP, ČSN 733610 
SV 
M 

každý dílec vizuálně zápis do SD 
 

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

V
Ý

S
T

U
P

N
Í 

10 
Kontrola 

kompletnosti 
Kompletnost dle PD PD, SOD 

SV 
TDI 
M 

jednorázově 
po ukončení 

prací 
vizuálně zápis do SD 

 

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 

  
  

BEZPEČNOST PRÁCE ŘEŠENÉ TECHNOLOGICKÉ 
ETAPY 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   MICHAL DREXLER  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. BARBORA KOVÁŘOVÁ, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2014                   



 

 

 

OBSAH 

1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ .................................................................. 172 

1.1 POPIS STAVBY: ...................................................................................................... 172 

2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ......................................... 173 

2.1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ................................................................................ 173 

2.1.1 POVINNOSTI PRO ZHOTOVITELE STAVBY ................................................. 173 

2.1.2 POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ .................................................. 175 

2.1.3 ZAŘÍZENÍ PRO ROZVOD ENERGIE ................................................................ 176 

2.1.4 POŽADAVKY NA VENKOVNÍ PRACOVIŠTĚ NA STAVENIŠTI ................. 177 

2.1.5 POŽADAVKY NA OBSLUHU STROJŮ ............................................................ 177 

2.1.5.1 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE ....................................................................... 178 

2.1.5.2 MÍCHAČKY .................................................................................................... 179 

2.1.5.3 ČERPADLA SMĚSI ........................................................................................ 179 

2.1.5.4 VIBRÁTORY .................................................................................................. 180 

2.1.5.5 STAVEBNÍ ELEKTRICKÉ VRÁTKY ........................................................... 181 

2.1.5.6 JEDNODUCHÉ KLADKY PRO RUČNÍ ZVEDÁNÍ BŘEMEN ................... 183 

2.1.5.7 PŘEPRAVA STROJŮ ..................................................................................... 183 

2.1.6 SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE S MATERIÁLEM ....................................... 184 

2.1.7 BEDNĚNÍ ............................................................................................................. 185 

2.1.8 PŘEPRAVA A UKLÁDÁNÍ BETONOVÉ SMĚSI ............................................. 185 

2.1.9 ODBEDŇOVÁNÍ ................................................................................................. 186 

2.1.10 ZEDNICKÉ PRÁCE ............................................................................................. 187 

2.1.11 MONTÁŽNÍ PRÁCE ............................................................................................ 187 

3 ZÁVĚR .................................................................................................................. 189 

 

 
  



 

172 
 

1 OBECNÉ INFORMACE O STAVB Ě 

STAVBA:  

 AREÁL FIRMY SIWE a.s.   

 Parcely č. 501/1 (498, 499, 500) 

 k.ú.  Bystrovany 

OBJEDNATEL: 

SIWE a.s. - výroba nástrojů 

Jana Sigmunda 79 

 783 50 LUTÍN 

ZHOTOVITEL: 

 GEMO  spol. s.r.o.,   

 Blanická  19, 772 35 Olomouc 

1.1 POPIS STAVBY: 

Objektem zájmu je sídlo firmy SIWE a.s., jež se skládá z administrativní budovy a dvou 

výrobních hal – nástrojárny a zkušebny. Výrobní haly budou založeny na pilotách. 

Nosný skelet bude tvořen z prefabrikovaných železobetonových tyčových prvků. Nosná 

konstrukce střešního pláště je tvořena železobetonovými kazetovými deskami, část 

z nich bude mít vynecháno střední pole pro světlíky. Je počítáno s pevným zasklením 

komůrkovým polykarbonátem. Před nosný skelet bude proveden předsazený obvodový 

plášť z keramických tvarovek POROTHERM, který bude následně zateplen kontaktním 

systémem ETICS. 

Podle geologického posudku, který zpracoval Stavoprojekt Olomouc, je sice základová 

spára kvalitní (velmi únosné štěrky), jenže jejich výskyt je až 4 m pod povrchem. 

Hladina podzemní vody nemá vliv na výstavbu ani výsledný objekt. 
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2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

Tato zpráva řeší podrobnější požadavky na ochranu pracovníků při provádění řešených 

technologických etap výstavby výrobní haly SIWE a.s., uvedené v platných nařízeních 

vlády a zákonech: 

• Nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích. 

• Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

• Nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobných požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí. 

• Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky 

na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 

a nářadí. 

• Zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci.[3]  

2.1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ  

2.1.1 POVINNOSTI PRO ZHOTOVITELE STAVBY 

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 

stanovené zvláštním právním předpisem (Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.) a aby 

staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního 

předpisu (č. 268/2009 Sb.) a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze 

č. 1 k tomuto nařízení; je-li pro staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi (dále jen "plán"), uspořádá zhotovitel staveniště v souladu 

s plánem a ve lhůtách v něm uvedených. 
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Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností, přitom postupuje 

podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci (Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.).  

Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 a 2 

odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který 

je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou 

významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících 

se na staveništi, popřípadě pracovišti. 

Zhotovitel zajistí, aby: 

a) při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí 

a dopravních prostředků na staveništi, byly kromě požadavků zvláštních právních 

předpisů (Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.) dodržovány bližší minimální požadavky 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, 

b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze 

č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí první práce 

spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování 

nebo jiného:  

• práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných 

konstrukcí, výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové 

směsi, včetně jejího zhutňování (dále jen "betonářské práce"), 

• práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými 

jsou cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování 

prefabrikátů ve zděných konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, 

zhotovování podlah, mazanin nebo dlažeb, úpravy povrchu stěn například 

sekáním nebo dlabáním (dále jen "zednické práce"),  

• práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním 

ocelových, dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných 

prvků různého tvaru a funkce, například tyčových, plošných nebo 
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prostorových, do stavebních objektů nebo technologických konstrukcí 

o požadovaném tvaru a provedení (dále jen "montážní práce"), 

• práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky. 

Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních 

prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny 

na pracovištích, která splňují požadavky zvláštního právního předpisu (Nařízení vlády 

č. 101/2005 Sb.), a jestliže při jejich provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí 

nebezpečí pádu fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí 

zhotovitel bezpečné provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště 

v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu (Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.). 

[3]  

2.1.2 POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ 

a) Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 

proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

• staveniště v zastavěném území bude na jeho hranici souvisle oploceno 

do výšky 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé 

prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz 

na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit 

a osvětlit 

• nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 

nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 

části III. bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 

b) Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 

osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné 

i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu 

nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou (Nařízení 

vlády č. 11/2002 Sb.) na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které 

k nim vedou. 
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c) Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami 

(Vyhláška č. 30/2001 Sb.), provádějícími místní úpravu provozu vozidel 

na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 

bezpečnostní značkou (Nařízení vlády č. 11/2002 Sb.) na všech vjezdech, 

a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

d) Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci 

na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících 

se na staveništi, popřípadě v jeho bezprostřední blízkosti. [3]  

Opatření na stavbě: Oplocení staveniště bude provedeno použitím plotových dílců 

TEMPOLINE z pozinkované oceli o rozměrech 2,0 x 2,5 m vzájemně spojených 

zajišťovací sponou. Ostraha staveniště bude umístěna ve stavební buňce CONTIMADE 

TYPE6 6058 x 2435 mm u uzamykatelné brány vjezdu na staveniště označené 

informačními a dopravními značkami. Během noci budou skládky osvětleny, aby se 

zamezilo případným ztrátám materiálů. Na staveništi bude vybudována provizorní 

komunikace šířky 8,0m z betonových panelů uložených na zhutněném štěrkopískovém 

podkladu tl.100mm, umožňující obousměrný pohyb vozidel 

2.1.3 ZAŘÍZENÍ PRO ROZVOD ENERGIE 

a) Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena 

a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru 

nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 

elektrickým proudem. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí 

být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 

b) Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 

být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 

Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno 

přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho 

umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. 

Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat 
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z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné 

manipulaci. [3]  

Opatření na stavbě: Na rozvaděčích budou prováděny pravidelné revize.  

2.1.4 POŽADAVKY NA VENKOVNÍ PRACOVIŠTĚ NA STAVENIŠTI 

a) Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce, musí být 

pevná a stabilní s ohledem na: 

• počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 

• maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 

• povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

b) Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 

nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních 

předpisů (Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.) a požadavky na organizaci práce 

a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby 

nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí.[3]  

Opatření na stavbě: Při nepřízni počasí budou přerušeny veškeré probíhající práce 

ve výškách i na zemi. 

2.1.5 POŽADAVKY NA OBSLUHU STROJŮ 

a) Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními 

a pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 

únosnost půdy, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 

vybavení, umístění nadzemních vedení a překážek.  

b) Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 

činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 

poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, 

posunutí nebo uvolnění.  
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c) Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 

signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 

signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když 

všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor, není-li v průvodní 

dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen 

maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 

Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí 

doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 

d) Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem 

a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících 

škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. [3]  

2.1.5.1 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 

a) Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 

vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 

b) Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 

zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a to tak, aby do dopravního prostředku 

nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci s pracovním zařízením 

stroje nad kabinou dopravního prostředku, je nutno zajistit, aby se během nakládání 

v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat 

rovnoměrně. 

c) Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 

zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje 

a omezení výhledu obsluhy. 

d) Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno 

na zem, popřípadě na podložku na zemi, nebo umístěno v předepsané přepravní 

poloze a zajištěno v souladu s návodem k používání. 

e) Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle 

podmínek stanovených výrobcem přiměřené i požadavky na bezpečný provoz 
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a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen (Nařízení 

vlády č. 378/2001 Sb.). [3]  

Opatření na stavbě: Za stav stroje zodpovídá strojník, stavbyvedoucí kontroluje 

platnost strojních průkazů a způsobilost strojníka pro provádění dané činnosti. Během 

práce bude zapnuto výstražné světlo. 

2.1.5.2 MÍCHAČKY 

a) Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna 

v horizontální poloze. 

b) Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 

c) Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat 

do rotujícího bubnu. 

d) Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými 

v ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 

e) Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. 

f) Při opravách, údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno 

vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze 

řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 

g) Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 

elektrické energie. [3]  

Opatření na stavbě: Míchačka je v dobrém technickém stavu, postavena na stabilním 

a rovném podloží. 

2.1.5.3 ČERPADLA SMĚSI 

a) Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující 

složité a opakované couvání vozidel. 
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b) Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné 

místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím 

se nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 

c) Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo 

nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů 

výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 

d) V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 

e) Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 

f) Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) 

smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými 

opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 

g) Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. [3]  

Opatření na stavbě: Pracovníci budou vybaveni ochrannými pomůckami, při práci 

ve výškách budou zajištěni proti pádu. Pracovní plošiny budou lešení opatřeny 

zábradlím. Pracovníci budou dbát zvýšené pozornosti při práci okolo ramene čerpadla, 

aby nedošlo ke zranění. Práci s čerpadlem bude provádět pouze kvalifikovaná obsluha. 

2.1.5.4 VIBRÁTORY 

a) Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 

držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí 

o délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, 

jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou 

v ruce. 

b) Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 

betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být 

ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. [3]  
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Opatření na stavbě: Po dokončení práce bude řádně očištěn, ovládán pouze 

proškolenými pracovníky 

2.1.5.5 STAVEBNÍ ELEKTRICKÉ VRÁTKY 

a) Stanoviště obsluhy musí být umístěno tak, aby nebylo ohroženo břemenem nebo 

nosným lanem a aby z něho bylo vidět na všechna nakládací a vykládací místa, 

není-li vzájemné dorozumívání mezi obsluhou a fyzickou osobou na nakládacím 

popřípadě vykládacím místě zajištěno signalizačním zařízením. 

b) Vrátek musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od svislé dráhy přepravovaného 

břemene, chráněn před ostatním provozem na staveništi a řádně ukotven popřípadě 

stabilizován. Nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak, nesmí být hmotnost 

zátěže použité pro stabilizaci vrátku menší než dvojnásobek jeho nosnosti. 

c) Kladku je nutno osadit tak, aby její osa byla kolmá na směr navíjení lana, a nejvýše 

do takové polohy, aby při nejnižší poloze břemene zůstaly na bubnu vrátku ještě 

nejméně 3 závity lana. 

d) Vrátek nelze používat, není-li zajištěno, že se jeho chod samočinně zastaví, jakmile 

se závěsný hák svou nejvyšší částí přiblíží na stanovenou bezpečnou vzdálenost 

k pevné překážce, například kladce nebo tělesu vrátku. Nestanoví-li výrobce jinak, 

nastaví se tato bezpečná vzdálenost na 0,3 m. 

e) V místě odebírání nebo nakládání materiálu ve výšce je zajištěna ochrana fyzických 

osob proti pádu z výšky (Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.). Pokud by střední tyč 

zábradlí nebo zarážka u podlahy znemožňovaly bezpečnou manipulaci 

s přepravovaným břemenem, lze je v nezbytném rozsahu vynechat popřípadě 

odstranit. Postup podle zvláštního právního předpisu tím není dotčen (Nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb.). 

f) Vrátek nelze uvést do provozu, dokud nebyl po dokončení jeho montáže, včetně 

závěsné konstrukce kladky, předán a zhotovitelem převzat do provozu a dokud 

o tomto předání a převzetí nebyl učiněn zápis. 
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g) Před uvedením vrátku do chodu se obsluha přesvědčí, zda se nikdo nezdržuje 

v prostoru ohroženém pádem břemene. 

h) Při provozu vrátku není dovoleno: 

• zatěžovat vrátek nad jeho nosnost, 

• přepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolí, pokud nejsou 

provedena náležitá bezpečnostní opatření, 

• zdvihat břemena šikmým tahem, 

• opustit stanoviště obsluhy vrátku, je-li břemeno zavěšeno na háku, 

• zavěšovat břemeno na špičku háku, 

• zdržovat se pod zavěšeným břemenem a v jeho nebezpečné blízkosti, 

• usměrňovat rukama nebo nohama navíjení lana na buben vrátku, pokračovat 

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

k vysmeknutí lana z drážky kladky, 

• dopravovat břemena, hrozí-li nebezpečí poškození nosného lana 

nebo vázacích prostředků, 

• způsobovat rázy při spouštění nebo tahu břemene, 

• zdvihat břemena zasypaná, přimrzlá nebo přilnutá, 

• provádět změny na brzdách, které by mohly ohrozit bezpečnost fyzických 

osob, 

• používat elektrický vrátek pro zdvihání výtahové plošiny ve vodítkách, pokud 

nejsou splněny technické požadavky platné pro uvedení stavebních 

plošinových výtahů do provozu. 
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i) Ve zhotovitelem určených intervalech provede obsluha vrátku nebo fyzická osoba 

určená zhotovitelem prohlídku vrátku, lana a úvazku podle návodu k používání 

nebo pokynů pro obsluhu. [3]  

2.1.5.6 JEDNODUCHÉ KLADKY PRO RUČNÍ ZVEDÁNÍ BŘEMEN 

a) Nosné textilní lano musí mít průměr nejméně 10 mm. Poškozené lano je vyloučeno 

z používání. 

b) Provedení nosné konstrukce kladky je před prvním použitím prokazatelně 

schváleno fyzickou osobou určenou zhotovitelem. [3]  

Opatření na stavbě: V pravidelných intervalech bude probíhat kontrola technického 

stavu a řádného upevnění vrátků na lešení, samotné lešení bude opatřeno ochranným 

zábradlím pro zamezení pádu. Vrátky budou ovládat pouze zaškolení pracovníci. 

Budou dodržena nařízení a doporučení výrobce. 

2.1.5.7 PŘEPRAVA STROJŮ 

a) Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 

zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. 

Není - li postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu 

k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpisu. 

b) Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, 

jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí 

být dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu 22) a dále uvedené bližší 

požadavky. 

c) Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 

přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují 

fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 

d) Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 

podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
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e) Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 

všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by 

mohly být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné 

nehodě. 

f) Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj 

i mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění 

a sjíždění stroje. 

g) Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 

pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 

h) Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně[3]  

2.1.6 SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE S MATERIÁLEM 

a) Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 

Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně 

v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

b) Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 

skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 

komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu 

a použitých strojů. 

c) Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 

stabilita a nedocházelo k jeho poškození. 

d) Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor 

pro plnění popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny 

proti pádu fyzických osob do nich. 

e) Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 

ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak, 

a za podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná 

manipulace s nimi. [3]  



 

185 
 

Opatření na stavbě: Při manipulaci s materiály bude dbáno zvýšené opatrnosti 

pro zamezení kontaktu s okolními objekty a jejich případnému poškození. Skládky 

budou ve spádu vytvořeny z betonových panelů uložených na zhutněném 

štěrkopískovém podkladu tl. 100 mm. 

2.1.7 BEDNĚNÍ 

a) Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 

stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho 

montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací 

výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob.  

b) Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít 

dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné 

rovině. 

c) Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno 

při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

d) Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem 

s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 

e) Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 

zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. 

f) Předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrolu provede fyzická osoba 

pověřená zhotovitelem křížení betonářských prací písemný záznam. [3]  

Opatření na stavbě: Bednění bude těsné a zajištěno proti deformaci. Pracovníci budou 

zajištěni proti pádu, lešení bude opatřeno zábradlím.  

2.1.8 PŘEPRAVA A UKLÁDÁNÍ BETONOVÉ SMĚSI 

a) Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 

přístupové komunikace (Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.), například pracovní nebo 
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přístupová lešení, popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob 

bezprostředně po uložené výztuži. 

b) Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 

betonáže. 

c) Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 

d) Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví 

a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání 

a obsluhou čerpadla. [3]  

2.1.9 ODBEDŇOVÁNÍ 

a) Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 

odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno 

jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 

b) Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 

dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu (Nařízení vlády 

č. 362/2005 Sb.). Žebřík lze při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 

3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se 

neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá 

na demontovaných částech bednění a podpěr. 

c) Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob. 

d) Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, 

aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. [3]  

Opatření na stavbě: Pod místem demontáže bednění bude zabráněno pohybu osob, 

volné prvky budou zajištěny proti pádu z výšky. Bednění bude demontováno 

až po dosazení dostatečné pevnosti. 
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2.1.10 ZEDNICKÉ PRÁCE 

a) Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 

pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 

b) Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani 

při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 

c) Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 

vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 

popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel 

dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem (Nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb.). [3]  

Opatření na stavbě: Během provádění výše zmíněných prací budou pracovníci 

vybaveni ochrannými pomůckami, lešení vybaveno zábradlím a zarážkou u podlážky 

proti pádu materiálu a nářadí z lešení. Všichni pracovníci budou proškoleni. 

2.1.11 MONTÁŽNÍ PRÁCE 

a) Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 

pracoviště fyzickou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou 

za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. 

Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné 

provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo 

požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

b) Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní 

pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. 

c) Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní 

dokumentace výrobce. 

d) Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno 

tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
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e) Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 

bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 

f) Zdvihání a přemísťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí 

pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 

předpisu 6). Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, 

přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné 

k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého 

zařízení. 

g) Během zdvihání a přemísťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 

vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné 

plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec 

se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 

h) Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními 

stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným 

způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména 

svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla 

podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností 

ohrožena. 

i) Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 

uložen a upevněn podle technologického postupu. 

j)  Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány 

až po upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 

dokumentaci. 

k) Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 

bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením 

větru. [3]  

Opatření na stavbě: Pracovníci budou vybaveni ochrannými pomůckami. Během 

manipulace s dílci se nebudou pohybovat osoby v pracovním prostoru jeřábu, 
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stabilizaci a uvázání dílců provádí pouze zaškolení vazači. Během osazování dílců 

dbají pracovníci zvýšené pozornosti, jsou zajištěni proti pádu a chráněni zábradlím 

montážní plošiny. 

3 ZÁVĚR 

Tato zpráva BOZP byla vypracována dle uvedených platných vyhlášek, nařízení 

a zákonů pro technologické etapy výstavby výrobní haly SIWE a.s..  

Zhotovitel řešených technologických činností je povinen seznámit pracovníky 

se zněním tohoto dokumentu a popřípadě je vyškolit z pravidel bezpečnosti a ochrany 

zdraví dle platného právního předpisu. Pracovníci jsou povinni výše uvedené ustanovení 

dodržovat. V případě řešení dalších navazujících technologických etap je nutné 

vypracovat další samostatný dokument BOZP. 

Zdroj:  

[3]  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. Praha: vláda ČR, prosinec 2006 
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVB Ě 

1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVB Ě 

Objektem zájmu je sídlo firmy SIWE a.s. nacházející se v Olomouci na ulici 

K Mrazírnám, která spadá pod katastrální území Bystrovany. Samotná stavba se skládá 

z administrativní budovy a dvou výrobních hal – nástrojárny a zkušebny. Výrobní haly 

budou založeny na pilotách. Nosný skelet bude tvořen z prefabrikovaných 

železobetonových tyčových prvků. Nosná konstrukce střešního pláště je tvořena 

železobetonovými kazetovými deskami, část z nich bude mít vynecháno střední pole 

pro světlíky. Způsob provedení světlíků bude podložen světelně technickým výpočtem 

a bude definitivně rozhodnut v další fázi PD. Počítá se s pevným zasklením 

komůrkovým polykarbonátem. Okolo skeletové konstrukce bude proveden předsazený 

obvodový plášť z keramických bloků POROTHERM 36,5 P+D, který bude posléze 

zateplen kontaktním systémem ETICS od firmy BAUMIT. 

Podle geologického posudku, který zpracoval Stavoprojekt Olomouc, je sice základová 

spára kvalitní (velmi únosné štěrky), jenže jejich výskyt je až 4 m pod povrchem. 

Hladina podzemní vody nemá vliv na výstavbu ani výsledný objekt.  

Pozemek není zatížen ochrannými pásmy. Cíp pozemku (nejblíže k řece Bystřičce) sice 

zasahuje do jejího inundačního pásma, nicméně ±0,000 objektů je minimálně o 70 cm 

výše. V současné době je pozemek vyjmut ze ZPF. Výstavba areálu je v souladu 

s územním plánem města. 

1.2 OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 

Bude provedeno porovnání použití desek z fasádního polystyrenu a minerální vaty, 

které budou nalepeny na předem zkontrolovaný, srovnaný a očištěný podklad, který 

tvoří předsazený obvodový plášť z tvarovek POROTHERM 36,5 P+D. Desky budou 

následně zakotveny, opatřeny armovací mřížkou a v závěru fasádním silikonovým 

nátěrem bílé barvy. Porovnání bude spočívat v posouzení způsobu provádění, spotřeby 

materiálu a cenové bilance za použitý materiál. O zateplení objektu se uvažuje hlavně 
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z důvodu zlepšení tepelně-technických vlastností obvodového pláště a tím omezení 

tepelných ztrát. Tím budou sníženy náklady na vytápění objektu. 

2 MATERIÁLY 

2.1 DRUHY MATERIÁL Ů 

Porovnávanými materiály jsou: 

-fasádní deska s podélným minerálním vláknem ISOVER TF PROFI, dle výpočtu 

tepelných ztrát byla zvolena tloušťka 100mm. Desky mají rozměr: 1000x600mm, 

součinitel tepelné vodivosti dle ČSN EN 12667 λD=0,036 Wm-1K-1, 

-fasádní deska z pěnového polystyrenu ISOVER EPS 70F z důvodu lehce horších 

tepelně-izolačních vlastností byla zvolena tloušťka 120mm. Desky mají rozměr 

1000x500, což vede k větší potřebě materiálu. Součinitel tepelné vodivosti dle ČSN EN 

12667 λD=0,039 Wm-1K-1. 

 

  

Obr.2.1-1 – EPS izolační deska Obr.2.1-2 – Deska z min. vláken 

2.2 VÝKAZ VÝM ĚR 

Tab.2.2-1 – Výkaz výměr pro zateplení minerální vatou 

NÁZEV SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ BALENÍ POČET 

ISOVER TF PROFI 10 Tl. 30 mm 40,31 m2 16 ks/bal 6 bal 

ISOVER TF PROFI 10 Tl. 100 mm 1928,5 m2 6 ks/bal 536 bal 

ISOVER FASÁDNÍ MIN. 
ZÁTKA 

průměr 65, 
tl. 15 mm 

19285 ks 100,2000 ks/bal 
10 bal á 
2000 ks 
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HMOŽDINKY EJOT IDK-
T 8/60 

10ks/m2 
dl. 155 mm 

19285 ks 200 ks/bal 91 bal 

ARMOVACÍ MŘÍŽKA 
BAUMIT DUOTEX 

- 1968,81 m2 50 bm/role,60/pal 1,4 pal 

LEPÍCÍ TMEL BAUMIT 
DUOCONTACT 

3-6 kg/m2 2x1968,81 m2 
á25 kg/ks, 
54 ks/pal 

14,4 pal 

PENETRACE BAUMIT 
PREMIUMPRIMER 

25 kg/100m2 1968,81 m2 
á25 kg/ks, 
16 ks/pal 

1,3 pal 

BAUMIT 
SILIKONCOLOR  

25 kg/50m2 1968,81 m2 
á25 kg/ks, 
24 ks/pal 

1,6 pal 

OKAPNICE LO S 
TKANINOU 

2,5 bm 79,85 bm 2,5 bm/ks 32 ks 

AUSTROTHERM XPS 
TOP 

Tl. 80 mm 67,59 m2 5 ks/bal 45 bal 

ZAKLÁDACÍ PROFIL 
ETICS - LO 103 

2,5 bm 225,3 bm 2,5 bm/ks 31 ks 

PLASTOVE SPOJKY 
PROFILU ETICS - 30MM 

- 90 ks 100 ks/bal 1 bal 

ZHH PLASTOVÁ 
ZARÁŽECÍ HMOŽDINKA  

ZHH 8 x 80, á 
0,2 m 

2680 ks 1400 ks/bal 2 bal 

NOPOVÁ FOLIE (80.30) - 225,3 bm 0,5x20m/role 12 ks 

KOVOVÝ HŘEBÍK S 
PODLOŽKOU (80.30) 

á 0,2 m 2680 ks 100 ks/bal 27 bal 

ZAKONČOVACÍ PROFIL 
NPF (80.30) 

2x0,075 m/ks 225,3 bm 2 bm/ks 113 ks 

 

Tab.2.2-2 – Výkaz výměr pro zateplení deskami EPS 

NÁZEV SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ BALENÍ POČET 

ISOVER EPS 70F  Tl. 30 mm 40,31 m2 16 ks/bal 5 bal 

ISOVER EPS 70F Tl. 120 mm 1928,5 m2 4 ks/bal 803 bal 

Hmoždinka EJOT TID-T L 
8/60 

10ks/m2 
dl. 175 mm 

19285 ks 200 ks/bal 91 bal 

Isover Fasádní EPS zátka 
průměr 65, tl. 

15 mm 
19285 ks 100,2000 ks/bal 

10 bal á 
2000 ks 

- Ostatní materiály a doplňky stejné jako u minerální vaty 
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3 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

3.1 PODMÍNKY PROVÁD ĚNÍ 

Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále po dobu 

stanovenou v dokumentaci ETICS nesmí být nižší než + 5 ºC a vyšší než + 30 ºC, pokud 

dokumentace ETICS nestanoví jinak. Při zpracování silikátových výrobků může být 

teplota v rozmezí + 8 ºC až + 25 ºC. Obdobně povrchová teplota podkladu a všech 

součástí ETICS nesmí být nižší než + 5 ºC (resp. + 8 ºC při zpracování silikátových 

výrobků). 

3.2 INSTRUKTÁŽ PRACOVNÍK Ů 

Montáž ETICS smí provádět pouze firmy, které jsou nositelem platného osvědčení 

o zaškolení svých pracovníků pro provádění konkrétního ETICS. Pracovníci budou 

podrobeni instruktáži o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o pohybu po staveništi. 

Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými normami a požadavky 

investora. Nedodržení některé z uvedených podmínek by mělo za následek odstoupení 

od smlouvy ze strany investora a případně úhradu vzniklých škod investorovi. 

4 PRACOVNÍ POSTUP 

4.1 PŘÍPRAVA PODKLADU 

Bude provedena vizuální kontrola podkladu, v případě výčnělků budou nevyhovující 

místa osekána zednickým kladívkem. Není-li dosažena požadovaná rovinnost podkladu, 

bude zajištěno místní vyrovnání vhodnou hmotou prokazatelně zajišťující soudržnost 

podkladu, nebo celoplošné vyrovnání omítkou při dodržení soudržnosti podkladu 

a zajištění vyschnutí použitých hmot. V případě zaprášení bude podklad ometen 

nebo opláchnut tlakovou vodou se zajištěním vyschnutí. Ve výšce soklu, tj. 600 mm 

bude provedeno natavení hydroizolačního pásu. 
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4.2 ZALOŽENÍ PRVNÍ ŘADY NA SOKLOVÝ PROFIL 

Pro zamezení tepelných ztrát a zvýšené ochrany objektu v úrovni terénu bude 

provedeno zateplení soklové části. Zateplení zasahuje 200 mm pod úroveň terénu, 

kde je vystaveno většímu fyzickému namáhání, a proto je nutno použít tepelný izolant 

z extrudovaného polystyrenu Austrotherm XPS TOP (růžová barva) tl. 80 mm – 

z důvodu odsazení soklové části, s oboustranně profilovaným povrchem do výšky 

400 mm nad terénem. Hmoždinky budou umístěny mimo oblast odstřikující vody 

tj. 300 mm nad upravený terén. 

Jako zakládací profil použijeme BAUMIT soklový profil ETICS. Na předem připravený 

podklad bude připevněn do maltového lože z lepicí hmoty soklový profil ETICS 

soklovou hmoždinkou, v počtu cca 3 ks/bm soklového profilu. Je třeba pečlivě 

dodržovat vodorovnou rovinu montáže. K odložení soklových profilů při nerovném 

podkladu budou použity soklové distanční podložky. Soklové profily budou osazeny 

vzájemnými mezerami šířky 2-3 mm, bude provedeno jejich spojení spojkami 

soklových lišt PV 30. Spára mezi zakládacím profilem a podkladem musí být těsněna. 

Izolační desky musí být těsně přitisknuty k přední hraně soklového profilu. 

Po zakotvení první řady XPS desek bude přiložena nopová fólie, kterou následně bude 

pomocí hřebíků s plastovou podložkou přikotvena k podkladu a v horní části bude 

ukončena zakončovacím profilem NPF, taktéž ukotveným do podkladu. 

 

 

Obr.4.2-1 – Osazení zakládací lišty Obr.4.2-1 – Nopová fólie ukončená lištou 
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4.3 LEPENÍ TEPELN Ě IZOLA ČNÍCH DESEK 

Desky tepelné izolace se lepí přitlačením na podklad ve směru zdola nahoru, na vazbu, 

bez křížových spár.  

Izolace deskami EPS 

Celoplošně na celý rubový povrch desky tepelné izolace (vodorovně hřebenovým 

hladítkem, velikost zubů 8 – 10 mm). Tento způsob lepení neumožňuje eliminovat 

nerovnosti podkladu (max. odchylka rovinnosti 10 mm/1bm).  

Pomocí obvodového rámečku silného 20 až 30 mm a 3 vnitřních terčů tak, 

aby po přiložení a přitlačení desky k podkladu vznikl lepený spoj minimálně 40–60% 

přilepené plochy desky. Tento způsob lepení umožňuje částečně eliminovat přípustné 

nerovnosti podkladu. Do plochy se umístí tři terče průměru cca 120 mm. 

  

Obr.4.3-1 – Nanášení obv. rámečku Obr.4.3-2 – Celoplošné lepení 

Izolace deskami z minerální vaty 

Celoplošně na celý rubový povrch desky tepelné izolace (vodorovně hřebenovým 

hladítkem, velikost zubů 8 – 10 mm). Tento způsob lepení neumožňuje eliminovat 

nerovnosti podkladu (max. odchylka rovinnosti 10 mm/1bm).  

Pomocí obvodového rámečku – stejné jako u EPS, s rozdílem, že se minerální deska 

nejprve přestěrkuje tenkou vrstvou lepidla a poté se nanáší rámeček a vnitřní terče. 
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Obr.4.3-3 – Nanášení obv. rámečku Obr.4.3-4 – Celoplošné lepení 

 

Desky se lepí vždy těsně na sraz. Lepicí hmota nesmí při jejím nanášení zůstat 

na bočních plochách desek tepelné izolace, nebo při osazování vytlačena. Pokud k tomu 

dojde, musí být z těchto míst neprodleně odstraněna. 

Pokud vzniknou spáry mezi deskami tepelné izolace s šířkou větší než 2 mm, musí 

se vyplnit tepelně izolačním materiálem. Spáry mezi deskami EPS-F šířky do 4 mm je 

možné vyplnit pěnovou hmotou (PUR pěnou). Vyplnění spár musí být provedeno tak, 

aby byla dodržena rovinnost vrstvy tepelně izolačního materiálu a spáry byly vyplněny 

v celé tloušťce desek. 

  

Obr.4.3-5 – Vyplňování spár Obr.4.3-6 – Odstranění přebytku lepidla 

U výplní otvorů desky tepelné izolace umísťujeme tak, aby křížení jejích spár bylo 

nejméně 100 mm od rohů těchto otvorů. U otvorů osazujeme desky s takovým 

přesahem, aby čelně překryl následně lepené přířezy desek tepelné izolace na ostění 

výplní otvorů. 
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4.4 ZÁSADY PRO KOTVENÍ HMOŽDINKAMI 

Mechanickým kotvením fasádními hmoždinkami zajistíme především spolehlivost 

stability systému dokonalým spojením s nosným podkladem, převzetí sil způsobených 

sáním větru a zachycení vlastní hmotnosti tepelně izolačního systému.  

Fasádní hmoždinky jsou plastové kotvy určené pro kotvení tepelné izolace v ETICS. 

Hmoždinky osazujeme nejdříve 24 hodin po lepení desek tepelné izolace a zpravidla 

před provedením základní vrstvy, neurčuje-li stavební dokumentace jinak. Hmoždinky 

umístíme jak v místě styků rohů desek tepelné izolace, tak v ploše těchto desek.  

ETICS s minerálními deskami s podélnými vlákny je nutné kotvit hmoždinkami vždy. 

Pro ETICS s deskami s minerálním vláknem začneme s vrtáním vždy až po propíchnutí 

desky vrtákem. Hmoždinky musí být kotveny až do nosné konstrukce obvodového 

pláště. Vrt pro osazení hmoždinky provádíme kolmo k podkladu. Průměr vrtáku musí 

odpovídat průměru požadovanému v dokumentaci ETICS tj. 8 mm. Hloubku vrtu 

provádíme o 10 mm delší, než je předepsaná kotevní délka použité hmoždinky. 

Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od krajů stěny, podhledu, nebo dilatační spáry 

je 100 mm. Pro kotvení tepelných izolantů z minerální vlny použijeme pouze 

hmoždinky s kovovým trnem. Pro izolaci z desek EPS postačí plastový trn. 

Před vrtáním otvorů pro hmoždinky do nosné konstrukce v místě hmoždinek 

vykroužíme otvor pro zapuštění hmoždinky do TI, do kterého po vložení hmoždinky 

umístíme TI zátku. Zamezíme tím vzniku tepelných mostů, které by byly viditelné 

na hotové fasádě. 

  
 

Obr.4.4-1 – Vrtání Obr.4.4-2 – Vkládání kotev 
Obr.4.4-3 – Min. 

zátka 



 

200 

 

4.5 VRTÁNÍ OTVOR Ů PRO MONTÁŽ TALÍ ŘOVÝCH 

HMOŽDINEK 

Do dutého stavebního materiálu (tvárnice, dutá cihla, keramické vložky) z keramického 

materiálu vrtáme vrtákem bez příklepu kolmo k ploše podkladu pro kotvení, 

s příklepem v případě betonového materiálu (věnce). Vyvrtaný otvor v tomto případě 

nemusíme čistit (prach zapadne do dutin). 

4.6 KOTEVNÍ PLÁN 

 

Obr.5.6-1 – Schéma kotvení tepelné izolace z desek EPS 1000 x 500 mm - 10ks/m2 
 

 

Obr.5.6-2 – Schéma kotvení tepelné izolace z minerální vaty 1000 x 600 mm - 10ks/m2 

 

Obr.5.6-3 – Schéma kotvení nároží – 10ks/m2 

4.7 PROVEDENÍ ZÁKLADNÍ VRSTVY 

Provádění základní vrstvy na suché a čisté desky tepelné izolace zahájíme po 1 až 3 

dnech od ukončení lepení desek, po kotvení hmoždinkami a celkovém přebroušením 

polystyrenových fasádních desek. 
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Před začátkem prací na ploše provedeme dodatečné vyztužení rohů oken a dveří pomocí 

diagonální výztuže. U rohů výplní otvorů musíme vždy provést diagonální zesilující 

vyztužení, a to pruhem sklotextilní síťoviny o rozměrech nejméně 300x200 mm. 

Následně osadíme výztužné rohové profily, případně parapetní připojovací profil. 

Při navázání profilů se musíme vlastní tělo profilu zkrátit tak, aby se integrované 

síťoviny z obou navazujících profilů vzájemně dostatečně překrývaly. 

Základní vrstvu provedeme v celkové tloušťce 2 – 6 mm, optimálně 3 - 4 mm. Lepicí 

hmotu nanášíme metodou „mokré do mokrého“, shora dolů, nerezovým hladítkem 

s velikostí zubů 10 x 10 mm. Do takto připravené stěrkové hmoty provedeme ručně 

vyztužení základní vrstvy pomocí celoplošného uložení sklotextilní síťoviny. Stěrkovou 

hmotu, která prostoupila pásy síťoviny, následně po případném doplnění jejího 

množství vyrovnáme a uhladíme pomocí nerezového hladítka pohybem shora dolů. 

Vzájemné přesahy pásů musí být nejméně 100 mm. Sklotextilní síťovinu jako výztuž 

základní vrstvy uložíme bez záhybů a z obou stran musí být kryta stěrkovou vrstvou 

nejméně 1 mm, v místech přesahů síťoviny nejméně 0,5 mm.  

Maximální hodnota odchylky rovinnosti na délku jednoho metru nesmí převyšovat 

hodnotu odpovídající velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm 

tj. 2,5 mm. 

 

Obr.4.7-1 – Schéma provedení armovací vrstvy kolem otvorů 
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Obr.4.7-2 – Provádění armovací vrstvy min. vata / polystyren 

 

4.8 ZPŮSOBY FINÁLNÍ ÚPRAVY ROVINNOSTI 

Desky z fasádního polystyrenu 

Požadovanou rovinnost zajistíme broušením po zatvrdnutí lepící hmoty, obvykle za 1 až 

2 dny. Prach po broušení je nutno z povrchu desek odstranit. Pomocí broušení 

dosáhneme předepsané rovinnosti fasády, protože ostatními úkony se takto dosažená 

rovinnost už jen kopíruje. Broušení provádíme tzv. hoblíkem na polystyren se skelným 

papírem. Maximální hodnota odchylky rovinnosti na délku jednoho metru nesmí 

převyšovat hodnotu odpovídající velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou 

o 0,5 mm tj. 2,5 mm. Pokud v některých místech nebude dodržena maximální odchylka, 

provedeme nanesení vyrovnávací vrstvy.  

Minerální fasádní desky 

Před nanášením lepicí hmoty desky z minerálních vláken tence přestěrkujeme lepicí 

hmotou v místě jejího následného nanášení. Jejich požadovanou rovinnost zajistíme 

provedením samostatné vyrovnávací vrstvy z lepicí hmoty. 

4.9 KONEČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA 

Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru bude fasáda chráněna plachtami 

přidělanými na lešení. Před prováděním konečné povrchové úpravy zajistíme ochranu 

přilehlých konstrukcí, prostupujících a osazených prvků včetně jejich upevnění 
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a oplechování. Všechny okolní plochy (dřevo, sklo, hliník, sokl, oplechování, apod.) 

budou zakryty před znečištěním, a pokud i přesto dojde k znečištění, musíme potřísněné 

plochy ihned umýt čistou vodou. Použité nářadí je nutné také omýt vodou a to i při 

přestávkách.  

Příprava a práce s omítkami je prováděna zaškolenými pracovníky s platným 

certifikátem ETICS. Do výrobků nebudou přidávány žádné přísady.  

Před nanášením omítky provedeme penetrace základním nátěrem. Aplikujeme válečkem 

nebo štětkou na vyzrálou, vyschlou a neznečištěnou základní vrstvu. Základní nátěr 

provedeme po vyzrání a vyschnutí základní vrstvy – nejdříve však až po uplynutí doby 

uvedené v technickém listu příslušné stěrkové hmoty. Průměrně 7 dní.  

Před vlastním nanášením určeného základního nátěru jemně přebrousíme malé 

nerovnosti skelným papírem. Základní nátěr důkladně promísíme pomaluběžným 

mísidlem a následně nanášíme štětkou nebo válečkem. Nutná technologická přestávka 

před nanášením omítky na základní nátěr je min. 24 hodin. 

Při nepříznivých klimatických podmínkách (vysoká vlhkost vzduchu, mlha) se může čas 

potřebný pro zaschnutí penetračního nátěru prodloužit. 

Přípustná teplota vzduchu a materiálu podkladu se musí během zpracování a schnutí 

základních nátěrů, tenkovrstvých omítek nebo fasádních barev BAUMIT pohybovat 

v rozmezí + 5°C až + 30 °C. 

Obsah balení omítky důkladně promícháme pomaluběžným mísidlem. Omítku 

naneseme ručně, nerezovým hladítkem v tloušťce zrna směrem shora dolů. Ihned 

po natažení resp. po krátkém zavadnutí, strukturujeme přímočarým nebo krouživým 

pohybem. Pohledově ucelené plochy musíme provádět v jednom pracovním záběru 

(mokré do mokrého).  

Přerušení práce se připouští na hranici stejnobarevné plochy, na nároží a na jiných 

vodorovných a svislých hranách. Napojení ukončení provádíme pomocí papírové lepicí 

pásky.  
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Obr.4.9-1 – Nanášení penetrace Obr.4.9-2 – Rozmíchání fasádní směsi 

 
  

Obr.4.9-3 – Nanášení fasádní směsi Obr.4.9-4 – Strukturování 

 

Musíme dbát na to, abychom na jedné stejnobarevné ploše nepoužili více výrobních 

šarží omítek nebo nátěrů. Barevná totožnost je zaručena pouze v rámci jedné výrobní 

šarže. Při dodatečných objednávkách může dojít k drobným odchylkám mezi dříve 

a dodatečně dodaným výrobkem. K dosažení co nejvyšší barevné shody je nutné 

při doobjednávkách uvést vždy číslo šarže uvedené na balení, popřípadě u objednávek 

podle dříve dodaného vzorku uvádět identifikační údaje (datum výroby) vzorku. 
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5 POROVNÁNÍ FINAN ČNÍCH NÁKLAD Ů 

5.1 NÁKLADY NA 1M 2 ZATEPLENÍ P ĚNOVÝM 

POLYSTYRENEM EPS 

Tab.5.1-1 – Náklady 1m2 zateplení EPS deskami 

NÁZEV MJ 
CENA 

MJ 
MNOŽSTVÍ CENA 

Deska fasádní Baumit EPS-F 
polystyrén 120 mm 

m3 875,00 0,1224 107,10 

Profil rohový ETICKS ALU se 
síťovinou 

m 15,20 0,14 2,13 

Hmoždinka talíř. zatlouk. plast. 
TID-T 8/60x175 EJOT 

ks 6,10 10,00 61,00 

Baumit ProContact lepící malta 
á 25 kg 

kg 9,00 7,35 66,15 

Baumit UniPrimer á 25 kg kg 52,40 0,25 13,10 

Baumit silikontop R3 omítka 
á 30 kg 

kg 48,90 3,36 164,30 

Síťovina sklotextilní Baumit 
Opentex 

m2 24,00 1,15 27,60 

Voda pitná – vodné m3 37,80 0,0018 0,07 

Omítkář – tř. 6 Nh 130,00 0,315 4,95 

Omítkář – tř. 7 Nh 148,00 0,3888 50,14 

Stavební dělník Nh 113,00 0,082 9,27 

Izolatér – tř. 6 Nh 130,00 0,52 67,60 

CENA CELKEM ZA 1m2 578,92 ,-Kč 

5.2 NÁKLADY NA ZATEPLENÍ DESKAMI Z MINERÁLNÍ VATY 

Tab.5.2-1 – Náklady 1m2 zateplení deskami z minerální vaty 

NÁZEV MJ CENA MJ MNOŽSTVÍ CENA 

Deska minerální ISOVER TF 
PROFI 

m3 315,00 1,02 321,30 
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Profil rohový ETICKS ALU se 
síťovinou 

m 15,20 0,14 2,13 

Hmoždinka talíř. zatlouk. plast. 
TID-T 8/60x175 EJOT 

ks 6,10 10,00 61,00 

Baumit ProContact lepící malta 
á 25 kg 

kg 9,00 13,125 118,13 

Baumit UniPrimer á 25 kg kg 52,40 0,25 13,10 

Baumit silikontop R3 omítka 
á 30 kg 

kg 48,90 3,36 164,30 

Síťovina sklotextilní Baumit 
Opentex 

m2 24,00 1,15 27,60 

Voda pitná – vodné m3 37,80 0,003 0,12 

Omítkář – tř. 6 Nh 130,00 0,445 57,85 

Omítkář – tř. 7 Nh 148,00 0,3888 50,14 

Stavební dělník Nh 113,00 0,102 11,53 

Izolatér – tř. 6 Nh 130,00 0,53 68,90 

CENA CELKEM ZA 1m2 895,4,-Kč 

 

Celková cena za fasádu: 

 - EPS - 1928,51*578,92 = 1 116 453,- Kč 

 - Minerální vata – 1928,51*895,4 = 1 726 788,- Kč 

Závěr: Varianta izolace deskami  EPS vychází cenově výhodněji, ale musí být bráno 

v potaz výškové omezení pro použití. Často se proto setkáme s kombinací obou 

způsobů. 

Pozn.: Nástroje, podmínky na staveništi, kontroly jakosti, skladování, doprava, BOZP 

viz „Technologický předpis pro zateplení“. 

Zdroj :   

Zateplovací systémy BAUMIT – Technologický předpis[online]. [cit. 2014-04-28]. 

Dostupné z: 

http://www.baumit.cz/upload/Dokumentace/Technol_predpisy/Zateplovaci_systemy_B

Baumi_-_TP.pdf ,  
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ZÁVĚR 

Výsledný areál firmy SIWE a.s. (nyní WEBA Olomouc, a.s.) po dokončení vypadá 

reprezentativně a stále plní svoji funkci. Při promýšlení řešení technologických etap 

jsem se musel nejdříve důkladně seznámit s projektovou dokumentací. Poté zvážit 

vhodný způsob provádění za použití mechanismů s optimálním poměrem cena 

provozu/doba provádění, jako například volba jeřábu nebo objemu autodomíchávače. 

Vzhledem k tomu, že se projekt realizoval v roce 1998 a normové požadavky 

na konstrukce obvodového pláště jsou stále přísnější. Rozhodl jsem se objekt zateplit 

kontaktním systémem ETICS. Provedl jsem cenové porovnání varianty s použitím 

desek z minerální vlny a polystyrenu. Došel jsem k závěru, že použití polystyrenových 

desek tl. 120 mm vychází jako levnější možnost, kdy se cena na 1m2 liší průměrně 

o 316,- Kč. 

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout stavebně-technologické řešení této etapy, 

za pomoci programů BUILDpower S rozpočet a CONTEC časový plán spolu s bilancí 

nasazení pracovníků. Tohoto cíle se mi podařilo dosáhnout. 
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