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Abstrakt 

Tato bakalá�ská práce se zabývá variantním �ešením obvodového plášt�

skladovací a administrativní haly v Brn� Podolí. První varianta je �ešena jako skeletová 

stavba s výpl�ovým zdivem z pórobetonových tvárnic Ytong s kontaktním 

zateplovacím systémem. Jsou zde �ešeny také vnit�ní omítky i výpln� otvor�. První 

varianta obsahuje technickou zprávu, technologické p�edpisy, situaci stavby se širšími 

vztahy dopravních tras, výkaz vým�r, položkový rozpo�et, zásady organizace výstavby, 

technickou zprávu pro za�ízení staveništ�, �asový plán, návrh strojní sestavy, kontrolní 

a zkušební plány, bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci, tepelné posouzení oplášt�ní, 

výkres za�ízení staveništ� a detaily. 

Druhá varianta je také �ešena jako skeletová stavba, ale jako oplášt�ní obvodu 

budou použity fasádní sendvi�ové panely Kingspan. Sou�ástí druhé varianty je 

technologický p�edpis, výkaz vým�r, položkový rozpo�et, návrh strojní sestavy, �asový 

plán, výkres za�ízení staveništ�. Ob� varianty budou porovnány z hlediska �asového, 

finan�ního, technologického, návrh� stroj� a za�ízení staveništ�. 

  

Klí�ová slova
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Abstract 

This bachelor thesis deals with the variant solution envelope warehouse and 

office building in Brno Podolí. The first variant is designed as a skeletal structure with 

masonry infill made of aerated concrete blocks Ytong with external thermal insulation 

composite system. Also there are dealt with internal plaster and filling holes. The first 

variant includes technical report, technological specifications, the situation of building 

with wider relationships routes, bills of quantities, itemized budget, principles of 

organization of construction, technical report for site equipment, time schedule, design 

mechanical assembly, inspection and test plans, safety and health work, assessment of 

thermal cladding, drawing of site preparation and drawing details. 

The second variant is also designed as a skeleton construction, but as sheathing 

circuit will be used for facade sandwich Kingspan panels. Part of the second variant are 

the technological specifications, bill of quantities, itemized budget proposal mechanical 

assemblies, time schedule, drawing of the site preparation. Both variants will be 

compared in terms of time, financial, technology, machine designs and building 

equipment. 
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Úvod: 

Cílem této bakalá�ské je variantní �ešení obvodového plášt� skladovací a 
administrativní haly v Brn� Podolí.  Jedná se skeletovou stavbu z prefabrikovaných 
ty�ových dílc�. V bakalá�ské práci jsem �ešil variantu A ze zd�ného obvodového plášt�
z pórobetonových tvárnic Ytong a kontaktního zateplení expandovanýcm polystyrenem. 
Tato varianta popisuje všechny kroky k provedení stavebn� technologické etapy zd�ní, 
vnit�ních omítek a kontaktního zateplení obvodového plášt�. Pro zd�ní jsem použil 
pórobetonové tvárnice od firmy Ytong a kontaktní zateplení použil systémové �ešení 
Baumit DuoContact od frmy Baumit. 

 Pro provedení této varianty jsem zpracoval následující: technickou zprávu, 
technologické p�edpisy, situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, výkaz vým�r, 
položkový rozpo�et, zásady organizace výstavby, technickou zprávu pro za�ízení 
staveništ�, �asový plán, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plány, bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci, tepelné posouzení oplášt�ní, výkres za�ízení staveništ� a 
detaily.  

Varianta B je oplášt�ní obvodu budou, kde byly použity fasádní sendvi�ové 
panely Kingspan. Pro tuto variantu jsem porovnával z hlediska �asového, finan�ního, 
technologického, návrh� stroj� a za�ízení staveništ�. Sou�ástí druhé varianty je 
technologický p�edpis, výkaz vým�r, položkový rozpo�et, návrh strojní sestavy, �asový 
plán, výkres za�ízení staveništ�.  

Ob� varianty jsou porovnány z hlediska �asového, finan�ního, technologického, 
návrh� stroj� a za�ízení staveništ�. 

�asový plán, zpracovaný v programu Contec, je uveden v p�íloze této bakalá�ské 
práce. Výkaz vým�r, použité materiály a práce je ocen�na v programu BUILDpower S 
spole�nosti RTS, a.s. Všechny výkresové p�ílohy byly zpracovány programem 
AutoCAD 2010. 
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1.1 Identifika�ní údaje o stavb�

Název stavby:  Regionální sklad INTER CARS 

Místo stavby:  Podolí 475 
   664 03 Podolí u Brna 

Dot�ené parcely:  935/28, 935/20, 935/19, 935/18, 935/33   

Charakter stavby:  Novostavba skladovací a administrativní haly 

�ešená �ást:  Technologická etapa provedení zd�ného obvodového plášt�  
   s kontaktním zateplovacím systémem 

1.2 Popis lokality 

 Stavba se nachází v obci Podolí v okrese Brno- venkov. Pozemek je rovinatý                   
o  nadmo�ské výšce 268,400 m.n.m. Území je zastav�no výrobními a skladovacími 
halami. V okolí objektu se nachází zelené plochy se stromy a louka. Pro dopravu bude 
sloužit z jižní strany komunikace II. t�ídy �. 430. Pozemek nezasahuje do žádného 
ochranného ani bezpe�nostního pásma a nenachází se v záplavovém území ani 
poddolovaném území. Pro pot�eby projektu byla provedena prohlídka staveništ� a 
posudky z geologických vrt� poblíž staveništ�. 

�

Obr. 1: Lokalita �ešeného objektu – Podolí [1] 
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Obr. 2: Lokalita �ešeného objektu – areál objektu [1] 

��������������	�	�����

 Objekt je d�len na dvoupodlažní administrativní �ást a jednopodlažní 
skladovací �ást. 
 St�echa je plochá jednopláš�ová, nosnou funkci tvo�í trapézové plechy 
p�ipevn�né na prefabrikovaný železobetonový st�ešní vazník. Nosný systém 
obvodového plášt� je skeletový montovaný železobetonový systém typu S1.2. Sloupy 
jsou založeny v základových kalichových patkách, které jsou uloženy na 
železobetonových pilotách t�ídy betonu C25/30 XC1, ocel t�ídy B500B. Prefabrikované 
prvky jsou tvo�eny z betonu pevnostní t�ídy C30/35, ocel t�ídy B500B. Zdivo mezi 
sloupy je uloženo na prefabrikovaných železobetonových trámech, uložených na 
základových patkách a jsou opat�eny hydroizolací. Atika a výpl�ové zdivo je tvo�eno 
pórobetonovými tvárnicemi YTONG P2 – 400, 300x249x599 mm lepené na 
tenkovrstvou lepící maltu YTONG. Tvárnice jsou vyzd�ny mezi sloupy a kotveny do 
sloup� a pr�vlak� pomocí plechových p�íložek. Obvodový pláš� bude zateplen vn�jším 
kontaktním zateplovacím systémem ETICS Baumit DuoContact s tepeln� izola�ními 
deskami EPS F s tlouš�kou 160 mm. Zateplení soklu se provede soklovou tepeln�
izola�ní deskou z Baumit Austrotherm XPS s tlouš�kou 120 mm. Okna a dve�e jsou 
hliníkové s 3 komorovým systémem a tepeln� izola�ním dvojsklem U= 1,0 W/m2K. 
Venkovní parapetní deska a atika provedena z poplastovaného plechu LINDAB. 

 2.1 Ú�el užívání stavby 

 Skladovací �ást haly bude sloužit jako sklad pro automobilové dopl�ky. 
V p�ízemí administrativní �ásti se bude nacházet výdejna výrobk� a v horním pat�e se 
budou nacházet kancelá�e sloužící pro chod firmy INTER CARS. 
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2.2 Dispozi�ní a provozní �ešení, technologie výroby 

 Provozn� lze objekt d�lit na dv� �ásti, skladovací �ást, která slouží ke 
skladování a výdeji výrobk�. Sklad je na výšku dvou podlaží. V prostoru skladu bude 
z�ízen dvoupodlažní policový regálový systém. Pro vjezd do skladu slouží dv�
elektronicky ovládaná vrata ze severní strany objektu. V administrativní p�ízemní �ásti 
bude prodejna pro zákazníky. Pro zákazníky bude umožn�n vchod do prodejny na 
východním rohu budovy. Ve druhém pat�e budou kancelá�e, které budou sloužit pro 
chod firmy. 

 2.3 Bezbariérové užívání stavby 

 P�ízemní �ást pro zákazníky bude navržena pro bezbariérové užívání. Dále 
bude navrženo 1 parkovací stání pro t�lesn� postižené. 

 2.4 Bezpe�nost p�i užívání stavby 

 K jednotlivým za�ízením, instalacím a rozvod�m, u nichž je to požadováno, 
budou vystaveny revizní zprávy a protokoly o zp�sobilosti k bezpe�nému provozu. K 
veškerým technologickým za�ízením v objektu budou doloženy doklady o zp�sobu 
bezpe�ného užívání. 

2.5 Základní technický popis staveb 

 Nosný systém obvodového plášt� je skeletový montovaný železobetonový 
systém typu S1.2. Sloupy jsou založeny v základových kalichových patkách, které jsou 
uloženy na železobetonových pilotách t�ídy betonu C25/30 XC1, ocel t�ídy B500B 
v hloubce 5,2 m pod upraveným terénem. Prefabrikované prvky jsou tvo�eny z betonu 
pevnostní t�ídy C30/35, ocel t�ídy B500B. Základový práh se opat�í asfaltovým 
penetra�ním lakem DenBit BR – ALP (81.12) a na n�j se nataví oxidovaný asfaltový 
pás Elastek 40 special mineral tl. 4 mm. Atika a výpl�ové zdivo mezi sloupy je vyzd�no 
pórobetonovými tvárnicemi YTONG P2 – 400, 300x249x599 mm na tenkovrstvé 
lepidlo YTONG.  
 Vnit�ní omítky budou tenkovrstvé složené z vyrovnávací vrstvy z lepidla 
Baumit DuoContact a armovací tkaniny Baumit OpenTex. Finální vrstvu bude tvo�it 
štuková omítka Baumit FeinPutz Extra se st�íkaným nát�rem HET klasik bílé barvy.  
 Obvodový pláš� bude zateplen vn�jším kontaktním zateplovacím systémem 
ETICS. Použije se systém Baumit DuoContact s tepeln� izola�ní deskou EPS F 
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s tlouš�kou 160 mm. Jako lepící hmota na desky a jako základní st�rkovací vrstva se 
použije lepící malta na zateplovací systémy Baumit DuoContact s armovací tkaninou 
Baumit DuoTex. Pro kotvení izolace se použijí talí�ové polyetylénové hmoždinky 
s plastovým zatloukacím trnem Baumit SDX 8x200 ur�ené pro kotvení do pórobetonu. 
Jako penetra�ní vrstva pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajišt�ní p�ilnavosti 
následn� nanášených povrchových úprav bude použit univerzální nát�r Baumit 
UniPrimer bez probarvení. Povrchová úprava bude vytvo�ena z jednosložkové omítky 
Baumit DuoTop bílé (vzor barvy Baumit Life �. 0019) a šedé (vzor barvy Baumit Life 
�. 0924) barvy se zrnitostí 1,5 mm.
 Zateplení soklu bude tvo�eno ze soklových desek Baumit Austrotherm XPS 
s tlouš�kou izolantu 120 mm. Lepidlo, penetra�ní nát�r a armovací tkanina bude použita 
stejná jako v p�ípad� zateplení obvodové zdi. U soklu se použíji polyetylénové talí�ové 
zatloukací hmoždinky typu Baumit SDX 8x160. Povrchová úprava soklu bude tvo�ena 
z dekorativní mozaikové omítky Baumit MosaikTop.  

Okna a dve�e jsou hliníkové s 3 komorovým systémem a tepeln� izola�ním 
dvojsklem U= 1,0 W/m2K. Venkovní parapety a atika budou provedeny z 
poplastovaného plechu LINDAB. Vnit�ní parapety budou plastové TOPSET. P�esné 
rozm�ry otvor� se musí p�ed realizací p�esn� zam��it na stavb�.

 2.7 Technická a technologická za�ízení 

Technické a technologické za�ízení není sou�ástí realizace. 

 2.8 Požárn� bezpe�nostní �ešení 

Požární bezpe�nost není sou�ástí bakalá�ské práce. 

 2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 

 Obvodový pláš� je navržen, tak aby byl v souladu s p�edpisy a normami 
týkajícími se úspor energií a ochrany tepla. Norma �SN 73 0540-2 Tepelná ochrana 
budov- �ást 2: Požadavky. Výpo�et sou�initele prostupu teple je vypo�ten níže v bod�
9.1 Jiné zadání: tepelné posouzení plášt�.

  



VARIANTA A: ZD�NÝ OBVODOVÝ PLÁŠ�
S KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM 

  Technická zpráva 
______________________________________________________________________ 
�

���

�

2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na                    
             pracovní a komunální prost�edí 

Rozmíst�ní a dispozice je volena s ohledem na požadavky investora. WC 
umíst�no v samostatné místnosti. Odv�trání veškerého sociálního za�ízení je zajišt�no 
odtahovým potrubím umíst�né do instala�ní šachty vyvedené nad st�echu. Splašky jsou 
odvedeny do splaškové kanalizace. P�ívod pitné vody je zajišt�n p�ípojkou z 
vodovodního �adu. Všechny hlu�né práce vykonávané t�žkou technikou anebo jinak 
hlu�nou technikou budou uskute��ované pouze v dob� od 8:00 do 16:00 hodin dle 
zákona �. 258/2000 Sb. Zákon o ochran� ve�ejného zdraví.

2.11 Zásady ochrany stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího 
prost�edí 

 Plošné a prostorové umíst�ní stavby je navrženo tak, aby byla respektována 
veškerá ochranná a bezpe�nostní pásma. 
 V míst� stavby nehrozí pronikání radonu, proto není pot�eba navrhovat izolaci 
proti radonu. Objekt nemusíme chránit p�ed technickou seizmicitou, protože v okolí 
stavby se nenachází žádný zdroj technické seizmicity, proto není nutno stavbu speciáln�
chránit. Obvodové konstrukce v�etn� výplní otvor� poskytnou dostate�nou ochranu 
p�ed hlukem. Objekt se nenachází v povod�ové oblasti, proto se nemusí d�lat žádná 
protipovod�ová opat�ení. Stavba se nenachází na poddolovaném území, ani zde 
nedochází k výskytu metanu. 

3 P�ipojení na technickou infrastrukturu 

 Objekt bude el. p�ipojen ze stávající svodové el. p�ípojky NN, která je 
ukon�ena p�ípojkovou sk�íní na fasád� budovy vedle hlavního vchodu. Zásobování 
vodou bude �ešeno p�ípojkou z vodovodního �adu. P�ípojka plynu bude zavedena p�es 
HUP z plynového �ádu. Odvod splaškových vod je �ešeno p�ípojkou do žumpy 
v jihozápadní �ásti od objektu a odvod deš�ové vody je �ešen p�ípojkou deš�ové 
kanalizace. 

Propojení stávající p�ípojkové sk�ín� a nového elektrom�rového rozvad��e na 
objektu je zemním kabelem CYKY 4B x 10 mm2. Vodovodní p�ípojka je navržena z 
potrubí PE HD DN 32 mm a vedena do typové vodom�rné šachty. Od vodom�rné 
šachty je vedeno potrubí neve�ejné vodovodní p�ípojky PE HD DN 32 mm do objektu 
(technické místnosti v 1NP). Splašková voda je svedena do žumpy. Deštová voda je 
svedena do deštové kanalizace. Na každé trase bude provedena typová revizní 
kanaliza�ní šachta. 
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4 Dopravní �ešení 

�ešená lokalita je dob�e dopravn� dostupná po stávající komunikací II. t�ídy �. 
430, jižn� od objektu. 

Pro zam�stnance a zákazníky je vždy zajišt�no stání na p�ilehlém parkovišti 
východn� od objektu. Po�et parkovacích míst je 12. Pro p�ší je objekt p�ístupný po 
stávající komunikaci II. t�ídy �. 430, která není opat�ena chodníkem. 

5 �ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 Okolí stavby je rovinaté. P�i realizaci stavby se nemusí odstra�ovat nebo kácet 
stávající zele�. Stavba je nepodsklepená, nebude teda pot�eba velkých terénních úprav. 
Okolo objektu, krom� západní strany, bude vybudována zámková dlažba a východn� od 
objektu bude parkovišt� pro zákazníky a zam�stnance. 
 Po dokon�ení terénních úprav budou okolní plochy dot�ené výstavbou 
obohaceny o humus a nov� zatravn�ny, p�ípadné p�edlážd�ní zpevn�ných ploch. 
 Deš�ová voda ze st�echy bude svedena svislými svody a pomocí p�ípojky 
odvedena p�es revizní šachtu do deš�ové kanalizace. 

6 Popis vliv� stavby na životní prost�edí a jeho 
ochrana 

�innosti, které by mohly p�i obt�žovat okolí hlukem, budou provád�ny 
v pracovních dnech v denních hodinách od 8:00 do 16:00  B�hem realizace se budou 
dodržovat požadavky Ministerstva životního prost�edí. Zhotovitel stavby je povinen 
b�hem realizace stavby zajiš�ovat po�ádek na staveništi a nezne�iš�ovat ve�ejná 
prostranství, a v co nejv�tší mí�e šet�it stávající zele�. Po ukon�ení stavby je zhotovitel 
povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést je do 
p�vodního stavu. B�hem užívání nebude mít objekt negativní vliv na životní prost�edí. 
Výstavbou objektu nedojde ke vzniku nového ochranného ani bezpe�nostního pásma. 

P�i realizaci stavby dojde ke vzniku odpad�, které se budou rozd�lovat do 
kategorií podle katalogu podle Zákona �. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a vyhlášky 
Ministerstva životního prost�edí �. 381/2001 Sb. Katalog odpad�. 
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7 Ochrana obyvatelstva 

 Základní požadavek z hlediska pln�ní úkol� ochrany obyvatelstva nebude 
ovlivn�n. Okolo celého staveništ� bude oplocení výšky 2 m po délce 164,5 m proti 
nežádoucímu vstupu neoprávn�ných osob. Na plot� budou umíst�ny zna�ky s p�ísným 
zákazem vstupu neoprávn�ných osob a hrozb� nebezpe�í úrazu.  

8 Zásady organizace výstavby 

 Napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
je uvedeno v �ásti 4 a 3. 
Vzhledem k poloze a rozloze staveništ� není nutno �ešit odvodn�ní staveništ�. 
 Provád�ní stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Zhotovitel 
stavby je povinen b�hem realizace obvodového plášt� zajiš�ovat po�ádek na staveništi a 
nezne�iš�ovat ve�ejná prostranství. Po ukon�ení stavby je zhotovitel povinen provést 
úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést je do p�vodního stavu. 
 Po dobu provád�ní stavebních prací bude staveništ� oploceno do�asným 
mobilním oplocením výšky 2m. P�i realizaci stavby musí být dodrženy všechny 
technologické p�edpisy, p�edepsané pracovní postupy a veškeré p�edpisy o bezpe�nosti 
práce. Po celou dobu stavby musí být ú�inným zp�sobem udržován bezpe�ný stav 
pracovních ploch a p�ístupových komunikací na staveništ� (pracovišt�). P�i stavebních 
pracích za snížené viditelnosti musí být zajišt�no dostate�né osv�tlení. Výstavba 
objektu si nežádá odstran�ní ani kácení zelen�. Staveništ� nebude vyžadovat do�asné 
ani trvalé zábory. 
 S p�ípadným vzniklým odpadem bude naloženo dle požadavku odboru 
životního prost�edí a zat�íd�ní dle katalogu odpad�.  

Po dobu provád�ní stavby nesmí být okolní prostor ovliv�ován nadm�rným 
hlukem, vibracemi a ot�esy nad mez stanovenou v na�ízení vlády �. 148/2006 Sb., o 
ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací (hladina hluku ze stavební 
�innosti nesmí p�esáhnout ve venkovním prostoru hodnotu 65 dB v dob� od 7 do 21 
hodin a v dob� od 21 do 7 hodin 45 dB). V p�ípad� zne�išt�ní ve�ejných komunikací 
bude zajišt�no jejich �išt�ní. Odpad ze stavby bude t�íd�n a likvidován ve smyslu 
ustanovení zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Povrchy 
zasažené nebo narušené stavební �inností budou po ukon�ení stavebních prací uvedeny 
do p�vodního stavu. 

P�i provád�ní stavby je nutno dodržet všechny p�íslušné normy a p�edpisy a p�i 
stavební �innosti musí být respektovány zásady bezpe�nosti práce podle p�íslušných 
zákon�, vyhlášek, na�ízení a �SN. Jedná se zejména o:  
- Zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon 
- Zákon �. 262/2006 Sb. Zákoník práce  
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- Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 
p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na staveništích  
- Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný 
provoz a používání stroj� a technických za�ízení  
- Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i práci  
- Na�ízení vlády �. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prost�edk�.  
- Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb. o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní 
prost�edí  
- Vyhláška �. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  

9 P�íloha – tepelné posouzení souvrství a návrh 
kotvení pro ETICS 

9.1 Jiné zadání: tepelné posouzení plášt�
Skladba: 

1. vn�jší jednosložková omítka Baumit DuoTop – tl. 1,5 mm  
2. univerzální základní penetra�ní nát�r Baumit UniPrimer 
3. vyrovnávací a armovací vrstva z lepící a st�rkové malty na bázi cementu Baumit 

DuoContact a armovací vrstva ze sklotextilní sí�oviny Baumit DuoTex – tl. 3 
mm 

4. tepeln� izola�ní vrstva z expandovaného polystyrenu Baumit EPS F – tl. 160 
mm 

5. lepící a st�rková z lepící malty na bázi cementu Baumit DuoContact – tl.10mm  
6. nosná vrstva ze zdiva Ytong P2 – 400 (300x249x599 mm) 
7. vnit�ní omítka z vyrovnávací a armovací vrstvy z lepící a st�rkové malty na bázi 

cementu Baumit DuoContact a armovací vrstvy ze sklotextilní sí�oviny Baumit 
OpenTex – tl. 3 mm 

8. štuková omítka Baumit FeinPutz Extra – tl 2 mm 
9. malba HET klasik 

1. Omítka Baumit DuoTop 

	 = 0,7 Wm-1K-1

R1 = d/	

R1 = 0,0015/0,7 = 0,002 m2KW-1 
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3. St�rka Baumit DuoContact + armvací vrstva Baumit DuoTex 

	 = 0,83 Wm-1K-1

R3 = d/	

R3 = 0,003/0,83 = 0,004 m2KW-1 

4. Tepelná izolace Baumit EPS F

	 = 0,04 Wm-1K-1

R4 = d/	

R4 = 0,16/0,04 = 4,000 m2KW-1 

6. Zdivo Ytong 

	 = 0,101 Wm-1K-1

R6 = d/	

R6 = 0,3/0,101 = 2,970 m2KW-1 

7. Vnit�ní omítka 

	 = 0,83 Wm-1K-1

R7 = d/	

R7 = 0,005/0,83 = 0,006 m2KW-1

Rt = 
R

Rt = 0,002 + 0,004 + 4 + 2,97 + 0,006 = 6,982 m2KW-1 

Uid = 1/ (Rsi + Rt + Rse) 

Uid = 1/(Rsi + 4,38 + Rse) 

Uid = 1/(0,13+ 6,982 +0,04) 

Uid =0,14 Wm-2K-1 
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U = Uid +�U = 0,14 + 0,02 = 0,16 Wm-2K-1

Podmínka: 

U < Un 

0,16 Wm-2K-1 < 0,25 Wm-2K-1 (doporu�ená hodnota) 

Podmínka pro svislé nosné konstrukce vyhoví dle �SN 73 0540-2:2011+Z2012 

doporu�enému sou�initeli prostupu tepla. 

Sou�initel U pro panely Kingspan s izola�ním jádrem tl. 120 mm je U = 0,187 Wm-2K-1

	 sou�initel tepelné vodivosti [Wm-1K-1] 

d tlouš�ka vrstvy [m] 

R tepelný odpor vrstvy [m2KW-1] 

Rt odpor p�i prostupu tepla [m2KW-1] 

Rsi odpor p�i p�estupu tepla na vnit�ním povrchu [m2KW-1] 

Rse odpor p�i p�estupu tepla na vn�jším povrchu [m2KW-1] 

�U p�ibližný vliv tepelných most� u konstrukce tém�� bez tepelných most� 0,02  

U sou�initel prostupu tepla [Wm-2K-1] 

Un normový sou�initel prostupu tepla [Wm-2K-1] 

9.2 Návrh kotvení pro ETICS 
  
 V systému kotveném s dopl�kovým lepením veškeré síly zp�sobené zatížením 
v�trem dle normy �SN EN 1991- 1-4. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – �ást 1-4: 
Obecná zatížení – Zatížení v�trem musí být schopny p�enést mechanické upev�ovací 
prost�edky – hmoždinky. 
 Volba typu hmoždinky (s plastovým trnem, kovovým trnem, zatloukací, 
šroubovací nebo nast�elovací) závisí na druhu podkladní konstrukce, použité tepelné 
izolace, hmotnosti zateplovacího systému a požadavcích z hlediska požární bezpe�nosti. 
P�i kotvení fasádního systému do hmotnosti 10 kg/m2 se používají hmoždinky s 
plastovým trnem, nad 10 kg/m2 a do 25 kg/m2 hmoždinky s ocelovým trnem p�ípadn�
šroubem. Dle ETAG 014 jsou talí�ové hmoždinky s ohledem na druh podkladu 
rozd�leny do p�ti skupin s ozna�ením A,B,C,D a E. (viz. tabulka 1) 
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V našem p�ípad� se jedná o tvárnice YTONG, tedy kategorie E. 
 P�i kotvení se musí dodržet minimální efektivní kotevní délka. Kotevní délka 
se liší v závislosti na druhu podkladu (viz tabulka 2) 

Tabulka 1 – Druhy podkladního materiálu [3] 

Tabulka 2 – Efektivní hloubka kotvení [3] 
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 Obecn� musí být hloubka vrtaného otvoru hlubší o 10 mm až 15 mm. V našem 
p�ípad� musíme použít hmoždinku délky 240 mm p�i tlouš�ce tepelné izolace 160 mm. 
P�i zateplování obvodového plášt� bude použit polystyren Baumit EPS 70F tl. 160 mm 
s plošnou hmotností 2,1 kg/m2. P�i realizaci budou použity zatloukací talí�ové 
hmoždinky s plastovým trnem Baumit SDX 8x240 vhodné pro kotvení do pokladu t�ídy 
E, tedy autoklávový pórobeton P2 až P7 dle ETAG 014. 
 Návrh po�tu hmoždinek na m2 se m�že provést dle zjednodušeného postupu 
dle normy �SN 73 2902. Použije se menší hodnota z: 
- protažení hmoždinky izolantem 

Rd.hm= 0,68 * Rpanel / �MB = 0,68 * 0,48 / 1,2 = 0,27 kN 
Rpanel - pr�m�rná (st�ední) hodnota odolnosti proti protažení na jednu hmoždinku 
umíst�nou v ploše desky tepelné izolace, pro systém Baumit DuoContact s hmoždinkou 
SDX 8x240 je hodnota 480 N. 
�MB���díl�í sou�initel bezpe�nosti protažení hmoždinky tepelnou izolací, pro EPS = 1,2 
- únosnost hmoždinky v podkladu 

Rd.hm = NRk / �MC = 0,6 / 2,5 = 0,24 kN 
NRk��- charakteristická hodnota únosnosti zvoleného typu hmoždinky, pro hmoždinky 
Baumit SDX je to 600 N. 
�MC - díl�í sou�initel bezpe�nosti p�i montáži hmoždinky, který vyjad�uje vliv druhu 
podkladu ve vztahu ke konstrukci hmoždinky a zp�sobu její montáže. Pro zp�sob 
montáže zatlu�ením do autoklávového pórobetonu je sou�initel 2,5. [2] 
Rd.hm  = 0,24 kN, dle tab. 6 ( �SN 73 2902) => t�ída únosnosti hmoždinky 0,25 na m2. 
- pro oblast Brno je v�trová oblast II 
- kategorie terénu II - oblasti s nízkou vegetací a izolovanými p�ekážkami (stromy, 

budovy) vzdálenými od sebe nejmén� 20-ti násobek výšky p�ekážek 
Dle tabulky 3 bude použito ke kotvení celé plochy fasády minimáln� 8 ks hmoždinek 
na m2, schéma kotvení viz obr. 3. 

Tabulka 3 – Po�ty hmoždinek pro zjednodušený návrh [4] 
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Zdroje 

[1] https://maps.google.cz/
[2] http://atelier-dek.cz/docs/atelier_dek_cz/publikace/PROJEKCNI-
PRIRUCKY/fasady-etics-2013-01.pdf
[3] ETAG 014 �ídící pokyn pro evropská technická schválení Plastové kotvy pro 
kotvení vn�jšího kontaktního tepeln� izola�ního systému s omítkou 
[4] �SN 73 2902 Vn�jší tepeln� izola�ní kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a 
použití mechanického upevn�ní pro spojení s podkladem 

Obr 3 – Schéma kotvení 8 ks/m2 [2] 
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 Úvod: 
 Vnitrostaveništní doprava je �ešena v p�íloze �. 4 Koordina�ní výkres 
s vnitrostaveništní dopravou. Dopravu materiálu bude zajiš�ovat dodavatel. Dopravu 
zdícího materiálu bude zajiš�ovat nákladní automobil MAN 26.414 s t�íosým valníkem 
s hydraulickou rukou ze stavebnin Mlénský s.r.o. vzdálený 2,2 km od staveništ�. 
Dopravu tepeln� izola�ních desek zajistí taha� DAF XF 440 FT s plachtovým náv�sem 
Wielton také ze stavebnin Mlénský s.r.o. Dovoz lešení a n�žkové plošiny bude zajišt�no 
nákladním automobilem AVIA D120 - 185 L z p�j�ovny Ramirent s.r.o. vzdálené 2,7 
km od staveništ�. Odvoz odpadu ze stavby zajistí také nákladní automobil AVIA D120 
- 185 L na skládku SITA CZ a.s. vzdálené 2,7 km. Podrobné informace o trasách jsou 
obsaženy v p�íloze �.1 Situace širších dopravních vztah�.
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 Úvod: 

 Pro následující stavebn� technologickou etapu byl zpracován následující 
rozpo�et. Sou�ástí položkového rozpo�tu je i výkaz vým�r. Rozpo�et je rozd�len na 2 
stavební objekty: skladovací �ást a administrativní �ást. Položkový rozpo�et je v p�íloze 
�. 19 Položkový rozpo�et v�etn� výkazu vým�r pro variantu A. 
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1 Obecná charakteristika 

1.1 Obecná charakteristika objektu 
�

� Objekt je d�len na dvoupodlažní administrativní �ást a jednopodlažní 
skladovací �ást, která je na výšku dvou podlaží. 
 St�echa je plochá jednopláš�ová, nosnou funkci tvo�í trapézové plechy 
p�ipevn�né na prefabrikovaný železobetonový st�ešní vazník. Nosný systém 
obvodového plášt� je skeletový montovaný železobetonový systém typu S1.2. Sloupy 
jsou založeny v základových kalichových patkách, které jsou uloženy na 
železobetonových pilotách t�ídy betonu C25/30 XC1, ocel t�ídy B500B. Prefabrikované 
prvky jsou tvo�eny z betonu pevnostní t�ídy C30/35, ocel t�ídy B500B. Osová 
vzdálenost sloup� v obou sm�rech je 6000 mm. Konstruk�ní výška podlaží je 4020 mm. 
Vodorovné stropní konstrukce jsou tvo�ené prefabrikovaných p�edpjatých 
železobetonových stropních panel� SPIROLL délky 12 000 mm. 

Obvodové zdivo mezi sloupy je uloženo na prefabrikovaných železobetonových 
prazích s vestav�nou izolací, uložených na základových patkách. Základový práh se 
opat�í asfaltovým penetra�ním lakem DenBit BR – ALP (81.12) a na n�j se nataví 
oxidovaný asfaltový pás Elastek 40 special mineral tl. 4 mm. Zdivo je tvo�eno 
pórobetonovými tvárnicemi YTONG P2 – 400, 300x249x599 mm na tenkovrstvou zdící 
maltu YTONG. 

Obvodový pláš� bude zateplen vn�jším kontaktním zateplovacím systémem 
ETICS. Tepelný izolant Baumit EPS F s tlouš�kou izolantu 160 mm. Zateplení soklu 
bude z extrudovaného polystyrenu Baumit Austrotherm s tlouš�kou izolantu 120 mm. 
Okna a dve�e jsou hliníkové od firmy Vekra s 3 komorovým systémem a tepeln�
izola�ním dvojsklem U= 1,0 W/m2K. 

Vnit�ní omítky budou tenkovrstvé složené z vyrovnávací vrstvy z lepidla Baumit 
DuoCotanct a armovací tkaniny Baumit OpenTex. Finální vrstvu bude tvo�it štuková 
omítka Baumit FeinPutz Extra se st�íkaným nát�rem HET klasik bílé barvy. Venkovní 
parapety a atika budou provedeny z poplastovaného plechu LINDAB. 

1.2 Obecná charakteristika procesu 
�

Základový práh se opat�í asfaltovým penetra�ním lakem DenBit BR – ALP 
(81.12) a na n�j se nataví oxidovaný asfaltový pás Elastek 40 special mineral tl. 4 mm. 

Obvodové zd�né konstrukce budou provedeny z pórobetonových tvárnic 
YTONG P2 – 400, 300x249x599 mm na tenkovrstvé lepidlo YTONG. První �ada 
tvárnic se bude pokládat na zakládací tepeln� izola�ní maltu YTONG. Po vyzd�ní se do 
otvor� ukotví dve�ní a okenní hliníkové rámy Vekra Futura Panel s t�íkomorovým 
systémem. Dále se do rám� vloží sklen�né výpln� z izola�ního dvojskla. Po osazení 
oken se p�ipevní vnit�ní plastové parapety TOPSET. Dále se provedou vnit�ní 
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tenkovrstvé omítky složené z armovací podkladní vrstvy tvo�ené lepicí maltou Baumit 
DuoContact a armovací tkaninou Baumit OpenTex. Finální vrstvu bude tvo�it štuková 
omítka Baumit FeinPutz Extra, která se bude d�lat pouze v administrativní �ásti 
objektu, skladovací �ást sta�í omítnout pouze lepící st�rkovou maltou s armovací 
tkaninou na požadavek investora. Jako nát�r bude použit HET klasik bílé barvy, který se 
bude nanášet st�íkáním, bez p�edchozí penetrace, také pouze v administrativní �ásti. 

2 P�ipravenost

2.1. P�ipravenost stavby 
�

Na stavb� budou hotovy nosné svislé a vodorovné prvky, tzn. sloupy uložené 
v kalichových patkách a sloupy ve druhém pat�e. Ve vodorovném sm�ru to jsou stropní 
panely, základové prahy, ztužidla a pr�vlaky. Bude hotova nosná vodorovná konstrukce 
pro oplášt�ní st�echy z trapézových plech�. Pokud je rozdíl na základovém prahu mezi 
nejvyšším a nejnižším bodem v�tší jak 20 mm, je nutné obstarat zakládací maltu navíc. 

2.2. P�ipravenost staveništ�
�

Vjezd na staveništ� je zajišt�no p�íjezdovou cestou ze silnice, která se napojuje k 
p�ilehlé komunikaci �. 430. Inženýrské sít� se nacházejí vedle p�ilehlé komunikace a 
prochází pod p�íjezdovou cestou na staveništ�. Staveništ� je vybaveno kontejnerem s 
kancelá�í stavbyvedoucího, kontejnerem se šatnami, skladovacím kontejnerem a 
sanitárním kontejnerem s fekálním tankem. Sociální za�ízení je nutné napojit na 
do�asné staveništní p�ípojky (fekální tank, vodovodní p�ípojka, plyn, elektrická 
p�ípojka). Staveništ� bude oploceno po celém svém obvodu, krom� západní strany, kde 
se využije stávající oplocení, mobilním plotem o výšce 2,0 metru a délce 164,5 m. 

3 Materiály, doprava, skladování 

Podrobný výpo�et je uveden v oddílu „Položkový rozpo�et a výkaz vým�r pro 
stavebn� technologickou etapu“ str. 29 v této bakalá�ské práce.

3.1 Materiál 
�

Výpo�et materiálu bude rozd�len na administrativní a skladovací �ást, u 
administrativní bude podrobn�jší d�lení na jednotlivá patra. 
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3.1.1 Materiál pro administrativní �ást - 1.NP 
�

Tabulka 4: Materiál pro administrativní �ást 1. NP

Ostatní materiál:

2x Hliníkové dve�e Vekra Futura Standart s nadsv�tlíkem: š x v 2360 x 3060 mm 

1x Hliníkové dve�e Vekra Futura Standart s nadsv�tlíkem: š x v 1900 x 3060 mm 

1x Hliníkové okno Vekra Futura Standart: š x v 2640 x 2500 mm 

1x Hliníkové okno Vekra Futura Standart: š x v 3200 x 2500 mm 

1x Hliníkové okno Vekra Futura Standart: š x v 4640 x 2500 mm 

2x Hliníkové okno Vekra Futura Standart: š x v 5000 x 2500 mm 

Název 
Obsah 
balení 

Pot�eba  Spot�eba 
Objem 

spot�eby 
+ ztratné Po�et balení

YTONG P2 – 400 
300x249x599 mm 

30 ks 74,79 m2 6,67 ks/m2 499 ks 514 ks 18 palet 

Penetra�ní lak        
DEK - Penetral 

ALP 
 4,5 kg 11,49 m2 0,3 kg/ m2 3,4 kg 3,6 kg 1 plechovka 

Hydroizolace  
Elastek 40 special 

mineral 
7,5 m2 11,49 m2 1  m2/m2 1,5 ks 1,7 ks 2 role 

Tenkovrstvá zdící 
malta YTONG 

17 kg 74,79 m2 4,2 kg/m2 314,1 kg 330 kg 20 pytl�

Zakládací malta 
YTONG 

15 kg 38,3 m 5,1 kg/m 195,3 kg 205 kg 13 pytl�

Vnit�ní omítka 
Baumit 

DuoContact 
25 kg 87,85 m2 3,5 kg/m2 307,5 kg 322,9 kg 13 pytl�

Výztužná perlinka 
Baumit OpenTex 

50 m2 87,85 m2 1,1 m/m2 96,6 m2 106,3 m2 3 role 

Hliníkový rohový 
profil ETICS ALU 

2,5 m 
1 ks 51,6 m 0,4 ks/bm 20,6 ks 21,6 ks 22 ks 

Vnit�ní parapet 
TOPSET 5m 

1 ks 5 ks 1 ks/otvor 5 ks - 5 ks 

Štukové omítka 
Baumit FeinPutz 

Extra 
25 kg 87,85 m2 2,4 kg/m2 210,6 kg 221,1 kg 9 pytl�

Malba HET klasik 12 kg 87,85 m2 0,125 kg/ 
m2 11 kg 11,2 kg 1 plechovka 
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3.1.2 Materiál pro administrativní �ást - 2.NP 
�

Tabulka 5: Materiál pro administrativní �ást 2. NP 

Ostatní materiál:

6x Hliníkové okno Vekra Futura Standart: š x v 5000 x 1750 mm 

Název 
Obsah 
balení 

Pot�eba  Spot�eba 
Objem 

spot�eby 
+ ztratné Po�et balení

YTONG P2 – 400 
300x249x599 mm 

30 ks 95,34 m2 6,67 ks/m2 635,9 ks 648 ks 22 palet 

P�eklad – ocelový 
nosník I 180x5500 

mm 
1 ks 6 otvor� 2 ks/otvor 12 ks - 12 ks 

Vnit�ní parapet 
TOPSET 5m 

1 ks 6 ks 1 ks/otvor 6 ks - 6 ks 

Tenkovrstvá zdící 
malta YTONG 

17 kg 95,34 m2 4,2 kg/m2 400,2 kg 420,5 kg 25 pytl�

Zakládací malta 
YTONG 

15 kg 44,8 m 5,1 kg/m 228,5 kg 240 kg 16 pytl�

Vnit�ní omítka 
Baumit 

DuoContact 
25 kg 108,09 m2 3,5 kg/m2 378,3 kg 397,2 kg 16 pytl�

Výztužná perlinka 
Baumit OpenTex 

50 m2 108,09 m2 1,1 m/m2 118,9 m2 130,8 m2 3 role 

Hliníkový rohový 
profil ETICS ALU 

2,5 m 
1 ks 51,0 m 0,4 ks/bm 20,4 ks 21,42 ks 22 ks 

Štukové omítka 
Baumit FeinPutz 

Extra 
25 kg 108,09 m2 2,4 kg/m2 259,2 kg 272,2 kg 11 pytl�

Malba HET klasik 8 kg 108,09 m2 0,125 kg/ 
m2 13,5 kg 13,8 kg 2 plechovky
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3.1.3 Materiál pro skladovací �ást a atiku 
�

Tabulka 6: Materiál pro skladovací �ást 

1x Hliníkové dve�e Vekra Futura Standart: š x v 1000 x 2100 mm 

2x garážová vrata Vekra Elegant: š x v 3500 x 3000 mm 

Název 
Obsah 
balení 

Pot�eba  Spot�eba 
Objem 

spot�eby 
+ ztratné Po�et balení

YTONG P2 – 400 
300x249x599 mm 

30 ks 457,06 m2 6,67 ks/m2 3048 ks 3201 ks 107 palet 

YTONG P2 – 400 
atika 

30 ks 135,9 m2 6,67 ks/m2 906,4 ks 924,6 ks 31 palet 

Penetra�ní lak        
DEK - Penetral 

ALP 
9 kg 22,15 m2 0,3 kg/ m2 6,6 kg     7 kg 1 plechovka 

Hydroizolace  
Elastek 40 special 

mineral 
7,5 m2 22,15 m2 1  m2/m2 22,15 ks 22,15 ks 3 role 

P�eklad – ocelový 
nosník I 180x5500 

mm 
1 ks 2 otvory 2 ks/otvor 4 ks - 4 ks 

P�eklad – YTONG 
NOP II/4/23 

300x249x1300mm
1 ks 1 otvor 1 ks/otvor 1 ks - 1 ks 

Tenkovrstvá zdící 
malta YTONG 

17 kg 457,06 m2 4,2 kg/m2 1919 kg 2015 kg 119 pytl�

Zakládací malta 
YTONG 

15 kg 56 m 5,1 kg/m 285,6 kg 299,9 kg 20 pytl�

Vnit�ní omítka 
Baumit 

DuoContact 
25 kg 458,06 m2 3,5 kg/m2 1603 kg 1683 kg 68 pytl�

Výztužná perlinka 
Baumit OpenTex 

50 m2 458,06 m2 1,1 m/m2 503,9 m2 513,9 m2 11 rolí 

Hliníkový rohový 
profil ETICS ALU 

2,5 m 
1 ks 24,5 m 0,4 ks/bm 9,8 ks 10,3 ks 11 ks 
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3.2 Doprava materiálu 
�

3.2.1 Primární 

Palety s tvárnicemi, p�eklady a maltou budou dovezeny nákladním automobilem 
s hydraulickou rukou z prodejny stavebních materiál� Mlénský s.r.o. vzdálené 2,4 km 
od stavby. 

3.2.2 Sekundární 

Palety s tvárnicemi a zdící maltou se rozvezou po pracovišti v pat�i�né 
vzdálenosti od zdi paletovým vysokozdvižným vozíkem YALE GDP 25 VX. Ve 2. NP 
se palety po pat�e rozvezou ru�ním paletovým vozíkem.  

3.3 Skladování materiálu 
�

�ást palet s tvárnicemi, p�eklady a zdící maltou budou umíst�ny uvnit� objektu. 
Zbytek palet s tvárnicemi bude uložen na zpevn�ném povrchu na staveništi, viz p�íloha 
�. 5 Za�ízení staveništ� pro variantu A. Palety s maltou budou p�ikryté plachtou, aby 
nedošlo k jejímu navlhnutí a znehodnoceni. P�eklady budou podloženy d�ev�nými 
hranoly 100 x 100 mm nebo paletami v 1/5 rozp�tí p�ekladu, p�ípadn� ješt� uprost�ed. 
Pásy hydroizolace se musí skladovat na výšku v uzamykatelném kontejneru. 

4 Obecné pracovní podmínky 

P�íjezdová cesta bude napojená z p�ilehlé komunikace �. 430. Skládky materiálu 
budou umíst�ny v prostoru staveništ� zpevn�ny a odvodn�ny. Na staveništi budou 
umíst�ny stavební bu�ky TOI TOI pro pot�eby pracovník� a jeden uzamykatelný sklad. 
Jako skladovací prostor m�že být využit prostor skladu ve vedlejší hale pat�ící firm�
AMAR – Krby Morava. Rozvod elektrické energie bude zabezpe�en pomocí 
staveništního rozvodu elektrické energie, která bude napojena na p�ivedené elektrické 
vedení z místní sít�. Rozvod vody bude napojen na ve�ejnou vodovodní sí�, jako 
zám�sová voda se použije voda z IBC kontejneru umíst�ného poblíž míchacího centra. 
Splašky budou odvád�ny do fekálního tanku o objemu 9 m3, který se bude nacházet pod 
sanitárním kontejnerem. Veškeré stavební práce budou provád�ny v souladu s platnými 
normami a požadavky investora. Jednotlivé pracovní �innosti budou provád�ny za 
p�íznivých klimatických podmínek. B�hem prací musí být teplota vzduchu, zdícího 
lepidla a zdícího materiálu alespo� 5°C. P�i zpracování lepidla je nutné použít pouze 
pitnou vodu nebo vodu odpovídající dle �SN EN 1008. Stavební práce budou 
provád�ny pouze osobami kvalifikovanými v daném odv�tví a budou podrobeni 
instruktáži o provád�ní.  
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5 Vlastní pracovní postup 

5.1 Kladení hydroizolace 
�

Základový práh se musí nejd�íve o�istit. Na místo pod budoucím zdivem se 
aplikuje penetra�ní nát�r DenBit BR – ALP pomocí vále�ku na vnit�ní �ást základového 
prahu o ší�ce 300 mm. Dále se nava�í asfaltová hydroizolace Elastek 40 special mineral
v pásech o ší�ce 300 mm se vzájemným �elním p�esahem 150 mm. Natavená 
hydroizolace nesmí obsahovat vzduchové kapsy. 

5.2 Založení první �ady tvárnic 
�

 Podle projektové dokumentace bude obvodové zdivo z venkovní strany lícovat 
se sloupy. Pro založení první �ady se použije zakládací malta YTONG. Jeden pytel 15 
kg suché maltové sm�si smícháme s 9-10 litry �isté vody. Maltu lze míchat ru�n� v 
samospádové mícha�ce nebo kontinuální mícha�kou. Správn� a dostate�n� namíchaná 
malta má tuhou plastickou konzistenci. Podklad pro nanášení malty musí být pevný, 
�istý a zbavený prachu. Mezi sloupy se napne provázek ve výšce první �ady tvárnic. 
Malta se nanáší zednickou lžící celoplošn� v rovnom�rné vrstv� tl. 20 až 40 mm. �isté 
prachu zbavené tvárnice se kladou do malty a stabilizují se gumovou pali�kou a 
vodováhou srovnáme ve všech sm�rech a také srovnáme do provázku.  Nutno dodržovat 
stejnou tlouš�ku spár. P�ední hrana tvárnice bude p�edsazená o 50 mm p�es základový 
práh. Poloha tvárnic se dá upravovat do 5 minut. �erstvá malta by m�la být podle 
pov�trnostních podmínek zpracována do 1–2 hodin. Musí se zohlednit dve�ní otvory. 
Založení se musí d�lat velmi p�esn�. 

5.3 Zd�ní první výšky 
�

Pro zd�ní druhé �ady se použije tenkovrstvá zdící malta YTONG. Obsah pytle 
(17 kg) se postupn� vsype do vody o množství cca 6,5  litr� a  promíchá se pomalu 
b�žícím elektrickým míchadlem, až vznikne vlá�ná hmota. Po 5 minutách zrání se 
znovu krátce promíchá. Malta má správnou konzistenci, když zachovává drážky vzniklé 
nanášením ozubenou lžící. �erstvá malta je za  normálních teplot zpracovatelná asi 4 
hodiny. Podklad pro nanášení malty musí být pevný, �istý a zbavený prachu. Malta se 
natahuje celoplošn� v  rovnom�rné vrstv� zubatou nanášecí lžící na  vodorovné 
i  na  svislé spáry. Nejd�íve se osadí do malty tvárnice na za�átku a na konci zdiva, které 
srovnáme gumovou pali�kou a vodováhou ve všech sm�rech. Do obou tvárnic se zarazí 
h�ebík s provázkem, který se �ádn� napne, aby nedocházelo k jeho prov�šení. Provázek 
od tvárnice se posune cca o 2 mm. Dále se pokra�uje v kladení prachu zbavených 
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tvárnic do malty a doklepává se gumovou pali�kou tak, aby tvárnice byly od provázku 
cca 2mm a všechny strany tvárnice lícovali s p�ilehlými tvárnicemi. Musí se dbát na to, 
aby spáry m�ly stejnou tlouš�ku 1–3 mm. Poloha tvárnic se dá upravovat do 5 minut. 
Tvárnice se kladou co nejt�sn�ji k sob�, aby vodorovným posouváním po  malt�
nedošlo k jejímu nahrnutí do svislé spáry a vzniku mezery ve sty�né spá�e, která bude 
bez malty. 

�Zd�ní první výšky bude probíhat do výšky 4. �ady tvárnic 1320 mm od zem�
(viz p�íloha �.7 Výkres výšek zd�ní). Svislé p�esahy jednotlivých tvárnic musí být min 
100 mm. Na obvodové zdivo kolmo nenavazuje žádná p�í�ka ani nosná st�na, takže 
není zapot�ebí používat plochých ocelových spojek do zdiva ani kapes. Ale zdivo je 
zapot�ebí kotvit po každém 1 výškovém metru do p�ilehlých sloup� pomocí plochých 
ocelových spojek. 

Po dosažení výšky parapet�, se z projektové dokumentace nazna�í na zdivo 
zednickou tužkou budoucí okenní otvory. V pr�b�hu zd�ní se musí dodržovat svislost a 
vodorovnost zdí. 

5.4 Montáž pomocného pojízdného lešení 
�

 Jako pomocné pojízdné lešení se použije lešení CUTERS o p�dorysných 
rozm�rech 1,3 x 3,1 a výškou 2,3 m. 

Uchopí se rám lešení, bezpe�nostní závla�ka se umístí na kloub ty�e skládacího 
lešení. Celá konstrukce se rozloží a kole�ka zabrzdí. 

Podlážka se usadí na prost�ední p�í�ky rámu a upevní se na n�m rámy zábradlí. 
Pro zajišt�ní rám� zábradlí se umístí bezpe�nostní závla�ky skrz otvory, které se 
nacházejí v podlážkách. 

Horizontály se umístí ve výšce 0,5 a 1,0 m nad podlážkou tak, aby svíraly rámy 
zábradlí. Nakonec se nasadí podlážka do požadované výšky. 

5.5 Zd�ní druhé a t�etí výšky 
�

Druhá výška se bude zdít od výšky 1320 mm do 2570 mm nad zemí a t�etí výška 
od 2570 mm do 3620 mm nad zemí (viz p�íloha �.7 Výkres výšek zd�ní). Ve skladovací 
�ásti se vyzdí pomocí pojízdného lešení zdivo do výšky 3 570 mm nad zemí (13 �ad 
tvárnic). Další �ady se vyzdí z n�žkové plošiny do výšky 7 470 mm. Maximální 
povolená výška vyzd�ní za jeden den z tvárnic tl. 300 mm je 4,5 m. To vyplývá ze 
štíhlostního pom�ru, který je pro nosné zdivo 15, tedy 4,5 / 0,3 = 15. Na lešení se 
vyskládá pot�ebný materiál pro zd�ní a obdobn� se pokra�uje ve zd�ní. Nyní se musí 
vynechat otvory pro okna a v míst� uložení p�ekladu se musí nechat místo pro uložení 
p�ekladu. Zd�ní ukon�íme 1~2 cm pod pr�vlakem (ztužidlem), mezera se vyplní 
trubi�kovou montážní p�nou Den Braven. V 1. NP v administrativní �ásti budou otvory 
až po pr�vlak (ztužidlo). 
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Atika bude vyzd�na až po z�ízení vn�jšího lešení a bude mít výšku 1,125 m. 
Materiál pro vyzd�ní atiky bude dopravován nákladním výtahem. 

5.6 Uložení p�eklad�
�

V 2. NP se budou ukládat na okenní otvory ocelové nosníky tvaru I se osadí 
svoji užší stranu (na výšku) do lože z cementové malty. Z vn�jší strany se opat�í 
tepelnou izolací z XPS. Z vnit�ní strany objektu se po uložení p�eklad� vyzdí zbylá �ást 
nad p�eklady. 

5.7 �ezání tvárnic 
�

�ezání tvárnic se bude provád�t pomocí elektrické pásové pily na zdicí prvky 
YTONG.  

5.8 Pracovní postup p�i osazování dve�ních a okenních výplní 
�

Nejprve se p�ipraví okenní a dve�ní otvory. Otvory proto musí mít správnou 
velikost a pravoúhlost, povrch otvoru musí být maximáln� rovný a ost�ní otvoru je t�eba 
zbavit veškerých ne�istot. Zárove� je t�eba zajistit správnou pevnost podkladu, která 
nap�íklad u parapetního zdiva musí být minimáln� 80 Kg na m2 a také minimalizovat 
vlhkost celého otvoru p�ed jeho osazením. 

Samotná okna a dve�e je nutné p�ed osazením p�ipravit a to p�edvrtáním otvor�
pro ukotvení.  

Po p�íprav� se m�že okno/dve�e usadit do otvoru. V této �ásti montáže jde 
p�edevším o p�enesení váhy okna nebo dve�í do nosné �ásti otvoru a zajišt�ní 
vodorovnosti okna ve všech sm�rech. Okenní rám je nutné v otvoru do�asn� ukotvit, 
vypodložit do správné vodorovné i svislé polohy a poté okno v otvoru �ádn� a na stálo 
ukotvit. 

Dále je t�eba okna/dve�e ukotvit pomocí kotvících šroub� a ocelových kotvících 
pásek. Jakmile dojde ke správnému usazení a ukotvení okna do otvoru, d�ležité je 
p�ipojovací spáru vyplnit polyuretanovou p�nou, která zafixuje okenní rám v otvoru a 
vytvo�í tepeln� izola�ní výpl� kolem celého okna. 

Posledním krokem montáže oken/dve�í je ut�sn�ní a finální úpravy otvoru, 
od�ezání p�ebyte�né montážní p�ny. Dalším krokem je ut�sn�ní vn�jší p�ipojovací spáry 
kolem celého obvodu rámu okna, které brání pronikání vlhkosti z vn�jšku a kondenzaci 
vlhkosti uvnit� spáry. Poté se okenní rámy zasklí izola�ním dvojsklem a ut�sní se 
nama�káním gumového t�sn�ní mezi sklo a rám. S ohledem na velikosti sklen�ných 
výplní se bude v 1. NP zasklívat za pomoci manipulátoru na sklo OSKAR 600. ve 2. NP 
se použijí pro transport ru�ní p�ísavky na sklo. 

Následuje usazení vnit�ních parapet�, instalace lišty a na záv�r celé montáže 
nastavení a se�ízení oken/dve�í. 
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5.9 Pracovní postup pro vnit�ní omítky 
�

P�ed omítáním musí být hotovy všechny p�edešlé práce, jako jsou rozvody 
elekt�iny, vody, odpad� apod. P�ed samotným za�átkem se musí st�ny o�istit od 
p�ípadných nerovností, jako je vyteklá malta ze spár, nerovnosti od zahazování 
elektrických, vodovodních, odpadních a jiných rozvod�. St�rkovou lepící maltu 
p�ipravíme stejným zp�sobem podle bodu 5.3 v tomto technologickém p�edpisu. 

Nejprve se provedou nároží u st�n a okenních a dve�ních otvoru. Pro to se 
použije hliníkový rohový profil. Na ob� strany rohu se nanese lepící hmota o ší�ce min. 
150 mm, poté se do lepící hmoty jemn� p�itla�í hliníkový rohový profil. Po p�iložení se 
vyrovná p�itla�ením do svislé (vodorovné) polohy pomocí vodováhy. Rohový profil a 
p�ipojená sklotextilní sí�ovina se p�est�rkuje a vyrovná lepící hmotou. P�i p�est�rkování 
se musí dbát na to, aby rohový profil nebyl posunut nebo jinak vyveden ze svislé nebo 
vodorovné polohy. 

Na�ežou se sklotextilní sí�oviny pot�ebné délky. Hladkým velkým nerezovým 
hladítkem se na zdivo nanese vrstva st�rkové lepící malty o tlouš�ce optimáln� 3 - 4 
mm a ší�ky 1 pásu sí�oviny, tzn. 1 m. Provedení bude metodou „mokré do mokrého“. 
Do p�ipravené st�rkové malty se vtla�í ve svislých pruzích sklotextilní sí�ovina od shora 
dol�. Sí�ovina musí být mírn� napnutá pro lepší vtlá�ení do lepící malty, vtla�í se 
nejd�íve st�ed a poté vn�jší strany sí�oviny. Dbáme na to, aby nevznikly v sí�ovin�
pr�hyby �i vzdutí. V p�ípad� nutnosti naneseme další vrstvu st�rkové malty pro 
dostate�né krytí sí�oviny. Sí�ovina musí být kryta st�rkovou vrstvou nejmén� 1 mm, 
v místech p�esah� sí�oviny min. 0,5 mm, max. 3 mm p�i použití metody mokré do 
mokrého. Pod sí�ovinou nesmí z�stat prázdná místa bez st�rkové hmoty. Vzájemný 
p�esah pás� musí být min. 100 mm, tento p�esah je nazna�en pruhem na sí�ovin�. P�i 
odstra�ování vzniklého ot�epu ze zast�rkované sí�oviny se musí dbát, aby nedošlo k 
p�ípadnému poškození nebo uvoln�ní sí�oviny. P�i uhlazování se musí minimalizovat 
stopy po hladítku. 

Po dostate�ném vyzrání se m�že provád�t finální povrchová úprava štukovou 
omítkou. Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvol�ujících 
se �ástic, zbavený prachu, nát�ru a solných výkv�t�. Musí být dostate�n� drsný, suchý a 
rovnom�rn� nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.��

Obsah pytle se štukovou omítkou Baumit FeinPutz Extra se smísí v kbelíku 
pomalub�žným míchadlem s 8 l – 9 l zám�sové vody odpovídající na 25 kg suché 
sm�si. Doba mísení je 3–5 min. Vždy se zamísí obsah celého pytle. Štuková omítka se 
nanese velkým nerezovým hladítkem o tlouš�ce vrstvy 2–4 mm. Po zavadnutí se jemn�
vyhladí vhodným hladítkem (filcovým, houbovým), taky aby povrch omítky byl 
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jednolitý bez viditelných vad. Štukovou omítku není vhodné používat jako podklad pro 
obklad.  

P�ed nanesením povrchové úpravy nát�rem HET musí být dodržena 
technologická p�estávka 4 dny. P�ed aplikací nát�ru je pot�eba barvu �ádn� promíchat. 
P�i míchání se postupuje tak, aby nedocházelo k pronikání vzduchu do hmoty a 
nap�n�ní barvy. P�i této velkoplošné aplikaci se bude postupovat st�íkáním AIRLESS, 
HVLP. P�i aplikaci st�íkáním je vhodné p�edem provést zkoušky na konkrétním 
za�ízení. Pokud je podkladem soudržný, nesprašující, málo nasákavý p�vodní nát�r, 
napoušt�cí nát�r není nutný. Všechny pom�cky p�i pracovních p�estávkách chránit proti 
zaschnutí a po práci omýt vodou. V pr�b�hu nanášení a schnutí zajistit d�kladné 
v�trání. 

6 Složení pracovní �ety 

1x vedoucí pracovní �ety – zedník zaklada� s výu�ním listem zedníka 
4x zedník - zedník zaklada� s výu�ním listem zedníka 
3x pomocní pracovníci – p�ísun materiálu, míchání maltové sm�si, �ezání tvárnic, 
nutnost proškolení 
1x obsluha vysokozdvižného vozíku – certifikát pro obsluhu motorových a 
manipula�ních vozík�
2x svá�e� – pr�kaz odborné kvalifikace svá�e�e pro natavování živic 
1x �idi� nákladního automobilu – �idi�ský pr�kaz skupiny C 
2x malí�
3x omítká�

Každý z pracovník� musí spl�ovat požadavky pro výkon dané pracovní �innosti 
a každý z pracovník� byl seznámen s bezpe�nostními p�edpisy a s parametry stavby. 
Každý pracovník je zodpov�dný za jemu sv��ený pracovní úkol nebo jemu sv��ený 
objekt. P�i pln�ní speciálních úkol�, na které pracovník nemá specializaci, musí být 
pracovník �ádn� zaškolený. 

7 Stroje, ná�adí, pom�cky, BOZP 

7.1 Stroje 
�

Podrobný popis stroj� a za�ízení je v oddíle Návrh strojní sestavy. 

7.1.1 Velké stroje 

Nákladní automobil MAN 26.414 s t�íosým valníkem s hydraulickou rukou  
Samohybná pracovní n�žková plošina Haulotte Compact 10 DX 
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Vysokozdvižný vozík YALE GDP 25 VX 
AVIA D120 - 185 L s hydraulickou rukou HMF 735-K2 
Volkswagen Transporter 2,0 l TDI 
Manipulátor na sklo Oskar 600 

7.1.2 Malé stroje 

Nákladní výtah GEDA: 300 Z 
Elektrická pásová pila pórobeton  
Míchadlo Hitachi UM16VST 

    
7.1.3 Ná�adí 

vodováha 2m 
vodováha 1m 
manipula�ní p�ísavka na sklo 
svinovací metr 5m 
pásmo 
gumová palice 
stavební provázek 
h�ebíky 
zednická lžíce 
zednická nanášecí lžíce na lepidlo YTONG – ší�ka 300 mm 
plastový kýbl 15l 
nab�ra�ka 
propanbutanový ho�ák 
zapalova�
zalamovací n�ž + náhradní �epele 
zednické kladivo  
paletový vozík 
pojízdné lešení 
YTONG hoblík 
zednická tužka 
n�žky na plech 
nerezové hladítko velké 490x130 mm 
nerezové hladítko malé 280x130 mm 
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7.1.4 Pom�cky BOZP 

 pracovní rukavice 
 ochranné p�ilby 
 reflexní vesta 
ochranné pracovní boty  
vhodný ochranný oblek 

 8 Kontrola jakosti 

8.1 Kontroly vstupní  
�

Kontrolu provádí stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora.Kontrolují 
p�ipravenost pracovišt�, p�ístupové cesty, oplocení staveništ�. Kontrola projektové 
dokumentace, ochrany životního prost�edí, nakládáni s odpady. Kontrola kvality 
podkladu, polohové a výškové vyty�ení stavby, vyzna�ení p�ípojek el. energie, vody, 
zemního plynu a ve�ejné kanalizace, zajišt�ní základních hygienických podmínek. 
Vodorovnost horního povrchu základového prahu ± 9 mm na 2 m 
Kontrola množství dodávaného materiálu – p�epo�ítá se množství dovezeného materiálu 
(u cihel po�et palet, u p�eklad� po�et jednotlivých kus�). 
Kontrola stavu tvárnic a p�eklad� zda nejsou poškozeny (ulomené rohy, naprasklé, 
nalomené). Kontrola po�tu a kvality zdící malty. Kontrola materiálu pro stavbu lešení 
(po�et díl�ích kus�, kvalita podlážek). Kontrola skladování materiálu.
Kontrola zp�sobilosti pracovník�, stroj� a ná�adí. 
Kontroly se zapíší do stavebního deníku. 

8.2 Kontroly meziopera�ní 
�

Kontrola klimatických podmínek. Dále se provádí se pr�b�žná kontrola stavební 
dokumentace p�i zd�ní. Dále se kontrolují rozm�rové odchylky, svislost, pravoúhlost. 
Sty�ná spára musí být v plné ploše vypln�na maltou. Musí být dodrženo vázání tvárnic 
v jednotlivých vrstvách. P�ekontroluje se osazení hydroizolace, vyzdívání, provazování 
a osazení p�eklad�. Tyto kontroly musí být zapsány do stavebního deníku 

8.2 Kontroly výstupní 
�

Kontrola vazby tvárnic. 
Kontrola okenních a dve�ních otvor�
Kontrola rovinnosti povrchu zdiva: ± 10 mm/m 
Kontrola uložení p�eklad�
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Kontrola dodržení rozm�r� dle projektové dokumentace 
Kontrola t�snosti svislé spáry u všech tvárnic, v p�ípad� nedodržení, se musí spára v 
celé své tlouš�ce vyplnit PUR p�nou 
Kontrola odstran�ní p�ebyte�né malty 
Výsledky kontrol se zapíší do stavebního deníku. 

 Všechny kontroly jsou podrobn� rozepsány v oddíle „Kontrolní a zkušební 
plány“ na str. 102 této bakalá�ské práce. 

9 Bezpe�nost a ochrana zdraví 

Veškeré práce budou provedeny v souladu: 
na�ízením vlády �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a  
ochranu zdraví p�i práci na staveništích, 
na�ízením vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 
p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky a do hloubky,  
na�ízení vlády �. 101/2005 Sb., o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní  
prost�edí, 
na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný provoz 
a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí. 

591/2006 Sb.: 
P�íloha �. 1. - I. Požadavky na zajišt�ní staveništ� 

- II. Za�ízení pro rozvod energie 
P�íloha �. 2. - I. Obecné požadavky na obsluhu stroj� 

- XIII. Stavební výtahy 
- XIV. Spole�ná ustanovení o zabezpe�ení stroj� p�i p�erušení a ukon�ení 
práce 
- XV. P�eprava stroj� 

P�íloha �. 3. - I. Skladování a manipulace s materiálem 
- X. Zednické práce 
- XVI. Sklená�ské práce 
362/2005 Sb.: 

- �lánek I. Zajišt�ní proti pádu technickou konstrukcí 
- �lánek II. Zajišt�ní proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prost�edky 
- �lánek IV. Zajišt�ní proti pádu p�edm�t� a materiálu 
- �lánek V. Zajišt�ní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
- �lánek VII. Do�asné stavební konstrukce 
- �lánek IX. P�erušení práce ve výškách 
- �lánek XI. Školení zam�stnanc� 

BOZP bude podrobn� �ešena v oddíle „Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci“ na str. 
130 této bakalá�ské práce. 
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10 Ekologie 

P�i provád�ní zd�ných konstrukcí je pot�eba minimalizovat vliv �innosti na 
životní prost�edí. Jedná se p�edevším o prašnost, hlu�nost a zne�išt�ní komunikací. 
Používaná mechanizace, musí být v dobrém technickém stavu, aby neobt�žovala okolí 
nadm�rným hlukem. Na stavb� musí být dodržovány �asové limity pro provád�ní 
hlu�ných prací. Mechanizace by m�la být odstavena na zpevn�ných plochách, 
doporu�uje se použití úkapových van pro zachycení olej� a nafty. 

Legislativu v této oblasti �eší zákony a na�ízení: 

- Zákon 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, 

- v.�. 383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, 

- v.�. 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpad�

Tabulka 7: Tabulka odpad� pro zd�ní [9] 

Název odpadu Ozna�ení z katalogu Zp�sob likvidace odpadu 

Cihly 17 01 02 Odvoz na skládku SITA CZ 

D�evo 17 02 01 Odvoz na skládku SITA CZ 

Papírové obaly 15 01 01 Odvoz na skládku SITA CZ 

Sm�sné odpady 15 01 06 Odvoz na skládku SITA CZ 

Asfaltované pásy 17 01 06 Odvoz na skládku SITA CZ 

11 Použité zdroje 

Vyhlášky, na�ízení vlády: 

[1] n.v.�. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a  
[2] ochranu zdraví p�i práci na staveništích, 
[3] n.v.�.. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 

práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky a do hloubky,  
[4] n.v.�. 101/2005 Sb., o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní  
[5] prost�edí, 
[6] n.v.�. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný provoz a 

používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí 
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[7] zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, 
[8] vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 
[9] v.�. 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpad�

Webové zdroje: 

[1] http://www.ytong.cz/cs/content/prospekty.php 
[2] http://www.ytong.cz/cs/docs/Ytong-produktovy-katalog-2016.pdf 
[3] http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/stavebni-system-ytong-rady-a-

doporuceni/ 
[4] https://www.vekra.cz/produkt/okna-futura-panel/ 
[5] http://www.het.cz/cs/interierove-barvy/disperzni-

oteruvzdorne/klasik/product.html?id=3 
[6] http://www.denbraven.cz/denbit-asfaltove-hydroizolace/8112-asfaltovy-

penetracni-lak-denbit-br-alp-33-cz25.html  
[7] http://www.lehman.cz/images/hlinikove_leseni/system-leseni-custers.pdf 
[8] http://www.strojnivybaveni.cz/manipulacni-prisavka-na-sklo-vorel-05302/ 
[9] http://www.ramirent.cz/produkt_289_plosina_haulotte_compact_10_dx.htm 
[10] http://www.cenovasoustava.cz/files/Ztratn%C3%A9%20materi%C3%A1l%C5

%AF%202015-II.pdf
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1 Obecná charakteristika 

1.1 Obecná charakteristika objektu 
�

 Objekt je d�len na dvoupodlažní administrativní �ást a jednopodlažní 
skladovací �ást, která je na výšku dvou podlaží. 
 St�echa je plochá jednopláš�ová, nosnou funkci tvo�í trapézové plechy 
p�ipevn�né na prefabrikovaný železobetonový st�ešní vazník. Nosný systém 
obvodového plášt� je skeletový montovaný železobetonový systém typu S1.2. Sloupy 
jsou založeny v základových kalichových patkách, které jsou uloženy na 
železobetonových pilotách t�ídy betonu C25/30 XC1, ocel t�ídy B500B. Prefabrikované 
prvky jsou tvo�eny z betonu pevnostní t�ídy C30/35, ocel t�ídy B500B. Osová 
vzdálenost sloup� v obou sm�rech je 6000 mm. Konstruk�ní výška podlaží je 4020 mm. 
Vodorovné stropní konstrukce jsou tvo�ené prefabrikovaných p�edpjatých 
železobetonových stropních panel� SPIROLL délky 12 000 mm. 

Obvodové zdivo mezi sloupy je uloženo na prefabrikovaných železobetonových 
prazích s vestav�nou izolací, uložených na základových patkách. Základový práh se 
opat�í asfaltovým penetra�ním lakem DenBit BR – ALP (81.12) a na n�j se nataví 
oxidovaný asfaltový pás Elastek 40 special mineral tl. 4 mm. Zdivo je tvo�eno 
pórobetonovými tvárnicemi YTONG P2 – 400, 300x249x599 mm na tenkovrstvou zdící 
maltu YTONG. 

Obvodový pláš� bude zateplen vn�jším kontaktním zateplovacím systémem 
ETICS. Tepelný izolant Baumit EPS F s tlouš�kou izolantu 160 mm. Zateplení soklu 
bude z extrudovaného polystyrenu Baumit Austrotherm s tlouš�kou izolantu 120 mm. 
Okna a dve�e jsou hliníkové od firmy Vekra s 3 komorovým systémem a tepeln�
izola�ním dvojsklem U= 1,0 W/m2K. 

Vnit�ní omítky budou tenkovrstvé složené z vyrovnávací vrstvy z lepidla Baumit 
DuoCotanct a armovací tkaniny Baumit OpenTex. Finální vrstvu bude tvo�it štuková 
omítka Baumit FeinPutz Extra se st�íkaným nát�rem HET klasik bílé barvy. Venkovní 
parapety a atika budou provedeny z poplastovaného plechu LINDAB. 

 1.2 Obecná charakteristika procesu 
�

 Celá fasáda objektu bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem ETICS 
(External Thermal Insulation Composite Systém) od firmy Baumit. Použije se systém 
Baumit Duo. Jako tepelný izolant se použije Baumit EPS F s tlouš�kou izolantu  
160 mm na lepící maltu Baumit DuoContact. Izola�ní desky se budou kotvit 
zatloukacími talí�ovými hmoždinkami s plastovým trnem Baumit SDX 8x240 vhodné 
pro kotvení do pórobetonu. Ke kotvení celé plochy fasády bude použito minimáln� 8 ks 
hmoždinek na m2 (do každého T spoje a 2 hmoždinky v ploše desky). 
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Omítka se bude skládat z vrstvy lepící st�rkové malty na zateplovací systémy 
Baumit DuoContact s armovací sklotextilní sí�ovinou Baumit DuoTex. Pro vyrovnání 
nasákavosti a zajišt�ní p�ilnavosti podkladu pro finální vrstvu se použije univerzální 
základní nát�r Baumit UniPrimer. Finální vrstvu bude tvo�it jednosložková, 
paropropustná, vodoodpudivá omítka Baumit DuoTop struktury K 1,5.  

Spodní �ást haly do výšky +4,800 m (po spodní hranu okenních otvor� v 2.NP) 
bude provedena v šedé barv� (vzor barvy Baumit Life �. 0924) a horní �ást v bílé barv�
(vzor barvy Baumit Life �. 0019).  

Sokl bude zateplen extrudovaným polystyrenem Baumit Austrotherm XPS TOP 
P GK tlouš�ky 120 mm na lepící maltu Baumit DuoContact. Povrchová úprava soklu 
bude provedena z jednosložkové mozaikové omítky Baumit MosaikTop s barevnými 
kamínky (vzor barvy Baumit Life �. M330). 

2 P�ipravenost

2.1. P�ipravenost stavby 
�

Musí být dokon�eny zd�né obvodové konstrukce s rovinností povrchu ± 10 
mm/m  dle požadavku od výrobce zateplovacího systému. Musí být osazeny výpln�
otvor�. Podklad musí být vždy suchý, dostate�n� vyzrálý, pevný, zbavený ne�istot a 
voln� odd�litelných �ástic, zbavený, výkv�t�, odlupujících se míst, vyteklé malty, 
biotického napadení a aktivních trhlin v ploše.  

P�ed zahájením montáže tepeln� izola�ního sytému by m�ly být též v 
dostate�ném p�edstihu dokon�eny veškeré mokré procesy v interiéru objektu (vnit�ní 
omítky, podlahy, pot�ry apod.). 

2.2. P�ipravenost staveništ�
�

Vjezd na staveništ� je zajišt�no p�íjezdovou cestou ze silnice, která se napojuje k 
p�ilehlé komunikaci �. 430. Inženýrské sít� se nacházejí vedle p�ilehlé komunikace a 
prochází pod p�íjezdovou cestou na staveništ�. Staveništ� je vybaveno kontejnerem s 
kancelá�í stavbyvedoucího, kontejnerem se šatnami, skladovacím kontejnerem a 
sanitárním kontejnerem s fekálním tankem. Sociální za�ízení je nutné napojit na 
do�asné staveništní p�ípojky (fekální tank, vodovodní p�ípojka, plyn, elektrická 
p�ípojka). Staveništ� bude oploceno po celém svém obvodu, krom� západní strany, kde 
se využije stávající oplocení, mobilním plotem o výšce 2,0 metru a délce 164,5 m. 

3 Materiály, doprava, skladování 
Podrobný výpo�et je uveden v oddíle „Položkový rozpo�et a výkaz vým�r pro 

stavebn� technologickou etapu“ na str. 29 v této bakalá�ské práce.
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3.1 Materiál 
Materiál je rozd�len podle etap. 

3.1.1 Materiál – severní a východní fasáda 

Tabulka 8: Materiál pro ETICS – sever + východ 

Název 
Obsah 
balení 

Pot�eba  Spot�eba 
Objem 

spot�eby 
+ ztratné Po�et balení

TI deska Baumit 
EPS F 

3 ks 416,48 m2 2 ks/m2 832,9 ks 849,6 ks 284 balík�

TI deska Baumit 
Austrotherm XPS 

TOP P GK 
4 ks 26,88 m2 2 ks/m2 53,8 ks 54,8 ks 14 balík�

Soklová hliníková 
lišta Baumit 
ETICS 2,5 m 

1 ks 36,38 m 0,4 ks/bm 14,5 ks 14,84 ks 15 ks 

Soklová distan�ní 
podložka 3 mm 

Baumit 
100 ks - - - - 

1 karton na 
všechny 
fasády 

Soklová 
hmoždinka Baumit 

ND-K 6x70 V 
100 ks 36,38 m 3 ks/bm 109 ks 115 ks 1 kartony 

Spojka soklových 
lišt Baumit PV 30 

100 ks 36,38 m 0,4 ks/bm 14,5 ks 16 ks 
1 karton na 

všechny 
fasády 

Kotvení- 
Hmoždinky 
Baumit SDX 

8x240 

50 ks 416,48 m2 8 ks/m2 3334 ks 3398 ks 68 krabic 

Kotvení- 
Hmoždinky 
Baumit SDX 
8x200 (sokl) 

50 ks 26,88 m2 6 ks/m2 161 ks 165 ks 4 krabice 

Venkovní 
parapetní deska 

LINDAB 
 3000 mm 

1 ks 6 otvor� 1 ks/otvor 6 ks - 6 ks 

Venkovní 
parapetní deska 

LINDAB 
 2100 mm 

1 ks 5 otvor� 1 ks/otvor 5 ks - 5 ks 

Venkovní 
parapetní deska 

LINDAB 
 2750 mm 

1 ks 1otvor 1 ks/otvor 1 ks - 1 ks 
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Název 
Obsah 
balení 

Pot�eba  Spot�eba 
Objem 

spot�eby 
+ ztratné Po�et balení

Venkovní 
parapetní deska 

LINDAB 
 3300 mm 

1 ks 1 otvor 1 ks/otvor 1 ks - 1 ks 

Venkovní 
parapetní deska 

LINDAB 
 1750 mm 

1 ks 1 otvor 1 ks/otvor 1 ks - 1 ks 

Parapetní spojka 
LINDAB 

1 ks 6 otvor� 1 ks/otvor 6 ks - 6 ks 

Parapetní lišta 
LINDAB 

1 ks 8 otvor� 2 ks/otvor 16 ks - 16 ks 

LINDAB plech na 
atiku, 3000 mm 

1 ks 61,68 m 0,33 ks/bm 20,4 ks 20,8 ks 21 ks 

Hmožidnka 
zatloukací Ejot 

ND-K-6 6x40mm  
- atika 

100 61,68 m 0,5 ks/bm 30,8 ks 31,2 ks 
1 krabice na 
celou atiku 

Okenní a dve�ní 
p�ipojovací profil 
Baumit ETICS – 
Flexibel 2,4 m 

1ks 105,9 m 0,4 ks/bm 42,4 ks 44,5 ks 45 ks 

Lepící a st�rková 
malta Baumit 
DuoContact 

25 kg 849,1 m2 3,5 kg/m2 2972 kg 3120 kg 125 pytl�

Výztužná perlinka 
Baumit DuoTex 

50 m2 459,5 m2 1,1 m/m2 505,5 m2 515,6 m2 11 rolí 

Hliníkový rohový 
profil ETICS ALU 

2,5 m 
1 ks 73,7 m 0,4 ks/bm 29,48 ks 30,9 ks 31 ks 

Okapni�ka ETICS 
PVC se sí�ovinou 

2,5 m 
1 ks 50,2 m 0,4 ks/bm 20,08 ks 21,1 ks 22 ks 

Penetra�ní nát�r 
Baumit UniPrimer 

25 kg 459,5 m2 0,25 kg/m2 114,9 kg 117,2 kg 5 kybl�

Omítka Baumit 
DuoTop (barva 
bílá Baumit Life 

�. 0019) 

25 kg 233.35 m2 2,5 kg/m2 583,2 kg 612,3 kg 25 kybl�

Omítka Baumit 
DuoTop (barva 

šedá Baumit Life 
�. 0924) 

25 kg 215,62 m2 2,5 kg/m2 538,9 kg 565,9 kg 23 kybl�
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3.1.2 Materiál – západní a jižní fasáda 
�

Tabulka 9: Materiál pro ETICS – západ + jih 

Omítka Baumit 
MosaikTop 

25 kg 26,88 m2 5,5 kg/m2 147,8 kg 155,2 kg 7 kybl�

Název 
Obsah 
balení 

Pot�eba  Spot�eba 
Objem 

spot�eby 
+ ztratné Po�et balení

TI deska Baumit 
EPS F 

3 ks 488,47 m2 2 ks/m2 976,9 ks 996,5 ks 333 balík�

TI deska Baumit 
Austrotherm XPS 

TOP P GK 
4 ks 35,38 m2 2 ks/m2 70,8 ks 72,2 ks 18 balík�

Soklová hliníková 
lišta Baumit 
ETICS 2,5 m 

1 ks 50,98 m 0,4 ks/bm 20,4 ks 20,8 ks 21 ks 

Soklová 
hmoždinka Baumit 

ND-K 6x70 V 
100 ks 50,98 m 3 ks/bm 153,9 ks 156 ks 2 kartony 

Spojka soklových 
lišt Baumit PV 30 

100 ks 50,98 m 0,4 ks/bm 20,4 ks 21 ks 
(1 karton) 

zapo�ten už 
Kotvení- 

Hmoždinky 
Baumit SDX 

8x240 

50 ks 488,47 m2 8 ks/m2 3907 ks 3985 ks 80 krabic 

Kotvení- 
Hmoždinky 
Baumit SDX 
8x200 (sokl) 

50 ks 35,38 m2 6 ks/m2 212,3 ks 216 ks 4 krabice 

Venkovní 
parapetní deska 

LINDAB 
 3000 mm 

1 ks 3 otvory 1 ks/otvor 3 ks - 3 ks 

Venkovní 
parapetní deska 

LINDAB 
 2100 mm 

1 ks 3 otvory 1 ks/otvor 3 ks - 3 ks 

Parapetní spojka 
LINDAB 

1 ks 3 otvor� 1 ks/otvor 3 ks - 3 ks 

Parapetní lišta 
LINDAB 

1 ks 3 otvor� 2 ks/otvor 6 ks - 6 ks 

LINDAB plech na 
atiku, 3000 mm 

1 ks 61,68 m 0,33 ks/bm 20,4 ks 20,8 ks 21 ks 
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3.2 Doprava materiálu 
�

3.2.1 Primární 

Balíky s tepelným izolantem, palety s lepidlem, armovací tkaninu a dopl�kový 
materiál bude dovezen nákladním automobilem DAF XF 440 FT ze stavebnin Mlénský 
s.r.o. vzdálené 2,2 km od stavby. Systémové lešení se doveze nákladním automobilem
AVIA D120 - 185 L z p�j�ovny Ramirent s.r.o. vzdálené 2,7 km od stavby. 

3.2.2 Sekundární 

Palety s lepidlem se rozvezou po pracovišti paletovým vozíkem YALE GDP 25 
VX. Prvky systémového lešení se budou p�epravovat po staveništi také paletovým 
vozíkem, p�i vlastní stavb� lešení se prvky budou dílce svisle p�epravovat ru�n�. Svislá 

Název 
Obsah 
balení 

Pot�eba  Spot�eba 
Objem 

spot�eby 
+ ztratné Po�et balení

Okenní a dve�ní 
p�ipojovací profil 
Baumit ETICS – 
Flexibel 2,4 m 

1ks 28,5 m 0,4 ks/bm 11,4 ks 12 ks 12 ks 

Lepící a st�rková 
malta Baumit 
DuoContact 

25 kg 981,5 m2 3,5 kg/m2 3435 kg 3607 kg 145 pytl�

Výztužná perlinka 
Baumit DuoTex 

50 m2 566,77 m2 1,1 m/m2 623,4 m2  635,5m2 13 rolí 

Hliníkový rohový 
profil ETICS ALU 

2,5 m 
1 ks 13,5 m 0,4 ks/bm 5,4 ks 5,7 ks 6 ks 

Okapni�ka ETICS 
PVC se sí�ovinou 

2,5 m 
1 ks 15 m 0,4 ks/bm 6 ks 6,3 ks 7 ks 

Penetra�ní nát�r 
Baumit UniPrimer 

25 kg 566,77 m2 0,25 kg/m2 141,7 kg 144,5 kg 6 kybl�

Omítka Baumit 
DuoTop (barva 
bílá Baumit Life 

�. 0019) 

25 kg 254,46 m2 2,5 kg/m2 636,1 kg 668 kg 27 kybl�

Omítka Baumit 
DuoTop (barva 

šedá Baumit Life 
�. 0924) 

25 kg 246,51 m2 2,5 kg/m2 616,3 kg 647,1 kg 26 kybl�

Omítka Baumit 
MosaikTop 

25 kg 35,38 m2 5,5 kg/m2 194,6 kg 204,3 kg 9 kybl�
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doprava materiálu (lepidlo, tepelná izolace) a ná�adí bude za pomocí ru�ního stavebního 
vrátku, který je upevn�n v nejvyšším pat�e lešení a taky pomocí stavebního výtahu. 

3.3 Skladování materiálu 
�

Dílce systémového lešení se na staveništi budou skladovat poblíž místa jejího 
vybudování. Systémové lešení je proto nutné hned po dovezení namontovat. Palety s 
lepidlem se umístí uvnit� objektu a budou p�ikryté plachtou, aby nedošlo k jejímu 
navlhnutí a znehodnocení. Balíky s izola�ním materiálem budou také umíst�ny 
v objektu. Ná�adí a jiný drobný materiál se budou skladovat ve uzamykatelném 
skladovacím kontejneru na staveništi. Jako skladovací prostor m�že být využit prostor 
skladu ve vedlejší hale pat�ící firm� AMAR – Krby Morava. 
Z kapacitních d�vod� se bude materiál dovážet na staveništ� postupn� po etapách podle 
postupu prací.  

4 Obecné pracovní podmínky 

4.1 Klimatické podmínky 
�

Teplota vzduchu po dobu provád�ní zateplení technologií ETICS nesmí být nižší 
než + 5 ºC a vyšší než + 30 ºC. P�i zpracování omítky Baumit DuoTop musí být teplota 
vzduchu nad + 5 °C. Obdobn� povrchová teplota podkladu a všech sou�ástí ETICS 
nesmí být nižší než + 5 ºC. 

Po dobu zrání vrstev ETICS  musí být vhodným zp�sobem zajišt�na ochrana 
p�ed dešt�m. P�ed p�ímým slune�ním zá�ením musí být po dobu svého zrání chrán�na 
základní vrstva z lepicí malty, penetra�ní nát�r, omítka. Práce se musí p�i silném v�tru, 
dešti a snížené viditelnosti p�erušit.  

4.2 Všeobecné pokyny pro montáž zateplovacích systém� Baumit 
�

Zákaz svévolného zasahování do tepeln� izola�ních systém�, nap�. montáží 
satelitních antén apod. Dodate�né montáže se musí provést odborným zp�sobem tak, 
aby se zabránilo vnikání vody do tepeln� izola�ního systému a jeho následného 
poškození. Nevyzrálé materiály na bázi cementu v p�ímém kontaktu s titanzinkem 
zp�sobují jeho korozi. 

Zpracovatel je povinen p�ed zahájením prací identifikovat skladbu ETICS 
rozpisem jednotlivých vrstev a komponent� ve stavebním deníku. Montáž ETICS 
mohou provád�t pouze firmy, které jsou nositelem platného osv�d�ení o zaškolení 
svých pracovník� pro provád�ní ETICS. 
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4.3 Vybavenost staveništ�
�

P�íjezdová cesta bude napojená z p�ilehlé komunikace �. 430. Skládky materiálu 
budou umíst�ny v prostoru staveništ� zpevn�ny a odvodn�ny. Na staveništi budou 
umíst�ny stavební bu�ky TOI TOI pro pot�eby pracovník� a uzamykatelný sklad. Jako 
skladovací prostor m�že být využit prostor skladu ve vedlejší hale pat�ící firm� AMAR 
– Krby Morava. Rozvod elektrické energie bude zabezpe�en pomocí rozvodné sk�ín�, 
která bude napojena na p�ivedené elektrické vedení z místní sít�. Rozvod vody bude 
napojen na ve�ejnou vodovodní sí� a odvod splašk� ze sanitárního kontejneru bude do 
fekálního tanku, umíst�ném pod sanitárním kontejnerem. Zám�sová voda pro 
technologické procesy bude v IBC kontejneru o objemu 1000 l poblíž míchacího centra. 
Veškeré stavební práce budou provád�ny v souladu s platnými normami a požadavky 
investora. 

5 Vlastní pracovní postup 

5.1 Montáž lešení 
�

P�ed vybudováním lešení zkontrolujeme rovinnost, únosnost podkladu. P�ípadné 
zásypy, na kterých bude stát lešení, musí být �ádn� zhutn�ny. Lešení budou provád�t 2 
lešená�i a 4 pomocníci. Lešení bude umíst�no od zdi ve vzdálenosti 250 mm. V p�ípad�
nedostate�n� únosné zeminy použijeme pod výškov� nastavitelnou v�etenovou patku 
d�ev�nou roznášecí podložku. Za�ne se na nejvyšším míst�. Pod každou stojkou budou 
vloženy 2 patky, které musí být zasunuty min. 150 mm do stojky. Takhle se postaví 2 
stojky, které se z vn�jší strany opat�í zábradlím a diagonálním zav�trováním. Zábradlí a 
zav�trování se zasune do zámk�, které jsou na stojkách. P�iložením vodováhy na ob�
stojky se lešení p�es výškov� nastavitelné patky urovná do svislé polohy a p�iložením 
vodováhy na zábradlí se urovná do vodorovné polohy. P�ekontroluje se vzdálenost od 
zdi. 
 Po vyrovnání prvního pole se pokra�uje obdobným zp�sobem s výstavbou 
dalších polí lešení. Po výstavb� prvního patra lešení se provede vizuální kontrola a 
kontrola m��ením rovinnosti prvního patra lešení. Tuhle kontrolu provedeme p�ed 
osazením podlážek, kv�li snadn�jší manipulaci lešení. Dále se osadí podlážky na 
vy�nívající trny a na vhodném vnit�ním poli se osadí výstupní/vstupní podlahové dílce 
s integrovaným žeb�íkem. Výstupní podlahové dílce osazujeme v každém pat�e nad 
sebou st�ídav� proti sob�, pro pohodlný a bezpe�ný výstup/sestup. Další patra lešení se 
budou stav�t stejným zp�sobem, navíc na konci lešení se osadí bo�ní zábradlí. Je 
pot�eba, aby v každém pat�e stál nejmén� 1 pracovník pro svislou dopravu dílc� lešení. 
Minimáln� v každém pátém poli bude osazeno diagonální zav�trování. Diagonály se 
osazují pr�b�žn� nad sebou v každém pat�e protism�rn�. V posledním pat�e se z�ídí 
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pouze sloupky na zábradlí. Pracovník, který osazuje dílce lešení, kde není chrán�n proti 
pádu zábradlím, musí být osobn� zajišt�n lanem. Pracovník, který se nachází v prostoru 
lešení, kde je osazeno zábradlí, tak nemusí mít osobní jišt�ní. 
 Kotvení se provádí od druhého patra lešení v každém druhém poli, dále 
v každém pat�e, sou�asn� s výstavbou lešení. Kotvení se provede v míst� stojky 
v nejvyšším míst� patra. P�edvrtá se do zdiva otvor o pr�m�ru 10 mm, do kterého se 
zatlouká hmoždinka. Do hmoždinky se našroubuje kotva s okem, do kterého se zahákne 
kotevní trubka s hákem. Kotevní trubka se p�es spojku p�ipevní na stojku. 

5.2 P�íprava podkladu 
�

Tepeln� izola�ní desky se budou lepit p�ímo na nosné neomítnuté zdivo, v tomto 
p�ípad� je nutné odstranit ze spár vyteklou maltu. U tepeln� izola�ních desek lepené 
formou obvodových pásk� a t�í ter��, které jsou dodate�n� kotveny, je maximální 
hodnota odchylky rovinnosti 10mm/m.  

Podklad nesmí vykazovat výrazn� zvýšenou ustálenou vlhkost ani nesmí být 
trvale zvlh�ován. P�ípadná zvýšená vlhkost se musí snížit vhodnými sana�ními 
opat�eními tak, aby se vlhkost odstranila nebo dostate�n� omezila. Pr�vzdušné 
neaktivní spáry a trhliny v podkladu se ut�sní.  

5.3 Lepení desek tepelné izolace 

5.3.1 Založení soklového profilu 
Zakládací plechový profil se 

usadí do výšky dle PD +0,500 nad 
podlahou. Výška se na st�nu 
nazna�í zna�kovací š��rou. Jako 
soklový profil se použije Baumit 
soklový profil ETICS s okapni�kou 
pro tlouš�ku izolantu 160mm. 
Hliníkový soklový profil se 

p�ipevní soklovou zatloukací hmoždinkou v po�tu cca 3 ks/m. P�i nerovnosti podkladu 
se použije soklová distan�ní podložka (viz obr. 4). Soklové profily se osazují se 
vzájemnými mezerami o ší�ce 2-3 mm a jsou spojeny spojkami soklových lišt PV 30 
(viz obr. 5).  

5.3.2 P�íprava lepící malty 
Lepící malta Baumit DuoContact se nasype do cca 5-6 l zám�sové vody na      

25 kg suché sm�si a promíchá se elektrickým míchadlem Hitachi UM16VST do 
homogenní hmoty bez hrudek. Po cca 5 minutovém odležení a op�tovném krátkém 
promíchání je lepící malta p�ipravena ke zpracování. Vždy zamísíme obsah celého 

Obr. 4: Soklová distan�ní 
podložka [1] 

Obr. 5: Spojka soklových lišt 
[1] 
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pytle. Lepící hmota se v závislosti na klimatických podmínkách musí zpracovat do 1 – 2 
hodin po p�idání zám�sové vody. Do st�rkové hmoty se nesmí p�idávat žádné p�ísady.

5.3.3 Lepení tepeln� izola�ních desek 
Desky se lepí odspoda nahoru p�itla�ením na 

podklad na vazbu (min. p�ekrytí desek p�es spáry je 100 
mm), bez k�ížových spár. Lepí se pomocí obvodového 
ráme�ku širokého min. 70 mm z lepící malty a 2 až 3 
vnit�ních ter�� o pr�m�ru 120 mm (viz obr. 6). Tímto 
zp�sobem lepením se m�že �áste�n� eliminovat p�ípustné 
nerovnosti podkladu. Použije se dostate�né množství 

lepidla tak, aby po p�iložení a p�itla�ení desky k podkladu 
bylo p�ilepeno alespo� 40% plochy desky. K �ezání tepeln�
izola�ních desek se použije ru�ní pila. První �ada desek musí 

být t�sn� p�itisknuta k p�ední hran� soklového profilu. Desky se lepí vždy t�sn� na sraz 
a urovnají se do svislé polohy pomocí 2m vodováhy. Lepicí hmota nesmí p�i jejím 
nanášení z�stat na bo�ních plochách desek tepelné izolace, ani na n� být p�i jejich 
osazování vytla�ena. Pokud k tomu dojde, musí být z t�chto míst neprodlen�
odstran�na. P�ípadné spáry mezi izola�ními deskami o tlouš�ce od 2 mm do 4 mm 
nutno vyplnit nízkoexpanzní polyuretanovou p�nou, spáry o tlouš�ce nad 4 mm vyplnit 
p�í�ezem z izola�ního materiálu. Po zatvrdnutí PUR p�ny se vyteklá p�na za�ízne 
zalamovacím nožem. 

Na nárožích se musí desky tepelné izolace lepit po �adách na vazbu. Desky na 
nároží se lepí s p�esahem oproti kone�né hran� nároží. Po zatvrdnutí lepící hmoty se 
p�esah pe�liv� za�ízne, p�ípadn� zabrousí (viz obr. 7). 

U výplní otvor� se z d�vodu zabrán�ní tvorb� trhlin umís�ují desky tepelné 
izolace tak, aby k�ížení jejích spár bylo min. 100 mm od roh� t�chto otvor� (viz obr. 8). 
Poloha oken a dve�í lícuje s nosným zdivem, proto se budou tepeln� izola�ní desky 
ukládat s dostate�ným p�esahem p�es rám, po zatvrdnutí lepící hmoty se desky v ost�ní 
zbrousí do roviny.  

Obr. 6: Obvodový ráme�ek, 
plocha slepu 40% [1] 

Obr. 7: P�evazba na nároží [1] Obr. 8: Desky u okenního otvoru [1] 
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5.3.4 Broušení povrchu 
 Po zatvrdnutí lepící hmoty, obvykle 1 až 2 dny podle 
klimatických podmínek, se brousí povrch izola�ních desek pro 
dosažení požadované rovinnosti. Požadavek na rovinnost se 
ur�uje podle druhu omítky a její zrnitosti, v našem p�ípad� je 
použita omítka Baumit DuoTop se zrnitostí K 1,5 mm. Odchylka 
rovinnosti nesmí p�evyšovat hodnotu odpovídající velikosti 
maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm, v našem p�ípad�
tedy nesmí být odchylka rovinnosti povrchu v�tší než 2 mm/m. V 
p�ípad�, že požadované rovinnosti nebylo dosaženo, je nutno 

aplikovat vyrovnávací vrstvu. Je-li p�estávka mezi osazením 
polystyrenových desek a provedením základní vrstvy delší než 14 
dní, musí být vn�jší povrch desek p�ebroušen za ú�elem 

odstran�ní degradované povrchové vrstvy. U v�tších nerovností povrchu se broušení 
izola�ních desek se provádí brusným hladítkem s kovovým struhadlem, jinak se použije 
brusné hladítko se smirkovým povrchem. 

5.4 Kotvení hmoždinkami 
�

Pro p�evzetí vlastní hmotnosti tepeln� izola�ního 
systému, sil zp�sobených sáním v�tru a pro dokonalé 
spojení s nosným podkladem se použije mechanické 
kotvení fasádními zatloukacími talí�ovými hmoždinkami 
s plastovým trnem Baumit SDX 8x240 vhodné pro kotvení 
do pórobetonu. Použije se po�et hmoždinek 8 ks/m2, 2 
hmoždinky do plochy izola�ní desky a další v T spojích 
(viz obr. 10). 

� Minimální kotevní délka t�chto hmoždinek je 65 
mm + 10 až 15 mm. S ohledem na tlouš�ku tepeln�
izola�ní desky 160 mm se použije spirálový vrták délky 
250 mm, do betonu se použije vidiový vrták, a vrta�ka 
Makita HP1631K. Hmoždinky se m�žou osazovat až po 

zatvrdnutí lepící hmoty. Otvory vrtat výhradn� v oblasti s lepící hmotou. Pr�m�r vrtáku 
musí odpovídat jmenovitému pr�m�ru d�íku hmoždinky, v našem p�ípad� ��8 mm. Do 
pórobetonu se musí vrtat spirálovým vrtákem bez p�íklepu kolmo k ploše podkladu. 
Zvýšeným tlakem na vrták b�hem vrtání se zpev�uje materiál na st�nách otvoru. Po 
vyvrtání pot�ebné hloubky otvoru se vrták n�kolikrát za b�hu vrta�ky zasune a otvor se 
tím vy�istí.  

Do otvor� se osadí hmoždinky, tak aby jejich talí�ky p�iléhaly k líci tepeln�
izola�ních desek. Pokud je odpor proti usazení hmoždinky v�tší a mohlo by dojít k 
jejímu p�ed�asnému rozev�ení, lze hmoždinku usadit poklepem na talí�ek vedle trnu. Po 
správném usazení se hmoždinka n�kolika údery gumovou palicí upevní tak, aby talí� byl 
zapušt�n do izolantu a povrch hlavy trnu lícoval s povrchem talí�ku.�Chybn� osazená 
nebo jinak deformovaná hmoždinka musí být odstran�na a vzniklý otvor vypln�n 

Obr. 10: Kotevní schéma EPS 
8ks/m2 [1] 

Obr. 9: Broušení 
fasádních desek [1] 
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používaným tepeln� izola�ním materiálem. Následn� poblíž osadit hmoždinku novou. 
Hmoždinky lze vystavovat UV zá�ení po dobu max. 6 týdn�. Špatn� usazená 
hmoždinka, která nelze odstranit, se musí upravit tak, aby nenarušovala rovinnost 
celistvost tepeln� izola�ní vrstvy. V míst�, kde je elektrické vedení nebo bleskosvod 
umíst�n na vn�jší stran�, je nutné p�i hmoždinkování po�ítat s tímto rozvodem, aby 
nedošlo k jeho poškození. Montáž hmoždinek lze provád�t pouze p�i teplotách nad 0 ºC. 
Hmoždinky se nesmí osazovat do zmrzlé konstrukce. 

5.5. Osazení parapet� a oplechování atiky 
�

Vysekáním malého žlabu na obou bocích se p�ipraví ost�ní pro zapušt�ní 
venkovních parapet�. P�ed usazením parapet� se zm��í skute�ná ší�ka otvoru a podle 
toho se upraví délka parapetního plechu LINDAB. Povrch, kam se bude usazovat 
parapet, musí být v mírném spádu od budovy min. 6°, bez prachu a jiných ne�istot. Pro 
dosažení pot�ebného spádu se tepeln� izola�ní deska, na kterou se bude parapet 
pokládat, musí zbrousit nebo v míst� okenního otvoru podložit nap�. XPS nalepený na 
lepící maltu. P�ed samotným položením se musí parapet „nane�isto“ položit bez lepidla 
a montážní p�ny. Pod parapet se vytvo�í ter�e z lepící malty v rozte�ích cca 20 cm. 
Místo se dále navlh�í a zbylá místa se z 80% (s ohledem na expanzi p�ny) vyplní 
instala�ní nízkoexpanzní p�nou pod parapety Soudal. Na parapet se osadí krajní krytky 
a spojky, které se v drážce pro umíst�ní parapetu vyplní silikonem. Parapet se musí 
zasunout do drážky, která je umíst�na na spodní stran� okenního rámu. Po usazení se 
musí parapet zatížit. Po vytvrdnutí montážní p�ny se provede zapravení okolo parapetu. 
Atika se oplechuje také poplastovaným plechem LINDAB. 

5.6 Provedení základní vrstvy 
�

Provád�ní základní vrstvy se na suché a �isté desky tepelné izolace zahajuje 
obvykle po 1 až 3 dnech od ukon�ení lepení desek. Zárove� musí být provedena do 14 
dní po ukon�ení lepení desek, kv�li degradaci od UV zá�ení. Pokud tato lh�ta nebude 
dodržena, musí se celý povrch tepeln� izola�ních desek znova celý p�ebrousit. 

5.6.1 P�íprava st�rkovací lepící malty 

Viz. bod �. 5.3.2 P�íprava lepící malty + s v�tším množstvím zám�sové vody ( 
cca + 1 l) pro lepší zpracovatelnost p�i použití jako st�rkovací lepící malty. 

5.6.2 Okenní a dve�ní p�ipojovací profil 

Pro p�enesení pohyb� mezi ETICS a konstrukcí výpln� o tvoru se použije okenní 
a dve�ní p�ipojovací profily ETICS se sí�ovinou. Pro tento p�ípad, kde poloha okna je 
v lící zdiva, velikost otvoru je 2 až 10 m2 a tl. izolantu je 160 mm, se použije okenní a 
dve�ní p�ipojovací profil ETICS – Flexibel. K lišt� je p�ipojen odlamovací lepící pásek, 
na který se po zatvrdnutí lepidla p�ilepí zakrývací folie pro ochranu výpln� otvor�. 
Pokud je to možné, tak je vhodné profily osazovat vcelku bez napojení. P�i napojení, 
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musí být v míst� styku �ela t�sn� navázána. Integrovaná sí�ovina se vtla�í do st�rkovací 
lepící malty a musí mít minimální p�esah 10 cm s další výztužnou tkaninou. Zkracování 
profil� se musí provád�t speciálními n�žkami pro zkracování lišt.  

5.6.3 Vyztužení nároží 

P�ed vlastním provád�ním základní 
výztužné vrstvy se musí nejd�íve u roh� výplní 
otvor� provést diagonální zesilující vyztužení, a to 
pruhem sklotextilní sí�oviny o rozm�rech min. 
300x200 mm vtla�enou do st�rkovací lepící malty 
(viz obr. 11). Poté se p�ipevní nárožní profily na 
rozích objektu a na rozích ost�ní pomocí rohového 
profilu ETICS ALU se sí�ovinou. Na nároží se 
nanese lepící malta rovným nerezovým hladítkem 
o ší�ce 150 mm na každou stranu rohu a do ní se 
jemn� vtla�í rohový profil ETICS ALU a vyrovná 
se lehkým p�itla�ením vodováhy. Sí�ovina se vtla�í 
a uhladí hladítkem. P�i uhlazování sí�oviny 

z rohového profilu se musí dbát na to, aby rohový profil nebyl posunut ze své 
vyrovnané polohy. P�i navázání profil� se sí�ovinou se musí vlastní t�lo profilu zkrátit 
tak, aby se integrované sí�oviny z obou navazujících profil� vzájemn� dostate�n�
p�ekrývaly, min 100 mm. Profily se musí zkracovat speciálními n�žkami pro zkracování 
lišt. 

5.6.4 Armovací vrstva 

Výztužná vrstva musí obsahovat v celé své ploše tepeln�
izola�ního systému výztuž ze sklotextilní sí�oviny Baumit 
DuoTex. V každém pat�e lešení musí být minimáln� 1 
pracovník. Hladkým velkým nerezovým hladítkem se na 
tepeln� izola�ní desky nanese vrstva st�rkové lepící malty o 
tlouš�ce optimáln� 3 - 4 mm a ší�ky 1 pásu sí�oviny, tzn. 1 m. 
Provedení bude metodou „mokré do mokrého“. Do p�ipravené 
st�rkové malty se vtla�í ve svislých pruzích sklotextilní 
sí�ovina od shora dol�. Sí�ovina musí být mírn� napnutá pro 
lepší vtlá�ení do lepící malty, vtla�í se nejd�íve st�ed a poté 
vn�jší strany sí�oviny. Dbáme na to, aby nevznikly v sí�ovin�
pr�hyby �i vzdutí. V p�ípad� nutnosti naneseme další vrstvu 
st�rkové malty pro dostate�né krytí sí�oviny. Sí�ovina musí být 
kryta st�rkovou vrstvou nejmén� 1 mm, v místech p�esah�

sí�oviny min. 0,5 mm, max. 3 mm p�i použití metody mokré do mokrého. Pod 
sí�ovinou nesmí z�stat prázdná místa bez st�rkové hmoty. Vzájemný p�esah pás� musí 
být min. 100 mm, tento p�esah je nazna�en pruhem na sí�ovin�. P�i odstra�ování 
vzniklého ot�epu ze zast�rkované sí�oviny se musí dbát, aby nedošlo k p�ípadnému 
poškození nebo uvoln�ní sí�oviny. P�i uhlazování se musí minimalizovat stopy po 
hladítku. Rovinnost základní vrstvy je ur�en podle druhu omítky. Hodnota odchylky 

Obr. 11: Dodate�né vyztužení otvoru [1]

Obr. 12: Nanášení 
základní vrstvy [1] 
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rovinnosti na délku jednoho metru nesmí nep�evyšovat hodnotu odpovídající velikosti 
maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm. V tomto p�ípad� se jedná o mezní 
odchylku rovinnosti max. 2,0 mm/m. 

5.7 Provedení kone�né povrchové úpravy 
�

5.7.1 Penetra�ní nát�r 

P�ed nanesením penetra�ního nát�ru se musí 
parapety, výpln� otvor� chránit a kotevní prvky lešení 
zakrýt microtenovou zakrývací plachtou. Penetra�ní nát�r 
se provádí až po dostate�ném vyzrání a vyschnutí základní 
vrstvy. P�i v�tší tlouš�ce základní vrstvy nebo p�i mén�
p�íznivých klimatických podmínkách se tato doba tvrdnutí 
a vysychání st�rkové vrstvy p�im��en� prodlužuje. 

Podklad musí být zbaven od malých nerovností 
p�ebroušením skelným papírem. Penetra�ní nát�r se musí 

p�ed nanášením d�kladn� promísit pomalub�žným 
míchadlem. P�ípadnou úpravu konzistence se m�že provést 
cca 2 dl vody na 25 kg Baumit UniPrimer. Nanášet 

fasádním vále�kem nebo natírat št�tkou, a to stejnom�rn� a bez p�erušení. P�i vyšších 
teplotách se doporu�uje nanášet ve dvou vrstvách. Nát�r se provádí celoplošn�, p�i 
vícenásobném nanášení je nutné dodržet technologickou p�estávku: min. 24 h mezi 
nát�ry. P�ed nanášením kone�né povrchové úpravy se musí dodržet technologická 
p�estávka min. 24 hodin, p�i nep�íznivých klimatických podmínek (velká relativní 
vlhkost vzduchu, mlha) se m�že �as pot�ebný pro zaschnutí penetra�ního nát�ru 
prodloužit. 

5.7.2 Natažení omítky 

Tenkovrstvé probarvené omítky Baumit DuoTop se zrnitostí 1,5 mm jsou 
dodávané v kbelících, jsou již ur�eny k p�ímému zpracování a není povoleno do nich 
cokoli p�idávat. Omítka se p�ed použitím d�kladn� promíchá pomalub�žným 
míchadlem. P�ípadnou úpravu konzistence je možné provést cca 2 dl vody na 25 kg 
Baumit DuoTop. 

Obr. 13: Nanášení penetra�ní 
vrstvy [1] 

Obr. 14: Nanášení finální omítky [1] Obr. 15: Strukturování finální omítky [1] 
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Nejd�íve se omítnou ost�ní u oken a dve�í. Dále se provede horní �ást s bílým 
odstínem a poté spodní s šedým odstínem. Omítka se nanáší ru�n� pomocí nerezového 
hladkého malého hladítka v tlouš�ce zrna, tzn. 1,5 mm (viz obr. 14). Omítka se nanáší 
v celých pruzích zprava doleva (resp. zleva doprava) zp�sobem mokré do mokrého. 
Jednotlivé díl�í plochy nutno provád�t v jednom pracovním záb�ru, k minimalizaci 
vizuálních vad.  

Ihned po natažení resp. po krátkém zavadnutí, se omítka strukturuje krouživým 
pohybem pomocí malého plastového hladítka (viz obr. 15). Pohledov� ucelené plochy 
se musí provád�t v jednom pracovním záb�ru. P�erušení práce je možno pouze na 
nároží a na jiných vodorovných a svislých hranách. Napojení dvou barevných odstín� se 
provede pomocí papírové lepicí pásky. P�i provád�ní se musí papírová páska zav�as, po 
dokon�ení strukturování omítky, odstranit, aby nedošlo ke strhnutí omítky. Po finální 
omítce se o�istí parapety, okenní a dve�ní otvory. 

5.8 Zakrytí otvor� po kotvách od lešení 
�

P�i demontáži lešení se v pr�b�hu budou odstra�ovat kotvy od lešení, které se 
musí následn� vyplnit izola�ním materiálem a zacelit silikátovou omítkou Baumit 
DuoTop. 

5.9 Provedení soklu 
�

P�íprava podkladu 
Shodn� dle bodu „5.2. P�íprava podkladu“ tohoto pracovního postupu. 

Lepení desek tepelné izolace 
Na zateplení soklu se použijí tepeln� izola�ní desky z extrudovaného 

polystyrenu  Baumit Austrotherm XPS TOP P GK tlouš�ky 120 mm. Postup lepení 
desek bude stejný dle bodu „5.3.3 Lepení tepeln� izola�ních desek“ tohoto pracovního 
postupu.   

Broušení povrchu 
Shodn� dle bodu „5.3.4 Broušení povrchu“ tohoto pracovního postupu. 

Kotvení hmoždinkami 
Použijí zatloukací talí�ové hmoždinky s plastovým trnem Baumit SDX 8x200. 

Po�et hmoždinek bude 6 ks/m2. Postup kotvení je shodné dle bodu „5.4 Kotvení 
hmoždinkami“ tohoto pracovního postupu. 

Osazení parapet�
Shodn� dle bodu „5.5 Osazení parapet�“ tohoto pracovního postupu. 

Provedení základní vrstvy 
Shodn� dle bodu „5.6 Provedení základní vrstvy“ tohoto pracovního postupu. 
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Penetra�ní nát�r 
Shodn� dle bodu „5.7.1 Penetra�ní nát�r“ tohoto pracovního postupu. 

Natažení finální omítky 

Povrchová úprava soklu bude provedena z jednosložkové mozaikové omítky 
Baumit MosaikTop s barevnými kamínky. Omítka se natáhne nerezovým malým 
hladítkem v tlouš�ce zrna stejnom�rn� a bez p�erušení.

6 Složení pracovní �ety 
1x vedoucí pracovní �ety - zaškolení pro provád�ní ETICS 
6x zedník-fasádník - zaškolení pro provád�ní ETICS 
3x pomocní pracovníci – p�ísun materiálu, míchání maltové sm�si, �ezání desek, nutnost 
proškolení 
5x montážník lešení 
1x �idi� nákladního automobilu – �idi�ský pr�kaz skupiny C 

Každý z pracovník� musí spl�ovat požadavky pro výkon dané pracovní �innosti 
a každý z pracovník� byl seznámen s bezpe�nostními p�edpisy a s parametry stavby. 
Každý pracovník je zodpov�dný za jemu sv��ený pracovní úkol nebo jemu sv��ený 
objekt. P�i pln�ní speciálních úkol�, na které pracovník nemá specializaci, musí být 
pracovník �ádn� zaškolený. 

7 Stroje, ná�adí, pom�cky BOZP 

7.1 Stroje 
�

7.1.1 Velké stroje 

Taha� DAF XF 440 FT - LOW DECK + Plachtový náv�s s t�ístran� shrnovací plachtou 
Wielton – LOW DECK 

Vysokozdvižný vozík YALE GDP 25 VX 
AVIA D120 - 185 L s hydraulickou rukou HMF 735-K2 
Volkswagen Transporter 2,0 l TDI 

7.1.2 Malé stroje

Míchadlo Hitachi UM16VST 
P�íklepová vrta�ka Makita HP1631K 
Bruska úhlová Makita GA4541C01  
Nákladní výtah GEDA: 300 Z 
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7.1.3 Ná�adí 

vodováha 2m 
vodováha 1m 
svinovací metr 5m 
gumová palice 
zednická lžíce 
plastový kýbl 15l 
nab�ra�ka 
zna�kovací š��ra 
zalamovací n�ž + náhradní �epele 
zednické kladivo  
ru�ní pila na polystyren 
n�žky na plech 
nerezové rovné hladítko velké 490x130 mm 
nerezové rovné hladítko malé 280x130 mm 
plastové hladítko malé 280x130 mm 
mechanická pistole na montážní PUR p�nu 
mechanická pistole na tmely 
hoblík s plechovým struhadlem 
hoblík se smirkovým papírem 
vále�ek 
zárožní št�tec 

7.1.4 Pom�cky BOZP 

pracovní rukavice 
ochranné p�ilby 
reflexní vesta 
ochranné pracovní boty  
vhodný ochranný oblek 
bezpe�nostní úvazek 
bezpe�nostní lano 
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 8 Kontrola jakosti 

8.1 Kontroly vstupní  
�

Kontrolu provádí stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora. 
Kontrola p�ístupových cest, ozna�ení vstup�, oplocení staveništ�,  
Kontrola lešení, odstupu lešení od fasády, stability, kompletnosti, bezpe�nosti, výšky 
zábradlí, kotvení 
Kontrola projektové dokumentace, ochrany živ. prost�edí, kontrola nakládání s odpady 
Kontrola vodovodní, elektrické p�ípojky 
Kontrola rovinnosti podkladu, �istoty podkladu, pevnosti. p�ídržnosti, vlhkosti 
Kontrola druhu, množství, rozm�r�, neporušenosti materiálu, kontrola prohlášení o 
shod� u materiálu, certifikáty, struktura omítky 
Kontrola zp�sobilosti pracovník�, kontrola pr�kaz� a certifikát�, kontrola na omamné 
látky 
Kontrola technického stavu stroj�, kabeláže ru�ních elektrických ná�adí 
Kontrola uskladn�ní materiál�

8.2 Kontroly meziopera�ní 
�

Provádí se pr�b�žná kontrola stavebních prací p�i zateplování. Kontroluje mistr.  
Kontrola klimatických podmínek, vlhkosti vzduchu, rychlosti v�tru, viditelnosti 
Kontrola odstran�ní p�ípadné vlhkosti v podkladu 
Kontrola rovinnosti, pevnosti, osazení soklového profilu 
Kontrola lepící malty, míchání a nanášení lepící malty na tepeln� izola�ní desku 
Kontrola kladení, p�evazby, rovinnosti, celistvosti tepeln� izola�ních desek 
Kontrola množství, rozmíst�ní a pevnosti osazení kotevních hmoždinek 
Kontrola broušení desek do požadované rovinnosti 
Kontrola vyztužení otvor� diagonální p�íložky z armovací perlinky v rozích otvor�
Kontrola rovinnosti, svislosti, nepoškozenosti a napojení hliníkových rohových profil�
Kontrola usazení, sklonu, vodot�snosti a spoje u klempí�ských prvk�
Kontrola p�eložení sí�oviny a krytí u základní vrstvy, kontrola rovinnosti základní 
vrstvy ± 2 mm/m 
Kontrola na�ed�ní, obarvení a nanesení penetra�ního nát�ru po celé ploše 
Kontrola p�ítomnosti penetra�ního nát�ru a napojení jednotlivých partií p�í nanášení 
finální omítky 
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8.2 Kontroly výstupní 
�

Kontrola svislosti, kolmosti a rovinnosti ± 2 mm/m finální omítky 
Kontrola p�echodu mezi odstíny 
Kontrola úpravy otvor� od kotev lešení 
Kontrola celistvosti, provedení detail� a celkového vzhledu 

Všechny kontroly jsou podrobn� rozepsány v oddíle „Kontrolní a zkušební 
plány“ na str. 102 této bakalá�ské práce. 

9 Bezpe�nost a ochrana zdraví 
�

Veškeré práce budou provedeny v souladu: 
na�ízením vlády �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a  
ochranu zdraví p�i práci na staveništích, 
na�ízením vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 
p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky a do hloubky,  
na�ízení vlády �. 101/2005 Sb., o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní  
prost�edí, 
na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný provoz 
a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí. 

591/2006 Sb.: 
P�íloha �. 1. - I. Požadavky na zajišt�ní staveništ� 

- II. Za�ízení pro rozvod energie 
P�íloha �. 2. - I. Obecné požadavky na obsluhu stroj� 
 !XII. Jednoduché kladky pro ru�ní zvedání b�emen 

- XIII. Stavební výtahy 
- XIV. Spole�ná ustanovení o zabezpe�ení stroj� p�i p�erušení a ukon�ení 
práce 
- XV. P�eprava stroj� 

P�íloha �. 3. - I. Skladování a manipulace s materiálem 

362/2005 Sb.: 
- �lánek I. Zajišt�ní proti pádu technickou konstrukcí 
- �lánek II. Zajišt�ní proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prost�edky 
- �lánek IV. Zajišt�ní proti pádu p�edm�t� a materiálu 
- �lánek V. Zajišt�ní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
- �lánek IX. P�erušení práce ve výškách 
- �lánek XI. Školení zam�stnanc� 

BOZP bude podrobn� �ešena v oddíle „Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci“ na str. 
130 této bakalá�ské práce. 
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10 Ekologie 
�

P�i provád�ní zateplování objektu je pot�eba minimalizovat vliv �innosti na 
životní prost�edí. Jedná se p�edevším o prašnost, hlu�nost a zne�išt�ní komunikací. 
Používaná mechanizace, musí být v dobrém technickém stavu, aby neobt�žovala okolí 
nadm�rným hlukem. Na stavb� musí být dodržovány �asové limity pro provád�ní 
hlu�ných prací. Mechanizace by m�la být odstavena na zpevn�ných plochách, 
doporu�uje se použití úkapových van pro zachycení olej� a nafty. 

Legislativu v této oblasti �eší zákony a na�ízení: 

- Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, 

- Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 

- v.�. 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpad�

Tabulka 10: Tabulka odpad� pro ETICS [7] 

Název odpadu Ozna�ení z katalogu Zp�sob likvidace odpadu 

Papírové a lepenkové 
obaly 

15 01 01 Odvoz na skládku SITA CZ 

Plastové obaly 15 01 02 Odvoz na skládku SITA CZ 

Sm�sné obaly 15 01 06 Odvoz na skládku SITA CZ 

D�evo 17 02 01 Odvoz na skládku SITA CZ 

Plasty 17 02 03 Odvoz na skládku SITA CZ �

Zinek 17 04 04 Odvoz na skládku SITA CZ �

Železo a ocel 17 04 05 Odvoz na skládku SITA CZ �

Izolace 17 06 04 Odvoz na skládku SITA CZ �
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11 Použité zdroje 
Vyhlášky, na�ízení vlády: 

[1] n.v.�. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a  
ochranu zdraví p�i práci na staveništích, 

[2] n.v.�.. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 
práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky a do hloubky,  

[3] n.v.�. 101/2005 Sb., o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní  
prost�edí, 

[4] n.v.�. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný provoz a 
používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí. 

[5] zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, 
[6] vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 
[7] v.�. 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpad�

Webové zdroje: 

[1] http://www.baumit.cz/upload/1210 
[2] http://www.baumit.cz/baumit-duo 
[3] http://www.e-parapety.cz/ 
[4] http://www.folie-plachty.cz/ 
[5] http://stavba.tzb-info.cz/zateplovaci-systemy/7534-nova-csn-73-2902-pro-

upevnovani-etics 
[6] http://www.cenovasoustava.cz/files/Ztratn%C3%A9%20materi%C3%A1l%C5

%AF%202015-II.pdf 
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1 Informace o rozsahu a stavu staveništ�, 
p�edpokládané úpravy staveništ�, jeho oplocení, trvalé 
deponie a mezideponie, p�íjezdy a p�ístupy na 
staveništ�
�

Název stavby:  Regionální sklad INTER CARS 

Místo stavby:  Podolí 475 
   664 03 Podolí u Brna 

Dot�ené parcely:  935/28, 935/20, 935/19, 935/18, 935/33   

Charakter stavby:  Novostavba skladovací a administrativní haly 

�ešená �ást:  Technologická etapa provedení zd�ného obvodového plášt�  
   s kontaktním zateplovacím systémem 

 Jako za�ízení staveništ� bude sloužit plocha v blízkosti stavby, která leží na 
parcelách 935/23, 935/20, 935/18, 935/33. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví investora. 
Plocha pozemku kolem objektu je rovinatá. Staveništní komunikace okolo objektu bude 
z podkladní zhutn�né vrstvy št�rkopísku, který dále bude sloužit jako podklad pod 
souvrství zámkové dlažby. Tato zpevn�ná plocha se využije i pro skladování materiálu. 
Staveništní plocha uvnit� objektu bude ze zhutn�ného št�rkopísku pro bezpe�ný pojezd 
vysokozdvižné plošiny a pro transport materiálu pomocí vysokozdvižného vozíku. 

Pro zázemí pracovník� budou využity staveništní kontejnery TOI TOI na 
zhutn�ném št�rkovém podsypu, ve kterém bude kompletní vybavení pot�ebné pro �ízení 
stavby jako kancelá�e, šatny, sprchy, WC a sklady, fekální tank. 

 Po obvodu staveništ�, krom� západní strany, kde se využije stávající oplocení,
bude zhotoveno do�asné mobilní oplocení TOI TOI o výšce 2 m a délkou jednoho pole 
3,472 m. Oplocení bude opat�eno bezpe�nostními sponami a usazeno do patek z 
recyklátu.  

 Pro p�íjezd na staveništ�, z ve�ejné komunikace E430, bude sloužit p�íjezdová 
komunikace o ší�ce v nejužším míst� 7 m a délce 105 m. Tato p�íjezdová komunikace 
se nachází na parcelách 935/26, 935/33. Pro vstup na staveništ� bude sloužit vstupní 
uzamykatelná brána pro vjezd voz� a uzamykatelná branka pro p�ší. Vjezd bude sloužit 
pro zásobování materiálu, odvoz suti, dopravu stroj� a pracovník�. Pro p�ípad nutnosti 
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se dá mobilní oplocení rozebrat, nap�íklad p�i vjezdu nebo otá�ení nákladních 
automobil�.  

2 Významné sít� technické infrastruktury 
�

Objekt bude napojen na sít� technické infrastruktury, které se nachází v areálu 
p�ilehlých hal. Jedná se plynovodní potrubí, deš�ovou kanalizaci, sd�lovací vedení, 
elektrické vedení a vodovodní potrubí. Splašková kanalizace bude vedena do žumpy, 
která se nachází jihozápadn� od rohu objektu. P�ípojky budou vedeny pod zemí 
s pat�i�nými odstupy mezi sebou. 

3 Napojení staveništ� na zdroje vody, elekt�iny, 
odvodn�ní staveništ� apod. 

�

Staveništ� bude napojeno na vodovodní p�ípojku, která bude opat�ena do�asným 
vodom�rem a bude napojena na stavební bu�ky. U míchacího centra bude použit jako 
zdroj zám�sové vody IBC kontejner s objemem 1000 l, který se v p�ípad� nutnosti 
doplní u zdroje vody v areálu. Zdroj elekt�iny bude napojen na elektrom�r a následn� na 
rozvad��, který bude využíván pro rozvod elekt�iny na staveništi. Rozvod kabelu 
nízkého nap�tí po staveništi bude veden v chráni�ce, aby se p�edešlo mechanickému 
poškození. Splašky ze sanitárního kontejneru budou svedeny do fekálního tanku o 
objemu 9 m3, který se bude nacházet p�ímo pod sanitárním kontejnerem. Fekální tank se 
bude pravideln� vyvážet. 

4 Úpravy z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví 
t�etích osob, v�etn� nutných úprav pro osoby s 
omezenou schopností pohybu 

�

Bezpe�nost t�etích osob je zajišt�na standardními bezpe�nostními p�edpisy a 
ustanoveními. Z hlediska charakteru stavby se nep�edpokládá výskyt osob s omezenou 
schopností pohybu. 
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5 Uspo�ádání a bezpe�nost staveništ� z hlediska 
ochrany ve�ejných zájm�

�

Pro bezpe�nost staveništ� z hlediska ochrany ve�ejných zájm� bude staveništ�
oploceno do�asným oplocením o výšce 2 m. Po obvodu oplocení budou vyv�šeny 
výstražné tabulky zákaz vstupu na staveništ�. Po skon�ení pracovní doby se bude 
zamykat vjezdová brána a branka pro p�ší, která taky bude ozna�ena tabulkou zákaz 
vstupu na staveništ�. 

6 �ešení za�ízení staveništ� v�etn� využití nových a 
stávajících objekt�

�

Na východní stran� staveništ� bude umíst�no celkem 5 staveništních bun�k firmy 
TOI TOI o p�dorysných rozm�rech 6 m x 2,5 m a výšky 2,8 m, které budou uloženy na 
zhutn�ný št�rkový podsyp. Bu�ky budou sloužit jako sklad, kancelá� pro 
stavbyvedoucího, kancelá� pro mistra, šatna, sanita (WC + sprchy). Tyto bu�ky budou 
p�ipojeny na staveništní p�ípojku vody a elekt�iny. Sanitární kontejner bude vybaven 
fekálním tankem o objemu 9 m3 z d�vodu nemožnosti p�ipojení na kanaliza�ní p�ípojku. 
Pro zdící materiál bude využita zpevn�ná plocha staveništ� severn� od objektu a taky 
plocha uvnit� realizovaného objektu. Pro materiál pro zateplení se využijí pouze vnit�ní 
prostory realizovaného objektu, z hlediska ochrany materiálu vlivem pov�trnostních 
podmínek. 

7 Popis staveb za�ízení staveništ� vyžadujících 
ohlášení 

�

Žádný objekt za�ízení staveništ� nevyžaduje ohlášení. 



VARIANTA A: ZD�NÝ OBVODOVÝ PLÁŠ�
S KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM 

  Zásady organizace výstavby 
______________________________________________________________________ 
�

���

�

8 Stanovení podmínek pro provád�ní stavby z 
hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví, plán 
bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi 
podle zákona o zajišt�ní dalších podmínek 
bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 

�

P�i realizaci obvodového plášt� je nutno respektovat požadavky na�ízením vlády �. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 
práci na staveništích, na�ízením vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky a do 
hloubky, na�ízení vlády �. 101/2005 Sb., o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a 
pracovní prost�edí, na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky 
na bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí. 

9 Podmínky pro ochranu životního prost�edí p�i 
výstavb�
�

B�hem stavebních prací bude zajišt�no omezení nebo vylou�ení nežádoucích vliv�
na životní prost�edí. Jedná se o minimalizování hluku a prašného prost�edí. Po celou 
dobu stavebních prací bude zajišt�no, aby nedocházelo k zne�išt�ní podzemních vod. 
Jedná se tedy p�edevším nakládání s benzínovými produkty a p�ípadný odvod 
deš�ových vod. S veškerými odpady ze stavebních prací bude nakládáno v souladu se 
zákonem �íslo 185/2001 Sb. Zákon o odpadech, 383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva 
životního prost�edí o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška �. 93/2016 Sb. 
Vyhláška o Katalogu odpad�. 

10 Orienta�ní lh�ty výstavby a p�ehledy 
rozhodujících díl�ích termín�

�

 Datum zahájení výstavby: 5/2016  

 Datum ukon�ení výstavby: 10/2016 
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1 Identifika�ní údaje 

Název stavby:  Regionální sklad INTER CARS 

Místo stavby:  Podolí 475 
   664 03 Podolí u Brna 

Dot�ené parcely:  935/28, 935/20, 935/19, 935/18, 935/33, 935/18, 935/33 

Charakter stavby:  Novostavba skladovací a administrativní haly 

�ešená �ást:  Technologická etapa provedení zd�ného obvodového plášt�  
    s kontaktním zateplovacím systémem 

2 Popis staveništ�
Jako za�ízení staveništ� bude sloužit plocha v blízkosti stavby, která leží na 

parcelách 935/23, 935/20, 935/18, 935/33. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví investora. 
Plocha pozemku kolem objektu je rovinatá.  

3 Základní koncepce staveništ�
Staveništ� je situováno ve východní a severní �ásti pozemku. Nejprve se provede 

oplocení staveništ� a vybudování vnitrostaveništních komunikací. Staveništní 
komunikace okolo objektu bude ze zhutn�né vrstvy št�rkopísku, který dále bude sloužit 
jako podklad pod zámkové dlažby. Tato zpevn�ná plocha se využije i pro skladování 
materiálu. Staveništní plocha uvnit� objektu bude ze zhutn�ného št�rkopísku pro 
bezpe�ný pojezd vysokozdvižné plošiny a pro transport materiálu pomocí 
vysokozdvižného vozíku. Dle výkresu za�ízení staveništ� bude stanovena 
vnitrostaveništní komunikace, skladovací plochy, parkovišt� pro osobní vozidla, 
umíst�ní staveništních kontejner� pro zam�stnance, kontejnery skladovací a sanitární. 

4 Objekty za�ízení staveništ�
Na východní stran� staveništ� bude umíst�no celkem 5 staveništních bun�k firmy 

TOI TOI o p�dorysných rozm�rech 6 m x 2,5 m a výšky 2,8 m, které budou uloženy na 
zhutn�ný št�rkový podsyp. Bu�ky budou sloužit jako sklad, kancelá� pro 
stavbyvedoucího, kancelá� pro mistra, šatna, sanita (WC + sprchy). Tyto bu�ky budou 
p�ipojeny na staveništní p�ípojku vody a elekt�iny. Sanitární kontejner bude vybaven 
fekálním tankem o objemu 9 m3 z d�vodu nemožnosti p�ipojení na kanaliza�ní p�ípojku. 
Fekální tank se bude nacházet pod sanitárním kontejnerem (viz obr. 165). 
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Šatna BK1
Bude opat�ena elektrickým topidlem, zásuvkami a za�ízením. Bude využíván pro 

p�evlékání zam�stnanc�, kte�í se pohybují na stavb�. Bu�ka bude pravideln� uklízena. 
Sk�í�ky v bu�ce budou uzamykatelné. Každá jedna sk�í�ka by m�la p�ipadnout 
jednomu zam�stnanci. Rozm�ry bu�ky jsou 6 x 2,5 x 2,8 m a je napojena na 380 V. Je 
opat�eno vstupními uzamykatelnými dve�mi a jedním oknem. 

�

Obr. 16: Šatna BK1 [1] 

Kancelá� BK1  
Bude fungovat jako �ídící centrum p�i realizaci stavby. Tato bu�ka bude 

opat�ena kancelá�ským nábytkem. Bude zde umíst�n st�l a sk�ín� pro ukládání 
projektové dokumentace. Je stejná jako šatna, liší se jen vybavením interiéru. Rozm�ry 
bu�ky jsou 6 x 2,5 x 2,8 m a je napojena na 380 V. Je opat�eno vstupními 
uzamykatelnými dve�mi a jedním oknem. 

�

Obr. 17: Kancelá� BK1 [1] 

Sanitární kontejner SK1 
Opat�ena boilerem, sprchami a WC. V bu�ce jsou 2 sprchové boxy, 2x pisoár, 

2x záchodová mísa, jeden 200 l boiler, t�i umyvadla a elektrické topidlo. Rozm�ry 
bu�ky jsou 6 x 2,5 x 2,8 m a je napojena na 380 V. P�ívod vody ¾“ a odpadní potrubí 
bude DN 100. Bu�ka bude osazena na fekální tank, který má objem 9 m3.

�

Obr. 18: Sanitární kontejner SK1 [1] 
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Obr. 19: Sanitární kontejner SK1 s fekálním tankem [1] 

Skladový kontejner LK1 
Bude zde skladová bu�ka pro skladování drobného materiálu a ná�adí. Bude 

opat�ena regály a sk�ín�mi. Rozm�ry bu�ky jsou 6 x 2,5 x 2,8 m a je napojena na 380 
V. Sklad není opat�en oknem. Má pouze uzamykatelné dve�e.

�

Obr. 20: Skladový kontejner LK1 [1] 

5 Za�ízení pro provoz staveništ�
Pro provoz staveništ� budou na stavb� z�ízeny sklady a skládky, staveništní 
komunikace, parkovací plochy, oplocení a inženýrské sít� staveništ�. 

5.1 Sklady 

Pro skladování ná�adí a mén� objemného materiálu bude na stavb� umíst�n 
skladový kontejner LK1 velikost 20', 6 x 2,5 m od firmy TOI TOI. Pro 
skladování v�tšího množství materiálu bude využito skaldových ploch p�ímo uvnit�
skladovací haly. 

5.2. Skládky 

Hlavní skládky jsou umíst�né ve skladovací hale viz p�íloha Za�ízení staveništ�. 
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5.3. Staveništní komunikace 

Na staveništi je vybudována zpevn�ná vnitrostaveništní komunikace zhutn�ného 
št�rkopísku, která je umíst�na z východní a severní strany objektu od vjezdu na 
staveništ�.. 

5.4. Parkovací plochy 

Na staveništi bude vytvo�ená št�rková parkovací plocha pro osobní automobily. 
Umíst�ní a rozm�ry viz p�íloha Za�ízení staveništ�. 

5.5. Oplocení 

Celé staveništ� je oploceno mobilním plotem výšky 2 m (viz obr. 4.5.) 
a zabezpe�eno bránou nacházející se v severní �asti pozemku. Brána je opat�ena 
zámkem, aby bylo zabezpe�eno vniknutí nepovoleným osobám na staveništ�. Rozm�ry 
a p�esné umíst�ní brány viz p�íloha Za�ízení staveništ�. 

�

Obr. 21: Mobilní oplocení TOI TOI [1] 

5.6. Inženýrské sít� staveništ�

Elektrická energie pro pot�eby staveništ�

5.7 Zásobování staveništ� vodou 

Q = (� Pn * kn) / (t * 3600) l/s 
Q spot�eba vody v l/s 
Pn spot�eba vody v l na sm�nu 
kn koeficient nerovnom�rnosti pro danou spot�ebu 
t doba, po kterou je voda odebírána hod. 

B - voda pro hygienické a sociální ú�ely 
Pracovníci na staveništi se sprchováním pro 1 pracovníka 40 l 
Po�et pracovník� 13 => 520 l 
Na stavb� bude p�ítomno maximáln� 13 d�lník�. 
Q = (� Pn * kn) / (t * 3600) l/s 
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Voda pro hygienické pot�eby: 
Q = (520 * 2,7) / (8 *3 600) = 0,05 l/s návrh potrubí pro vodu DN 32. 

Stanovení vody pro technologické procesy: 
Voda pro lepící maltu pro zd�ní (lepící malta YTONG): 
 164 pytl� * 6,5 l = 1066 l  
Voda pro zakládací maltu pro zd�ní (lepící malta YTONG) 
 49 pytl� * 9 l = 441 l 
Voda pro st�rkovou maltu na vnit�ní omítky (Baumit DuoContact): 
 97 pytl� * 6 l = 582 l 
Voda pro lepící a st�rkovou hmotu na zateplení (Baumit DuoContact): 
  
Celkem: Q = 2089 l 

IBC kontejner s kapacitou 1000 l se bude muset 3 x doplnit vodou. 

5.8 Zásobování staveništ� elektrickou energii 

S = 1,1*((0,5*P1 + 0,8*P2)2 + (0,7*P1)2)1/2  [kVA] 

1,1 koeficient ztráty elektrické energie 
0,5 a 0,7 koeficient sou�asnosti elektrických motor�
0,8 koeficient sou�asnosti vnit�ního vedení 
S maximální sou�asný zdánlivý p�íkon kVA 
P1 instalovaný p�íkon elektromotor� kW 
P2 instalovaný p�íkon vnit�ního osv�tlení kW 

Tabulka 10: Stanovení p�íkonu P1 

Strojní za�ízení P�íkon [kW] Po�et za�ízení 
[ks] 

Celkový p�íkon [kW] 

Nákladní výtah 1,7 1 1,7 
Pásová pila na 

pórobeton 
0,79 1 0,79 

Míchadlo Hitachi 1,5 1 1,5 
Vrta�ka Makita 0,71 1 0,71 
Úhlová bruska 

Makita 
1,4 1 1,4 

  P1 celkem   6,1 
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Tabulka 11: Stanovení p�íkonu P2 [2] 

Vnit�ní osv�tlení P�íkon [kW] Osv�tlené plochy 
[m2] 

Celkový p�íkon [kW] 

Kancelá�e 0,02 30 0,6 
Šatny, umývárny 0,01 15 0,15 

Sklady 0,008 15 0,12 
  P2 celkem 0,87 

S = 1,1*((0,5*6,1 + 0,8*0,87)2 + (0,7*6,1)2)1/2  =  6,25 kVA 

6 Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 
Všichni pracovníci musí být proškoleni o pracovních podmínkách provád�ného 

procesu. Každý pracovník musí toto proškolení stvrdit podpisem v dané listin�. Každý 
pracovník bude vybaven ochrannými pracovními pom�ckami. 
Jedná se o tyto p�edpisy: 

P�edpis �. 101/2005 Sb. Na�ízení vlády o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a 
pracovní prost�edí 

p�edpis 591/2006 Sb. Na�ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích 

p�edpis �. 362/2005 Sb. Na�ízení vlády o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu 
zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky 

na�ízení vlády �. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný 
provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí 

Zdroje 

[1] http://www.toitoi.cz/ 

[2] BW05 – Realizace staveb, p�ednáška „07 Za�ízení stevništ�“. 
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1 Úvod 

 Pro následující stavebn� technologickou etapu byl zpracován následující �asový 
plán. �asová náro�nost podlah a technologická pauza je v �asovém plánu zaznamenána 
odhadem t�í týdn�, protože podlahy nejsou sou�ástí bakalá�ské práce. Sou�ástí 
�asového plánu je i bilance pracovník� a bilance stroj�. �asový plán je sou�ástí p�ílohy 
�.10 �asový plán pro variantu A. 

�
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1 Velké stroje 

1.1 Taha� DAF XF 440 FT - LOW DECK 

Technické parametry [1]: 
- celková délka: 5 840 mm
- rozvor náprav: 3 600 mm 
- výška podvozku: 580 mm 
- výška kabiny: 2 550 mm 
- nosnost p�ední nápravy: 2 607 kg 
- nosnost zadní nápravy: 9 411 kg 
- nosnost celkem: 11 018 kg 
- motor XF 440 MX 11: výkon 320 

kW (435 koní) 
- pohotovostní hmotnost: 6 982 kg 
- max. celková hmotnost soupravy:  

44 000 kg 

1.1.2 Plachtový náv�s s t�ístran� shrnovací plachtou Wielton – LOW DECK 

Náv�s bude sloužit pro transport tepelné 
izolace. 

Technické parametry [3]: 
- pohotovostní hmotnost: 6 700 kg 
- celková délka: 13 922 mm 
- celková ší�ka: 2 550 mm 
- celková výška: 4 000 mm 

- vnit�ní délka: 13 622 mm 
- vnit�ní ší�ka: 2 480 mm 
- vnit�ní výška: 2 925 mm 
- hmotnost p�ipadající na to�nu: 12 000 kg 
- výška to�nice: 950 mm 
- polom�r otá�ení: 13 500 mm 

Obr. 22: DAF XF 440 FT- LOW DECK [2] 

Obr. 23: Náv�s Wielton [3] 
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1.2 Samohybná pracovní n�žková plošina Haulotte Compact 10 DX 

Plošina bude sloužit ke zd�ní obvodového zdiva ve skladovací �ásti objektu. 

 Technické parametry [4]: 
- pracovní výška: 10,2 m 
- výška podlahy pracovního koše: 8,2 m 
- délka ve složeném stavu (A): 2,65 m 
- ší�ka (B): 1,8 m 
- výška ve složeném stavu se zábradlím (C): 2,37 m 
- výška ve složeném stavu (pracovní koš): 1,5 m 
- rozvor (D): 1,87 m 
- sv�tlost podvozku (E): 25 cm 
- rozm�ry pracovního koše (F x G): 2,5 m x 1,54 m 
- rozší�ení podlahy koše: 1,2 m 
- rychlost pojezdu: 0,8 – 5,5 km/h 

- vn�jší polom�r otá�ení: 3,73 m 
- doba zvednání/spoušt�ní: 35/35 sec. 
- motor: dieslový Deutz 18 kW 
- brzdy: hydraulické 
- pneumatiky pln�né p�nou: 26 x 12–12 
- zásodník hydraulického oleje: 80 l 
- palivová nádrž: 30 l 
- celková hmotnost: 3 330 kg 
- stoupavost: 40% 
- pohon 4x4 
- nosnost plošiny: 565 kg 

�

�

�

�

�

�

Obr. 24: Pracovní plošina 
Haulotte Compact 10 DX [4]

Obr. 25: Schéma pracovní plošiny Haulotte Compact 10 DX [4] 
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1.3 Vysokozdvižný vozík YALE GDP 25 VX 

Bude sloužit k rozvozu palet se zdícím materiálem, palet se zdící maltou, palety 
s nádrží na vodu. 

Technické parametry [5]: 
- nosnost: 2 500 kg 
- výška zdvihu: 6 000 mm 
- celková výška: 2 650 mm 
- zvedací za�ízení: TRIPLEX  
- pohon: diesel 
- motor: YANMAR 
- hmotnost: 4 320 kg 
- p�íslušenství: bo�ní posuv, pracovní 

osv�tlení, vidle 1100 mm 

1.4 AVIA D120 - 185 L s hydraulickou rukou HMF 735-K2 

Nákladní automobil bude sloužit k p�eprav� odpadu ze staveništ�, k doprav�
n�žkové plošiny na staveništ�. 

Technické parametry [6]: 
- rozvor: 3 400 mm 
- ší�ka: 2 200 mm 
- výška: 2 350 mm 
- celková délka: 5 990 mm 
- nosnost p�ední nápravy: 4 200 kg 
- nosnost zadní nápravy: 8 200 kg 
- celková nosnost: 8 405 kg 
- motor: výkon 185 koní 
- pohon: diesel 

1.4.1 Hydraulická ruka HMF 735-K2 

Hydraulická ruka bude sloužit k naložení  
vak� pytl� s odpadem. 

Technické parametry [8] 
- dosah: 7,0 m
- výška (složený): 1 895 mm

Obr. 26: Vysokozdvižný vozík YALE GDP 25 VX [5] 

Obr. 26: AVIA D120 - 185 L s hydraulickou 
rukou HMF 735-K2 [7] 

�
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- ší�ka (složený): 2 200 mm

1.4.2. P�íslušenství k nákladnímu 
automobilu AVIA 

Pro dopravu sklen�ných tabulí bude použit stojan na sklo. Pro odvoz odpad� od 
zd�ných prací potom kontejner CTS a od izolatérských prací (jako jsou EPS, XPS) bude 
použita klecová úprava kontejneru.

1.5 MAN 26.414 s t�íosým valníkem s hydraulickou rukou 

Nákladní v�z bude sloužit k zásobování stavby paletami se zdícím materiálem. 

Technické parametry [9]: 

- maximální tonáž: 10,7 t 
- celková tonáž v�etn� nákladu: 26 t 
- ší�ka vozidla: 2,68 m 
- délka vozidla: 10 m 
- délka ložné plochy: 6,54 m 
- ší�ka ložné plochy: 2,48 m 
- minimální pr�jezdná výška: 4,05 m 
- max. po�et palet (YTONG): 11+15 

palet 

Obr. 28: : Graf nosnosti hydraulické ruky HMF 735-K2 [8] 

Obr. 29: Stojan na sklo [9] 

Obr. 30: Kontejner CTS [10] 

Obr. 31: Kontejner CTS – klecová úprava [10]
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- nosnost hydraulické ruky viz graf 

1.6 Volkswagen Transporter 2,0 l TDI 

 Tento v�z bude sloužit transportu spojovacího materiálu, manipulátoru na sklo 
OSKAR 600, oplechování a dalších menších stroj� a ná�adí. 

Technické parametry [10]: 

- nákladový prostor: plocha 5 m2, 
objem 6,7 m3

- rozvor: 3 400 mm 
- výška: 2 170 mm 
- ší�ka: 2 297 mm 
- délka: 5 406 mm 
- délka nákladového prostoru: 2 724 

mm 
- ší�ka nákladového prostoru: 1 244 

mm 
- motor: 2,0 l TDI 103 kW (140 k) 
- pohon: diesel 

Obr. 34: Volkswagen Transporter 2,0 TDI [12] 

Obr. 33: Graf nosnosti hydraulické ruky [11] 

Obr. 32: MAN 26.414 s t�íosým valníkem [11] 
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Obr. 35: Manipulátor na sklo Oskar 600 [13] 

1.7 Manipulátor na sklo Oskar 600 

Bude sloužit k manipulaci a osazování sklen�ných výplní okenních rám� v 1. NP. 

Technické parametry [11]: 

- rozm�ry ve složeném stavu: 

délka 2300 mm 
výška: 1570 mm 
ší�ka: 937 mm 

- max. nosnost: 600 kg na 0,5 m 
150 kg na 2,4 m 

- pohon: elektrický 
- ovládání: dálkové 
- napájení: baterie 110V/240V 

2 Malé stroje 

2.1 Nákladní výtah GEDA: 300 Z  

Nákladní výtah bude sloužit pro vertikální dopravu materiálu. Pro dopravu 
tvárnic Ytong p�i zd�ní atiky, pro dopravu balík� tepeln� izola�ních desek, kbelík�
s lepicí maltou apod. 

Technické parametry [11]: 

- výška zdvihu: až 100 m 
- kotvení: po 4 metrech 
- max. zatížení: 300 kg /3 osoby 
- rychlost zdvihu: 12 m/min 
- ší�ka plošiny: 0,75 m 
- délka plošiny: 1,4 m 
- nap�tí: 230 V 
- p�íkon: 1,7 kW 

Obr. 36: Nákladní výtah GEDA: 300 Z [14] 
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2.2 Pásová pila na pórobeton  

Pásová pila bude sloužit k �ezání pórobetonových tvárnic YTONG. 

Technické parametry [12]: 

- nap�tí: 230 V 
- hmotnost: 125 kg 
- výška: 175 cm 
- p�íkon: 790 W 

3 Ru�ní pracovní ná�adí 

3.1 Míchadlo Hitachi UM16VST 

� Bude sloužit k namíchaní základové malty a st�rkové lepící 
hmoty pro zdivo YTONG a pro lepící a st�rkovou maltu pro kontaktní 
zateplovací systém. 

Technické parametry [13]: 

- výkon: 0 W – 1500 W 
- otá�ky 1. chod: 150 ot/min až 300 ot/min 
- otá�ky 2. chod: 300 ot/min až 580 ot/min 

Obr. 37: Pásová pila na YTONG [15] 

Obr. 38: Míchadlo Hitachi UM16VST [16] 
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- max. množství míchaného materiálu: 20 l 
- max. pr�m�r míchacího koše: 160 mm 
- sklí�idlo: M14 
- sí�ové nap�tí: 220 V – 240 V 
- délka kabelu: 3 m 
- hmotnost: 5,6 kg 

3.2 P�íklepová vrta�ka Makita HP1631K 

Vrta�ka bude sloužit k vyvrtání otvor� pro hmoždinky pro kotvení 
tepeln� izola�ních desek. 

Technické parametry [14]: 

- hmotnost: 2 kg 
- p�íkon: 710 W 
- rychlosklí�idlo 

3.3. Bruska úhlová Makita GA4541C01 

Bruska bude sloužit k úprav� délky parapet� vnit�ních i venkovních parapet�. 

Technické parametry [15]: 

- p�íkon: 1400 W 
- otá�ky na prázdno: 2 800 – 11000 ot/min 
- brusný kotou�: 115 mm 
- hmotnost: 2,7 kg 
- velikost v�etene: M14 x2 

Obr. 39: P�íklepová vrta�ka Makita HP1631K [17] 

Obr. 40: Bruska úhlová Makita GA4541C01 [18] 
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1.1 Použité zkratky pro zd�ní 

HSV – hlavní stavbyvedoucí 

TDI – technický dozor investora 

M – mistr, vedoucí �ety 

STR – strojník 

PD – projektová dokumentace 

TP – technologický p�edpis 

TL – technický list výrobce 

PL – protokol o p�edání a p�evzetí staveništ�/pracovišt�

SD – stavební deník 

1.2 Použité zákony, vyhlášky a normy 

[1] n.v. �. 591/2006 Sb. Na�ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích 

[2] v. �. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb
[3] v. �. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
[4] z. �. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním �ádu (stavební 

zákon) 
[5] n v. �. 163/2002 Sb. Na�ízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na 

vybrané stavební výrobky 

[6] v. �. 362/2005 Sb. Na�ízení vlády o bližších požadavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do 
hloubky 

[7] n. v. �. 378/2001 Sb. Na�ízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí 

[8] �SN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb (8/2004) 
[9] �SN EN 13 670. Provád�ní betonových konstrukcí. Praha: Ú�ad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
[10] �SN 73 0205 Geometrická p�esnost ve výstavb�. Navrhování 

geometrické p�esnosti 
[11] �SN 73 0210-1 Geometrická p�esnost ve výstavb�. Podmínky provád�ní. 
�ást 1: P�esnost osazení 

[12] �SN 73 0212-1 - Geometrická p�esnost ve výstavb�, kontrola p�esnosti - 
�ást 
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[13] 1: Základní ustanovení (11/1996) 

[14] �SN 73 0212-3 Geometrická p�esnost ve výstavb�. Kontrola p�esnosti. 
�ást 3: Pozemní stavební objekty 

[15] �SN 73 0420-1 P�esnost vyty�ování staveb - �ást 1: Základní požadavky 

[16] �SN 73 0420-2 P�esnost vyty�ování staveb - �ást 2: Vyty�ovací 
odchylky 

[17] �SN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zd�ných konstrukcí - �ást 1-
1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zd�né konstrukce 

[18] �SN EN 771-4 Specifikace zdicích prvk� - �ást 4: Pórobetonové 
tvárnice 

[19] �SN EN 998-2 Specifikace malt pro zdivo - �ást 2: Malta pro zd�ní 
[20] �SN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zd�ných konstrukcí - �ást 2: 

Volba materiál�, konstruování a provád�ní zdiva Z1 (Katalogové �íslo: 89263) 
11/2011 

[21] �SN EN 845-2 Specifikace pro pomocné výrobky pro zd�né konstrukce - 
�ást 2: P�eklady 

[22] �SN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 
[23] �SN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - 

Základní ustanovení 
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1.3 Popis provád�ných kontrol pro zd�ní 

Vstupní kontroly: 

1. P�ipravenost pracovišt�

Kontrolu provádí: hlavní stavbyvedoucí, technický dozor investora 

Kontrola provedena podle: vyhl. �. 591/2006 Sb. Na�ízení vlády o bližších 
minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích

Kontroluje se vjezd a výjezd ze staveništ�, oplocení (do výšky min. 1,8 m). 
Dostate�né ší�ky p�íjezdové komunikace a vstupní brány pro nákladní automobily. Dále 
se kontroluje �ádné ozna�ení staveništ�, a zda je vyzna�en „zákazem vstupu na 
staveništ� cizím osobám“, za�ízení staveništ�, zdroje energií. 

Provede se zápis do stavebního deníku a protokol a p�edání a p�evzetí pracovišt�

2. Kontrola projektové dokumentace 

Kontrolu provádí: hlavní stavbyvedoucí, technický dozor investora 

Kontrola provedena podle: projektové dokumentace, vyhlášky �. 62/2013 Sb. o 
dokumentaci staveb, vyhl. �. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním 
�ádu (stavební zákon), vyhl. �. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na 
stavby 

Kontroluje se úplnost, rozsah, správnost a platnost projektové dokumentace. 
Musí být odsouhlasená autorizovaným projektantem a investorem. Dále jsou 
kontrolovány za�ízení staveništ� a podmínky ochrany životního prost�edí (nakládání s 
odpady, odvod zne�išt�ných a deš�ových vod). Navržená stavba musí dále spl�ovat 
požadavky, dle vyhlášky �. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
uvedené v §8. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora, následn� se 
provede zápis do stavebního deníku. Projektová dokumentace by m�la obsahovat: 

- Pr�vodní zprávu 
- Souhrnnou technickou zprávu 
- Výkaz vým�r 
- P�esnou specifikaci materiál�
- Výkresová �ást stavební �ásti (situace, pohledy, �ezy, p�dorysy, detaily) 

Provede se zápis do stavebního deníku. 
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3. Kontrola p�ípojných míst 

Kontrolu provádí: hlavní stavbyvedoucí, technický dozor investora 

Kontrola provedena podle: projektové dokumentace 

Kontroluje se umíst�ní a funk�nost staveništní elektrické p�ípojky a stav 
elektrom�ru. Také se kontroluje umíst�ní a funk�nost staveništní p�ípojky vody a stav 
vodom�ru. Kontrola stavu fekálního tanku pod sanitárním kontejnerem a jeho vyvážení. 

Provede se zápis do stavebního deníku. 

4. Kontrola geometrické rovinnosti a �istota podkladu 

Kontrolu provádí: hlavní stavbyvedoucí, technický dozor investora 

Kontrola provedena podle: projektové dokumentace, �SN EN 13 670. Provád�ní 
betonových konstrukcí. Praha: Ú�ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví, �SN 73 0205 Geometrická p�esnost ve výstavb�. Navrhování geometrické 
p�esnosti. 

Dle projektové dokumentace se kontrolují p�dorysné rozm�ry vodorovné 
konstrukce, poloha a velikost prostup� v konstrukci. Dovolené odchylky pro 
vodorovnost základového trámu, polohu základových konstrukcí a odchylky 
rozm�r� pr��ezu.. Tolerance rovinnosti základového trámu je ± 9 mm na 2 m. 
Podklad musí být �istý, bezprašný, pevný, suchý. Provede se zápis do stavebního 
deníku. 

Tabulka 13 Povolené odchylky pro povrch [541656] 
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5. Kontrola zdícího materiálu 

Kontrolu provádí: hlavní stavbyvedoucí, technický dozor investora 

Kontrola provedena podle: projektové dokumentace, �SN EN 771-4 Specifikace 
zdicích prvk� - �ást 4: Pórobetonové tvárnice, �SN EN 998-2 Specifikace malt pro 
zdivo - �ást 2: Malta pro zd�ní, �SN EN 845-2 Specifikace pro pomocné výrobky pro 
zd�né konstrukce - �ást 2: P�eklady, p�edpis �. 163/2002 Sb. Na�ízení vlády, kterým se 
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. 

Kontrola dodacího a objednacího listu a jejich vzájemná shoda. Kontrola zdícího 
materiálu p�i p�ejímce od subdodavatele zahrnuje v první �ad� kontrolu dodacího listu. 
Kontroluje se, jestli množství a druh dovezeného materiálu odpovídá dodacímu listu. 
Kontrola dokument� prohlášení o shod�. 

Kontrola tvárnic YTONG: 

Kontroluje se dodané množství materiálu, správný druh tvárnic a jejich neporušenost. 
Rozm�rové tolerance zdících prvk� YTONG výrobce deklaruje dle normy �SN EN 
771-4 Specifikace zdicích prvk�: délka/ší�ka ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm. Kontrolu 
provede hlavní stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora, provede se zápis 
do stavebního deníku. 

Kontrola zdící malty YTONG: 

Kontroluje se dodané množství materiálu a jejich neporušenost. Podle výrobce 
zakládací malta musí spl�ovat požadavky podle �SN EN 998-2 specifikace malt pro 
zdivo - �ást 2: Malta pro zd�ní. Obaly musí být ozna�eny štítkem. Zdící maltová sm�s 
musí obsahovat složení malty a charakteristickou pevnost v tlaku. Kontrolu provede 
hlavní stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora, provede se zápis do 
stavebního deníku. 

Kontrola p�eklad� YTONG: 

Kontroluje se dodané množství materiálu, rozm�ry, správný druh p�eklad� a jejich 
neporušenost. U p�eklad� vizuáln� kontrolujeme praskliny pop�. další zjevné vady 
zp�sobené p�epravou materiálu. 

Rozm�rové tolerance p�eklad� YTONG výrobce deklaruje dle normy �SN EN 
845-2 P�eklady: délka ± 3 mm, ší�ka ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm. Délka se m��í 
rovnob�žn� s podélnou osou p�ekladu. Ší�ka a výška se m��í na obou koncích p�ekladu 
a ve st�edu jeho rozp�tí. V každé poloze se zaznamená nejv�tší a nejmenší rozm�r s 
p�esností na 1 mm. Výška a ší�ka se stanoví jako pr�m�r ze t�í nam��ených hodnot. 
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Kontrola asfaltových pás�: 

Kontrola dodaného materiálu a vizuální kontrola mechanické neporušenosti pás� (díry, 
trhliny, od�rky, praskliny). Deklarovaná tlouš�ka asfaltového pásu Elastek 40 special 
mineral je s tolerancí ± 0,2 mm. Asfaltové role musí být dodány na palet� a zabaleny 
pr�hlednou fólií. Provede se zápis do stavebního deníku. 

Provede se zápis do stavebního deníku. 

6. Kontrola zp�sobilosti pracovník�

Kontrolu provádí: mistr 

Kontrola provedena podle: technologického p�edpisu, platných pr�kaz�, certifikát�, 
vyhl. �. 591/2006 Sb. Na�ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost 
a ochranu zdraví p�i práci na staveništích.

Kontroluje se zdravotní a odborná zp�sobilost pracovník� k provád�ní zdících 
prací, platnost pot�ebných pr�kaz�, certifikát� a podepsaný protokol o pou�ení 
bezpe�nosti práce dle v. �. 591/2006 Sb. Požadavek na samostatnost a orientaci ve 
stavebních výkresech. Po celou dobu, co budou pracovníci na staveništi, musí používat 
osobní ochranné pom�cky. Kontrolu provádíme vizuáln� jednorázov�. Pr�b�žná 
kontrola pracovníku na alkohol pomocí alkoholmetru a s p�íslušným atestem. Kontrola 
pracovník� na omamné látky. 

Provede se zápis do stavebního deníku. 

7. Kontrola stroj� a ná�adí 

Kontrolu provádí: mistr, strojník 

Kontrola provedena podle: technologického p�edpisu , vyhl. �. 591/2006 Sb.
Na�ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 
práci na staveništích, vyhl. �. 378/2001 Sb. Na�ízení vlády, kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a 
ná�adí 

Mistr a strojník kontrolují zp�sobilost stroj� vykonávat ur�ené práce. Kontrolují 
technický stav jako je nap�íklad hladina provozních kapalin, ošet�ení d�ležitých 
sou�ástek promazáním, funk�nost výstražných signál� a nouzových vypína�� a r�zná 
mechanická poškození stroje a kabeláže. 

Provede se zápis do stavebního deníku. 
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8. Kontrola skladování materiálu 

Kontrolu provádí: hlavní stavbyvedoucí, technický dozor investora 

Kontrola provedena podle: technologického p�edpisu, projektové dokumentace

Kontroluje se manipulace s paletami se zdícím materiálem, p�i manipulaci 
s paletami se musí použít speciální “C” záv�s. Nesmí se požívat záv�sná lana, došlo by 
k poškození zdícího materiálu. „C“ záv�s zaru�uje dobré vyvážení palety p�i vykládání, 
tvárnice v  palet� nejsou namáhané žádnou bo�ní silou, a  tak nebudou poškozeny. 
Palety budou uloženy na p�edem p�ipravenou skladovací plochu poblíž objektu. Palety 
s tvárnicemi se musí ukládat v �adách tak, aby mezi nimi vznikl pr�chozí pruh a aby 
mohly být bez problému zvednuty vysokozdvižným vozíkem. K rozvozu palet 
s materiálem bude sloužit vysokozdvižný vozík. Palety se nesmí p�i vykládce ukládat na 
sebe. Palety s lepící maltou a zakládací maltou se budou ihned odvážet do objektu, kv�li 
pov�trnostním vliv�m. 
 P�eklady se budou skladovat na paletách nebo na podkladcích. Veškerý materiál 
se bude ukládat na zhutn�ný št�rkopískový podklad. 

Provede se zápis do stavebního deníku. 

Meziopera�ní kontroly: 

9. Kontrola klimatických podmínek 

Kontrolu provádí: mistr 

Kontrola provedena podle: technologického p�edpisu, projektové dokumentace, 
vyhl. �. 591/2006 Sb. Na�ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost 
a ochranu zdraví p�i práci na staveništích, vyhl �. 362/2005 Sb. Na�ízení vlády o 
bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s 
nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky 

Mistr 4x denn� m��í teplotu vn�jšího prost�edí a nam��ené hodnoty zapisuje do 
stavebního deníku. Kontrola teploty se provádí ráno, odpoledne a 2x ve�er. Nam��ené 
hodnoty se jednou denn� doplní o stru�ný popis po�así b�hem dne.  

Hydroizolace z asfaltových pás� by se nem�ly provád�t p�i teplotách nižších než 
+ 5 °C, to stejné platí i p�i aplikaci penetra�ního nát�ru, kde nesmí teplota podkladu 
klesnout pod + 5 °C. P�i zakládání zdiva na zakládací maltu YTONG nesmí teplota 
vzduchu a zdiva klesnout pod + 5 °C. P�i samotném zd�ní z tvárnic YTONG na 
tenkovrstvou zdící maltu YTONG je nejnižší dovolená teplota také + 5 °C. P�i vyšších 
teplotách by m�li pracovníci dopl�ovat dostate�né množství tekutin, p�ípadn� mít 
�ast�jší p�estávky. Pro zd�ní je p�ípustná maximální teplota vzduchu +35 °C.  

Práce musí být p�erušeny dle na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. za nep�íznivých 
klimatických podmínek tj. dešti, bou�i, krupobití a teplotách pod -10 °C nebo mlze, kdy 
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dohlednost není v�tší než 30 metr�. P�i práci ve výškách (zd�ní druhé výšky) se musí 
p�erušit pracovní �innosti p�i v�tru o rychlosti nad 8 m/s. 

Provede se zápis do stavebního deníku. 

10. Kontrola vyty�ení zdiva 

Kontrolu provádí: mistr 

Kontrola provedena podle: technologického p�edpisu, projektové dokumentace, 
�SN 73 0420-1 P�esnost vyty�ování staveb - �ást 1: Základní požadavky, �SN 73 
0420-2 P�esnost vyty�ování staveb - �ást 2: Vyty�ovací odchylky, �SN 73 0212-1 - 
Geometrická p�esnost ve výstavb�, kontrola p�esnosti - �ást1: Základní ustanovení, 
�SN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zd�ných konstrukcí - �ást 1-1: Obecná 
pravidla pro vyztužené a nevyztužené zd�né konstrukce. 

Podle projektové dokumentace se zkontroluje poloha jednotlivých st�n a otvor�. 
Kontrola p�esahu tvárnic p�es hranu podkladní konstrukce, kde maximální p�esah m�že 
být 1/6 tlouš�ky zdiva, v našem p�ípad� je to max. 50 mm. 

Provede se zápis do stavebního deníku. 

11. Kontrola hydroizolace 

Kontrolu provádí: mistr 

Kontrola provedena podle: technologického p�edpisu, projektové dokumentace, 
�SN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení, �SN P 73 0606 
Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení. 

P�ed penetrací se zkontroluje, zda je podklad suchý, �istý, soudržný a bez 
ostrých vý�n�lk� a hran. Mezní výška pro ostré vý�n�lky je 1,5 mm a prohlubn� m�žou 
být do maximální hloubky 3 mm. Rovinnost podkladu pro zhotovení asfaltových pás�
musí být v toleranci ± 5 mm na 2 m. Penetra�ní nát�r musí být proveden plnoplošn�
v míst� natavování asfaltových pás�. Bude zde použit pouze �elní spoj a p�esah spoje 
nesmí být menší než 100 mm. Kontroluje se, zda je pás nataven po celé své ploše, 
nevyskytují se vzduchové bubliny pod pásem, vruby a rýhy. Vruby a povrchové rýhy 
jsou p�ípustné pouze do 10% tlouš�ky izolace. 

Provede se zápis do stavebního deníku. 
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12. Kontrola založení první �ady zdiva 

Kontrolu provádí: mistr 

Kontrola provedena podle: technologického p�edpisu, projektové dokumentace, 
�SN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zd�ných konstrukcí - �ást 2: Volba materiál�, 
konstruování a provád�ní zdiva Z1 (Katalogové �íslo: 89263), �SN 73 0205 
Geometrická p�esnost ve výstavb�. Navrhování geometrické p�esnosti. 

Kontrola minimální tlouš�ky 20 mm zakládací malty pod první �adou zdiva. 
Kontrola správného usazení tvárnic, aby lícovalo z vn�jší strany se sloupy. Kontrola 
vodorovnosti a svislosti tvárnice pomocí vodováhy. P�esah zdiva za hranu podkladu 
nesmí p�esáhnout 1/6 tlouš�ky zdiva. Stavbyvedoucí provede kontrolu celkové 
rovinnosti první �ady tvárnic pomocí 2 m vodováhy u každého pole. Zdivo musí být 
vyzd�no ve vodorovné rovin� s tolerancí ± 1 mm na 2 m. 

Provede se zápis do stavebního deníku. 

13. Kontrola zd�ní 

Kontrolu provádí: mistr 

Kontrola provedena podle: technologického p�edpisu, projektové dokumentace, 
�SN 73 0212-3 Geometrická p�esnost ve výstavb�. Kontrola p�esnosti. �ást 3: Pozemní 
stavební objekty, �SN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zd�ných konstrukcí - �ást 2: 
Volba materiál�, konstruování a provád�ní zdiva Z1 (Katalogové �íslo: 89263), �SN 73 
0205 Geometrická p�esnost ve výstavb�. Navrhování geometrické p�esnosti, 

Mistr a stavbyvedoucí pr�b�žn� kontrolují tlouš�ku ložné spáry a správnost 
nanášení lepící malty na tvárnice, které se musí provád�t plnoplošn� na sty�nou a 
ložnou spáru. Tlouš�ka spáry se musí pohybovat v rozmezí 1,0 mm až 3,0 mm. 
Kontroluje se vazba tvárnic, která musí být min. 100 mm. Do obvodového zdiva se 
nebude napojovat žádná jiná vnit�ní st�na. Kontrola vodorovnosti u každé 4. �ady 
tvárnic pomocí 2m vodováhy, tolerance ± 1 mm na 2 m. P�ípadné nerovnosti se musí 
srovnat škrabákem na YTONG. U každé st�ny se provede pr�b�žn� kontrola svislosti 
st�ny pomocí vodováhy. V pr�b�hu zd�ní se musí provést kontrola kotvení zdiva do 
p�ilehlých sloup�. Zdivo se musí kotvit do sloup� pomocí plochých kotev po výšce 1,0 
m. 

Provede se zápis do stavebního deníku. 
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14. Kontrola stavebních otvor�

Kontrolu provádí: mistr 

Kontrola provedena podle: technologického p�edpisu, projektové dokumentace, 
�SN 73 0212-1 - Geometrická p�esnost ve výstavb�, kontrola p�esnosti - �ást 
1: Základní ustanovení (11/1996), �SN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zd�ných 
konstrukcí - �ást 2: Volba materiál�, konstruování a provád�ní zdiva Z1 (Katalogové 
�íslo: 89263),  �SN 73 0205 Geometrická p�esnost ve výstavb�. Navrhování 
geometrické p�esnosti, 

Kontrola vyty�ení stavebních otvor� podle projektové dokumentace. 
Geometrické tolerance rozm�r� otvoru jsou uvedeny v �SN 74 6077 Okna a vn�jší 
dve�e – požadavky na zabudování, tolerance ± 12 mm (do 3 m) a ± 16 mm (pro 3-6 m). 
Odchylky rovinnosti ost�ní jsou podle �SN EN 1996-2 a to ±10 mm/m. Musí se 
zkontrolovat úhlop�í�né rozm�ry stavebního otvoru. 

Provede se zápis do stavebního deníku. 

15. Kontrola osazení p�eklad�

Kontrolu provádí: mistr 

Kontrola provedena podle: technologického p�edpisu, projektové dokumentace, 
�SN EN 845-2 Specifikace pro pomocné výrobky pro zd�né konstrukce - �ást 2: 
P�eklady, �SN 73 0210-1 Geometrická p�esnost ve výstavb�. Podmínky provád�ní. 
�ást 1: P�esnost osazení. 

Kontrola délky uložení p�eklad� v nosné konstrukci, dle výrobce nesmí být 
uložení p�ekladu YTONG menší než 200 mm (doporu�eno 250 mm). P�i ukládání 
p�ekladu musí šipky na p�ekladu sm�rovat vzh�ru. Uložení ocelových válcovaných 
nosník� musí být min. 150 mm. Kontrola vložení tepelné izolace u ocelových p�eklad�. 

Provede se zápis do stavebního deníku. 

Výstupní kontroly: 

16. Kontrola geometrie 

Kontrolu provádí: hlavní stavbyvedoucí, technický dozor investora

Kontrola provedena podle: projektové dokumentace, �SN EN 1996-2 Eurokód 
6: Navrhování zd�ných konstrukcí - �ást 2: Volba materiál�, konstruování a provád�ní 
zdiva Z1 (Katalogové �íslo: 89263), �SN 73 0212-1 - Geometrická p�esnost ve 
výstavb�, kontrola p�esnosti – �ást 1: Základní ustanovení, �SN 73 0205 Geometrická 
p�esnost ve výstavb�. Navrhování geometrické p�esnosti. 

Kontroluje se celková svislost a rovinnost zd�né konstrukce. M��ení musí 
vyhovovat mezním hodnotám uvedených v tabulce dle �SN EN 1996-2.  
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Tabulka 14: Odchylky dle �SN EN 1996-2 

Zkontrolují a p�em��í se rozm�ry všech otvor� pomocí svinovacího metru. Pomocí 
ocelového úhelníku se zkontroluje kolmost otvor�. 

Provede se zápis do stavebního deníku. 

17. Kontrola celkového provedení 

Kontrolu provádí: hlavní stavbyvedoucí, technický dozor investora

Kontrola provedena podle: projektové dokumentace, �SN 73 0205 Geometrická 
p�esnost ve výstavb�. Navrhování geometrické p�esnosti. 

Kontroluje se finální vzhled obvodového zdiva: odstran�ní vyteklé malty ze 
spár, dostate�né vypln�ní spár lepící maltou, neporušenost zabudovaných zdících prvk�, 
vypln�ní mezery mezi poslední �adou tvárnic a pr�vlakem (ztužidlem). P�ípadné zm�ny 
a odchylky od projektové dokumentace budou zakresleny do výkresu. Tato 
dokumentace bude p�i kolaudaci p�edána jako projektová dokumentace skute�ného 
provedení stavby. 

Provede se zápis do stavebního deníku. 
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2.1 Použité zkratky pro zd�ní 

HSV – hlavní stavbyvedoucí 

TDI – technický dozor investora 

M – mistr, vedoucí �ety 

STR – strojník 

PD – projektová dokumentace 

TP – technologický p�edpis 

TL – technický list výrobce 

PL – protokol o p�edání a p�evzetí staveništ�/pracovišt�

SD – stavební deník 

2.2 Použité zákony, vyhlášky a normy 

[1] �SN EN 12810-1 Fasádní dílcová lešení - �ást 1: Požadavky na výrobky 
[2] �SN EN 12810-2 Fasádní dílcová lešení - �ást 2: Zvláštní postupy p�i 

navrhování konstrukce 
[3] �SN 73 2901 Provád�ní vn�jších tepeln� izola�ních kompozitních systém�

(ETICS) 
[4] �SN 73 2902 Vn�jší tepeln� izola�ní kompozitní systémy (ETICS) - 

Navrhování a použití mechanického upevn�ní pro spojení s podkladem 
[5] �SN 73 3610 Navrhování klempí�ských konstrukcí Zm�na : Z1 (Katalogové 
�íslo: 82191) 

[6] �SN 73 8101 Lešení - Spole�ná ustanovení 
[7] �SN 73 2577 Zkouška p�ídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 

k podkladu 
[8] �SN 73 0212-5 Geometrická p�esnost ve výstavb�. Kontrola p�esnosti. �ást 5: 

Kontrola p�esnosti stavebních dílc�
[9] vyhl. �. 591/2006 Sb. Na�ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích 
[10] vyhl. �. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb
[11] vyhl. �. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
[12] vyhl. �. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním �ádu 

(stavební zákon) 
[13] vyhl. �. 163/2002 Sb. Na�ízení vlády, kterým se stanoví technické 

požadavky na vybrané stavební výrobky 
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[14] vyhl. �. 362/2005 Sb. Na�ízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z 
výšky nebo do hloubky 

[15] vyhl. �. 378/2001 Sb. Na�ízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky 
na bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí 

2.3 Popis provád�ných kontrol pro ETICS 

 Vstupní kontroly: 

1. P�ipravenost pracovišt�

Kontrolu provádí: hlavní stavbyvedoucí, technický dozor investora 

Kontrola provedena podle: vyhl. �. 591/2006 Sb. Na�ízení vlády o bližších 
minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích, �SN 
EN 12810-1 Fasádní dílcová lešení - �ást 1: Požadavky na výrobky, �SN EN 12810-2 
Fasádní dílcová lešení - �ást 2: Zvláštní postupy p�i navrhování konstrukce a �SN 73 
8101 Lešení - Spole�ná ustanovení. 

Kontroluje se vjezd a výjezd ze staveništ�, oplocení (do výšky min. 1,8 m). 
Dostate�né ší�ky p�íjezdové komunikace a vstupní brány pro nákladní automobily. Dále 
se kontroluje �ádné ozna�ení staveništ�, a zda je vyzna�en „zákazem vstupu na 
staveništ� cizím osobám“, za�ízení staveništ�, zdroje energií. 

Dále se kontroluje z�ízení lehkého hliníkového lešení a dokon�ení všech 
p�edchozích prací, jako jsou podlahy a vnit�ní omítky s dostate�nou technologickou 
p�estávkou. 

Provede se zápis do stavebního deníku a protokol a p�edání a p�evzetí pracovišt�

2. Kontrola projektové dokumentace 

Kontrolu provádí: hlavní stavbyvedoucí, technický dozor investora 

Kontrola provedena podle: projektové dokumentace, vyhlášky �. 62/2013 Sb. o 
dokumentaci staveb, vyhl. �. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním 
�ádu (stavební zákon), vyhl. �. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na 
stavby 

Kontroluje se úplnost, rozsah, správnost a platnost projektové dokumentace. 
Musí být odsouhlasená autorizovaným projektantem a investorem. Dále jsou 
kontrolovány za�ízení staveništ� a podmínky ochrany životního prost�edí (nakládání s 
odpady, odvod zne�išt�ných a deš�ových vod). Navržená stavba musí dále spl�ovat 
požadavky, dle vyhlášky �. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
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uvedené v §8. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora, následn� se 
provede zápis do stavebního deníku. Projektová dokumentace by m�la obsahovat: 

- Pr�vodní zprávu 
- Souhrnnou technickou zprávu 
- Výkaz vým�r 
- P�esnou specifikaci materiál�
- Výkresová �ást stavební �ásti (situace, pohledy, �ezy, p�dorysy, detaily) 
- Statické, tepeln� technické a požárn� technické posouzení 
- Požadavky na podklad pro systém ETICS 
- Schéma pohled�: barevné �ešení 

Provede se zápis do stavebního deníku. 

3. Kontrola lešení 

Kontrolu provádí: hlavní stavbyvedoucí, technický dozor investora 

Kontrola provedena podle: projektové dokumentace, vyhl. �. 591/2006 Sb.
Na�ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 
práci na staveništích, �SN EN 12810-1 Fasádní dílcová lešení - �ást 1: Požadavky na 
výrobky, �SN EN 12810-2 Fasádní dílcová lešení - �ást 2: Zvláštní postupy p�i 
navrhování konstrukce a �SN 73 8101 Lešení - Spole�ná ustanovení. 

Detailní kontrola provedení z�ízeného lehkého rámového hliníkového lešení. 
Kontroluje se zde umíst�ní s p�íslušným odstupem od hrany fasády dle PD 200 mm, 
stabilita lešení, kotvení (ob jedno pole st�ídav� v každém pat�e), výška zábradlí (horní 
ty� 1100 mm, dolní 550 mm nad podlahou lešení), v�etn� bo�ního zábradlí. Kontrola 
kompletnosti lešení. Kontrola svislosti a vodorovnosti lešení pomocí vodováhy. 

Provede se zápis do stavebního deníku. 

4. .Kontrola p�ípojných míst 

Kontrolu provádí: hlavní stavbyvedoucí, technický dozor investora 

Kontrola provedena podle: projektové dokumentace 

Kontroluje se umíst�ní a funk�nost staveništní elektrické p�ípojky a stav 
elektrom�ru. Také se kontroluje umíst�ní a funk�nost staveništní p�ípojky vody a stav 
vodom�ru. Kontrola stavu fekálního tanku pod sanitárním kontejnerem a jeho vyvážení. 

Provede se zápis do stavebního deníku. 
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5. Kontrola podkladu 

Kontrolu provádí: hlavní stavbyvedoucí 

Kontrola provedena podle: technologického p�edpisu, �SN 73 2901 Provád�ní 
vn�jších tepeln� izola�ních kompozitních systém� (ETICS), �SN 73 2577 Zkouška 
p�ídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu. 

Podklad musí spl�ovat standardní požadavky, soudržnost, nesmí být trvale 
zvlh�ován, ani opat�en nát�rem. Maximální povolená hodnota odchylky rovinnosti 
podkladu je 10 mm/m, kontroluje se 2 m latí. Celková rovinnost se kontroluje pomocí 
olovnice a š��ry, p�e�nívající �ásti se musí odstranit. Na stavb� musí být dále 
provedeny oprávn�nou osobou zkoušky p�ídržnosti s konkrétní lepící hmotou k 
podkladu. Je t�eba, aby pr�m�rná hodnota p�ídržnosti lepicí hmoty k podkladu byla 
nejmén� 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá p�ípustná hodnota musí být alespo� 80 
kPa. Nepevné vrstvy odstranit, nové materiály musí vyschnout a vyzrát (získat 
pot�ebnou pevnost), biotická napadení odstranit biocidními prost�edky. 

Provede se zápis do stavebního deníku. 

6. Kontrola materiálu 

Kontrolu provádí: hlavní stavbyvedoucí 

Kontrola provedena podle: technologického p�edpisu, projektové dokumentace, 
technických list� výrobce, vyhl. �. 163/2002 Sb. Na�ízení vlády, kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, �SN 73 0212-5 Geometrická 
p�esnost ve výstavb�. Kontrola p�esnosti. �ást 5: Kontrola p�esnosti stavebních dílc�

Prob�hne kontrola veškerého materiálu p�i každé dodávce. Kontrola dodacích 
list� a objednacích list�, porovnání jejich shody. Kontrola množství materiálu podle 
projektové dokumentace, u tepeln� izola�ních desek a hmoždinek zkontrolovat i 
rozm�ry, nepoškozenost, druh materiálu. Kontrola certifikát� a dokument� prohlášení o 
shod�. Poškozené a jinak znehodnocené materiály se nesmí zabudovávat do konstrukce 
a materiál se musí vrátit. U finální omítky kontrola zrnitosti, barevného odstínu, 
struktury a druhu omítky. 

Provede se zápis do stavebního deníku. 

7. Kontrola zp�sobilosti pracovník�

Kontrolu provádí: mistr 
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Kontrola provedena podle: technologického p�edpisu, platných certifikát� a pr�kaz�, 
vyhl. �. 591/2006 Sb. Na�ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost 
a ochranu zdraví p�i práci na staveništích.

Kontroluje se zdravotní a odborná zp�sobilost pracovník� k provád�ní 
zateplovacích systému ETICS, platnost pot�ebných pr�kaz�, certifikát� a podepsaný 
protokol o pou�ení bezpe�nosti práce dle v. �. 591/2006 Sb. Požadavek na samostatnost 
a orientaci ve stavebních výkresech. Po celou dobu, co budou pracovníci na staveništi, 
musí používat osobní ochranné pom�cky. Kontrolu provádíme vizuáln� jednorázov�. 
Pr�b�žná kontrola pracovníku na alkohol pomocí alkoholmetru a s p�íslušným atestem. 
Kontrola pracovník� na omamné látky. 

Provede se zápis do stavebního deníku. 

8. Kontrola stroj� a ná�adí 

Kontrolu provádí: mistr 

Kontrola provedena podle: technologického p�edpisu, technických list� a 
p�edpisu, �. 378/2001 Sb. Na�ízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí 

Mistr a strojník kontrolují zp�sobilost stroj� vykonávat ur�ené práce. Kontrolují 
technický stav jako je nap�íklad hladina provozních kapalin, ošet�ení d�ležitých 
sou�ástek promazáním, funk�nost výstražných signál� a nouzových vypína�� a r�zná 
mechanická poškození stroje a kabeláže. 

Provede se zápis do stavebního deníku. 

9. Kontrola skladování materiálu 

Kontrolu provádí: mistr 

Kontrola provedena podle: technologického p�edpisu, projektové dokumentace 

Kontrola skladování balík� s tepeln� izola�ními deskami, které se musí 
skladovat v suchu, chrán�né proti UV zá�ení, ú�ink�m pov�trnosti a mechanickému 
poškození. Lepící st�rková hmota se musí skladovat v suchu na d�ev�ném roštu 
maximáln� po dobu 12-ti m�síc�. Jednosložková omítková sm�s se musí skladovat v 
suchu, chladnu, bez mrazu a v uzav�eném balení 12 m�síc�. 

Provede se zápis do stavebního deníku. 

Meziopera�ní kontroly: 

10. Klimatické podmínky 
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Kontrolu provádí: mistr 

Kontrola provedena podle: technologického p�edpisu, vyhl. �. 591/2006 Sb. 
Na�ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 
práci na staveništích, vyhl �. 362/2005 Sb. Na�ízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo 
do hloubky 

Mistr 4x denn� m��í teplotu vn�jšího prost�edí a nam��ené hodnoty zapisuje do 
stavebního deníku. Kontrola teploty se provádí ráno, odpoledne a 2x ve�er. Nam��ené 
hodnoty se jednou denn� doplní o stru�ný popis po�así b�hem dne. 

Práce musí být p�erušeny dle na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. za nep�íznivých 
klimatických podmínek tj. dešti, bou�i, krupobití a teplotách pod -10 °C nebo mlze, kdy 
dohlednost není v�tší než 30 metr�. P�i práci ve výškách se musí p�erušit pracovní 
�innosti p�i v�tru o rychlosti nad 8 m/s. 

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu se musí b�hem zpracování a zrání 
pohybovat mezi +5 °C až +30 °C. P�i p�ímém slune�ním zá�ení, dešti nebo silném v�tru 
se doporu�uje fasádu chránit vhodným zp�sobem. Vysoké teploty zejména v letním 
období zkracují �as vysychání (nebezpe�í zprahnutí omítky). 

Provede se zápis do stavebního deníku. 

11. Kontrola p�ípravy podkladu 

Kontrolu provádí: mistr 

Kontrola provedena podle: technologického p�edpisu, �SN 73 2901 Provád�ní 
vn�jších tepeln� izola�ních kompozitních systém� (ETICS) 

Kontroluje ometení podkladu od prachu, mechanické odstran�ní zbytk� lepící 
malty ze spár. Analyzuje se p�ípadná p�í�ina vlhkosti na podkladu a zejišt�ní jeho 
vyschnutí. P�i v�tších nerovnostech podkladu se provede lokální nebo celoplošné 
vyrovnání. Kontrola vyzrálosti povrchu, bez mastnot, výkv�t�, odlupujících se míst, 
biotického napadení a aktivních trhlin v ploše. 

Provede se zápis do stavebního deníku. 

12. Kontrola založení systému 

Kontrolu provádí: mistr 
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Kontrola provedena podle: projektové dokumentace, technologického p�edpisu, 
a �SN 73 2901 Provád�ní vn�jších tepeln� izola�ních kompozitních systém� (ETICS) 

Provede se kontrola rovinnosti a pevnosti osazení a výškového osazení 
soklového profilu, správnost upravení profilu v rozích. Kontrola ponechání požadované 
mezery 2-4 mm mezi profily a spojení spojkou, správné upevn�ní do zdiva pomocí 
hmoždinek, pro podložení profilu použít pouze k tomu ur�enou podložku do 10 mm. 
Spára pod profilem musí být ut�sn�na lepícím tmelem.  

Provede se zápis do stavebního deníku. 

13. Kontrola lepení izola�ních desek 

Kontrolu provádí: mistr 

Kontrola provedena podle: technologického p�edpisu,  �SN 73 2901 Provád�ní 
vn�jších tepeln� izola�ních kompozitních systém� (ETICS) 

Kontrola použití správné tlouš�ky izola�ních desek 160 mm. Kontrola správného 
postupu míchání lepící hmoty dle technologického p�edpisu do požadované 
konzistence. Odm��ování správné dávky vody na každý zám�s, sypání hmoty do vody 
(ne naopak), míchání pomalob�žným míchadlem. 

Kontrola nanášení lepící hmoty, kde musí být lepící tmel nanesen po obvodu 
tepeln�izola�ní desky o ší�ce min. 70 mm + 2 až 3 ter�e uprost�ed desky. Minimální 
plocha lepící malty na tepeln�izola�ní desce musí být 40%. Lepící hmota se nesmí 
vyskytovat na sty�né a ložné spá�e tepeln�izola�ní desky. 

Kontrola spár a p�evazby desek, kde p�evazba mezi deskami musí být min. 100 
mm, spáry mezi deskami o tlouš�ce od 2 mm do 4 mm nutno vyplnit nízkoexpanzní 
polyuretanovou p�nou, spáry o tlouš�ce nad 4 mm vyplnit p�í�ezem z izola�ního 
materiálu. Kontrola st�ídání p�esah� u nároží budovy. 

Kontrola velikosti desek, kde se nesmí používat zbytky desek se ší�kou menší 
než 150mm, nepoužívat více p�í�ez� vedle sebe, na nároží a u otvor�. 

Provede se zápis do stavebního deníku. 

14. Kontrola broušení a kotvení izola�ních desek  

Kontrolu provádí: mistr 

Kontrola provedena podle: technologického p�edpisu, �SN 73 2901 Provád�ní vn�jších 
tepeln� izola�ních kompozitních systém� (ETICS), �SN 73 2902 Vn�jší tepeln�
izola�ní kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití mechanického upevn�ní 
pro spojení s podkladem 
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Kontrola p�ebroušení tepeln� izola�ních desek do požadované rovinnosti ± 2 
mm/m. Musí být zabroušeny vy�nívající hrany izola�ních desek. Kontrola správného 
druhu vrtáku (pr�m�r, druh, délka),  zp�sobu vrtání (do YTONGU bez p�íklepu), 
kolmosti vrtání a hloubky vrtání, kde musí být hloubka v�tší o 10 mm než samotná 
délka hmoždinky.  Kontrola množství hmoždinek na m2 (v našem p�ípad� je to 6 ks/m2). 
Dodržení správného druhu hmoždinek a osazování hmoždinek ( zatlouknutím gumovou 
pali�kou nebo zašroubováním). Ujistit se o pevnosti uchycení hmoždinek, p�i špatném 
uchycení je nutno hmoždinku vytáhnout a umístit o kousek vedle. Zbylý otvor nutno 
vyplnit nízkoexpanzní polyuretanovou p�nou. Kontrola p�ípadného vy�nívání 
hmoždinky nebo velkého zapušt�ní. U nároží použít více hmoždinek. 

 Provede se zápis do stavebního deníku. 

15. Kontrola vyztužení 

Kontrolu provádí: mistr 

Kontrola provedena podle: technologického p�edpisu, �SN 73 2901 Provád�ní 
vn�jších tepeln� izola�ních kompozitních systém� (ETICS) 

Kontroluje se zde diagonální vyztužení v rozích otvor�  pomocí p�íložky ze 
sklen�né výztužné sí�oviny o minimální velikosti 200 x 300 mm. Kontrola správného 
osazení p�esn� na roh.  

Provede se zápis do stavebního deníku. 

16. Kontrola vyztužení hran, lišty 

Kontrolu provádí: mistr 

Kontrola provedena podle: technologického p�edpisu, �SN 73 2901 Provád�ní 
vn�jších tepeln� izola�ních kompozitních systém� (ETICS) 

 Kontrola vhodnosti profil� nepoškozenosti a rovnosti profil�. P�i osazovaní 
APU lišt a nárožních lišt nesmí zv�tšovat nerovnost plochy. Kontrola napojení lišt, min. 
p�esah výztužné tkaniny 100 mm. Kontrola rovinnosti a svislosti pomocí 2m vodováhy. 

17. Kontrola klempí�ských prvk�

Kontrolu provádí: mistr 

Kontrola provedena podle: technologického p�edpisu, SN 73 0205 Geometrická 
p�esnost ve výstavb�. Navrhování geometrické p�esnosti, �SN 73 3610 Navrhování 
klempí�ských konstrukcí (11.2008 zm�na Z1, katalog �. 82191) 

Kontrola správného usazení klempí�ských prvk� s požadovaným sklonem min. 
5% (u parapetu sm�rem od budovy, u atiky sm�rem dovnit� ploché st�echy). U parapetu 
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se kontroluje hloubka usazení a p�ipevn�ní k okennímu otvoru. U parapetního plechu ze 
zkontroluje použití spojek a koncových lišt a jejich zatmelení. Kontrola provedení roh�
u atiky a celková vodot�snost všech klempí�ských prvk�. 

Provede se zápis do stavebního deníku. 

18. Kontrola provedení základní vrstvy 

Kontrolu provádí: mistr 

Kontrola provedena podle: technologického p�edpisu, �SN 73 2901 Provád�ní 
vn�jších tepeln� izola�ních kompozitních systém� (ETICS) 

P�ed provedením základní vrstvy se zkontroluje �istota, vlhkost tepeln�
izola�ních desek a správná konzistence st�rkové lepící hmoty a stav tepeln� izola�ních 
desek. P�i zažloutnutí desek, se musí znovu p�ebrousit. Kontrola vhodného zakrytí 
výplní otvor�.  Sí�ovina se musí ukládat bez záhyb�. Kontrola vzájemného p�eložení 
sí�oviny p�i napojování min. 100 mm. Kontrola krytí, kde sí�ovina nesmí být vid�t a 
krytí je nejmén� 1 mm, na p�eložení 0,5 mm. Kontrola rovinnosti základní vrstvy 
pomocí 2 m vodováhy. Maximální hodnota nerovnosti povrchu základní vrstvy je dána 
velikostí zrna + p�irážka 0,5 mm, v našem p�ípad� 1,5 + 0,5 = ±2 mm/m.  

Provede se zápis do stavebního deníku. 

19. Kontrola penetra�ního nát�ru 

Kontrolu provádí: mistr 

Kontrola provedena podle: technologického p�edpisu, �SN 73 2901 Provád�ní 
vn�jších tepeln� izola�ních kompozitních systém� (ETICS) 

 Kontrola �ádného vyschnutí podkladu pro penetra�ní nát�r. Kontrola �ed�ní, p�ípadn�
obarvení omítky. Penetra�ní nát�r je nutno nanést pomocí vále�ku, p�ípadn� št�tcem, na 
celou plochu, kde se bude natahovat finální omítka.

20. Kontrola provád�ní finální vrstvy omítky 

Kontrolu provádí: mistr 

Kontrola provedena podle: technologického p�edpisu, �SN 73 2901 Provád�ní 
vn�jších tepeln� izola�ních kompozitních systém� (ETICS) 

Kontrola p�ítomnosti penetra�ního nát�ru na celé ploše fasády.  P�ed samotnou 
aplikací finální omítky je nutno o�istit pracovní plochy (podlahy u lešení),  ošet�ení 
kotev lešení, parapet�, atik p�ed zne�išt�ním od omítky. Kontrola použití správného 
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barevného odstínu. Jednotlivé díl�í plochy nutno provád�t v jednom pracovním záb�ru, 
k minimalizaci vizuálních vad. 

Provede se zápis do stavebního deníku. 

Výstupní kontroly: 

21. Kontrola geometrie 

Kontrolu provádí: hlavní stavbyvedoucí, technický dozor investora 

Kontrola provedena podle: technologického p�edpisu, �SN 73 0205 
Geometrická p�esnost ve výstavb�. Navrhování geometrické p�esnosti, projektová 
dokumentace. 

Kontroluje se zde rovinnost 2 m vodováhou, max. tolerance rovinnosti je           
± 2 mm/m. Provede se zápis do stavebního deníku. 

22. Kontrola provedení a celkového vzhledu 

Kontrolu provádí: hlavní stavbyvedoucí, technický dozor investora 

Kontrola provedena podle: projektové dokumentace 

Kontrola celkového barevného provedení, struktury, o�išt�ní okenních otvor� a 
parapet�. Kontrola p�echodu mezi barevnými odstíny, celková jednolitost bez 
viditelných vad. Kontrola zazátkování otvor� po kotvách lešení a finální úpravy. 

Provede se zápis do stavebního deníku. 
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1 P�edpis �. 101/2005 Sb. Na�ízení vlády o 
podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a 
pracovní prost�edí 

1.1 P�íloha �. 1 Další požadavky na bezpe�ný provoz a používání 
za�ízení pro zdvihání b�emen a zam�stnanc�

1.1.2 Stabilita a mechanická odolnost staveb 
Stavby musí spl�ovat technické požadavky na výstavbu dle zvláštních právních 

p�edpis�. Konstrukce a mechanická odolnost staveb nebo jejich �ástí, ve kterých se 
nalézají pracovišt�, musí odpovídat povaze jejich používání.[1]

1.1.2 Elektrické instalace 
  Za�ízení pro vnit�ní a venkovní rozvody elektrické energie (dále jen „instalace") 
a elektrická za�ízení musí být navržena, vyrobena, odborn� prov��ena a vyzkoušena 
p�ed uvedením do provozu a provozována tak, aby se nemohla stát zdrojem požáru nebo 
výbuchu; zam�stnanci musí být odpovídajícím zp�sobem chrán�ni p�ed nebezpe�ím 
úrazu zp�sobeného elektrickým proudem, elektrickým obloukem nebo ú�inky statické 
elekt�iny.����
 Instalace, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví osob, musí být bez 
zbyte�ného odkladu odpojeny a zajišt�ny.����
Instalace musí být provedeny tak, aby je bylo možno podle pot�eby vypnout. P�i uvád�ní 
do provozu po �ástech musí být nehotové �ásti spolehliv� odpojeny a zabezpe�eny proti 
nežádoucímu zapojení, pop�ípad� jinak zajišt�ny.����

  1.1.3 St�ny 

Nechrán�né otvory ve st�nách, s výjimkou otvor�, jejichž dolní okraj leží výše 
než 1,1 m nad podlahou, nebo otvor� o ší�ce menší než 0,30 m a výšce menší než 0,75 
m, musí být zabezpe�eny proti vypadnutí osob, pokud by mohlo dojít k pádu do v�tší 
hloubky než 1,5 m. Profil pr�lezných otvor� musí odpovídat zp�sobu použití. [1]

1.1.4 Dve�e 

Pr�hledné nebo prosklené dve�e musí být ve výšce 1,1 m až 1,6 m nad podlahou 
náležit� výrazn� ozna�eny. [1] 
 I okna v 1 NP budou také výrazn� ozna�eny pomocí samolepící vinylové folie 
ve tvaru kruhu s pr�m�rem 9 cm.



VARIANTA A: ZD�NÝ OBVODOVÝ PLÁŠ�
S KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM 

  Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 
______________________________________________________________________ 
�

�

�

�

2 P�edpis 591/2006 Sb. Na�ízení vlády o bližších 
minimálních požadavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na staveništích 

2.1 P�íloha �. 1 Obecné požadavky 

2.1.1 Požadavky na zajišt�ní staveništ�

Stavby, pracovišt� a za�ízení staveništ� musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpe�eny proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Zhotovitel ur�í zp�sob 
zabezpe�ení staveništ� proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí ozna�ení 
hranic staveništ� tak, aby byly z�eteln� rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví 
lh�ty kontrol tohoto zabezpe�ení. Vjezdy na staveništ� pro vozidla musí být ozna�eny 
dopravními zna�kami. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyzna�en 
bezpe�nostní zna�kou  na všech vstupech, a na p�ístupových komunikacích, které k nim 
vedou. Materiály, stroje, dopravní prost�edky a b�emena p�i doprav� a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpe�nost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
pop�ípad� jeho bezprost�ední blízkosti. [2] 

Prevence: 

Staveništ� bude po celém obvodu oploceno mobilním oplocením výšky 2,0 m a 
na vstupní brance bude vyv�šena výstražná zna�ka zákazu vstupu na staveništ�. Pro 
vjezd a výjezd staveništních vozidel bude platit rychlostní omezení na 5 km/h. Zvedací 
za�ízení hydraulické ruky bude používáno pouze p�i dobrém technickém stavu. Zvedací 
mechanismus u hydraulické ruky bude používán pouze pro ú�el tmu ur�ený a musí být 
zajišt�na stabilita dopravního stroje, aby nedošlo k jeho p�eklopení. Po celou dobu 
pobytu na staveništi musí pracovníci nosit ochranné p�ilby. 

  2.1.2 Za�ízení pro rozvod energie 

Do�asná za�ízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena 
a používána takovým zp�sobem, aby nebyla zdrojem nebezpe�í vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostate�n� chrán�ny p�ed nebezpe�ím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba do�asného za�ízení pro rozvod energie 
a ochranných za�ízení musí odpovídat druhu a výkonu rozvád�né energie, podmínkám 
vn�jších vliv� a odborné zp�sobilosti fyzických osob, které mají p�ístup k sou�ástem 
za�ízení. Rozvody energie, existující p�ed z�ízením staveništ�, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditeln� ozna�eny. [2] 

Prevence: 

Elektrický rozvod po staveništi bude veden v chráni�ce v zemi. P�i manipulaci 
s elektrickými rozvody budou pracovníci používat ochranný od�v, který zabra�uje 
vzniku úrazu elektrickým proudem. Pracovníci musí být pracovn� zp�sobilí pro 
manipulaci s elektrickými rozvody. Hlavní vypína� elektrického za�ízení bude viditeln�
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ozna�en a zabezpe�en proti neoprávn�né manipulaci a všichni pracovníci budou 
seznámeni s jeho polohou. 

2.2 P�íloha �. 2 Bližší minimální požadavky na bezpe�nost 
a ochranu zdraví p�i provozu a používání stroj� a ná�adí na 
staveništi 

  2.2.1 Obecné požadavky na obsluhu stroj�

 P�ed použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpe�nost práce, jimiž jsou zejména únosnost 
p�dy, p�ejezd� a most�, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení 
technického vybavení, pop�ípad� jiných podzemních p�ekážek, umíst�ní nadzemních 
vedení a p�ekážek. P�i provozu stroje obsluha zajiš�uje stabilitu stroje v pr�b�hu všech 
pracovních �inností stroje. [2] 

Prevence: 

 Každý z pracovník� musí spl�ovat požadavky pro výkon dané pracovní �innosti 
a každý z pracovník� byl seznámen s bezpe�nostními p�edpisy a s parametry stavby. P�i 
pln�ní speciálních úkol�, na které pracovník nemá specializaci, musí být pracovník 
�ádn� zaškolený. Pracovník se nesmí na plošin� zbyte�n� naklán�t p�es zábradlí.  

2.2.2 Jednoduché kladky pro ru�ní zvedání b�emen 

Nosné textilní lano musí mít pr�m�r nejmén� 10 mm. Poškozené lano je 
vylou�eno z používání. Provedení nosné konstrukce kladky je p�ed prvním použitím 
prokazateln� schváleno fyzickou osobou ur�enou zhotovitelem. [2] 

Prevence:  

Bude použito stavební lano s jádrem opletené tl. 10 mm a délky 30 m. 

2.2.3 Stavební výtahy 

Stavební plošinové výtahy musí být v pr�b�hu provozu ve stanovených 
intervalech kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpe�ný provoz. [2] 

Prevence: 

Pro zajišt�ní bezpe�ného provozu stavebního výtahu se musí p�edevším 
dodržovat p�edepsaná nosnost výtahu, která nesmí být za žádných okolností p�ekro�ena. 
Pr�b�žn� se bude kontrolovat technický stav stavebního výtahu. 
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2.2.4 P�eprava stroj�

P�eprava, nakládání, skládání, zajišt�ní a upevn�ní stroje nebo jeho pracovního 
za�ízení se provádí podle pokyn� a postup� uvedených v návodu k používání.  P�i 
p�eprav� stroje na ložné ploše dopravního prost�edku se v kabin� p�epravovaného 
stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prost�edku nezdržují fyzické osoby, 
pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. Dopravní prost�edek musí být p�i 
nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu, bezpe�n� zabrzd�n a 
mechanicky zajišt�n proti nežádoucímu pohybu. P�i najížd�ní stroje na ložnou plochu 
dopravního prost�edku a sjížd�ní z ní se všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje 
vzdálí z prostoru, v n�mž by mohly být ohroženy p�i pádu nebo p�evržení stroje, 
p�etržení tažného lana nebo jiné nehod�.[2] 

2.3 P�íloha �. 3 Požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy 

  2.3.1 Požadavky na manipulaci a skladování materiálu 

Bezpe�ný p�ísun a odb�r materiálu musí být zajišt�n v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, p�ednostn� v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby.Skladovací plochy musí být rovné, 
odvodn�né a zpevn�né. Rozmíst�ní skladovaných materiál�, rozm�ry a únosnost 
skladovacích ploch v�etn� dopravních komunikací musí odpovídat rozm�r�m a 
hmotnosti skladovaného materiálu a použitých stroj�. [2]

Prevence:
Skladování palet se zdícím materiálem bude na zpevn�né ploše ze zhutn�ného 

št�rkopísku. Podle pokynu výrobce pro vykládku a manipulaci s paletami použít 
vysokozdvižný vozík s minimální nosností 2 t s délkou manipula�ních vidlí 1,5 až 2,4 
m. Použití hydraulických ramen na autech s „C“ záv�sem pro manipulaci s paletami. P�i 
skladování palet s tvárnicemi nesmí sklon užitných ploch p�esáhnout 0,9 % a nestohovat 
palety na sebe. 

2.3.2 Zednické práce 

  Stroje pro výrobu, zpracování a p�epravu malty se na staveništi umís�ují tak, aby 
p�i provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. Materiál p�ipravený pro zd�ní 
musí být uložen tak, aby pro práci z�stal volný pracovní prostor široký nejmén� 0,6 m. 
Na práv� vyzdívanou st�nu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zat�žovat, a to ani p�i 
provád�ní kontroly svislosti zdiva a vázání roh�. Na pracovištích a p�ístupových 
komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající zednické práce vystaveny 
nebezpe�í pádu z výšky nebo do hloubky pop�ípad� nebezpe�í propadnutí nedostate�n�
únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavk� stanovených 
zvláštním právním p�edpisem (p�edpis �. 362/2005 Sb.).[2] 
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Prevence:  

 Pracovníci budou postupovat p�i vyzdívání podle technologického p�edpisu. P�i 
zd�ní ve výškách bude provedeno opat�ení viz. p�edpis �. 362/2005 Sb. 

3 P�edpis �. 362/2005 Sb. Na�ízení vlády o bližších 
požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 
práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky 
nebo do hloubky 
3.1 Zajišt�ní proti pádu technickou konstrukcí 

Zajišt�ní proti pádu bude �ešeno pomocnou konstrukce zábradlí ve výšce 1,1 m nad 
úrovní podlahy. [3] 

3.2 Zajišt�ní proti pádu osobními ochrannými pracovními prost�edky 

Zam�stnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prost�edky 
odpovídaly povaze provád�né práce, p�edpokládaným rizik�m a pov�trnostní situaci, 
umož�ovaly bezpe�ný pohyb a aby byly pravideln� prohlíženy a zkoušeny v souladu s 
požadavky pr�vodní dokumentace. Zam�stnanec se musí p�ed použitím osobních 
ochranných pracovních prost�edk� p�esv�d�it o jejich kompletnosti, provozuschopnosti 
a nezávadném stavu. [3] 

3.3 Zajišt�ní proti pádu p�edm�t� a materiálu 
Veškerý materiál, ná�adí a pracovní pom�cky budou uloženy tak, aby nedošlo k jejich 
pádu, sklouznutí nebo shození jak b�hem práce, tak po jejím ukon�ení. Pracovníci 
budou používat vhodnou výstroj pro uložení drobného materiálu nebo k tomu ú�elu 
upravený pracovní od�v. [3] 

  3.4 Zajišt�ní pod místem práce ve výšce a jeho okolí 
Musí být ohrazený nebezpe�ný prostor zábradlím o výšce 1,1 m. Ohrožený prostor musí 
mít ší�ku od volného okraje pracovišt� nejmén� 1,5 m p�í práci ve výšce od 3 m do 10 
m. [3] 

3.5 P�erušení práce ve výškách 
Veškeré práce ve výškách musí být p�erušeny za následujících podmínek:  
- Bou�e, déš�, sn�žení nebo tvo�ení námrazy  
- �erství vítr o rychlosti 11 ms-1  
- dohlednost v míst� práce menší než 30 m  
- teplota prost�edí b�hem provád�ní prací nižší než -10 °C  
[3] 
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3.8 Do�asné stavební konstrukce 

Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným zp�sobem p�estavovat jen v 
souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v pr�vodní dokumentaci a pod 
vedením osoby, která je k tomu odborn� zp�sobilá. Provád�t uvedené �innosti mohou 
pouze zam�stnanci, kte�í byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ov��eny. [3] 

3.7 Školení zam�stnanc�

Zam�stnavatel poskytuje zam�stnanc�m v dostate�ném rozsahu školení o 
bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména 
pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zam�stnanci nemohou pracovat z pevných 
a bezpe�ných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na 
žeb�ících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prost�edk�. 
P�i montáži a demontáži lešení postupuje zam�stnavatel podle �ásti 3.8 Do�asné 
stavební konstrukce.[3]

4 Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb. kterým se stanoví 
bližší požadavky na bezpe�ný provoz a používání 
stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí�

4.1 P�íloha �. 1 Další požadavky na bezpe�ný provoz a používání za�ízení pro 
zdvihání b�emen 

Pevnost a stabilita b�hem užívání s ohledem na velikost a hmotnost zdvihaných 
b�emen a na namáhání vzniklá v kotvících �i zajiš�ovaných bodech konstrukce.  

Zabrán�ní p�ípadnému zachycení, p�imá�knutí nebo naražení zam�stnance. 
 Zabrán�ní pádu za�ízení nebo jeho �ásti �i nebezpe�nému posunu. 
Zabrán�ní samovolnému uvoln�ní pracovního za�ízení nebo jeho �ástí. [4] 

4.2 P�íloha �. 2 Další požadavky na bezpe�ný provoz a používání za�ízení pro 
zdvihání a p�emis�ování zav�šených b�emen 

Volba, kontrola a provád�ní všech pracovních operací tak, aby byla zajišt�na 
bezpe�nost a ochrana zdraví zam�stnanc�. 

Ochrana zabra�ující sklopení, p�evrácení, posunutí nebo sklouznutí b�emene; 
pravidelná kontrola a údržba za�ízení. 

Opat�ení k zabrán�ní kolize b�emene nebo �ástí za�ízení s okolními p�edm�ty nebo 
se zam�stnanci, kte�í se nacházejí v jeho manipula�ním prostoru, v p�ípad�, že obsluha 
nem�že sledovat dráhu zdvihaného a p�emis�ovaného b�emene po celou dobu jeho 
pohybu. 

Provád�ní dohledu nad zav�šeným b�emenem zam�stnancem pov��eným 
zam�stnavatelem, pokud není zamezen p�ístup do nebezpe�ného prostoru a není-li 
zav�šené b�emeno p�i výpadku pohonu zajišt�no. [4] 



VARIANTA A: ZD�NÝ OBVODOVÝ PLÁŠ�
S KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM 

  Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 
______________________________________________________________________ 
�

�
��

�

4.3 P�íloha �. 3 Další požadavky na bezpe�ný provoz a používání pojízdných 
za�ízení 

Vybavení za�ízení �ízeného obsluhou vhodnou ochranou k omezení rizika poškození 
zdraví, které m�že vzniknout v d�sledku zachycení zam�stnance pojezdovými �ástmi 
za�ízení. 

Vybavení zdvižného manipula�ního vozíku za�ízením k omezení rizika p�evrácení, 
jako jsou nap�íklad: ochranná konstrukce pro obsluhu, konstrukce zabra�ující 
p�evrácení vozíku, zádržný systém, zajištující p�ipoutání obsluhy k sedadlu, aby nedošlo 
k jejímu p�imá�knutí p�i p�evrácení vozíku.[4] 

5 Zdroje 
[1] P�edpis �. 101/2005 Sb. Na�ízení vlády o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a 

pracovní prost�edí 

[2] P�edpis 591/2006 Sb. Na�ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích 

[3] P�edpis �. 362/2005 Sb. Na�ízení vlády o bližších požadavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do 
hloubky 

[4] Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný 
provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí 



�

�

VYSOKÉ U�ENÍ TECHNICKÉ V BRN�
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
�ÍZENÍ STAVEB

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT

  
�

TECHNOLOGICKÝ P�EDPIS  
VARIANTA B: 

MONTOVANÝ OBVODOVÝ PLÁŠ� ZE SENDVI�OVÝCH PANEL�
KINGSPAN�

�

BAKALÁ�SKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE                   JAN BOUCNÍK 
AUTHOR�

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. RADKA KANTOVÁ
SUPERVISOR 

�

��������	�����������������



VARIANTA B: MONTOVANÝ OBVODOOVÝ 
PLÁŠ� ZE SENDVI�OVÝCH PANEL� KINGSPAN 

  Technologický p�edpis 
______________________________________________________________________ 
�

�
��

�

Obsah: 

1.1 Obecná charakteristika objektu ........................................................................... 141�

1.2 Obecná charakteristika procesu ........................................................................... 141�

2 P�ipravenost ............................................................................................................... 141�

2.1. P�ipravenost stavby ............................................................................................ 141�

2.2. P�ipravenost staveništ� ....................................................................................... 142�

3 Materiály, doprava, skladování .................................................................................. 142�

3.1 Materiál pro zd�ní a zateplení soklu ................................................................... 142�

3.2 Doprava materiálu ............................................................................................... 144�

3.3 Skladování materiálu ........................................................................................... 145�

4 Obecné pracovní podmínky ....................................................................................... 145�

5 Vlastní pracovní postup ............................................................................................. 146�

5.1 Úprava soklu ....................................................................................................... 146�

5.2 Osazení �tvercových silnost�nných profil� Jekl ................................................. 146�

5.3 Oplechování soklu ............................................................................................... 146�

5.4 Osazení první �ady panel� ................................................................................... 146�

5.5 Osazení výplní otvor� ......................................................................................... 148�

5.6 Klempí�ské prvky ................................................................................................ 149�

5.7 Dokon�ovací práce .............................................................................................. 150�

6 Složení pracovní �ety ................................................................................................. 150�

7 Stroje, ná�adí, pom�cky, BOZP ................................................................................. 151�

7.1 Stroje ................................................................................................................... 151�

Vakuová p�ísavka na sklo MRTA6 .............................................................................. 151�

8 Kontrola jakosti .......................................................................................................... 152�

8.1 Kontroly vstupní.................................................................................................. 152�

8.2 Kontroly meziopera�ní ........................................................................................ 152�

8.2 Kontroly výstupní................................................................................................ 152�

9 Bezpe�nost a ochrana zdraví ...................................................................................... 152�

10 Ekologie ................................................................................................................... 153�

11 Literatura .................................................................................................................. 154�



VARIANTA B: MONTOVANÝ OBVODOOVÝ 
PLÁŠ� ZE SENDVI�OVÝCH PANEL� KINGSPAN 

  Technologický p�edpis 
______________________________________________________________________ 
�

�
��

�

1.1 Obecná charakteristika objektu 

Objekt je d�len na dvoupodlažní administrativní �ást a jednopodlažní skladovací �ást, 
která je na výšku dvou podlaží. 

 St�echa je plochá jednopláš�ová, nosnou funkci tvo�í trapézové plechy 
p�ipevn�né na prefabrikovaný železobetonový st�ešní vazník. Nosný systém 
obvodového plášt� je skeletový montovaný železobetonový systém typu S1.2. Sloupy 
jsou založeny v základových kalichových patkách, které jsou uloženy na 
železobetonových pilotách t�ídy betonu C25/30 XC1, ocel t�ídy B500B. Prefabrikované 
prvky jsou tvo�eny z betonu pevnostní t�ídy C30/35, ocel t�ídy B500B. Osová 
vzdálenost sloup� v obou sm�rech je 6000 mm. Konstruk�ní výška podlaží je 4020 mm. 
Vodorovné stropní konstrukce jsou tvo�ené prefabrikovaných p�edpjatých 
železobetonových stropních panel� SPIROLL délky 12 000 mm. 

Oplášt�ní objektu bude provedeno ze st�nových sendvi�ových panel� KS1150 
TF o rozm�rech 6000 x 1150 mm a tlouš�ce izola�ního jádra 120 mm. Sou�initel 
prostupu tepla U= 0,185 W/m2K. Hodnoty sou�initele prostupu tepla jsou stanoveny v 
souladu s �SN EN ISO 10211, �SN EN 14509 a �SN 730540-4. U panel� jsou 
p�iznané kotevní prvky u p�í�né spáry, které se zakryjí plechovou lištou. Z hlediska 
požární bezpe�nosti sendvi�ové panely Kingspan KS1150 TF s izola�ním jádrem IPN 
(FIREsafe) neší�í požár po povrchu v požárn� nebezpe�ném prostoru a u podhled�
nedochází k odpadávání nebo odkapávání ho�ících ani neho�ících �ástic.

1.2 Obecná charakteristika procesu 

 Jedná se o proces montáže fasádních sendvi�ových panel� Kingspan 
KS1150 TF s p�iznaným kotvením.  Panely budou kotveny k prefabrikovanému 
železobetonovému skeletu haly, osová vzdálenost sloup� je 6,0 m. Kladení panel� bude 
vodorovné. Kotvení a spoje budou kryty plechovou lištou.

2 P�ipravenost 

2.1. P�ipravenost stavby 

Na stavb� budou hotovy nosné svislé a vodorovné prvky, tzn. sloupy uložené 
v kalichových patkách a sloupy ve druhém pat�e. Ve vodorovném sm�ru to jsou stropní 
panely, základové prahy, ztužidla a pr�vlaky. Bude hotova nosná vodorovná konstrukce 
pro oplášt�ní st�echy z trapézových plech�
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2.2. P�ipravenost staveništ�

Vjezd na staveništ� je zajišt�no p�íjezdovou cestou ze silnice, která se napojuje k 
p�ilehlé komunikaci �. 430. Inženýrské sít� se nacházejí vedle p�ilehlé komunikace a 
prochází pod p�íjezdovou cestou na staveništ�. Staveništ� je vybaveno kontejnerem s 
kancelá�í stavbyvedoucího, kontejnerem se šatnami, skladovacím kontejnerem a 
sanitárním kontejnerem s fekálním tankem. Sociální za�ízení je nutné napojit na 
do�asné staveništní p�ípojky (fekální tank, vodovodní p�ípojka, plyn, elektrická 
p�ípojka). Rozvod elektrické energie bude zajišt�n z rozvodné sk�ín� (220/230V 
a 380/400V), která se nachází na východní stran� staveništ� v blízkosti staveništních 
kontejner�. Staveništ� bude oploceno po celém svém obvodu, krom� západní strany, 
kde se využije stávající oplocení, mobilním plotem o výšce 2,0 metru a délce 164,5 m. 

3 Materiály, doprava, skladování 
Podrobný výpo�et je uveden v oddíle „Položkový rozpo�et a výkaz vým�r pro 

stavebn� technologickou etapu“ na str. 154 v této bakalá�ské práci. 

3.1 Materiál pro zd�ní a zateplení soklu

Tabulka 17: Materiál pro zd�ní a zateplení soklu 

Název 
Obsah 
balení 

Pot�eba  Spot�eba 
Objem 

spot�eby 
+ ztratné Po�et balení

YTONG P2 – 400 
300x249x599 mm 

30 ks 19,39 m2 6,67 ks/m2 129,3 ks 132 ks 5 palet 

Penetra�ní lak        
DEK - Penetral 

ALP 
9 kg 29,19 m2 0,3 kg/ m2 8,5 kg     8,9 kg 1 plechovka 

Hydroizolace  
Elastek 40 special 

mineral 
7,5 m2 29,19 m2 1  m2/m2 29,19 ks 29,19 ks 4 role 

Zakládací malta 
YTONG 

15 kg 97,38 m 5,1 kg/m 491,1 kg 498 kg 33 pytl�

Lepící malta 
Baumit 

DuoContact 
25 kg 61,32 m2 3,5 kg/m2 214,6 kg 225,4 kg 9 pytl�

Výztužná perlinka 
Baumit OpenTex 

50 m2 61,32 m2 1,1 m/m2 67,8 m2 71,2 m2 2 role 

Hliníkový rohový 
profil ETICS ALU 

2,5 m 
1 ks 97,18 m 0,4 ks/bm 38,8 ks 40,8 ks 41 ks 

Vnit�ní parapet 
TOPSET 5m 

1 ks 10 ks 1 ks/otvor 10 ks - 10 ks 

Štukové omítka 
Baumit FeinPutz 

Extra 
25 kg 4,58 m2 2,4 kg/m2 10,9 kg 11,5 kg 1 pytel 
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3.1.1 Materiál  - válcované  profily  

Tabulka 18: Materiál: Jäkl

Název Pot�eba  Celkem + ztratné 
Jäkl 60x60x2 241 m 250 m 

úhelník L 60x60x6 mm 73,3 m 77 m 

3.1.2 Materiál  - sendvi�ové panely Kingspan KS 1150 TF

Tabulka 19: Materiál: Kingspan

Název m.j. Pot�eba + ztratné Celkem 
Kingspan KS1150 TF 

dl. 6 m 
ks 910,46 m2 955,9 m2 140 ks 

3.1.3 Materiál  - Spojovací prost�edky

Tabulka20: Materiál: Spojovací prost�edky

Malba HET klasik 12 kg 195,9 m2 0,125 kg/ 
m2 23,5 kg 23,8 kg 2 plechovky

TI deska Baumit 
Austrotherm XPS 

TOP P GK 
4 ks 13,97 m2 2 ks/m2 27,9  ks 28,5 ks 8 balík�

Kotvení- 
Hmoždinky 
Baumit SDX 
8x180 (sokl) 

50 ks 13,97 m2 6 ks/m2 83,82 ks 85,5 ks 2 krabice 

Penetra�ní nát�r 
Baumit UniPrimer 

5 kg 13,97 m2 0,25 kg/m2 3,5 kg 3,7 kg 1 kybl�

Omítka Baumit 
MosaikTop 

25 kg 13,97 m2 5,5 kg/m2 76,84 kg 80,7 kg 4 kybl�

Název 
Obsah 
balení 

Pot�eba  Spot�eba 
Objem 

spot�eby 
+ ztratné Po�et balení

Ejot BS-R-6.3 × 
160 V16 EPS F 

200 ks 100 ks 6 ks/panel 840 ks 882 ks 5 balík�

Jednostranný 
uzav�ený nýt 
4,8x10AI/E 

1000 
ks 

895 m 2685 ks/m 53,8 ks 2819 ks 3 balíky 

JT2-D-12H-5.5 × 
195 V16

200 ks 40 ks 6 ks/panel 240  ks 252 ks 2 balíky 
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3.1.4 Materiál  - Klempí�ské výrobky 

Tabulka 21: Materiál: Klempí�ské výrobky

3.1.5 Dopl�kový materiál 

2x Hliníkové dve�e Vekra Futura Standart s nadsv�tlíkem: š x v 2360 x 3060 mm 

1x Hliníkové dve�e Vekra Futura Standart s nadsv�tlíkem: š x v 1900 x 3060 mm 

1x Hliníkové okno Vekra Futura Standart: š x v 2640 x 2500 mm 

1x Hliníkové okno Vekra Futura Standart: š x v 3200 x 2500 mm 

1x Hliníkové okno Vekra Futura Standart: š x v 4640 x 2500 mm 

1x Hliníkové dve�e Vekra Futura Standart: š x v 1000 x 2100 mm 

2x Hliníkové okno Vekra Futura Standart: š x v 5000 x 2500 mm 

6x Hliníkové okno Vekra Futura Standart: š x v 5000 x 1750 mm 

2x garážová vrata Vekra Elegant: š x v 3500 x 3000 mm 

3.2 Doprava materiálu 

3.2.1 Primární doprava 

Dopravu materiálu fasádních sendvi�ových panel� na stavbu si zajistí 
dodavatelská firma nákladním automobilem DAF XF 440 FT - LOW DECK  s 
plachtovým náv�sem délky 13,9 m. 

Panely budou dováženy z centrální výrobny panel� Kingspan pro �eskou 
republiku, která sídlí v Hradci Králové, Vážní 465. Trasa je uvedena v p�íloze �.3 
Situace stavby se širšími dopravními vztahy – varianta B. Budou použity panely délky 6 

Název 
Obsah 
balení 

Pot�eba  + ztratné Po�et balení 

Profil K130 6 m 122,9 m 129 m 21 balení 
Profil K145 6 m 65,1 m 68,4 m 12 balení 
Profil K151 6 m 39,5 m 41,5 m 7 balení�
Profil K159 6 m  34,6 m 36,3 m 7 balení�
Profil K170 6 m 138 m 144,9 m 25 balení�
Profil K184 6 m 108,2 m 113,6 m 19 balení�
Profil K228 6 m 62,2 m 65,3 m 11 balení�
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m. St�ny svazk� budou chrán�ny deskami z EPS, aby nedošlo k poškození materiálu. 
Materiál pro zd�ní bude dovezen nákladním automobilem s hydraulickou rukou. 

3.2.1 Sekundární doprava 

Rozvoz panel� po staveništi ve vodorovném sm�ru bude pomocí 
vysokozdvižného vozíku YALE GDP 25 VX nebo ru�n�. Svislá doprava se bude 
provád�t za pomocí minije�ábu URW – 376 a n�žkové plošiny Haulotte Compact 10 
DX. 

3.3 Skladování materiálu

P�i skladování je t�eba zabránit shromaž�ování vody mezi panely, nadm�rnému 
zatížení panel� a chránit je proti p�ímému p�sobení slune�ního zá�ení, dešt� a prachu. 
Panely se proto budou skladovat na podložkách z polystyrenových blok� nebo d�v�ných 
palet. Panely se musí skladovat v mírném spádu v podélném sm�ru.  

Panely jsou mezi sebou fixovány proti posunu p�i doprav� speciálním tmelem, 
který se po namontování z panel� odstraní.  

Ostatní materiál bude skladován v uzamykatelném skladovacím kontejneru. 

4 Obecné pracovní podmínky 

P�íjezdová cesta bude napojená z p�ilehlé komunikace �. 430. Skládky materiálu 
budou umíst�ny v prostoru staveništ� zpevn�ny a odvodn�ny. Na staveništi budou 
umíst�ny stavební bu�ky TOI TOI pro pot�eby pracovník� a jeden uzamykatelný sklad. 
Jako skladovací prostor m�že být využit prostor skladu ve vedlejší hale pat�ící firm�
AMAR – Krby Morava. Rozvod elektrické energie bude zabezpe�en pomocí 
staveništního rozvodu elektrické energie, která bude napojena na p�ivedené elektrické 
vedení z místní sít�. Rozvod vody bude napojen na ve�ejnou vodovodní sí�, jako 
zám�sová voda se použije voda z IBC kontejneru umíst�ného poblíž míchacího centra. 
Splašky budou odvád�ny do fekálního tanku o objemu 9 m3, který se bude nacházet pod 
sanitárním kontejnerem. Veškeré stavební práce budou provád�ny v souladu s platnými 
normami a požadavky investora.  

Jednotlivé pracovní �innosti budou provád�ny za p�íznivých klimatických 
podmínek. B�hem prací musí být teplota vzduchu, zdícího lepidla a zdícího materiálu 
alespo� 5°C. P�i zpracování lepidla je nutné použít pouze pitnou vodu nebo vodu 
odpovídající dle �SN EN 1008. Stavební práce budou provád�ny pouze osobami 
kvalifikovanými v daném odv�tví a budou podrobeni instruktáži o provád�ní.  

Montáž sendvi�ových panel� není náro�ná na pov�trnostní podmínky (déš�, 
teplota). P�i rychlosti v�tru nad 8 m/ s je nutno p�erušit práce. Stavební práce budou 
provád�ny pouze osobami kvalifikovanými v daném odv�tví a budou podrobeni 
instruktáži o provád�ní.  
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5.1 Úprava soklu 

Po obvod� se založí zdivo Ytong na hydroizolaci proti zemní vlhkosti Elastek 40 
mineral special. Po vyzd�ní se provede zateplení soklu tepeln� izola�ní deskou Baumit 
Austrotherm XPS TOP P GK s povrchovou úpravou Baumit MosaikTop. Podrobný 
pracovní postup t�chto úkon� je rozepsán v oddíle „Technologický p�edpis pro zd�ní“ 
bod 5.2. Založení první �ady tvárnic a v oddíle „Technologický p�edpis pro kontaktní 
zateplení“ bod 5.9 Provedení soklu. 

5.2 Osazení �tvercových silnost�nných profil� Jekl 

Okolo dve�ních, okenních otvor� a vrat se upevní �tvercové silnost�nné profily 
typu Jekl 80x80x4 mm pro ukotvení panel� kingspan pomocí hmoždinek a šroub� do 
sloup� a pr�vlak�.. Schématické rozmíst�ní profil� bude obsaženo v p�íloze �.16 
Schéma uspo�ádání nosných prvk� pro panely Kingspan – pohled východní a severní.  

5.3 Oplechování soklu 

Po obvod� soklu bude p�ipevn�na soklová okapová lišta K184 (viz obr. 45), 
která bude ut�sn�ná PU samolepicí t�snicí páskou 20 × 4 (20 mm expandovaná) (P18) k 
ut�sn�ní spoj� mezi klempí�ským prvkem a betonem. Dále bude kolem soklu p�ipevn�n 
soklový válcovaný úhelník L 60x60x6 mm. 

5.4 Osazení první �ady panel�

Bude se postupovat postupn� od spodního okraje až po 
atiku (viz obr. 38).  

U panel� horizontáln� kladených se spodní panel osadí na 
soklový profil, který je p�ipevn�n k soklové vyzdívce po cca 500 
mm . P�ed usazením panelu je t�eba osadit na nosnou konstrukci, 
tvo�enou železobetonovými sloupy nalepit samolepící t�snící PE  
pásku 20 x 3 mm (P16). Panely se budou usazovat v horizontální 
poloze. Pro manipulaci s panely bude využit minije�áb URW – 
376 vybaven p�ísavkamy Clad King pro sendvi�ové panely a 

n�žková plošina Haulotte Compact 10 DX pro samotnou 
montáž panel�. Horizontáln� kladené panely se montují v 

�adách od soklu k atice. První panel se pokládá na speciální p�ipravené ocelové nosi�e, 
které panel p�esn� fixují na míst�.  

Obr. 38: Postup kladení [1]     �
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Nejnižší panel upev�ujte vždy jako první, a to tak, aby oplechování soklu a 
držáky panelu (rozp�tí držák� max. 0,5 m) ležely v rovin�. Panel se položí na držáky a 
upevní se k nosné konstrukci 2 ks upev�ovacích prvk�. Panel se poté p�ipevní pomocí

kotevních šroub� Ejot BS-R-6.3 × 160 V16  vhodné k upevn�ní sendvi�ových panel� na 
betonové nosné konstrukce. Šroub bude opat�en t�snící podložkou Ø16 mm. Je nutné 
p�edvrtat se otvor o pr�m�ru 5 mm. Na p�edvrtání otvor� se bude používat 
akumulátorové vrtací kladivo HILTI TE 6-A36-AVR. Pro utahování šroub� se použije 
akumulátorový montážní šroubovák pro st�echy a oplášt�ní s hloubkovým dorazem S-
DG-D 11x50.  Po�et šroub� a jejich rozmíst�ní na jeden panel je na obrázku 40. P�ed 
úplným dotažením šroubu se musí odstranit ochranná fólie z povrchu panelu.  

P�i instalaci šroub� se musí použít 
hloubkový doraz. P�ed kone�ným dotažením šroub� je zapot�ebí místn� odstranit 
ochrannou fólii z panel�, p�i�emž celkové odstran�ní fólie se provede po kompletní 
montáži, nejdéle však 4 týdny po montáži panel�. P�i správném dotažení upev�ovacích 
šroub� sendvi�ových panel� by m�lo dojít k mírné deformaci t�snicí podložky pod 
hlavou šroubu (viz obr. 42). Sou�asn�, p�i správném utažení dojde k mírnému zatla�ení 
povrchového plechu sendvi�ového panelu.

Další �ady panel� se budou pokládat na pero prvního panelu. K montáži se 
použije n�žková plošina, ze které se budou panely usazovat a kotvit. Panel se musí 
dostate�n� dotla�it ke spodnímu panelu, aby byla zajišt�na t�snost a ší�ka spáry 
podélného spoje. V drážce podélného spoje je p�i výrob� aplikována t�snicí páska, takže 

Obr. 40: Rozmíst�ní šroub� v panelu [1]     Obr. 39: Detail kotvení do sloupu [2]     �

Obr. 42: Dotažení šroubu [1]     �
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se nemusí už dál nijak t�snit.�V místech nadpraží otvor� se musí nejd�ív� p�ipevnit 
klempí�ský lemovací prvek K145 ke �tvercovému profilu Jekl z použití PE samolepící 
pásky. Na prvek K145 se dále nalepí další t�sní samolepící PE páska pro ut�sn�ní 
prostoru mezi panelem a klempí�ským prvkem. 

Tímto zp�sobem se bude pokra�ovat až atice. Poslední panel se od�ízne na 
požadovanou ší�ku výšku. Musí se po�ítat s otvory, kde se panely zkrátí na 
požadovanou délku. P�í�né spoje mezi panely a na rozích se vyplní tepelnou izolací. P�i 
montáži panel� je nutné zajistit vodot�snost p�í�ného spoje panel�. 

5.5 Osazení výplní otvor�

Okenní rám bude ukotvený do p�edem p�ipravených rám� z �tvercové válcované 
oceli Jekl. Kotvení se provede samovrtnými šrouby. Mezera mezi okenním rámem a 
profilem bude vypln�na tepeln� izola�ním materiálem (PUR p�nou). Po zatvrdnutí a 
o�íznutí PUR p�ny se osadí lemovací klempí�ské prvky. Dve�ní otvory a vrata se 
provedou obdobným zp�sobem.  

Zasklívání oken se bude d�lat pomocí minije�ábu, který bude vybaven 
p�ísavkami na sklo�MRTA6.Po usazení skel se ut�sní místa mezi sklem a rámem 
nama�káním gumového t�sn�ní. Následuje usazení vnit�ních parapet�, instalace lišty a 
na záv�r celé montáže nastavení a se�ízení oken/dve�í. 

Obr. 42: Detail nadpraží [11]     �
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5.6 Klempí�ské prvky 

P�í�né spoje mezi panely se po celé délce zakryjí krycí lištou K170, která se 
p�inýtuje k panelu. Na rohy panel� osadí rohové lišty K159 a p�inýtují. Pro svislé 
lemování okenních a dve�ních otvor� se použije profil K228 pro lemování nadpraží 
profil K145 a pro lemování venkovního parapetu profil K151. Na oplechování atiky se 
použije prvek K130. Všechny klempí�ské prvky se budou p�ipev�ovat pomocí AKU 
nýtovacích kleští Gesipa Accubird 725 0037 a zkracovat pomocí elektrických n�žek na 
plech Makita JS1601. 

Jednotlivé klempí�ské výrobky jsou znázorn�ný na následujících obrázcích.�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Obr. 45: Prvek K184         Obr. 46: Oplechování 
rohu prvkem K159      �

Obr. 44: Prvek K228      �

Obr. 47: Prvek K151    �

Obr. 43: Detail parapetu [11]     �
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5.7 Dokon�ovací práce 

Po montáži fasádních panel� se v interiéru omítne soklové zdivo, dle pracovního 
postupu v oddíle „Technologický p�edpis pro zd�ní“ bod 5.9 Pracovní postup pro 
vnit�ní omítky. Dále se v administrativní �ásti zhotoví oplášt�ní ze sádrokartonových 
desek s malbou HET klasik. 

�	�������	��������	����

1x vedoucí pracovní �ety  
2x zedník 
3x montážník na oplášt�ní  
2x pomocní pracovníci – p�ísun materiálu, �ezání panel�, nutnost proškolení 
1x obsluha vysokozdvižného vozíku – certifikát pro obsluhu motorových a 
manipula�ních vozík�
1x je�ábník – 
1x �idi� nákladního automobilu – �idi�ský pr�kaz skupiny C 

Každý z pracovník� musí spl�ovat požadavky pro výkon dané pracovní �innosti 
a každý z pracovník� byl seznámen s bezpe�nostními p�edpisy a s parametry stavby. 
Každý pracovník je zodpov�dný za jemu sv��ený pracovní úkol nebo jemu sv��ený 
objekt. P�i pln�ní speciálních úkol�, na které pracovník nemá specializaci, musí být 
pracovník �ádn� zaškolený. 

Obr. 50: Prvek K170        �Obr. 49: Prvek K145    �Obr. 48: Prvek K130�
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7 Stroje, ná�adí, pom�cky, BOZP 

 7.1 Stroje 

Podrobný popis stroj� a za�ízení je v oddíle Návrh strojní sestavy. 

7.1.1 Velké stroje 

Nákladní automobil MAN 26.414 s t�íosým valníkem s hydraulickou rukou  
Samohybná pracovní n�žková plošina Haulotte Compact 10 DX 
Vysokozdvižný vozík YALE GDP 25 VX 
Minije�áb URW - 376 
AVIA D120 - 185 L s hydraulickou rukou HMF 735-K2 
Volkswagen Transporter 2,0 l TDI 

7.1.2 Malé stroje 

P�ísavky Clad King na sendvi�ové izola�ní panely  

Vakuová p�ísavka na sklo MRTA6 
Akumulátorové vrtací kladivo HILTI TE 6-A36-AVR 
Akumulátorový montážní šroubovák pro st�echy a oplášt�ní�HILTI ST 1800-A22 
AKU nýtovací klešt� Gesipa Accubird 725 0037 
Ru�ní kotou�ová pila MAKITA 5143R 
Elektrické n�žky na plech Makita JS1601Míchadlo Hitachi UM16VST���

    
7.1.3 Ná�adí 

klešt�
hladítko malé 
zednická lžíce 
n�žky na plech 
Sada pilník�
kladivo 
pravítko 
vodováha 
pásmo 
svinovací metr 

7.1.4 Pom�cky BOZP 

pracovní rukavice 
ochranné p�ilby 
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reflexní vesta 
ochranné pracovní boty  
vhodný ochranný oblek 

 8 Kontrola jakosti 

8.1 Kontroly vstupní  

Kontrola prefabrikovaného skeletu. Kontrola veškerého materiálu (délka, 
množství, nepoškozenost) a zda se shoduje s objednacím listem. Výsledek kontrol se 
zapíše do stavebního deníku. Kontrola n�žkové plošiny a minije�ábu. 

8.2 Kontroly meziopera�ní 

Kontrola klimatických podmínek ( max rychlost v�tru 8 m/s, viditelnost aslepos�
30m). Kontrola nalepení PE samolepící t�snící pásky, kontrolu osazení soklového 
profilu. Kontrola správného osazení panel� (kontrola tlouš�ky 
spár) p�ed p�išroubováním a strhnutím ochranné fólie p�ed p�išroubováním. 
Kontrolujeme správnost utažení šroub�. Kontrola vypln�ní svislých spar mezi panely. 
Kontrola veškerého oplechování (svislé, rohové, soklové, okolo otvor�). Kontrola 
skladování materiálu. Kontrola správnosti polohy panelu. Kontrola t�sn�ní a p�ídržnosti 

klempí�ských prvk�!

8.2 Kontroly výstupní 

Kontrolujeme celkové finálního vzhledu oplášt�ní, kontroluje se rovinnost 
jednotlivých spár. Kontrola odstran�ní ochranné fólie z fasádních panel�. 

9 Bezpe�nost a ochrana zdraví 

Bezpe�nostní p�edpisy P�i montáži sendvi�ových panel� Kingspan musí být 
dodržovány povinnosti právních p�edpis� o bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci, 
platném zn�ní a ve zn�ní pozd�jších p�edpis� Povinnosti ukládané zákonem 
�. 262/2006 Sb., – zákoník práce, ostatními právními p�edpisy, p�íslušnými normami 
a stanovenými pravidly pro montáž spole�ností Kingspan a.s. jsou platná pro všechny 
dot�ené osoby. Zvláštní pozornost je nutné v�novat zejména bezpe�nosti práce 
a ochran� zdraví za nep�íznivých pov�trnostních a klimatických podmínek. Veškeré 
práce budou provedeny v souladu: 

Na�ízením vlády �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 
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Na�ízením vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky a do hloubky.  

Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb., o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a 
pracovní  prost�edí. 

Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný 
provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí. 

591/2006 Sb.: 
P�íloha �. 1. - I. Požadavky na zajišt�ní staveništ� 

- II. Za�ízení pro rozvod energie 
- III. Požadavky na venkovní pracovišt� na staveništi 

P�íloha �. 2. - I. Obecné požadavky na obsluhu stroj� 
- XIV. Spole�ná ustanovení o zabezpe�ení stroj� p�i p�erušení a ukon�ení 
práce 
- XV. P�eprava stroj� 

P�íloha �. 3. - I. Skladování a manipulace s materiálem 
- XI. Montážní práce 
- XVI. Sklená�ské práce 

362/2005 Sb.: 

- IV. Zajišt�ní proti pádu p�edm�t� a materiálu 
- V. Zajišt�ní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
- VIII. Shazování p�edm�t� a materiálu 
- IX. P�erušení práce ve výškách 
- XI. Školení zam�stnanc�

10 Ekologie 

P�i provád�ní montážních konstrukcí je pot�eba minimalizovat vliv �innosti na 
životní prost�edí. Jedná se p�edevším o prašnost, hlu�nost a zne�išt�ní komunikací. 
Používaná mechanizace, musí být v dobrém technickém stavu, aby neobt�žovala okolí 
nadm�rným hlukem. Na stavb� musí být dodržovány �asové limity pro provád�ní 
hlu�ných prací. Mechanizace by m�la být odstavena na zpevn�ných plochách, 
doporu�uje se použití úkapových van pro zachycení olej� a nafty. 

Legislativu v této oblasti �eší zákony a na�ízení: 

- Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, 

- Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 

- v.�. 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpad�
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Tabulka 22: Katalog odpad� pro panely Kingspan [9] 

Název odpadu Ozna�ení z katalogu Zp�sob likvidace odpadu 

Papírové a lepenkové 
obaly 

15 01 01 Odvoz na skládku SITA CZ 

Plastové odpady 15 01 02 Odvoz na skládku SITA CZ 

Sm�sné odpady 15 01 06 Odvoz na skládku SITA CZ 

Železo a ocel 17 04 05 Odvoz na skládku SITA CZ 

Sm�sné kovy 17 04 07 Odvoz na skládku SITA CZ 

Papír a lepenka 20 01 01 Odvoz na skládku SITA CZ 

Sm�sný komunální odpad 20 03 01 Odvoz na skládku SITA CZ 
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 Úvod 

 Pro následující technologickou etapu byl zpracován následující rozpo�et. 
Sou�ástí položkového rozpo�tu je i výkaz vým�r. Rozpo�et je rozd�len na 2 stavební 
objekty: skladovací �ást a administrativní �ást. Položkový rozpo�et je v p�íloze �. 20 
Položkový rozpo�et v�etn� výkazu vým�r pro variantu B. 
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 Úvod: 
 Dopravu materiálu bude zajiš�ovat dodavatel stavby. Dopravu fasádních panel�
Kingspan zajistí taha� DAF XF 440 FT s plachtovým náv�sem Wielton z centrální 
výrobny Kingspan pro �R v Hradci Králové, Vážní 465, vzdálené 152 km.  Dovoz 
n�žkové plošiny bude zajišt�no nákladním automobilem AVIA D120 - 185 L 
z p�j�ovny Ramirent s.r.o. vzdálené 2,7 km od staveništ�. Odvoz odpadu ze stavby 
zajistí také nákladní automobil AVIA D120 - 185 L na skládku SITA CZ a.s. vzdálené 
2,7 km. Podrobné informace o trasách jsou obsaženy v p�íloze �.1 Situace širších 
dopravních vztah�.
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 Úvod: 

 Pro následující stavebn� technologickou etapu byl zpracován následující �asový 
plán. Sou�ástí �asového plánu je i bilance pracovník� a bilance stroj�. �asový plán je 
sou�ástí p�ílohy �. 11 �asový plán pro variantu B.��
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1 Velké stroje 

1.1 Taha� DAF XF 440 FT - LOW DECK 

Technické parametry [1]: 
- celková délka: 5 840 mm
- rozvor náprav: 3 600 mm 
- výška podvozku: 580 mm 
- výška kabiny: 2 550 mm 
- nosnost p�ední nápravy: 2 607 kg 
- nosnost zadní nápravy: 9 411 kg 
- nosnost celkem: 11 018 kg 
- motor XF 440 MX 11: výkon 320 

kW (435 koní) 
- pohotovostní hmotnost: 6 982 kg 
- max. celková hmotnost soupravy:  

44 000 kg 

1.1.1 Plachtový náv�s s t�ístran� shrnovací plachtou Wielton – LOW DECK 

Náv�s bude sloužit pro transport sendvi�ových 
panel� Kingpsan. 

Technické parametry [3]: 
- pohotovostní hmotnost: 6 700 kg 
- celková délka: 13 922 mm 
- celková ší�ka: 2 550 mm 
- celková výška: 4 000 mm 

- vnit�ní délka: 13 622 mm 
- vnit�ní ší�ka: 2 480 mm 
- vnit�ní výška: 2 925 mm 
- hmotnost p�ipadající na to�nu: 12 000 kg 
- výška to�nice: 950 mm 
- polom�r otá�ení: 13 500 mm 

Obr. 51: DAF XF 440 FT- LOW DECK [2] 

Obr. 52: Náv�s Wielton [3] 
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1.2 Samohybná pracovní n�žková plošina Haulotte Compact 10 DX 

Plošina bude sloužit k usazení sendvi�ových panel� na nosnou konstrukci 
objektu. 

 Technické parametry [4]: 
- pracovní výška: 10,2 m 
- výška podlahy pracovního koše: 8,2 m 
- délka ve složeném stavu (A): 2,65 m 
- ší�ka (B): 1,8 m 
- výška ve složeném stavu se zábradlím (C): 2,37 m 
- výška ve složeném stavu (pracovní koš): 1,5 m 
- rozvor (D): 1,87 m 
- sv�tlost podvozku (E): 25 cm 
- rozm�ry pracovního koše (F x G): 2,5 m x 1,54 m 
- rozší�ení podlahy koše: 1,2 m 
- rychlost pojezdu: 0,8 – 5,5 km/h 
- vn�jší polom�r otá�ení: 3,73 m 
- doba zvednání/spoušt�ní: 35/35 sec. 
- motor: dieslový Deutz 18 kW 
- brzdy: hydraulické 
- pneumatiky pln�né p�nou: 26 x 12–12 
- zásodník hydraulického oleje: 80 l 
- palivová nádrž: 30 l 
- celková hmotnost: 3 330 

kg 
- stoupavost: 40% 
- pohon 4x4 
- nosnost plošiny: 565 kg 

�

�

�

�

Obr. 53: Pracovní plošina 
Haulotte Compact 10 DX [4]

Obr. 54: Schéma pracovní plošiny Haulotte Compact 10 DX [4] 
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1.3 Vysokozdvižný vozík YALE GDP 25 VX 

 Bude sloužit k vyložení a p�eprav� panel� Kingspan po staveništi. 

Technické parametry [5]: 
- nosnost: 2 500 kg 
- výška zdvihu: 6 000 mm 
- celková výška: 2 650 mm 
- zvedací za�ízení: TRIPLEX  
- pohon: diesel 
- motor: YANMAR 
- hmotnost: 4 320 kg 
- p�íslušenství: bo�ní posuv, pracovní 

osv�tlení, vidle 1100 mm 

1.4 AVIA D120 - 185 L s hydraulickou rukou HMF 735-K2 

Nákladní automobil bude sloužit k p�eprav� odpadu ze staveništ�, k doprav�
n�žkové plošiny na staveništ�, minije�ábu URW – 376 a sklen�ných výplní. 

Technické parametry [6]: 
- rozvor: 3 400 mm 
- ší�ka: 2 200 mm 
- výška: 2 350 mm 
- celková délka: 5 990 mm 
- nosnost p�ední nápravy: 4 200 kg 
- nosnost zadní nápravy: 8 200 kg 

- celková nosnost: 8 405 kg 
- motor: výkon 185 koní 
- pohon: diesel 

1.4.1 Hydraulická ruka HMF 735-K2 

Hydraulická ruka bude sloužit pytl�
s odpadem.Technické parametry [8] 

- dosah: 7,0 m
- výška (složený): 1 895 mm

- ší�ka (složený): 2 200 mm

Obr. 55: Vysokozdvižný vozík YALE GDP 25 VX [5] 

Obr. 56: AVIA D120 - 185 L s hydraulickou 
rukou HMF 735-K2 [7] 

�

Obr. 57: Hydraulická ruka HMF 735-K2 [8] 
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1.4.2. P�íslušenství k nákladnímu automobilu AVIA 

Pro dopravu sklen�ných tabulí bude použit stojan na sklo. Pro odvoz odpad�
potom kontejner CTS. 

1.5 Minije�áb URW - 376 

 Bude sloužit pro kompletní montáž sendvi�ových panel� Kingspan a pro montáž 
skel pro výpln� okenních otvor�. 

Technické parametry [9]: 

- délka (složený): 4 340 mm 
- ší�ka (složený): 1 300 mm 
- výška (složený): 1 800 mm  
- celková hmotnost: 3850 kg 
- nosnost:  2,9 t / 2,5 m,  
- max. pracovní radius: 14,45 m 
- max. výška zdvihu: 14,9 m 
- pohon: diesel 
- motor: Mitsubishi 18 kW 
- objem nádrže: 40 l 
- rychlost pojezdu: 0 – 3 km/h 
- stoupavost: 23° 
- délka stopy pásu: 1750 mm 
- ovládání: ze sedadla 

obsluhy nebo dálkov�

Obr. 60: Minije�áb URW - 376 [11] 

Obr. 61: P�dorysné rozm�ry minije�ábu URW – 376 [11] 

Obr. 58: Stojan na sklo [9] 

Obr. 59: Kontejner CTS [10] 
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1.6 Volkswagen Transporter 2,0 l TDI 

 Tento v�z bude sloužit k transportu, spojovacího materiálu, oplechování a 
dalších menších  stroj� a ná�adí. 

Technické parametry [10]: 

- nákladový prostor: plocha 5 m2, objem 6,7 
m3

- rozvor: 3 400 mm 
- výška: 2 170 mm 
- ší�ka: 2 297 mm 
- délka: 5 406 mm 
- délka nákladového prostoru: 2 724 

mm 
- ší�ka nákladového prostoru: 1 244 mm 
- polom�r otá�ení: 13,2 m 
- motor: 2,0 l TDI 103 kW (140 k) 
- pohon: diesel 

2 Malé stroje 

2.1 P�ísavky Clad King na sendvi�ové izola�ní panely  

Obr. 62: Graf nosnosti minije�ábu URW - 376 [11] 

Obr. 63: Volkswagen Transporter 2,0 TDI [12] 
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Bezkabelové p�ísavky vyvinuté pro rychlou a bezpe�nou manipulaci se st�novými a 
st�ešními tepeln� izola�ními sendvi�ovými panely. P�ísavky jsou schopné zvedat panely 
s vlnovitým profilem až 9m. Panely výrobce Kingspan lze zvedat i s originální 
ochrannou fólií. Bude sloužit jako zav�šené za�ízení na mini je�ábu URW - 376. 

Technické parametry [11]: 

- nosnost: 320 kg 
- 12V dobíjecí baterie s 240V integrovanou nabíje�kou 
- Rám p�ísavky rozložitelný až na délku 4,66 m 
- max. rychlost v�tru pro bezpe�nou manipulaci: 29 km/h (8 m/s) 

2.2 Vakuová p�ísavka na sklo MRTA6

Vakuová p�ísavka bude použita p�i montáži izola�ního v�tších  plošných 
rozm�r� dvojskla do okenních rám�. Váha p�emis�ovaných dvojskel bude do 200 kg. 
Bude sloužit jako zav�šené za�ízení na mini je�ábu URW - 376. 

Technické parametry [12]: 

- nosnost: 500 kg 
- manuální 360° rotace 
- pr�m�r talí��: 305 mm 
- váha p�ísavky: 86 kg 
- max. rychlost v�tru pro bezpe�né použití: 8 m/s 

- použití p�i teplot�: 0 – 40 °C 

�

Obr. 64: P�ísavky Clad King [13] 

Obr. 65: Vakuová p�ísavka na sklo MRTA6 [14] 
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3 Ru�ní pracovní ná�adí 

3.1 Akumulátorové vrtací kladivo HILTI TE 6-A36-AVR

 Bude sloužit k vyvrtání otvoru do železobetonového sloupu a do panelu 
Kingspan. 

Technické parametry [13]: 

- energie p�íklepu: 2 J 
- frekvence p�íklepu: 5283 ráz�/min 
- jmenovité nap�tí: 36 V 
- p�íklepové vrtáky: 6 – 16 mm 
- hmotnost: 4 kg 
- pravý/levý chod: ano 

3.2 Akumulátorový montážní šroubovák pro st�echy a oplášt�ní HILTI ST 
1800-A22 

V sestav� s hloubkovým dorazem S-DG-D 11x50. Bude sloužit k p�ipevn�ní 
panel� Kingspan.

Technické parametry [14]: 

- energie baterie: 56.16 Wh 
- kapacita baterie: 3.3 Ah 
- typ baterie: Li-ion 
- spína� s možností aretace chodu: ano 
- hmotnost: 2,5 kg 
- zajišt�né v�etena: ano 
- max. rychlost bez zát�že: 2000 rpm 

3.3 AKU nýtovací klešt� Gesipa Accubird 725 0037 

Bude sloužit k p�ipevn�ní oplechování na panelech Kingspan. 

Technické parametry [15]: 

- trhací nýty: Ø3, Ø 4, Ø 5,2 a Ø 6,3 mm - hliník a ocel 

Obr. 66: Akumulátorové vrtací kladivo HILTI 
TE 6-A36-AVR [15] 

Obr. 67: Akumulátorový montážní šroubovák pro 
st�echy a oplášt�ní  HILTI ST 1800-A22 [16]

Obr. 68: AKU nýtovací klešt� Gesipa 
Accubird 725 0037 [17]
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- akumulátor: 14,4 V 
- kapacita baterie: 1,3 Ah 
- typ baterie: Li-ion 
- hmotnost: 2,0 kg 
- p�ítla�ná síla: 8 500 N 

3.4 Ru�ní kotou�ová pila MAKITA 5143R 

V sestav� s pilovým kotou�em 355x25,4 z80 x2,2 INOX na ocel. Bude sloužit 
k �ezání panel� Kingspan. 

Technické parametry [16]: 

- p�íkon: 2 200 W 
- otá�ky na prázdno: 2 700 ot/min 
- �ezný výkon p�i 90° : 130 mm 
- �ezný výkon p�i 45° : 90 mm 
- pilový kotou�: Ø 355 mm 
- otvor pilového kotou�e: Ø 30 mm 
- hmotnost: 14 kg 

3.5 Elektrické n�žky na plech Makita JS1601 

 Bude sloužit k úprav� prvk� k oplechování. 

Technické parametry [18]: 

- p�íkon: 380 W 
- otá�ky na prázdno: 4 500 ot/min 
- �ezný výkon: ocel 1,6 mm 
- �ezný výkon: hliník 2,5 mm 
- minimální radius: 250 mm 
- hmotnost: 1,4 kg 

3.6 Míchadlo Hitachi UM16VST 

� Bude sloužit k namíchaní základové malty a st�rkové lepící 
hmoty pro zdivo YTONG. 

Technické parametry [19]: 

- výkon: 0 W – 1500 W 

Obr. 69: Ru�ní kotou�ová pila MAKITA 

5143R [18]

�

Obr. 71: Elektrické n�žky na plech Makita 
JS1601 [20]

Obr. 72: Míchadlo Hitachi UM16VST [21]

�
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- otá�ky 1. chod: 150 ot/min až 300 ot/min 
- otá�ky 2. chod: 300 ot/min až 580 ot/min 
- max. množství míchaného materiálu: 20 l 
- max. pr�m�r míchacího koše: 160 mm 
- sklí�idlo: M14 
- sí�ové nap�tí: 220 V – 240 V 
- délka kabelu: 3 m 
- hmotnost: 5,6 kg 
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Porovnání obou variant: 
Varianty byly porovnávány z hlediska �asového, pro to jsem vypracoval �asový 

plán pro ob� varianty v programu Contec. U varianty A zde bude porovnání doby, bez 
zpracování podlah a její technologické pauzy, pro názornost �asového úseku pouze 
s výstavbou obvodového plášt�. Dále jsem porovnával varianty z hlediska 
technologického, vypracování technologických p�edpis�. Porovnání z hlediska za�ízení 
staveništ� a umíst�ní strojní mechanizace, zpracování variantního za�ízeni staveništ�. 
Porovnání z hlediska finan�ního, vypracován položkový rozpo�et pro ob� varianty. Z 
hlediska strojního vybavení byl vypracován pro ob� varianty návrh vhodného strojního 
vybavení.  
 Z finan�ního hlediska vyšla levn�ji varianta B o 642 455 K�, oplášt�ní 
z fasádních panel� Kingspan. 

Z �asového porovnání je z�ejmé, že provedení varianty B, oplášt�ní z fasádních 
panel� Kingspan, je provedeno o 78 dní mén� v porovnání s variantou A. 

�asové porovnání 
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Záv�r: 
Hlavním cílem této bakalá�ské práce bylo porovnat dv� varianty oplášt�ní a to 

z hlediska �asové náro�nosti, z hlediska finan�ních náklad�, strojního vybavení, 
technologického postupu a za�ízení staveništ�. 

Z hlediska �asové náro�nosti vyšlo podle vypracovaného �asového 
harmonogramu, že montáž izola�ních fasádních panel� Kingspan (varianta B) je 
podstatn� rychlejší oplášt�ní ze zd�ných prvk� a zateplení (varianta A). Také montáž 
oplášt�ní z panel� Kingspan vyšlo z hlediska finan�ní náro�nosti, podle vypracovaných 
rozpo�t�, levn�ji než varianta A ze zd�ného obvodového plášt�. 

Z objektivního hlediska vyplývá, že varianta B, oplášt�ní z fasádních 
sendvi�ových panel�, je z technologického hlediska lepší. Z vizuálního hlediska je to 
subjektivní záležitost. 

Já osobn� bych preferoval montáž izola�ních sendi�ových panel� Kingspan z 
d�vod� rychlejší montáže a levn�jšího provedení.
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Seznam zkratek 
apod.  a podobn�  

BOZP.  bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci  

cca   circa (p�ibližn�)  

cm centimetr  

�.  �íslo  

�SN  �eská státní norma  

EN   evropská norma  

EPS  expandovaný polystyren  

ETAG �ídící pokyn pro evropská technická schválení 

ETICS   external thermal insulation composite system  

 (vn�jší kontaktní zateplovací kompozitní systém) 

HSV   hlavní stavbyvedoucí  

k.ú.  katastrální území  

km kilometr 

ks   kus (kus�)  

M  mistr  

m metr 

max   maximální (maximáln�) 

min.  minimální (minimáln�)  

mm milimetr 

NP  nadzemní podlaží  

n.v.  na�ízení vlády  

obr.  obrázek  

parc.  parcelní (parcela)  

PD  projektová dokumentace  

PVC   polyvinylchlorid  

Sb.  sbírky  

SD   stavební deník  

tab. tabulka  

TDI   technický dozor investora  

tl. tlouš�ka  
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TP  technologický p�edpis  

vyhl.  vyhláška  

XPS   extrudovaný polystyren  
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