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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá řešením vybraných částí technologické studie 

rekonstrukce a nástavby Městského úřadu v Krnově na Vodní 1, se zaměřením na 

provádění podlah a fasády. Pro celou stavbu bude vypracován časový plán, návrh 

strojní sestavy, technická zpráva objektu, kontrolní a zkušební plán, BOZP, 

položkový rozpočet. 

 
Klíčová slova 
Stavebně technologická studie, technická zpráva, podlahy, fasáda, rozpočet, 

kontrolní a zkušební plán, bezpečnost práce, technologický předpis. 

  
  
Abstract 
This bechelor´s thesis is engaged in specified parts of technological study of the 

municipality reconstruction and extension in Krnov on the Vodní street 1, focused on 

floor and plaster realization. For the whole building there is time schedule, machine 

concept, technical report of the building, checkup and examination plan, work safety 

policy and budget. 

  
Keywords 
Constructional adn technological study, technical report, floors, plasters, budget, 

checkup and examination plan, work safety policy, technological regulations. 
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ÚVOD 

Ve své bakalářské práci řeším stavebně technologickou studii rekonstrukce nástavby 

Městského úřadu v Krnově na Vodní 1. Hlavním předmětem zájmu je objekt SO 01 

Rekonstrukce a nástavba. V bakalářské práci zpracovávám technickou zprávu 

řešeného objektu, technologický předpis provedení podlah a fasády, návrh strojní 

sestavy pro celou stavbu, zkušební a kontrolní plány pro podlahy a fasádu a také 

bezpečnost práce. Pro celou stavbu bude vyhotoven harmonogram a položkový 

rozpočet.  
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1.  Popis území stavby 

 

a)  Charakteristika stavebního pozemku 

Území stavby se nachází na pozemku parcely č. 218/2 v katastrálním území 

Krnov – Horní předměstí. Objekt se nachází na území, které leží ve výšce 316 

m.n.m. Během stavby budou dotčeny parcely 217, 220/6, 220/5, 228 katastrálního 

území Krnov – Horní předměstí. Město Krnov je vlastníkem všech těchto parcel. 

Objekt se nachází v blízkosti ostatních budov. Během stavby bude muset dojít 

k záboru komunikace, při použití strojní sestavy. 

217 - – ostatní plocha – zeleň – parcela bude dotčena přeložkou elektro a doplněním 

zpevněné plochy 

220/6 - ostatní plocha – jiná plocha - parcela bude dotčena přeložkou elektro přípojky 

NN, dále zde bude provedeno ukončení a zaslepení plynovodní přípojky 

220/5 - ostatní plocha – ostatní komunikace – parcela bude dotčena přeložkou 

elektro přípojky NN, dále zde bude odstraněna rampa a přístavek a bude doplněna 

zpevněná plocha z betonové zámkové dlažby 

228 - ostatní plocha – ostatní komunikace – parcela bude dotčena přeložkou 

teplovodu, doplněním zpevněné plochy 

 

b)  Výčet s závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum) 

 V rámci stavby byl proveden stavebně technický průzkum objektu. Geologické 

podmínky jsou známé a na navržené úpravy nemají žádný vliv. Výtahová šachta 

bude založena ve stejné hloubce (-2,8m) jako stávající konstrukce stěn v objektu.  

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

  Stavební úpravy se nedotýkají žádných ochranných pásem a ani hranice 

chráněných území. Stavba se nachází v památkové zóně.  

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

 Objekt Vodní 1 není podsklepen, ale nachází se v aktivním pásmu 100 leté 

vody. Objekt se nenachází v poddolovaném území. 

 

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

odtokové poměry v zemi 

Stavba má veškeré zařízení staveniště na vlastním pozemku, tudíž nebude 

mít žádný vliv na okolní pozemky a stavby. Konstrukční systém je zvolený tak, že je 

bezpečný z hlediska hluku a vibrací, proto není třeba konstruovat protihlukové stěny. 



 

 

Odvod dešťových i splaškových vod je provedeno v souladu s životním 

prostředím. Komunální odpad bude shromažďován v jednotlivých nádobách na 

odpad, které budou umístěny poblíž objektu. Jeho součástí budou i nádobí na třídění 

odpadu. 

Během výstavby objektu bude dodržena čistota prostředí. V případě, že dojde 

ke kontaminaci půdy pohonnými hmotami od stavebních strojů dojde okamžitě 

k jejímu odstranění. Všechny práce budou probíhat tak, aby nedocházelo ke zvýšené 

prašnosti. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Stavba nevyžaduje provést kácení stromů ani porostů, bourací práce obsahují 

zejména odbourání části zdí a stříšky v severní části objektu, dále budou vybourány 

venkovní schodiště v místě rušených vstupních dveřích na východní a západní 

straně objektu. 

 Vzrostlá zeleň v blízkosti stavby bude chráněna, vzrostlý strom na západní 

straně objektu bude v požadovaném rozsahu ořezán, aby nepřesahoval obrys 

stavby. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

 Stavební úpravy a přeložky sítí nekladou požadavky na zábor zemědělského 

půdního fondu a nedotýkají se pozemků určených k plnění funkce lesa. 

  

h) Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

 Příjezd na staveniště je možný z ulice Vodní. Realizaci přeložky přípojek 

nedojde k žádnému omezení dopravy. Pouze na parkovišti pozemku parcely č. 228 

dojde k částečnému omezené parkování z důvodů provedení přeložky teplovodu. 

 

2. Celkový popis stavby 

 

2.1 Účel užívání stavby 

Jedná se o téměř samostatně stojící budovu, která bude vedena jako Městský 

úřad a na kterém bude sídlit několik odboru (regionálního rozvoje, dopravy a 

silničního hospodářství, sociální). Nachází se v centru města Krnova v zastavěné 

oblasti. Stavba je situována na ulici Vodní mezi panelovými domy. K objektu ze 

severní strany je připojen jednopodlažní sousední objekt. Objekt není podsklepený a 

má tři nadzemní podlaží. Stavba má plochou střechu. 



 

 

Staveniště se rozprostírá okolo objektu, jehož součástí je i park ihned vedle 

objektu. V parku se nachází chráněný strom a tak budou muset být provedeny 

ochranná opatření. Veškeré stavební pozemky, které jsou součástí staveniště, jsou 

ve vlastnictví investora. 

 

Stavební objekty: 

SO.01 – Rekonstrukce a nástavba 

 

Inženýrské objekty: 

SO.02 – Zrušení přípojky NTL plynovodu 

SO.03 – Přeložka elektrické přípojky 

SO.04 – Přeložka teplovodní přípojky 

SO.05 – Terénní úpravy a zpevněné plochy 

 

Výměra: 

Zastavěná plocha:     790,11m² 

Obestavěný prostor:    6470,68m² 

Počet podlaží:     3 

Plocha staveniště:     736,6m² 

 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Administrativní budova se nachází na rovném terénu. Budova má konstrukci 

navrženou z blokpanelů. Vnitřní konstrukce jsou navrženy ze sádrokartonu a z 

pórobetonu. Budova o třech nadzemních podlažích, jehož fasáda je vytvořená 

kombinací silikonové probarvené omítky a fasádních keramických dílců. V objektu 

jsou použita bílá plastová okna. Zábradlí je provedeno ocelové. Konstrukce střechy je 

navržena jako plochá střecha. Objekt má pouze jeden vstup. Hlavní vstup je řešen 

z komunikace Vodní. V nejvyšším místě budova bude dosahovat výšky 12m nad 

úrovní terénu. 

 

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

řešení 

Architektura objektu je úměrná svému účelu. Administrativní budova má 3NP 

a je nepodsklepená. Jednotlivá podlaží směrem k hornímu podlažím půdorysně 

ustupují. Parkoviště pro daný objekt bude společné s okolními domy pro bydlení. 



 

 

Dispoziční řešení daného objektu. Po vstupu do objektu se budeme nacházet 

ve vstupní hale společně s výtahem a schodištěm odkud je přístup do dalších 

poschodí. V 1. NP se nachází převážně kanceláře jednotlivých pracovníků 

Městského úřadu. Ihned vedle schodiště se nachází hygienické místnosti. V objektu 

se nachází i hygienické místnosti pro tělesně postižené. V tomto podlaží je místnost 

el. rozvodny. 

Ve 2. NP se bude nacházet odbor dopravy. PO výstupu z výtahu se ihned 

nachází chodba odkud je přístup do čekáren. Z jednotlivých čekáren je přístup 

k jednotlivým přepážkám. S prostorem kde je umístěno schodiště a výtah ihned 

sousedí hygienické místnosti. Na tomto patře má kancelář i vedoucí odboru. Součásti 

2. NP jsou i místnosti sloužící jako sklady a archív. 

Ve 3. NP se nachází místnosti pro odbory sociální a regionálního rozvoje. 

Přístup do 3. NP je ze schodiště a výtahu, které jsou umístěné ve středu objektu. Po 

výstupu z výtahu či schodiště navazuje ihned chodba odkud je přístup do 

jednotlivých kanceláří pracovníků odborů. 

 Fasáda je navržena se zateplovacím systémem ETICS. Barva omítky bude 

zvolena kombinací žluté, modré a bílé. 

 

2.3  Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

V současném stavu se v 1. NP nachází nefunkční plynová kotelna s předávací 

stanicí teplovodu. Ostatní prostory jsou nyní nevyužity z důvodů plánovaných 

stavebních úprav. Dále bude zrušena strojovna VZT včetně potrubí. 

 V 2. NP jsou kanceláře živnostenského úřadu a prázdné prostory po drobných 

provozovnách. Ve 3. NP má kanceláře stavební úřad. 

 V novém stavu v 1. NP zůstane zachována výměníková stanice spolu se 

zařízením VZT a ohřevem TUV. Další strojovny VZT budou v 2.NP a 3. NP. Nově 

bude v zrcadle schodiště osobní výtah k propojení všech nadzemních podlaží. 

V ostatních prostorách budou kancelářské provozy. 

 

2.4  Bezbariérové užívání stavby 

 Objekt bude po stavebních úpravách důsledně bezbariérový. Do objektu je 

možný přístup po venkovní rampě, na úrovni 1.NP je nástup do osobního výtahu 

kterým budou zpřístupněna všechna nadzemní podlaží. Na všech nadzemních 

podlažích bude zřízeno WC pro imobilní osoby. Vstupní otvory do objektů budou 

provedeny v souladu s vyhláškou 369/2001 Sb. 

2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

Veškeré stavební práce při realizaci budou prováděny v souladu se zákonem 

č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 



 

 

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

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky a nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na 

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

Všichni pracovníci budou pravidelně a důkladně školeni a také budou 

seznámeni s technologickým postupem jednotlivých pracovních činnosti.  

Veškeré práce, které vyžadují specializaci, budou prováděny pouze a jen 

odborně a zdravotně vyškolenými osobami. Podrobný popis BOZP je řešen 

samostatně v příloze. 

 

2.6  Technická a technologická zařízení 

Stavba neobsahuje technologické zařízení 

 

2.7   Požárně bezpečnostní řešení 

           Všechny konstrukce jsou navrženy s minimálními požadovanými požárními 

odolnostmi konstrukcí tak, aby vlivem požáru nedošlo ke ztrátě únosnosti a stability 

konstrukcí. V objektu není vyžadováno samočinné hasící zařízení. Ve všech 

podlažích budou instalovány zavodnělé hydrantové systémy DN 25 – hydrantové 

skříně – a to 2 ks na 1.NP a 2.NP, 1 ks ve 3.NP. Dále budou v objektu budou 

instalovány přenosné hasící přístroje. V objektu bude instalována elektronická 

požární signalizace. Stávající objekt byl vyprojektován jako jeden požární úsek 

s větším požárně nebezpečným zatížením, a z toho plynoucím i požárně 

nebezpečným prostorem, který vyhovoval. Navrhovaný stav z výše uvedeného 

důvodu rovněž vyhovuje z důvodu menšího navrhovaného požárního zatížení, 

rovněž v blízkosti se nevyskytují žádné ohrožené objekty. 

 Evakuace osob je řešena po stávajícím schodišti – chráněná úniková cesta. 

Veškeré dveře na únikových cestách budou bez prahů otvíravé ve směru úniku. 

Chráněná úniková cesta – schodišťový prostor – je nutno odvětrat otvíravým 

světlíkem 1,80x2,20 se světlou plochou 2,53 m2 nově umístěným nad schodišťovým 

prostorem. Tento světlík bude otvírán automaticky – kouřovými čidly – popř. dálkově 

ze všech podlaží. V chráněné únikové cestě budou instalovány požární uzávěry ( 

dveře ) s protipožární odolností EW 30 a EI 30. Okno v m.č. 1.43 bude rovněž 

požárním uzávěrem s odolností EI 30. Nástup pro požární techniku je možný z ulice 

Vodní popř. z ulice Dělnické. 

2.8  Zásady hospodaření s energiemi 

Stavba splňuje požadavky na energetickou náročnost budov. Třída 

energetické náročnosti hodnocené budovy je:        B úsporná 



 

 

 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

Vliv navrhované stavby na životní prostředí bude minimální. Stavební suť 

vzniklá při výstavbě z vybouraných materiálu a zbytky nově použitých stavebních 

materiálů budou uloženy na registrované skládce způsobem určeným zákonem  č. 

185/2000 Sb. O odpadech,  pro každý druh odpadu zvlášť. 

Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně 

shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích prostředcích nebo na určených 

místech (zabezpečených plochách), odděleně podle kategorií a druhů. 

Shromažďovací prostředky resp. místa shromažďování odpadů budou řádně 

označena názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle katalogu odpadů 

(vyhláška MŽP č. 381/2001Sb.). Shromažďovací prostředky na  nebezpečné odpady 

budou opatřeny identifikačními listy nebezpečného odpadu dle § 13 odst. 3 zákona č. 

185/2001 Sb. s  obsahem dle vyhl. MŽP č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady a  označeny grafickým symbolem příslušné nebezpečné vlastnosti dle 

zvláštních předpisů (vyhláška 376/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí a 

Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných odpadů, ve znění pozdějších 

předpisů č.502/2004 Sb. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení 

technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy mimo areál k dalšímu 

využití respektive k odstranění. Za odpady v průběhu stavebních prací bude 

odpovídat dodavatel stavebních prací, který si zajistí souhlas k nakládání 

s nebezpečnými odpady. Před zahájením a po ukončení přepravy nebezpečných 

odpadů vyplní přepravce evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů.  

Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna 

technicky tak, aby byly minimalizovány případné negativní dopady na životní 

prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady 

atd.). Odpady budou předány ke zneškodnění pouze osobě s příslušným oprávněním 

ve smyslu zákona č. 185/2001Sb., o odpadech. Průběžně bude vedena zákonná 

evidence. Vzhledem k tomu, že množství stavebních odpadů je obtížné 

s dostatečnou přesností predikovat, budou pro určení množství odpadů z výstavby 

využity vážní lístky ze zařízení pro využívání resp.  odstraňování odpadů, které 

budou předloženy v rámci kolaudačního řízení. 

 

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

Hluk z vnějšího provozu - Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním 



 

 

prostoru jsou stanoveny nařízením vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací (§12) včetně změny č.88/2004 Sb. Hodnoty hluku 

ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. 

V denní době se stanoví pro osm nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější 

hodinu.Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku ve venkovním 

prostoru se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T = 50 dB a  

korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 6 výše uvedeného 

nařízení. Součástí objektu nebude žádný zdroj hluku, který by měl vliv na zvýšení 

akustické situace v areálu a jeho okolí. 

Hluk v průběhu stavebních prací - Pracovníci provádějící stavební práce 

vystavení nadlimitnímu hluku (např.: práce s pneumatickými sbíječkami) budou 

vybaveni příslušnými osobními ochrannými prostředky proti hluku dle nařízení vlády 

č. 495/2001 Sb. a budou přijata příslušná organizační opatření (přestávky) tak, aby 

nebyla překročena celková normovaná denní expozice pro běžnou dobu trvání 

pracovního dne (skupina VI. dle přílohy č.2 nařízení vlády č. 502/2000 Sb.)  3 640 

Pa2s.  

Vibrace - Šíření a vznik nadlimitních vibrací v průběhu výstavby a při provozu 

objektu se nepředpokládá. U pracovníků provádějících stavební práce vystavených 

vibracím ve smyslu nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací včetně změny č. 88/2004 Sb. (patrně pouze 

pracovníci s pneumatickým nářadím – pokud bude použito), bude zajištěno vybavení 

příslušnými osobními ochrannými prostředky dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a 

budou přijata příslušná organizační opatření (přestávky) dle zvláštních předpisů. 

 

3. Připojení na technickou infrastrukturu 

Objekt se nachází v místě, kde jsou již zhotoveny všechny důležité sítě 

technické infrastruktury a jsou na něj napojeny (elektrická přípojka, NTL plynovodní 

přípojka, vodovodní přípojka, teplovodní přípojka, optický kabel). Vzhledem ke 

stavebním úpravám daného objektu musí dojít k přeložkám elektrické přípojky a 

teplovodu. Voda bude napojena na již zhotovenou přípojku v objektu u vchodu.  

 

4. Dopravní řešení 

Staveniště leží podél ulice Vodní, odkud je také hlavní příjezd na staveniště.. 

Komunikace začíná z ulice Náměstí Minoritu a končí v místě výjezdu na ulici 

Dělnická. Ke komunikaci na ulici Vodní je připojeno parkoviště, které je určeno pro 

daný objekt a i pro okolní domy pro bydlení.   



 

 

Napojení vlastního objektu na dopravní infrastrukturu po dokončení stavby 

bude provedeno stejně, jako tomu bylo před zahájením stavby. Na východ od objektu 

je řešeno parkoviště pro okolní bytové domy a to bude také sloužit pro Městský úřad. 

 

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 Veškerá vegetace na pozemku bude uchráněna. Po dokončení stavby se 

terénní úpravy změní minimálně. 

 

6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 

 Objekt stavby je nevýrobního charakteru. Stavba nemá negativní vliv na 

životní prostředí. Odpadní a dešťové srážkové vody jsou svedeny do městské 

kanalizace. Stavbou se nemění odvodnění území stavby. Vlivy na změny 

hydrologických charakteristik se nepředpokládají ani ve vztahu k pozemní vodě. 

Stavba nemá zdroje záření. Množství a působení emisí se nemění, stavbou 

nevznikne zápach. Provozem stavby nebudou ovlivněny povrchové ani podzemní 

vody. Terén dotčený výstavbou bude zatravněn a zpevněn proti erozi. Územní 

systém ekologické stability a krajinný ráz se nemění. Způsob využití území není v 

rozporu s územně plánovací dokumentací, stavba nemění charakter osídlení a 

nezasahuje do chráněných oblastí. Stavba neklade nároky na půdní fond, 

neovlivňuje kvalitu okolní půdy a nemá vliv na horninové prostředí. Na území stavby 

ani v jeho okolí se nenachází chráněné části přírody a stavba neprodukuje žádné 

odpady určené k místnímu ukládání. Stavba neleží v oblasti surovinových zdrojů a v 

místě se nepředpokládají archeologická naleziště. Stavbou nevzniknou zdravotní 

rizika pro obyvatelstvo, nemá negativní sociální a ekonomické důsledky. Stavba 

nemá negativní vliv na dopravu, nemění se funkční využití území a není prováděna v 

rekreačním území. Hustota dopravy zůstane zachována. 

 

7. Ochrana obyvatelstva 

 Stávající schodišťový prostor uvnitř objektu je navržen jako chráněná úniková 

cesta typu ,,A´´ kterou je nutno odvětrat. Za tím účelem je navržen v konstrukci 

střechy světlík o minimální ploše 2,25m2, který bude dálkově ovládaný ze všech  

podlaží a rovněž bude automaticky ovládaný čidly reagujícími na kouř. Čidla budou 

umístěna ve všech prostorách objektu a rovnež i na chráněné únikové cestě 

schodiště.  

 Celá stavba bude oplocena a bude tak zabráněno vstupu obyvatel na místo 

stavby, kde by mohlo hrozit nebezpečí úrazu 

8.  Zásady organizace výstavby 



 

 

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště leží podél ulice Vodní, odkud je také hlavní příjezd na staveniště.. 

Komunikace začíná z ulice Náměstí Minoritu a končí v místě výjezdu na ulici 

Dělnická. Ke komunikaci na ulici Vodní je připojeno parkoviště, které je určeno pro 

daný objekt a i pro okolní domy pro bydlení.   

Napojení vlastního objektu na dopravní infrastrukturu po dokončení stavby 

bude provedeno stejně, jako tomu bylo před zahájením stavby. Na východ od objektu 

je řešeno parkoviště pro okolní bytové domy a to bude také sloužit pro Městský úřad. 

 

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje provést kácení stromů ani porostů, bourací práce obsahují 

zejména odbourání části zdí a stříšky v severní části objektu, dále budou vybourány 

venkovní schodiště v místě rušených vstupních dveřích na východní a západní 

straně objektu. 

 Vzrostlá zeleň v blízkosti stavby bude chráněna, vzrostlý strom na západní 

straně objektu bude v požadovaném rozsahu ořezán, aby nepřesahoval obrys 

stavby. 

 

 

c) Maximální zábory pro staveniště 

Prostor staveniště je navržen v maximálním rozsahu umožňujícím realizaci 

stavby. V prostoru staveniště budou veškeré volné plochy využity jako manipulační a 

skladovací plochy pro předzásobení materiálem. Během stavby nebude muset dojít 

k záboru komunikace, při použití strojní sestavy. 

 

d) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin 

 Během stavebních úprav nebude potřeba trvalé deponie. Při přeložení 

inženýrských sítí dojde k výkopům a zemina bude uložena podél výkopu. 
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1. Obecné údaje o stavbě 
 

Název stavby:   Městský úřad 

     Stavební úpravy a nástavba objektu 

 

Místo stavby:    Vodní 1 

Krnov, 79401 

     Parcelní číslo 2148/1 

     Katastrální území Krnov – Horní předměstí 

     Česká republika 

 

Katastrální úřad   Krnov 

 

Charakter stavby   Rekonstrukce a nástavba  

 

Investor    Město Krnov 

     Hlavní náměstí 1,  

79401, Krnov  

IČ: 00296139  

Česká republika 

 

Projektant    Ing. Miroslav Geryk 

     Dvořákův okruh 13 

     79401, Krnov 

     Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

 

Stavebník    Město Krnov 

     Hlavní náměstí 1, 

     79401, Krnov 

     IČ: 00296139  

 

Termín zahájení stavby  květen 2014 

 

Termín dokončení stavby  prosinec 2014 

 

Dohodnutá doba výstavby  8 měsíců 

 

 

 



 

 

 

2. Členění objektu na jednotlivé stavební objekty 

Stavební objekty: 

SO.01 – Rekonstrukce a nástavba 

Inženýrské objekty: 

SO.02 – Zrušení přípojky NTL plynovodu 

SO.03 – Přeložka elektrické přípojky 

SO.04 – Přeložka teplovodní přípojky 

SO.05 – Terénní úpravy a zpevněné plochy 

 

3. Charakteristika hlavních stavebních objektů 

Stavební objekty – SO.01 – Rekonstrukce a nástavba 

 

3.1 Údaje o stavbě 

Stavba se nachází v samém centru města Krnova v zastavěné části a 

v památkové zóně.  Objekt je postaven z blokpanelů a to technologií BP-FM OSP 

Frýdek Místek. Stavba byla postavena v letech 1985 až 1986. V okolí stavby jsou 

bytové domy, parkoviště, komunikace a v těsné blízkosti je malý park s chráněným 

stromem. Území na kterém se nachází objekt je v nadmořské výšce 316 m.n.m. 

Bude provedena rekonstrukce z důvodu dispozičních potřeb a také z důvodu 

energetických požadavků. Součástí rekonstrukce objektu bude i přeložení přípojek.  

 

3.2 Výměry objektu po rekonstrukci 

Zastavěná plocha:    790,11m² 

Obestavěný prostor:   6470,68m² 

Počet podlaží:    3 

Plocha staveniště:    736,6m² 

Rozměr objektu    29,2x33,1 m 

Kanceláře     1008,08 m² 

Chodby, schodiště    473,76m² 

Hygienické místnosti, kuchyně  105,58m² 

Archív      72,03m² 

Technické místnosti    85,08m² 

 

 

 



 

 

3.3 Konstrukční popis a postup prováděných prací 

 

3.3.1 Bourací práce 

V první řadě se musí dbát na bezpečnost a stabilitu objektu a tak začnou 

bourací práce od nejvyššího podlaží až po nejnižší podlaží. Veškerá stavební suť, 

která vznikne během bouracích prací,  se pomocí stavebních koleček přesune do 

kontejnerů pro stavební suť, který se po naplnění převeze na skládku, která je od 

místa vzdálena 14km. 

 

Odstranění původních oken a dveří 

Při odstranění okenních rámu a dveřních vyplní nejsou žádná omezení a 

mohou bourací práce probíhat současně ve všech podlažích.  

 

Odstranění vnitřních omítek 

V každé místnosti celého objektu se otlučou omítky. Bude potřeba zhotovit 

pomocné lešení. Omítky se budou otloukat od nejnižšího podlaží. 

 

Venkovní práce 

Nad hlavním vstupem dojde k demontáž šikmé střechy. V severní části objektu 

se odstraní ocelové točené schodiště před zahájením přeložky teplovodu. 

 

Bourání svislých nosných a nenosných konstrukcí 

3.NP 

V centrální části objektu dojde k odstranění nenosných konstrukcí. V severní 

části stavby se vytvoří nové otvory. V centrální části budou probíhat bourací práce 

v nosných stěnách společně s odstraněním stropní konstrukce nad centrálním 

schodištěm.  

 

2.NP 

Odstraní se nenosné konstrukce, které jsou zhotoveny ze sádrokartonu a 

z cihel.  Dojde ke snížení parapetu na výšku 650mm podle projektové dokumentace. 

V severní části objektu a v západní části objektu se vytvoří nové okenní otvory 

 

1.NP 

Odstraní se vnitřní nenosné konstrukce stěn, které jsou zhotoveny ze 

sádrokartonu a z cihelného zdiva. Práce začnou v severní části objektu a budou 

pokračovat do západní a jižní části. Během převozu vybouraného materiálu se musí 

dát pozor, aby nedošlo k jejímu smíchání (sádrokarton a cihelné zdivo). Odstraní se 



 

 

vnitřní nosné zdivo podle projektové dokumentace a provede se dočasné podchycení 

stropní konstrukce pokud to bude potřeba. Zhotoví se vnitřní a venkovní lešení 

z důvodu bouracích prací v obvodovém zdivu. Odstraní se část nosného panelu 

společně s přístřeškem, který je v severní části objektu. U většiny stávajících 

okenních otvorů dojde ke snížení parapetu v obvodové stěně a to na výšku 650mm 

od konstrukce podlah podle projektové dokumentace. 

 

Bourání nášlapné vrstvy a podkladního betonu 

1.NP 

Odvodí se výškové úrovně nášlapné vrstvy vzhledem ke stávající podlaze 

±0,000. Odstraní se také současné nástupní schodiště s rampou u vstupu do objektu 

v jižní části. Dojde k odstranění nášlapné vrstvy na výškovou úroveň -0,18m, u 

vstupní plochy se částečně zbourá podkladní beton a to na výškovou úroveň -0,28m 

a nástupní rampa se zbourá úplně. V celém podlaží se vybourá nášlapná vrstva 

včetně tepelné izolace a hydroizolace až na výškovou úroveň základových pasů -

0,18m. Podkladní beton se vybourá do hloubky -0,28m. Vzdálenost od vnitřních zdí 

bude 0,225, aby nedošlo k narušení stávajících základových pasů. Veškeré bourání 

se provede pomocí pneumatického kladiva. V západní části objektu jsou místnosti 

1.32 Plynoměr a 1.21 Výměníková stanice, kde jsou jiné výškové úrovně podlah a je 

potřeba se řídit podle projektové dokumentace kvůli bourání a výkopům. V centrální 

části se zřídí výtahová šachta a tak bude nutné zasáhnout do základových pasů 

v místě zrcadla současného schodiště. Je potřeba zajistit stabilitu schodiště a to 

podpěrnými konstrukcemi. 

 

2.NP 

V celém podlaží dojde k vybourání nášlapné vrstvy včetně podkladního betonu 

až na výšku stropní panelové konstrukce.  

V jižní části se zabuduje vzduchotechnika a tak je nutné vybourat otvor 1620x415mm 

ve stropní konstrukci. 

 

3.NP 

Stejně jako v 2.NP bude nášlapná vrstva vybourána až na výšku stropní 

panelové konstrukce. 

 

 

Odstranění střešního pláště 

V západní části objektu  se demontuje oplechování a odstraní veškeré skladby 

střešního pláště nad 1.NP po jednotlivých vrstvách až na dutinový ŽB stropní panel. 

Demontují se střešní vpusti a současné světlíky. Atika se vybourá na výšku +3,225m. 



 

 

Musí se provést ochranné opatření v místech, kde dojde k demontáží světlíků ve 

stropní konstrukci. Nově vzniklé otvory se zakryjí únosnou deskou, aby nedošlo 

k pádu. Otvor se také zakryje fólií proti dešťové vodě. Oplechování a vpustí nad 2.NP 

se demontují a skladba střešního pláště se kompletně odstraní po jednotlivých 

vrstvách až na dutinový železobetonový stropní panel. Atika se odstraní až na úroveň 

+6,550m. Ve východní části objektu se provede demontáž oplechování a vpusti nad 

3.NP.  Skladba střešního pláště zůstane zachována. Provede se zateplení střešní 

konstrukce. V jižní části budou provedeny totožné změny jako ve východní části. 

Postupně se při rozebírání střešního pláště také odstraní celá stropní panelová 

konstrukce až na výškovou úroveň +9,250m. Musí se zajistit podchycení nosných 

svislých a vodorovných konstrukcí při rozebírání stropu.  

 

3.3.2 Výkopové práce 

 

Výkaz výměr 

Vytěžená zemina v budově   47,12 m³ 

Vytěžená zemina mimo budovu   5,50 m³ 

 

Po dokončení veškerých bouracích prací a následném vyklizení veškeré 

stavební suti se může začít s výkopovými pracemi, které se provedou ručně. Mistr po 

případně stavbyvedoucí průběžně kontrolují hloubku výkopu a rovinnosti za pomocí 

nivelačního přístroje. Ve východní a jižní části objektu se provede ruční výkop na 

výškovou úroveň -0,330m. Podklad se po odstranění zeminy zhutní pomocí ručního 

pěchu. V západní části bude proveden ruční výkop ve stejné výšce jako u východní 

části. V místnostech kde je plynoměr a výměníková stanice  nebude proveden výkop. 

V místnosti 1.21 bude proveden nový základový pás před samotným zásypem. 

V centrální části v místě kde je schodiště se provede výkop až do hloubky -2,8m.  

V místě vstupu do budovy se udělá výkop pro základovou desku 4,4x2,1 m² a to do 

hloubky -0,630m. Provede se výkop pro základ rampy v šířce 0,3 m ve vyšším místě 

do hloubky -0,9 m a v nižším místě do hloubky -1,25 m. Pomocí ručního pěchu se 

podklad zhutní. 

 

3.3.3 Základy 

 

Výkaz výměr 

Beton C25/30    7,82 m³ 

Beton C16/20    101,38 m³ 

 



 

 

Po dokončení výkopových prací a důkladném zhutnění podkladu a začištění 

výkopu se začne s betonováním podkladního betonu.  

 

Základový pás 

Vytvoří se bednění pro železobetonový základový pás o šířce 800 mm a výšce 

450 mm v místnosti kde je výměníková stanice. Bednění se natře odbedňovacím 

nátěrem. Osadí se výztuž na distanční podložky přesně podle projektové 

dokumentace. Po dokončení osazení výztuže se začne se zalitím betonové směsi 

C25/30 za pomocí čerpadla. Pomocí ponorného vibrátoru se zhutní betonová směs. 

Směs se vibruje tak dlouho dokud se na povrch nezačne stoupat cementové mléko. 

Bednění se může oddělat po dostatečném zatvrdnutí betonu. 

 

Základová deska u vstupu 

U vstupu do objektu se provede základová deska o rozměrech 4,4x 2,1 m a to 

do výšky 450 mm. Osadí se kari síť 8/100/100 na připravené distanční podložky 

s minimálním krytím 20 mm. Na základovou desku se použije betonová směs C25/30 

a betonuje se od nejvzdálenějšího místa směrem ke dveřím jednotlivých místností. 

Zhotoví se betonový základ pro rampu, který bude mít šířku 300 mm a použije se 

betonová směs C25/30. 

 

Podkladní beton 

V celém 1.NP se provede podkladní beton o tloušťce 150 mm. V další fázi se 

provede osazení výztuže (kari síť 3,5/100/100) na připravené distanční podložky 

s minimálním krytím 20 mm. Na podkladní beton se použije betonová směs C16/20. 

Ihned po betonáži se pomocí vibrační lišty beton srovná a zhutní. 

 

3.3.4 Nosné a nenosné zdi v 1.NP 

 

Východní část objektu 

Otvory v obvodových nosných stěnách tloušťky 350 mm a vnitřních nosných 

stěnách tloušťky 300 mm se vyzdí CPP P20 (290x140x65mm) na maltu M10. Otvory 

v příčkách o tloušťky 150 mm se vyzdí cihelnými příčkovkami P10 na maltu M5. Nové 

příčky tloušťky 150 mm se vyzdí z keramických cihel Porotherm 11,5 Aku 

(115x238x497 mm) pevnosti P15 na maltu M5. Po zhotovení nových příček se osadí 

kovové zárubně dveří včetně překladů. Použijí se překlady Porotherm 11,5 

(115x71x1250 mm) a válcované I profily o délce 1,2 m 

 

 



 

 

Západní část objektu 

Obvodová stěna se vyzdí z pórobetonových tvárnic Ytong (299x249x499 mm) 

na maltu M10. Otvory v obvodových nosných stěnách tloušťky 350 mm a vnitřních 

nosných stěnách tloušťky 300 mm se vyzdí CPP P20 (290x140x65mm) na maltu 

M10. Příčky tloušťky 150 mm se zhotoví z keramických cihel Porotherm 11,5 Aku 

(115x71x1250 mm) pevnosti P15 na maltu M5 a příčky tloušťky 100 mm z cihelných 

děrovaných příčkovek pevnosti P10 na maltu M5. V místnosti výměníková stanice se 

vyzdí nosná stěna tloušťky 300 mm z keramických cihel Porotherm 25 Aku 

(250x238x372 mm) pevnosti P15 na maltu M5. Po zhotovení příček se osadí 

překlady nad otvory a osadí se kovové zárubně dveří. Použijí se překlady Porotherm 

11,5 (115x71x1250 mm), pórobetonový překlad NEP 7,5 (75x249x1250 mm) a 

válcované profily I100 o délkách 1200 mm, 1100 mm a 1000 mm. 

 

Jižní část objektu 

Otvory v obvodových nosných stěnách tloušťky 350 mm a vnitřních nosných 

stěnách tloušťky 300 mm se vyzdí CPP P20 (290x140x65mm) na maltu M10. Po 

zhotovení příček se osadí překlady nad otvory a osadí se kovové zárubně dveří. 

Příčky tloušťky 150 mm se zhotoví z keramických cihel Porotherm 11,5 Aku 

(115x71x1250 mm) pevnosti P15 na maltu M5. Použijí se překlady Porotherm 11,5 

(115x71x1250 mm). 

 

Centrální část objektu 

Příčky tloušťky 100 mm z cihelných děrovaných příčkovek pevnosti P10 na 

maltu M5. Po zhotovení příček se osadí překlady nad otvory a osadí se kovové 

zárubně dveří. 

3.3.5 Stropní konstrukce 1.NP 

Vytvoří se bednění u otvorů, které vznikly při bouracích pracích. Bednění musí 

být podepřeno. Jednotlivé otvory se zabetonují a osadí se prosvětlovací tubusy o 

průměru 600mm. Na okraje  otvorů se osadí stropní ocelové nosníky L80/80/6, které 

se ukotví do konstrukce. Do připravených nosníků se osadí kari síť 8/100/100. Po 

dokončení bednění a osazení nosníků a vynechání otvorů na tubusy se deska zalije 

betonem C25/30. Beton se zhutní pomocí ponorného vibrátoru a beton se srovná 

hladítkem. PO vytvrdnutí betonu se provede odbednění.  

 

3.3.6 Nosné a nenosné zdi ve 2.NP 

 

Východní část objektu 



 

 

Otvory v obvodových nosných stěnách tloušťky 350 mm a vnitřních nosných 

stěnách tloušťky 300 mm se vyzdí CPP P20 (290x140x65mm) na maltu M10. Zhotoví 

se příčky ze sádrokartonových desek ale až po dokončení podkladní vrstvy podlah. 

 

Západní část objektu 

Otvory v obvodových nosných stěnách tloušťky 350 mm a vnitřních nosných 

stěnách tloušťky 300 mm se vyzdí CPP P20 (290x140x65mm) na maltu M10. V této 

části se zhotoví nastavba z pórobetonových tvárnic YTONG (299x249x499 mm). 

Dojde k osazení ocelových překladů I180 délky 2400 mm nad okenní otvory. Vytvoří 

se  obvodová nosná stěna tloušťky 300 mm z pórobetonových tvárnic YTONG 

(299x249x499 mm) a dojde k osazení pórobetonového překladu NOP III/4/22 v délce 

1500 mm a ocelových profilů I18 o délce 2400 mm. Příčky tloušťky 150 mm ze 

zhotoví z pórobetonových tvárnic YTONG (75x249x599 mm) na maltu M5. Po 

zhotovení příček se osadí překlady nad otvory a osadí se kovové zárubně dveří. 

Použije se pórobetonový překlad NEP 7,5 (75x249x1250 mm a 125x249x1250 mm). 

 

Jižní část objektu 

Otvory v obvodových nosných stěnách tloušťky 350 mm a vnitřních nosných 

stěnách tloušťky 300 mm se vyzdí CPP P20 (290x140x65mm) na maltu M10. Zhotoví 

se příčky ze sádrokartonových desek ale až po dokončení podkladní vrstvy podlah. 

 

 

3.3.7 Stropní konstrukce 2.NP 

 

Železobetonový věnec 

Zhotoví se železobetonový věnec (200mm) do připraveného bednění v místě 

kde bude nová nástavba a také na nosné obvodové stěně. Do železobetonového 

věnce se požije nosná výztuž 4xR10 o průměru 10 mm a třmínky V6 o průměru 6 

mm, které se umístí ve vzdálenosti 250 mm od sebe. Zajistí se minimální krytí 

výztuže pomocí distančních podložek. Po dokončení bednění, uložení výztuže se 

zalije železobetonový věnec betonovou směsí C20/25. Betonová směs se zhutní 

pomocí ponorného vibrátoru.  

 

Nosné ocelové profily 

Před samotným osazením ocelových profilů se vysekají kapsy do konstrukce o 

rozměrech 200x300 mm a to do výšky 150 mm. Po dostatečném zatvrdnutí 

železobetonového věnce se osadí ocelové I profily. I profily se usadí na nosnou 

stěnu 150 mm. Ve severní části stavby se použijí ocelové profily I 220 délky 6100 



 

 

mm a v centrální části se použijí ocelové profily I 200 délky 4700 mm. Za pomocí 

jeřábu se osadí jednotlivé nosníky. 

 

Vyzdění atiky 

Atika se vyzdí do výšky 0,875 m z pórobetonových hladkých tvárnic YTONG 

(299x249x499 mm) na maltu M10. Po vyzdění atiky a zhotovení stropní konstrukce 

se zhotoví železobetonový věnec. Výztuž železobetonového věnce bude osazena na 

distančních podložkách 4xR10 a třmínky V6 a minimální krytí bude 20 mm.  

 

Vlnitý plech 

Po dokončení atiky se na ocelové nosníky osadí trapézový plech TR 

40S/160x0,88 mm. Trapézový plech se spraží v každé druhé vlně a to nastřelovacími 

hřeby.  

 

Betonáž stropní konstrukce 

Po osazení kari sítě 6/100/1000 na distanční podložky s minimálním krytím 20 

mm se pomocí čerpadla uloží betonová směs C25/30. Konečná výška betonové 

desky od trapézového plechu bude 100 mm. Betonová směs se zhutní vibrační 

lištou.  

 

 

3.3.8 Nástavba a nosné a nenosné zdi v 3.NP 

 

Východní část objektu 

Otvory v obvodových nosných stěnách tloušťky 350 mm a vnitřních nosných 

stěnách tloušťky 300 mm se vyzdí CPP P20 (290x140x65mm) na maltu M10. Příčky 

tloušťky 100 mm z cihelných děrovaných příčkovek pevnosti P10 na maltu M5. Nad 

dveřním otvorem v příčce se osadí překlad z ocelového profilu I100 délky 1100 mm. 

 

Západní část objektu 

Veškeré obvodové zdivo v této části bude zhotoveno z pórobetonových tvárnic 

YTONG na maltu M10. Použijí se zde překlady z pórobetonu NOP III 4/22 délky 1500 

mm a ocelové válcované nosníky I180.  

 

Jižní část objektu 

V této části se zhotoví věnec do bednění pro atiku tloušťky 350 mm. Výška 

bude 150 mm. Výztuž bude osazena na distančních podložkách 4xR10 a třmínky V6 



 

 

ve vzdálenosti 250 mm od sebe. Minimální krytí výztuže bude 20 mm. Věnec se 

odbední až po dostatečném zatvrdnutí betonu. 

 

3.3.9 Montáž ocelové konstrukce výtahové šachty 

Musí se zajistit zabezpečení schodiště podpěrnou konstrukcí, než se začne 

s montáží ocelové konstrukce. Ocelová konstrukce výtahové šachty je složena 

z uzavřených profilů 100/100/5 včetně sloupů, příčlí, které jsou k sobě svařeny. Rám 

se ukotví do železobetonové konstrukce výtahové šachty v úrovni podlahy. Ocelové 

nosníky budou osazovány za pomocí jeřábu. 

 

3.3.10 Stropní konstrukce 3.NP 

Stropní konstrukce se provede v západní části objektu v místě nad nástavbou 

a v místě nad centrálním schodištěm. V místě nad centrálním schodištěm se zhotoví 

světlík.  

 

Nosné ocelové profily 

Po dostatečně zatvrdnutím železobetonového věnce se uloží I profily na 

nosné stěny a to 150 mm. V západní části objektu se použijí ocelové profily I220 o 

délkách 5950 mm a 6000 mm, I260 délky 6000 mm a v centrální části objektu se 

použijí ocelové nosníky I220 o délkách 1925 mm, 1950 mm, 5950 mm a 6000 mm a 

I260 délky 6000 mm. Všechny ocelové nosníky se osadí jeřábem. 

 

Atika 

Než se osadí nosný plech do stropní konstrukce je nutné dozdít atiku do výšky 

+10,775. Atika se vyzdí z pórobetonových přesných tvárnic (299x249x499 mm) na 

maltu M10. Po dokončení vyzdění atiky a po zhotovení stropní konstrukce se 

provede železobetonový věnec atiky. Výztuž železobetonového věnce bude usazena 

na distančních podložkách 4xR10 a třmínky V6 ve vzdálenosti 250 mm od sebe a 

minimální krytí výztuže bude 20 mm. 

 

Vlnitý plech 

Po dokončení atiky se na ocelové nosníky osadí trapézový plech TR 

40S/160x0,88 mm. Trapézový plech bude spražen v každé druhé vlně a to 

nastřelovacími hřeby.  

 

Betonáž stropní konstrukce 

Po osazení kari sítě 6/100/1000 na distanční podložky s minimálním krytím 20 

mm se pomocí čerpadla uloží betonová směs C25/30. Konečná výška betonové 



 

 

desky od trapézového plechu bude 100 mm. Betonová směs se zhutní vibrační 

lištou.  

 

3.3.11. Ocelová konstrukce tubusu u vstupu 

 

Montáž ocelové konstrukce 

Než započnou práce na zateplení je potřeba zhotovit nosnou konstrukci 

proskleného tubusu. Do nové základové železobetonové konstrukce u vstupu se 

ukotví ocelové sloupy. Ocelové patky budou ve výšce -0,18 m.  

Ocelové nosníky které vytvoří příčle se ukotví do konstrukce objektu ve výškových 

úrovních stropů a to v 1.NP a 2. NP a v úrovni atiky 3.NP. Všechny ocelové nosníky 

budou osazovány jeřábem.  

 

Betonáž stropní desky 

Nad 1.NP 

Jakmile bude zhotoven nosný rám se na ocelové nosníky uloží trapézový 

plech TR40S/160x1,25 mm. Trapézový plech bude spražen nastřelovacími hřeby 

v každé druhé vlně. Než se začne betonovat je potřeba zhotovit boční bednění a 

osadit vodící prvky (ocelové L profily). Uloží se kari síť 8/100/100 na distanční 

podložky kdy minimální krytí bude 20 mm. Za pomocí čerpadla se bude ukládat 

betonová směs C25/30. Konečná výška betonové desky od trapézového plechu 

bude 100 mm. Pomocí vibrační lišty se zhutní betonová směs. Po dostatečném 

zatvrdnutí betonu se může odbednit. 

 

Nad 2. NP 

Ihned po dokončení 1.NP se může začít s 2.NP a bude to probíhat stejně jako 

v 1.NP. Až bude probíhat osazení okenních výplní osadí se také prosklená část 

tubusu. 

 

3.3.12 Střešní plášť 

Nový střešní plášť se provede ve východní části objektu v 1.NP . Ve 2. NP se 

provede ve východní a jižní části objektu. A ve 3. NP se provede v západní, 

východní, centrální a i v jižní části objektu. Střešní plášť se zhotoví postupně od 

nejnižších pater. 

 

Nad 1. NP 

Na stropní konstrukci se udělá cementový potěr o tloušťce 30 mm. Dále se 

položí živočišný pás o tloušťce 4 mm. Živočišný pás se přitíží betonem z ekostyrenu 



 

 

tloušťky 100-200 mm. Beton se musí dilatovat v délkách 6x6 m, aby se předešlo 

k prasknutí betonu.  Tepelná izolace střechy se přilepí nebo mechanický ukotví z PIR 

dílců tloušťky 140 mm. Spodní pás hydroizolace se ukotví mechanicky k betonu. 

Nesmí se během kotvení porušit hydroizolační vrstva (přivaří se pásek fólie). Horní 

pás se nataví k podkladu. Ve finální fázi se provedou klempířské práce u 

mezistřešního žlabu. 

 

Nad 2. NP a 3. NP 

Na stropní konstrukci se provede lehčený beton o tloušťce 50-380 mm. 

Tepelná izolace střechy se přilepí nebo mechanický ukotví z PIR dílců tloušťky 110 

mm. Spodní pás hydroizolace se ukotví mechanicky k betonu. Nesmí se během 

kotvení porušit hydroizolační vrstva (přivaří se pásek fólie). Horní pás se nataví 

k podkladu. 

 

3.3.13 Podlahy 

Podlahy se budou provádět od nejvyššího patra. Před zahájením prací se 

stanoví niveleta budoucí podlahy. Podklad se zbaví veškerých nečistot. Pomocí 

štětky se nanese penetrační nátěr. V další fázi se nahřeje spodní vrstva pásu izolace 

a nataví se na podklad. Přesahy pásů budou 100 mm v obou směrech. Na izolaci se 

položí nopová fólie od nejvzdálenějšího místa směrem ke dveřím. Pásy se přilepí ke 

spodní izolaci oboustrannou butylkaučukovou páskou. Provede se betonáž podlahy. 

První vrstva betonu v tloušťce 20 mm. Na první vrstvu se uloží kari sítě 4/100/100. 

Musí se dodržet minimální krytí a to 20 mm. Použije se beton C16/20. Výztuž se 

zalije betonem, který se následně zhutní pomocí ponorného vibrátoru a vibrační latě. 

Po dostatečném zatvrdnutí betonu se vyfrézují dilatační spáry.  

 

3.3.14 Vnitřní omítky 

Po dokončení obvodového pláště a osazení oken se provedou vnitřní omítky. 

Omítky se provedou v celé budově. S prací se začne v nejvyšších patrech. Použije 

se vápenocementová omítka tloušťky 20 mm. Na zhotovení vnitřních omítek se 

využije strojní omítačka. S prací na omítkách se začne, jakmile bude podklad suchý, 

zbaven nečistot, rovný a také až teplota prostředí a podkladu bude větší než 5ºC. 

Provede se nástřik omítky ve dvou vrstvách. Ocelovými hladítky se zajistí rovinnost 

povrchu. 

 

3.3.15 Sádrokartonové příčky 

Po dokončení omítek se začne s prací na sádrokartonových příčkách. 

Tloušťky jednotlivých příček budou 100 mm, 125 mm a 200 mm. Před samotným 



 

 

zhotovením příček se očistí podlahy, aby mohli být osazeny profily. Značkovací 

šňůrou se označí polohy jednotlivých profilů na stěnách, stropech a podlaze. 

 

CW a UW profily 

UW profily se přichytí ke stropu a k podlaze pomocí natloukacích hmoždinek, 

které budou od sebe vzdáleny 0,8 m. CW profily se osazují mezi UW profily na 

stojato v maximální vzdálenosti 625 mm od sebe. Stojky se k UW profilům přichytí 

pomocí vrtačky a vrutů.  

 

Opláštění jedné strany 

Desky se přiloží k připraveným profilům a pomocí vrutů se přichytí k profilům. 

Jednotlivé desky musí mít spoje na CW profilech.  

 

Izolace 

Jakmile je hotová jedna strana příček vloží se elektroinstalace a vtlačí se se 

mezi profily izolace z minerální vlny. 

 

Opláštění druhé strany 

Dříve než se začne s opláštěním druhé strany se vyzkouší funkčnost 

elektroinstalace. Po dokončení izolace se začne s opláštěním druhé strany a to 

stejným postupem jako tomu bylo u první strany. Jakmile budou příčky hotové se 

spáry zatmelí.  

 

3.3.16 Podhledy 

V objektu se provedou podhledy ze sádrokartonu na připravený kovový rošt. 

Práce budou probíhat od nejvyššího patra. Kovové UD profily se osadí na připravené 

značky od značkovací šňůry. Kovové profily se po obvodu ke stěnám přichytí šrouby 

ve vzdálenosti maximálně 80 cm. Do betonového stropu se ukotví stavěcí třmeny 

pomocí ocelových hmoždinek a u kovového stropu pomocí šroubů. Stavěcí třmeny 

vytvoří pravidelnou síť a připevní se nosné CD profily. Montážní profil CD se nasune 

do připravených UD profilů a to kolmo k CD profilům. Výškové osazení je uvedeno 

v projektové dokumentaci. 

U kovových stropů se na rošt vloží tepelná izolace z minerální vlny. Po uložení 

tepelné izolace se k profilům přichytí desky tloušťky 12,5 mm. 

V místech kde je dutinový železobetonový panel se na rošt vloží parozábrana a ke 

kovovým profilům se připevní desky tloušťky 12,5 mm. 

V hygienických místnostech se použijí impregnované sádrokartonové desky, které se 

k profilům přišroubují.  

Po dokončení podhledu se jednotlivé spoje zatmelí.  



 

 

 

3.3.17 Nášlapná vrstva podlah 

Nášlapná vrstva podlah se bude provádět od nejvyšších pater. V objektu bude 

použita jako nášlapná vrstva keramická dlažba, PVC. 

 

Keramická dlažba 

S pokládáním dlažby se začne v nejvzdálenějším místě od dveří. V první řadě 

se rozměří dlažba tak aby koncové spoje nebyly uprostřed místnosti. Po namíchání 

lepidla se lepidlo nanese na podklad v tloušťce 3 mm pomocí zubové stěrky. Nanese 

se lepidlo i na dlažbu, rovnoměrně se rozetře a začne se pokládat keramická dlažba. 

Aby se zajistily všude stejná tloušťka spár, se použijí plastové křížky. Po zhotovení 

keramické dlažby bude technologická přestávka 24 hodin. Odstraní se plastové 

křížky a spáry se zaspárují spárovací hmotou. Po zatvrdnutí spárovací hmoty se 

pomocí mokré houby dlaždice umyjí.  

 

PVC 

Podklad se musí zbavit veškerých nečistot. PVC se v místnosti rozvine, aby 

došlo k vyrovnání a nařeže se na požadované délky. Na podklad se nanese 

disperzní lepidlo podle šířky pásu s přesahem 30 mm. Po zavadnutí lepidla se pásy 

položí na sraz a zaválečkují se. Po dobu 24 hodin se nesmí na PVC nic pokládat ani 

nijak zatěžovat. Spáry se k sobě nataví pomocí svařovací šňůry. Po uložení PVC a 

provedení spár se provede olištování.  

 

3.3.18 Malování 

Po zhotovení nášlapné vrstvy a obkladů se začne s malováním. Malování 

bude probíhat pomocí malířských potřeb, jako jsou válečky. Veškeré malířské práce 

budou probíhat ručně. V místech zvýšeného pohybu jakou jsou, chodby se použijí 

disperzní nátěry, které jsou odolné proti výraznému zašpinění.  

 

3.3.19 Fasáda 

Při zhotovení fasády se využije systém ETICS. Celý objekt bude zateplen a 

provede se fasádní omítka. Pro práci na fasádě bude nutné postavit lešení. Před 

samotným provedením fasády je nutné důkladně očisti podklad, po případně nechat 

vysušit. Provede se osazení soklového profilu, který musí být dokonale rovný. 

Rovinnost se zajistí pomocí nivelačního přístroje. Soklový profil se osadí 400 mm nad 

povrch země. Po provedení soklového profilu se provede aplikace izolačních desek 

tloušťky 140 mm, které se budou lepit na podklad pomocí lepící hmoty. Tepelně 

izolační desky se kladou na sraz. Spáry větší než 2 mm se vyplní tepelně izolačním 



 

 

materiálem. Po nalepení první vrstvy desek se nalepí druhá vrstva. Po 24 hodinách 

od lepení se ukotví hmoždinky. Následně se provede aplikace základní vrstvy. Na 

všechny rohy se vloží rohové lišty. Do stěrkové hmoty na tepelně izolačních deskách 

se vloží sklotextilní síťovina. Pomocí válečku se nanese penetrační nátěr. Omítka se 

nanese rovnoměrně na podklad pomocí nerezového hladítka. Povrch omítky se 

zarovná hladítkem. Pomocí hladítka se vytvoří požadovaná struktura.  
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1. Obecné údaje o stavbě 

1.1 Základní údaje 

Název stavby: Stavební úpravy a nástavba objektu objektu na Vodní 1 

v  Krnově.  

Místo stavby: Krnov – Horní předměstí, Vodní 1, par. č. 218/1  

Investor: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, Krnov, 79401  

Projektant: Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 13, Krnov, 79401 

 

1.2 Popis stavby 

Jedná se budovu, která bude vedena jako Městský úřad a na kterém bude sídlit 

několik odboru (regionálního rozvoje, dopravy a silničního hospodářství, sociální). 

Nachází se v centru města Krnova. Stavba je situována na ulici Vodní mezi 

panelovými domy. K objektu ze severní strany je připojen sousední objekt. Objekt 

není podsklepený a má tři nadzemní podlaží. Stavba má plochou střechu.  

Stávající nášlapná vrstva se vybourá, dojde k odstranění tepelné izolace a 

hydroizolace a to v celém podlaží 1. NP a to do výšky -0,18. Stávající podkladní 

beton se vybourá až do hloubky -0,28m tak aby nedošlo k porušení základových 

pasů. Vrstvy se vybourají pomocí pneumatického kladiva. Ve 2. NP a 3. NP dojde 

k vybourání nášlapné vrstvy včetně podkladního betonu a to na výškovou úroveň 

stropní konstrukce. V kancelářích bude jako konečná vrstva použito linoleum. 

V hygienických místnostech a kancelářích vedoucího odboru bude použita keramická 

dlažba. Ve všech ostatních místnostech bude PVC. 

 

2. Materiál 

2.1 Tabulka materiálu 

2.1.1 Asfaltový penetrační nátěr Dekprimer 

Tento asfaltový nátěr se použije k penetraci podkladní vrstvy. Slouží ke 

zlepšení přilnavosti podkladní vrstvy a izolačních vrstev asfaltových pásů. Materiál 

není požárně nebezpečný, pachově neutrální. 

Objemová hmotnost 1000 kg/m³ 



 

 

Obsah asfaltu >40% hm. 

Balení 25 kg 

 

 

 

2.1.2 Asfaltový pás S-Bitagit 40 Al radon 

Jedná se o hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou Al fólie 

kašírovanou skleněnými vlákny. Pás je opatřen na povrchu jemným separačním 

posypem. Pás bude sloužit jako izolace proti zemní vlhkosti. Pás se bude natavovat 

plamenem na podklad opatřený nátěrem nebo na další hydroizolační pás. 

Součinitel difúze radonu 1,4*10 -14 m²/s 

Plošná hmotnost 4,8 kg/m³ 

Bod měknutí krycí vrstvy Min. 80°C 

 

2.1.3 Ocelová výztuž 

Bude použita ocelová kari síť o rozměrech 3x2m, o průměru Ø5mm a velikosti 

jednotlivých ok 150x150 mm. Délková tolerance ±10mm. 



 

 

 

2.1.4 Beton 

Na podlahu je navržen beton C25/30. Betonová směs musí být dobře zpracovatelná 

a musí mít požadované charakteristiky. Použije se cement CEM I 42,5 (R). Kamenivo 

musí mít takovou křivku zrnitosti, aby nedošlo k segregaci směsi. Hmotnostní poměr 

mezi množstvím vody a cementu zvaný vodní součinitel by měl mít ideálně hodnotu 

0,50.  

Pevnost v tlaku 25 MPa 

Stupeň vlivu prostředí XD3 

Konzistence čerstvého betonu S2 

Podíl zrn do 4 mm < 40% 

   

 

 

 

2.1.5 Penetrační nátěr Mapei Primer G 

Tento nátěr se použije jako podklad pro lepidlo, aby se zbavilo zbytkového prachu. 

Syntetická pryskyřice ve vodní disperzi, základní penetrační nátěr na savé podklady 



 

 

Spotřeba 100-200 g/m² podle savosti podkladu 

Balení 5 kg 

Barva Světle modrá 

 

 

 

2.1.6 Lepidlo Mapei Keraflex 

Pružná malta na lepení obkladů tenkovrstvým způsobem. Doba tuhnutí lepidla je 

přibližně 30 minut.  

Spotřeba 2-5 kg/m² 

Plná zatěžitelnost Po 14 dnech 

Balení Pytle 25 kg 

 



 

 

 

 

2.1.8 Keramická dlažba RAKO Taurus 

Slouží jako finální vrstva celé podlahy. Vysoce slinuté neglazované jednobarevné 

dlaždice. Taurus Color. Dlaždice jsou mrazuvzdorné. 

Rozměry 30x30cm 

Barva Šedá 

Povrch Matný 

Váha kartonu 19,2 kg 

 

 

 

 

 



 

 

       2.2 Skladování 

Asfaltový nátěr Dekprimer: Nátěr se skladuje od data výroby 6 měsíců v originálním 

obalu. Je potřeba ho chránit před mrazem, vodou a vlhkem. 

S-Bitagit 40 Al Radon: Jednotlivé role musí být skladovány v jedné vrstvě a to ve 

vertikální poloze. Musí se také chránit před slunečním zářením 

Výztuž: Je třeba skladovat na čistém a suchém místě. 

Beton: Beton nebude skladován ale poté co autodomichávač přiveze na stavbu tak 

bude ihned zpracován. Beton bude dovezen z nejbližší betonárky. Z Českomoravský 

beton, a.s, provoz Krnov. Betonárka je vzdálená 4 km od stavby. Doprava betonu po 

objektu bude probíhat pomocí čerpadla.  

Silikonový pružný tmel Mapei Flexcolor: Nádoby budou skladovány v suchém 

prostředí, budou skladovány na sobě. Doba skladovatelnosti je 12 měsíců. 

Penetrační nátěr Mapei Primer G:  5kg nádoby budou uloženy v suchém prostředí. 

Lepidlo Mapei Keraflex: Lepidlo, které je v pytlích, je uloženo v teplém a suchém 

prostředí. Pytle budou uloženy na sobě 

Keramická dlažba Rako Taurus: Dlažba musí být skladována v suchém prostředí. 

Kartony jsou skladovány na sobě. 

Dodávka materiálu musí být v dostatečném předstihu a bude uložen na 

skládce přímo na staveništi. Materiál bude skladován v čistých a suchých prostorách, 

které musí být uzamykatelné. Materiál bude po stavbě dopravován ručně 

 

3. Převzetí pracoviště 

Provádění podlah bude provedeno subdodavatelskou firmou. Dohoda je stvrzena 

smlouvou o dílo. Je stanoveno, které přípojná místa se mohou používat (elektrika, 

voda). Ve smlouvě je uveden rozsah prací, přesné požadavky na objem prací a také 

na kvalitu provedených prací. Ve smlouvě je také uvedena lhůta pro dokončení 

podlah a také následné předání pracoviště. V případě nedodržení termínu jsou 

stanoveny penále a je třeba se dohodnou na případné nápravě a termínu případných 

oprav. Subdodavatel se musí řídit normami, předpisy a je povinen nakládat s odpady 

dle zákona 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

   

 

 



 

 

4. Obecné pracovní podmínky 

4.1 Staveniště 

Připravenost stavby je důležitá pro následný správný průběh prací. Před samotným 

započetím prací je třeba zkontrolovat, zda-li je podklad čistý, rovný (tolerance 5mm). 

Musí být zajištěn rozvod elektrické energie, dostatečné osvětlení. 

      4.2 Teploty prostředí 

Teplota podkladu nesmí být menší než +5ºC. V zimním období je nutno 

temperovat, vlhkost vzduchu je maximálně 65%. Betonový podklad může dosáhnout 

maximální vlhkosti 2,5% 

       4.3 Instruktáž pracovníků 

Všichni pracovníci musí být vyškolení o BOZ, musí používat ochranné pracovní 

pomůcky, zejména ochranné brýle a musí být obeznámeni s pracovním postupem 

 

5. Kvalifikace a počet pracovníků 

Penetrační nátěr 

2 pracovníci, kteří budou natírat podlahu penetračním nátěrem 

Pokládka hydroizolace 

2 pracovníci, kteří budou nahřívat SBS pásy 

2 pomocní pracovníci 

Uložení výztuže 

4 pracovníci, kteří budou ukládat výztuž a provádět fixování armatury 

Samotná betonáž 

1 řidič autodomíchávače 

1 obsluha čerpadla betonu 

1 pracovník, který bude pracovat s laserovým snímačem 

2 pokladači betonu, kteří budou srovnávat povrch 

Dilatace spár 

2 pracovníci, kteří provedou řezání dilatačních spár 

Penetrační nátěr 

2 pracovníci, kteří budou natírat podlahu penetračním nátěrem 



 

 

Provedení keramické dlažby 

2 pracovníci, kteří nalepí lepidlo a položí keramickou dlažbu  

 

6. Stroje a pracovní pomůcky 

Při provádění podlahy budou použity nástroje: 

 Velké štětky na natření povrchu penetračním nátěrem 

 Dvoumetrová lať 

 Metr 

 Propanbutanová bomba s hořákem 

 Špachtle 

 Zubová stěrka 

 Velkoplošné hladítko 

 Kbelíky 

 Stavební kolečka 

 Gumová palička 

 Vysouvací nůž 

 Vysavač 

 Vodováha 

 Koště  

Ochranné pomůcky pro zaměstnance jako jsou rukavice, brýle, obuv, vhodný oděv, 

přilba, chrániče sluchu, respirátor, reflexní vesta. 

V příloze návrh strojní sestavy jsou uvedeny veškeré větší nástroje a stroje, které 

budou použity během provádění podlah. V příloze jsou také uvedeny technické 

parametry strojů. 

 

7. Pracovní postup 

7.1 Aplikace penetračního nátěru 

Před zahájením prací se stanoví niveleta budoucí podlahy. Nádoby nátěru Dekprimer 

se musí důkladně promíchat a poté je možné aplikovat nátěr na podlahu. Podlaha 

musí být důkladně čistá bez jakýchkoliv nečistot. Pomocí velké štětky se penetrační 



 

 

nátěr důkladně natře na podlahu (Obr. 1). Mohou se také použít pěnové válečky. 

Penetrační nátěr se nanáší rovnoměrně v množství 0,3 kg/m³. Technologická 

přestávka před pokládáním pásů je 4 hodiny. 

 

Obr. 1 – Nanesení penetračního nátěru 

7.2 Zhotovení izolace 

Jakmile je první fáze hotová může se započít s izolačními pracemi. Pomocí 

propanbutanových lahví a hořáku se nahřeje spodní vrstva pásu Bitagit 40 Al Radon 

(Obr. 2) a položí se na podkladní betonovou desku, která je opatřená penetračním 

nátěrem. Jednotlivé pásy (Obr.3) se se pokládají přes sebe, kdy přesahy v obou 

směrech jsou 100 mm. Pásy budou vytaženy na stěny do výšky 40 mm a budou 

mechanicky přikotveny ke stěnám pomocí kotev. Pásy se svařují k sobě. Přesahy se 

musí natavit a pak špachtlí se spojí. Na izolaci proti radonu se položí nopová fólie 

Lithoplast od nejvzdálenějšího místa směrem ke dveřím. Pásy se budou ke spodní 

izolaci přilepovat pomocí oboustranné butylkaučukové pásky. Ochranná vrstva na 

pásce se odlepí na jedné straně a přilepí se na nopovou fólii a to ve vzdálenosti 

maximálně 10 mm od okraje. Poté se odstraní ochranná fólii i na druhé straně pásky 

a napojí se druhý pás s přesahem 50 mm. Válečkem se dotlačí spoje a po 24 

hodinách nastane nejvyšší pevnost. Nopové fólie se vytáhnou na stěny a to do výšky 

40 mm nad úroveň 0,000.  



 

 

 

Obr. 2 – Nahřátí pásu izolace 

 

 

Obr. 3 – Pásy izolace 

 

 

7.3 Betonáž podlahy 

Pomocí autodomichávače bude beton dovezen přímo na stavbu. Stacionárním 

čerpadlem se nanese první vrstva betonu a to o tloušťce 20 mm. Beton se nanáší od 

nejvzdálenějšího místa směrem ke dveřím. První betonová vrstva se nahrubo stáhne 

dřevěnou latí. Poté se začne pokládat výztuž, což jsou kari sítě a zafixuje se jejich 

poloha. Kari sítě se položí uprostřed tloušťky betonové desky, to znamená 50mm 

nad základovou deskou, na podkladky, které jsou od sebe vzdáleny maximálně 



 

 

800mm. Přesah kari sítí je minimálně 100 mm. Konce rohoží je potřeba vzájemně 

spojit vázacími drátky, aby nedošlo k posunu. Další vrstva betonu se provede 

v tloušťce 23 mm. Beton se bude po stavbě rozprostírán, rozvážen a srovnán do 

roviny (Obr. 4). Průběžně bude docházet ke kontrolám rovinnosti pomocí laserového 

snímače. Beton by se měl srovnat několik milimetrů nad niveletou, protože 

předpokládá se pokles, který bude zapříčiněn následným hutněním. Po zhotovení 

každého metru bude probíhat měření tloušťky betonové vrstvy. Po dokončení 

betonáže se musí ihned započít s hutněním betonu. Hutnění betonu se provede 

pomocí vibrační latě, která díky velkému rozměru zrychluje a zefektňuje práci. 

Ponorný vibrátor se použije v místech, kam se nedostane vibrační lať, což jsou rohy, 

podél stěn a menší místnosti. Ponorný vibrátor důkladně zhutní betonovou vrstvu 

v celé její tloušťce. V případě že je třeba srovnat výšku, může se použít ocelové ruční 

hladítko. Betonová vrstvu se hutní tak dlouho dokud nezačne na povrch stoupat 

cementové mléko.  

 

Obr. 4 – Beton rozprostíraný po stavbě 

 

7.4 Zhotovení dilatačních spár 

Po betonáži následuje technologická přestávka a to 28 dní. Po uplynutí této doby se 

pomocí drážkovací frézy vyfrézují dilatační spáry (Obr. 5). Dilatační spáry se 

provedou v místnostech větších než 36m² a v chodbách po 4 metrech běžných. 

Během prořezávání spár se musí dávat pozor, aby nedošlo k porušení hydroizolace. 

Vrstva se bude frézovat pouze do hloubky 35mm. Vytvoří se dílčí pole o rozměrech 

3x3m. Provedou se 2 příčné řezy a 1 podélný. Po dokončení bude vtlačen provazec 

z pěnového polyuretanu a zatmelí se pružným tmelem. 



 

 

 

Obr. 5 – Zhotovení dilatační spáry 

7.5 Aplikace penetračního nátěru 

Před zhotovením nášlapné vrstvy je třeba hotovou podlahu natřít penetračním 

nátěrem (Obr. 7). Velkou štětkou nebo pěnovým válečkem se penetrace rozetře na 

podlahu, aby se zajistilo chycení zbytkového prachu a ke zlepšení přilnavosti 

k podkladu. Penetraci necháme zaschnout 2 hodiny. 

 

 

Obr. 7 – Nanesení penetračního nátěru 

7.6 Aplikace lepidla a nalepení dlažby 

Než začne pracovní proces, je třeba zbrousit případné nerovnosti, které by nešly 

vyrovnat lepidlem, očistit povrch od nečistot. Je potřeba si změřit plochu, aby dělené 

dlaždice byly na okraji plochy rovnoměrně. Zubovou stěrkou se nanese lepidlo na 

podklad (Obr. 8) a rozetře se. Lepidlo se začne nanášet od nejvzdálenějšího místa 

od dveří. Tloušťka lepidla musí být taková, aby po osazení keramických dlaždic byla 

jeho tloušťka minimálně 2 mm. Lepidlo se nanese v plochách o šířce cca 0,5 m a 

délce cca 1,5 m. Do připraveného podkladu se začnou klást dlaždice. Ke srovnání 

jednotlivých dlaždic se využije gumová palička. Vedoucí čety musí neustále 

kontrolovat rovinnost dlažby. Do spár dlaždic se vloží spárové křížky (Obr. 9) z plastu 



 

 

o tloušťce 3 mm, které tak zajistí všude stejnou velikost spár. Jakmile se dokončí 

položení dlaždic, nesmí dojít cca 1 den k zatěžování. Po technologické přestávce se 

zhotoví sokl, který je ve výšce 100 mm. Sokl bude lepen stejným způsobem jako 

dlaždice. Jakmile bude hotová podlaha i sokl provede se spárování a to spárovací 

hmotou.  Po 30 minutách se spáry vyhladí molitanovým mokrým hladítkem. Spoj 

soklu a dlaždice bude vyplněn pružným silikonovým tmelem. 

 

Obr. 8 – Nanesení lepidla na podklad 

 

Obr. 9 – Vložení plastových křížků do spár 

 

8. Jakost a kontrola 

8.1 Vstupní kontrola 

Kontrola materiálu dodaného na stavbu podle projektové dokumentace, musí se 

zkontrolovat, zda-li objednávka se shoduje s dodacím listem. Zkontroluje se množství 

dovezeného materiálu, jestli nedošlo k porušení obalu. Dále se zkontroluje barva, 

kvalita dodaného materiálu a také jeho řádné uskladnění. 



 

 

Kontrola rovinnosti podkladu:  u betonu s přesností ± 2mm/2m 

     u zdiva s přesností ± 5mm/2m 

     u zeminy s přesností ± 30mm/2m 

8.2 Mezioperační kontrola 

Kontrola přitavení izolačních pásů k podkladu, kontrola provedení spojů u 

hydroizolací, kontrola provedení kotvení hydroizolací na stěny, kontrola položení 

nopových fólií a kotvení ke stěnám, kontrola správného provádění betonové vrstvy a 

uložení výztuže 

8.3 Výstupní kontrola 

Kontrola rovinnosti provedené betonové mazaniny ±2mm/2m 

 

 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Příloha č.1  -     I Požadavky na zajištění staveniště 

II Zařízení pro rozvod energie 

Příloha č. 2 -     I Obecné požadavky na obsluhu strojů 

V Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

VI Čerpadla směsí a strojní omítačky 

XIV Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

XV Přeprava strojů 

Příloha č. 3 -     I Skladování a manipulace s materiálem 

IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

XIV Lepení krytiny na podlahy, stropy, stěny a jiné konstrukce 

Příloha č. 4 -     Náležitosti o oznámení stavebních prací 

Nařízení vlády 362/2005 Sb. – Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky. 

Příloha č. 1 -     I Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

II Zajištění proti pádu osobními ochrannými pomůckami 



 

 

IV Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 

V Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 

 

10. Ekologie 

Veškeré použité pracovní pomůcky a stroje nesmí ohrožovat životní prostředí, jako je 

únik oleje, spalin atd. Veškeré nakládání s odpady bude probíhat v souladu 

s vyhláškou: 

Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. O nakládání s odpady 

Zákon č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí 

Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 

Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Na staveništi bude přistaven kontejner na smíšený odpad a v ulici se nacházejí 

kontejnery na třídění odpadu, které jsou k dispozici 

Typy odpadů: beton, plasty, papír, dlažba 

17 01 01 beton 

17 01 03 tašky a keramické výrobky 

17 02 03 plasty 

17 08 02 lepidla 

20 komunální odpady 

Město Krnov zajišťuje sběr a svoz tříděného i netříděného odpadu prostřednictvím 

Technických služeb Krnov s.r.o.  
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ochranu zdravá při práci na staveništích 
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1. Vstupní kontroly 

1.1 Přejímka pracoviště 

Dle ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 

ČSN  

73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě, ČSN 730205-Geometrická přesnost 

ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti.  

Kontrola měřením: Podkladní beton se musí zkontrolovat, jestli je zhotoven 

v požadované kvalitě s maximální odchylkou celkové rovinnosti vnitřních rovinných 

ploch 10mm. Mezní odchylka místní rovinnosti povrchu vnitřních rovinných ploch pro 

vztažnou délku přiměřené latě 2m jsou 2mm. Kontrola rovinnosti podkladu tvořeného 

zeminou s maximální povolenou odchylkou ± 30 mm/2 m. 

Kontrola rozměrů a úplnosti dokončených konstrukcí. Povrch musí být dostatečně 

rovinný bez prachu a nečistot, výstupků. Výsledek se zapíše do stavebního deníku. 

 

Kontrola vizuální: Před samotnou podkládkou izolace se musí povrch očistit od 

veškerých nečistot, mastnot, musí se odstranit přebytečná voda, podkladní beton 

musí být vyzrálý alespoň 10 dní, musí být také zhotoveny všechny vnitřní omítky a 

osazeny všechny zárubně. Kontrola se zapíše do stavebního deníku. 

 

Konstrukce Přípustné tolerance rovinnosti na 2m 
 

Zdroj 
 

 

Podlahy  

Místnost pro pobyt osob: 2mm/2m  

ČSN 744505 tab.1 Ostatní místnosti: 3mm/2m 

Výrobní a skladovací haly: 5mm/2m 

Tab. 1 Odchylky rovinnosti na 2m pro povrchy různých konstrukcí dle platných norem 

ČSN 

 

1.2 Kontrola PD  

Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, Vyhlášky č. 137/1998 Sb. 

o  

obecných technických požadavcích na výstavbu, ČSN 01 3481- Výkresy ve 

stavebnictví 

Mistr nebo stavbyvedoucí zkontrolují kompletnost a správnost projektové 

dokumentace. Musí se zkontrolovat jestli obsahuje všechny potřebné výkresy ke 

zhotovení podlahové konstrukce.  Projektovou dokumentaci musí odsouhlasit 

autorizovaný projektant a objednatel (investor). Po provedení kontroly, stavbyvedoucí 

to zapíše do stavebního deníku.  

Projektová dokumentace se kontroluje jednorázově.  



 

 

 

1.3 Kontrola materiálu 

1.3.1 Betonová směs  

Dle ČSN EN 12350-1-7 – Zkoušení čerstvého betonu, ČSN EN 206-1 Beton - 

Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.  

Mistr při dodávce musí zkontrolovat kompletnost dodávky, zda-li dodací list 

odpovídá objednacímu listu. V dodacím listu musí být uvedeno čas výroby, čas 

dodání, specifikace betonové směsi jako je konzistence, stupeň prostředí, přísady, 

atest betonárky, musí být uvedeno množství betonové směsi. Všechny dodací listy 

se musí archivovat. 

Zkouška konzistence – sednutí kužele: Zkušební vzorek se odebere přibližně po 0,3 

m3 odlitého v množství cca 1,5 násobku potřebného pro zkoušku. Forma a podkladní 

deska se navlhčí a položí na rovinnou plochu. Forma se plní ve 3 vrstvách, každá 

cca 1/3 výšky kužele po zhutnění. Vrstva se zhutňuje 25 vpichy propichovací tyčí. Po 

naplnění se přebytečný beton odstraní. Forma kužele se potom odstraní svislým 

pohybem nahoru v průběhu 2-5 sekund. Měříme výšku sednutí kužele v mm, tj. rozdíl 

mezi formou a výškou sednutého vzorku. Zkoušku provádíme u každého 

dovezeného mixu. 

 

 

1.3.2 Výztuž 

Dle ČSN 13670-1 – Provádění betonových konstrukcí, ČSN 731201 – 

Navrhování betonových konstrukcí a ČSN EN 1090-1 – Provádění ocelových 

konstrukcí a hliníkových konstrukcí. Část 1: Požadavky na posouzení shody 

konstrukčních dílců. 

Mistr nebo stavbyvedoucí zkontrolují množství, druhy prutů podle dodacího 

listu a zda-li odpovídají projektové dokumentaci. Atest dodané oceli, v případě že 

atest dodané oceli odpovídá, nemusí se provádět zkoušky.  Dodací listy se archivují. 

Kontrola se provede jednorázově při dodání materiálu. 

 



 

 

1.3.3 Pytlované směsi  

Dle ČSN EN 998-2 Specifikace pro zdivo- Část 2 Malta pro zdění  

Mistr zkontroluje množství dovezené směsi, druh a vlastnosti dle dodacích listů a 

zda-li odpovídá projektové dokumentace. Kontrola se provede při dovezení 

materiálu. 

 

1.3.4 Hydroizolace  

Dle ČSN P 730600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní  

ustanovení, ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě 

Mistr zkontroluje množství, druh a vlastnosti podle dodacího listů a jestli 

odpovídající projektové dokumentaci, materiál musí být čitelně označen. Dodací listy 

se archivují. 

Kontrola se provede jednorázově při dovezení materiálu.  

 

1.4 Kontrola skladování 

Dle projektové dokumentace, dodacího listu, technické listy výrobce, výkres 

zařízení staveniště 

Mistr zkontroluje připravenost skládky. Výztuž musí být skladována na rovném 

a suchém podkladu, aby nedošlo k jejímu znečištění zeminou. Výztuž musí být 

označena štítkem s popisem množství a váhou. 

Asfaltový nátěr Dekprimer: Nátěr se skladuje od data výroby 6 měsíců v originálním 

obalu. Je potřeba ho chránit před mrazem, vodou a vlhkem. 

S-Bitagit 40 Al Radon: Jednotlivé role musí být skladovány v jedné vrstvě a to ve 

vertikální poloze. Musí se také chránit před slunečním zářením 

Výztuž: Je třeba skladovat na čistém a suchém místě. 

Beton: Beton nebude skladován ale poté co autodomichávač přiveze na stavbu tak 

bude ihned zpracován. Beton bude dovezen z nejbližší betonárky. Z Českomoravský 

beton, a.s, provoz Krnov. Betonárka je vzdálená 4 km od stavby. Doprava betonu po 

objektu bude probíhat pomocí čerpadla.  

Silikonový pružný tmel Mapei Flexcolor: Nádoby budou skladovány v suchém 

prostředí, budou skladovány na sobě. Doba skladovatelnosti je 12 měsíců. 

Penetrační nátěr Mapei Primer G:  5kg nádoby budou uloženy v suchém prostředí. 

Lepidlo Mapei Keraflex: Lepidlo, které je v pytlích, je uloženo v teplém a suchém 

prostředí. Pytle budou uloženy na sobě 

Keramická dlažba: Dlažba musí být skladována v suchém prostředí. 



 

 

Dodávka materiálu musí být v dostatečném předstihu a bude uložen na skládce 

přímo na staveništi. Materiál bude skladován v čistých a suchých prostorách, které 

musí být uzamykatelné. Kontroly se zapíší do stavebního deníku. 

Kontrola se provede jednorázově při ukládání na skládku. 

 

2. Mezioperační kontroly 

 

2.1 Kontrola provádění penetrace 

Dle ČSN EN 15322 Asfalty a asfaltová pojiva- Systém specifikace ředěných a  

Fluxovaných asfaltových pojiv, ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě  

Před samotnou aplikací asfaltového penetračního nátěru je třeba důkladně 

promíchat obsah nádoby. Mistr zkontroluje  jestli je penetrační nátěr nanášen 

celoplošně na podklad. Nanáší se na čistý suchý podklad při minimální teplotě +5ºC. 

Musí zkontrolovat, aby nátěr dostatečně zatvrdnul.   

Kontrola se provádí jednorázově  

 

2.2 Kontrola hydroizolace 

Dle ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě, Dle ČSN P 730600  

Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení, ČSN EN 13 707+A2  

Hydroizolační pásy a fólie vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolace střech.  

Definice, charakteristika, ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží  

Mistr zkontroluje vizuálně celoplošné přitavení k podkladu, musí zkontrolovat 

zda-li nedošlo k poškození a jestli nevznikly bubliny. Kontroluje aby se izolace 

prováděla v co nejjednodušší formě, aby bylo co nejméně rohů a ohybů. Kontroluje 

velikosti přesahů pásů (cca 100m). Musí také zkontrolovat těsnost spojů pomocí 

špachtle. Rýhy jsou přípustné maximálně 10% tloušťky samotné fólie v omezeném 

rozsahu, v případě že je poškození větší musí dojít k přeplátování. Kontrola se 

provádí jednorázově po položení pásů. 

2.3 Kontrola výztuže 

Dle ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě, ČSN 13670-1 

Provádění  

betonových konstrukcí; ČSN 731201 Navrhování betonových konstrukcí  

Kontrola výztuže zahrnuje kontrolu polohy osazení výztuže, zda-li je dodrženo 

krytí výztuže a prostorové uložení. Pomocí distančních podložek je zajištěno 

dostatečné krytí výztuže. Mistr musí zkontrolovat správné vázání prutů. Kontroluje 

se, zda není znečištěna výztuž mastnotami, škodlivými látkami nebo jinými hmotnými 

částicemi. Zkontroluje zda-li nedošlo k porušení výztuže. V případě, že je výztuž 



 

 

lehce zkorodovaná není to závada. Mistr překontroluje spojení jednotlivých kari sítí, 

které jsou spojeny pomocí vázacího drátku a jsou překryty 100mm. 

Kontrola se provádí jednorázově po položení výztuže.  

 

2.4 Kontrola provádění betonáže 

Dle ČSN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí; ČSN 731201 Navrhování  

betonových konstrukcí, ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, ČSN EN  

12649+A1 - Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje, ČSN 73 1332- Stanovení tuhnutí  

betonu  

Mistr nebo stavbyvedoucí kontrolují způsob uložení betonové směsi, musí se 

zkontrolovat aby se betonová směs neukládala z větší výšky než 1,5m nad hladinou 

betonáže. Zkontroluje výšku betonové podlahy laserovým snímačem. Výška je 

uvedena v projektové dokumentaci. Musí se počítat se sednutím betonu kvůli 

hutnění. Musí se dodržet minimální teplota při betonování a to +5°C.  

Kontrola tuhnutí betonu – odebereme vzorek čerstvé betonové směsi, z tohoto 

vzorku se získá proséváním na podložku přes síto malta (síto s délkou strany oka 

nejvýše 6,3mm). Po prosetí se malta ručně promíchá lžící a změří se její teplota a 

teplota okolního prostředí. Pro jednu zkoušku se malta vloží do dvou forem, ve 

kterých se náležitě zhutní. Formy se naplní tak, aby povrch zhutněné malty byl asi 

10mm pod povrchem formy (aby bylo možné pipetou odsát z povrchu odlučovanou 

vodu). K zamezen vody se vyplněná forma přikryje víkem nebo vlhkou tkaninou. Do 

zhutněné malty ve formě se rovnoměrně zatlačuje měřící váleček a měří se síla (N), 

která je potřebná k zatlačení válečku do hloubky 25mm za 10s; pro měření se 

používá nejprve váleček s tlačnou plochou 100mm² a s postupem času, jak probíhá 

tuhnutí, se zatlačuje váleček s menší plochou 25mm². Penetrační odpor (MPa) se 

vypočítá jako změřená síla (N) na jednotku plochy (mm²). 

Kontroluje se průběžně během betonáže 

 

2.5 Kontrola hutnění 

Mistr zkontroluje způsob hutnění pomocí ponorného vibrátoru v těžko 

dostupných místech a nebo pomocí vibrační lišty. Musí zkontrolovat aby hutnění 

proběhlo v dostatečné míře, především u stěn a v rozích. Musí se dát pozor aby 

nedošlo k převibrování betonu, kdy by mohlo dojít k rozmísení betonu, kamenivo 

klesne dolů a tím by se zhoršily vlastnosti podlahy. Vibrátor se musí vytáhnout za 

provozu, aby nedošlo ke vzniku nerovnosti betonu. Hutnění je dokončeno až začne 

na povrch vystupovat cementové mléko. 

Kontrola se provádí průběžně během hutnění 

 



 

 

2.6 Kontrola provedení dilatačních spár 

Dle ČSN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí; ČSN 731201 Navrhování  

betonových konstrukcí, ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace  

Mistr zkontroluje aby byla dodržena poloha a šířka dilatačních polí podle 

projektové dokumentace. Dilatační spára musí být nejméně 5 mm a maximálně 10 

mm široká. Musí zkontrolovat aby nedošlo k poškození hydroizolace během 

prořezávání. Roznášecí vrstvu budeme frézovat pouze do hloubky 35 mm.  

Kontroluje se každý úsek  

 

2.7 Ošetřování mladého betonu 

Dle ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí. 

Beton je třeba ochlazovat a zvlhčovat po dobu vývinu hydratačního tepla. O 

ošetřováním se začne po dosažení takové pevnosti, že se nevyplaví cementová 

zrna.  To je přibližně 12 hodin. Teplota povrchu nesmí klesnout pod 0°C. Větší 

plocha vystavená slunečnímu záření musí být překrývána vlhkou textilií. Kontrola se 

provádí vizuálně, měřením a provádí se během tvrdnutí betonu. 

 

 

3. Výstupní kontrola 

 

3.1 Kontrola rozměrů a tvarů hotové konstrukce 

Dle ČSN 730210-1 – Pozemní stavby Tolerance – vyjadřování přesnosti 

rozměrů, Dle ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí,  



 

 

ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních 

těles. 

Stavbyvedoucí provádí kontrolu vizuálně a měřením podle projektové 

dokumentace. Pomocí vodováhy kontroluj svislost a rovinnost konstrukce, kdy 

povolená odchylka je  ±2 mm/2m. Kontrola se provádí jednorázově při předání 

pracoviště. 

 

4. Zkratky 

PD projektová dokumentace  

SD stavební deník  

DL dodací list  

HSV hlavní stavbyvedoucí  

PSV pomocný stavbyvedoucí  

TDI technický dozor investora  

S specialista  

 

 

 

5. Seznam použitých norem 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb  

Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu  

ČSN 01 3481 - Výkresy ve stavebnictví  

ČSN EN 206-1 - Beton  

ČSN EN 12350-1 až 7 - Zkoušení čerstvého betonu  

ČSN EN 15322 - Asfalty a asfaltová pojiva- Systém specifikace ředěných a 

fluxovaných asfaltových pojiv  

ČSN 730210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 

Přesnost osazení 

ČSN EN 12390-3 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních 

těles.  

ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí  

ČSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podloží  

ČSN P 73 0600 - Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní  ustanovení 
ČSN EN 1504-2 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - 

Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 2: Systémy ochrany 

povrchu betonu 
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7. Obecné údaje o stavbě 

1.1 Základní údaje 

Název stavby: Stavební úpravy a nástavba objektu na Vodní 1 v Krnově.  

Místo stavby: Krnov – Horní předměstí, Vodní 1, par. č. 218/1  

Investor: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, Krnov, 79401  

Projektant: Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 13, Krnov, 79401 

 

1.2 Popis stavby 

Jedná se budovu, která bude vedena jako Městský úřad a na kterém bude sídlit 

několik odborů (regionálního rozvoje, dopravy a silničního hospodářství, sociální). 

Nachází se v centru města Krnova. Stavba je situována na ulici Vodní mezi 

panelovými domy. K objektu ze severní strany je připojen sousední objekt. Objekt 

není podsklepený a má tři nadzemní podlaží. Stavba má plochou střechu.  

Fasáda – povrchová úprava  ETICS z tepelně izolačních desek 140 mm 

s probarvenou silikonovou omítkou, část povrchové vrstvy fasády bude z obkladu 

keramického – čelní tubus bude z prosklené hliníkové systémové konstrukce. 

 

8. Materiál 

8.1 Tabulka materiálu 

2.1.1 Soklový profil ETICS 

Je to hliníková lišta s okapničkou, která se použije pro založení zateplovacího 

systému.Délka profilu je 2,0m a šířka profilu je 140 mm.  

 

 

 

 



 

 

 

2.1.2 Izolační tepelné desky Styrotrade EPS 

Fasádní polystyren Styrotrade EPS 70 F pro kontaktní zateplovací systémy. 

Fasádní polystyren EPS má nízkou hmotnost, dobrou opracovatelnost, velmi nízkou 

nasákavost a nízkou cenu. 

Formát desky 1000x500mm 

Součinitel tepelné vodivosti 0,039 W.m-1K-1 

 

 

 

2.1.3 Fasádní talířové hmoždinky 

Dodatečně upevňují nalepený izolant na fasádě. Talířové hmoždinky jsou 

důležitou součástí každého zateplovacího systému. Vyrábí se z polyuretanového pvc 

a dodávají se s plastovým, kovovým a šroubovacím trnem.  

 

Schéma rozmístění hmoždinek pro desky 1000x500mm 



 

 

 

 

2.1.4 Síťovina skleněná VT1 Stomix 

Tvarově stálá skleněná síťovina opatřena povrchovou úpravou proti alkáliím. 

Používá se jakou součást základní vrstvy zateplovacích systému.  

Šířka 1100mm 

Balení Závin 50m 

Gramáž 131 g/m² 

Spotřeba 1,15 m²/m² 

 

2.1.5 Lepící a stěrková hmota ALFAFIX S1 šedá 

Suchá lepící a stěrková hmota, která se použije k vytvoření průžné základní 

vrstvy vnějších tepelných izolačních kontaktních systémů a lepení izolačních desek. 

V kombinaci se síťovinou vytvoří omezeně pružnou bezesparou vrstvu 

Spotřeba 2,7 až 5,0 kg/m² 

Balení 25kg pytle 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1.6 Penetrační nátěr WEBER.PAS podklad UNI 

Probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze, připravený 

k přímému použití. Systémová podkladní nátěr pro tenkovrstvé omítky.  Rychle 

zasychá, sjednocuje a snižuje savost podkladu, prodlužuje zpracovatelnost následné 

povrchové úpravy. 

Balení 20 kg plastové kbelíky 

Spotřeba 0,18 kg/m² 

 

 

 

2.1.7 Silikonová omítka WEBER.PAS EXTRACLEAN 

Jednoduše zpracovatelná tenkovrstvá probarvená pastovitá omítka se 

samočistícím efektem. Omítka je hydrofobní. Na povrchů fasády zůstane minimum 

vody. Omítka je vhodná na zateplovací systémy (ETICS).  

Balení 30 kg plastové kbelíky 

Spotřeba 2,5 kg/m² 

 

 

 

8.2 Skladování 

Soklový profil ETICS: Profily se ukládají podélně na rovné podložce v suchu, kde 

jsou chráněny proti mrazu, horku a UV záření. 



 

 

Izolační tepelné desky Styrotrade EPS: Desky jsou dodávány v balení 2,0m². Desky 

se ukládají naplocho v suchém prostředí a musí být chráněny před mechanickým 

poškozením, desky musí být taky chráněny před UV zářením. 

Fasádní talířové hmoždinky:  Hmoždinky jsou dodávány v krabicích a musí být 

uskladněny v suchém a teplém prostředí které chrání před mrazem a UV zářením. 

Síťovina skleněná VT1 Stomix: Síťovina je dodávána v rolích a je uložena svisle 

v suchém prostředí a chráněna před talkovým namáháním, které by mohly způsobit 

trvalé deformace. Musí být také chráněna před UV zářením a to v uzavřeném 

suchém prostředí.  

Lepící a stěrková hmota ALFAFIX S1 šedá:  Pytle jsou skladovány na dřevěném 

roštu, a to několik pytlů nad sebou. Musí být v suchém a uzavřeném prostoru. 

Penetrační nátěr WEBER.PAS podklad UNI: 20 kg nádoby musí být uloženy 

v suchém a teplém prostředí. Doba skladovatelnosti je 6 měsíců od data výroby 

v originálních obalech. 

Silikonová omítka WEBER.PAS EXTRACLEAN: 30 kg plastové kbelíky skladované 

12 měsícu od data výroby v dosud neotevřených originálních obalech při teplotách 

od +5ºC do +25ºC. Musí se chránit před mrazem a přímým sluncem v uzavřených 

prostorách. 

 

 

9. Převzetí pracoviště 

Provádění fasády bude provedeno subdodavatelskou firmou. Dohoda je 

stvrzena smlouvou o dílo. Je stanoveno, které přípojná místa se mohou používat 

(elektrika, voda). Ve smlouvě je uveden rozsah prací, přesné požadavky na objem 

prací a také na kvalitu provedených prací. Ve smlouvě je také uvedena lhůta pro 

dokončení fasády a také následné předání pracoviště. V případě nedodržení termínu 

jsou stanoveny penále a je třeba se dohodnout na případné nápravě a termínu 

případných oprav. Subdodavatel se musí řídit normami, předpisy a je povinen 

nakládat s odpady dle zákona 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů. Musí se řídit zákony BOZP 591/2006 Sb. 

   

10. Obecné pracovní podmínky 

10.1 Staveniště 

Připravenost stavby je důležitá pro následný správný průběh prací. Před 

samotným započetím prací je třeba zkontrolovat, zda-li je podklad čistý, rovný 

(tolerance 5mm). Musí být zajištěn rozvod elektrické energie, dostatečné osvětlení. 

Musí se zkontrolovat kompletnost celé konstrukce. 

10.2 Teploty prostředí 



 

 

Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS nesmí 

být nižší než +5ºC a vyšší než +30ºC. Při zpracování výrobků může být teplota 

v rozmezí +8 ºC až +25 ºC.  Povrchová teplota podkladu a všech součástí ETICS 

nesmí být nižší než + 5ºC. Ochrana před deštěm musí být zajištěna po dobu 

technologických operací provádění ETICS a po dobu  jeho zrání. Před přímým 

slunečním zářením musí být po dobu svého zrání chráněna základní vrstva, nátěr, 

omítka. Při silném větru narušujícím řádné provádění ETICS je provádění 

nepřípustné.    

 

10.3 Instruktáž pracovníků 

Všichni pracovníci musí být vyškolení o BOZP, musí používat ochranné 

pracovní pomůcky, zejména ochranné brýle a musí být obeznámeni s pracovním 

postupem 

 

11. Kvalifikace a počet pracovníků 

Montáž lešení bude provádět specializovaná lešenářská firma. Montáž a i 

následnou demontáž může provádět jen proškolený pracovník, který vlastní průkaz 

lešenáře a je zdravotně způsobilý pro práce ve výškách. 

1 vedoucí pracovník, který vede celu četu 

5 pracovníků, kteří jsou jako pomocní 

Zateplení celé budovy 

 1 pracovník, který je vedoucí pracovní čety 

 5 pracovníků, kteří provedou lepení polystyrenu na obvodovou stěnu 

 2 pracovníci, kteří budou řezat desky podle potřeby  

Samotné provedení probarvení silikonové omítky 

 1 pracovník, který je jako vedoucí pracovní čety 

 5 pracovníků, kteří nanáší omítku na stěnu 

 

12. Stroje a pracovní pomůcky 

Při provádění fasády budou použity nástroje: 

 Zednické lžíce 

 Rohová lžíce 

 Nerezové hladítko 

 Houbové hladítko 

 Stahovací lať 

 Kolečka  

 Kladívko 

 Váleček 



 

 

 Velká štětka 

Ochranné pomůcky pro zaměstnance jako jsou rukavice, brýle, obuv, vhodný oděv, 

přilba, reflexní vesta. 

 

13. Pracovní postup 

7.1 Založení zateplovacího systému na soklový profil 

Na předem připravený podklad se připevní soklový profil (Obr.1) ETICS 

soklovou hmoždinkou, v počtu cca 3ks. Při použití vrutů a hmoždinek je třeba 

zabránit vzniku elektrického článku na styku rozdílných kovů a případné korozi např. 

pomocí plastové podložky. Je třeba pečlivě dodržet vodorovnou rovinu montáže. 

V případně nerovného podkladu se použijí soklové distanční podložky k podložení 

soklových profilů. Soklové profily (Obr. 2) se osazují se vzájemnými mezerami šířky 

2-3mm, doporučuje se jejich spojování spojkami soklových lišt PVC 30. Spára mezi 

zakládacím profilem a podkladem musí být těsněna. Soklový profil je třeba doplnit o 

okapničku soklového profilu aby došlo k vytvoření trvale pružného spojení omítek 

tepelně izolačních systémů a pro minimalizaci rizika vzniku trhlin.  

  
 Obr. 1 - Soklový profil    Obr. 2 - Osazení soklového profilu 

 

7.2 Aplikace izolačních desek 

Do lepící hmoty nesmí být přidávány žádné přísady. Lepení první řady desek 

se provede do zakládacího soklového profilu. Desky tepelné izolace musí při lepení 

dolehnout k přednímu líci soklového profilu, nesmí ho přesahovat ani nesmí být 

zapuštěný. Do  lepící a stěrkové hmoty se přidá předepsaný poměr záměsové vody a 

po zamíchání se nechá 5-10 minut lepidlo odstát, pak se promíchá a hmota se 

následně začne aplikovat na izolační desky. Lepidlo se na desky nanáší pomocí 

zednické lžíce a následně pomocí hřebenového hladítka (velikost zubů 8-10 mm) se 

lepidlo rozetře po izolační desce. Desky tepelné izolace se lepí přitlačením na 

podklad ve směru zdola nahoru, na vazbu, bez křížových spár. Desky se lepí vždy 

těsně na sraz. Lepící hmota nesmí při jejím nanášení zůstat na bočních plochách 



 

 

desek tepelné izolace, ani na ně být při osazení vytlačena. Pokud se tomu tak stane, 

musí být ihned odstraněna. Izolační desky se musí lepit tak, aby spára neprobíhala 

v rozích oken nebo u jiných otvorů aby nedošlo k popraskání ochranné vrstvy a 

omítky. Pokud vzniknou spáry mezi deskami teplené izolace s šířkou větší než 2 mm, 

musí se vyplnit tepelně izolačním materiálem. Spáry mezi deskami EPS šířky do 

4mm je možné vyplnit pěnovou hmotou (PUR pěnou). Vyplnění spár se musí provést 

tak, aby byla dodržena rovinnost vrstvy tepelně izolačního materiálu a spáry byly 

vyplněny v celé tloušťce desek. Desky by se měly lepit vždy celé. Na nárožích se 

desky lepí po řadách na vazbu. Desky by se měly nalepit s přesahem oproti konečné 

hraně nároží. Po zatvrdnutí lepidla se přesah pečlivě zařízne a po případně se 

zabrousí.  Požadovaná rovinnost se zajistí zabroušením po zatvrdnutí lepicí hmoty, 

to je 1 až 2 dny. Po broušení se musí odstranit všechen prach z desek. Účelem 

broušení je dosáhnout předepsané rovinnosti fasády. Broušení se provádí hoblíkem 

na polystyren se skelným papírem. Desky je třeba chránit před přímým osluněním a 

to fasádními sítěmi. Po dokončení první vrstvy se nalepí druhá vrstva desek stejným 

způsobem jako první vrstva. Musí se dbát na to aby se nepřekrývaly jednotlivé spoje. 

 

7.3 Kotvení hmoždinek 

Mechanické kotvení fasádních hmoždinek zajistí spolehlivost stability systému 

dokonalým spojením s nosným podkladem. Hmoždinky se osadí nejdříve 24 hodin po 

nalepení tepelně izolačních desek a zpravidla před provedením základní vrstvy. 

Hmoždinky se umístí v místě styku rohů desek tepelné izolace a v ploše desek. 

Hmoždinky se musí ukotvit (Obr. 3) až do nosné konstrukce obvodového pláště. 

Musí se provést vrt, který bude proveden kolmo k pokladku. Průměr vrtáku je 

zpravidla 8mm. Tloušťka stavebního dílu kotevního materiálu musí u zděné 

konstrukce být alespoň 20mm než kotevní hloubka, aby nedošlo k provrtání. Hloubka 

provedeného vrtu musí být o 10mm delší než je předepsaná kotevní délka použité 

hmoždinky. Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od krajů stěny, podhledů, nebo 

dilatační spáry je 100mm. Pro osazení zatloukacích hmoždinek (Obr.4) se použije 

kladívko, musí se ale dbát na to, aby se trn nepoškodil. V případě,že dojde 

k poškození hmoždinky musí se nahradit novou. Špatně osazená hmoždinka se 

pokud možno odstraní a otvor v deskách tepelné izolace se vyplní používaným 

tepelně izolačním materiálem. Pokud nejde odstranit hmoždinka, tak se upraví tak, 

aby nenarušovala rovinnost základní vrstvy a celistvost tepelně izolační vrstvy. 

Montáž hmoždinek lze provádět pouze při teplotách nad 0ºC. Nesmí se také 

osazovat do zmrzlé konstrukce.  



 

 

                        
Obr. 3 - Detail osazení hmoždinky     Obr. 4 -Montáž talířové hmoždinky 

 

7.4 Aplikace základní vrstvy 

Provádí se na suché a čisté desky tepelné izolace a zahajuje se obvykle po 1 

až 3 dnech od ukončení lepení desek po případně kotvení hmoždinek a celkovém 

přebroušení polystyrenových desek. Musí být však provedena do 14 dní po ukončení 

lepení desek. Před samotným prováděním výztužné vrstvy je nutné na tepelně 

izolační desky připevnit veškeré rohové profily ukončovací, okapní profily a dilatační 

profily, také dodatečné vyztužení rohů oken a dveří. U rohů výplní otvorů se musí 

provést diagonální zesilující vyztužení a to pruhem sklotextilní sťoviny o rozměrech 

300x200mm (Obr.5). Poté se osadí výztužné rohové profily, případně parapetní 

připojovací profil.  Lišty jsou k okenním rámům připevněny samolepícími pěnovými 

páskami. Díky nim je spoj odolný proti větru a flexibilní. Aby došlo k účinné ochraně 

dilatační spáry je vhodné použít plastové dilatační lišty, které jsou opatřeny perlinkou. 

Lepící hmota se nanáší shora dolů, nerezovým hladítkem s velikosti zubů 10x10mm. 

Do takto připravené stěrkové hmoty se provede ručně vyztužení základní vrstvy 

pomocí celoplošného uložení sklotextilní síťoviny. Stěrková hmota, která prostoupila 

pásy sklotextilní síťoviny, se následně vyrovná a uhladí pomocí nerezového hladítka 

pohybem shora dolů. Vzájemné přesahy pásů musí být nejméně 100mm. Sklotextilní 

síťovina musí být uložena bez záhybů a z obou stran musí být kryta stěrkovou 

vrstvou nejméně 1mm, v místech přesahu nejméně 0,5mm. Aby se lépe se síťovinou 

manipulovalo tak se dopředu nastříhá na potřebné pásy.  



 

 

              
  Obr. 5 - Vyztužení rohů otvorů na fasádě  Obr. 6 - Zateplení zároží a aplikace rohové 

lišty 

 

7.5 Aplikace omítky 

Před provedením konečné povrchové úpravy je třeba zajistit ochranu 

přilehlých konstrukcí, osazených prvků včetně jejich upevnění. Do směsi se nesmí 

přidat žádné přísady. Před samotným nanášením omítky se provede penetrace 

základním nátěrem. Penetrační nátěr se nanese pomocí válečku nebo štětky na 

vyzrálou, vyschlou a neznečištěnou základní vrstvu.  Penetrační nátěr se provádí po 

vyzrání a vyschnutí základní vrstvy což je 5-7 dní podle tloušťky základní vrstvy. 

Nutná technologická přestávka před nanášením omítky na základní nátěr je min. 24 

hodin. Omítka se nanáší na dostatečně zaschlý penetrační nátěr. Nanášení omítky 

na nedostatečně zaschlý nátěr by způsobilo vznik skvrn. Omítky se musí před 

použitím důkladně promíchat pomocí nízkootáčkové vrtačky s míchacím nástavcem. 

Omítka se nanese rovnoměrně na podklad (Obr. 7) v tloušťce zrna pomocí 

nerezového hladítka, který se přiloží k povrchu po úhlem. Povrch omítky se zarovná 

hladítkem a stáhne se přebytečný materiál.  V momentě, kdy se omítka nanesená na 

podklad nelepí na nářadí, lze pomocí umělohmotného hladítka vytvořit požadovanou 

strukturu.  

 



 

 

Obr. 7 - Aplikace omítkové směsi na stěnu 

 

7.6 Uzavření dilatační spáry 

Po vyschnutí a vytvrzení omítky je možné začít s flexibilním uzavíráním 

dilatačních spár. K tomu se využije polyuretanový tmel. U hlubších spár, které jsou 

60-80% šířky pak se použije pěnový provazec, který zaručí správnou funkci těsnícího 

tmelu. Při aplikaci tmelu se musí chránit hrany fasády před znečištěním pomocí 

ochranných pásek. Tmel se aplikuje pomocí výtlačné pistole (Obr. 8). Spáry se vyplní 

rovnoměrně, bez dutin. Povrch spáry se musí uhladit do 5-ti minut od nanesení 

tmelu. Poté se ihned odstraní ochranné pásky. 

 
Obr. 8 - Aplikace polyuretanového tmelu 

 

14. Jakost a kontrola 

14.1 Vstupní kontrola 

Kontrola materiálu dodaného na stavbu podle projektové dokumentace, musí 

se zkontrolovat, zda-li objednávka se shoduje s dodacím listem. Zkontroluje se 

množství dovezeného materiálu, jestli nedošlo k porušení obalu. Dále se zkontroluje 

barva, kvalita dodaného materiálu a také jeho řádné uskladnění. 

Kontrola rovinnosti podkladu: u zdiva s přesností ± 5mm/2m 

Kontrola lešení, jestli je správně postaveno a zda.li je postaveno ve správné 

vzdálenosti od povrchu. 

 

14.2 Mezioperační kontrola 

Kontrola správného provedení soklového profilu, kontrola aplikace 

zateplovacího systému, kontrola správného provedení kotvení hmoždinek, kontrola 

nanesení základní vrstvy, kontrola nanesení omítky na povrch, kontrola provedení 

dilatačních spár.   

 

 

 



 

 

14.3 Výstupní kontrola 

Kontrola hotové konstrukce jako je správný vzhled hotové omítky, rovinnosti 

hotové konstrukce 

 

15. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Sbírka zákonů č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 - příloha č.1 – další požadavky na staveniště 

  I. Požadavky na zajištění staveniště 

  II. Zařízení pro rozvod energie 

  III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

 -příloha č. 2 – minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

  III. Míchačky 

  XI. Stavební elektrické vrátky 

  XII. Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 

  XII. Stavební výtahy 

  XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 

ukončení práce 

 -příloha č. 3 – požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

  I. Skladování a manipulace s materiálem 

  X. Zednické práce 

  XI. Montážní práce 

 - příloha č. 4 – náležitosti oznámení o zahájení prací 

Sbírka zákonů č. 362/2005 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky 

 

 

16. Ekologie 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

Příloha č. 1 

Q1 Zůstatky z výrob a spotřeby dále jinak nespecifikované 

Q5 Materiály kontaminované nebo znečištěné běžnou činností (např. zůstatky z 

čištění, obalové materiály, nádoby atd.) 

Q10 Zůstatky ze strojního obrábění a povrchové úpravy materiálu (např. třísky z 

obrábění a frézování, okuje apod.) 



 

 

Q14 Výrobky, které vlastník nepoužívá nebo nebude více používat (např. v 

zemědělství, v domácnosti, úřadech, prodejnách, dílnách apod.) 

Příloha č.2 

H3-A Vysoká hořlavost 

Příloha č.4 

D1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování apod.) 

 

Zákon číslo 381/2001 Sb. 

17 04 02 Hliník 

17 04 05 Železo a ocel 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních 

a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 

17 09 02 a 17 09 03 

Město Krnov zajišťuje sběr a svoz tříděného i netříděného odpadu prostřednictvím 

Technických služeb Krnov s.r.o.  
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1. Vstupní kontroly 

 

1.1  Přejímka pracoviště 

Dle ČSN 730205 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování 

geometrické přesnosti; technologický předpis. 

Stavbyvedoucí po případně mistr zkontrolují podkladní zdivo, jestli je 

zhotoveno v požadované kvalitě s maximální odchylkou 10mm na 2 metrové lati. 

Zkontroluje jestli je povrch zbaven veškerých nečistot, mastnot. Podklad musí být 

čistý a suchý. Průměrná soudržnost podkladu je minimálně 0,2 MPa dle ČSN 

732901. Zaprášený a špinavý podklad se musí omést, okartáčovat a nebo otryskat a 

musí se zajistit vyschnutí. V případě, že vzniknou nerovnosti větší jak 10mm na 2 

metrové lati je nutno vyrovnat povrch lepící stěrkovou hmotou weber.therm clima LZS 

750. Zkontroluje zda-li povrch má trvalou ustálenou vlhkost. Výsledek kontroly se 

zapíše do stavebního deníku. 

Kontrola se provede jednorázově při přebírání konstrukce. 

  

1.2 Kontrola PD 

Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, Vyhlášky č. 137/1998 Sb. 

o  

obecných technických požadavcích na výstavbu, ČSN 01 3481- Výkresy ve 

stavebnictví 

Mistr nebo stavbyvedoucí zkontrolují kompletnost a správnost projektové 

dokumentace. Musí se zkontrolovat jestli obsahuje všechny potřebné výkresy ke 

zhotovení podlahové konstrukce.  Projektovou dokumentaci musí odsouhlasit 

autorizovaný projektant a objednatel (investor). Po provedení kontroly, stavbyvedoucí 

to zapíše do stavebního deníku.  

Projektová dokumentace se kontroluje jednorázově.  

 

1.2 Kontrola materiálu 

Dle projektové dokumentace, technické listy, dodací listy. 

Před samotným prováděním technologické etapy provádění zateplení 

systémem ETICS se musí zkontrolovat objednaný materiál dovezený konkrétně pro 

tuto etapu. Mistr zkontroluje podle dodacího listu dovezený materiál jestli sedí 

s objednacím listem. Objednávka se zhotovuje na základě technologického předpisu. 

 

 

 



 

 

1.3.1 Soklové profily 

Mistr zkontroluje počet dodaných profilů podle dodacího listu. Musí 

zkontrolovat, jestli nejsou během dovozu profilu nedošlo k jejímu poškození. Dodací 

list se musí archivovat. 

Kontrola se provede jednorázově při dodání materiálu. 

 

1.3.2 Tepelně izolační desky 

Mistr zkontroluje, jestli sedí počet dodaných balení tepelně izolačních desek 

podle objednacího listu. Zkontroluje, jestli na deskách není viditelné poškození. 

Všechny dodací listy se musí archivovat. Kontrola se provede jednorázově při dodání 

materiálu. 

 

1.3.3 Fasádní talířové hmoždinky 

Mistr zkontroluje počet dodaných hmoždinek v krabicích. Zkontroluje jestli 

počet odpovídá dodacímu listu podle objednávky. Dodací listy se musí archivovat. 

Kontrola se provede jednorázově při dodání materiálu. 

 

1.3.4 Síťovina VT1 

Mistr zkontroluje podle dodacího listu, jestli byl dovezen potřebný počet rolí 

síťoviny. Zkontroluje, jestli není nijak poškozená jako například protržení síťoviny. 

Dodací listy se musí archivovat. Kontrolu provede mistr jednorázově při dodání 

materiálu. 

 

1.3.5 Stěrková hmota 

Mistr zkontroluj počet jestli byl dovezen potřebný počet pytlů podle 

objednávky. Zkontroluje jestli pytle nejsou poškozeny jako jejich protržení. Kontrolu 

provede jednorázově při přebírání materiálu. 

 

1.3.6 Penetrační nátěr a silikonová omítka 

Mistr zkontroluj počet dovezených nádob, jestli sedí objednávka s dodacím 

listem. Zkontroluje, jestli omítka odpovídá objednanému barevnému odstínu a 

zkontroluje jestli jsou nádoby dostatečně uzavřené. Kontrolu provede jednorázově při 

dodání materiálu. 

 

1.4 Kontrola lešení pro úpravu fasády 

Montáž fasádního systému se provádí z lešení. Musí být postaveno podle 

příslušných předpisů a musí být taky podle nich postaveno. Mistr zkontroluje aby 

vnitřní hrana lešení byla vzdálena od budoucího líce fasádního pláště minimálně 200 

mm. Kontrola se provádí vizuálně a musí se kontrolovat všechny konstrukce. 



 

 

 

2. Mezioperační kontroly 

 

2.1 Kontrola provedení absolutní roviny a založení základové lišty 

Dle ČSN 732901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních 

systémů (ETICS),  technologický předpis. 

Mistr nebo geodet provedou vyměření pomocí nivelačního přístroje nebo 

laserového nebo hadicové vodováhy. Zajistí se tak absolutní rovina, která je nutná 

k provedení fasády. Zkontroluje správné osazení soklových profilů příslušné šířky, 

z lehkých, alkalických stýlých kovů. Kotvení se provede pomocí zatloukacích 

hmoždinek v minimálním počtu 3ks na 1bm. Mistr zkontroluje zajištění potřebné 

rovinnosti čela soklového profilu, v případě že je nerovný podklad tak se použijí 

distanční umělohmotné podložky. Vzniklý protor mezi zakládacím profilem a stěnou 

objektu se vyplní nizkoobjemovou PU pěnou, aby po montáží izolačních desek 

nevznikly dutiny. Při zakládání konvexních a konkávních rojů s eprovede zastřižení 

profilů tak aby svíral potřebný úhel na dané budově. Tzv. okapnička na čelní straně 

soklového profilu musí průběžně probíhat. Vzájemné napojení profilů se provádí 

s mezerou 2mm a to pomocí plastové spojky. Kontrolu provádí během montáže 

soklových profilu. Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku. 

 

2.2 Kontrola lepení desek tepelné izolace 

Dle ČSN 732901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních 

systémů (ETICS),  technologický předpis. 

Před samotnou technologickou operací se musí zjistit pomocí dodacího listu, 

vizuálně a přeměřením přítomnost příslušného izolantu a jeho šířky.  

Mistr vizuálně zkontroluje dodržování tloušťky izolantu. Je nutné dbát na 

správné nanášení lepicí hmoty a musí zkontrolovat lepené plochy. Mistr také 

zkontroluje spáry mezi deskami a kontroluje způsob jejich úprav. Kontroluje správné 

dodržování vazeb desek na nárožích, u výplní jednotlivých otvorů a v celé ploše. 

Musí zkontrolovat osazení správných dilatačních lišt u dilatačních spár. Vizuální 

kontrola přítomnosti určeného příslušenství ETICS. Zkontroluje jestli je správně 

napojen ETICS systém na přilehlé konstrukce a zkontroluje provedení prostupujících 

prvků konstrukcí. Desky se musí lepit těsně na sraz, eventuelní vzniklé mezery (nad 

2mm) se vyplní přířezy z lepeného izolantu. Ve vyjímečných případech se vyplní 

mezera polyuretanovou nizkoobjemovou pěnou. Do spár mezi jednotlivými deskami 

se nesmí dostat lepící ani armovací hmota.  Při lepení druhé vrstvy desek musí 

zkontrolovat, jestli jsou správně přesahy u desek aby nevznikly spoje nad sebou. Po 



 

 

nalepení druhé vrstvy desek zkontroluje rovinnosti nalepení vrstvy tepelné izolace. 

Mistr kontroluje průběh lepení vizuálně. Kontrola se zapíše do stavebního deníku. 

 

2.3 Kontrola přebroušení a rovinnosti nalepených desek 

Dle ČSN 732901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních 

systémů (ETICS),  technologický předpis. 

Před kotvením systému ETICS je nutno zkontrolovat přebroušení a rovinnost 

desek. Broušení se provede po zatvrdnutí lepící hmoty. Broušení se provádí pomocí 

hladítka s brusným papírem. Kontrola se provádí 2 metrovou latí. Kontrola se 

provede jednorázově po přebroušení desek.  Kontrola se zapíše do stavebního 

deníku. 

 

2.4 Kontrola kotvení, osazení a počtu hmoždinek 

Dle ČSN 732901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních 

systémů (ETICS),  technologický předpis. 

Mistr kontroluje vrtání a osazování talířových hmoždinek. Mistr pomocí metru 

přeměří délku kotevních prvků. Musí zkontrolovat jestli při zatloukání hmoždinky 

nedošlo k jejímu porušení. V případě že ano, musí se vytáhnout a dát nová 

hmoždinka. Vizuálně zkontroluje počet, osazení a rozmístění osazených hmoždinek. 

Ověří, jestli jsou dostatečně pevně uchyceny. Kontrola se provádí průběžně během 

montáže hmoždinek. Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku. 

 

2.5 Kontrola osazení ukončovacích, rohových a dilatačních profilů 

Dle ČSN 732901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních 

systémů (ETICS),  technologický předpis. 

Mistr zkontroluje veškerá napojení ETICS na přilehlé konstrukce tak, aby 

nemohlo dojít k pronikání vody do systému a ke vzniku škodlivých trhlin. Aby se tomu 

zabránilo použijí se těsnící pásky, dilatační nebo ukončovací lišty a těsnící tmely. 

Kontrola se provádí vizuálně během montáže profilů. Výsledek kontroly se zapíše do 

stavebního deníku. 

 

 

2.6 Kontrola uložení a přesahů síťoviny 

Dle ČSN 732901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních 

systémů (ETICS),  technologický předpis. 

Mistr zkontroluje před uložením síťoviny čistotu a vlhkost desek tepelné 

izolace. Zkontroluje také přítomnost diagonálního a zesilujicího vyztužení. Zkontroluje 

dokončené přechody ETICS a ukončení s přilehlými konstrukcemi. V první řadě se 



 

 

vyztuží nároží, hrany, ostění a napraží objektu. K tomu se využijí plastové nebo 

nekorodující rohy s již zabudovanou síťovinou. Při jejich napojování se musí dodržet 

zásada překrývání zezdola nahoru a to v min. délce 20mm. V místě kde je spoj 

rohových profilů se musí síťovina přeložit minimálně 10cm. V oblasti rohů oken a 

dveří se provedou diagonální výztuhy o ploše 300x200mm. Zkontroluje aby v místě 

styku nadpraží a okenního ostění se provede vyztužení pásem armovací tkaniny 

v šířce ostění (nadpraží) a to minimálně 15cm od rohu na každou stranu. V místě 

styku dvou ETICS s jiným druhem izolantu se tyto pásy vyztuží tkaninou v minimální 

šířce 30cm. Mistr zkontroluje aby byly osazeny veškeré kotevní prvky (hromosvody, 

okapové svody, osvětlení atd). Zkontroluje vrstvy v místech přechodů, napojení.  

Síťovina musí být kryta stěrkovou hmotou. Zkontroluje, aby struktura síťoviny nebyla 

prokreslena do povrchu armovacího tmelu. Tkanina se ukládá do vnější třetiny 

vyztužné vrstvy, pokud to celková tloušťka vrstvy dovoluje. Minimální krytí tkaniny se 

doporučuje 1mm, v místech přesahů 0,5mm.  Výsledek se zapíše do stavebního 

deníku. 

 

2.7 Kontrola rovinnosti armovací vrstvy 

Dle ČSN 732901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních 

systémů (ETICS),  technologický předpis. 

Mistr zkontroluje rovinnost základní vrstvy. Doporučuje se, aby rovinnost 

vyztužené vrstvy nepřevyšovala hodnotu odpovídající velikosti maximálního zrna 

omítky, zvýšenou o 0,5mm. Rovinnost se kontroluje vizuálně a to 2 metrovou latí. 

 

2.8 Kontrola penetrace před finální vrstvou 

Dle ČSN 732901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních 

systémů (ETICS),  technologický předpis. 

Teplota podkladu a vzduchu musí být v rozmezí +5ºC až +30ºC.  Při 

provádění a vysychání je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a 

dešti. Pro použití na velmi savé podklady se doporučuje naředit penetrační nátěr ve 

vyšším poměru (1:10) a aplikovat penetrační nátěr ve dvou vrstvách. Zkontroluje aby 

do penetračního nátěru nebyly přidány žádne přísady, plniva, pojiva.  Nedokonalé a 

nepravidelné provedení může mít za následek nestejnou savost napenetrovaného 

podkladu s negativními vlivy na následné úpravy. Výsledek kontroly se zapíše do 

stavebního deníku. 

 

2.9 Kontrola nanášení, provádění finální struktury a barevnost 

finální vrstvy 



 

 

Vlastní aplikace omítky se provádí dle příslušného technologického předpisu. 

Doporučuje se používat nerezové nářadí. Omítky se nanáší od shora dolů a po té se 

provede její vystrukturování. Při použití barevné omítky se doporučuje použití 

barevné penetrace. Musí se dodržovat provádění prací v klimatických podmínkách. 

Mistr vizuálně zkonroluje strukturu a celistvost finální vrstvy. Zkontroluje, jestli jsou 

provedeny veškeré napojení přechodů a provedení barevnosti.Kontrola se provádí 

vizuálně během provádění omítky. Výsledek kontroly se zapíše do stavebního 

deníku. 

 

3. Výstupní kontroly 

 

3.1 Kontrola hotové omítky 

Dle ČSN 730205 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování 

geometrikcé přesnosti, technologický předpis 

Mistr zkontroluje jestli výsledná omítka má požadovaný barevný odstín. Musí 

zkontrolovat jestli omítka je správně provedena jako je její struktura. Zkontroluje 

rovinnost finálního povrchu. Kontrola se provádí vizuálně po dokončení omítky. 

Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku. 

 

4. Zkratky 

PD projektová dokumentace 

SD stavební deník 

DL dodací list 

HSV hlavní stavbyvedoucí 

PSV pomocný stavbyvedoucí 

G geodet 

TDI technický dozor investora 

 

5.  Seznam použitých norem 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 

ČSN 01 3481 – Výkresy ve stavebnictví 

ČSN 730205 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 

přesnosti 

ČSN 732901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) 
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1. Obecné údaje o stavbě 

1.1 Základní údaje 

Název stavby: Stavební úpravy a nástavba objektu na Vodní 1   v Krnově.  

Místo stavby: Krnov – Horní předměstí, Vodní 1, par. č. 218/1  

Investor: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, Krnov, 79401  

Projektant: Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 13, Krnov, 79401 

 

1.2 Popis stavby 

Jedná se budovu, která bude vedena jako Městský úřad a na kterém bude sídlit 

několik odboru (regionálního rozvoje, dopravy a silničního hospodářství, sociální). 

Nachází se v centru města Krnova. Stavba je situována na ulici Vodní mezi 

panelovými domy. K objektu ze severní strany je připojen sousední objekt. Objekt 

není podsklepený a má tři nadzemní podlaží. Stavba má plochou střechu. 

 

2. Popis prováděných prací 

Pro vertikální přepravu materiálu a osob bude po celou dobu výstavby objektu 

instalován staveništní osobonákladní výtah GEDA ERA 1200ZP/Z. 

 

2.1 Bourací práce 

Bourací práce na objektu budou probíhat od nejvyššího podlaží až po nejnižší 

podlaží. Na bourání otvorů ve stěnách poslouží pneumatické sbíjecí kladivo SK9-5. 

Musí se ale zajistit, aby nedošlo k ohrožení stability daného objektu. Pro vybourání 

podlah bude použito bourací kladivo Wacker EH 23/230. Veškerá stavební suť, která 

vznikne během bouracích prací, bude převezena pomocí koleček do připravených 

kontejnerů na staveništi. Kontejnery budou vyvezeny autem AVIA D75 na nejbližší 

skládku, která je vzdálená od objektu 15km.  

Dojde k odstranění stávajících nosných i nenosných konstrukcí. Dojde také 

k odstranění střešního pláště a to bude provedeno demontáží oplechování a 

odstranění kompletní skladby střešního pláště po jednotlivých vrstvách až na 

dutinový ŽB stropní panel. Odstraní se také světlíky ve stropní konstrukci 

 

 

 



 

 

 

2.2 Zemní práce 

Po odklizení stavební sutě se začnou provádět výkopy, které budou 

prováděny ručně. Nový podklad se zhutní za pomocí ručního pěchu Wacker BS 60-

2i. 

 

2.3 Základy 

Po dokončení výkopových prací a následném zhutnění se začnou betonovat 

základy. Betonová směs bude dovezena autodomíchávačem TATRA 815 z nejbližší 

betonárny. Hutnění betonové směsi se provede pomocí ponorného vibrátoru Perles 

CMP. Základová deska se provede stejným způsobem. K hutnění základové desky 

se využije vibrační lať Enar QXE. 

 

2.4 Nové svislé konstrukce 

Na úpravu zdících tvarovek YTONG bude použita pila Libros YTONG. Na 

zdící tvarovky Porotherm bude využita pila Porotherm BS 900DR. SCHULZE. 

 

2.5 Stropní konstrukce 

Na nový ŽB věnec budou zhotoveny nosníky pomocí autojeřábu AD 10MB, 

následně budou pomoci autojeřábu uloženy trapézové plechy na ocelové nosníky. 

Dále bude uložena kari síť. Poté se deska zalije betonem pomocí stacionárního 

čerpadla CIFA PC 307 a vibrační laťí ENAR QXE se beton zahladí do požadované 

podoby. V nejvyšším patře bude k připevnění trapézových plechu na ocelovou 

konstrukci potřeba nastřelovací pistole SPIT Spitfire P370 C60 se zásobníkem hřebů 

do oceli  

 

2.6 Střecha 

Pomocí stavební míchačky ATIKA Dynamic 165 se vytvoří betonová směs pro 

spádovou vrstvu střešního pláště. Betonová směs bude přepravována kolečky. 

Hydroizolační pásy budou k podkladu přitavovány pomocí plynového hořáku a 10kg 

propan-butanových lahví. 

 

2.7 Podlahy 

Bude ručně položena kročejová izolace z tuhé minerální rohože. Na separační 

vrstvu se nanese betonová mazanina pomocí stacionárního čerpadla CIFA PC 307. 

Na betonovou mazaninu bude nanesen pomocí hranaté štětky C 2 C2A penetrační 

nátěr. Keramická dlažba bude upravována řezačkou na dlažby Dewalt D24000. 



 

 

 

2.8 Okna 

Jednotlivé kotvy oken budou k ostění, nadpraží a parapetům přichyceny ruční 

vrtačkou DeWALT DWD 024S. 

 

2.9 Omítky 

Vnitřní omítky budou naneseny strojní omítačkou PFT G4. 

 

2.10 Příčky 

Nosné konstrukce příček KNAUF budou k sobě a okolním stěnám, stropům a 

podlahám přivrtány ruční vrtačkou DeWALT DWD 024S. Příčky YTONG budou 

upravovány do potřebné podoby ruční pilou Libros YTONG. 

       2.11 Fasáda 

 Fasádní keramické dílce budou dovezeny nákladním automobilem MAN 

35.400 HIAB 477 E-6.  Pro provedení fasády se využije strojní omítačka PFT G4 

      2.12 Přeložky 

Pro výkopy přeložek se využije Caterpilla M313D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Návrh strojní sestavy 

3.1 Velké stroje 

Osobonákladní výtah GEDA ERA 1200ZP/Z 

 

 
 
 
 
 
 
Technické parametry: 

 Zatížení    1200kg 

 Max počet osob   7 

 Rozměr plošiny   1,45x2,60m 

 Rozměry základní jednotky 2,80x2,80m 

 Výška zdvihu    150m 

 Napájení    400V/2x3,0/6,1kW/50Hz 

 Rychlost zdvihu   12/24m/min 

Použití: Výtah se bude používat pro přepravu osob a materiálu 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Autojeřáb AD 30MB 

 

 

 

Technické parametry:  

 Délka     10700mm 

 Šířka     2500mm 

 Výška     3950mm 

 Celková hmotnost   30 tun 

 Délka základního výložníku zasunutý 9500mm vysunutý 26000mm 

 Délka výložníku s nástavci  33900/38900mm 

 Maximální dopravní rychlost 85km/h  

 Výkon motoru   250kW  

Použití: Bude použit k manipulaci s těžkými břemeny jako jsou nosníky do vyšších 

pater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nákladní automobil s hydraulickou rukou MAN 35.400 HIAB 477 E-6 

 

 

 

Technické parametry:  

 Nosnost     12tun 

 Maximální nosnost hydraulické ruky  12tun 

 Maximální dosah hydraulické ruky  16,5metrů 

 Ložná plocha     6,2x2,45m 

Použití: Dovoz materiálu na stavbu, složení materiálu na skládku 

 

Autodomichávač Tatra 815 

 

Technické parametry:  



 

 

 Objem bubnu     7m³ 

 Váha      26tuny 

 Výška      3,9m 

 Šířka      2,6m 

Použití: Dovoz betonové směsi 

 

Stavební míchačka ATIKA Dynamic 165 

 

 

 

Technické parametry:  

 Objem     165l 

 Výkon motoru   800W 

 Hmotnost    80kg 

 Rozměr    136x91,2x135,5cm 

 Hlučnost    80dB 

 Elektrické napájení   230/50V/Hz 

Použití: Slouží k přípravě maltové směsi po případně betonové směsi 

 

 

 



 

 

 

 

 

Hákový nosič Avia D75 

 

 

 

Technické parametry:  

 Hmotnost      7,49 tuny 

 Dovolené přední maximální zatížení  3,4 tuny 

 Dovolené zadní maximální zatížení  5,2 tuny 

 Délka ložné plochy      4,25 m 

 Úhel skládání     46º 

 Čas nakládání     30 sekund   

Použití: Odvoz kontejnerů na skládku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kontejner na odpad   

 

 

 

 

 

Technické parametry:  

 Objem     3m³ 

 Šířka      2070mm 

 Délka     3800mm 

 Výška     600mm 

 Tonáž     3,5tuny 

Použití: Slouží k odvozu stavební suti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stacionární čerpadlo CIFA PC 307 

 

 

 

Technické parametry:  

 Netto hmotnost    2480kg 

 Kapacita     30m³/h 

 Pracovní doba    300h 

 Objem     300l 

 Výkon hydročerpadla   70bar 

 Rozměry     4,039x1,403x2,098 

Použití: Slouží pro čerpání betonové směsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hákové silo 

 

 

Technické parametry:  

 Objem      18,5m³ 

 Výška      6,61m 

 Průměr     2,4m 

 Materiál     ocelové plechy st.37 

 Maximální provozní tlak   0-6bar 

Použití: Skladování omítkové směsi 

 

Strojní omítačka PFT G4 

 



 

 

Technické parametry:  

 Rozměry    1200x730x1550mm (DxŠxV) 

 Hmotnost    253kg bez příslušenství 

 Obsah zásobníku materiálu 150 l 

 Tlak     3,5 bar 

 Příkon mísícího motoru  5,5kW 

 Požadované jištění   25 A 

 Příkon podávacího kola  0,55kW 

Použití: Využije se ke zhotovení vnitřních omítek 

 

Caterpillar 313MD 

 

 

 

 

Technické parametry:  

 Provozní hmotnost   13,8 t 

 Celkový výkon   95 kW 

 Rychlost    37 km/h 

 Přepravní výška   2,3 m 

 Přepravní délka   3,12 m 

 Max. hloubkový dosah  5,75 m 

 Max. dosah    9,03 m 

 Výškový dosah   9,82 m 

 Výsypná výška   7,06 m 

Použití: Při výkopu přeložek 



 

 

3.2 Ruční nářadí 

    

Pneumatické sbíjecí kladivo SK9-5 

 

Technické parametry:  

Hmotnost      9 kg 

Provozní tlak     4-7 barů 

Spotřeba vzduchu     900 l/min 

Frekvence úderů     29 Hz 

Příslušenství     Přívodní hadice a připojovací závit 

Použití: Pro vybourání otvorů 

 

Bourací kladivo Wacker EH 23/230 

 

 

Technické parametry:  



 

 

Hmotnost      22,4 kg 

Napětí      230 V 

Jmenovitý proud     10,8 A 

Kmitočet      50 Hz 

Výkon       2,2 kW 

Počet rázů      1.320/min 

Práce jednoho rázu    50 J 

Použití: Pro vybourání podlah 

 

Ruční pěch Wacker BS 60-2i 

 

 

Technické parametry:  

 Hmotnost   66kg 

 Rozměry   675x345x965 mm 

 Hutnící plocha  280x330 mm 

 Údery    700 za min. 

 Rychlost   17,4m/min 

 Obsah   80 cm³ 

 Max. jmenovitý výkon 1,8 kW 

 Objem palivové nádrže 3 l 

 Nádrž oleje   0,7 l 

Použití: Pro hutnění podkladu při zemních pracích 

 



 

 

Ponorný vibrátor Perles CMP 

 

Technické parametry:  

 Napětí  230V 

 Hmotnost  6kg 

 Otáčky motoru 16000ot./min 

 Elektrický příkon 2000W 

 Rozměry  320x135x220 mm 

Použití: Slouží k hutnění betonové směsi 

 

Vibrační lať Enar QXE 

 

 

 

Technické parametry:  

 Motor   elektromotor 230 V 

 Otáčky  7000 ot./min 

 Frekvence  3000/min 

 Délka lišty  2 m 

 Hmotnost  12,5 kg 

Použití: Použije se při hutnění základové desky  



 

 

Libros Ytong 

 

 

 

Technické parametry:  

 Počet zubů   34 

 Délka   700 mm 

 Tloušťka  1,6 mm 

Použití:  Na úpravu zdících tvarovek YTONG 

 

Porotherm BS 900DR Schulze 

 

 

 

Technické parametry:  

 Hmotnost  350 kg 

 Pohon   elektromotor  

 Napětí  380 V 

 Jištění   16 A 

 Zásuvka  32 A pětikolík 

 Průměr kotouče 900 mm 

Použití: Úprava tvarovek Porotherm 



 

 

Nastřelovací pistole SPIT Spitfire P370 C60 

 

 

 

Technické parametry:  

 Hmotnost     2,7 kg 

 Síla úderu     350 J 

 Délka hřebu bez zásobníku  max 70 mm 

 Délka hřebu se zásobníkem  max 60 mm 

Použití: K připevnění trapézových plechů na ocelovou konstrukci 

 

Plynový hořák 

 

 

 



 

 

Technické parametry:  

 Hmotnost  1,8 kg 

 Výkon   28 kW 

 Spotřeba  2000 g/h 

Použití: Slouží k natavení izolací na podklad 

 

Propan-butanová láhev 10kg 

 

 

 

 Redukční ventil propan-butan 

 

 

 



 

 

Míchadlo Narex EGM 10-E3 

   

 

Technické parametry:  

 Hmotnost   4,3 kg 

 Jmenovitý příkon  950 W 

 Otáčky při zatížení  140-400 ot/min 

 Závit    M14 

Použití: Slouží k namíchaní lepidla  

 

Stavební rotační laser 

 

 

 



 

 

 

Technické parametry: 

 Pracovní dosah  300m 

 Přesnost nivelace  0,1 mm/m 

 Rychlost rotace  150,300,600 ot./min 

 Hmotnost   1,8kg 

 Třída laseru   3R 

Použití: Ke zjištění výškové úrovně 

 

Řezačka Dewalt D24000 

 

 

Technické parametry:  

 Hmotnost     32 kg 

 Rozměr kotouče    250 mm 

 Otáčky     0-4200 ot./min 

 Příkon      1600 W 

 Max. hloubka řezu při 90º   95 mm 

Použití: Při úpravě keramické dlažby 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ruční vrtačka Dewalt DWD 024S 

 

 

 

Technické parametry:  

 Hmotnost    2,7 kg 

 Výkon     302 W 

 Příkon     650 W 

 Vrtání do oceli   13 mm 

 Vrtání do dřeva   25 mm 

 Otáčky    0-2800 ot./min 

Použití: Použije se při přichycení kotev k ostění, nadpraží a parapetům. 
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnost práce při provádění stavebních prací je stanovena zákoníkem 

práce (262/2006 Sb.) a zákonem 309/2006 Sb., kterými 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, nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízením 

vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

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

bezpečnosti všech účastníků výstavby je povinností zhotovitele stavebního díla. 

 

Příloha č. 1 

Dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

Rizika 

 Nebezpečí vstupu nepovolaných osob nebo vjezdu nepovolaných automobilů na 

staveniště. 

 Poškození nebo odcizení předmětů, materiálů ze staveniště 

 Nebezpečí úrazu při pohybu automobilů po staveništi nebo při skladování materiálů 

 

Opatření  

 Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 

vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

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

nejméně 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. 

 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 na všech vstupech, a na 

přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

 Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 

obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 

oplocení  popřípadě  ohrazení  staveniště  na veřejných  prostranstvích  a veřejně 

přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 

postižením jako i se zrakovým postižením. 



 

 

 Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 

místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám 

musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových 

komunikacích, které k nim vedou. 

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

dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 

 Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 

nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 

jeho bezprostřední blízkosti. 

II. Zařízení pro rozvod energie 

Rizika 

 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při nesprávném provedení 

 Vznik požáru na stavbě  

 

Opatření 

 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. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a 

ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 

vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob,  které mají přístup k součástem 

zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány,  

kontrolovány a viditelně označeny. 

 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 z provozních důvodů zapnuta, 

odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 

 Elektrická zařízení musí mít pravidelné revizní kontroly a musí také splňovat normové 

požadavky. S elektrickým zařízením může manipulovat pouze příslušný a odborný 

pracovník. 

 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Rizika 

 Možnost pádu z lešení 



 

 

 

Opatření 

 Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 

stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných 

událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

 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 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. 

 Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 

zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo 

životního    prostředí vlivem    nepříznivých    povětrnostních    vlivů,    nevyhovujícího 

technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných 

nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce 

rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

 Při přerušení   práce   zajistí   zhotovitel   provedení   nezbytných   opatření   k ochraně 

bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 

 Dojde-li v průběhu   prací   ke   změně   povětrnostní   situace   nebo   geologických, 

hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 

bezpečnost  práce  zejména  při   používání  a  provozu  strojů,  zajistí  zhotovitel   bez 

zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 

zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických 

postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 

 

Příloha č. 2 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

Rizika 

 Úraz obsluhy stroje nezpůsobilou osobou 

 

 

Opatření 

 Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 

podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce 

 Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 

stroje. 



 

 

 Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízeni, 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. 

III. Míchačky 

Rizika 

 Úraz způsobený pracovním strojem 

 

Opatření 

 Obsluha stroje musí dbát na správném použití podle pokynu výrobce, nesmí jakkoliv 

zasahovat do běžícího stroje. Čištění bude probíhat ve vypnutém stavu. Míchačky a 

příslušenství musí mít provedenou platnou revizi. 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových směsí 

Rizika 

 Úraz způsobený přepravním zařízením nebo výsypným zařízením 

 

Opatření 

 Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 

zkontroluje řidič dopravního prostředku zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze, 

popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 

 Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně 

únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 

VI. Čerpadla směsi 

Rizika 

 Poškození konstrukce nadměrným namáháním konstrukčních částí stavby, zranění 

vlivem dynamického rázu dopravované směsi, úraz vlivem nesprávné manipulace se 

strojem a nesprávnou údržbou 

 

Opatření 

 Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu betonové 

směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné 

namáhání například konstrukčních částí stavby. 

 Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle návodu 

k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 



 

 

 Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění 

fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 

dopravované směsi bylo minimalizováno. 

 Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a 

opakované couvání vozidel. 

 Při provozu čerpadel není dovoleno 

a)přehýbat hadice, 

b)manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 

konstruovány, 

c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 

IX. Vibrátory 

Rizika 

 Úraz pracovníka elektrickým proudem 

 Působení vibrací ponorného vibrátoru 

 

Opatření 

 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. 

 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   návodu k používání. 

 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 

prací  

Rizika 

 Nebezpečí úrazu závadným strojem nebo jeho odchylkou 

 

Opatření 

 Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 

předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 

seznámena i střídající obsluha. 

 Proti samovolnému  pohybu  musí  být  stroj  po  ukončení  práce  zajištěn  v souladu s 

návodem k používání, například zakládacími klíny nebo zařazením nejnižšího 

rychlostního stupně a zabržděním  parkovací brzdy. 

 Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i 



 

 

pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve 

které se zajistí v souladu s návodem k používání. 

 Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě 

zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému 

spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí 

kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 

 Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 

ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 

prováděnou v jeho okolí. 

XV. Přeprava strojů 

Rizika 

 Nebezpečí úrazu přejetím 

 

Opatření 

 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 předpise. 

 Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku musí být 

dodrženy 

požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky. 

 Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se na stroji ani na ložné ploše 

dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání 

stanoveno jinak. 

 Při přepravě  stroje  na ložné ploše  dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 

popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a 

spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a 

proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna 

samostatně. 

 Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 

podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 

Příloha č. 3 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

Rizika 

 Úraz pádem materiálu nebo nesprávnou manipulací s materiálem 

 



 

 

Opatření 

 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. 

 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. 

 Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 

nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, operami, stojany, klíny nebo 

provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 

nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

 Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m. Nejsou-li okraje hromad 

zajištěny, například operami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a 

vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

 Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro 

vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu fyzických osob 

do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny 

proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou 

proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích 

zajišťujících jejich stabilitu. 

 Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s 

označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s 

požadavky zvláštních právních předpisů 

 S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 

předpisem 

IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

Rizika 

 Nebezpečí úrazu způsobené litím betonu 

 

 

 

Opatření 

 Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí 

způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 

XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

Rizika 

 Úraz následkem popálení, nebezpečí výbuchu, otrava chemickými látkami, potřísnění 



 

 

kůže, nebezpečí vzniku požáru 

 

Opatření 

 Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných 

nádobách zhotovitel   zajistí dodržení podmínek   požární   bezpečnosti   stanovených 

zvláštním právním předpisem 

 Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v technologickém 

postupu. 

 Zhotovitel  zajistí,  aby svařování neprováděly fyzické osoby,  které nejsou odborně 

způsobilé podle zvláštního právního předpisu, a aby práce spojené s rozehříváním živic 

neprováděly fyzické  osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem  a s 

návodem na používání příslušného zařízení. 

XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny stropy a jiné konstrukce 

Rizika 

 Nebezpečí úrazu nepovolaným pracovníkům do prostoru, kde jsou vykonávány 

podlahové práce. 

 Možnost poškození zraku a dýchacích cest 

 

Opatření 

 Za splnění požadavků bezpečnosti práce při lepení krytin z plastových, pryžových, 

korkových a obdobných materiálů se považuje: 

 Dodržování stanoveného technologického postupu a návodů k používání lepidel, 

vyrovnávacích hmot a krytin, popřípadě dalšího použitého materiálu, 

 Při lepení v uzavřených prostorách zajištění účinného větrání, které zabrání překročení 

nejvyšších přípustných limitů chemických látek v pracovním ovzduší  

 V případě použití lepidel,  které  uvolňují  hořlavé páry, zajištění ochrany před výbuchem 

podle zvláštního právního předpisuj, zejména 

 a) vymezení   pracoviště    včetně    ohroženého    prostoru    a   jejich    označení 

bezpečnostními značkami, 

b) zamezení  vstupu  nepovolaných  fyzických  osob  do  takto  vymezeného  a 

označeného prostoru; ohrožený prostor zahrnuje v tomto případě zpravidla podlaží, kde 

se lepení provádí, podlaží pod ním a nad ním, popřípadě další přilehlé prostory, do nichž 

by mohly hořlavé páry pronikat, 

c) zajištění intenzivního nepřerušovaného větrání k předcházení vzniku výbušné 

atmosféry, a to po celou dobu lepení a nejméně 24 hodin po jeho ukončení, 

d) vyloučení manipulace s otevřeným ohněm, například kouření, svařování nebo topení 

lokálními topidly, a podle okolností uzavření přívodu plynu a odpojení elektrického zařízení 

po celou tuto dobu, 



 

 

 Seznámení všech fyzických osob, které se zdržují ve stavbách, kde se budou tyto práce 

provádět, s dobou konání prací a se způsobem jejich bezpečného chování během nich, 

 Bezpečné shromažďování zbytků hořlavin a použitých materiálů a zajištění jejich 

odstraňování předem stanoveným postupem v souladu s ustanoveními zvláštních 

právních předpisů 

XV. Malířské a natěračské práce 

Rizika 

 Potřísnění materiály, poškození zraku, nebezpečí úrazu pádem z žebříku nebo lešení 

 

Opatření 

 Při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem nebo nástřikem 

dodržení stanovených technologických postupů s přihlédnutím k návodům k používání a k 

určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami vznikajícími při provádění těchto prací 

 

Příloha č. 1 

Dle 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. 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí. 

Rizika 

 Možnost pádu a případného úrazu.  

 

Opatření 

 Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o 

výšce minimálně 0,15m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2m, musí být 

prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 

osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na 

místní a provozní podmínky. 

 Volné okraje musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně 

uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při 

použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zabránění nebo zachycení pádu z výšky. 

 

II. Zajištění proti pádu ochrannými pracovními pomůckami. 

Rizika 

 Nebezpečí úrazu následkem pádu ochrannými pracovními prostředky.  

 Nebezpečí úrazu nesprávným použitím nářadí na příslušnou činnost. 

 

Opatření 



 

 

 Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 

povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly 

bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky 

původní dokumentace.  

 Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 

přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 

 Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru 

pádu dodatečně odolné. 

 Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 

ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen. 

 

III. Zajištění proti pádu předmětů a materiálů.  

Riziko:  

 Nebezpečí úrazu pracovníka špatně zajištěnou pracovní pomůckou nebo materiálem.  

 

Opatření 

 Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadně skladovány ve 

výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození 

jak během práce, tak po jejím ukončení 

 Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu musí být použita vhodná výstroj nebo 

k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

 Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, 

včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. 

 

 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí. 

Riziko 

 Nebezpečí úrazu pracovníka pod místem práce ve výšce.  

 

Opatření 

 Prostory, pod kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze prací hrozí riziko pádu 

osob nebo předmětů, je nutné vždy bezpečně zajistit (červeno-bílá páska, tabulka 

s nápisem upozorňujícím na práci ve výškách) 

 

XI. Školení zaměstnanců. 

Riziko  

 Nebezpečí úrazu pracovníku z důvodu nedostatečného proškolení o bezpečnosti na 

staveništi nebo použití špatných ochranných pomůcek.  



 

 

 

Opatření 

 Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanců v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci. 

 Všichni proškolení pracovníci musí porozumět a podepsat protokol BOZP. 
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1.  Identifikační údaje 

 

Název stavby:   Městský úřad 

     Stavební úpravy a nástavba objektu 

 

Místo stavby:    Vodní 1 

Krnov, 79401 

     Parcelní číslo 2148/1 

     Katastrální území Krnov – Horní předměstí 

     Česká republika 

 

Katastrální úřad   Krnov 

 

Charakter stavby   Rekonstrukce a nástavba  

 

Investor    Město Krnov 

     Hlavní náměstí 1,  

79401, Krnov  

IČ: 00296139  

Česká republika 

 

Projektant    Ing. Miroslav Geryk 

     Dvořákův okruh 13 

     79401, Krnov 

     Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

 

Stavebník    Město Krnov 

     Hlavní náměstí 1, 

     79401, Krnov 

     IČ: 00296139  

 

Termín zahájení stavby  květen 2014 

 

Termín dokončení stavby  prosinec 2014 

 

Dohodnutá doba výstavby  8 měsíců 

 
 



 

 

2. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 
staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a 
přístupy na staveniště 

Obvod staveniště je určen uličním prostorem komunikace na ulici Vodní a 

okolními budovami, které přiléhají k rekonstruovanému objektu. Zařízení staveniště 

bude oploceno do výšky 1,8m. Hlavní přístup na staveniště je z ulice Vodní. Další 

vstup pro mobilní jeřáb je umístěn v severovýchodní části staveniště a třetí vstup pro 

zásobování materiálu je v severozápadní části staveniště.  

Během stavebních úprav nebude potřeba zřídit trvalé deponie.  

 

3. Významné sítě technické infrastruktury 

Objekt se nachází v místě, kde jsou již zhotoveny všechny důležité sítě 

technické infrastruktury a jsou na něj napojeny (elektrická přípojka, NTL plynovodní 

přípojka, vodovodní přípojka, teplovodní přípojka, optický kabel). Vzhledem ke 

stavebním úpravám daného objektu musí dojít k přeložkám elektrické přípojky a 

teplovodu. Voda bude napojena na již zhotovenou přípojku v objektu u vchodu. 

 

4. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 

staveniště 

V místě rekonstruovaného objektu jsou veškeré sítě hotové a tak dojde 

k napojení vody na již hotovou přípojku u vstupu do objektu. Odvádění povrchových 

a spodních vod ze staveniště bude do kanalizace.  

 

5. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, 

včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

Veškeré činnosti prováděné na staveništi musí respektovat ustanovení BOZP. 

V kanceláři stavbyvedoucího bude k dispozici lékárnička první pomoci, která musí být 

průběžně doplňována novou náplní.  

Při svařování plamenem v objektech se zvýšeným rizikem vzniku požáru musí 

být zajištěn požární dozor po celou dobu svařování. Veškeré dočasně budované 

komunikační propojení pro pohyb chodů v blízkosti staveniště musí být řešeny 

bezbariérově. 

 



 

 

 

6. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 

veřejných zájmů 

Staveniště je uspořádáno tak, aby nebyl zásadním způsobem omezen či 

narušen provoz na přilehlé komunikaci. Stavba bude realizována pouze na pozemku 

investora. Na místech vjezdu na staveniště budou umístěny dopravní značky jako 

jsou pozor výjezd vozidel ze stavby, probíhají stavební práce a omezení rychlosti. 

V místech, kde dojde ke kolizi stavby s okolním provozem se také vymezí 

komunikace pro pěší, přechody pro chodce.  

 

7. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 

objektů 

V rámci stavby budou vybudovány dočasné objekty ZS: 

- Kancelář stavbyvedoucího 

- Šatny pro pracovníky 

- Sklad nářadí a materiálu 

- Kontejner na suť 

- Kontejner na stavební odpad 

- Skládky sypkého a kusového materiálu 

- Stavební výtah 

- Míchací centrum 

Zařízení staveniště bude oploceno neprůhledným oplocením výšky 1,8m- 

 

8. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

U zařízení staveniště vzhledem k velikosti stavby a rozloze se nepředpokládá, že toto 

zařízení bude vyžadovat ohlášení.  

 

9. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti 

a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

Při provádění stavby musí být respektovány tyto vyhlášky a zákony: 

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 

Vyhláška 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění 

Zákon 174/1968 Sb. O státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

v platném znění 

Zákon 309/2009 Sb. Kterým se upravují 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). 

Při provádění stavební činnosti musí být zabezpečena pro staveniště osoba 

koordinátora BOZP. Popis práce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi musí respektovat v celém rozsahu 14 zákona č.309/2006 Sb., a 

nařízení vlády č.591/2006 Sb. 

 

10. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Stavba bude probíhat na pozemku investora při minimálním zásahu di 

životního prostředí. Veškerý odpad bude likvidován dle návrhu s nakládáním 

s odpady. Celá rekonstrukce a nástavba nebude mít negativní vliv svým konečným 

dopadem na životní prostředí v okolí realizovaní stavby. Komunální odpady z objektu 

budou ukládány do odpadních nádob na pozemku staveniště. Tyto nádoby budou 

pravidelně odváženy na skládku, která je mimo staveniště. 

 

11. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích 

termínů 

Rekonstrukci bude zajišťovat vyšší zhotovitel, který bude vybrán na základě 

veřejné soutěže vypsané zástupcem investora. Ostatní zhotovitelé budou vybráni 

vyšším dodavatelem stavby v součinnosti s investorem. Stavba je posuzována jako 

rekonstrukce a nástavba.  

Předání staveniště je 1 týden před zahájením stavby. Likvidace zařízení staveniště 

proběhne do 14 dnů po předání hotového díla.  

 Vlastní stavební práce začnou ohraničením staveniště oplocením do výšky 

1,8m. Předpokládaná doba realizace stavby je 8 měsíců. 
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Položkový rozpočet 

Položkový rozpočet je zpracován pro celou stavbu. Položkový rozpočet je 

zpracován v programu BuildPower. 

 

Časový plán 

Pro celou stavbu jsem zhotovil časový plán a to v programu MS Project. 

 

Výkaz výměr 

Výkaz výměr jsou součástí položkového rozpočtu, který byl vytvořen 

v programu BuildPower. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Závěr 

Cílem mé bakalářské práce technologická studie rekonstrukce a nástavby Městského 

úřadu v Krnově. V mé bakalářské práci jsem se zabýval technologickým předpisem 

provedení podlah a fasády a také kontrolní a zkušební plán pro podlahy a fasádu. 

Pro stavební objekt jsem vytvořil zařízení staveniště, se skládkami, příjezdovou 

cestou na staveniště a také jsem vypracoval řešení širších dopravních vztahů.  

Vytvořil jsem konstrukční detaily zateplení fasády. Vypracoval jsem také návrh strojní 

sestavy pro mnou řešený objekt. Součásti bakalářské práce je také bezpečnost a 

ochrana zdraví. V programu BuildPower jsem vytvořil položkový rozpočet včetně 

výkazu výměr.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seznam použitých zdrojů 

 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 

 Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 

 Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

 ČSN 01 3481 Výkresy ve stavebnictví 

 ČSN EN 206-1 Beton – Část1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

 ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě 

 ČSN EN 12350-1-7 Zkoušení čerstvého betonu 

 ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

 ČSN Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles 

 ČSN 732901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů 

(ETICS) 

 ČSN P 73 0600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní 

ustanovení 
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Seznam zkratek 

 SV    stavbyvedoucí 

 TDI    technický dozor investora 

 G    geodet 

 PD    projektová dokumentace 

 DL    dodací list 

 SD    stavební deník 

 ŽB    železobeton 

 SDK    sádrokarton 

 PVC    polyvinylchlorid 

 ORL    odstraňovač ropných skvrn 

 NTL    nízkotlaké 

 NP    nadzemní podlaží 
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