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ABSTRAKT  

Tato bakalářská práce se zabývá realizací obvodového pláště rodinného domu ve Velké 

Bystřici. Obvodový plášť se skládá z kontaktního zateplení a provětrávané fasády 

s finální vrstvou z lícových cihel, přírodní břidlice a titan zinkového plechu. Práce 

obsahuje technickou zprávu, výkaz výměr, technologický předpis, časový plán, návrh 

strojní sestavy a řešení zařízení staveniště. Dále pak kontrolní a zkušební plán, 

bezpečnost práce a využití lokálního přírodního materiálu při realizaci.  
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ABSTRACT  

This bachelor thesis deals with the implementation of external cladding of detached 
house in Velká Bystřice. The external cladding consists of contact thermal insulation and 
ventilated facade with final layer of facing bricks, natural slate and titanium zinc sheet. 
The thesis includes technical report, bill of quantities, technology prescription, time 
schedule, design of the machine assembly, site facilities, inspecting and test plan, 
occupational safety and health and use of local natural material during the 
implementation.  
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Úvod 

Tato bakaláøská práce se zabývá stavebnì technologickým projektem na vybranou 
èást obvodového plá�tì novostavby rodinného domu ve Velké Bystøici. Jedná se  
o provádìní kontaktního zateplovacího systému v kombinaci s provìtrávanou fasádou. 
Finální povrchové úpravy jsou z lícových cihel, bøidlice � která byla vytì�ena na místì 
stavby a titan zinkového plechu. 

Pro zmínìnou technologickou etapu jsou v této bakaláøské práci vypracovány tyto 
èásti: Technická zpráva øe�eného objektu se zamìøením na obvodový plá��, situace 
stavby se �ir�ími vtahy dopravních tras, výkaz výmìr, technologický pøedpis, bilance 
zdrojù, technická zpráva zaøízení staveni�tì vèetnì výkresu zaøízení staveni�tì, èasový 
plán, návrh strojní sestavy, kvalitativní po�adavky a jejich zaji�tìní, bezpeènost práce,  
a vyu�ití lokálního pøírodního materiálu pøi realizaci této konkrétní stavby. 

Téma jsem si vybral, jeliko� mne stavba velice oslovila svým unikátním designem, 
umístìním, vyu�itím materiálu z místa stavby a celkovým provedením.  
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1.1 Základní údaje o stavb"  

Název práce:   Realizace obvodového plá�tì rodinného domu ve Velké Bystøici 
Místo stavby:           K.ú. Velká Bystøice, Parcela è. 2180/4 a 2180/6  
Kraj:     Olomoucký 
Stavebník:    Jaromír Musil, 783 53 Velká Bystøice  
Projektant:    Ing. Petr Fornùsek, 788 21 Sudkov 

1.1.1 Lokalita 
Øe�ený objekt se nachází na východním okraji mìsta Velká Bystøice. Toto území je 

zastavìné novì vybudovanými rodinnými domy. Ze severní strany je parcela è.2180/4, 
na které objekt le�í, ohranièena bývalým lomem, urèeným pro tì�bu bøidlice. 
Z jihovýchodu a jihozápadu pak navazuje ji� zmínìná výstavba ostatních rodinných 
domù. Vstup na staveni�tì je z ji�ní strany, ze stávající mìstské komunikace. Dal�í 
znázornìní zájmové oblasti v pøíloze è. 03 � Výkres situace �ir�ích dopravních vztahù.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Objekt 
Objekt je navr�en jako dvoupodla�ní nepodsklepený s odli�nými pùdorysy 

jednotlivých podla�í ze zámìru architekta. Podla�í 1. NP (spodní) má tvar pùlkruhu, který 
je otevøen na západní stranu s výhledem na Olomouc. Toto podla�í má rozmìry pùdorysu 
cca 36,8 m (S-J smìr) x 29,5 m (V-Z smìr). Podla�í 2. NP (horní) má vèetnì venkovní 
terasy tvar obdélníku s rozmìry 18,1 x 9,8 m a je situováno nad støedem 1. NP  
s orientací v severozápadním � jihovýchodním smìru.  

Objekt je navr�en na sva�itém pozemku západní orientace. Vý�ková úroveò podlahy 
v 1. NP je 283,550 m.n.m., tj. vý�ka na kterou navazuje terén ze západu (hlavní vstup, 
galerie a terasa). Východní navazující terén je v úrovni 2. NP ve vý�ce 287,150 m.n.m., 
odkud je plynulý pøístup na východní stranu pozemku. V tìsné blízkosti objektu je povrch 
rovinný.  

Konstrukèní systém je navr�en jako smí�ený, a to kvùli slo�itosti, èlenitosti objektu 
a rozdílnému namáhání nosných èástí. Vzhledem k tìmto skuteènostem je objekt rozdìlen 
na dilataèní celek rodinného domu a dilataèní celek nevytápìné galerie.  

Pozn. Galerie je navr�ena jako nevytápìná na pøání investora. 

Obr. 1: Mapa umístìní zájmové oblasti ve Velké Bystøici, pøevzato z [1] 
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1.1.3 Plochy a kapacity 
 Podlahová plocha RD + gará�e          553 m2 
 Obestavìný prostor RD + gará�e          2 810 m3 
 Zpevnìné plochy a terasy (bez pøíjezdové komunikace)   340 m2 

1.1.4 Geologie 
Tato problematika je podrobnì rozepsána v kapitole 10 - Jiné zadání: Soutì� SVOÈ: 

Vyu�ití lokálního pøírodního materiálu pøi realizaci rodinného domu ve Velké Bystøici, 
konkrétnì pak v bodì 10.2 � Geologie staveni�tì. 

1.2 Základní konstruk#ní a technické !e�ení 

 Vzhledem k odli�nému tématu bakaláøské práce jsou v této kapitole popsány pouze 
základní konstrukce novostavby rodinného domu: základy, svislé + vodorovné 
konstrukce a støechy. 

1.2.1 Základy 
 Objekt je zalo�en na �elezobetonové desce, která je zesílena �ebry v místech 
lineárních a bodových zatí�ení. �ebra jsou zhotovena s nábìhy pro lep�í spolupùsobení 
s podlo�ím a tím minimalizují rozdíly únosnosti podlo�í vzhledem k rozdílným 
vlastnostem zemin. Deska je provedena v tlou��ce 250 mm s �ebry vý�ky 600 mm  
pro rodinný dùm a 650 mm pro galerii s vý�kou podkladního betonu  
50�100 mm. Opìrné stìny jsou zalo�eny na �elezobetonové desce se stejnou vý�kou 
podkladního betonu jako øe�ený objekt a �tìrkovém podsypu fr. 16-32 tl. cca 400 mm.  

1.2.2 Svislé konstrukce 
Svislé nosné konstrukce jsou navr�eny a provedeny z vìt�í èásti z keramických svisle 

dìrovaných cihel. Nezasypané obvodové zdivo je tl. 300 mm (kromì SV èásti 2.NP  
u sauny, kde je vzhledem k instalovaným technologiím zdivo tl. 440 mm) zdìné na 
tenkovrstvou maltu. Zasypané stìny jsou z bednících tvárnic tl. 300 mm vyplnìných 
výztu�í a betonem. Pilíøe galerie jsou �elezobetonové. Vnitøní a vnìj�í podpùrné sloupy 
jsou ocelové. Vnitøní nosné a nenosné zdivo je provedeno v tlou��kách dle výkresových 
podkladù takté� z keramických cihel. Opìrná stìna kruhového nádvoøí je vytvoøena 
pomocí bednících tvárnic tl. 300 mm s výztu�í. Opìrná stìna pøíjezdové komunikace je 
�elezobetonová. 

1.2.3 Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce jsou vzhledem k nepravidelnému pùdorysu navr�eny a provedeny 

jako �elezobetonové tl. 250 mm a ulo�ené na svislé nosné konstrukce. Deska nad galerií 
je provedena v tl. 270 mm, deska nad východním koridorem v tl. 150 mm  
a vykonzolované balkónové desky pak v tl. 160�120 mm (horní povrch spádován). 
Souèástí stropních desek jsou atiky v základní vý�ce 500 mm a tl. 150 mm 
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1.2.4 St!e�ní konstrukce 
 Objekt bude zastøe�en jednoplá��ovými plochými støechami v úpravách: zelené, 
pochozí, nepochozí/inverzní. Støechy v 1. NP navazují na úroveò terénu,  
tzn. �e z východní strany je objekt obsypán na vý�ku 1. NP (mezi zasypanou stìnou  
a objektem vznikl prùchozí koridor). Pochozí støechy budou osazeny døevoplastovými 
profily umo�òujícími volný pohyb osob, a zbývající zelené zatravnìny.  
Nepochozí inverzní støecha 2. NP bude ukonèena �tìrkem, frakcí è.1 vytì�ené zeminy  
a osazena technologií objektu. 

1.3 Konstruk#ní a technické !e�ení vybrané technologické etapy 

1.3.1 Obvodové plá�t" 
 Obvodový plá�� vybraného objektu bude øe�en hned nìkolika zpùsoby. Finální 
vrstva obytné èásti je øe�ena pomocí lícových cihel, galerie a opìrné stìny kruhového 
nádvoøí pomocí obkladù z lokálního pøírodního materiálu � bøidlice, atiky pomocí 
titanzinkové falcované krytiny a východní fasády v místì koridoru potom pomocí finální 
omítky zateplovacího systému.  

Výplnì otvorù 
 Výplnì otvorù nejsou oblastí zájmu této bakaláøské práce. Pøi realizaci budou 
provedeny pøed zapoèetím øe�ené etapy a v prùbìhu budou v pøípadì potøeby dodìlávány 
a upravovány specializovanou dodavatelskou firmou. 
 Výplnì budou vybaveny: dvojskly, Ug = 1,1 W/m2*K, Uf = max. 1,6 W/m2*K,  
Uw = max. 1,4 W/m2*K, po�adovaná neprùzvuènost oken je R´w => 30 Db a souèinitel 
spárové prùvzdu�nosti funkèních otvorù iLV,N = 0,60*10-4 m3/s*m*Pa0,67. 

Kontaktní zateplovací systém � Baumit DuoContact 
Pro zateplení objektu rodinného domu je navr�en kontaktní zateplovací systém 

Baumit DuoContact s fasádní deskou z lehèeného �edého polystyrenu Baumit open plus 
tl. 100 a 120 mm a pro objekt nevytápìné galerie pak s fasádní deskou z fenolické pìny 
Kooltherm K5 tl. 40 a 80 mm (80 mm pro zateplení RD v místì obkladu kamenem).  
Pro pøeru�ení teplených mostù a zateplení krytých schránek venkovních �aluzií bude 
pou�ita fasádní deska Baumit EPS-F tl. 60 mm. Stejný izolant, jen tl. 40 mm je navr�en 
na zateplení konstrukcí atik. Pro zateplení soklu je navr�en izolant Austrotherm XPS TOP 
P GK tl. 40 mm (sokl galerie), 60 mm (sokl RD � kámen) a 100 mm (sokl RD) 

Konkrétní skladby (vèetnì grafického znázornìní jejich rozmístìní na objektu)  
a pracovní postupy pro provádìní jsou uvedeny v kapitole 4 � Technologický pøedpis pro 
technologickou etapu.  

Pozn.: A� po základní výztu�nou vrstvu systému jsou øe�ení z pøedchozího 
odstavce stejná, pouze u podkladu ze �elezobetonu (pø. galerie) je navr�ena jako 
podkladní vrstva omítka spoleènì s cementovým postøikem místo lepící  
a stìrkovací hmoty. 
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Lícové zdivo 
Pro realizaci bude zvoleno lícové zdivo Warmrood eo251 s rozmìry  

215 x 100 x 65 mm od spoleènosti Brickland zdìné na maltu Brickmix MH. 
Zdivo v 1. NP bude zalo�eno na pøedsazené základové desce (stejná úroveò  

jako pro zakládání zdiva nosného). Toto zdivo bude kotveno pomocí nerezových kotev 
ZV-Welle, které budou vkládány do spár zdiva. Souèástí dodávky také budou lícové 
pásky pro vytvoøení efektu pøekladù a optického zakrytí �aluzií. 

Zdivo ve 2. NP bude zalo�eno na originálních nerezových zakládacích li�tách Halfen 
HK4. Tyto li�ty budou kotveny do nosného obvodového zdiva v úrovni �elezobetonového 
stropu. Pøi realizaci je nutné dodr�et izolování tepelných mostù  
pøes kotvy li�ty.  

Navr�ený spároøez musí být dodr�en vzhledem k navazování na otvorové výplnì, 
konstrukce støech a hrozícím tak doøezùm. Vý�kový modul pro kladení lícových cihel 
bude 75 mm (65 mm pro cihlu a 10 mm pro spáry). V úrovni nadpra�í oken bude 
realizován pruh svisle kladených cihel probíhající i nad okny. V tomto pruhu budou 
v místech schránek venkovních �aluzií lepeny lícové pásky. 

Vìtraná vzduchová mezera mezi lícovým zdivem a kontaktním zateplovacím 
systémem je navr�ena tl. 30 mm s originálními nerezovými vìtracími møí�kami systému 
dodavatele lícového zdiva. Lícové zdivo bude od ostatních navazujících konstrukcí 
dilatováno tìsnící �òùrou PE Mirelon prùmìru 20 mm. 

Pozn.: Navr�ené rozmístìní nerezových vìtracích møí�ek vìtnì provádìní je 
popsáno v kapitole 4 � Technologický pøedpis pro technologickou etapu.  
 

Kamenné zdivo 
Pro realizaci bude zvolen pøírodní lokální materiál (bøidlice), který byl vytì�en  

na místì stavby. Tato varianta je rozpoètována. 
Kámen bude pou�it jak pøi obkladu exteriéru obvodových stìn (s vìtranou 

vzduchovou mezerou jako lícové zdivo v pøedchozím odstavci a s postupem uvedeným 
v kapitole 4 � Technologický pøedpis pro technologickou etapu), ale také pro obklady 
vybraných interiérových stìn a obklad opìrné stìny kruhového nádvoøí (na tìchto stìnách 
bude vzduchové mezera zru�ena). V místech navazujícího bazénu a pøíjezdové 
komunikace bude kámen zapracován do zpevnìných ploch pro dotvoøení po�adovaného 
designu. Bøidlicový obklad bude realizován také u východního venkovního schodi�tì  
do zahrady. 

Pozn.: Pro tento druh obkladu bude zvolen obdobný zpùsob kotvení zdiva, 
provìtrávání a provádìní nadpra�í otvorù pásky jako v pøedchozím odstavci  
u lícového zdiva. 
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1.3.2 Klempí!ské práce 
 Klempíøské konstrukce jsou navr�eny z pøedzvìtralého titanzinkového plechu 
Rheizink tl. 0,7 mm v barvì bøidlicovì �edé (stupeò ryzosti zinku bude 99.995 % 
s pøísadami mìdi a zinku). Krytina bude provedena s dvojitou stojatou drá�kou 
s provedením falcù vèetnì tìsnící pásky. Jednotlivé segmenty krytiny budou v ka�dém 
patøe stejnì rozmìrné pro dosa�ení architektonického zámìru.  

Pozn.: Klempíøské výrobky musí být kotveny pouze pøíponkami. Výjimku tvoøí 
parapety, viz. 4.7.12 � Klempíøské práce. 

1.4 Tepeln" technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní 
otvor$ 

V�echny obvodové i vnitøní konstrukce jsou navr�eny tak, aby splòovaly po�adavky 
na energetickou nároènost budovy dle po�adavkù normy ÈSN 73 0540-2:2010 (Tepelná 
ochrana budov � Po�adavky a blí�ily se svými parametry po�adavkùm doporuèeným). 
Vzhledem k po�adavkùm platné legislativy byl odbornou a autorizovanou osobou 
vypracován a ovìøen prùkaz energetické nároènosti budov  
(tzv. energetický �títek budovy). 

1.5 Zp$sob zalo�ení objektu s ohledem na výsledky  
in�enýrsko �geologického a hydro-geologického pr$zkumu 

Vzhledem k lokálnì mìnícím se pevnostním charakteristikám zemin  
a provedenému prùzkumu byly základové pomìry na zájmovém pozemku vyhodnoceny 
dle ÈSN 73 1001 (Zakládání staveb. Základová pùda pod plo�nými základy) jako slo�ité.  
Budoucí objekt bylo tudí� nutné pova�ovat za objekt staticky nároèný, který bylo nutné 
zakládat dle zásad III. geotechnické kategorie. Zvolený zpùsob je uveden v bodì  
1.2.1 � Základy. 

1.6 Vliv provád"ní stavby na �ivotní prost!edí a nakládání s odpady, 
ochrana �ivotního prost!edí p!i výstavb" a !e�ení p!ípadných 
negativních vliv$ 

 Pøi provádìní stavby bude pøikázáno vycházet z vyjádøení dotèených orgánù státní 
správy a respektovat platnou legislativu, napø. zákon è. 114/1992 Sb. O ochranì pøírody 
a krajiny a zákon è. 100/2000 Sb. o posuzování vlivù na �ivotní prostøedí, v platném znìní.  
 Pøi výstavbì rodinného domu nebudou pou�ívány materiály obsahující nebezpeèné 
látky pro �ivotní prostøedí. 

Pøi provádìní dále vzniknou odpady, které budou tøídìny dle zákona è.185/2001 Sb. 
(o odpadech a o zmìnì nìkterých dal�ích zákonù) a vyhlá�ky è.93/2016 Sb. (o Katalogu 
odpadù) � viz. tabulka 1 na dal�í stranì. 
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Tabulka 1: Tabulka odpadù, zdroj: Vyhlá�ka è. 93/2016 Sb. o katalogu odpadù 

 Realizace novostavby bude zaji�tìna tak, aby úroveò vypou�tìných �kodlivin  
do ovzdu�í byla pod stanovenými limity. Je tudí� nutné maximálnì sni�ovat dopady  
na okolí, zejména zneèi��ování komunikací, hluk, pra�nost výstavby apod.  
(konkrétní opatøení jsou rozepsána v bodì 4.10 - Ekologie � vliv na �ivotní prostøedí, 
nakládání s odpady). Odpady budou likvidovány dle stanovených pravidel  
(bod 8.4.3 � mezioperaèní kontrola odpadù).  

1.7 P!ipojení na technickou a dopravní infrastrukturu 

1.7.1 Technická infrastruktura 
Napojení na technickou infrastrukturu (kanalizace, vodovod a elektøina)  

je ji� z pøedchozích etap výstavby hotové, a tudí� lze vyu�ít. Mo�nosti pøipojení  
pro øe�enou etapu jsou specifikována v bodì 5.2 � Technické sítì staveni�tì). 

1.7.2 Dopravní infrastruktura 
Dopravní infrastruktura nebude realizací etapy nijak zasa�ena, jeliko� v�echny 

významné stavební práce budou probíhat výhradnì na zájmovém pozemku. Dopravní 
obslu�nost je pøípustná z ulice ,,Nad Skálou�, dále pokraèující na ulici  ,,Hliník�, která se 
napojuje na hlavní silnici smìr Olomouc. Pro úèely parkování pracovníkù bude sou�it 
horní (východní) strana staveni�tì.  

1.8 Ochrana stavby p!ed negativními ú#inky vn"j�ího prost!edí 

1.8.1 Radon 
Pøi provedeném mìøení výskytu radonu v podlo�í pozemku (parc. è. 2180/4  

a 2180/6 k.ú. Velká Bystøice) byla namìøena aktivita radonu 12,7 kBq/m3 s zji�tìna nízká 
plynopropustnost zemin. Z tìchto dùvodù byl pozemek vyhodnocen jako místo s nízkým 
stupnìm radonového rizika a nebylo tudí� nutné realizovat speciální protiradonová 
opatøení dle ÈSN 73 0601 (Ochrana staveb proti radonu z podlo�í). 

 

Identifika#ní #íslo Název 

13 02 06 Syntetické motorové, pøevodové a mazací oleje 

17 01 Beton, cihly, ta�ky a keramika 

17 02 01 Døevo 

17 02 03 Plasty 

17 03 01 Asfaltové smìsi obsahující dehet 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod èíslem 17 05 03 

20 03 01 Smìsný komunální odpad 
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1.8.2 Hluk z exteriéru 
Vzhledem k umístìní objektu do obytné zóny na okraji mìsta je projektovaná 

hluènost (ekvivalentní hladina akustického tlaku) 2 metry pøed fasádou maximálnì 50 dB 
v denních hodinách a 40 dB v hodinách noèních. Na tyto projektované hodnoty jsou 
navr�eny odpovídající skladby obvodového plá�tì objektu, vèetnì navrhnutých 
otvorových výplní s minimální neprùzvuèností 30 dB (výplnì minimálnì  
z II. tøídy izolace zvuku).  

1.9 Po�ární ochrana objektu 

Rodinný dùm vèetnì galerie tvoøí jeden po�ární úsek (splòuje podmínku podlahové 
plochy do 600 m2) s po�ární vý�kou men�í ne� 9 metrù.  

Po�árnì nebezpeèný prostor nezasahuje mimo zájmovou parcelu ani do jiných 
objektù v okolí. 

Pozn.: Uvedeny jsou zde pouze základní informace. Podrobnìji je po�ární 
bezpeènost stavby øe�ena v samostatné èásti projektové dokumentace. 

1.10 Bezpe#nost a ochrana zdraví p!i provád"ní prací 

Pøi realizaci prací øe�ené etapy rodinného domu ve Velké Bystøici musí být 
dodr�ovány po�adavky zejména z: 

Naøízení vlády è.591/2006 Sb. o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpeènost a 
ochranu zdraví pøi práci na staveni�tích vèetnì doplòujícího naøízení vlády è.136/2016 
Sb. Naøízení vlády, kterým se mìní naøízení vlády è. 591/2006 Sb. 

Naøízení vlády 362/2005 Sb. o bli��ích po�adavcích na bezpeènost a ochranu zdraví 
pøi práci na pracovi�tích s nebezpeèím pádu z vý�ky nebo do hloubky 

Naøízení vlády è. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bli��í podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostøedkù  

Zákon è. 309/2006 Sb. kterým se upravují dal�í po�adavky bezpeènosti a ochrany 
zdraví pøi práci 

Pozn.: Konkrétní øe�ení pro tuto realizaci v kapitole 9 � Bezpeènost práce øe�ené 
technologické etapy.  
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2.1 Situace stavby 

Pro vytvoøení stavební situace stavby jsem pou�il program autoCAD 2016 od 
spoleènosti Autodesk � verze M.49.0.0 v jeho studentské verzi. 

Pøíloha è. 01 � Výkres situace 
Pøíloha è. 02 � Tabulka vytyèovacích bodù pro rodinný dùm 

2.2 Výkres �ir�ích vztah$ dopravních tras 

Pro vytvoøení výkresu �ir�ích vztahù dopravních tras jsem pou�il autoCAD 2016 od 
spoleènosti Autodesk � verze M.49.0.0 v jeho studentské verzi v kombinaci s mapovými 
podklady ze serveru mapy.cz v jejich bì�nì dostupné verzi. 

Pøíloha è. 03 � Výkres situace �ir�ích dopravních vztahù 
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3.1  Výkaz vým"r pro novostavbu rodinného domu ve Velké Byst!ici 

 

%. Název Pozn. / Výpo#et
Vypo#tené 
mno�ství

MJ
v 1 

balení
MJ/
bal.

Celke
m bal.

Ks na 
palet"

Po#et palet

1 Izolace proti vlhkosti
Dekprimer, asfaltová penetraèní emulze na beton, kov, 
zdivo, omítku a jiné podklady

33,837 l 12 l 3 - -

76,90185*0,44 33,837

2 Izolace proti vlhkosti Glastek 40 special mineral, pøitavením, 1 vrstva 92,282 m2 7,5 m2 13 - -

76,90185*1,2 92,282

3 Cementový post!ik Cemix 052, zrnitost 2 mm 1093,95 kg 25 kg 44 48 -

218,79030*5 1093,95

4 MC omítka Cemix 023, vzduchotìsná a srovnávací 3056,5 kg 25 kg 123 48 2+27bal. samostatnì

218,79030*13,97 3056,5

5 Lepící tmel Baumit DuoContact lepicí a stìrková hmota, cementová 5698,06 kg 25 kg 228 54 4+12bal. Samostatnì

110,08214*7,72 849,83

31,85284*7,72 245,91

17,21423*7,72 132,89

101,81586*7,72 786,02

3,21943*12 38,63

37,57680*12 450,92

133,22579*12 1598,71

50,616*12 607,39

105,90948*7,72 817,62

19,81476*7,72 152,97

1,43040*12 17,17

6 Výztu�ná tkanina
Baumit openTex, sklotextilní sí�ovina, gramá� 145 g/m2,             
odolná vùèi alkáliím, oka cca 4 x 4 mm

704,66 m2 45 m2 16 - -

110,08214*1,15 126,59

31,85284*1,15 36,63

17,21423*1,15 19,8

101,81586*1,15 117,09

3,21943*1,15 3,7

37,57680*1,15 43,21

133,22579*1,15 153,21

50,616*1,15 58,21

105,90948*1,15 121,79

19,81476*1,15 22,79

1,43040*1,15 1,64

7 Rohový profil 
ETICS ALU se sklotextilní sí�ovinou, gramá� 145 g/m2,          
odolná vùèi alkáliím, oka cca 4 x 4 mm

85,78 m 2,5 m 35 - -

110,08214*0,14 15,41

31,85284*0,14 4,46

17,21423*0,14 2,41

101,81586*0,14 14,25

3,21943*0,14 0,45

37,57680*0,14 5,26

133,22579*0,14 18,65

50,616*0,14 7,09

105,90948*0,14 14,83

19,81476*0,14 2,77

1,43040*0,14 0,2

9 Omítka
Baumit DuoTop K 2 �krábaná, tenkovrstvá jednoslo�ková 
probarvená omítka, omyvatelná

573,61 kg 25 kg 23 24 1-1bal.

31,85284*3,045 96,99

50,616*3,045 154,13

105,90948*3,045 322,49

10 Nát"r Baumit UniPrimer, vodou øeditelný 47,09 kg 25 kg 2 - -

31,85284*0,25 7,96

50,616*0,25 12,65

105,90948*0,25 26,48

11 Tepelná izolace
Deska izolaèní fasádní Baumit EPS tl. 40 mm,                                           
! = 0,039 W/mK, 500 x 1000 mm

149,04 m2 6 m2 25 - -

110,08214*1,05 115,59

31,85284*1,05 33,45

12 Tepelná izolace
Deska izolaèní fasádní Baumit EPS tl. 60 mm,                                            
! = 0,039 W/mK, 500 x 1000 mm

18,94 m2 4 m2 5 - -

17,21423*1,10 18,94

13 Tepelná izolace
Deska izolaèní fasádní �edá Baumit EPS open plus                                    
tl. 100 mm, ! = 0,032 W/mK, 500 x 1000 mm

53,15 m2 2,5 m2 22 - -

50,616*1,05 53,15
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14 Tepelná izolace
Deska izolaèní fasádní �edá Baumit EPS open plus                                 
tl. 120 mm, ! = 0,032 W/mK, 500 x 1000 mm

139,89 m2 2 m2 70 - -

133,22579*1,05 139,89

15 Tepelná izolace
Deska izolaèní fasádní Baumit EPS tl. 120 mm,                                             
! = 0,039 W/mK, 500 x 1000 mm

116,5 m2 2 m2 59 - -

105,90948*1,1 116,5

16 Tepelná izolace
Deska izolaèní fasádní - fenolická pìna kooltherm K5              
tl. 40 mm, ! = 0,021 W/mK, 400x1200 mm

106,91 m2 6,72 m2 16 - -

101,81586*1,05 106,91

17 Tepelná izolace
Deska izolaèní fasádní - fenolická pìna kooltherm K5             
tl. 80 mm, ! = 0,020 W/mK, 400x1200 mm

3,38 m2 3,52 m2 1 - -

3,21943*1,05 3,38

18 Tepelná izolace
Deska izolaèní fasádní Baumit Austrotherm XPS                    
TOP P GK, tl. 40 mm, ! = 0,035 W/mK, 600x1250 mm

21,79 m2 7,5 m2 3 - -

19,81476*1,1 21,79

19 Tepelná izolace
Deska izolaèní fasádní Baumit Austrotherm XPS                        
TOP P GK, tl. 60 mm, ! = 0,035 W/mK, 600x1250 mm

1,57 m2 5,25 m2 1 - -

1,43040*1,1 1,57

20 Tepelná izolace
Deska izolaèní fasádní Baumit Austrotherm XPS                        
TOP P GK, tl. 100 mm, ! = 0,035 W/mK, 600x1250 mm

41,33 m2 3 m2 14 - -

37,57680*1,05 41,33

21
Hmo�dinka TID-T 
EJOT

talíøová zatloukací, 8/60x95; 6,6ks/m2 1739,53 ks 100 ks 18 - -

110,08214*6,6 726,54

31,85284*6,6 210,23

101,81586*6,6 671,98

19,81476*6,6 130,78

22
Hmo�dinka TID-T 
EJOT

talíøová zatloukací, 8/60x115; 6,6ks/m2 123,05 ks 50 ks 3 - -

17,21423*6,6 113,61

1,43040*6,6 9,44

23
Hmo�dinka TID-T 
EJOT

talíøová zatloukací, 8/60x135; 6,6ks/m2 21,25 ks 25 ks 1 - -

3,21943*6,6 21,25

24
Hmo�dinka TID-T 
EJOT

talíøová zatloukací, 8/60x155; 6,6ks/m2 582,07 ks 100 ks 6 - -

37,57680*6,6 248

50,616*6,6 334,07

25
Hmo�dinka TID-T 
EJOT

talíøová zatloukací, 8/60x175; 6,6ks/m2 1578,3 ks 100 ks 16 - -

133,22579*6,6 879,29

105,90948*6,6 699,01

26 T"snící provazec �òùra tìsnicí plná PE Mirelon d 20 mm 109,12 m 25 m 5 - -

103,917*1,05 109,12

27 Li�ta zakládací Nerez, pøesná délka na zakázku 39,105 m 1 m 39,105 - -

39,105 39,105

28
Kotevní materiál - 
li�ta

Hmo�dinka 12 PA HM 12 12x60; 2,1ks/bm 82,12 ks 10 ks 9 - -

39,105*2,1 82,12

29
Kotevní materiál - 
li�ta

Kotva FIX3  M12x140/65-50MT; 2,1ks/bm 82,12 ks 10 ks 9 - -

39,105*2,1 82,12

30 Zakládací st"rka
Hydroseal - asfalto-bentonitová hydroizolaèní hmota, 
zpevòující nosná vlo�ka, HI povlak

37,27 kg 10 kg 4 - -

11,83170*3,15 37,27

31 Lícové zdivo - Cihla Warmrood EO 251, 215x100x65 mm, 58ks/m2 221,92 m2 58ks/m2 m2 - 552 23+177ks samostatnì

221,92 (vè. 15% ztratného) 221,92

32 Lícové zdivo - Pásek Warmrood EO 251, 215x35x65 mm, 58ks/m2 11,598 m2 58ks/m2 m2 - 730
673ks samostatnì (1 

paleta bez 58ks)

11,598 (vè. 15% ztratného) 11,598

33 Malta Brickmix MH
Zdící a spárovací malta pro lícové zdivo, tøída zdìní G dle                           
ÈSN EN 998-2-2010

8860,87 kg 30 kg 296 42 7+2bal. samostatnì

170,40141*52 8860,87

34 V"trací m!í�ka Nerez, systémové øe�ení brickland 674,14 ks 100 ks 7 - -

674,13940 (vè. 10% ztratného) 674,14

35 Kotva ZV-WELLE 4x210mm; 8,8ks/m2 2575,21 ks 100 ks 26 - -

170,40141*8,8 1499,53

122,23623*8,8 1075,68

36 Nadroletní fo�ny Øezivo S10 impregnované, 40 x 60 x 4000 mm 0,145 m3 0,0096 m3 16 - -

48,273*0,04*0,06*1,25 0,145
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37
Kotevní materiál-
fo�ny

Kotva pro chem.kotvení fo�ny pøes etics do betonu - 
M10x170/65GV, vè.chem.

152,06 ks 20 ks 8 - -

48,273*3,15 152,06

38
Kryt p!edokenních 
�aluzií

Deska cementotøísková Cetris BASIC tl. 22 mm 11,62 m2 4,1875 m2 3 - -

11,06777*1,05 11,62

39 Kotevní materiál Vrut pro systém Cetris 4,2x35 mm 278,91 ks 100 ks 3 - -

11,06777*25,2 278,91

40 Kotevní materiál Ocel pásová jakost 11373  50x3,0 mm 154,95 kg 25 kg 7 - -

11,06777*14 154,95

41 Ti-Zn krytina
Falcovaná krytina z pøedzvìtralého titanzinku r�.670 mm                    
tl. 0,7 mm

914,2 kg 50 kg 19 - -

134,27062*6,80862 914,2

42 Kotevní materiál Høebíky stavební, 1,2x20 mm 15,21 kg 2 kg 8 - -

134,27062*0,1133 15,21

43 Kotevní materiál Skoba plechová pozinkovaná 590,79 ks 100 ks 6 - -

134,27062*4,4 590,79

44 Kotevní materiál Pøíponka stojatá pozinkovná 1329,28 ks 100 ks 14 - -

134,27062*9,9 1329,28

45
Oplechování 
parapet$

Oplechování parapetù vèetnì rohù Ti Zn, titanzinek             
tl. 0,7 mm, r� 250 mm, poèítáno pro lícové i kamenné zdivo

30,74 kg 20 kg 2 - -

21,535*1,42766 30,74

46
Oplechování 
parapet$

Oplechování parapetù vèetnì rohù Ti Zn, titanzinek             
tl. 0,7 mm, r� 160 mm, poèítáno pro lícové i kamenné zdivo

6,6 kg 10 kg 1 - -

7,2*0,91626 6,6

47 Kotevní materiál Skoba plechová pozinkovaná; 3,3ks/bm 94,83 ks 50 ks 2 - -

21,535*3,3 71,07

7,2*3,3 23,76

48 Kotevní materiál Vrut s pùlkulovou hlavou 021812 d4 x 40 mm; 3,3ks/bm 94,83 ks 50 ks 2 - -

21,535*3,3 71,07

7,2*3,3 23,76

49 Kotevní materiál Høebíky stavební, 1,2x20 mm 2,59 ks 1,5 kg 2 - -

21,535*0,0902 1,94

7,2*0,0902 0,65

50
Výztu� 
nadzákladových         
zdí z kamene

Kari sí� svaøovaná, d 6,0 oka 100/100  KH30 101,52 m2 6 m2 17 - -

92,28824*1,1 101,52

51 Kotevní materiál
Distanèní podlo�ka 2130 pro vytvoøení vzduchové mezery, 
3ks/m2

304,55 ks 50 ks 7 - -

92,28824*3,3 304,55

52 Kotevní materiál Kotva pro chem.kotvení CH - M8x150/60 GV 304,55 ks 50 ks 7 - -

92,28824*3,3 304,55

53 Kotevní materiál Malta chem.2slo�.POXY AT-HP, náplò 380 ml - patrona 16,24 ks 1 ks 17 - -

92,28824*0,176 16,24

54
Malta pro zd"ní 
kamene

Malta pro zdìní a spárování pøírodního kamene            
cemix 331, spotøeba 34kg/m2

4156,03 kg 30 kg 139 40 3+19bal.samostatnì

122,23623*34 4156,03

55 Prov"travací ro�t Impregnované øezivo S10, 4000 x 25 x 150 mm 0,954 m3 1 m3 1 - -

62,74850*0,0152 0,954

56 Kotevní materiál
Kotva prkna pøes zateplovací systém - natloukací hmo�dinka 
NH 8x120 mm s plochou hlavou

263,545 ks 50 ks 6 - -

62,74850*4,2 263,545

57
Deska OBS4, tl 15 
mm

Na pero a drá�ku po obvodì, 2500x675 mm, nebrou�ená,               
obj.hm 600kg/m3, reakce na oheò D, ! = 0,013 W/mK

126,1 m2 1,6875 m2 75 68 1+7ks. samostatnì

126,10448 (vèetnì 10% ztratného) 126,1

58 Kotevní materiál Samoøezný vrut s plochou hlavou FN 30 527,09 ks 100 ks 6 - -

126,10448*4,2 527,09

59 Delta Trela
Strukturovaná difùznì otevøená separaèní vrstva v celé 
plo�e, reakce na oheò B2, vý�ka nopù 8 mm, hmotnost      
380 g/m,  kotvící materiál v cenì role (120ks/role)

144,56 m2 45 m2 m2 4 - -

127,92504*1,13 144,56

60 Tahokov
Krycí møí�ka vvm, nerez SQ/14  - oka 14x9 mm, tl. 1,5mm, 
2000x1000 mm

22,4 m2 2 m2 12 - -

19,48058*1,15 22,4

Pozn.: %ervené hodnoty viz. 3.2 (Podrobný výpo!et vým"r )
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3.2 Podrobný výpo#et vým"r pro novostavbu RD ve Velké Byst!ici 

 

  

%íslo 
výskytu

Popis Podrobný výpo#et m.j. Mno�ství
Mno�ství 
CELKEM

2NP - (1) - spotøeba 0,45m2/mb ((6,24-0,3)+(2,195-0,15)+(1,085)+(4,32-0,3))*0,45 5,89050
2NP - (2) - spotøeba 0,45m2/mb (9,79-0,3)*0,45 4,27050
2NP - (3) - spotøeba 0,45m2/mb ((2,015-0,15)+(1,915+0,3)+(1,240+0,3))*0,45 2,52900
2NP - (4) - spotøeba 0,45m2/mb (5,705-0,1)*0,45 2,52225
1NP - (1) - spotøeba 0,7m2/mb (0,32+5,45+0,2+0,67+1,7+6,11)*0,7 10,11500
1NP - (2) - spotøeba 0,7m2/mb 22,87*0,7 16,00900

1NP - (3) - spotøeba 0,7m2/mb
(6,29+0,25+0,25+0,6+2*0,5+0,7+1,4+0,5+0,6+2,775+2,55+3,42+0,905+6,8+        
1,97+5,13)*0,7

24,59800

1NP - (4) - spotøeba 0,7m2/mb (0,3+8,06+1,544+0,86+0,624+0,27+0,27+4,45+0,3-1,01)*0,7 10,96760

1NP - (1); Celková plocha+strop; 
chodba

(((18,69+0,30-0,4)*3,02)+((5,19+1,0+11,45+0,45+0,15+1,2)*1,58)) 86,857

1NP - (1); Celková plocha; obdéník + 
2*trojúhelník; schodi�tì

((1,57*3,05)+2*((3,75*3,05)/2)) 16,226

1NP - (2); Celková plocha; 
2*obdélník+trojúhelník

(((0,6*22,609))+(22,87*0,6)+((22,609*2,85)/2)) 59,50523

1NP - (2); Prostup, r 0,2m (-2*pi*0,2) -1,25664

1NP - (3); Celková plocha; vý�ka 3,7m 3,7*(19,578+0,5-0,15+7,15-0,15-0,15) 99,0786

1NP - (3); Vnitøní strana sloupù,              
vý�ka 1,77m

1,77*(8*0,3) 4,248

1NP - (3) - Pøirá�ka pro èelní stranu ve 
svahu

((7,15*0,95)/2) 3,39625

1NP - (3) - Otvory 17+18+19+20+21 + 
kce øímsy

(-(1,805*2,41)-(5,236*2,41)-(5,236*2,41)-(5,236*2,41)-(4,8*0,75)-           
(0,19*(19,578-0,679-0,7)))

-49,26414

2NP - izolace atiky (1+2+3+4) -                
vý�ka 0,69

((0,35+6,62+0,35+2,61+7,47+2,61+2*4,47+0,35+4,65+0,35)+(11,79)+(20,09)      
+(11,79))*0,69

53,7993

1NP - izolace atiky (1+2+3+4) -             
vý�ka 0,92

0,92*(0+0+(1,45+3,2+10,177+15,84+2*5,8+2*2,27)+(10,44+3,93)) 56,28284

1NP - (3); vý�ka eps 1,03m (2*2,47+2*5,8)*1,03 17,0362
1NP - (3); øímsa; délka eps  0,88m 0,88*(19,578-0,7) 16,61264
1NP - (3); odeèet sloupù �ímsy (-(0,65*0,5)-(0,65*0,5)-(0,755*0,5)-(1,537*0,5)) -1,796

2NP - rolety - (2) - délka 0,57m 0,57*(1,735+1,145) 1,6416
2NP - rolety - (3) - délka 0,57m 0,57*(1,9+0,96+1,9+0,96+7) 7,2504
2NP - rolety - (4) - délka 0,57m 0,57*(4,085) 2,32845
1NP - rolety - (3) - délka 0,57m 0,57*(1,45+2,5+3,291+0,5) 4,41237
1NP - rolety - (4) - délka 0,57m 0,57*(1,21+0,75+0,76) 1,58141

1NP - (3) - Celké plocha; vý�ka 
fenolické pìny 3,1m

3,1*(19,578-0,15-0,5+(7,15-0,15-0,15)) 79,9118

1NP - (3) - vnitøní strana sloupù; vý�ka 
fenolické pìny 1,77m

1,77*(8*0,3) 4,248

1NP - (3) - pøirá�ka pro èelní stranu ve 
svahu

(7,15*0,95)/2 3,39625

1NP - (3) - Otvory 17+18+19+20+ 21 
+  kce øímsy; 2,41-0,6=1,81m

(-(1,805*1,81)-(5,236*1,81)-(5,236*1,81)-(5,236*1,81)-(4,8*0,75)-             
(0,19*(19,578-0,679-0,7)))

-38,75634

1NP - (2) - Celková plocha;vý�ka pìny 
4,05-0,6m; obdelník+trojúhelník

(((22,309+0,3)*0,6)+((22,87*3,45)/2)) 53,01615

1NP - (3) - vý�ka fenolické pìny k5 
2,27m

2,27*(1,178+0,844+0,062+0,3) 5,41168

2NP - (2) - Otvor 8 (-(0,925*2,37)) -2,19225

2NP - (1) - vý�ka xps 0,3m 0,3*((6,14-0,3)+(2,195-0,15)+(1,085-0,15)+(4,22-0,3)) 3,822
2NP - (2) - vý�ka xps 0,3m 0,3*(9,69-0,3) 2,817
2NP - (3) - vý�ka xps 0,3m 0,3*((1,865-0,15)+1,915+1,24) 1,461
2NP - (4) - vý�ka xps 0,3m 0,3*(5,55-0,15) 1,62
1NP - (1) - vý�ka xps 0,3m 0,3*(5,45-0,1+0,67+1,2+1,7+1,2+6,11) 4,869

1NP - (3) - vý�ka xps 0,6m
0,6*((0,4+0,815+1,04+0,68+0,785)+(2,55)+(0,64+0,9+2,05)+                   
(1,175-0,15)+(6,5+0,3+0,1)+(5,1-0,27))

13,569

1NP - (4) - vý�ka xps 0,6m 0,6*(8,06+0,4+0,2+1,544+0,86+0,624+0,27+4,87-1,01-0,12) 9,4188

2NP - (1) - vý�ka eps 2,26m 2,26*((6,14-0,3)+(2,195-0,15)+(1,085-0,15)+(4,22-0,3)) 28,7924
2NP - (2) - vý�ka eps 2,26m 2,26*(9,69-0,3) 21,2214
2NP - (2) - Otvory 30+31 (-(1,845*0,755)-(1,245*0,755)) -2,33295
2NP - (3) - vý�ka eps 2,26m 2,26*((1,865-0,15)+1,915+1,24) 11,0062
2NP - (4) - vý�ka eps 2,26m 2,26*(5,55-0,15) 12,204
1NP - (3) - vý�ka eps 2,97m 2,97*(5,18-0,1+0,4) 16,2756
1NP - (3) - vý�ka eps 2,27m 2,27*(2,55+(0,64+0,9+2,05)+(1,175-0,15)+(6,5+0,4)+(5,1-0,27)) 42,89165

1NP - (3) - Otvory 1+2+3+4+7+9
(-((0,7+1,06)*2,37)-(0,785*1,28)-((1,21+0,9+2,05)*1,28)-                            
((1,31+2,8+2,0)*1,88)-((1,5+2,55)*1,88))

-29,6016

1NP - (4) - vý�ka eps 2,27m 2,27*(8,959-0,25+1,544+0,86+0,624+0,27) 27,25589
1NP - (4) - vý�ka eps 2,97m 2,97*(4,87) 14,4639
1NP - (4) - Otvory 10+11+12+13 (-((1,26+0,8)*1,58)-(0,86*1,58)-(1,23*1,58)-(1,01*2,37)) -8,9507

1NP - Celková plocha (1) (19,29-0,1)*3,05 58,5295
1NP - Otvory 14+2*15+16 (1) (-(0,9*2,05)-(2*1,1*1,5)-(1,13*2,45)) -7,9135

133,22579m2
5,6,7,14,     

25

m2 50,61600
5,6,7,9,   

10,13,24

m2 3,21943
5,6,7,17,    

23

37,57680m2
5,6,7,20,   

24

m2 17,21423
5,6,7,12,    

22

101,81586m2
5,6,7,16,   

21

5, 6, 7,    
11, 21

110,08214m2

31,85284m2
5,6,7,9,      

10,11,21

m2 76,901851, 2

3, 4 m2 218,79030
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Mno�ství 
CELKEM

2NP - ATIKA - (1) - délka 1,17m 1,17*(6,24+4,32) 12,3552
2NP - ATIKA - (1) - délka 0,25m 0,25*7,53 1,8825
2NP - ATIKA - (1) - délka 0,2m 0,2*(7,53+2,195+2*1,1+1,085) 2,602
2NP - ATIKA - (2) - délka 1,17m 1,17*(1+0,625+1,485+4,8) 9,2547
2NP - ATIKA - (2) - délka 0,93m 0,93*(1,735+1,145) 2,6784
2NP - ATIKA - (3) - délka 1,17m 1,17*(1+2,015+2,015+1,34) 7,4529
2NP - ATIKA - (3) - délka 0,93m 0,93*(1,9+0,96+1,9+0,86+7) 11,7366
2NP - ATIKA - (4) - délka 1,17m 1,17*(2,0+5,705) 9,01485
2NP - ATIKA - (4) - délka 0,93m 0,93*(4,085) 3,79905
1NP - ATIKA - (3) - délka 0,2m 0,2*(2,55+0,2+5,2) 1,59
1NP - ATIKA - (3) - délka 1,17m 1,17*(1,04+1,225) 2,65005
1NP - ATIKA - (3) -  plocha nad 
posezením

30,7 30,7

1NP - odeèet otvoru nad posezením (3) (-(5,8*2,27)) -13,166

1NP - ATIKA - (3) - délka 0,93m 0,93*(1,45+2,5+3,291+0,5) 7,19913
1NP - ATIKA - (4) - délka 1,17m 1,17*(10,44+3,93) 16,8129
1NP - ATIKA - (4) - odeèet otvoru, 
délka 0,24m

(-0,24*(1,21+0,75+0,76)) -0,6528

1NP - (3) - vý�ka xps 0,6m 0,6*(19,578+0,5+8*0,3-0,15+7,15-0,15-0,15) 17,5068
1NP - (3) - Otvory; vý�ka 0,6 (-0,6*(5,035+1,795+5,035+5,064)) -10,1574
1NP - (2) - vý�ka xps 0,6m; obdélník 0,6*(22,87) 13,722
1NP - (2) - Prostupy, r 0,2m (-2*pi*0,2) -1,25664

5,6,7,    
19,22

1NP - (3) - vý�ka xps 0,6m 0,6*(1,178+0,844+0,062+0,3) m2 1,4304 1,4304

2NP - (2) 9,79 9,79
2NP - (3) 18,09 18,09
2NP - (4) 9,79 9,79
2NP - (1) (6,24+2,195+1,085+4,32) 13,84
1NP - (3) (0,4+5,18+2,55+6,302+4,632+7,1+1,11+0,925+0,96+0,32+0,5+0,315+5,1) 35,394
1NP - (4) (8,959+3,184+4,87) 17,013

2NP - (1) 6,24+2,095+0,985+4,32 13,64
2NP - (2) 9,79-0,1 9,69
2NP - (3) (2,015-0,1)+2,015+1,34 5,27
2NP - (4) 5,705 5,705
1NP - (3) - pøeklad galerie 4,8 4,8

1NP - zakládání lícového zdiva (2) 0,15*(0,5+20,226+0,3+1,782) 3,4212

1NP - zakládání lícového zdiva (3) 
0,15*((7,15-0,15+0,7+0,5)+2*(0,65+2*0,35)+(0,755+2*0,35)+ 
(0,5+0,679+0,4+0,815+1,14+0,68)+(2,7)+(0,74+0,85+2,15)+(1,225)+ 
(6,5+0,3+0,12)+(1,158+0,825+1,23)+(5,1+0,48))

5,99205

1NP - zakládání lícového zdiva (4) 0,15*(8,959+3,054+1,49+1,28+1,34) 2,41845

2NP - Celková plocha (2)*ztratné 15% 9,79*2,56*1,15 28,82176

2NP - Okna 30+31 (2) (-(1,735*0,725)-(1,145*0,725)) -2,088
2NP - Pásky 30+31 (2) (-0,215*(1,735+1,145)) -0,6192
2NP - �palety (2) * ztratné 15% 4*0,725*0,1*1,15 0,3335

2NP - Celková plocha (3)*ztratné 15% 18,09*2,56*1,15 53,25696

2NP - Okna 2x25 + 26 (3) (-(2*(1,9+0,96)*2,335)-(7*2,335)) -29,7012
2NP - Pásky 2x25+26 (3) (-(7*0,215)-(2*2,86*0,215)) -2,7348
2NP - �palety (3) * ztratné 15% 5*2,335*0,1*1,15 1,34263
2NP - Celková plocha (4)*ztratné 15% 9,79*2,56*1,15 28,82176

2NP - Okno 27 (4) (-4,085*2,335) -9,53848
2NP - Pásek 27(4) (-4,085*0,215) -0,87828
2NP - �palety (4)*ztratné 15% 2,335*0,1*1,15 0,26853

2NP - Celková plocha (1)*ztratné 15% (6,14+2,095+0,985+4,22)*2,56*1,15 39,56736

2NP - Parapety - spotøeba 0,29m2/bm 
parapetu * ztratné 15%

0,29*(1,735+1,145)*1,15 0,96048

1NP - Celková plocha (3) * ztratné 
15%

((3,27*(5,18+0,4))+(2,67*(2,55+6,202+4,632+7+5,1)))*1,15 99,23221

1NP - Okna 1+2+3+4+5+6+7+9 (3)
(-(1,66*2,335)-(0,685*1,25)-(4,06*1,25)-(2,681*2,335)-(3,407*2,335)-
(6,01*1,85)-(3,95*1,85))

-42,44883

1NP - Pásek 1+2+3+4+5+6+7+9 (3) (-0,215*(1,66+0,685+4,06+2,681+3,407+6,01+3,95)) -4,8274
1NP - �palety (3) * ztratné 15% 0,1*1,15*(4*2,335+4*1,250+4*1,850) 2,5001
1NP - Celková plocha (4) * ztratné 
15%

((2,67*(8,959+3,184+0,15))+(3,27*(4,87)))*1,15 56,05929

1NP - Okna 10+11+12+13 (4) (-(1,96*1,55)-(0,76*1,55)-(1,13*1,55)-(0,91*2,335)) -8,09235
1NP - Pásek 10+11+12+13 (4) (-0,215*(1,96+0,76+1,13+0,91)) -1,0234
1NP - �palety (4) * ztratné 15% 0,1*1,15*(6*1,55+2*2,335) 1,60655
1NP - Parapety - spotøeba 0,29m2/bm 
parapetu * ztratné 15%

0,29*(0,685+1,06+2,15+0,85+1,95+2,8+1,26+1,45+2,5+1,21+0,75+0,76+    
1,13)*1,15

6,18809

1NP - sloup; vý�ka 2,67m; *ztratné 
15%

2,67*(2*0,5+2*0,3)*1,15 4,9128

11,8317m230

221,92009m231

26 m 103,91700

39,105m27,28,29

105,90948m2
5,6,7,9,     

10,15,25

19,81476m2
5,6,7,       
18,21
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%íslo 
výskytu

Popis Podrobný výpo#et m.j. Mno�ství
Mno�ství 
CELKEM

2NP - (2) Otvor 30+31; 15% ztratné 0,215*(1,145+1,735)*1,15 0,71208

2NP - (3) Otvor 2*25+26; 15% ztratné 0,215*(7+(2*2,865))*1,15 3,14749

2NP - (4) Otvor 27; 15% ztratné 0,215*4,085*1,15 1,01002
1NP - (3) Otvor 1+2+3+4+5+6+7+9;          
15% ztratné

0,215*(1,66+0,685+4,06+2,681+3,407+6,01+3,95)*1,15 5,5515

1NP - (4) Otvor 10+11+12+13;             
15% ztratné

0,215*(1,96+0,76+1,13+0,91)*1,15 1,17691

2NP - Celková plocha (2) 9,79*2,56 25,0624
2NP - Otvory 30+31 (2) (-(1,735*0,725)-(1,145*0,725)) -2,088
2NP - �palety (2) 4*0,725*0,1 0,29
2NP - Celková plocha (3) 18,09*2,56 46,3104
2NP - Otvory 2x25 + 26 (3) (-(2*(1,9+0,96)*2,335)-(7*2,335)) -29,7012
2NP - �palety (3) 5*2,335*0,1 1,1675
2NP - Celková plocha (4) 9,79*2,56 25,0624
2NP - Otvor 27 (4) (-4,085*2,335) -9,53848
2NP - �palety (4) 2,335*0,1 0,2335
2NP - Celková plocha (1) (6,14+2,095+0,985+4,22)*2,56 34,4064
1NP -  Celková plocha (3) (3,27*(0,4+5,18))+(2,67*(2,65+6,202+4,632+7+5)) 86,28888

1NP - Otvory 1+2+3+4+5+6+7+9 (3)
(-(1,66*2,335)-(0,685*1,25)-((1,16+2,15)*1,25)-(0,85*1,25)-
((2,562+0,119)*2,335)-((3,291+0,116)*2,335)-((1,95+2,8+1,26)*1,85)-
((1,45+2,5)*1,85))

-42,57383

1NP - �palety (3) 0,1*(2*2,335*+2*1,25+2*1,25+2*2,335+2*1,85) 2,2545
1NP - Celková plocha (4) (2,56*(8,959+3,084+0,205))+(3,27*(1,49+1,13)) 39,92228
1NP - Otvory 10+ 11 + 12 + 13 (4) (-((1,21+0,75)*1,55)-(0,760*1,55)-(1,13*1,55)-(0,91*2,335)) -8,09235
1NP - �palety (4) 0,1*(2*1,55+2*1,55+2*1,55+2*2,335) 1,397

2NP - (1); ztratné 10% (6,24+2,195+1,085+4,32)*4*1,10 60,896
2NP - (2); ztratné 10% ((9,79*4)-1,245-1,845)*1,1 39,677
2NP - (3); ztratné 10% (1,965+1,915+1,24)*4*1,1 22,528
2NP - (4); ztratné 10% 5,655*4*1,1 24,882
1NP - (2); ztratné 10% (22,309+0,5+23,07)*1,1*4 201,8676

1NP - (3); ztratné 10%
(((7,15+5+5+19,578-0,679-0,7+0,915+(0,68+0,785+1,04)+2,55+ 
(0,74+0,85+2,15)+1,225+7,1+(1,11+   1,23+0,5)+5,1)*4)-
(1,21+2,15+0,9+1,31+2,8+2+1,5+2,55))*1,1

253,9636

1NP - (4); ztratné 10% ((((8,959-0,1-0,1)+3,184+(4,870-0,1))*4)-(1,26+0,8+0,86))*1,1 70,3252

1NP - (3) - vý�ka xps 0,6m 0,6*(1,178+0,844+0,062+0,3) 1,43040
1NP - (3) - Celké plocha; vý�ka 
fenolické pìny 3,1m

3,1*(19,578-0,15-0,5+(7,15-0,15-0,15)) 79,91180

1NP - (3) - vnitøní strana sloupù;            
vý�ka fenolické pìny 1,77m

1,77*(8*0,3) 4,24800

1NP - (3) - pøirá�ka pro èelní stranu ve 
svahu

(7,15*0,95)/2 3,39625

1NP - (3) - Otvory 17+18+19+20+21 + 
kce øímsy 

(-(1,805*2,41)-(5,236*2,41)-(5,236*2,41)-(5,236*2,41)-(4,8*0,75)-(0,19*               
(19,578-0,679-0,7)))

-49,26414

1NP - (2) - Celková plocha; 
2xobdelník+trojúhelník

(((22,309+0,3)*0,6)+((22,609*3,45)/2)+(22,87*0,6)) 66,28793

1NP - (1) - Celková plocha;obdéník + 
2*trojúhelník

(1,57*3,05)+2*((3,75*3,05)/2) 16,22600

2NP - okna (2) (1,845+1,245) 3,09000
2NP - okna (3) (2*2,96+7,05) 12,97000
2NP - okna (4) 4,135 4,13500
1NP - okna (3) ((0,7+1,06)+0,785+1,21+2,15+0,9+2,612+3,341+1,31+2,8+2+1,5+2,55) 22,91800
1NP - okna (4) ((1,26+0,8)+0,86+1,23+1,01) 5,16000

2NP - (2) (1,145*0,215)+(1,735*0,215) 0,61920
2NP - (3) (7*0,215)+(2*2,86*0,215) 2,73480
2NP - (4) 4,085*0,215 0,87828

1NP - (3)
0,215*(4,8+(0,65+1,01)+0,685+(1,16+2,15+0,85)+2,562+3,291+1,95+2,8+         
1,26+0,825+1,45+2,5)

6,00775

1NP - (4) 0,215*((1,21+0,75)+0,76+1,13) 0,82775

2NP - oblo�ení atiky (1+2+3+4) -       
vý�ka 0,72

((0,35+6,62+0,35+2,61+7,47+2,61+2*4,47+0,35+4,65+0,35)+(11,79)+                        
(20,09)+(11,79))*0,72

56,13840

1NP - oblo�ení atiky (1+2+4) -                          
vý�ka 1,06

1,06*(0+0+(1,45+3,2+10,177+15,84+2*5,8+2*2,27)+(10,44+3,93)) 64,84762

1NP - (3) - øímsa nad vraty galerie;                
d 0,7m

0,7*(19,578-0,6) 13,28460

2NP - (2) 1,735+1,145 2,88000
1NP - (3) 0,685+(1,16+2,15+0,85)+(1,95+2,8+1,26)+(1,45+2,5) 14,80500
1NP - (4) (1,21+0,75)+0,76+1,13 3,85000

1NP - (1) 1,2+1,2 2,40000
1NP - (3) 4,8 4,80000

674,1394ks34

122,23623m235,54

48,27300m36,37

7,20000m
46,47,     
48,49

11,06777

11,598m232

170,40141m233,35

m238,39,40

134,27062m2
41,42,          
43,44

21,53500m
45,47,     
48,49
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3.3 Schéma zna#ení stran RD pro výpo#et 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 1: znaèení stran RD pro výpoèet, zdroj: Autor BP  

%íslo 
výskytu

Popis Podrobný výpo#et m.j. Mno�ství
Mno�ství 
CELKEM

1NP - (3) - vý�ka xps 0,6m 0,6*(1,178+0,844+0,062+0,3) 1,43040
1NP - (3) - Celké plocha; vý�ka 
fenolické     pìny 3,1m

3,1*(19,578-0,15-0,5+(7,15-0,15-0,15)) 79,91180

1NP - (3) - vnitøní strana sloupù;        
vý�ka fenolické pìny 1,77m

1,77*(8*0,3) 4,24800

1NP - (3) - pøirá�ka pro èelní stranu ve       
svahu

(7,15*0,95)/2 3,39625

1NP - (3) - Otvory 17+18+19+20+21            
+ kce øímsy

(-(1,805*2,41)-(5,236*2,41)-(5,236*2,41)-(5,236*2,41)-(4,8*0,75)-            
(0,19*(19,578-0,679-0,7)))

-49,26414

1NP - (2) - Celková plocha;vý�ka pìny            
4,05-0,6m; obdelník+trojúhelník

(((22,309+0,3)*0,6)+((22,609*3,45)/2)) 52,56593

2NP - (1) - 2ks/bm atiky (20,09+2*7,53+2*2,72)/2 20,29500
2NP - (2) - 2ks/bm atiky 9,79/2 4,89500
2NP - (3) - 2ks/bm atiky 20,09/2 10,04500
2NP - (4) - 2ks/bm atiky 9,79/2 4,89500
1NP - (3) - 2ks/bm atiky (1,45+3,2+10,177+15,84)/2 15,33350
1NP - (4) - 2ks/bm atiky (10,54+4,03)/2 7,28500

2NP - oblo�ení atiky (1+2+3+4) - vý�ka 
0,67; ztratné 10%

((0,35+6,62+0,35+2,61+7,47+2,61+2*4,47+0,35+4,65+0,35)+(11,79)+(20,09)+   
(11,79))*0,67*1,10

57,46389

1NP - oblo�ení atiky (1+2+3+4) - vý�ka 
1,02; ztratné 10%

1,02*(0+0+(1,45+3,2+10,177+15,84+2*5,8+2*2,27)+(10,44+3,93))*1,10 68,64059

2NP - oblo�ení atiky (1+2+3+4)-v.0,67
((0,35+6,62+0,35+2,61+7,47+2,61+2*4,47+0,35+4,65+0,35)+(11,79)+(20,09)+  
(11,79))*0,67

52,23990

1NP - oblo�ení atiky (1+2+3+4)-1,02 1,02*(0+0+(1,45+3,2+10,177+15,84+2*5,8+2*2,27)+(10,44+3,93)) 62,40054
1NP-(3)-øímsa nad vraty galerie;0,7m 0,7*(19,578-0,6) 13,28460

2NP - atika (1+2+3+4) - délka 0,14 
(0,05 + 0,09) m

((0,35+6,62+0,35+2,61+7,47+2,61+2*4,47+0,35+4,65+0,35)+(11,79)+(20,09)+  
(11,79))*0,14

10,9158

1NP - atika (1+2+3+4) - délka 0,14 
(0,05 + 0,09) m

(0+0+(1,45+3,2+10,177+15,84+2*5,8+2*2,27)+(10,44+3,93))*0,14 8,56478

92,28824m2
50,51,    
52,53

55,56 m 62,74850

60 m2 19,48058

m2 127,9250459

57,58 126,10448m2
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4.1 Obecné informace 

4.1.1 Obecné informace o stavb" 

Název práce:   Realizace obvodového plá�tì rodinného domu ve Velké Bystøici 
Místo stavby:           K.ú. Velká Bystøice, Parcela è. 2180/4 a 2180/6  
Kraj:     Olomoucký 
Stavebník:    Jaromír Musil, 783 53 Velká Bystøice  
Projektant:    Ing. Petr Fornùsek, 788 21 Sudkov 
 

Tento technologický pøedpis je zpracován pro rodinný dùm, který je koncipován jako 
dvoupodla�ní nepodsklepený s velmi nepravidelným pùdorysem, který pochází 
z celkového zámìru architekta. Pùdorys podla�í je vzájemnì odli�ný. Podla�í 1. NP 
(spodní) má tvar pùlkruhu, který je otevøen na západní stranu a zaji��uje tak výhled  
na Olomouc. Toto podla�í má rozmìry pùdorysu cca 36,8 m (S-J smìr) x 29,5 m              
(V-Z smìr). Podla�í 2. NP (horní) má i s venkovní terasou tvar obdélníku s rozmìry  
18,1 x 9,8 m a je situováno nad støedem 1. NP s orientací  
v severozápadním � jihovýchodním smìru.  

Konstrukèní systém je smí�ený, a to kvùli slo�itosti, èlenitosti objektu  
a rozdílnému namáhání nosných èástí. Vzhledem k tìmto skuteènostem je objekt rozdìlen 
na dilataèní celek rodinného domu a dilataèní celek nevytápìné galerie. 

Obvodový plá�� je navr�en provìtrávaný, a to ve variantì s lícovými cihlami, 
kamenným obkladem z pøírodního kamene vytì�eného v místì stavby a titan zinkovým 
oplechováním atik.  

Støechy 1. NP jsou navr�eny ploché vegetaèní � pochozí a ploché  
inverzní � nepochozí nad 2. NP. 

 

4.1.2 Obecné informace o procesu 
Tento technologický pøedpis je zpracován pro etapu realizace provìtrávaného 

obvodového plá�tì rodinného domu s lícovými cihlami firmy Brickland, zdivem  
z kamene pocházejícího z místa stavby a titan zinkového plechu. Jednotlivé skladby 
souvrství nejsou stejné � z toho dùvodu jsou rozepsány v následujícím bodì 4.1.3  
(Skladby konstrukcí).   
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4.1.3 Skladby konstrukcí 
Z.1 � Obvodové st"ny dilata#ního celku RD � LÍCOVÉ CIHLY 

%. Popis vrstvy  Tlou�&ka (mm) 

1 Lepící tmel (vzduchotìsnost zdiva) 10 

2 Lepicí tmel (lepení, minimálnì na 40 % povrchu TI desek) 5 

3 Tepelná izolace (�edý polystyren) 120 

4 Lepící tmel (flexi, vèetnì výztu�né tkaniny) 5 

5 Vìtraná vzduchová mezera 30 

6 Lícové zdivo (warmrood eo251, vèetnì vìtracích møí�ek) 100 

* V oblasti soklu bude TI z EPS nahrazena TI z XPS tl. 100 mm. 270 

Z.2- Obvodové st"ny dilata#ního celku RD 1. NP� FASÁDNÍ OMÍTKA NA 
ETICS 

1 Lepící tmel (vzduchotìsnost zdiva) 10 

2 Lepicí tmel (lepení, minimálnì na 40 % povrchu TI desek) 5 

3 Tepelná izolace (�edý polystyren) 100 

4 Lepící tmel (flexi, vèetnì výztu�né tkaniny) 5 

5 Penetrace pod omítku - 

6 Omítka (tenkovrstvá, probarvená) - 

* V oblasti soklu bude TI z EPS nahrazena TI z XPS tl. 100 mm. 120 

Z.3 � Obvodové st"ny dilata#ního celku RD � KAMENNÉ ZDIVO 

1 Lepící tmel (vzduchotìsnost zdiva) 10 

2 Lepicí tmel (lepení, minimálnì na 40 % povrchu TI desek) 5 

3 Tepelná izolace (fenolická pìna Kooltherm K5) 80 

4 Lepící tmel (flexi, vèetnì výztu�né tkaniny) 5 

5 Vìtraná vzduchová mezera 30 

6 Kamenné zdivo (z místa stavby, vèetnì vìtracích møí�ek) 120 

* V oblasti soklu bude TI z fen. pìny nahrazena TI z XPS tl. 60 mm. 250 

 

  



29 
 

Schéma 2: Schéma skladeb RD, zdroj: Autor BP 

Z.4 � Obvodové st"ny dilata#ního celku GARÁ�E � KAMENNÉ ZDIVO 

%. Popis vrstvy  Tlou�&ka (mm) 

1 Cementový postøik + MC omítka (vzduchotìsnost) 10 

2 Lepicí tmel (lepení, minimálnì na 40 % povrchu TI desek) 5 

3 Tepelná izolace (fenolická pìna Kooltherm K5) 40 

4 Lepící tmel (flexi, vèetnì výztu�né tkaniny) 5 

5 Vìtraná vzduchová mezera 30 

6 Kamenné zdivo (z místa stavby, vèetnì vìtracích møí�ek) 120 

* V oblasti soklu bude TI z fen. pìny nahrazena TI z XPS tl. 40 mm. 210 

Z.8 � Oplá�t"ní atik st!ech dilata#ního celku RD � FALCOVANÝ PLECH 

1 Lepicí tmel (lepení, minimálnì na 40 % povrchu TI desek) 5 

2 Tepelná izolace (polystyren) 50 

3 Lepící tmel (flexi, vèetnì výztu�né tkaniny) 5 

4 Nosný ro�t (impregnované desky) + Vìtraná vzduchová 
mezera 

20 (vè. 20) 

5 Desky OSB4 (na pero a drá�ku po obvodì) 15 

6 Separaèní vrstva (difúznì otevøená, delta trela) - 

7 Falcovaná krytina (titan-zinek, tl. 0,7 mm) - 

* Oplá�tìní atik 2. NP bude provedeno obdobnì, av�ak v jiné vý�ce. 95 

4.1.4 Schéma skladeb 1. NP a 2. NP 

 
 1. NP             2.  NP 
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4.2 Materiál, doprava a skladování 

4.2.1 Tepelná izolace 
Zateplovací systém je navr�en BAUMIT DuoContact.  
Pro dilataèní celek rodinného domu bude hlavní tepelný izolant z EPS BAUMIT 

open plus tl. 100 a 120 mm a fenolické pìny KOOLTHERM K5 tl. 80 mm  
doplnìn izolantem BAUMIT EPS-F tl. 40 a 60 mm v kombinaci s AUSTROTHERM 
XPS TOP P GK tl. 100 a 60 mm.  

Pro dilataèní celek nevytápìné galerie bude hlavní tepelný izolant z fenolické pìny 
KOOLTHERM K5 tl. 40 mm doplnìn izolantem AUSTROTHERM XPS  
TOP P GK tl. 40 mm. 

Baumit open plus  
- Stabilizovaná fasádní deska z lehèeného �edého polystyrenu  
- Sní�ená hoølavost a zvý�ená paropropustnost 
- Slo�ení: �edý expandovaný polystyrenový granulát (EPS) 
- Souèinitel tepelné vodivosti (!D): 0,032 W/mK 
- Reakce na oheò dle EN 13501�1: E 
- Faktor difúzního odporu ("): # 7 
- Rozmìry: 1000 x 500 x 100 (120) mm 

Kooltherm K5 
- Fasádní deska s jádrem z fenolické pìny a povrchem  

ze sklenìné tkaniny  
- Neobsahuje CFC ani HCFC (Hydrochlorofluorouhlovodíky) 
- Souèinitel tepelné vodivosti (!D): 0,020 W/mK 
- Reakce na oheò dle EN 13501�1: C 
- Faktor difúzního odporu ("): # 35 
- Pevnost v tahu kolmo k rovinì desky $mt = & 80 kPa 
- Rozmìry: 1200 x 400 x 40 (80) mm 

Baumit EPS-F 
- Stabilizovaná fasádní deska 
- Slo�ení: Bílý expandovaný polystyrenový granulát (EPS) 
- Souèinitel tepelné vodivosti (!D): 0,039 W/mK 
- Reakce na oheò dle EN 13501�1: E 
- Faktor difúzního odporu ("): # 20-40 
- Rozmìry: 1000 x 500 x 40 (60) mm 

Austrotherm XPS TOP P GK 
- Extrudovaná polystyrenová pìna (XPS) 
- Souèinitel tepelné vodivosti (!D): 0,036 W/mK (pro tl. 100 mm)  

a 0,033 W/mK (pro tl. 40 a 60 mm)  
- Reakce na oheò dle EN 13501�1: E 
- Faktor difúzního odporu ("): 100 
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4.2.2 Pojiva, lepidla a podkladní vrstvy 
 Pro lepení a stìrkování povrchù a materiálù bude vyu�ita hmota BAUMIT 
DuoContact. Pro zdìní lícových cihel bude vyu�ita malta BRICKMIX MH. Pro zdìní 
kamenného zdiva bude vyu�ita zdící malta pro pøírodní kámen CEMIX 331. Pro úpravu 
�elezobetonového podkladu bude vyu�it cementový postøik CEMIX 052 a omítka 
CEMIX 023 zaji��ující vzduchotìsnost zdiva vèetnì srovnávací funkce.  

Baumit DuoContact 
- Testováno dle ETAG 004 
- Slo�ení: Cement, køemièitý písek, pøísady 
- Zrnitost: 0,6 mm 
- Souèinitel tepelné vodivosti (!D): 0,8 W/mk 
- Spotøeba smìsi: 3�4 kg/m2 
- Spotøeba zámìsové vody: 5�6 l vody na 25 kg smìsi 

Brickmix MH 
- Cementová smìs pro zdìní a spárování do 20 mm 
- Zatøídìní dle ÈSN EN 998-2-2010: malta pro zdìní tøídy G 
- Spotøeba smìsi: 52 kg/m2 
- Spotøeba zámìsové vody: 4,5 l vody na 30 kg smìsi 
- Zrnitost: 0�4 mm 
- Zpracovatelnost: 2 hodiny 
- Objemová hmotnost èerstvé malty: 1,9 kg/dm3 

Cemix 331 
- Pevnost v tlaku: 10 MPa 
- Zrnitost: 4,0 mm 
- Pojivo: Cem II 
- Spotøeba: 34 kg/m2 

Cemix 052 
- Souèinitel tepelné vodivosti (!D): 0,82 W/mk 
- Zpracovatelnost: min. 2 hodiny 
- Zrnitost: 0�2 mm 
- Spotøeba smìsi: 4,7 kg/m2 
- Spotøeba zámìsové vody: 7,3 l/25 kg smìsi 
- Vydatnost: 5,4 m2/25 kg  

Cemix 023 
- Souèinitel tepelné vodivosti (!D): 0,54 W/mk 
- Zpracovatelnost: min. 2,5 hodiny 
- Zrnitost: 0�0,7 mm 
- Spotøeba smìsi: 4,1 kg/m2 
- Spotøeba zámìsové vody: 8,7 l/30 kg smìsi 
- Vydatnost: 7,4 m2/30 kg  
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4.2.3 Kotvení  
 Pro kotvení tepelné izolace budou pou�ity fasádní zatloukací hmo�dinky EJOT 
rùzných velikostí. Pro kotvení lícového a kamenného zdiva budou pou�ity kotvy  
ZV-WELLE.  

EJOT TID-T 8/60 
- Talíøová zatloukací fasádní hmo�dinka s ocelovým trnem 
- Délka: 95, 115, 135, 155 a 175 mm 
- Prùmìr talíøku: 60 mm 
- Prùmìr hmo�dinky: 8 mm 

ZV-Welle  
- Rozmìry: 4 x 210 mm 
- Hmotnost: 0,02 kg/ks 

4.2.4 Vyztu�ení vrstev 
Pro vyztu�ení a zpevnìní povrchù a vrstev bude vyu�ita sí� BAUMIT OpenTex. 

BAUMIT OpenTex 
- Sklotextilní sí�ovina se zvý�enou odolností vùèi alkáliím 
- Testována dle ETAG 004 
- Plo�ná hmotnost: 145 g/m2 
- Oka: 4 x 4 mm 
- �íøka role: 1 m 
- Vydatnost role: 45 m2 

4.2.5 Povrchová úprava 
 Jako pohledová/finální vrstva bude pro ETICS pou�ita �krábaná omítka  
BAUMIT DuoTop K2 s penetraèním podkladem BAUMIT UniPrimer. 

Baumit DuoTop K2 
- Jednoslo�ková pastovitá tenkovrstvá omítka do exteriéru 
- Zrnitost: 2,0 mm 
- Objemová hmotnost: 1,8 kg/m3 
- Souèinitel tepelné vodivosti (!D): 0,70 W/mk 
- Faktor difúzního odporu ("): 125 
- Pøídr�nost: >0,3 MPa 
- Spotøeba: 2,9 kg/m2 

Baumit UniPrimer 
- Zrnitost: 0,5 mm 
- Barva: bílá 
- Obsah VOC: <1 g/l 
- Obsah pevných èástic: 70% 
- Objemová hmotnost: 1,65 kg/dm3 
- Faktor difúzního odporu ("): 150 
- Spotøeba: 0,25 kg/m2 
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4.2.6 Izolace proti vlhkosti 
 Pro izolování tepelné izolace proti vodì bude pou�ita penetraèní emulze 
DEKPRIMER v kombinaci s asfaltovým pásem GLASTEK 40 special mineral.  
Pro zalo�ení lícových cihel v 1. NP bude vyu�ita stìrka HYDROSEAL. 

Dekprimer 
- Zastudena zpracovatelné asfaltová emulze bez rozpou�tìdel 
- Spotøeba: 0,1 � 0,4 l/m2 
- Obsah asfaltu: >48 % hmotnosti 
- Obsah vody a emulgátoru: <52 % hmotnosti 
- Doba tvrdnutí: 2 hodiny 

Glastek 40 special mineral 
- SBS modifikovaný asfaltový pás 
- Nosná vlo�ka: sklenìná tkanina 200 g/m2 
- Rozmìry role (D x � x tl.): 7,5 x 1,0 x 0,004 m 
- Objemová hmotnost: 4,5 kg/m2 
- Reakce na oheò: E 
- Vodotìsnost: & 100 kPa 
- Mno�ství asfaltu: 3000 g/m2 

Hydroseal 
- Stìrková asfalto-bentonitová hydroizolaèní hmota  
- Armování: syntetická vlákna 
- Vodotìsnost: tlak 15 m vodního sloupce po dobu 7 dní BEZ prùsaku 
- Zmìna vrstvy po vyschnutí: - 40% 
- Schnutí: 3 mm à 24 hodin (20 °C, 60 % vlhkost) 
- Tahová pøídr�nost dle EN 14891: 0,5-1 MPa 

4.2.7 Obklady 
 Pro obkládání systému ETICS a dokonèení tak navrhované provìtrávané fasády bude 
pou�ito lícové zdivo BRICKLAND Warmrood EO251 a vytì�ená bøidlice z místa stavby. 

Brickland Warmrood EO251 
- Rozmìry (D x � x V): 215 x 100 x 65 (cihla) 

 215 x 35 x 65 (pásek) 
- Spotøeba: 58 ks/m2 (pøi 10 mm spáøe) 
- Materiál: pøírodní hlína (cihla) 

Bøidlice  
- Vytì�ené kamenivo z místa stavby 
- Pou�itá frakce: è.2 a 3 
- Souèinitel tepelné vodivosti (!D): 1,7 W/mk (pøibli�nì) 
- Objemová hmotnost: 2600 kg/m3 (pøibli�nì) 
- Vazba: dle architekta  
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4.2.8 D!evo, desky na bázi d!eva, cementot!ísková deska 
 Stavební øezivo S10 bude pou�ito v po�adované úpravì, tzn. proti vlhkosti  
v rùzných rozmìrech pro kotvení okenních rolet a tvorbu provìtrávaného nosného ro�tu 
atiky. Desku OSB4 pou�ijeme pro záklop provìtrávané mezery atiky a zároveò  
jako nosný prvek pro oplechování. CETRIS desku, tj. desku cementotøískovou pou�ijeme 
na vytvoøení záklopu okenních �aluzií a plochy pro aplikaci lícových páskù. 

Nadroletní fo�ny 
- Øezivo S10 impregnované 
- Prùøez: 40 x 60 mm 
- Vlhkost: maximálnì 15% 

Nosný ro�t � impregnované palubky 
- Øezivo S10 
- Rozmìry (D x V x �): 600 x 25 x 150 mm 
- Vlhkost: 15 % 

Deska OSB4 P-D 
- Tlou��ka: 15 mm 
- Rozmìry (D x �): 2500 x 675 mm 
- Emisní tøída: D 
- Spojení: Pero-drá�ka 

Cetris deska 
- Cementotøísková deska s hladkým �edým povrchem 
- Slo�ení: Tøísky (63 % hm), Cement (25 % hm), voda (10 % hm) a 

pøísady (2 % hm) 
- Tlou��ka: 22 mm 
- Rozmìr (D x �): 3350 x 1250 mm (tl. 22 mm)  
- Objemová hmotnost: 1350 kg/m3 

4.2.9 Kovový materiál 
 Pohledový neboli finální povrch atik a parapetù bude vytvoøen z titan-zinkové 
krytiny, která bude kotvena originálními pøíponkami z galvanicky zinkovaného plechu.  
Materiál bude pøedzvìtralý s falcy a tìsnící páskou kvùli vzlínání vody. Konce vìtraných 
vzduchový mezer budou zakryty tahokovem, upraveného do po�adovaných rozmìrù  
a tvarù. 

Titan-zinkový plech 
- Tl. 0,7 mm 
- Drá�ka: dvojitá stojatá 
- Úprava: pøedzvìtralý plech v �edé barvì 
- Teplotní rozta�nost: pøíèný smìr � 0,017 mm/m °C 

   podélný smìr � 0,022 mm/m °C 
- Objemová hmotnost: 7,2 g/cm3 
- Nemagnetický, nehoølavý 
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Tahokov 
- Krycí møí�ka vìtrané vzduchové mezery 
- Typ oka: SQ/14 � 14 x 9 mm, tl. 1,5 mm 
- Materiál: Nerez 

4.2.10 Ostatní materiál 
- Rohový profil � Baumit ETICS ALU se sklotextilní sí�ovinou odolnou vùèi 

alkáliím, délka 2,5 m, hliníkový profil, 145 g/m2, oka 4 x 4 mm 
- Tìsnící provazec � PE tìsnící plná, mirelon, prùmìr: 20 mm 
- Zakládací li�ta � pro lícové zdivo ve 2. NP, nerez, zakázková výroba investora 

+kotevní materiál-hmo�dinka 12 PAHM12x60, kotva FIX3 M12x140/65-50MT 
- Vìtrací møí�ka � nerez, rozmìry: 55 x 50 x 15 mm, systémový prvek Brickland 
- Kotva pro chemické kotvení fo�ny pøes ETICS do betonu M10x170/65 GV 
- Kotva pro chemické kotvení kari sítì do betonu M8x150/60 GV 
- Chemická malta (kotva) - dvou slo�ková POXY AT-HP 380 ml patrona 
- Kotva pro kotvení prken atiky pøed ETICS NH 8x120 mm vè. hmo�dinky 
- Vruty pro Cetris systém 4,2 x 35 mm 
- Vrut s pùlkulovou hlavou 021812 4 x 40 mm 
- Høebíky stavební 1,2 x 20 mm � kotvení plechu 
- Samoøezný vrut do døeva s plochou hlavou FN 30 
- Ocel pásková � jakost 11373, 50 x 3,0 mm, upevnìní Cetris desky 
- Skoba plechová pozinkovaná � upevnìní Ti-Zn plechu/parapetu 
- Pøíponka stojatá pozinkovaná � upevnìní Ti-Zn plechu 
- Kari sí� � prùmìr 6 mm, oka 100/100 KH30 
- Distanèní podlo�ka 2130 pro vytvoøení vìtrané vzduchové mezery 
- Delta trela � strukturovaná difúznì otevøená separaèní vrstva v celé plo�e, reakce 

na oheò B2, vý�ka nopù 8 mm, hmotnost 380 g/m, kotvící materiál v cenì role  
  

Pozn.: Potøebné mno�ství vèetnì velikostí balení a palet je podrobnì rozepsáno 
v bodì 3.1 � Výkaz výmìr pro novostavbu rodinného domu ve Velké Bystøici 

 

4.2.11 Doprava materiálu 

Primární (doprava na staveni�t") 
 Primární dopravu bude zaji��ovat zhotovitel pomocí svých dopravních prostøedkù  
ve spolupráci s dodavateli materiálu a jejich nákladních automobilù s hydraulickou 
rukou. Pøi dopravì bude materiál bezpeènì ulo�en a ukotven proti pohybu na korbì, 
valníku nebo nákladním prostoru automobilu tak, aby nedo�lo k po�kození materiálu 
nebo zranìní osob vlivem transportu. Pøi jízdì s lehkým materiálem (pø. odvoz plastového 
odpadu nebo závoz tepelné izolace) bude korba doplnìna záchytnou sítí proti zneèi�tìní 
okolí pøevozem. Návozy materiálu budou øízeny stavbyvedoucím s mistrem a to tak,  
aby byl v�dy dostatek materiálu na stavbì.  
 Bli��í specifikace primárních dopravních prostøedkù v kapitole 7 � Návrh strojní 
sestavy pro technologickou etapu � bod 7.3 a 7.4.  
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Sekundární (horizontální doprava po staveni�ti) 
 Horizontální dopravu po staveni�ti bude zaji��ovat teleskopický manipulátor JCB 
527-55 s pøíslu�enstvím (lopata pro pøevoz sypkých materiálù a kameniva + paletizaèní 
vidle pro pøevoz materiálu skladovaného na paletách). Men�í a lehký materiál bude  
po staveni�ti rozvá�en pomocí stavebních koleèek nebo ruènì. 
 Bli��í informace o manipulátoru v kapitole 7 - Návrh strojní sestavy  
pro technologickou etapu � bod 7.2.  

Sekundární (vertikální doprava po staveni�ti) 
 Pro øe�enou etapu výstavby rodinného domu nebude vzhledem k charakteru  
a vý�kovému rozlo�ení stanoven �ádný zvlá�tní zpùsob vertikální dopravy. Pro práce  
ve vý�kách (nad 1,5 metru vý�ky) bude pou�ito certifikované stavební le�ení  
Eurostandart 548HD.  Tohoto le�ení budou na stavbì celkem 4 kusy. 
 Samotnou vertikální dopravu materiálu budou zaji��ovat pracovníci ruènì  
a v pøípadì potøeby teleskopický manipulátor s dostateèným dosahem i nosností. 

4.2.12 Skladování materiálu 
 Materiál bude skladován tak, aby bylo zabránìno mechanickému a klimatickému 
po�kození vlivem skladování a to konkrétnì:  
 Tepelná izolace (na plocho) a oplechování se bude skladovat v hrubé stavbì 
rodinného domu. Výztu�ná tkanina, rohové profily, role hydroizolace ve svislé poloze  
a ostatní drobný a tekutý materiál se bude skladovat v uzamykatelných stavebních 
buòkách. Paletový materiál se bude skladovat vedle skladovacích bunìk, na kryté skládce 
v kruhovém prostranství a èásteènì i v prostorách hrubé stavby. Sypký materiál se bude 
skladovat na urèených zpevnìných skládkách. 

Pozn.: Dále bude dodr�ena maximální bezpeèná vý�ka skládání pro zaji�tìní snadné 
manipulace a nepøetì�ování � po�kozování materiálù.  

Skladovací prostory a staveni�tì bude zabezpeèeno proti vniknutí cizích 
osob pomocí zámkù a oplocení.  

 Øe�ení a dimenze skladovacích ploch je znázornìna v kapitole 5 � Øe�ení organizace 
výstavby pro zadanou technologickou etapu � technická zpráva zaøízení staveni�tì + 
pøíloha è. 04 - Výkres zaøízení staveni�tì.  
 Dal�í po�adavky na skladování jsou uvedeny v kapitole 8 � Kvalitativní po�adavky 
a jejich zaji�tìní � bod 8.4.5 � Vstupní kontrola materiálu. 

 

4.3 P!evzetí pracovi�t" 

Pøi tomto úkonu bude provedena kontrola ji� hotových � pøedchozích prací,  
tj. zejména pùdorysné rozmìry + rovinnost podkladu, osazení + kompletnost pøíslu�enství 
výplní otvorù, izolace spodní stavby, oplocení + pøístupové body a celková kompletnost 
projektové dokumentace pro etapu (vèetnì dal�ích vstupních kontrol uvedených 
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v kapitole 8 - Kvalitativní po�adavky a jejich zaji�tìní). Pøi nalezení nedostatkù  
a nesrovnalostí musí být tyto skuteènosti napraveny pøed pøevzetím pracovi�tì. 

Tento úkon bude zapsán do stavebního deníku vèetnì vystavení pøedávacího 
protokolu s podpisem v�ech zúèastnìných kompetentních osob zhotovitele a investora. 
Protokol bude obsahovat mimo jiné i seznámení s pracovi�tìm, po�adavky bezpeènosti 
práce a zdraví a dal�í pøípadné po�adavky zúèastnìných. 

4.4 Pracovní podmínky 

4.4.1 Klimatické podmínky 
Øe�enou etapu, resp. práce s ní spojené budou vykonávány pouze bìhem dne  

za nesní�ené viditelnosti (tzn. práce v noci nebo za sní�ené viditelnosti bude zakázána), 
a dále za podmínek:  

 Prùmìrná teplota + 5 a� + 30 °C pro zdìní; + 10 a� + 30 °C pro práci s titanzinkem 
(zpùsob mìøení v bodì 8.4.4 � Mezioperaèní kontrola klimatických podmínek) 
Viditelnost nad 50 metrù 
Srá�ky 0 mm (dé��, bouøka, krupobití atd.) 
Rychlost vìtru do 11 m.s-1 

Pozn.: Pøi pøekroèení nìkteré z hodnot budou práce pozastaveny a vzniklá situace 
zaznamenána do stavebního deníku.  

4.4.2 Vybavenost staveni�t" 
Staveni�tì bude pøedáno ji� oplocené mobilním pletivovým oplocením vý�ky  

2,0 metru (více v bodì 5.3.1 � ohranièení staveni�tì) vèetnì západního vjezdu �íøky  
6,2 metru a východního �íøky 7,5 metru. Na východní stranì staveni�tì se nachází sociální 
a hygienické zázemí pro pracovníky vèetnì skladovacích prostor, mobilního wc  
a pozemku pro tøídìní zeminy. Na západní stranì na kruhovém prostranství se nachází 
hlavní pracovní území a druhé mobilní wc pro øe�enou etapu. Na staveni�ti je zøízena 
doèasná pøípojka elektrické energie a pitné vody.  

Pozn.: Konkrétní rozmístìní ve�kerého vybavení/zaøízení staveni�tì je popsáno 
v kapitole 5 � Øe�ení organizace výstavby pro zadanou technologickou etapu � 
technická zpráva zaøízení staveni�tì + pøíloha è. 04 - Výkres zaøízení staveni�tì.  

4.4.3 Instruktá� pracovník$ 
V�ichni pracovníci na stavbì budou pøed zapoèetím prací seznámeni  

s projektovou dokumentací, technologickým postupem a èasovým plánem výstavby.  
Dále budou v�ichni pro�koleni a seznámeni s provozními podmínkami stavby spoleènì  
s BOZP, PO a u�ívání OOPP. 

Tento úkon bude zaznamenán stavbyvedoucím do stavebního deníku  
vèetnì podpisù v�ech zúèastnìných osob a povìøeného �kolitele. 
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4.5 Personální obsazení 

V�ichni pracovníci na stavbì neprodlenì pøedlo�í své oprávnìní � prùkazy 
stavbyvedoucímu, tj. proká�ou své kvalifikace pro práce. Stavbyvedoucí tyto údaje zapí�e 
do stavebního deníku, vèetnì údajù pracovníkù subdodavatelské firmy.  

Pracovník bude plnì zodpovìdný za svoji práci, kterou bude provádìt.  
Pracovník je povinen dodr�et pracovní smlouvu, øídit se technologickými postupy, 

naøízeními stavbyvedoucího a pravidly BOZP (uvedeny v kapitole 9 � Bezpeènost práce 
øe�ené technologické etapy). 

 

4.5.1 Profesní obsazení 
 Pracovní náplò a po�adavky: 

- Zedníci � zdìní lícových cihel/obkladù a ostatní zednické práce 
- min. vzdìlání � vyuèen v oboru zedník a minimálnì 5 let praxe, zápis  
o pro�kolení a znalosti o sestavení a pou�ívání modulárního stavebního 
le�ení 

- Kameníci � zdìní kamenných obkladù, obsluha drobné mechanizace 
- min. vzdìlání � vyuèen v oboru kameník a minimálnì 5 let praxe, zápis 
o pro�kolení a znalosti o sestavení a pou�ívání modulárního stavebního 
le�ení 

- Izolatéøi � provádìní kompletního zateplení vèetnì povrchových úprav, izolace 
proti vlhkosti, obsluha drobné mechanizace 

- min. vzdìlání � vyuèen v oboru izolatér a minimálnì 3 roky praxe, ETICS 
certifikace provádìní, zápis o pro�kolení a znalosti o sestavení a pou�ívání 
modulárního stavebního le�ení 

- Tesaøi � práce se døevem (ro�t pro VVM atiky, kotvení pøedroletních krytù aj.), 
obsluha drobné mechanizace 

- min. vzdìlání � vyuèen v oboru tesaø a minimálnì 3 roky praxe, prùkaz 
obsluhy motorových pil, zápis o pro�kolení a znalosti o sestavení  
a pou�ívání modulárního stavebního le�ení  

- Klempíøi � práce s plechem (titan-zinkové oplá�tìní atik a parapetù aj.) 
       - min. vzdìlání � vyuèen v oboru klempíø a minimálnì 3 roky praxe 
- Strojníci � øidièi, obsluha a údr�ba strojù + drobné mechanizace 
       - min. vzdìlání � odpovídající øidièské oprávnìní a prùkaz strojníka 
- Pomocní stavební dìlníci � pomoc v�em profesím na stavbì, èi�tìní kamene, 

míchání pojiv, obsluha drobné mechanizace 
- min. vzdìlání � základní a vy��í, znalost míchání pojiv a pohybu po 
staveni�ti  

Pozn.: Konkrétní poèty pracovníkù v jednotlivých dnech jsou uvedeny v bodì  
4.11.2 � Bilance pracovníkù.  
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4.6 Stroje a pracovní pom$cky 

4.6.1 Velké stroje 
Kontejnerová tøídící jednotka RESTA, teleskopický manipulátor JCB, nákladní 

automobil TATRA, dodávka MERCEDES-BENZ 

4.6.2 Elektrické stroje a ná!adí  
Míchaèka stavební KAXL, míchadlo BOSCH GRW 18-2 E PROFESSIONAL, 

liniový laser HILTI PM 2-LG, aku pøíklepové vrtací kladivo HILTI TE 2-A22,  
aku okru�ní pila HILTI SC 70 W-A22, aku vrtací �roubovák HILTI SF 22-A, aku úhlová 
bruska HILTI AG 125-A22, úhlová bruska HILTI DCG 230-DB, aku vytlaèovací pistole 
HILTI HDE 500-A22, vysokotlaký èistiè KÄRCHER K4 FULL CONTROL,  
øezaèka polystyrenu horkým drátem XL, falcovací stroj SCHLEBACH PICCOLO 

Pozn.: Bli��í specifikace a výèet velkých strojù + elektrického náøadí v kapitole  
7 � Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu 

4.6.3 Pot!ebné ná!adí a pracovní pom$cky 
Gumová palice, nù�, zalamovací nù�, vrták, zednická l�íce, zednický nabìrák, 

zednické kladivo, sekera, ruèní pila na døevo, �roubovák, hoblík na døevo + na polystyren, 
zubová stìrka, nù�ky typu ��plocha-ostøí��, pøítlaèný váleèek, ocelový kartáè, nerezové 
hladítko, døevìné hladítko �iroké + úzké, hladítko novodur, hladítko filcové, stahovací 
la�, hranièní latì, lopata, ko�tì, nabìraèka, stavební kýble, stavební koleèko, kladivo, 
klempíøské kle�tì a nù�ky na plech, �típací kle�tì, drá�kovnice, úhelník, klíè na matice, 
ruèní ohýbaèka plechu, váleèek, malíøský �tìtec  

4.6.4 M"!ící pom$cky 
Liniový laser se stativem, pásmo, olovnice, døevìná la� 1 m + 2 m, svinovací metr, 

zednická �òùra, vodováha, stavební tu�ka 

4.6.5 Ostatní 
Pøi práci ve vý�kách nad 1,5 metru bude postaveno a vyu�íváno certifikované 

modulární le�ení EUROSTANDART (podrobnosti v bodì 5.4.3 � Doprava vertikální) 

4.6.6 OOPP 
V�ichni pracovníci budou povinni vyu�ívat vhodné osobní ochranné pracovní 

prostøedky (OOPP): pevnou pracovní obuv, vhodné obleèení, ochranné brýle  
(pøi práci s pilou), helma (pøi práci ve vý�kách) a rukavice. 

4.7 Pracovní postup 
Pozn.: Následující pracovní postupy nejsou napsány vzhledem ke kombinaci 
rùzných druhù práce dle chronologického sledu.  
  Postup realizace je nutné sladit na místì s èasovým plánem a stavbyvedoucím. 
  Pøi kompletování jednotlivých vrstev je nutné dbát zvý�ené opatrnosti na 
procházející konstrukce (pø. bezpeènostní pøepady nebo procházející instalace). 
Tyto detaily musí být peèlivì provedeny a kontrolovány dle pokynù 
stavbyvedoucího. 
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4.7.1 P!íprava podkladu (primární) 
V�echny druhy podkladù, v tomto pøípadì pro �elezobetonový podklad a podklad 

z cihel keramických, je nutno pøed samotným zapoèetím prací peèlivì zbavit v�ech 
neèistot, prachu a nesoudr�ných èástic. Oèi�tìní probìhne buïto kartáèek/smetákem 
(Obr.2), anebo pøi silném zneèi�tìní z pøedchozích etap zednickou �pachtlí spolu  
s tlakovou vodou (Obr.3). Èi�tìní bude probíhat, dokud nebudou odstranìny v�echny 
neèistoty a povrch nebude èistý a suchý. 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.2 P!íprava podkladu (sekundární) 
Sekundární pøíprava podkladu bude vyu�ívána u �elezobetonových povrchù ve 

slo�ení: cementový postøik Cemix 052 v kombinaci s vzduchotìsnou  
a srovnávací omítkou Cemix 023.  

Podklad z keramických cihel bude pøipravován nanesením vyrovnávací  
a vzduchotìsné vrstvy lepícího tmelu Baumit DuoContact, v pøípadì potøeby lze pou�ít 
navíc je�tì velmi øídký cementový postøik pod tmel.  

Cementový postøik CEMIX 052 
K rozmíchání pytlovaného 

cementového postøiku bude pou�ita 
bubnová spádová míchaèka ve 
výrobcem udávaném pomìru s vodou 
(na 1 pytel, tj. 25 kg je nutno pøidat  
6-7,3 l zámìsové vody). Postøik 
budeme naná�et zednickou l�ící 
ostrými pohyby tak, aby pokryti zdiva 
bylo minimálnì 75 % v tlou��ce  
od 2 do maximální vrstvy 5 mm. Pøed 
zaèátkem naná�ení omítky je nutné 
nechat postøik vyzrát � minimálnì  
1 den, optimálnì 2 dny. 

 

 

 

Obr. 2: Odstraòování neèistot kartáèem, 
ilustrativní obr., pøevzato z [2] 

Obr. 3: Odstraòování neèistot tlakovou 
vodou, ilustrativní obr., pøevzato z [2] 

Obr. 4: Naná�ení cementového postøiku, pøevzato z [3] 
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Omítka CEMIX 023 
K rozmíchání pytlované omítky ve stavebním kýblu bude pou�ito elektrické 

míchadlo BOSCH GRW v pomìru s vodou dle výrobce (na 1 kg suché smìsi je nutno 
pøidat 0,25 l zámìsové vody) do vytvoøení hladké homogenní hmoty. Omítka bude 
naná�ena na podklad, s vyzrálým cementovým postøikem, nerezovým,  
popø. novodurovým hladítkem v tlou��ce maximálnì 5 mm. Po mírném zavadnutí omítky 
následuje její  ,,hlazení� � stoèení povrchu filcovým, popø. pìnovým hladítkem  
do vytvoøení rovného vyrovnávacího a vzduchotìsného povrchu.  Po dokonèení práce 
bude provedena technologická pauza v délce optimálnì 1 a� 2 dny.  

 
 
Lepící a stìrková hmota BAUMIT DuoContact 
 K rozmíchání pytlované hmoty ve stavebním kýblu bude pou�ito stejné míchadlo 
jako pro rozmíchání omítky, jen v jiném pomìru zámìsové vody (5-6 litrù na 25 kg suché 
smìsi) do propojení smìsi a vytvoøení homogenní stìrkovací hmoty (cca 5 minut). 
Následnì se nechá hmota 5 minut ,,odpoèinout� a po dal�ím krátkém promísení bude 
stìrka pøipravena k pou�ití. Doba zpracovatelnosti takto pøipravené smìsi je cca  
1,5 hodiny.  Pokud zaène hmota tuhnout, nesmíme pøidávat dal�í vodu pro rozøedìní  
a zpomalení tuhnutí' Hmota bude naná�ena nerezovým, popø. novodurovým hladítkem 
v tlou��ce maximálnì 10 mm a zapravena do roviny. Technologická pauza pøed 
pokraèováním je 2 a� 3 dny. 
 

4.7.3 Tepelná izolace 
 Na této stavbì budou vyu�ity tyto druhy tepelných izolací: 

- Baumit open plus tl. 100 a 120 mm (EPS, pro izolaci obvodového plá�tì RD) 
- Baumit EPS-F tl. 40 a 60 mm (pro izolaci atik a okenních �aluzií) 
- Kooltherm K5 tl 40 a 80 mm (pro izolaci obvodového plá�tì galerie a èásti RD) 
- Austrotherm XPS TOP P GK tl. 40, 60 a 100 mm (pro izolaci soklových èástí) 

 
 
 
 
 

Obr. 5: Aplikace omítky + hlazení, pøevzato z [4] 
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Zalo�ení první øady (xps) 
Pøi zalo�ení první øady desek tepelné izolace XPS pou�ijeme sklotextilní sí�ovinu, 

která nám vytvoøí jednotný navazující povrch na sí�ovinu v plo�e a zároveò bude tvoøit 
ochranu polystyrenu. Sí�ovina se upevní k podkladu pomocí lepící hmoty cca 200 mm  
od spodního okraje budoucí tepelnì izolaèní desky s délkou = �íøka TI desky + 150 mm.  
 
 
 

 

 
 K lepení TI desek bude vyu�ita lepící a stìrkovací 
hmota Baumit DuoContact (postup pøípravy  
viz. pøedchozí bod 4.7.2) v maximální tlou��ce 5 mm 
a minimálním pokrytím desek 40 % (optimálnì  
40-60 %) povrchu ve formì rámeèku �íøky 50 mm  
po obvodì a tøech terèù velikosti lidské dlanì uprostøed 
desky. Vý�ka lepící vrstvy maximálnì 20 mm.   

Pozn.: Lepící hmota se pøi lepení 
nesmí dostat do spár desek''' 

 
Postup lepení 
 Nejprve budeme lepit soklové desky (XPS) a na nì navá�eme deskami plo�nými 
(EPS, Kooltherm K5).  
 Desky musíme lepit v�dy vodorovnì a tìsnì na sraz tak, aby pøípadné vzniklé spáry 
mezi nimi nebyly vìt�í ne� 2 mm (mezery do 4 mm nutno vyplnit izolaèní PUR pìnou).  
 Na náro�ích se desky musí lepit v�dy na vazbu po øadách a s pøesahem nad finální 
hranu náro�í. Pøesahy budou zakráceny a zabrou�eny a� po dokonèení celého náro�í.  

Desky u výplní otvorù musí 
být dora�eny tak, aby spárové 
køí�ení od rohù otvorù bylo vìt�í 
ne� 100 mm. 
 Vzhledem k pøedsazenému 
umístìní výplní otvorù je nutné 
polystyren dorazit tìsnì k výplni 
nebo k TI zn. Purenit (souèást 
montá�e oken). 

 
 Po zatuhnutí lepící hmoty po zhruba 2 dnech (technologické pøestávka) následuje 
brou�ení povrchu desek, speciálním hoblíkem na polystyren, do po�adované rovinnosti  
a minimalizování viditelných pøechodù.  

Obr. 8: Detail náro�í + výplnì otvoru, pøevzato z [6] 

Obr. 6: Znázornìní délek sklotextilní sí�oviny, zdroj: autor BP 

Obr. 7: Ilustrace naná�ení lepidla, 
pøevzato z [5] 
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Pozn.: Celé desky se budeme sna�it pou�ívat v co nejvìt�í míøe, odøezky lze pou�ít 
pouze nad 150 mm (av�ak za pøedpokladu, �e nebudou pou�ity v koutech, náro�ích, 
v ukonèeních apod.). 
  V�dy po nalepení desky je nutné pøekontrolovat místní rovinnosti (povolená 
odchylka pro polystyrenové desky je 10 mm na metrové lati). 
  Dal�í � krycí vrstva, musí být nanesena nejpozdìji do 14 dnù od lepení desek 
(pokud tuto lhùtu není mo�né dodr�et � je nutné povrch desek pøebrousit znovu). 
  Pøi práci s �edými fasádními deskami je vzhledem k jejich vlastnostem 
doporuèeno ochraòovat plochu desek pøed pøímým sluncem (napøíklad sítìmi). 
  Uvedený postup je stejný pro v�echny druhy tepelných izolantù. 

 Dle technického listu výrobce tepelné izolace z fenolické pìny vyplývá, �e 
tento izolant není mo�né upravovat brou�ením povrchu. To znamená, �e pøi lepení 
tìchto desek je nutné postupovat tak, aby maximální vrstva následného tmele 
s armovací vlo�kou nebyla vìt�í ne� 8 mm. 

Kotvení desek 
 Kotvení tepelnì izolaèních desek do nosné konstrukce obvodového plá�tì mù�e zaèít 
nejdøíve po vybrou�ení povrchu (tj. minimálnì 2 dny po lepení). Dle návrhu projektanta 
a kotevního plánu bude minimální povrchové kotvení hmo�dinkami/kotvami v plo�e  
6 ks/m2 a 8 ks/m2 v náro�í.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 Pro tuto realizaci bude pou�ita pouze povrchová montá� kotvení izolantu,  
a to zatloukacími talíøovými hmo�dinkami s ocelovým trnem EJOT TID-T 8/60 rùzných 
délek urèenými pro kotvení izolantu k betonu a cihelnému zdivu.   
Bli��í specifikace v bodì 4.2.3 � Kotvení. 

Postup montá�e hmo�dinky/kotvy  
 Montá� provedeme vyvrtáním kolmého vrtu k nosnému podkladu pomocí vrtáku 
prùmìru 8 mm s hloubkou vrtu minimálnì o 10 mm hlub�í, ne� je pøedepsaná kotevní 
hloubka dané hmo�dinky (tzn. 35 +10 mm). Do vzniklého otvoru vsuneme hmo�dinku 
tak, aby se její talíø dotýkal povrchu izolantu a lehkým poklepáním gumovou palicí 
zatluèeme ocelový trn. Výsledný povrch hmo�dinky (tj. hlava trnu a talíø) musí být 
optimálnì 2 mm pod povrchem izolantu nebo kopírovat povrch izolantu tak, aby osazené 
hmo�dinky nevystupovali a nenièily rovinnost vrstvy. 

Obr. 9: Ukázka kotvení v plo�e -  
6 ks/m2, pøevzato z [6] Obr. 10: Ukázka kotvení v 

náro�í - 8 ks/m2, pøevzato z [6] 
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Pozn.: Hmo�dinky mohou být vystaveny sluneènímu záøení, tzn. nebudou zakryty 
dal�í vrstvou skladby, maximálnì 6 týdnù.  

Hmo�dinka mù�e být osazena minimálnì 100 mm od okraje stìny (nebo 
dilataèní spáry).  
Pøi vrtání do �elezobetonu je vhodné zvolit vrtání s pøíklepem. 
Pøi vrtání do keramických dìrovaných cihel je vhodné vrtání bez pøíklepu. 
Pøi zatloukání je nutné dbát zvý�ené opatrnosti na pøípadnì po�kození 

hmo�dinky silou. V pøípadì po�kození je nezbytné hmo�dinku odstranit, nahradit 
v tìsné blízkosti novou a vzniklý otvor zaplnit izolaèní pìnou. Pokud po�kozená 
hmo�dinka nelze odstranit, pak je nutné ji zbrousit èi jinak upravit tak, aby 
nevystupovala a nenièila tak rovinnost vrstvy. 

Uvedený postup je stejný pro v�echny druhy tepelných izolantù. 

Základní výztu�ná vrstva 
 Základní výztu�nou vrstvu je mo�né aplikovat nejdøíve po 48 hodinách od lepení 
desek po kotvení, pøebrou�ení a srovnání povrchu. Nejprve se pomocí lepící a stìrkovací 
hmoty pøipevní rohové profily a zesilující vyztu�ení otvorù vèetnì diagonální výztu�e 
(Obr.12). Pro výztu�nou vrstvu bude pou�ita lepící a stìrkovací hmota (popis a postup 
pøípravy v bodì 4.7.2).  
 

 Pozn.: Diagonální výztu�í se rozumí pruh sklotextilní sí�oviny o minimálních 
rozmìrech 200x300 mm (Obr.12), která následuje osazení rohových profilù 
(Obr.12).  Pøi spojování profilù s integrovanou sí�ovinou musí být profily zkráceny 
tak, aby se sí�oviny vzájemnì pøekrývaly.  
  Pro zkracování profilù je nutné pou�ít speciální nù�ky typu ��plocha-ostøí��.  

 
 
 
 
 
 

  

Obr. 11: Princip povrchové montá�e hmo�dinky, pøevzato z [7] 
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Realizace základní vrstvy 
 Lepící a stìrkovací hmota Baumit bude nanesena shora 
dolù nerezovým zubovým hladítkem se zuby velikosti 10x10 
mm. Do takto pøipraveného podkladu bude ruènì vlo�ena 
svislá výztu�ná sklotextilní sí�ovina v celé plo�e. Hladkým 
nerezovým hladítkem se následnì sí�ovina zatlaèí a zahladí 
do lepící hmoty opìt pohybem shora dolù. V pøípadì potøeby 
se doplní vrstva hmoty stejným zpùsobem tak, aby výsledná 
základní vrstva mìla tlou��ku optimálnì 5 mm.  

 

 

 

Pozn.: Na styku dvou rùzných tepelnì izolaèních materiálù bez spáry musí být 
provedeno zesilující zpevnìní o velikosti minimálnì 150 mm na ka�dou stranu 
izolantù. 
  Jednotlivé pruhy sí�oviny musí být pøedem zkráceny na po�adovanou délku, 
aplikovány s pøesahem minimálnì 100 mm, a to optimálnì do vrchní tøetiny vrstvy 
(za správnou aplikaci lze pova�ovat i vlo�ení do poloviny vrstvy). 
  Sí�ovina musí být vkládána bez pøehybù nebo záhybù a musí být pøekryta 
minimálnì 1 mm vrstvou lepící a stìrkovací hmoty (v místech pøesahù  
pak minimálnì 0,5 mm). To znamená, �e sí�ovina nesmí v �ádném pøípadì 
vystupovat na povrch (mù�e být v�ak znatelná). 

Po�adovaná finální rovinnost je pak velikost zrna + 0,5 mm na metrové lati. 
Prvky je vhodné nejprve ulo�it na sucho a odmìøit potøebnou délku. 

 

Obr. 12: Princip vyztu�ení otvorù a rohù, pøevzato z [8] 

Obr. 13: Aplikace základní 
vrstvy, pøevzato z [6] 
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Penetrace (základní nátìr) 
 Penetraci budeme aplikovat na povrchy, kde jako finální vrstva je navr�ená fasádní 
omítka a nikoli provìtrávaná vzduchová mezera s lícovým èi kamenným zdivem, anebo 
oplá�tìní titanzinkem.  
 Aplikace bude probíhat po vyschnutí a vyzrání podkladní vrstvy (základní vyztu�ené 
vrstvy), co� je vzhledem k doporuèení z technického listu výrobce pou�ívané stìrkové 
hmoty Baumit DuoContact v ideálním pøípadì 3 a více dní pøi tlou��ce základní vrstvy  
5 mm.  
 K samotné penetraci pou�ijeme nátìr Baumit UniPrimer v pomìru øedìní 1 l vody  
na 25 kg nátìru. Pøed pou�itím je nutné smìs nátìru s vodou dùkladnì promíchat 
míchadlem v nízkých otáèkách. Nátìr bude aplikován pomocí váleèku a �tìtky.  

Pozn.: Pøípadné nerovnomìrné zbytky hmot je nutné odstranit pøebrou�ením  
(Obr. 14). 
Technologická pauza pøed nanesením dal�í vrstvy je stanovena technickým 
listem výrobce nátìru na minimálnì 24 hodin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Povrchová úprava � omítka  

Pro výslednou � finální povrchovou úpravu v místech s navr�enou kompletní 
skladbou ETICS (bez vìtrané vzduchové mezery a dal�í skladbou) bude pou�ita 
jednoslo�ková tenkovrstvá omítka pro exteriér Baumit DuoTop K2 s velikostí zrna  
2,0 mm a odstínem 0019. Smìs je urèena k pøímé aplikaci ruèním zpùsobem. 

Omítka se zaène naná�et a� po vyzrání penetraèního podkladu (viz. pøedchozí bod). 
Pøed aplikací omítky se smìs promíchá míchadlem s nejni��ími otáèkami,  
aby se obsah dokonale promíchal a netvoøil hrudky.  

Samotná aplikace bude probíhat bez pøeru�ení a stejnomìrnì pomocí nerezového 
hladítka v tlou��ce zrna, tzn. �e pohledové plochy budou provádìny v jednom cyklu. 
Napojování bìhem aplikace je nutné provádìt tzv. do �ivého bez zaschnutých okrajù 
(lidovì øeèeno mokré do mokrého). Po dokonèení natahování lze pou�ít plastové hladítko 
pro vytvoøení �krábané struktury. 

 
 

 

Obr. 14: Brou�ení základní vrstvy, 
pøevzato z [6] 

Obr. 15: Penetrace základním nátìrem, 
pøevzato z [6] 
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Pozn.: V pøípadì nutnosti lze pøidat maximálnì 1 % vody na zøedìní smìsi  
(tj. maximálnì 0,25 l na 25 kg kbelík omítky). 
  Pøeru�it práce (vytvoøit pracovní spáru) lze pouze na hranicích konstrukcí 
typu: náro�í nebo jiné svislé/vodorovné hrany. 
  V�dy je nutné kontrolovat a pou�ívat jen stejné �ar�e barev kvùli barevným 
toto�nostem rùzných �ar�í. 
  Pøi aplikaci je nutné zamezit pøímému sluneènímu záøení, de�ti a vìtru  
(pou�ití plachet na le�ení v pøípadì nutnosti). 

4.7.4 Sekundární izolace proti vlhkosti 
Vzhledem ke zvolenému zpùsobu oplá�tìní rodinného domu, konkrétnì 

provìtrávané fasádì bude systém ETICS izolován do vý�ky 600 mm pro 1. NP a 450 mm 
pro 2.NP druhou � sekundární hydroizolací skládající se z emulze Dekprimer  
a asfaltového pásu Glastek 40 special mineral (Obr.16). Toto øe�ení bylo zvoleno kvùli 
hrozící vlhkosti, stékající vodì a prodlou�ení �ivotnosti skladby plá�tì. 1. NP bude navíc 
izolováno stìrkou Hydroseal, která bude slou�it zároveò i pro zalo�ení zdiva. 

Dekprimer 
Jako první bude podklad penetrován asfaltovou emulzí Dekprimer, který zvy�uje 

pøilnavost asfaltových pásù k podkladu. Podklad musí být èistý, suchý a bez mastnot.  
Pøed aplikaci se musí emulze dùkladnì promíchat. Naná�ení emulze bude probíhat 
pomocí �tìtce nebo váleèku. Doporuèená spotøeba je 0,4 l na m2 plochy.  

Pou�ité náøadí lze èistit vodou do doby pastovité konzistence emulze. V pøípadì 
zaschnutí lze zbytky odstranit technickým benzínem. 

Glastek 40 special mineral 
 Po aplikování asfaltové emulze bude jako dal�í vrstva pøitavován asfaltový pás 
Glastek 40 special mineral. Pás bude aplikován ve svislé poloze a bude pøedem zkrácen 
do po�adované délky pro urychlení práce. Pøi práci s ohnìm v blízkosti ETICS musí 
pracovník postupovat obzvlá�tì obezøetnì a s plamenem zacházet co nejménì. Pøi kladení 
pásù musí být pøesah minimálnì 80 mm a v podélném spoji 100 a� 120 mm. Po pøitavení 
je nutné pásy zatlaèit k podkladu pøítlaèným váleèkem (Obr.16). Ztékající asfalt bude 
rozmazán �pachtlí kolem spojù pro lep�í utìsnìní. Pro pøípadné detaily rohù a koutù 
budou pou�ity speciální asfaltové �ablony k tomu urèené. 

Pozn.: Pøi izolování 2. NP v oblasti kotvení zakládací li�ty pro lícové zdivo je nutné 
vìnovat zvlá�tní pozornost hydroizolaci kotvení a dodìlávaného polystyrenu tak, 
aby pøi ukonèení prací byla soklová èást peèlivì izolována. 
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Hydroseal 
 Pro extra izolování 1. NP proti vodì a vlhkosti bude pou�ita vodou øeditelná  
asfalto-bentonitová hydroizolaèní hmota, která vytvoøí mimo jiné i rovinu pro zalo�ení 
lícového zdiva. Podklad musí být pevný, bez prachu a navlhèený. Následnì provedeme 
stìrkování hmoty nerezovým zednickým hladítkem (v naøedìném pomìru maximálnì 
1:1) ve vrstvì 3�5 mm. Spotøeba pøi této vrstvì èiní 3,15 kg hmoty na 1 m2 izolovaného 
povrchu. Hydroseal lze pou�ít pøi izolování jiných detailù jako náhrada za klasickou 
lepenku (pø. izolování kotev zakládací li�ty 2. NP).   

4.7.5 Zakládací li�ta lícového zdiva ve 2. NP 
Pro zalo�ení lícového zdiva ve 2. NP vzhledem ke slo�itým statickým pùsobením 

v objektu bude pou�it nerezový systém skládající se ze zakládací li�ty a kotev pøímo  
do nosného zdiva v úrovni �elezobetonové stropní konstrukce. Nerezové li�ty budou 
kotveny pomocí patentovaného systému kotev Halfen HK4 (v rozpoètu a výkazu výmìr 
rozepsáno jako hmo�dinka + kotva FIX3). Vrtání musí mít prùmìr 12 mm a hloubku 
minimálnì 60 mm. Po vyrovnání li�ty tzv. do váhy a uta�ení �roubù je nutné dokonèit 
izolaci soklu a hydroizolaci polystyrenu XPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17: Pøíklad � kombinace Glasteku a 
Dekprimeru, pøevzato z [9] 

Obr. 16: Práce s pøítlaèným váleèkem,            
pøevzato z [9] 

Obr. 18: Ilustrace zakládací li�ty Halfen HK4, pøevzato z [10] 
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4.7.6 Tesa!ské práce 
Do této skupiny patøí kryty �aluzií z impregnovaných nadroletních fo�en øeziva S10 

vèetnì drobné nosné ocelové konstrukce a záklopu Cetris deskou. Dále pak nosný ro�t 
atiky, který bude vymezovat vìtranou vzduchovou mezeru atik a záklop deskou  
typu OSB4 P-D.  

Kryty �aluzií 
Pro kryty �aluzií bude slou�it jako nosný a kotvící prvek impregnovaná nadroletní 

fo�na z øeziva S10 prùøezu 40 x 60 mm. Pro kotvení bude pou�ita kotva pro chemické 
kotvení do �elezobetonu pøes ETICS M10x170 mm se �roubovitým zakonèením.  
Pro vývrt dìr je nutné pou�it vrtaèku s pøíklepem a vrták do betonu. Kotevní hloubka 
v nosné konstrukci musí být minimálnì 45 mm. Je vhodné si pøedvrtat fo�nu v místì 
budoucích kotev vrtaèkou bez pøíklepu s vrtákem do døeva. Fo�na bude dota�ena pomocí 
matek s podlo�kami (souèástí ceny kotvy).  

K této fo�nì se bude dále kotvit drobná ocelová konstrukce. Jedná se o ohýbanou 
pozinkovanou ocelovou pásovinu prùøezu 50 x 3,0 mm potøebné délky 400 mm.  
Tato pásovina se bude kotvit k fo�nì pøes z výroby vyvrtané otvory pomocí vrutù  
do døeva 4,2x35 mm akumulátorovým �roubovákem s køí�ovým bitem a do zdiva  
pøes systém ETICS vrutem se zatloukací hmo�dinkou 110 mm. Do 1 metru krytu  
je minimální poèet pásovin 3, optimální poèet potom 4. 

Jako záklop krytu �aluzií bude slou�it Cetris deska, která bude pøi�roubována 
certifikovanými vruty pro cementotøískové desky 4,2x35 mm, v�dy v poètu  
2 ks na 1 ocelovou pásovinu. 

Po zkompletování krytù �aluzií následuje jejich pøestìrkování stìrkovací a lepící 
hmotou spoleènì se sklotextilní sí�ovinou pomocí nerezového hladítka.  
Tento krok zaji��uje zpevnìní a sjednocení povrchu pro lepení obkladových lícových 
páskù. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obr. 19: Schéma slo�ení krytu �aluzií, zdroj: autor BP 



50 
 

Bednìní atik 
Pro provìtrávanou konstrukci atik budou slou�it jako nosný ro�t impregnované 

palubky z øeziva S10 o rozmìrech 600 x 25 x 150 mm kotvené pøes systém ETICS 
natloukací hmo�dinkou NH 8x120 mm s plochou hlavou do ro�tu. Pro vývrt dìr je nutné 
pou�it vrtaèku s pøíklepem a vrták do betonu. Kotevní hloubka v nosné konstrukci musí 
být minimálnì 40 mm. Je vhodné si pøedvrtat ro�t v místì budoucích kotev vrtaèkou bez 
pøíklepu s vrtákem do døeva. 

Jako záklop provìtrávané èásti atik bude slou�it nebrou�ená stavební OSB4 deska 
spojená na pero a drá�ku ve vhodné úpravì do vlhkého prostøedí o rozmìrech  
2500 x 675 x 15 mm. Tento záklop bude kotven do nosného ro�tu atiky pomocí 
samoøezných vrutù s plochou hlavou FN 30. Pro tuto práci bude pou�ívaný 
akumulátorový �roubovák. Hlavy NH a FN prvkù je nutno zapustit/lícovat s materiálem. 
 
 
 

 

 

 

 

 

4.7.7 Lícové zdivo 
Pro obklad dilataèního celku rodinného domu bude pou�ito lícové zdivo Brickland 

warmrood eo251 o rozmìrech 215 x 100 x 65 mm (cihla) a 215 x 35 x 65 mm (pásek). 
Nejprve je nutné zkontrolovat rovinnost zalo�ení zdiva, která je pro 1. NP, kde se zakládá 
na stìrce Hydroseal, ±5 mm/2 m lati a pro 2. NP, kde se zakládá na zakládací nerezové 
li�tì Halfen HK4 ± 2 mm/2 m lati. Dále je nutné rozmìøit si stìny tak, aby bylo reálné 
minimalizovat proøezy a ztráty zdiva.  

Na vyrovnaný zakládací podklad bude naná�ena malta Brickmix MH pro zdìní  
a spárování. Tato malta bude míchána míchadlem Bosch GRW v pomìru 4,5 l zámìsové 
vody na 30 kg suché smìsi do vytvoøení výsledné homogenní smìsi. Poté necháme smìs 
5 minut zrát (lidovì odle�et) a pak znovu krátce promícháme. Pøidávání jiných pøísad  
a prostøedkù do smìsi je zakázáno' Takto pøipravená smìs je pøipravena ke zdìní  
a spárování zdiva. Maltu budeme naná�et zednickou l�ící tak, aby byla v�dy vyplnìna 
celá plocha spáry v síle vrstvy o 2 mm vy��í, ne� je po�adovaná (pø. pøi po�adované 
tlou��ce spáry 10 mm naná�íme 12 mm). Po aplikaci malty budeme pokládat cihly do 
øady v po�adované bìhounové vazbì cihel (Obr. 22), kterou následnì srovnáme 
certifikovanou vodováhou a pøípadným poklepáním gumovým kladivem srovnáme 
nerovnosti a tím cihly usadíme do maltového lo�e. Lícové cihly je nutné vkládat do lo�e 
v�dy maltovou kapsou vzhùru. Po usazení pøebyteènou maltu se�krábneme zednickou 
l�ící tak, aby nebyly okolní cihly u�pinìny od odpadávající malty.  

Obr. 20:Schéma bednìní atik, zdroj: autor BP 
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Pro správnou funkci provìtrávané vzduchové mezery je nutné instalovat nerezové 
vìtrací møí�ky Brickland. Spodní úroveò møí�ek se bude osazovat ve tøetí øadì cihel  
a horní pak v pøedposlední øade (pøed imitací pøekladù svislým zdìním cihel v nízké 
úrovni zdìní a v pøedposlední øadì vodorovných cihel ve vysoké úrovni). Møí�ky budou 
osazovány v ka�dé druhé styèné spáøe, tj. pøibli�nì po 500 mm. Je nutné pøi zdìní dbát 
opatrnosti a chránit møí�ky pøed zanesením èerstvou maltou. Do lo�ných spár budeme 
prùbì�nì vkládat nosné a distanèní nerezové kotvy ZV-Welle 4/210 (Obr.23), které nám 
vytvoøí distanèní mezeru 30 mm pro proudìní vzduchu v poètu 8 ks/m2 plochy. Jako 
pomùcka pro odmìøení potøebného vý�kového pøedvrtání pro umístìní kotvy bude slou�it 
na sucho polo�ena cihla s patøiènou pøirá�kou malty (cca 10 mm). Kotvení tìchto kotev 
musí být minimálnì 40 mm v nosném zdivu a vrtání musí být o 10 mm hlub�í,  
tzn. 50 mm. Po osazení kotev se konce ohnou ve smìru lo�né spáry tak, aby byly 
uprostøed maltového lo�e. Styèné a lo�né spáry v plo�e musí být v�dy stejné. Pøi zdìní je 
nutno dbát opatrnosti na instalace a rozvody ve zdivu (napøíklad svìtla nebo revizní 
krabice) a vytvoøit jim tak bìhem zdìní otvory nebo je pøi zdìní pøímo zapracovat. Takto 
zdìnou stìnu necháme proschnout do stavu, kdy malta zavadne (neboli pøestane lepit), 
co� je ve chvíli, kdy je mo�né maltu jen velmi málo stlaèit. Po zavadnutí upravíme spáry 
vhodným náøadím (napøíklad døevìným kulatým kolíkem, kovovou �krabkou nebo 
gumovou hadicí) do po�adovaného tvaru a struktury spáry (Obr. 21). Finální úpravu spár 
je nutné provést zhruba do 2 hodin po zaspárování a poté je�tì na sucho jemným 
smetáèkem pro docílení po�adovaného vzhledu.  

Lícové pásky stejného výrobce budou pou�ity pouze na obklad krytù �aluzií,  
na ostatní svislé prvky budou pou�ity standartní lícové cihly, které budou vyu�ity i pro 
zdìný obklad parapetù. Postup prací je stejný.  

Tìsnící provazec 
Vzhledem k neustálému statickému pùsobení objektu a hrozícího rizika vzniku trhlin 

bude zvolena místo posledního vodorovného maltového lo�e varianta s pou�itím 
tìsnícího provazce PE Mirelon. Provazec o prùmìru 20 mm bude vtlaèován do spáry 
ruènì pracovníkem do vnìj�í èásti cihelného obkladu.  

Pozn.:   Zdící a spárovací malta Brickmix MH se nesmí pøipravovat v nádobách,  
ve kterých døíve byly pøipravovány jiné smìsi obsahující vápno.  

 Pøipravovat maltu je doporuèeno jen v takovém mno�ství postaèujícímu  
pro aktuální k riziku tuhnutí malty v kýblu. 

          Tuhnoucí malta se nesmí tzv. o�ivovat � hrozí riziko zmìny odstínu. 
  Lícové cihly se budou zdít tzv. do provázku, to znamená, �e se vyzdí krajní 
øady (minimálnì o 2 øady víc). Mezi nimi se natáhne stavební provázek a do jeho 
stanové roviny se bude dozdívat zbývající zdivo. V�dy je nutné kontrolovat 
smìrovou a vý�kovou rovinnost certifikovanou vodováhou. 
  Zdìní parapetù bude probíhat pomocí standartních lícových cihel zdìných  
na kolmo ke stìnì. Viz. detail è.4. 
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4.7.8 T!íd"ní a #i�t"ní kamene 
Vytì�ený lokální kámen musí být pøed pou�itím na stavbì dùkladnì roztøídìn  

dle frakcí a oèi�tìn. 

Tøídìní kamene 
Pro tøídìní kamene bude pou�ita mobilní tøídící jednotka RESTA TK6 � 2 (bli��í 

informace v kapitole 7 � Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu, bod 7.1). 
Jednotka bude stát a pracovat v horní èásti staveni�tì dle výkresu zaøízení staveni�tì.  
Jako obsluha jednotky bude slou�it urèený strojník a teleskopický manipulátor JCB (bod 
7.2 této BP), který bude jednotku zásobovat z pøístupové strany vytì�eným kamenivem.  

Skládky frakcí budou v blízkosti jednotky a v pøípadì potøeby bude kamenivo 
rozvá�eno po stavbì manipulátorem.  

Pozn.: Jednotka musí být pravidelnì revidována pracovníkem a udr�ována 
v provozuschopném stavu. Tyto revize budou zaznamenány do stavebního deníku. 

Èi�tìní kamene 
Èi�tìní kamene bude probíhat pomocnými pracovníky ruènì, a to na základì výbìru 

kamenù architektem.  Práce budou provádìny ocelovým kartáèem, smetákem a �pachtlí 
v pøípadì exteriérového pou�ití kamene. V pøípadì interiérového pou�ití se navíc kameny 
proèistí pomocí tlakové vody (vysokotlaký èistiè Kärcher K4 full control � bod  
7.14 této BP). 

Pozn.: Schválené a oèi�tìné kameny je nutné skladovat tak, aby nedo�lo k jejich 
opìtovnému zneèi�tìní (napøíklad èistit tìsnì pøed obkládáním nebo po oèi�tìní 
zamezit pøístupu �píny � skladovat pod støechou nebo plachtou). 

 

 

Obr. 22: Po�adovaná bìhounová 
vazba lícových cihel, pøevzato z [11] 

Obr. 21: Po�adovaný výsledný tvar 
spár, pøevzato z [11] 

Obr. 23: Kotva ZV-Welle, pøevzato z [12] 
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4.7.9 Výztu� fasády galerie 
Pro vyztu�ení kamenné èásti fasády galerie, vytvoøení provìtrávané vzduchové 

mezery a vytvoøení pomocného nosného systému bude vyu�ita kari sí� svaøovaná 
s prùmìrem prutù 6 mm a velikostí ok 100 x 100 mm. Kotvena do betonu pøes systém 
ETICS bude pomocí kotev (závitových tyèí) pro chemické kotvení M8x150 mm a vìtraná 
mezera bude vymezena pomocí distanèních/záchytných podlo�ek (ve vzdálenosti 30 mm 
od skladby ETICS), které se budou dotahovat maticemi a kotvit tak sí�. Kotvení v betonu 
musí být minimálnì 45 mm. V 1 m2 budou minimálnì 3 tyto kotvy. Vrtání je nutné 
provádìt s pøíklepem vrtákem do betonu. Sítì na sebe musí navazovat svými krajními 
poli, nemusí se pøekrývat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.10 Kamenné zdivo 
Pro obklad dilataèního celku nevytápìné galerie bude pou�it lokální pøírodní  

materiál � bøidlice frakce è.2 a è.3. Nejprve je nutné zkontrolovat podklad pro zalo�ení 
zdiva. Limitní hodnota pro tuto rovinnost podkladu je ±5 mm/2 m.  

Zdìní bude probíhat maltou pro zdìní a spárování pøírodního kamene Cemix 331, 
která bude vymíchávána ve stavební spádové míchaèce v pomìru 5,4 l zámìsové vody  
na 30 kg suché maltové smìsi do vytvoøení dobøe promíchané homogenní smìsi. Poté 
necháme smìs 5 minut zrát (lidovì odle�et) a pak znovu krátce promícháme. Pøidávání 
jiných pøísad a prostøedkù do smìsi je zakázáno. V pøípadì potøeby lze zvý�it mno�ství 
zámìsové vody na 6,3 l na 30 kg smìsi. Takto pøipravená smìs je pøipravena ke zdìní  
a spárování pøírodního kamene. Maltu budeme naná�et zednickou l�ící tak, aby byla v�dy 
vyplnìna celá plocha spáry. Maltu je nutno naná�et jen v takovém mno�ství,  
aby odpadající kusy nezanesly vìtranou vzduchovou mezeru. Zdìné kameny budou 
srovnávány pomocí gumové palice. Po srovnání kamenù pøebyteènou maltu 
se�krábneme, aby nedo�lo k zneèi�tìní okolních kamenù a zanesení vzduchové mezery. 
Optimální tlou��ka spáry je naøízena výrobcem na 15 mm. Vazba pro tento typ zdìní není 
urèena, bude v�ak respektovat architektùm názor a pøání. Pro správnou funkci vzduchové 
mezery je nutné instalovat v prùbìhu zdìní nerezové vìtrací møí�ky (stejné jako  
pro lícové zdivo). Spodní a horní úroveò møí�ek bude osazována podle mo�ností kamenù 
zhruba 200 a� 300 mm od zakládací nebo ukonèující roviny.  

 

Obr. 24: Detail kotvení výztu�e, zdroj: TDI 
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 Do lo�ných spár budeme prùbì�nì instalovat nosné nerezové kotvy ZV-Welle 4/210 
(Obr. 23), které budou kotvit zdivo v poètu 8 ks/m2 plochy. Jako pomùcka pro odmìøení 
potøebného vý�kového umístìní kotvy bude slou�it na sucho polo�ený kámen s patøiènou 
pøirá�kou malty. Kotvení kotev musí být minimálnì 40 mm v betonu a vrtání musí být 
s pøíklepem a o 10 mm hlub�í, tzn. 50 mm. Po osazení kotev se konce ohnou ve smìru 
spáry tak, aby byly ideálnì uprostøed maltového lo�e. Pøi zdìní je nutno dbát opatrnosti 
na instalace a rozvody ve zdivu (napøíklad svìtla nebo revizní krabice) a pøi zdìní je pøímo 
zapracovat. Po èásteèném zavadnutí malty provedeme finální úpravu vzhledu spár 
(napøíklad døevìným kolíkem nebo gumovou hadicí) v místech, kde to rozmìry spár 
povolují (Obr. 21). Finální úpravu spár je nutné provést zhruba do 90 minut po 
zaspárování a poté je�tì na sucho jemným smetáèkem pro docílení po�adovaného 
rustikálního vzhledu.  

Pozn.: Pro docílení stejného barevného výsledku je nutné co nejvíce dodr�ovat 
mno�ství dodávané vody pøi míchání.  
      Míchat je doporuèeno jen takové mno�ství, které jsou pracovníci schopni 
pou�ít za dobu zpracovatelnosti, která je maximálnì 1,5 hodiny.  

Vzhledem k tvarovým odli�nostem a struktury pøírodního kamene není mo�né 
mìøit rovinnost pøímo vodováhou. Je vhodné v�ak tuto hodnotu mìøit pomocí 
pøilo�ené certifikované latì a a� na ní vodováhu (popø. lze nahradit rovným kusem 
øeziva, které je pou�íváno na nosný ro�t atiky).  

Je nutné pøi zdìní dbát opatrnosti a chránit møí�ky pøed zanesením èerstvou 
maltou. 

Tuhnoucí malta se nesmí tzv. o�ivovat � hrozí riziko zmìny odstínu. 
Pøi úpravách spár se nesmí pou�ívat voda ani nevlhèené náøadí � hrozí riziko 

vymývání nebo vytvoøení cementového závoje. 
Vymezovací/ukonèovací nerezové L profily budou montovány pomocí 

závitové tyèe na ETICS (pod karisítì). Tyto profily jsou souèástí dodávky 
gará�ových sekèních vrat a nejsou tudí� nacenìny pro øe�enou etapu v této BP.  

Nosný nerezový L profil fungující jako nosný pøeklad pro jediné okno v galerii 
na pøíjezdové stranì bude kotven stejnì jako vymezovaní gará�ové profily,  
av�ak není souèástí dodávky vrat. Cena tohoto prvku je zapoètena v cenì stejné 
nerezové zakládací li�ty HK4 pro lícové zdivo ve 2. NP. 

4.7.11 Roho� Delta Trela  
 Jako øe�ení problému s vlhkostí pod titanzinkovou falcovanou krytinou bude pou�ita 
strukturovaná difúznì otevøená separaèní vrstva Delta Trela, která bude udr�ovat 
vzdálenost plechové krytiny od podkladu 8 mm (tlou��ka vrstvy Delta Trely). Pøípadný 
ne�ádoucí kondenzát mù�e kapat na tuto vrstvu a bude po ní odveden mimo krytinu  
za souèasné mikro ventilace. Dal�í výhodou je akustické tlumení hluku pøi de�ti nebo 
kroupách nará�ejících na plech. Delta trela bude pokládána pod v�echny titanzinkové 
krytiny s výjimkou parapetù.  
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Pøi aplikaci v konstrukcích atik bude vrstva slepována s podélným pøesahem   
100 mm v celém pásu (v tomto pásu bude pouze spodní nosná èást vrstvy bez roho�e)  
a kotvena k podkladní OSB desce pomocí tìsnících høebíkù DELTA (souèást balení) 

Pro kotvení na øímse galerie bude vrstva pouze slepována a pøilepována k podkladu 
(povrch øímsy musí být èistý a bez volných èástic). Skuteènì kotvena bude vrstva a� pøi 
kotvení titan zinkové krytiny.   

Pozn.: Delta trela musí být podkládána v�dy nosnou tøívrstvou folií dolù  
a strukturovanou roho�í nahoru. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.12 Klempí!ské práce 

Oplechování atik + øímsy 
Finální vrstva oplechování atik a øímsy bude realizována z pøedzvìtralého titanzinku 

tl. 0,7 mm v barvì bøidlicovì �edé. Kotvena bude pomocí originálních pøíponek 4/25 mm 
z galvanicky zinkovaného plechu. Rozteè pøíponek bude 350 mm  
(v krajních polích pak 250 mm). Kotvení pøíponek bude probíhat pomocí høebù  
se závitem. Plechy budou propojovány dvojitou stojatou drá�kou vý�ky 25 mm s tìsnící 
páskou proti vzlínání vody. Rozmístìní falcù bude schvalováno architektem. 

Nejprve nakrátíme rozvinuté pásy do potøebné délky dle projektové dokumentace  
a kusy zajistíme proti pohybu. Zalo�ení li�t zaèneme na náro�ích. Pásy upravíme 
drá�kami potøebného tvaru (Obr.26). 

 
 
 

 

Obr. 25: Pøíklad postupu pokládky vrstvy Delta Trela, pøevzato z [13] 
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 Dále polo�íme poèáteèní plech do náro�í, rozmìøíme a oznaèíme místa budoucích 
posuvných pøíponek (Obr. 28), které budou osazovány po 600 mm. Plech pøikotvíme 
pevnými pøíponkami (Obr. 29) po 500 mm v horní èásti a pøikotvíme posuvné pøíponky.  

 

 

 

 

 

 

 Následuje nalepení tìsnící pásky proti vzlínání vody (na horní stranu spodní drá�ky) 
a polo�ení druhého plechu + uzavøení drá�ky falcovacím strojem. Spodní èást plechu 
bude ponechána rovná pro pozdìj�í uzavøení a uchycení tahokovu. 

 

 

Instalace v krocích (Obr.30): 

1) Pøíprava profilu 

2) Upevnìní profilu na konstrukci 

3) Polo�ení druhého profilu 

4) Spoj pøed uzavøením 

5) Uzavøení prvního ohybu 

6) Uzavøení druhého ohybu 

7) Koneèný vzhled stojaté drá�ky 

 

 

 

 

Obr. 26: Pøedprofilovaný pás, pøevzato z [15] 

Obr. 28: Posuvná pøíponka, pøevzato z [15] Obr. 29: Tvar a rozmìry pevné 
pøíponky, pøevzato z [15] 

Obr. 27: Rozmìry drá�ky, 
pøevzato z [14] 

Obr. 30: Instalace v krocích, pøevzato z [16] 
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Pozn.: Pou�ití jen pevných pøíponek není mo�né z dùvodu materiálové rozta�nosti 
a z toho vyplývajícího zvlnìní krytiny.  
    Oplechování øímsy bude probíhat stejným postupem, jen plech bude 
tvarovaný dle tvaru L øímsy. Plech i jeho ukonèení pomocí krycí li�ty bude kotven 
do kameniva hmo�dinkami se �rouby do betonu. Spodní svislý plech bude kotven 
pøímo do øímsy a drá�ky budou zplo�tìny tak, aby horní plech mohl navázat. 

Parapety 
Parapety budou pøivezeny ji� pøedchystané (otvory a potøebné rozmìry budou 

pracovníkem zmìøeny bìhem oplechování atik). Na místì se budou pouze upravovat 
boènice do po�adovaných úhlù a pøípadnì provádìt men�í úpravy.  

Povrch podkladu musí být èistý a 25 mm pod hranou okenního rámu. Parapety budou 
zasunuty po rám a kotveny: k okennímu rámu lepící páskou + �rouby (s kryty) skrz otvory 
a k podkladu z lícových cihel nízkoexpanzní (max. 40 %) pìnou. Parapety je nutné 
fixovat v urèeném spádu (min. 3 °) 10�15 minut. Boènice musí být optimálnì 2 mm  
od ostìní okna. Vzniklé mezery se vyplní transparentním akrylovým tmelem. Pøesah 
parapetù musí být optimálnì 40 mm. 

Pozn.: Nízkoexpanzní pìna lze nahradit stìrkovou lepící hmotou zn. Enkolit (není 
rozpoètováno) 

Tahokov 
Prvky tahokovu v atikách budou zabraòovat vniknutí hmyzu nebo jiných 

ne�ádoucích pøedmìtù do vìtrané vzduchové mezery (dále VVM), a zároveò pùsobit 
esteticky (v pøípadì spodních prvkù).  

Prvky osazené ve spodní èásti, tj. v pohledové oblasti budou mít tvar dvojitého 
písmene L (Obr.31). Z exteriérové strany budou kotveny oplechováním a z druhé strany  
se opírat o vnitøní stranu VVM. Pøi kompletaci oplechování bude z tohoto dùvodu 
dùle�ité provést dùkladnì spodní èást okapového konce. Ze strany druhé bude a� k prvku 
dota�ena omítka fasádního zateplovacího systému, která prvek je�tì pøilepí k sobì.  

Prvky osazené v horní èásti, tj. v nepohledové oblasti budou mít rovný tvar  
a budou pøikotveny samoøeznými �rouby do døeva TN 25 mm, a to v takové vý�ce,  
aby doléhaly na horní OSB desku.  

Pozn.: Tento zpùsob kotvení bude dostaèující vzhledem k malým rozmìrùm  
a nenosné funkci tahokovu. 

 
 

 

 

 

 
Obr. 31: Náèrt spodní (levá strana) a horní (pravá strana) krycí møí�ky z tahokovu, autor BP 
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4.8 Jakost a kontrola 

Kontroly kvality a jakosti pøi realizaci budou realizovány = budou probíhat  
pod dohledem mistra, stavbyvedoucího a technického dozoru investora, popø. strojníka 
v etapách vstupní, mezioperaèní a výstupní. Výsledkem ka�dé kontroly bude zápis  
do stavebního deníku s datumem a podpisem v�ech zúèastnìných.  

Smyslem je kontrola postupu prací, soulad s technologickým pøedpisem, výrobními 
postupy, harmonogramem a projektovou dokumentací. 

Pozn.: Bli��í informace, konkrétní kontroly a kontrolované parametry v oddíle  
8 � Kvalitativní po�adavky a jejich zaji�tìní. 

4.9 Bezpe#nost a ochrana zdraví 

Zhotovitel je povinen pro�kolit v�echny pracovníky a seznámit je  
s technologickým procesem a postupem práce. Dále pak vybavit a seznámit pracovníky  
s povinností u�ívání OOPP (viz. bod 4.6.6 - OOPP) a dodr�ení BOZP. Tento krok  
je povinen zaznamenat do stavebního deníku.  

Strojník je povinen dbát a napomáhat bezpeènosti svého okolí pøi pohybu stroje. 
Strojník dále zodpovídá za stroj jak pøi práci, tak i v klidovém stavu, kdy musí být stroj 
uveden do takové polohy, aby byl zablokován proti pohybu èi odcizení. V�echny pracovní 
násady stroje musí být buïto polo�eny na zemi, nebo musí být sklopeny. 

 V ka�dém staveni�tním kontejneru/buòce bude umístìn ruèní hasící pøístroj.  
Zásobování po�ární vodou je zaji�tìno z cca 50 m vzdáleného hydrantu.  

Pøi realizaci øe�ené etapy prací bude dodr�ována platná legislativa BOZP, zejména 
pak pøedpisy: 

- Zákon è. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù 

- Zákon è. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù 

- Zákon è. 309/2006 Sb. kterým se upravují dal�í po�adavky bezpeènosti a ochrany 
zdraví pøi práci 

- Naøízení vlády è.591/2006 Sb. o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpeènost 
a ochranu zdraví pøi práci na staveni�tích vèetnì doplòujícího naøízení vlády 
è.136/2016 Sb. Naøízení vlády, kterým se mìní naøízení vlády è. 591/2006 Sb. 

- Naøízení vlády 362/2005 Sb. o bli��ích po�adavcích na bezpeènost a ochranu 
zdraví pøi práci na pracovi�tích s nebezpeèím pádu z vý�ky nebo do hloubky 

- Naøízení vlády è. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bli��í podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostøedkù  

Pozn.: Dal�í informace a øe�ení problematiky bezpeènosti a ochrany zdraví 
v oddíle 9 � Bezpeènost práce øe�ené technologické etapy. 
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4.10 Ekologie � vliv na �ivotní prost!edí, nakládání s odpady 

Pøi samotné realizaci øe�ené etapy výstavby vzniknou odpady, které budou rozli�eny 
dle vyhlá�ky è.93/2016 Sb. o katalogu odpadù a zákona è. 185/2001 Sb.  
o odpadech a likvidovány dle platných pøedpisù. Na východní stranì staveni�tì budou 
umístìny kontejnery pro ukládání a shroma�ïování odpadu. U strojù pracujících  
na stavbì bude dodr�ována pravidelná revize z dùvodu rizika úniku provozních látek. 

 Konkrétní tøídìní a øe�ení: 
 

Identifikaèní 
èíslo 

Název Øe�ení odpadu 

13 02 06 
Syntetické motorové, pøevodové 
a mazací oleje 

Sbìr do plastových nádob + 
likvidace specializovanou firmou 

17 01 Beton, cihly, ta�ky a keramika Odvoz do recyklaèního centra 

17 02 01 Døevo Odvoz do sbìrného dvora 

17 02 03 Plasty 
Sbìr do kontejneru + odvoz do 
sbìrného dvora 

17 03 01 Asfaltové smìsi obsahující dehet Odvoz do sbìrného dvora 

17 04 Kovy (vèetnì jejich slitin) 
Hromadìní v galerii a odvoz do 
sbìrného dvora 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené pod 
èíslem 17 05 03 

Skladování na skládce + odvoz do 
recyklaèního centra 

20 03 01 Smìsný komunální odpad 
Sbìr do kontejneru + odvoz na 
skládku 

Tabulka 2: Tabulka odpadù vèetnì jejich øe�ení, zdroj: Vyhlá�ka è. 93/2016 Sb. o katalogu odpadù 

 V prùbìhu výstavby nebude negativnì ovlivnìno �ivotní prostøedí, budou pøijata 
taková opatøení, která zamezí vzniku nadmìrné pra�nosti, zneèi�tìní a hluku napø.: 

- Udr�ování strojù v dobrém technickém stavu 
- Udr�ování pøimìøeného poøádku na staveni�ti 
- Zaji�tìní povinnosti oèistit stroj pøed opu�tìním staveni�tì 
- Zaji�tìní pøepravovaného materiálu tak, aby nezneèi��oval okolí 
- Omezení pojí�dìní nezpevnìných ploch 
- Omezení hluènosti mimo pracovní dobu 
- Zastavování motorù pøi pøestávkách 
- Skrápìní povrchu vodou v pøípadì zvý�ené pra�nosti  
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4.11 Bilance zdroj$ 

4.11.1 Rozpo#et  
Pro vytvoøení rozpoètu jsem pou�il program BUILDpower S od spoleènosti  

RTS a.s. � verze 1.28.0.0 v jeho studentské verzi.  

Rozpoèet je uveden na následujících neoèíslovaných stranách této BP. 

 



Stavba: 2017_02_20 Bakalá ská!práce

Objekt: So_01 Rodinný!d"m!ve!Velké!Byst ici

Rozpo et: 01

Objednatel: I!O:

DI!:

Zhotovitel: I!O:

DI!:

Vypracoval:

Rozpis"ceny

HSV

PSV

MON

Vedlej�í"náklady

Ostatní"náklady

Celkem

Rekapitulace"daní

Základ"pro"sní�enou"DPH 15 % CZK

Sní�ená"DPH" 15 % CZK

Základ"pro"základní"DPH 21 % CZK

Základní"DPH" 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena!celkem!s!DPH CZK

v dne 17.05.2017

Za"objednatele

Celkem

Za"zhotovitele

532"232,11

0,00

0,00

2!138!234,00

0,32

371!098,00

1!767!135,68

Polo�kový!rozpo#et!stavby

1"183"060,51

51"843,06

0,00

1!767!135,68

783!53!Velká!Byst ice

Libor!T íska

0,00

Zpracováno"programem"BUILDpower!S,!!©!RTS,!a.s. Stránka"1"z"2



Rekapitulace!díl"

$íslo Název Typ!dílu Celkem %

1 HSV 82"264,01 5

3 HSV 456"307,80 26

6 HSV 57"651,25 3

62 HSV 463"889,04 26

99 HSV 122"948,41 7

711 PSV 24"083,40 1

713 PSV 174"194,28 10

762 PSV 52"609,63 3

764 PSV 214"580,86 12

765 PSV 66"763,94 4

VN VN 51"843,06 3

Cena"celkem 1"767"135,68 100

Zemní"práce

Konstrukce"klempí#ské

Krytiny"tvrdé

Vedlej�í"náklady

Úpravy"povrchu,"podlahy

Úpravy"povrch$"vn&j�í

Staveni�tní"p#esun"hmot

Izolace"proti"vod&

Izolace"tepelné

Konstrukce"tesa#ské

Svislé"a"kompletní"konstrukce

Zpracováno"programem"BUILDpower!S,!!©!RTS,!a.s. Stránka"2"z"2



S: 2017_02_20

O: So_01

R: 01

P. . !íslo"polo�ky Název"polo�ky MJ mno�ství cena"/"MJ Celkem
Díl: 1 Zemní"práce 82"264,01

1 114203201RCT O i�t#ní"lomového"kamene"od"hlíny"a"písku t""""" 195,57797 263,35 51"505,46

2 114203301RSW T$íd#ní"lomového"kamene,"p$edpokládaná"výt#�nost"
pot$ebné"frakce"="20%

t""""" 195,57797 157,27 30"758,55

Díl: 3 Svislé"a"kompletní"konstrukce 456"307,80
3 311211124RFR Montá�"p$edzdívky"z"lomového"kamene"na"MC"10,"bez"

kamene,"p$edpokládaná"spot$eba"kamene"v ."pro$ezu"="
320kg/m2

m2"""" 122,23623 508,33 62"136,34

4 311361921RSW Výztu�"nadzákladových"zdí"ze"sva$ovaných"sítí,"pr&m#r"
drátu"6,0,"oka"100/100"mm"KH30

m2"""" 92,28824 244,67 22"580,16

5 342241160RXC Montá�"lícového"zdiva"Brickland"warmrood"eo"251 m2 170,40141 691,70 117"866,66

6 347211111RXI Kryt"p$edokenních"�aluzií" m2 11,06777 1"080,51 11"958,84

7 596240200RX Pásek"obklad."warmrood"eo251"215x35x65" m2"""" 11,59800 980,20 11"368,36

8 596240200RY Lícové"zdivo"warmrood"eo251"215x100x65 m2"""" 221,92009 1"038,20 230"397,44

Díl: 6 Úpravy"povrchu,"podlahy 57"651,25
9 602011102R00 Post$ik"cementový"Cemix"052,"ru n# m2 218,79030 51,00 11"158,31

10 602011131RYA Omítka"jednovrstvá"hlazená"Cemix"023,"ru n#,"tlou�'ka"
vrstvy"do"10"mm

m2 218,79030 212,50 46"492,94

Díl: 62 Úpravy"povrch&"vn#j�í 463"889,04
11 612471453RXD Úprava"podkladu"st#rkováním"HYDROSEAL"pro"1.NP m2 11,83170 1"021,28 12"083,48

12 622311130RXT Zateplovací"systém"Baumit,"fasáda,"EPS"F"tl."40"mm,"pod"
atikou,"zakon ený"st#rkou"s"výztu�nou"tkaninou

m2 110,08214 460,38 50"679,62

13 622311130RX� Zateplovací"systém"Baumit,"fasáda,"EPS"F"tl."40"mm,"s"
omítkou"DuoTop"K2,"lepidlo"DuoContact

m2 31,85284 741,98 23"634,17

14 622311130RYC Zateplovací"systém"Baumit,"fasáda,"EPS"F"tl."60"mm,"
kolem"rolet,"zakon ený"st#rkou"s"výztu�nou"tkaninou

m2 17,21423 471,68 8"119,61

15 622311130RYF Zateplovací"systém"Baumit,"fasáda,"fenolická"p#na"
kooltherm"k5"tl."40"mm,"kámen-GALERIE,"zakon ený"
st#rkou"s"výztu�nou"tkaninou

m2 101,81586 803,93 81"852,82

16 622311131RYE Zateplovací"systém"Baumit,"fasáda,"fenolická"p#na"
kooltherm"k5"tl."80"mm,"kámen-RD,"zakon ený"st#rkou"s"
výztu�nou"tkaninou"+"nata�ení"podkladu

m2 3,21943 1"222,05 3"934,30

17 622311132RXE Zateplovací"systém"Baumit,"sokl,"XPS"F"tl.100"mm,"
zakon ený"st#rkou"s"výztu�nou"tkaninou"+"nata�ení"
podkladu

m2 37,57680 937,93 35"244,41

18 622311133RXA Zateplovací"systém"Baumit,"fasáda,"EPS"F"tl.120"mm,"
zakon ený"st#rkou"s"výztu�nou"tkaninou"+"nata�ení"
podkladu

m2 133,22579 654,32 87"172,30

19 622311133RXÝ Zateplovací"systém"Baumit,"fasáda,"EPS"F"tl.100"mm,"s"
omítkou"DuoTop"K2,"lepidlo"DuoContact,"+"nata�ení"
povrchu

m2 50,61600 924,94 46"816,76

20 622311133RYB Zateplovací"systém"Baumit,"fasáda,"EPS"F"tl.120"mm,"s"
omítkou"DuoTop"K2,"lepidlo"DuoContact

m2 105,90948 881,32 93"340,14

21 622311519RYQ Zateplovací"systém"Baumit,"sokl,"XPS"tl."40"mm,"kámen-
GALERIE,"zakon ený"st#rkou"s"výztu�nou"tkaninou

m2 19,81476 589,88 11"688,33

22 622311520RYD Zateplovací"systém"Baumit,"sokl,"XPS"tl."60"mm,"kámen-
RD,"zakon ený"st#rkou"s"výztu�nou"tkaninou

m2 1,43040 711,00 1"017,01

23 624961111RXH T#snící"provazec,"neutrální"PTP"na"bázi"silikonu"20"mm m 103,91700 79,93 8"306,09

Díl: 99 Staveni�tní"p$esun"hmot 122"948,41

Polo�kový rozpo!et 

Bakalá$ská"práce

Rodinný"d&m"ve"Velké"Byst$ici



24 998011002R00 P$esun"hmot"pro"budovy"zd#né"vý�ky"do"12"m t 465,71369 264,00 122"948,41

Díl: 711 Izolace"proti"vod# 24"083,40
25 711111006RZ3 Izolace"proti"vlhkosti"vodor.,nát#r"penetr.emulzí,"v etn#"

emulze"Dekprimer"0,3"kg/m2
m2 76,90185 24,20 1"861,02

26 711142559RY2 Izolace"proti"vlhkosti"svislá"pásy"p$itavením,"1"vrstva"-"
v etn#"dod."Glastek"40"special"mineral

m2 76,90185 283,50 21"801,67

27 998711102R00 P$esun"hmot"pro"izolace"proti"vod#,"vý�ky"do"12"m t 0,48525 867,00 420,71

Díl: 713 Izolace"tepelné 174"194,28
28 713133112RXF Montá�"zakládací"li�ty"pro"lícové"zdivo"2.NP"a"p$ekladu"

pro"kamenné"zdivo"v"1NP
m 39,10500 148,67 5"813,74

29 55342016XG Li�ta"zakládací"nerez"-"HK4-FV-7,0Kn,"l=995mm m 39,10500 4"305,00 168"347,03

30 998713102R00 P$esun"hmot"pro"izolace"tepelné,"vý�ky"do"12"m t 0,04028 832,00 33,51

Díl: 762 Konstrukce"tesa$ské 52"609,63
31 762431225R00 Montá�"oblo�ení"st#n"OSB"deskami" m2 114,64044 45,35 5"198,94

32 762131187RHX Montá�"bedn#ní"st#n,"osov#"50"cm,"v etn#"dodávky"
$eziva,"Impregnované"palubky"S10,"tl.25,"�.150,d.4000

m""""" 62,74850 204,14 12"809,48

33 762712110RYS Montá�"d$ev#ných"konstrukcí"hran#ných,"ukotvení"rolet,"
v etn#"dodávky"$eziva,"fo�ny"S10,"40X60,"4000

m 48,27300 328,16 15"841,27

34 60726012.AR Deska"d$evo�t#pková"OSB"4"PD"tl."15"mm m2 126,10448 123,74 15"604,17

35 998762102R00 P$esun"hmot"pro"tesa$ské"konstrukce,"vý�ky"do"12"m t 2,47511 1"275,00 3"155,77

Díl: 764 Konstrukce"klempí$ské 214"580,86
36 622481121RMK Pota�ení"st#n"sí'ovinou"tahokov,"vytvo$ení"zábrany"pro"

v#tranou"vzduchovou"mezeru,"nerez
m2 19,48058 187,25 3"647,74

37 764211443RJM Krytina"hladká"z"Ti"Zn,"svitky"�."670"mm,"nad"45° m2 134,27062 1"439,00 193"215,42

38 764510420RHG Oplechování"parapet&"v etn#"roh&"Ti"Zn,"r�"160"mm m 7,20000 430,50 3"099,60

39 764510440RJK Oplechování"parapet&"v etn#"roh&"Ti"Zn,"r�"250"mm m 21,53500 496,04 10"682,22

40 998764102R00 P$esun"hmot"pro"klempí$ské"konstr.,"vý�ky"do"12"m t 2,58599 1"522,00 3"935,88

Díl: 765 Krytiny"tvrdé 66"763,94
41 765311721RCD Montá�"v#trací"m$í�ky ks"""" 612,85400 10,15 6"220,47

42 765901108RLL Fólie"podst$e�ní"paropropustná"Delta"Trela m2 127,92504 185,81 23"769,75

43 59244033.CD M$í�ka"ochranná"v#trací"nerez,"pro"zabrán#ní"vniku"
hmyzu"do"v#trané"fasády," erná

ks"""" 674,13940 53,90 36"336,11

44 998765102R00 P$esun"hmot"pro"krytiny"tvrdé,"vý�ky"do"12"m t 0,47670 918,00 437,61

Díl: VN Vedlej�í"náklady 51"843,06
45 005121010R Vybudování"za$ízení"staveni�t# Soubor 1,00000 51"843,06 51"843,06
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4.11.2 Bilance pracovník! 

Pro vytvo!ení grafu pot!eby pracovník" (tzv. bilance pracovník") jsem pou�il 

program CONTEC od stejnojmenné spole#nosti verze 12.12 v jeho studentské verzi. 

Graf pot!eby pracovník" je uveden na následující neo#íslované stran$ této BP. 

 



    

CONTEC - Akce: 02121993 Rodinný d!m ve Velké Byst"ici Strana: 1

21.5.17

Graf pot!eby pracovník" celkem ve dnech         [Pracovník"]  -  pr"b#�n#
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5.1 Základní!údaje!o!stavb#!

Název práce:   Realizace obvodového plá�tì rodinného domu ve Velké Bystøici 
Místo stavby:           K.ú. Velká Bystøice, Parcela è. 2180/4 a 2180/6  
Kraj:     Olomoucký 
Stavebník:    Jaromír Musil, 783 53 Velká Bystøice  
Projektant:    Ing. Petr Fornùsek, 788 21 Sudkov 
 

5.1.1 Charakteristika!staveni�t#!
Staveni�tì se nachází v k.ú Velká Bystøice, parc. è. 2180/4, 2180/6, 2180/3  

a pøilehlých pomocných parcelách è. 2179/6, 2179/5, 2180/7 a 2179/4 ve stejném k.ú. 
Pozemky jsou sva�ité a mají západní orientaci. Vý�ková úroveò podlahy v 1. NP  
je 283,550 m.n.m., tj. vý�ka na kterou navazuje terén ze západu (hlavní vstup, galerie  
a terasa). V tomto místì bude situováno zaøízení staveni�tì dle výkresové èásti. Východní 
navazující terén pro 2. NP je ve vý�ce 287,150 m.n.m., odkud je plynulý pøístup  
na pozemek se zbylým zaøízením staveni�tì vèetnì skladovacích ploch. V tìsné blízkosti 
objektu je povrch rovinný.  

Spodní èást staveni�tì, tj. parcely è. 2180/4, 2180/6 a èást 2180/3 jsou ji� 
z pøedchozích etap výstavby odvodnìny do retenèní nádr�e a následnì vsakovacího 
tìlesa. Parcely v horní èásti staveni�tì, tj. 2179/4, 2179/5 a 2180/7 jsou pøírodnì 
odvodnìny tak, �e se svým povrchem, který je pøevá�nì �tìrkový nevy�adují �ádné 
zvlá�tní úpravy, napø. betonový recyklát. V pøípadì nutnosti je mo�né dotvarovat  
èi spádovat problematická místa vhodnou frakcí kameniva. 
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5.2 Technické!sít#!staveni�t#!

Pozemek nebyl døíve nijak vyu�íván, av�ak z uplynulých etap výstavby je RD  
ji� napojen na sítì technické infrastruktury, tj. elektøina, kanalizace a vodovod.  

Potøebná elektrická energie bude pro tuto realizaci odebírána z podru�ného 
stavebního rozvadìèe PER � ST (Obr. 32). Tento rozvadìè je osazen zásuvkami 230 V  
a 400 V, a je ji� z døívìj�ích etap umístìn na spodním prostranství pøed gará�í.  
Rozvody elektrické energie jsou ulo�eny po povrchu v chránièkách kopoflex 40,  
a v místech køí�ení se staveni�tními komunikacemi jsou ulo�eny pod zemí s pøesahem 
1000 mm tak, aby nedo�lo k jejich po�kození. Pro potøeby stavby øe�ené etapy bude 
slou�it jako zdroj stavební vody pøistavený kontejner na vodu o obsahu 1000 l (Obr. 33), 
který v pøípadì potøeby lze doplnit z vodomìrné �achty pøed galerií vedle pøíjezdové 
komunikace. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Za$ízení!staveni�t#!

Komunikace, objekty, provozní zaøízení a in�enýrské sítì, které budou v prùbìhu 
øe�ené etapy slou�it úèastníkùm stavby k jejich provozním, výrobním, skladovacím  
a hygienickým potøebám jsou zobrazeny ve výkresové dokumentaci � viz. Výkres zaøízení 
staveni�tì � pøíloha è. 04.  

Ve�keré doèasné zaøízení staveni�tì, vè. komunikace je budováno a vyrovnáno  
na zpevnìné plo�e, a to na betonovém recyklátu nebo kamenivu frakce è.1 tl. min. 80 mm 
s geotextílií tak, aby po ukonèení prací bylo mo�né tyto plochy bez potí�í odstranit. 
Výjimku tvoøí parcely è. 2179/4, 2179/5 a 2180/7 k.ú. Velká Bystøice, na kterých je ji� 
zøízena skládka pùvodní vytì�ené horniny a pøíjezd na staveni�tì. Tyto parcely jsou ji� 
pøírodnì odvodnìny a mají povrch, který není nutné dále upravovat (�tìrk, kámen). 

Obr. 33: Kontejner na vodu; pøevzato z [17] 
Obr. 32: Staveni�tní rozvadìè; pøevzato z [18] 
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5.3.1 Ohrani"ení!staveni�t#!

Staveni�tì je v souèasné dobì ohranièeno jak ze stran ji� stávajících sousedních 
pozemkù, tak provizornì ze zbylých stran po dobu výstavby RD do vybudování vlastního 
projektovaného oplocení.  

Doèasné oplocení tvoøí mobilní pletivové oplocení V|R|A| typ R151 (Obr. 34) vý�ky 
2,0 m s patkami v osové vzdálenosti 3,521 m. Jednotlivé segmenty jsou spojeny sponami 
a zakotveny v plastových patkách (Obr. 35).  Na tomto oplocení budou vyvì�eny  
na rizikových místech výstra�né tabule, které jsou podrobnì popsány v bodì  
5.4.2 - Pohyb na staveni�ti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 34: Mobilní oplocení V|R|A| typ R151; pøevzato z [19] 

Obr. 35: Spojení segmentù oplocení; pøevzato z [19] 



71 
 

5.3.2 Sociální!za$ízení!

Stavební buòky, resp. zázemí pro pracovníky, stavbyvedoucího a mistra jsou ji� 
umístìny na východní stranì staveni�tì, konkrétnì pak na horní stranì pozemku. Poøadí 
bunìk je � buòka stavbyvedoucího a mistra, dvì �atny pracovníkù a mobilní wc,  
a to smìrem od vstupu na staveni�tì. V�echny tyto buòky jsou stabilnì pøipojeny  
na doèasný, staveni�tní zdroj elektrické energie. 

Stavební buòky Toi Toi BK1 (Obr. 37), tj. kanceláø a obì �atny pracovníkù jsou plnì 
zamykatelné a vybaveny pøímotopem na elektøinu, min. 2 zásuvkami, svìtlem  
a oknem. Buòka stavbyvedoucího a mistra, tj. kanceláø, je vybavena dále stolem, �idlí, 
policemi a uzamykatelnou skøíní na dùle�ité dokumenty. Ostatní buòky pracovníkù jsou 
vybaveny uzamykatelnými skøíòkami na osobní vìci.  

Rozmìr bunìk bude 2438x6058x2800 mm. 
Vedle tìchto bunìk je umístìno mobilní wc Toi Toi FRESH s mo�ností umývání 

rukou (Obr. 36). Toto wc je plnì autonomní a není nutné do nìj pøivádìt, èi z nìj odvádìt 
�ádné provizorní in�enýrské sítì jako elektøina èi odpad. Druhé, stejné wc je umístìno  
na spodním kruhovém prostranství. 

Rozmìry takto vybaveného mobilního wc jsou 1200x1200x2300 mm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posouzení: 
2 x (2,438*6,058) = cca 30 m2 à Hygienické minimum pro 1 pracovníka = 1,5 m2 (1,25 m2) à 

max. 20 lidí (24 pracovníkù). Z vytvoøeného èasového plánu v kapitole 6 ( asový!plán!pro!

technologickou!etapu) je zøejmé, �e v dobì realizace øe�ené etapy výstavby se po staveni�ti 

bude pohybovat v ideálním pøípadì maximálnì 18 (11.5.2017), v pøípustném pøípadì 

maximálnì 13 pracovníkù (29.5.2017).  To znamená, �e 2 stavební buòky jsou vyhovující. 

Obr. 37: Kanceláø/�atny Toi Toi BK1; 
pøevzato z [21] 

Obr. 36: Toi Toi FRESH; 
pøevzato z [20] 
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5.3.3 Skladovací!za$ízení!a!plochy!
Na staveni�ti jsou umístìny dva uzamykatelné skladovací kontejnery Toi Toi LK1 

(Obr. 39) na skladování drobného drahého a pøípadnì na poèasí náchylného vybavení  
a materiálu.  

V tìsné blízkosti skladovacích kontejnerù jsou umístìny 3 kontejnery na odpad  
zn. SULO (Obr. 38) a to v barvì �luté pro plasty, èerné pro komunální odpad a zelené  
pro odpad stavební.  

Z druhé strany, tj. východní pak je hlavní prostor pro skladování materiálu 
pøivezeného na paletách, ze kterého bude materiál rozvá�en po staveni�ti.  

Pro skladování náchylného materiálu, pø. TI nebo lícové zdivo, budou vyu�ity 
prostory hrubé stavby a krytá skládka na spodním prostranství.  

Rozmístìní jednotlivých ploch a kontejnerù viz. výkres zaøízení staveni�tì.  
Rozmìry uzamykatelných skladovacích kontejnerù cca 2,438x6,058x2,591 m  

a odpadních kontejnerù cca 1370x1460x1060 mm. 
 

!

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4 Sypké!materiály!

 Plochy pro skladování sypkých materiálù jsou na staveni�ti dvì, a to primární  
a sekundární. Primární skladovací plocha o velikosti 7 x 7 m je vybudována na horní 
stranì pozemku. Tato plocha bude slou�it pro skladování vìt�ího mno�ství materiálu,  
ne� bude aktuálnì potøeba. Sekundární skladovací plocha o velikosti 3 x 3 m bude 
vybudována na kruhovém prostranství ve spodní èísti pozemku. Tato plocha bude slou�it 
pro pøímou spotøebu materiálu pøi øe�ené etapì a bude plynule doplòována dle potøeby 
z primárních skladovacích ploch pomocí pøistaveného manipulátoru èi stavebního 
koleèka. Sypké materiály v pøirozeném sklonu mohou být skladovány do maximální 
vý�ky 2,0 m. 

 

 

 

 

Obr. 38: Plastový kontejner na odpad; 
pøevzato z [22]!

Obr. 39: Skladovací kontejner Toi Toi LK1; pøevzato z [23] 
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5.3.5 Kamenivo!
 Hlavní skladovací plochy pro vytì�ené kamenivo budou umístìny v horní èásti 
pozemku, konkrétnì pak na parc. è. 2179/4 v k.ú Velká Bystøice. Kamenivo zde bude 
tøídìno pomocí kontejnerové tøídicí jednotky RESTA TK6 � 2 na 4 rozdílné frakce �  
viz. kapitola 7 � Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu.  

Frakce è.0 bude vyu�ita pro zásypy a obsypy, zatravnìní støechy galerie. 
Frakce è.1 bude pou�ita na zásypy a obsypy, zatí�ení plochých støech  

dle specifikace skladeb, pøípadné úpravy staveni�tní komunikace a jako podklad pro 
zaøízení staveni�tì. 

Frakce è.2 bude pou�ita pøi realizaci obkladu interiéru a exteriéru RD a galerie.  
Frakce è.3 bude pou�ita pøi realizaci obkladu exteriéru galerie a RD, stabilizaci 

svahù, design zahrady, a do základù/skalních puklin.  

 Dále je ji� v tomto místì hlavní skládka pùvodní vytì�ené zeminy a skládka frakcí, 
které se vyu�ijí v pozdìj�ích etapách výstavby. Ve spodní èásti staveni�tì,  
tj. na kruhovém prostranství RD bude umístìna podru�ná skládka pro frakci è.2 a 3,  
která bude prùbì�nì doplòována manipulátorem. 

Rozmístìní a velikosti jednotlivých skladovacích ploch viz. výkres zaøízení 
staveni�tì � pøíloha è. 04.  

5.4 Doprava!

5.4.1 P$íjezd!na!staveni�t#!
 Pro pøíjezd/odjezd na/ze staveni�tì budou slou�it dvì pøíjezdové cesty. První  
o minimální �íøce 3,65 m vede na západní/spodní stranu staveni�tì, konkrétnì pak pøímo 
na kruhové prostranství domu. Jedná se o jeden obousmìrný pruh, to znamená,  
�e automobily na této komunikaci mohou být pouze ve stejném smìru, jinak není mo�nost 
výjezdu, resp. automobily v opaèném smìru musí pro výjezd pou�ít za zvý�ené opatrnosti 
zpáteèku. Tento druh komunikace je vybudován i pro pøíjezd z východní/horní strany 
staveni�tì. Pro pøípadné otoèení vozidla je mo�né vyu�ít kruhové prostranství domu. 
Druhá � obousmìrná pøíjezdová cesta o �íøce 6,0 m vede na východní/horní stranu 
staveni�tì. Obì tyto cesty jsou zpevnìny betonovým recyklátem nebo frakcí kameniva 
è.1 tl. min 80 mm a jsou dostateènì rozmìrné pro dovoz materiálu a pohyb smluvených 
nákladních a osobních automobilù.  
 Staveni�tì je pøístupné z místní silnice ,,Nad Skálou�, která navazuje  
na ji� zmínìné pøíjezdové komunikace. Dopravní spojení s okolím bylo vyhodnoceno  
jako bezproblémové z hlediska rizikových míst, pø. mosty s nízkou únosností, tunely, 
polomìry silnièních zatáèek/køi�ovatek èi vý�kové omezení prùjezdù. Pøechodné 
dopravní znaèení není stanoveno, av�ak je nutno dbát zvý�ené opatrnosti pøi prùjezdu 
obytnou zónou a dodr�ovat pravidla silnièního provozu.  
 Pøed opu�tìním staveni�tì je øidiè vozidla povinen oèistit a vybavit své vozidlo tak,  
aby nezaná�elo neèistoty na místní veøejnou pozemní komunikaci.  
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5.4.2 Pohyb!na!staveni�ti!
Na celém území staveni�tì je stanovena maximální povolená rychlost 5 km/hod,  

a pohyb pouze povolaných osob, a to s ochrannými pomùckami. Tyto skuteènosti  
(Obr. 40) jsou zobrazeny na obou branách pøíjezdových komunikací v úrovni oèí. 

 

Obr. 40: Znaèky na brány; pøevzato z [24] 

5.4.3 Doprava!vertikální!

Pro práce ve vý�kách pøi této etapì bude pou�ito certifikované modulární stavební 
le�ení Eurostandart 548HD v poètu 4 kusù (Obr. 41) dle EN 1004 (ÈSN 738112: Pojízdná 
pracovní dílcová le�ení (Systémová le�ení)). Materiály, souèásti, rozmìry, zatí�ení  
a bezpeènostní po�adavky)). Celkové rozmìry i s patkami jsou 2000x2000 mm, jinak 
2000x1600 mm. Maximální vý�ka pracovní podlá�ky tohoto provedení èiní 6500 mm.  

Pro danou etapu výstavby øe�eného rodinného domu není nutné stanovovat jiné 
speciální zpùsoby vertikální dopravy. V pøípadì nutnosti je po celou dobu výstavby 
pøítomen teleskopický manipulátor JCB 527-55 s dostateèným dosahem i nosností.  
Viz. kapitola 7 � Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!

 

Obr. 41: Mobilní le�ení Eurostandart 548HD; pøevzato z [25]!
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5.4.4 Doprava!horizontální!
Bude zaji�tìna pomocí teleskopického manipulátoru JCB 527-55, který je pøítomen 

na staveni�ti po celou dobu výstavby. Drobnìj�í materiál nebo náøadí bude dopravováno 
samotnými pracovníky ruènì, nebo pomocí stavebního koleèka.  

Na staveni�ti je vybudována doèasná staveni�tní komunikace o min. �íøce  
3,5m z geotextílie, betonového recyklátu nebo kameniva frakce è.1 pro zaruèení 
bezpeèného pohybu strojù a osob po staveni�ti. Naznaèení této komunikace viz. výkres 
zaøízení staveni�tì � pøíloha è. 04.  

Dopravu materiálu ze stavebnin na staveni�tì bude po dohodì s prodejcem zaji��ovat 
nákladní automobil s hydraulickou rukou, pøípadnì zhotovitel svými automobily. 
V pøípadì vìt�ích a tì��ích závozù je mo�no vylo�it náklad pøed spodní bránou a dále 
rozvá�et pøítomným manipulátorem.  
 

5.5 Podmínky!pro!bezpe"nost!p$i!výstavb#!

 Pøi provádìní prací se musí dodr�ovat legislativa BOZP. Zejména se jedná  
o tyto pøedpisy: 

- Zákon è. 183/2006 Sb., stavební zákon 
- Naøízení vlády è. 362/2005 Sb., o bli��ích po�adavcích na bezpeènost a ochranu 
zdraví pøi práci na pracovi�tích s nebezpeèím pádu z vý�ky nebo do hloubky 
- Naøízení vlády è. 591/2006 Sb., o bli��ích minimálních po�adavcích na 
bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci na staveni�tích vèetnì doplòujícího 
naøízení vlády è.136/2016 Sb. 

Tento bod je více rozepsán v oddíle 9 (Bezpeènost práce øe�ené technologické etapy).  
 

5.6 Výkres!za$ízení!staveni�t#!

Pro vytvoøení výkresu zaøízení staveni�tì jsem pou�il program autoCAD 2016 od 
spoleènosti Autodesk � verze M.49.0.0 v jeho studentské verzi. 

Pøíloha è. 04 � Výkres zaøízení staveni�tì 
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6.1 %asový!graf!!

Pro vypracování èasového grafu pro tento bod jsem pou�il program CONTEC  
od stejnojmenné spoleènosti verze 12.12 se studentskou licencí. Vstupní data (zejména 
výmìry polo�ek a normohodiny) jsem pou�il z programu BUILDpower S od spoleènosti 
RTS a.s. � verze 1.28.0.0 se studentskou licencí. 

Èasový graf je uveden na následující neoèíslované stranì této BP. 



    

CONTEC - !asový graf akce: 02121993 Rodinný d"m ve Velké Byst#ici Strana: 1

17.5.17

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název !innosti Pracovník" Doba Rez. Za!átek Konec

Dodav. Sm#nnost [dní] mo�ný mo�ný 2 3 4 5 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 3 4

bez omítky,v!.TP
10 Sokl XPS RD 4 7 0 2.5.17 11.5.17

1 bez omítky,v!.TP
20 Izolace proti vlhkosti 2 1 3 12.5.17 12.5.17

1
30 St"rka HYDROSEAL 2 1 5 15.5.17 15.5.17

1
40 Zakládací li�ta 2 1 3 9.5.17 9.5.17

1
50 Zateplení fasády RD 4 9 0 4.5.17 17.5.17

1 bez omítky,v!.TP
60 Zateplení fasády RD 4 13 0 11.5.17 29.5.17

1 s omítkou,v!.TP
70 Zateplení atiky RD 4 8 0 22.5.17 31.5.17

1 bez omítky,v!.TP
80 Cementový post#ik 1 3 0 29.5.17 31.5.17

1
90 Omítka 2 6 0 31.5.17 7.6.17

1 srovnávací
100 Kryty �aluzií 2 1 1 19.5.17 19.5.17

1
110 Lícové zdivo 4 4 1 24.5.17 29.5.17

1 v!etn" m#í�ek
120 T"snící provazec 2 1 1 29.5.17 29.5.17

1
130 Sokl XPS galerie 2 6 0 12.6.17 19.6.17

1 bez omítky,v!.TP
140 Zateplení fasády galerie 4 8 0 13.6.17 22.6.17

1 bez omítky,v!.TP
150 Výztu� fasády galerie 2 1 0 23.6.17 23.6.17

1
160 T#íd"ní kamene 2 9 28 2.5.17 15.5.17

1
170 $i�t"ní kamene 4 6 28 9.5.17 16.5.17

1
180 Kamenné zdivo 4 2 0 26.6.17 27.6.17

1 v!etn" m#í�ek
190 Bedn"ní atik 2 1 17 1.6.17 1.6.17

1 nosný ro�t
200 Bedn"ní atik 2 1 17 2.6.17 2.6.17

1 záklop OSB desky
210 Delta trela 2 1 0 28.6.17 28.6.17

1
220 Oplechování atik 8 4 0 29.6.17 4.7.17

1
230 Oplechování parapet% 2 2 0 3.7.17 4.7.17

1

5 6 7

2017

$innost: kritická  -  ,  zpo�d"ná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Sokl xps rd

Izolace proti vlhkosti

St"rka hydroseal

Zakládací li�ta

Zateplení fasády rd

Zateplení fasády rd

Zateplení atiky rd

Cementový post#ik

Omítka

Kryty �aluzií

Lícové zdivo

T"snící provazec

Sokl xps galerie

Zateplení fasády galerie

Výztu� fasády galerie

T#íd"ní kamene

$i�t"ní kamene

Kamenné zdivo

Bedn"ní atik

Bedn"ní atik

Delta trela

Oplechování atik

Oplechování parapet%
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7.1 Kontejnerová tøídicí jednotka RESTA TK6-2 1000x3000/2 
 

Vyu�ití: Tøídìní ji� vytì�ené horniny z pøedchozích etap, zejména z etapy zemních prací, 
na výsledné 4 frakce kameniva. Vyu�ití jednotlivých frakcí viz. kapitola    
5.3.5 � kamenivo. 

Poèet/stavba:   1 

Technické údaje: 

Tøídiè:    vibraèní dvousítný, rozmìr sítových ploch 1000x3000 mm 

Vstup:    max. 700 mm 

Výstup:    4 frakce (dle okatosti pou�itých sít) 

Výkon:    60�110 t/h (dle okatosti pou�itých sít a typu materiálu) 

Pohon:     elektricky ze sítì 400 V / 50 Hz, celkový pøíkon 15 kW 

Rozmìry:    5220x11290 mm provozní; 2300x6284 mm transportní  

Hmotnost:   7,5 t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 42: Kontejnerová tøídicí jednotka RESTA TK6-2 1000x3000/2; pøevzato z [26] 

Obr. 43: Pøeprava TK6-2,  pøevzato z [26] 
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7.2 Teleskopický manipulátor JCB 527-55 
 

Vyu�ití: Obsluha kontejnerové tøídící jednotky. Rozvoz materiálu po staveni�ti.  
Pøi pou�ití paletizaèních vidlí mo�no u�ít i pro horizontální dopravu materiálu  
po staveni�ti a ukládání pøivezeného materiálu z dodavatelských nákladních vozidel. 

Poèet/stavba:         1 

Technické údaje: 

Celkový výkon motoru:      63,0 kW 

Celková hmotnost stroje:     5 650 kg 

Max. kapacita zdvihu:      2 700 kg 

Max. vodorovný dosah:      3 300 mm 

Max. vý�ka zdvihu:       5 600 mm 

Nosnost do plné vý�ky:      2 700 kg 

Nosnost do plného vodorovného dosahu:  1 250 kg 

Jmenovitý objem lopaty:      1,0 m3 

Max. výsypná vý�ka:      5,0 m 

Øízení náprav:        pøední náprava/obì nápravy/krabí chod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 44: Teleskopický manipulátor JCB 527-55, pøevzato z [27] 
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Z uvedeného grafu a vneseného obrysu tøídící jednotky vyplývá, �e teleskopický 
manipulátor JCB 527-55 pøi objemové hmotnosti tøídìného kameniva 2600 kg/m3  
a jmenovitém objemu lopaty 1,0 m3 je schopen jednotku plnohodnotnì obsluhovat.  

Tzn. Stroj VYHOVÍ.   

 

 

 

 

  

Obr. 46: Pøíklad práce s lopatou, pøevzato z [28] 

Obr. 45: Ovìøení obsluhy tøídící jednotky, pøevzato z [27] 
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7.3 Nákladní automobil Tatra T 158-8P5R33.391 6×6.2 valník + 
hydraulická ruka Fassi F155A.0.25 

 

Vyu�ití: Doprava paletového a objemného materiálu ze stavebnin na staveni�tì.  

Poèet/stavba:       1 

Technické údaje:  

Tatra: 

Provozní hmotnost vozidla:    10 800 kg 

U�iteèné zatí�ení podvozku:    19 200 kg 

Stoupavost:       64,0 % 

Vý�ka se slo�eným ramenem:   3,3 m 

Vnìj�í obrysový prùmìr zatáèení:  20,5 m   

Objem palivové nádr�e:    300 l (+ 45 l ADBlue) 

Fassi:  

Max. dosah ruky:     20,85 m 

Nosnost pøi maximálním vysunutí: 260 kg 

+ pøíslu�enství:       hák na palety EZS (nosnost 2000 kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 47: Tatra T 158-8P5R33.391 6×6.2 valník, pøevzato z [29] 
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Obr. 49: Hák na palety EZS, pøevzato z [31] 

Obr. 48: Graf nosnosti hydraulické ruky Fassi F155A.0.25, pøevzato z [30] 
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7.4 Dodávka Mercedes-Benz Sprinter 416!CDI  
 

Vyu�ití: Doprava materiálu ze stavebnin na staveni�tì.  

Poèet/stavba:       1 

Technické údaje:  

Poèet míst:       3  

Objem nákladového prostoru:   14 m3   

Polomìr otáèení:     15,6 m   

Prùmìrná spotøeba:     7,4 l/100 km 

Pohotovostní/u�iteèná hmotnost:  2500/2100 kg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 50: Rozmìry Mercedes-Benz Sprinter 416!CDI, pøevzato z [32] 

Obr. 51: Mercedes-Benz Sprinter 416!CDI 4,6, pøevzato z [32] 
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7.5 Míchaèka stavební 180l 230V 800W KAXL 
 

Vyu�ití: Pøíprava malty pro zdìní kamenného zdiva RD a galerie v místì obkladu 
exteriéru pøírodním kamenivem pocházejícím z místa stavby. 

Poèet/stavba:   1 

Technické údaje:  

Pøíkon motoru:   800 W 

Konstrukce:   lakovaný ocelový plech, ozubený vìnec z tvrzené oceli 

Náklon:    kolo s aretací 

Napájení:    230 V / 50 Hz 

Kapacita:    180 litrù 

Stupeò krytí:   IP44 a dvojitá izolace 

Otvor bubnu:   390 mm 

Otáèky:    29,5 ot/min 

Rozmìry (Vx�xD):  770x735x520 mm 

Hmotnost:    64 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Obr. 52: Míchaèka stavební KAXL, pøevzato z [33] 
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7.6 Míchadlo BOSCH GRW 18-2 E PROFESSIONAL 06011A8000 
 

Vyu�ití: Pøíprava malty Brickmix pro zdìní lícového zdiva odvìtrávané fasády rodinného 
domu v místì obkladu exteriéru. Míchání ostatních hmot. 

Poèet/stavba:        1 

Technické údaje:  

Pøíkon:         1800 W 

Max. objem míchání v kilogramech:   80 Kg 

Max. prùmìr metly:       180 mm 

Otáèky naprázdno 1. rychlost:   0-450 ot/min 

Otáèky naprázdno 2. rychlost:   0-1050 ot/min 

Max. kroutící moment:      19-45 Nm 

Upínání míchací metly:      M14  

Hmotnost:         7,2 Kg 

 

 

Obr. 53: Míchadlo BOSCH GRW 18-2 E, pøevzato z [34] 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 54: Rozmìry tìla míchadla, pøevzato z [35] 
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7.7 Liniový laser HILTI PM 2-LG 
 

Vyu�ití: Zelený laser pro stanovení vertikální a horizontální roviny.  

Poèet/stavba:       1 

Technické údaje:  

Max. provozní vzdálenost:    20 m (linie)  

Pøesnost:        ±3 mm pøi 10 m  

Tøída laseru:       <1 mW, 510�530 nm  

Horizontální úhel zobrazení laseru:  180 °  

Vertikální úhel zobrazení laseru:  135 °  

Stupeò krytí IP:      IP 54 (IEC 529)  

Èas provozu s alkalickou baterií: 8 h  

Rozsah provozní teploty:    -10�50 °C  

Varování mimo úroveò; Automatické vypínání; Kyvadlový vyrovnávací systém 

Rozmìry (D x � x V):    107 x 65 x 95 mm  

Hmotnost:        520 g  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Obr. 55: HILTI PM 2-LG vè. stativu, 
pøevzato z [36] 

Obr. 56: HILTI PM 2-LG, pøevzato z [36] 
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7.8 Akumulátorové pøíklepové vrtací kladivo HILTI TE 2-A22 
 

Vyu�ití: Vrtaní kotev pøi montá�i obvodové provìtrávané fasády. 

Poèet/stavba:      2 

Technické údaje:  

Jmenovitý pøíkon:     360 W  

Energie pøíklepu:     1.5 J  

Jmenovité napìtí:     22 V  

Typ baterie:  Li-Ion, vè. rychlonabíjecí stanice C 4/36-90 230V +  
3x akumulátor B 22/5.2 LI-ION 

Rozmìry (D x � x V):    322 x 94 x 238 mm  

Pravý/levý chod:     ano  

Vrtací otáèky pod zátì�í:   980 rpm  

Modul odsávání prachu:   TE DRS-S  

Péèe o akumulátory - CPC:   ano  

Otáèky bez zátì�e (1.stupeò):  1090 rpm 

Hmotnost:       2.7 kg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 58: HILTI TE 2-A22, pøevzato z [38] 

Obr. 59: Rychlonabíjeèka  

C 4/36-90 230V, pøevzato z [37] 

Obr. 57: Akumulátor B 22/5.2 
LI-ION, pøevzato z [39] 
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7.9 Akumulátorová okru�ní pila HILTI SC 70W-A22 
 

Vyu�ití: Øezaní døevìných konstrukcí, OSB a cementotøískových desek. 

Poèet/stavba:      1 

Technické údaje:  

�íøka øezu:       2 mm  

Rozmìry kotouèe:     190 mm  

Hloubka øezu:      70 mm 

Jmenovité napìtí:     22 V  

Typ baterie:      Li-Ion (akumulátor B 22/5.2 LI-ION) 

Elektrická brzda:    ano 

Hmotnost:       4.5 kg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Obr. 60: HILTI SC 70W-A22, pøevzato z [40] 
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7.10 Akumulátorový vrtací �roubovák HILTI SF 22-A 
 

Vyu�ití: �roubování �roubù, vrtání do døeva. 

Poèet/stavba:      2 

Technické údaje:  

Jmenovité napìtí:     22 V  

Typ baterie:      Li-Ion (akumulátor B 22/5.2 LI-ION) 

Upínání nástrojù/Sklíèidlo:   3èelis�ové sklíèidlo, 1,5 - 13 mm  

Max. krouticí moment:    50 Nm (mìkký materiál), 84 Nm (pevný materiál)  

Poèet pøevodových stupòù:   3 

Rychlost otáèek:     rychlostní stupeò 1: 370 ot/min; rychlostní stupeò  

        2: 1250 ot/min; rychlostní stupeò 3: 2140 ot/min  

Rozmìry (Dx�xV):    248x92x244 mm  

Hmotnost:       2.5 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Obr. 61: HILTI SF 22-A, pøevzato z [41] 
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7.11 Akumulátorová úhlová bruska HILTI AG 125-A22 
 

Vyu�ití: Zkracování kovových kotevních prvkù, výztu�e kamenné fasády, doøezávání 
kameniva/lícových cihel (s u�itím diamantového kotouèe). 

Poèet/stavba:         1 

Technické údaje:  

Prùmìr kotouèe:        125 mm  

Max. hloubka øezu:        34 mm 

Elektronický omezovaè spou�tìcího proudu:  ano 

Otáèky naprázdno:        9500 rpm 

Napìtí:           22 V  

Typ baterie:  Li-Ion (akumulátor B 22/5.2 LI-ION) 

Hmotnost:          2.7 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Obr. 62: HILTI AG 125-A22, pøevzato z [42] 



93 
 

7.12 Úhlová bruska HILTI DCG 230-DB 
 

Vyu�ití: Øezání lícových cihel, kameniva, betonu a kovových materiálù. 

Poèet/stavba:         1 

Technické údaje:  

Jmenovitý pøíkon:        2400 W 

Prùmìr kotouèe:        230 mm  

Max. hloubka øezu:        60 mm  

Rozmìr závitu vøetena:       14 mm 

Elektronický omezovaè spou�tìcího proudu:  ano 

Otáèky naprázdno:        6500 rpm 

Systém AVR (redukce vibrací o dvì tøetiny), ATC (automatické vypnutí motoru) 

Hmotnost:          6.8 kg 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Obr. 63: HILTI DCG 230-DB, pøevzato z [43] 
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7.13 Akumulátorová vytlaèovací pistole HILTI HDE 500-A22 
Vyu�ití: Aplikace chemických kotev. 

Poèet/stavba:       1 

Technické údaje:  

Typ vytlaèovacího pøístroje:    baterie 

Napìtí:         22 V  

Typ baterie:       Li-Ion(akumulátor B 22/5.2 LI-ION) 

Výdr� baterie:       100ks (500ml balení) 

Hmotnost:       2,2 kg 

Uvolòování tlaku:      automatické 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 64: HILTI HDE 500-A22, pøevzato z [44] 
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7.14 Vysokotlaký èistiè Kärcher K4 FULL CONTROL 
 

Vyu�ití: Èi�tìní podkladu RD pro ETICS pøed zaèátkem prací, zneèi�tìných automobilù 
pøed opu�tìním staveni�tì a kameniva. 

Poèet/stavba:      1 

Technické údaje:  

Tlak:       20 - Max. 130 / 2 - Max. 13 bar/MPa 

Prùtok:       max. 420 l/h 

Max. teplota pøívodní vody:  max. 40 °C 

Napìtí:       230 V 

Pøíkon:       1,8 kW 

Plo�ný výkon:      30 m"/h 

Motor:       vodou chlazený 

Vodní filtr:      integrovaný  

Rozmìry (Dx�xV):     397x305x584 mm 

Hmotnost:       11,4 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 65: Kärcher K4 FULL CONTROL, pøevzato z [45] 
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7.15 Plynový stavební hoøák IGI 28 kW na PB vè. rychloregulace a 
koncovek G3/8L a hadice 10 m + lahev PB 10 kg 

 

Vyu�ití: Aplikace hydroizolace � asfaltové pásy. 

Poèet/stavba:     1 

Technické údaje:  

Výkon:       28 Kw 

Spotøeba:     2000 g/h 

Prùmìr hoøáku:    50 mm 

Pøipojení láhve:    regulátor I210 

Vý�ka lahve:    61 cm 

Prùmìr lahve:    30 cm 

Hmotnost plynu/plné lahve: 10/23 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Obr. 67: Plynový stavební hoøák IGI 28 kW, 

pøevzato z [46] 

Obr. 66: Lahev PB 10 kg, 
pøevzato z [47] 
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7.16 Øezaèka polystyrenu horkým drátem XL 
 

Vyu�ití: Doøezy fasádního polystyrenu na pøesné rozmìry. 

Poèet/stavba:      1 

Technické údaje:  

Øezání: luk s rohovými výztuhami s zará�kou  
pro nastavení hloubky øezu 

Pohotovost:      1-2 s 

Napìtí:        230 voltù, 50 Hz 

Transformátor:      30 V / 160 Watt 

Maximální øezná délka:    1170 mm (1090 mm s vodicí li�tou) 

Maximální vý�ka øezu:    340 mm 

Rozmìry (Dx�xV):     1450x390x140 mm (slo�ený) 

Hmotnost cca:      10 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 68: Øezaèka polystyrenu XL, pøevzato z [48] 
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7.17 Falcovací stroj pro dvojité stojaté drá�ky SCHLEBACH 
PICCOLO 

 

Vyu�ití: Provádìní falcových spojù atik RD.  

Poèet/stavba:      1 

Technické údaje:  

Pohon:        0,3 kW, 230 voltù, 1 fáze 

Výkon:        cca 9 m/min. 

Síla plechu:      ne�elezné kovy do 0,8 mm 

 ocelový plech: do 0,8 mm 

Rozmìry (Dx�xV):     450x310x230 mm 

Hmotnost:       cca 23 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Obr. 69: Falcovací stroj SCHLEBACH PICCOLO, pøevzato z [49] 
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7.18 Prostøihovaè MAKITA JN1601 1,6mm 550 W  
 

Vyu�ití: Støíhání titan-zinku, prostøih dìr (napø. pro chrlièe de��ové vody). 

Poèet/stavba:      1 

Technické údaje:  

Pøíkon:       550 W  

Poèet úderù za minutu:   2.200 min-1  

Spodní otvor:     22 mm  

�íøka øezu:      5 mm  

Støi�ný radius:     45 mm  

Øezný výkon pøi 400 N/mm2:  1,6 mm  

Øezný výkon pøi 600 N/mm2:  1,2 mm  

Øezný výkon pøi 800 N/mm2:  0,8 mm  

Rozmìry (Dx�xV):    261x75x177 mm 

Hmotnost:      1,6 kg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 70: MAKITA JN1601, pøevzato z [50] 
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8.1 Tabulka kontrol, seznam pou�itých zkratek 

 

Popis Zdroj
Zpùsob 
kontroly

Èetnost 
kontroly

Provedení 
kontroly

Mìøící parametr Výstup
Vyhovìl/ 

Nevyhovìl
Kontrolu provedl Kontrolu provìøil Kontrolu pøevzal

1
Projektové 
dokumentace

Kontrola správnosti, úplnosti              
a platnosti PD (vè. souvisejících 

dokumentù)

Vyhlá�ka è. 499/2006 Sb.  
Vyhlá�ka è. 268/2009 Sb.  
Vyhlá�ka è. 62/2013 Sb.  

Vizuálnì Jednorázovì SV, TDI - Zápis do SD
Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

2
Pøevzetí a kontrola 
pracovi�tì

Kontrola oplocení, pøístupových 
cest a vstupù, souladu s projektovou 

dokumentací a celkové 
pøipravenosti

Naøízení vlády è. 591/2006 Sb.,                   
Naøízení vlády è.136/2016 Sb.,                   

PD, TP
Vizuálnì Jednorázovì SV, M, TDI - Protokol

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

3 Zaøízení staveni�tì
Kontrola celkového stavu ZS              

a skladovacích ploch
Naøízení vlády è. 101/2005 Sb. 

PD, TP
Vizuálnì Jednorázovì SV, M, TDI - Zápis do SD

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

4 Pøede�lých prací

Kontrola pøede�lých navazujících 
prací - pùdorys, rovinnost podkladu, 
osazení výplní otvorù, izolace spodní 

stavby

Harmonogram, TP,                  
ÈSN 73 2901, ÈSN P 73 0606, 

ÈSN 73 0210

Mìøením, 
vizuálnì

Jednorázovì SV, M, TDI
Pùdorys ±20mm/10m, 
rovinnost ±20mm/m,           

výplnì ±5mm
Zápis do SD

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

5 Materiálu
Kontrola materiálu, shody s 

dokumenty pøi pøebírání a jeho 
skladování

DL, VV, PD-zaøízení staveni�tì, 
ÈSN 26 9030

Vizuálnì Dodávka SV, M, TDI - Zápis do SD
Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

6 Pracovníkù

Kontrola pracovníkù - prùkazy, 
pro�kolení, certifikáty, zpùsobilost 
(navykové látky), znalost BOZP, 

pracovní povolení

Naøízení vlády è. 362/2005 Sb. 
Naøízení vlády è. 136/2016 Sb. 

BOZP, TP
Vizuálnì

Jednorázovì 
pøi nástupu

SV, M - Zápis do SD
Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

7 Mechanizace a náøadí
Kontrola strojù a náøadí - technický 
stav, po�kození, vhodnost, provozní 

náplnì

TL, TP,                                 
Naøízení vlády è. 378/2001 Sb.

Vizuálnì
Pøed 

zapoèetím 
práce

SV, M, S - Zápis do SD

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

1 Le�ení
Kontrola le�ení - kompletnost, 

mno�ství podlá�ek, zapatkování, 
zavìtrování

TP, TL, ÈSN 73 8101,              
ÈSN EN 12811-1

Vizuálnì
Prùbì�nì pøi 

stavìní
SV, M - Zápis do SD

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

2 BOZP + OOPP
Kontrola BOZP a ochranných 

pomùcek 

Naøízení vlády è. 591/2006 Sb.,                
Naøízení vlády è. 136/2016 Sb. 

TP 
Vizuálnì Dennì SV, M - Zápis do SD

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

3 Odpadù
Kontrola zacházení s odpady, 

umístìní kontejnerù
Zákon è. 185/2001 Sb., TP, 

vá�ní lístek, PD
Vizuálnì Prùbì�nì M Tabulka odpadù v textu Zápis do SD

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

4
Klimatických 
podmínek

Kontrola klimatický podmínek - 
teplota, vítr, srá�ky, viditelnost

Naøízení vlády è. 362/2005 Sb., 
TP 

Vizuálnì, 
mìøením

Dennì M

Teplota 5-30°C,                    
Vítr # 11 ms-1,                 

Srá�ky = 0 mm/h,              
Viditelnost $ 50m 

Zápis do SD

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

5 Povrchu 
Kontrola èistoty povrchu podkladu 

pro ETICS vè. rovinnosti 
ÈSN 73 2901, TP

Vizuálnì, 
stìry

Jednorázovì SV, M
Nesoudr�né èástice                    

a neèistoty, rovinnost 
podkladu 10 mm/ 1 m

Zápis do SD
Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

6 Materiálu

Kontrola pou�ívaných materiálù + 
jeho znehodnocení bìhem 

skladování, lhùta pou�itelnosti, 
expozice polystyrenu UV záøení

PD, TP, TL Vizuálnì
Pøed pou�itím 

materiálu
SV, M, TDI UV záøení max. 14 dnù Zápis do SD

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Název 
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Popis Zdroj
Zpùsob 
kontroly

Èetnost 
kontroly

Provedení 
kontroly

Mìøící parametr Výstup
Vyhovìl/ 

Nevyhovìl
Kontrolu provedl Kontrolu provìøil Kontrolu pøevzal

7 Soudr�nosti podkladu
Kontrola soudr�nosti podkladového 
zdiva - penetrace, odtrhová zkou�ka

PD, TP, ÈSN EN 1542
Vizuálnì, 

mechanicky
Jednorázovì SV, M, EP 80 kPa Zápis do SD

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

8 Místní rovinnost
Kontrola místní rovinnatosti pøi 

lepení polystyrenových    
desek/zdìní lícového zdiva

PD, TP, ÈSN 73 2901 Mìøením Prùbì�nì SV, M

Polystyren ±5 mm/2 m la�,                             
Lícové zdivo ±10 mm/2 m,                 
Kamenné zdivo ±20 mm/2 

m

Zápis do SD
Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

9 Styèných spár Kontrola styèných spár PD, TP, ÈSN 73 2901 Vizuálnì Prùbì�nì SV, M Polystyren 1mm Zápis do SD
Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

10 Vazeb 
Kontrola vazeb desek pøi lepení, 

obkladu pøi zdìní
PD, TP, kladeèský plán,                  

ÈSN 73 2901
Vizuálnì Prùbì�nì SV, M

Desky  $1/3 délky,            
Zdivo =1/2 délky

Zápis do SD
Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

11 Po�kození izolace Kontrola provedení izolace
TP,                                               

ÈSN 73 2901
Vizuálnì Prùbì�nì M

Poru�ení celistvosti desek, 
zmìn�ení prùøezu desky

Zápis do SD
Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

12 Kotvení izolantu
Kontrola kotvení izolantu k 

podkladu 
ÈSN 73 2901, TL kotev Vizuálnì Prùbì�nì M

Kotevní hloubka                 
min. 35 mm

Zápis do SD
Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

13
Zapu�tìní talíøe  
hmo�dinky

Kontrola zapu�tìní talíøe kotevní 
hmo�dinky izolantu

TP Mìøením Prùbì�nì M $2mm Zápis do SD
Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

14
Poètu kotevních 
hmo�dinek

Kontrola poètu a rozmístìní 
kotevních hmo�dínek

TP, kotevní plán,                             
ÈSN 73 2901

Vizuálnì Prùbì�nì M
6 ks/m2 v plo�e,              
8ks/m2 v rozích

Zápis do SD
Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

15
Soudr�nosti 
hmo�dinek

Kontrola soudr�nosti hmo�dinek se 
zdivem výta�nou zkou�kou

TP, TL kotev,                        
ETAG 004+014

Zkou�kou Jednorázovì SV, M 0,5kN Zápis do SD
Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

16 Míchání pojiv
Kontrola míchání pojiv - malta pro 

zdìní, tmel pro lepení
TP, TL pojiv Vizuálnì Prùbì�nì M - Zápis do SD

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

17 Tlou��ky vrstev Kontrola tlou��ky vrstev PD, TP, ÈSN 73 2901
Vizuálnì, 
mìøením

Prùbì�nì M
Dle TP ka�dé vrstvy                 
(bod 4.1.3 této BP)

Zápis do SD
Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

18 Sklenìné tkaniny
Kontrola sklenìné tkaniny - 

pokládka, pøesahy, vyztu�ení rohù 
otvorù + rohù ploch

TP Vizuálnì Prùbì�nì M
Pøesahy $ 100 mm, 

celoplo�né vlo�ení do lepidla, 
krytí tkaniny 1 mm

Zápis do SD
Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

19 Hydroizolace
Kontrola sekundární hydroizolace, 

vè. penetrace dekprimer
TP, TL, PD, ÈSN 73 0606 Vizuálnì Prùbì�nì M

Penetrace celoplo�nì, 
pøesah 80 mm                              

(pøesah podélného spoje        
100 a� 120 mm)

Zápis do SD

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

20 Penetrace
Kontrola penetrace - øedìní, 

aplikace
TP, TL penetrace Vizuálnì Prùbì�nì SV, M

Spotøeba 0,2-0,4 kg/m2           
pøi 1l vody

Zápis do SD
Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

21 Struktury omítky
Kontrola aplikace omítky - 

rovnomìrnost, pøedìly pøi aplikaci
TP, PD Vizuálnì Prùbì�nì SV, M Velikost zrna  + 0,5 mm/m Zápis do SD

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:
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Popis Zdroj
Zpùsob 
kontroly

Èetnost 
kontroly

Provedení 
kontroly

Mìøící parametr Výstup
Vyhovìl/ 

Nevyhovìl
Kontrolu provedl Kontrolu provìøil Kontrolu pøevzal

22 Zalo�ení zdiva
Kontrola zalo�ení 

lícového/kamenného zdiva + 
kontrola zakládací li�ty ve 2NP

TP Vizuálnì Prùbì�nì SV, M
Rovinnatost v 1NP 

±5mm/2m la�, rovinnatost                           
v 2NP ±2mm/2m la�

Zápis do SD
Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

23
Distanèních kotev 
zdiva

Kontrola osazení a hloubky kotvení 
kotev provìtrávaného lícového             

a kamenného zdiva pøes  ETICS
PD, TP, TL kotev

Vizuálnì, 
mìøením

Prùbì�nì M
Hloubka kotvení min.              

25 mm, osazení 8 ks/m2
Zápis do SD

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

24
Výztu�e kamenného 
zdiva

Kontrola výztu�e nadzákladových 
zdí s kamenným obkladem

PD, TP
Vizuálnì, 
mìøením

Prùbì�nì SV, M, TDI
Vìtrací mezera 30 mm, 

svislost 5mm/délka, 
rovinnatost 10 mm/délka

Zápis do SD
Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

25
Zdìní lícového/     
kamenného zdiva

Kontrola zdìní lícového                      
a kamenného zdiva

PD, TP, kladeèský plán
Vizuálnì, 
mìøením

Prùbì�nì SV, M
Lícové zdivo ±10 mm/2 m,                 
Kamenné zdivo ±20 mm/2 

m
Zápis do SD

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

26
Osazení møí�ek, 
tìsnícího provazce

Kontrola osazení vìtracích møí�ek                   
a tìsnícího provazce

PD, TP Vizuálnì Prùbì�nì SV, M
Møí�ky 2 ks/bm, provazec                

po celé délce zdiva
Zápis do SD

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

27 Rozvody ve zdivu
Kontrola rozvodù ve zdivu - svìtla, 

zásuvky, prostupy
TP Vizuálnì Prùbì�nì SV, M, TDI - Zápis do SD

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

28
Provedení krytù  
rolet

Kontrola provedení krytù rolet PD, TP
Vizuálnì, 
mìøením

Prùbì�nì SV, M
Rovinnatost ±2mm/2m la� 

(svislá i vodorovná)
Zápis do SD

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

29
Provedení 
truhláøských prací na 
atikách

Kontrola provedení vìtrané 
vzduchové mezery a záklopu OSB 

deskami
PD, TP

Vizuálnì, 
mìøením

Prùbì�nì M
Rovinnost ±5mm/2m la�, 

svislost 2mm/1m lati
Zápis do SD

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

30 Separaèní vrstvy atik Kontrola separaèní vrsty atik TP, TL
Vizuálnì, 
mìøením

Prùbì�nì M, TDI Pøesahy min. 100 mm Zápis do SD
Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

31 Oplechování
Kontrola provedení oplechování         

atik + parapetù, tahokovu
PD, TP, kladeèský plán,               

ÈSN 73 3610
Vizuálnì, 
mìøením

Prùbì�nì SV, M

Rovinnatost ±5 mm/2 m + 
svislost ±2 mm/1 m  (atiky), 

spád parapetu min. 3°                                    
(5,24 %), pøesah 30 mm

Zápis do SD
Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Název 

M
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Popis Zdroj
Zpùsob 
kontroly

Èetnost 
kontroly

Provedení 
kontroly

Mìøící parametr Výstup
Vyhovìl/ 

Nevyhovìl
Kontrolu provedl Kontrolu provìøil Kontrolu pøevzal

1 Geometrie
Kontrola svislosti, rovinatosti zdiva     

a oplechování

PD, TP,                                    
ÈSN EN 1996-2,                     

ÈSN 73 0212 

Vizuálnì, 
mìøením

Jednorázovì SV, M, TDI

Lícové zdivo ±10 mm/2 m,                 
Kamenné zdivo                
±20 mm/2 m,                   

Rovinnatost atiky               
±5 mm/2 m,                                              

Svislost atiky 2 mm/1 m, 
Spád parapetu min. 3°

Zápis do SD

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

2 Kompletnosti
Kontrola kompletnosti prací                   

a skladby zdiva
PD, TP Vizuálnì Jednorázovì SV, M, TDI - Zápis do SD

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

3 Povrchu
Kontrola èistoty, vzniku trhlin, 

po�kození, celistvosti
PD, TP Vizuálnì Jednorázovì SV, M, TDI - Zápis do SD

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

4 Staveni�tì
Kontrola staveni�tì - èistota,             

finální úprava pøípadnì 
po�kozených povrchù

PD, TP,                              
poèáteèní fotodokumentace

Vizuálnì Jednorázovì SV, M, TDI - Zápis do SD
Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

5 Dokumentù
Kontrola úplnosti dokumentù -            

SD, KZP
PD Vizuálnì Jednorázovì SV, M, TDI - Zápis do SD

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

6 Pøedání práce
Kontrola pøedání dokonèené práce 

investorovi
PD, pøedávací dokumentace Vizuálnì Jednorázovì SV, M, TDI - Zápis do SD

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Jméno:              
Datum:               
Podpis:

Zkratka Význam
TDI Technický dozor investora
SV Stavbyvedoucí
M Mistr
S Strojník
EP Externí pracovník
PD Projektová dokumentace
TP Technologický pøedpis
VV Výkaz výmìr
SD Stavební deník
KZP Kontrolní a zku�ební plán
TL Technický list
ZS Zaøízení staveni�tì
DL Dodací list

Název 

Seznam pou�itých zkratek
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8.2 Seznam pou�itých zdrojù 

Vyhlá�ka è.499/2006 Sb.  - Vyhlá�ka o dokumentaci staveb 
Vyhlá�ka è.268/2009 Sb.  - Vyhlá�ka o technických po�adavcích na stavby 
Vyhlá�ka è.62/2013 Sb. -Vyhlá�ka, kterou se mìní vyhlá�ka è. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb 
Vyhlá�ka è.93/2016 Sb. - Vyhlá�ka o Katalogu odpadù 
Zákon è. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech a o zmìnì nìkterých dal�ích zákonù 
Naøízení vlády è. 101/2005 Sb. - Naøízení vlády o podrobnìj�ích po�adavcích na pracovi�tì 
a pracovní prostøedí 
Naøízení vlády è.136/2016 Sb. - Naøízení vlády, kterým se mìní naøízení vlády è. 591/2006 
Sb., o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci na 
staveni�tích, a naøízení vlády è. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádìní zkou�ek 
z odborné zpùsobilosti 
Naøízení vlády è. 362/2005 Sb. - Naøízení vlády o bli��ích po�adavcích na bezpeènost  
a ochranu zdraví pøi práci na pracovi�tích s nebezpeèím pádu z vý�ky nebo do hloubky 
Naøízení vlády è. 378/2001 Sb. - Naøízení vlády, kterým se stanoví bli��í po�adavky  
na bezpeèný provoz a pou�ívání strojù, technických zaøízení, pøístrojù a náøadí 
Naøízení vlády è.591/2006 Sb. - Naøízení vlády o bli��ích minimálních po�adavcích  
na bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci na staveni�tích 
ÈSN 73 2901 - Provádìní vnìj�ích tepelnì izolaèních kompozitních systémù (ETICS) 
ÈSN 73 2902 - Vnìj�í tepelnì izolaèní kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a pou�ití 
mechanického upevnìní pro spojení s podkladem 
ÈSN P 73 0606 -  Hydroizolace staveb � Povlakové hydroizolace � Základní ustanovení 
ÈSN 73 0210 - Geometrická pøesnost ve výstavbì. Podmínky provádìní. 
ÈSN EN 13163 - Tepelnì izolaèní výrobky pro stavebnictví � Prùmyslovì vyrábìné výrobky 
z pìnového polystyrenu (EPS) � Specifikace 
ÈSN 26 9030 - Manipulaèní jednotky � Zásady pro tvorbu, bezpeènou manipulaci  
a skladování 
ÈSN 73 0606 - Hydroizolace staveb � Povlakové hydroizolace � Základní ustanovení 
ÈSN 73 8101 - Le�ení � Spoleèná ustanovení 
ÈSN EN 12811-1 - Doèasné stavební konstrukce � Èást 1: Pracovní le�ení � Po�adavky  
na provedení a obecný návrh 
ÈSN EN 1542 - Zku�ební metody � Stanovení soudr�nosti odtrhovou zkou�kou 
ETAG 004 - Vnìj�í kontaktní tepelnì izolaèní systémy s omítkou  
ETAG 014 - Plastové kotvy pro ukotvení vnìj�ího kontaktního tepelnì izolaèního systému  
s omítkou 
ÈSN 73 3610 - Navrhování klempíøských konstrukcí 
ÈSN EN 1996-2 - Navrhování zdìných konstrukcí � Èást 2: Volba materiálù, konstruování 
a provádìní zdiva 
ÈSN 73 0212 - Geometrická pøesnost ve výstavbì. Kontrola pøesnosti. 
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8.3 VSTUPNÍ KONTROLA   

8.3.1 Projektové dokumentace 
Provedení kontroly: Stavbyvedoucí a technický dozor investora 

Popis: Kontroluje se správnost, úplnost a platnost projektové dokumentace, a to vèetnì 
souvisejících dokumentù (pø. po�adavkù dotèených orgánù).  
Kontrola probíhá dle vyhlá�ky è.499/2006 Sb., ve znìní pozdìj�í upravující vyhlá�ky 
è.62/2013 Sb.; dále pak dle vyhlá�ky è. 268/2009 Sb.  

Proces kontroly: Vizuálnì, jednorázovì 

8.3.2 Pøevzetí a kontrola pracovi�tì 
Provedení kontroly: Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora 

Popis: Kontrolujete se oplocení (celistvost, umístìní, dodr�ení po�adavkù), pøístupové 
cesty a vstupy (rozmìry, povrch, umístìní výstra�ných tabulí a celkový stav) a skuteèný 
stav pracovi�tì. Provede se fotodokumentace ze strany technického dozoru investora.  
Kontrola probíhá dle naøízení vlády è. 591/2006 Sb., vèetnì pozdìj�í upravujícího 
naøízení vlády è. 136/2016 Sb., dále pak dle projektové dokumentace a technologického 
pøedpisu.  

Proces kontroly: Vizuálnì, jednorázovì 

8.3.3 Zaøízení staveni�tì 
Provedení kontroly: Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora  

Popis: Kontroluje se stávající stav ve�kerého zaøízení staveni�tì a jeho soulad 
s technickým pøedpisem a projektovou dokumentací � výkres zaøízení staveni�tì  
a technická zpráva zaøízení staveni�tì. Kontrolují se zejména pøípojky a rozvody energií 
nutné pro øe�enou etapu výstavby � voda a elektøina, dále pak stav stávajících/zalo�ení 
nových skládek na pozemku a stav staveni�tní komunikace vèetnì rozmístìní zaøízení  
dle projektové dokumentace.  
Kontrola probíhá na základì naøízení vlády è. 101/2005 Sb., dále pak dle projektové 
dokumentace a technologického pøedpisu. 

Proces kontroly: Vizuálnì, jednorázovì 

8.3.4 Pøede�lých prací 
Provedení kontroly: Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora 

Popis: Kontroluje se výstup pøede�lých navazujících prací � zdìní RD + monolitická 
konstrukce galerie, dále pak osazení výplní otvorù a hydroizolace spodní stavby.  
Pro pùdorysné rozmìry je povolená odchylka ± 20 mm/10 m. Pro rovinnost podkladu je 
povolená odchylka ± 20 mm/m (pro kotvení pomocí lepidla a hmo�dinky). Pro osazení 
výplní otvorù je povolená odchylka ± 5 mm.   U hydroizolace spodní stavby se kontroluje 
její správné provedení � natavení v celé délce, správné pøekrytí jednotlivých  
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pásù � min. 80 mm v podélném spoji a 100 a� 120 mm ve spoji èelním a výsledná 
rovinnost natavení, kdy je povolená odchylka max. 10 mm/2 m. 

Kontrola probíhá na základì ÈSN 73 2901, ÈSN P 73 0606, ÈSN 73 0210  
a technologického pøedpisu. 

Proces kontroly: Vizuálnì, mìøením, jednorázovì 

8.3.5 Materiálu 
Provedení kontroly: Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora 

Popis: Kontroluje se shoda materiálu s dokumenty a zpùsoby jeho skladování.  
Z hlediska pøíjmu a shody s dokumenty se jedná o typ, rozmìry/parametry, 
poèet/mno�ství, dodaná hmotnost, datum spotøeby materiálu, �ar�e, oznaèení (polystyren 
� dle EN 13163), neporu�enost obalù (mechanické po�kození).  

Z hlediska skladování je materiál nutno skladovat na rovinì v neporu�ených obalech  
a v prostøedí takovém, aby bylo zamezeno pøístupu mrazu, vody, sluneènímu záøení, 
nadmìrné vlhkosti a mechanickému po�kození.    
Speciální po�adavky na skladování:  
- Polystyren (tepelná izolace): skladování na plocho v objektu RD tak, aby bylo 

zamezeno pøístupu UV záøení a po�kození  
- Výztu�ná tkanina, rohové profily, hydroizolace: skladování v rolích ve svislé poloze 
- Sypký materiál: skladování na urèených skládkách, pøi de�ti zakrýt plachtou 
- Oplechování: nutno zabránit po�kození po�krábáním a manipulací 
- Drobný materiál: skladování v krabicích pouze v uzamykatelném skladu 
- Paletový materiál: tak, aby bylo zamezeno úèinkùm poèasí  
- Volnì lo�ený sypký materiál: v pøirozeném sklonu do vý�ky max. 2 m 

Kontrola probíhá na základì dodacích listù materiálu, výkazu výmìr, projektové 
dokumentace a ÈSN 269030. 

 
Proces kontroly: Vizuálnì, pøi ka�dé dodávce materiálu 

8.3.6 Pracovníkù 
Provedení kontroly: Stavbyvedoucí a mistr 

Popis: Kontrolují se prùkazy pracovníkù, pro�kolení, certifikáty, zpùsobilost pro výkon 
práce (návykové látky, seznámení s pou�ívanými postupy pøi realizaci a pracovní 
povolení) + znalost BOZP.  
Kontrola probíhá na základì naøízení vlády è.362/2005 Sb., naøízení vlády è.136/2016 
Sb., BOZP a technologického pøedpisu. 

Proces kontroly: Vizuálnì, pøi nástupu do práce 
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8.3.7 Mechanizace a náøadí 
Provedení kontroly: Stavbyvedoucí, mistr a strojník 

Popis: Kontroluje se technický stav, pøípadné po�kození, provozní náplnì (úroveò a únik), 
èistota a vhodnost stroje na urèenou práci.  
Kontrola probíhá na základì naøízení vlády è. 378/2001 Sb., technických listù  
a technologického pøedpisu. 

Proces kontroly: Vizuálnì, pøed zapoèetím práce 

 

8.4 MEZIOPERAÈNÍ KONTROLA 

8.4.1 Le�ení 
Provedení kontroly: Stavbyvedoucí a mistr 

Popis: Kontroluje se kompletnost, mno�ství podlá�ek, zapatkování a zavìtrování. Le�ení 
musí obsahovat a mít namontováno ve�keré pøíslu�enství a mít v�echny podlá�ky. 
Montá�ní a demontá�ní práce musí být pozastaveny pokud: je dohlednost men�í ne�  
30 m, je vítr vìt�í ne� 8 m.s-1, pøi bouøi/ de�ti/snì�ení/tvorbì námrazy, pøi teplotì ni��í 
ne� -10 °C a vy��í ne� +50 °C. 
Kontrola probíhá na základì ÈSN 73 8101, ÈSN EN 12811-1, technického listu le�ení  
a technologického pøedpisu. 

Proces kontroly: Vizuálnì, prùbì�nì pøi montá�i 

8.4.2 BOZP + OOPP 
Provedení kontroly: Stavbyvedoucí a mistr 

Popis: Kontroluje se dodr�ování pøedpisù a po�adavkù BOZP, pou�ívání osobních 
ochranných pracovních pomùcek (pracovní obleèení, vhodná obuv) a dodr�ování 
pøedepsaných postupù pøi práci. 
Kontrola probíhá na základì technologického pøedpisu a naøízení vlády è.591/2006 Sb. 
v novém znìní naøízení vlády è.136/2016 Sb. 

Proces kontroly: Vizuálnì, ka�dý den 
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8.4.3 Odpadù 
Provedení kontroly: Mistr 

Popis: Kontroluje se umístìní kontejnerù dle projektové dokumentace a zacházení 
s odpady dle tabulky odpadù: 

 

Identifikaèní 
èíslo 

Název Øe�ení odpadu 

13 02 06 
Syntetické motorové, pøevodové 
a mazací oleje 

Sbìr do plastových nádob + 
likvidace specializovanou firmou 

17 01 Beton, cihly, ta�ky a keramika Odvoz do recyklaèního centra 

17 02 01 Døevo Odvoz do sbìrného dvora 

17 02 03 Plasty 
Sbìr do kontejneru + odvoz do 
sbìrného dvora 

17 03 01 Asfaltové smìsi obsahující dehet Odvoz do sbìrného dvora 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené pod 
èíslem 17 05 03 

Skladování na skládce + odvoz do 
recyklaèního centra 

20 03 01 Smìsný komunální odpad Sbìr do kontejneru + odvoz na 
skládku 

Tabulka 3: Tabulka odpadù vèetnì jejich øe�ení, zdroj: Vyhlá�ka è. 93/2016 Sb. o katalogu odpadù 

Ostatní odpad, který nelze tøídit bude skladován do kontejneru a odvezen na skládku. 
Kontrola probíhá na základì zákona è.185/2001 Sb., technologického pøedpisu a vá�ních 
lístkù. Zatøídìní do kategorií dle vyhlá�ky è.93/2016 Sb.. 

Proces kontroly: Vizuálnì, prùbì�nì 

8.4.4 Klimatických podmínek 
Provedení kontroly: Mistr 

Popis: Kontrolují se klimatické podmínky pro provádìní øe�ené etapy vèetnì jejich 
vyhodnocení dle technologického pøedpisu. Kontrolovaná kritéria: 
- Rychlost vìtru # 11 ms-1 
- Srá�ky = 0 mm 
- Viditelnost $ 50 m 
- Teplota 5�30 °C  
- Prùmìrná teplota nesmí klesnout pod 5 °C, zpùsob mìøení: Teplota se zmìøí 3x dennì 

(v�dy v 7:00, 14:00 a 21:00). Prùmìrná teplota ovzdu�í se pak spoèítá vzorcem:  
(T(7) + T(14) + 2T (21))/4 

Kontrola probíhá na základì technologického pøedpisu a naøízení vlády è.362/2005 Sb. 

Proces kontroly: Vizuálnì + mìøením, ka�dý den 
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8.4.5 Povrchu podkladu 
Provedení kontroly: Stavbyvedoucí a mistr 

Popis: Kontroluje se èistota povrchu podkladu pro ETICS. Podklad musí být bez prachu 
� nesoudr�ných èástic, neèistot/mastnot a prasklin. Musí splòovat podmínky z bodu 8.3.4 
(kontrola pøede�lých prací). V podkladu se nesmí projevovat výraznì zvý�ené hodnoty 
vlhkosti ani savosti. Dále se kontroluje rovinnost podkladu � limitní hodnota 10 mm/ 1m. 
Kontrola probíhá na základì technologického pøedpisu a ÈSN 73 2901. 

Proces kontroly: Vizuálnì + stìry, jednorázovì  

8.4.6 Materiálu 
Provedení kontroly: Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora 

Popis: Prùbì�ná kontrola pou�ívaných materiálù. Kontroluje se znehodnocení, 
po�kození, skladování a zbývající lhùta pou�itelnosti materiálu. U polystyrenu se navíc 
dùkladnì kontroluje pøípadná expozice UV záøení. Maximální doba vystavení 
polystyrenu UV záøení je 14 dnù.  
Kontrola probíhá na základì projektové dokumentace, technologického pøedpisu  
a technických listù pou�ívaných materiálù. 

Proces kontroly: Vizuálnì, pøed pou�itím materiálu 

8.4.7 Soudr�nosti podkladu 
Provedení kontroly: Stavbyvedoucí, mistr a externí pracovník 

Popis: Kontroluje se soudr�nost podkladového zdiva tzv. odtrhovou zkou�kou. Principem 
odtrhové zkou�ky, resp. zkou�ky pøídr�nosti lepícího tmelu k podkladu je urèení kolmé 
síly nutné k odtr�ení terèe lepeného na tmel. Výstupem je potom hodnota pøídr�nosti 
vypoètená jako podíl zji�tìné maximální síly a plochy testovacího terèe. Zaznamenává se 
kritická síla, zpùsob a místo poru�ení. Zkou�ku provede zamìstnanec specializované 
firmy, který na konci zkou�ky pøedá protokol o zkou�ce, který se archivuje do stavebního 
deníku. Dle ÈSN 732901 je doporuèená prùmìrná hodnota soudr�nosti podkladu 
minimálnì 200 kPa, s tím, �e nejmen�í ze zji�tìných hodnot nesmí být ni��í ne� 80 kPa.  
Dále se kontroluje penetrace, a to zejména øedìní a aplikace. 
Kontrola probíhá na základì ÈSN EN 1542, projektové dokumentace a technologického 
pøedpisu. 

Proces kontroly: Vizuálnì, mechanicky, jednorázovì 
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8.4.8 Místní rovinnosti 
Provedení kontroly: Stavbyvedoucí a mistr 

Popis: Kontrola místní rovinnosti pøi zakládání/lepení polystyrenových desek a zdìní 
lícového/kamenného zdiva. Kontroluje se rovinnost zalo�ení a prùbì�ná rovinnost.  
Pro polystyrenové desky je maximální odchylka ±5 mm/2 m. Pro zdìní lícových cihel  
je odchylka ± 10 mm/2 m. Pro zdìní kamenného zdiva je kvùli nerovnostem danými 
charakterem obkladu maximální povolená odchylka mìøená na rovném podkladu  
(pø. kus OSB desky nebo stavební øezivo ro�tu) a je rovna ±20 mm/2 m.  
Kontrola probíhá na základì projektové dokumentace, technologického pøedpisu  
a ÈSN 73 2901. 

Proces kontroly: Mìøením, prùbì�nì 

8.4.9 Styèných spár 
Provedení kontroly: Stavbyvedoucí a mistr 

Popis: Kontrolují se rozmìry styèných spár. Desky polystyrenu se musí lepit v�dy tìsnì 
na sraz. Spáry men�í ne� 4 mm je nutno vyplnit pìnou dle doporuèení výrobce systému 
ETICS. Tento krok vyplnìní musí být tak, aby byla zachována celková rovinnost 
systému. Rozmìry styèných spár u lícového nebo kamenného zdiva budou na místì 
urèeny architektem a odsouhlaseny investorem. 
Kontrola probíhá na základì projektové dokumentace, technologického pøedpisu, ÈSN 
73 2901 a dohodì architekta s investorem. 

Proces kontroly: Vizuálnì, prùbì�nì 

8.4.10 Vazeb 
Provedení kontroly: Stavbyvedoucí a mistr 

Popis: Kontrolují se vazby pøi lepení polystyrenových desek a obkladu pøi zdìní.  
U polystyrenových desek je pøedepsaná minimální vazba 1/3 desky s tím, �e na náro�ích 
se støídají vazby po øadách s pøesahem v�dy o tlou��ce izolantu.  
U lícových cihel je dána pevná hodnota vazby, a to polovina lícové cihly. Tato hodnota 
respektuje finální vzhled zdiva. 
U kamenného zdiva není vazba pevnì urèena. Vazbu urèuje na místì architekt 
s kameníkem. 
Kontrola probíhá na základì ÈSN 73 2901, projektové dokumentace, technologického 
pøedpisu a kladeèského plánu. 

Proces kontroly: Vizuálnì, prùbì�nì 
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8.4.11 Po�kození izolace 
Provedení kontroly: Mistr 

Popis: Kontroluje se po�kození izolace v prùbìhu kompletace systému ETICS.  
Jedná se zejména o po�kození vlivem zmen�ení prùøezu nebo poru�ení celistvosti desky. 
Kontrola probíhá na základì ÈSN 73 2901 a technologického pøedpisu 

Proces kontroly: Vizuálnì, prùbì�nì 

8.4.12 Kotvení izolantu 
Provedení kontroly: Mistr 

Popis: Kontroluje se hloubka kotvení izolantu k podkladu pomocí fasádních hmo�dinek. 
Limitní hodnota pro kotvení je 35 mm. Hloubka vrtání musí být provedena v�dy  
o 10 mm del�í ne� kotvení. Po�kozenou, nebo jinak znehodnocenou hmo�dinku je mo�né 
nahradit v blízkosti novou. Samotná po�kozená hmo�dinka se vyjme a je nutné vzniklý 
otvor zaplnit pìnou. 
Kontrola probíhá na základì technického listu výrobce hmo�dinek a ÈSN 73 2901. 

Proces kontroly: Vizuálnì (lze i mìøením), prùbì�nì 

8.4.13 Zapu�tìní talíøe hmo�dinky 
Provedení kontroly: Mistr 

Popis: Kontroluje se zapu�tìní talíøe kotevní hmo�dinky do izolantu. Minimální hodnota 
zapu�tìní talíøe je 2 mm pod vnìj�í líc tepelné izolace. 
Kontrola probíhá na základì technologického pøedpisu. 

Proces kontroly: Mìøením, prùbì�nì 

8.4.14 Poètu kotevních hmo�dinek 
Provedení kontroly: Mistr 

Popis: Kontroluje se poèet hmo�dinek v plo�e a rozích izolantu. V plo�e izolantu musí 
být optimálnì 6 ks/m2 a v rozích 8 ks/m2.  
Kontrola probíhá na základì technologického pøedpisu, kotevního plánu  
a ÈSN 73 2901. 

Proces kontroly: Vizuálnì, prùbì�nì 
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8.4.15 Soudr�nosti hmo�dinek 
Provedení kontroly: Stavbyvedoucí a mistr 

Popis: Kontroluje se soudr�nost hmo�dinek se zdivem tzv. výta�nou zkou�kou. Pou�ité 
hmo�dinky musí být kategorie pou�ití C -tj. hmo�dinky pro pou�ití do dutého nebo 
dìrovaného zdiva + A -tj. hmo�dinky pro pou�ití do betonu. Pro ovìøení soudr�nosti 
hmo�dinek je nutné zaøídit odborný servis vy�kolenými externími pracovníky,  
kteøí pou�ijí pouze správnì kalibrované a certifikované pomùcky. Zkou�ky provedou  
dle ETAG 004 a 014 a vystaví protokol o výta�né zkou�ce.  
Zkou�ka je úspì�ná, pokud výsledná hodnota zkou�ek proti vyta�ení kotev z profilù je 
nejménì 0,5kN. Rychlost namáhání v tahu by mìla být optimálnì 20 mm za minutu. 
Kontrola probíhá na základì technologického pøedpisu, technického listu kotev  
a pøedpisù ETAG. 

Proces kontroly: Zkou�kou, jednorázovì 

8.4.16 Míchání pojiv 
Provedení kontroly: Mistr 

Popis: Kontroluje se míchání malty pro zdìní a tmelu pro lepení � mno�ství a postup. 
Kontrola probíhá na základì technologického pøedpisu a technických listù jednotlivých 
pojiv. 

Proces kontroly: Vizuálnì, prùbì�nì 

8.4.17 Tlou��ky vrstev 
Provedení kontroly: Mistr 

Popis: Kontroluje se tlou��ka jednotlivých vrstev (pø. lepícího tmelu a zdícího pojiva). 
Kontrola probíhá na základì projektové dokumentace, technologického pøedpisu  
(souèást této BP, bod 4.1.3 � Skladby konstrukcí) a ÈSN 73 2901. 

Proces kontroly: Vizuálnì, prùbì�nì 

8.4.18 Sklenìné tkaniny 
Provedení kontroly: Mistr 

Popis: Kontroluje se práce se sklenìnou tkaninou � její pokládka, pøesahy, vyztu�ení rohù 
otvorù (diagonální vyztu�ení + rohové profily) a stykù rùzných druhù izolantu (pø. XPS 
+ EPS). Je nutné dodr�et zejména minimální pøesah pasù tkaniny 100 mm a správné 
umístìní ve zpevòované vrstvì (pravidlo 2/3 a 1/3, tzn. �e tkanina se nachází 
v optimálním pøípadì 1/3 pod povrchem). Minimální pøedepsané krytí tkaniny je 1 mm. 
Kontrola probíhá na základì technologického pøedpisu.  

Proces kontroly: Vizuálnì, prùbì�nì 
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8.4.19 Hydroizolace 
Provedení kontroly: Mistr 

Popis: Kontroluje se aplikace asfaltové emulze (penetrace) Dekprimer. Dále se kontroluje 
aplikace (natavování) asfaltových pásù Glastek 40 special mineral. Pøesah optimálnì 80 
mm + pøesah podélného spoje optimálnì 100 a� 120 mm + provedení lepení a zahlazení 
spojù vèetnì hydroizolace zapravených tepelných mostù  
(pø. u zakládacích nerezových li�t ve 2. NP). 

Proces kontroly: Vizuálnì 

8.4.20 Penetrace 
Provedení kontroly: Stavbyvedoucí s mistrem 

Popis: Kontroluje se øedìní a dùkladnost aplikace penetrace na podklad. 
Kontrola probíhá na základì technologického pøedpisu a technického listu penetrace 
(spotøeba 0,2-0,4 kg/m2 pøi 1 l vody). 

Proces kontroly: Vizuálnì, prùbì�nì 

8.4.21 Struktury omítky 
Provedení kontroly: Stavbyvedoucí a mistr 

Popis: Kontroluje se aplikace omítky � její rovnomìrnost, viditelné pøedìly pøi aplikaci, 
nerovnosti, �mouhy a rýhy. Ostatní konstrukce musí být dùkladnì kryty pøed zneèi�tìním 
pøi aplikaci omítky. Limitní rovinnost omítky = velikost zrna + 0,5 mm/ m. 
Kontrola probíhá na základì projektové dokumentace a technologického pøedpisu. 

Proces kontroly: Vizuálnì, prùbì�nì 

8.4.22 Zalo�ení zdiva 
Provedení kontroly: Stavbyvedoucí a mistr 

Popis: Kontroluje se zalo�ení lícového/kamenného zdiva a zakládací li�tì pro lícové 
zdivo ve 2NP. Pro 1NP je povolená odchylka rovinnosti ±5 mm/2 m. Pro 2NP  
je povolená odchylka rovinnosti ± 2 mm/2 m.  
Kontrola probíhá na základì technologického pøedpisu. 

Proces kontroly: Vizuálnì, prùbì�nì 

8.4.23 Distanèních kotev zdiva 
Provedení kontroly: Mistr 

Popis: Kontroluje se osazení a hloubka kotvení kotev provìtrávaného lícového 
a kamenného zdiva pøes systém ETICS. Je nutné dodr�et optimální poèet kotev,  
který je 8 ks/m2 a hloubku kotvení minimálnì 25 mm + o 10 mm hlub�í vrtání. 
Kontrola probíhá na základì PD, technologického pøedpisu a kladeèského plánu. 

Proces kontroly: Vizuálnì, mìøením, prùbì�nì 
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8.4.24 Výztu�e kamenného zdiva 
Provedení kontroly: Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora 

Popis: Kontrola výztu�e nadzákladových zdí s kamenným obkladem. Je nutné dodr�et  
30 mm vìtrací mezeru, svislost 5 mm/délka, rovinnost 10 mm/na délku, navázání 
jednotlivých polí sítì.  
Kontrola probíhá na základì projektové dokumentace a technologického pøedpisu. 

Proces kontroly: Vizuálnì, mìøením, prùbì�nì 

8.4.25 Zdìní lícového a kamenného zdiva 
Provedení kontroly: Stavbyvedoucí, mistr a architekt 

Popis: Kontroluje se prùbìh zdìní lícového a kamenného zdiva. Skladbu a vazby 
jednotlivých sekcí øídí architekt. Pro zdìní lícových cihel je odchylka ± 10 mm/2 m.  
Pro zdìní kamenného zdiva je kvùli nerovnostem danými charakterem obkladu 
maximální povolená odchylka mìøená na rovném podkladu (pø. kus OSB desky nebo 
stavební øezivo ro�tu) a je rovna ±20 mm/2 m.  
Kontrola probíhá na základì projektové dokumentace, technologického pøedpisu, 
kladeèského plánu a návrhu architekta. 

Proces kontroly: Vizuálnì, mìøením, prùbì�nì 

8.4.26 Osazení møí�ek, tìsnícího provazce 
Provedení kontroly: Stavbyvedoucí a mistr 

Popis: Kontroluje se osazení møí�ek a tìsnícího provazce. Nerezové vìtrací møí�ky se 
osazují v�dy ka�dou 2 spáru, tj. cca ka�dých 500 mm. Tìsnící provazec se osazuje mezi 
poslední øadou lícového zdiva nebo kamenného zdiva a fasádní omítkou po celé délce. 
Kontrola probíhá na základì projektové dokumentace a technologického pøedpisu. 

Proces kontroly: Vizuálnì, prùbì�nì 

8.4.27 Rozvody ve zdivu 
Provedení kontroly: Stavbyvedoucí, mistr a technický dovoz investora 

Popis: Kontrolují se rozvody ve zdivu, konkrétnì pak rozvody svìtel, elektøiny, prostupy 
a vedení elektronického zabezpeèení budovy.  
Kontrola probíhá na základì technologického pøedpisu a plánù dotèených profesí. 

Proces kontroly: Vizuálnì, prùbì�nì 

8.4.28 Provedení krytù rolet 
Provedení kontroly: Stavbyvedoucí a mistr 

Popis: Kontrola provedení a úplnosti krytù rolet. Kontroluje se zejména osazení lícových 
páskù, celkové rovinnost (± 2 mm/2 m) a zakrytí pøesahù. 
Kontrola probíhá na základì projektové dokumentace a technologického pøedpisu. 

Proces kontroly: Vizuálnì, mìøením, prùbì�nì 
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8.4.29 Provedení truhláøských prací na atikách 
Provedení kontroly: Mistr  

Popis: Kontrola provedení truhláøských prací na atikách, zejména pak provedení  
a kotvení vìtrané vzduchové mezery pro vytvoøení provìtrávané atiky a záklopù  
OSB deskami. Kontroluje se rovinnost ±5 mm/2 m a svislost ±2 mm/1 m.  
Kotvení minimálnì 4 ks/ bm.  
Kontrola probíhá na základì projektové dokumentace a technologického pøedpisu.  

Proces kontroly: Vizuálnì, mìøením, prùbì�nì 

8.4.30 Separaèní vrstvy atik 
Provedení kontroly: Mistr a technický dozor investora 

Popis: Kontroluje se pokládka separaèní vrstvy atik. Je nutno dodr�et správnou orientaci 
nopù, pøesah minimálnì 100 mm a vyvarovat se mechanickému po�kození vrstvy  
pøi pokládání.  
Kontrola probíhá na základì technologického pøedpisu a technického listu výrobce.  

Proces kontroly: Vizuálnì, mìøením, prùbì�nì 

8.4.31 Oplechování 
Provedení kontroly: Stavbyvedoucí a mistr 

Popis: Kontroluje se provedení oplechování atik vèetnì provedení parapetù. Je nutno 
dodr�et rovinnost ±5 mm/2 m, svislost ±2 mm/1 m a minimální spád parapetù  
3° (tj. 5,24 %) smìrem do exteriéru s minimálním pøesahem 30 mm. Spojovací prvky 
maximálnì 25 mm. Maximální odchylka rovinnosti na délku je 10 mm. 
Kontrola probíhá na základì projektové dokumentace technologického pøedpisu  
a kladeèského plánu. Dále se pak kontroluje osazení prvkù tahokovu pro vytvoøení 
vìtrané vzduchové mezery � maximální pøípustná mezera 1 mm. 

Proces kontroly: Vizuálnì, mìøením, prùbì�nì 

 

8.5 VÝSTUPNÍ KONTROLA 

8.5.1 Geometrie 
Provedení kontroly: Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora 

Popis: Kontroluje se výsledná geometrie zdiva a atik, tj. svislost a rovinnost. Pro oba 
parametry u lícového zdiva je rozhodující hodnota ±10 mm/2 m. Pro kamenné zdivo je 
rozhodující hodnota ±20 mm/2 m. Pro rovinnost atiky platí hodnota ±5 mm/2 m  
a ± 2 mm/1 m pro svislost. Postup mìøení rovinnosti u kamenného zdiva je popsán v bodì 
8.4.8. Limitní rovinnost omítky = velikost zrna + 0,5 mm/m. 
Kontrola probíhá na základì projektové dokumentace, technologického pøedpisu, ÈSN 
EN 1996-2 a ÈSN 73 0212. 

Proces kontroly: Vizuálnì, mìøením, jednorázovì 
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8.5.2 Kompletnosti 
Provedení kontroly: Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora 

Popis: Kontroluje se výsledná kompletnost provedení v�ech prací v této etapì  
vè. skladby zdiva.  
Kontrola probíhá na základì projektové dokumentace a technologického pøedpisu. 

Proces kontroly: Vizuálnì, jednorázovì 

8.5.3 Povrchu 
Provedení kontroly: Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora 

Popis: Kontroluje se výsledná èistota povrchù, pøípadný vznik trhlin/po�kození  
a celkové celistvost prací. 
Kontrola probíhá na základì projektové dokumentace a technologického pøedpisu. 

Proces kontroly: Vizuálnì, jednorázovì 

8.5.4 Staveni�tì 
Provedení kontroly: Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora 

Popis: Kontroluje se výsledný stav staveni�tì, zejména jeho èistota, úprava staveni�tì  
po dokonèení prací a pøípadná oprava po�kozených povrchù bìhem etapy. 
Kontrola probíhá na základì projektové dokumentace, technologického pøedpisu  
a fotodokumentace staveni�tì pøed zaèátkem etapy. 

Proces kontroly: Vizuálnì, jednorázovì 

8.5.5 Dokumentù 
Provedení kontroly: Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora 

Popis: Kontroluje se výsledná úplnost v�ech dotèených dokumentù, zejména vyplnìní 
stavebního deníku a kontrolního a zku�ebního plánu. 
Kontrola probíhá na základì projektové dokumentace. 

Proces kontroly: Vizuálnì, jednorázovì 

8.5.6 Pøedání práce 
Provedení kontroly: Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora 

Popis: Kontroluje se a provede se pøedání dokonèené práce/etapy investorovi. 
Kontrola probíhá na základì projektové a pøedávací dokumentace. 

Proces kontroly: Vizuálnì, jednorázovì 
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9.1 Obecné ustanovení 

 Pøi realizaci øe�ené etapy novostavby rodinného domu ve Velké Bystøici musí být 
dodr�ovány zejména po�adavky: 

 Naøízení vlády è.591/2006 Sb. o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpeènost  
a ochranu zdraví pøi práci na staveni�tích vèetnì doplòujícího naøízení vlády è.136/2016 
Sb. Naøízení vlády, kterým se mìní naøízení vlády è. 591/2006 Sb. 
 Naøízení vlády 362/2005 Sb. o bli��ích po�adavcích na bezpeènost a ochranu zdraví 
pøi práci na pracovi�tích s nebezpeèím pádu z vý�ky nebo do hloubky 
 Naøízení vlády è. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bli��í podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostøedkù  
 Zákon è. 309/2006 Sb. kterým se upravují dal�í po�adavky bezpeènosti a ochrany 
zdraví pøi práci  

 
Pozn. 

Kurzíva à citovaný text právního pøedpisu 
Bì�ný text à vlastní øe�ení problematiky 

9.2 Naøízení vlády è.591/2006 Sb. vèetnì doplòujícího naøízení vlády 
è.136/2016 Sb. 

 Naøízení vlády o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpeènost a ochranu zdraví 
pøi práci na staveni�tích, s úèinností od 1.1.2007 (591/2006 Sb.) 
+ 
 Naøízení vlády, kterým se mìní naøízení vlády è. 591/2006 Sb., o bli��ích 
minimálních po�adavcích na bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci na staveni�tích,  
a naøízení vlády +è. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádìní zkou�ek z 
odborné zpùsobilosti, s úèinností od 27.4.2016    (136/2016 Sb.) 

9.2.1 Pøíloha è.1 - Dal�í po�adavky na staveni�tì  

Èást I, bod 1, písmeno a 
 Staveni�tì v zastavìném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do vý�ky 
nejménì 1,8 m. Pøi vymezení staveni�tì se bere ohled na související pøilehlé prostory  
a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejménì 
naru�it. Náhradní komunikace je nutno øádnì vyznaèit a osvìtlit. 

 Staveni�tì je v souèasnosti oploceno ze stran stávajících sousedù do vý�ky 1,8 m  
a pro úèely výstavby je ze zbylých stran ji� oploceno mobilním oplocením. Toto oplocení 
je kompletováno ze segmentù vysokých 2 m a �irokých 3,5 m do tì�kých plastových 
patek. Na staveni�tì jsou 2 vstupy tvoøené pletivem a støedovým zámkem. Západní brána 
je �iroká 6,2 m a východní 7,5 m. Náhradní komunikace nejsou navr�eny.  
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Èást I, bod 2 a 4 
2à  Zhotovitel urèí zpùsob zabezpeèení staveni�tì proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí oznaèení hranic staveni�tì tak, aby byly zøetelnì rozeznatelné  
i za sní�ené viditelnosti, a stanoví lhùty kontrol tohoto zabezpeèení. Zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznaèen bezpeènostní znaèkou) na v�ech 
vstupech, a na pøístupových komunikacích, které k nim vedou. 
4à Vjezdy na staveni�tì pro vozidla musí být oznaèeny dopravními znaèkami), 
provádìjícími místní úpravu provozu vozidel na staveni�ti. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznaèen bezpeènostní znaèkou) na v�ech vjezdech,  
a na pøístupových komunikacích, které k nim vedou. 

Oba staveni�tní vstupy budou opatøeny patøiènými výstra�nými a informaèními 
tabulemi (Obr. 72). Na západní stranì staveni�tì je umístìna informaèní tabule  
o umístìní hlavního vypínaèe elektøiny (Obr. 74). Na východní stranì staveni�tì, u bunìk 
zamìstnancù je umístìna informaèní tabule o umístìní lékárnièky pro první pomoc  
pøi úrazu (Obr. 73). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Obr. 71: Informaèní tabule, pøevzato z [24] 

Obr. 73: Informaèní tabule, 
pøevzato z [51] 

Obr. 72: informaèní 
tabule první pomoci, 

pøevzato z [51] 
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Èást I, bod 6 
 Po celou dobu provádìní prací na staveni�ti musí být zaji�tìn bezpeèný stav 
pracovi�� a dopravních komunikací; po�adavky na osvìtlení stanoví zvlá�tní právní 
pøedpis). 

 Stav pracovi�� a staveni�tní komunikace bude kontrolován prùbì�nì 
stavbyvedoucím a zapisován do stavebního deníku. Osvìtlení není pro staveni�tì 
navr�eno. 

Èást I, bod 7 
 Pøístup na jakoukoli plochu, která není dostateènì únosná, je povolen pouze,  
pokud je vhodným technickým zaøízením nebo jinými prostøedky zaji�tìno bezpeèné 
provedení práce, popøípadì umo�nìn bezpeèný pohyb po této plo�e. 

 Zaøízení staveni�tì, skladovací plochy a staveni�tní komunikace je vybudována  
a vyrovnána na betonovém recyklátu tl. min. 80 mm s geotextílií tak, aby po ukonèení 
prací bylo mo�né tyto plochy bez potí�í odstranit. 

Èást I, bod 8 
 Materiály, stroje, dopravní prostøedky a bøemena pøi dopravì a manipulaci  
na staveni�ti nesmí ohrozit bezpeènost a zdraví fyzických osob zdr�ujících se na staveni�ti, 
popøípadì jeho bezprostøední blízkosti. 

 Ve�kerá doprava po staveni�ti musí dodr�ovat stanovená pravidla bezpeèného 
provozu na staveni�ti, tj. maximální rychlost 5 km/h, opatrnost pøi pohybu, bezpeèný 
pøesun a manipulace s materiálem. 

Èást II, bod 1 
 Doèasná zaøízení pro rozvod energie na staveni�ti musí být navr�ena, provedena  
a pou�ívána takovým zpùsobem, aby nebyla zdrojem nebezpeèí vzniku po�áru  
nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostateènì chránìny pøed nebezpeèím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba doèasného zaøízení pro rozvod energie  
a ochranných zaøízení musí odpovídat druhu a výkonu rozvádìné energie, podmínkám 
vnìj�ích vlivù a odborné zpùsobilosti fyzických osob, které mají pøístup k souèástem 
zaøízení. Rozvody energie, existující pøed zøízením staveni�tì, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelnì oznaèeny. 

 Doèasné rozvody elektrické energie byly dimenzovány a provedeny specializovanou 
firmou. Rozvody jsou ulo�eny v chránièkách kopoflex 40 po povrchu. Pouze v místech 
køí�ení se staveni�tní komunikací jsou zakopány pod zemí tak,  
aby nemohlo dojít k jejich po�kození. Existující rozvody energie nebyly pøed zaèátkem 
výstavby zji�tìny.  
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Èást II, bod 2 
 Doèasná elektrická zaøízení na staveni�ti musí splòovat normové po�adavky  
a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 
Hlavní vypínaè elektrického zaøízení musí být umístìn tak, aby byl snadno pøístupný, musí 
být oznaèen a zabezpeèen proti neoprávnìné manipulaci a s jeho umístìním musí být 
seznámeny v�echny fyzické osoby zdr�ující se na staveni�ti. Pokud se na staveni�ti 
nepracuje, musí být elektrická zaøízení, která nemusí zùstat z provozních dùvodù zapnuta, 
odpojena a zabezpeèena proti neoprávnìné manipulaci. 

 Firma, která provádìla doèasné rozvody energie bude zodpovìdná za pravidelnou 
kontrolu a revizi rozvodù tak, aby nedo�lo ke zranìní osob nebo znemo�nìní prací vlivem 
výpadku energie.  Hlavní vypínaè bude situován na západní stranì staveni�tì u vjezdové 
brány tak, aby byl snadno pøístupný a dostateènì zabezpeèený. 

Èást III, bod 1 
Pohyblivá nebo pevná pracovi�tì nacházející se ve vý�ce nebo hloubce musí být 

pevná a stabilní s ohledem na 
a) poèet fyzických osob, které se na nich souèasnì zdr�ují, 
b) maximální zatí�ení, které se mù�e vyskytnout, a jeho rozlo�ení, 
c) povìtrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

Mobilní le�ení musí být dostateènì kvalitnì montováno a udr�ováno v stavu 
vhodném pro bezpeènou práci za daných podmínek. 

Èást III, bod 3 
Zhotovitel zaji��uje provádìní odborných prohlídek pracovi�tì zpùsobem  

a v intervalech stanovených v prùvodní dokumentaci, v�dy v�ak po zmìnì polohy  
a po mimoøádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

Kontrola le�ení bude probíhat v�dy po zmìnì stanovi�tì. 

Èást III, bod 6 
Pøi pøeru�ení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatøení k ochranì 

bezpeènosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatøeních. 

Pøi pøeru�ení prací budou stroje a materiál umístìny na pùvodní místo do bezpeèné 
polohy a zabezpeèeny proti pohybu a po�kození. 

Èást III, bod 8 
V místech s nebezpeèím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z vý�ky nebo  

do hloubky zaji��uje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovi�ti 
osamocenì byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro pøípad nehody a stanoví úèinnou 
formu dohledu pro potøebu vèasného poskytnutí první pomoci. 

Pravidla dorozumívání a dohledu pro pøípad nehody budou stanovena 
stavbyvedoucím nebo mistrem pøed zapoèetím ka�dé práce.  
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9.2.2 Pøíloha è.2 - Bli��í minimální po�adavky na bezpeènost a ochranu zdraví 
pøi provozu a pou�ívání strojù a náøadí na staveni�ti 

Èást I, bod 1 
  Pøed pou�itím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními  
a pracovními podmínkami majícími vliv na bezpeènost práce, jimi� jsou zejména únosnost 
pùdy, pøejezdù a mostù, sklony pojezdové roviny, ulo�ení podzemních vedení technického 
vybavení, popøípadì jiných podzemních pøeká�ek, umístìní nadzemních vedení  
a pøeká�ek. 

  Obsluha bude pøed zapoèetím prací seznámena se v�emi aspekty práce. 

Èást I, bod 2 
 Pøi provozu stroje obsluha zaji��uje stabilitu stroje v prùbìhu v�ech pracovních 
èinností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závìsy, jsou v pracovní poloze 
nastaveny v souladu s návodem k pou�ívání a zaji�tìny proti zaboøení, posunutí  
nebo uvolnìní. 

 Kontejnerová tøídící jednotka bude zprovoznìna a stabilizována výrobcem.  
Obsluha manipulátoru bude seznámena s pracovními mo�nostmi stroje. 

Èást I, bod 5 
 Pøi pou�ití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje  
v souladu s podmínkami stanovenými podle zvlá�tních právních pøedpisù); dohled a podle 
okolností té� bezpeènost provozu na pozemních komunikacích zaji��uje dostateèným 
poètem zpùsobilých fyzických osob, které pøi této èinnosti u�ívají jako osobní ochranný 
pracovní prostøedek výstra�ný odìv s vysokou viditelností. Pøi oznaèení pøeká�ky provozu 
na pozemních komunikacích se øídí ustanoveními zvlá�tních právních pøedpisù). 

 Pokud nastane situace, �e manipulátor bude muset skládat materiál z nákladního 
automobilu mimo oblast staveni�tì, bude povìøen jeden pracovník, který bude dohlí�et 
na okolí manipulátoru, zejména na nepovolané osoby a ostatní zástavbu v okolí. 

Èást II, bod 3 
 Pøi pou�ití více strojù na jednom pracovi�ti je mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedo�lo ke vzájemnému ohro�ení provozu strojù. 

 Strojníci budou vzájemnì komunikovat vysílaèkou a udr�ovat bezpeènou vzdálenost 
strojù. 

Èást II, bod 4, 6 a 7   
4à Pøi jízdì ze svahu a pøi práci na svahu obsluha stroje pou�ívá bezpeènou techniku 
jízdy tak, aby nedo�lo k nebezpeènému posunutí tì�i�tì stroje a ztrátì jeho stability. 
6à Pøi jízdì stroje s nalo�eným materiálem je pracovní zaøízení ustaveno, pøípadnì 
zaji�tìno v pøepravní poloze tak, aby nedo�lo k nebezpeèné ztrátì stability stroje  
a omezení výhledu obsluhy.  
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7à  Obsluha stroje neopou�tí své místo, ani� by bylo pracovní zaøízení stroje spu�tìno 
na zem, popøípadì na podlo�ku na zemi nebo umístìno v pøedepsané pøepravní poloze  
a zaji�tìno v souladu s návodem k pou�ívání. 

 Strojníci budou dùkladnì seznámeni s pracovními a technickými mo�nostmi strojù  
a terénem staveni�tì.  

Èást III, bod 1  
  Pøed uvedením do provozu musí být míchaèka øádnì ustavena a zaji�tìna  
v horizontální poloze. 

 Míchaèka bude provozována na pevném podkladu ve stabilní poloze,  
a to na spodním prostranství dle výkresu zaøízení staveni�tì. 

Èást III, bod 2 a 3 
2à  Míchaèka smí být plnìna pouze pøi rotujícím bubnu. 
3à  Pøi ruèním vhazování slo�ek smìsi do míchaèky lopatou je zakázáno zasahovat  
do rotujícího bubnu. 

 Obsluha míchaèky bude pouèena o postupu práce. 

Èást III, bod 4 
 Buben míchaèky není dovoleno èistit za chodu náøadím nebo pøedmìty dr�enými  
v ruce. Konce ruèního náøadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 

 Èi�tìní míchaèky po práci bude probíhat pouze pøi vypnutém stroji. 

Èást VII, bod 3 
Spojovat hadice mezi sebou navzájem a s pevným potrubím lze jen nepo�kozenými  

a k tomu urèenými spojkami a koncovkami. 

Povìøený pracovník pøed spojováním prohlédne ve�keré hadice a spojovací materiál. 

Èást VII, bod 4 
V prùbìhu pøeèerpávání obsluha sleduje stavoznak zásobníku, aby nedo�lo k jeho 

pøeplnìní. 

 Povìøený pracovník bude hlídat rysku na zásobníku vody. 

Èást XIV, bod 1 
Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zji�tìné  

v prùbìhu pøedchozího provozu nebo pou�ívání stroje a s pøípadnými závadami je øádnì 
seznámena i støídající obsluha. 

Závady a provozní odchylky budou zaznamenávány do stavebního deníku  
a v nejbli��í mo�né dobì odstranìny. V pøípadì závady ohro�ující bezpeèí okolí bude 
povinností okam�itì pozastavit práci a závadu odstranit. 
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Èást XIV, bod 2, 3 a 4 
2à  Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukonèení práce zaji�tìn v souladu  
s návodem k pou�ívání, napøíklad zakládacími klíny, pracovním zaøízením spu�tìným  
na zem nebo zaøazením nejni��ího rychlostního stupnì a zabrzdìním parkovací brzdy. 
Rovnì� pøi pøeru�ení práce musí být stroj zaji�tìn proti samovolnému pohybu alespoò 
zabrzdìním parkovací brzdy nebo pracovním zaøízením spu�tìným na zem. 
3à Po ukonèení práce a pøi jejím pøeru�ení musí být proti samovolnému pohybu 
zaji�tìno i pracovní zaøízení stroje jeho spu�tìním na zem nebo umístìním do pøepravní 
polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k pou�ívání. 
4à  Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, �e nemù�e v pøípadì potøeby 
okam�itì zasáhnout, uèiní v souladu s návodem k pou�ívání opatøení, která zabrání 
samovolnému spu�tìní stroje a jeho neoprávnìnému u�ití jinou fyzickou osobou, jako 
 jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíèe ze spínací skøíòky nebo uzamknutí ovládání stroje. 

Pracovníci budou seznámeni s povinnostmi u�ívání jednotlivých strojù. 

Èást XIV, bod 5 
Stroj musí být odstaven na vhodné stanovi�tì, kde nezasahuje do komunikací,  

kde není ohro�ena stabilita stroje a kde stroj není ohro�en padajícími pøedmìty  
ani èinností provádìnou v jeho okolí. 

Teleskopický manipulátor bude po ukonèení prací odstaven v�dy v horní èásti 
staveni�tì vedle stavebních bunìk a zabezpeèen proti pohybu. Ostatní men�í stroje budou 
ulo�eny v uzamykatelném skladu nebo v prostorách hrubé stavby. 

Èást XV, bod 1 
Pøeprava, nakládání, skládání, zaji�tìní a upevnìní stroje nebo jeho pracovního 

zaøízení se provádí podle pokynù a postupù uvedených v návodu k pou�ívání.  
Není-li postup pøi pøepravì stroje a jeho pracovního zaøízení uveden v návodu  
k pou�ívání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpeènostním pøedpise. 

Manipulace s manipulátorem a tøídící jednotkou bude probíhat podle instrukcí 
majitele stroje za dohledu povìøené a kvalifikované osoby.  

Èást XV, bod 3 
Pøi pøepravì stroje na lo�né plo�e dopravního prostøedku se v kabinì 

pøepravovaného stroje, na stroji ani na lo�né plo�e dopravního prostøedku nezdr�ují 
fyzické osoby, pokud není v návodech k pou�ívání stanoveno jinak. 

Pøi pøepravì bude dodr�eno pokynù majitele stroje.  
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Èást XV, bod 4 

Pøi pøepravì stroje na lo�né plo�e dopravního prostøedku jsou pracovní zaøízení, 
popøípadì jiná pohyblivá zaøízení zaji�tìna v pøepravní poloze podle návodu k pou�ívání 
a spolu se strojem upevnìna a mechanicky zaji�tìna proti podélnému i boènímu posuvu 
a proti pøevr�ení, popøípadì na lo�né plo�e dopravního prostøedku ulo�ena a upevnìna 
samostatnì. 

Pracovní pøíslu�enství, zaøízení nebo jiná pohyblivá zaøízení budou pøepravovány dle 
instrukcí a pokynù majitele stroje tak, aby nedo�lo k jejich po�kození nebo zranìní osob. 

Èást XV, bod 5 
 Dopravní prostøedek musí být pøi nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpeènì zabrzdìn a mechanicky zaji�tìn proti ne�ádoucímu pohybu. 

 Stroje budou skládány a nakládány v horní èásti staveni�tì na pevném podkladu, 
který zamezuje nechtìným pohybùm. Tøídící jednotka bude slo�ena pøímo na místì jejího 
budoucího pracovního vyu�ití.  

Èást XV, bod 6 
Pøi nají�dìní stroje na lo�nou plochu dopravního prostøedku a sjí�dìní z ní  

se v�echny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v nìm� by mohly být 
ohro�eny pøi pádu nebo pøevr�ení stroje, pøetr�ení ta�ného lana nebo jiné nehodì. 

Pracovníci budou dbát pokynù obsluhy stroje a dodr�ovat bezpeènou vzdálenost. 

Èást XV, bod 7 
Fyzická osoba, navádìjící stroj na dopravní prostøedek, stojí v�dy mimo stroj  

i mimo dopravní prostøedek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu nají�dìní  
a sjí�dìní stroje. 

Navádìt stroj na dopravní prostøedek bude pouze vy�kolená a pouèená osoba 
majitelem stroje.  

Èást XV, bod 10 
Øidiè ta�ného vozidla zacouvá na doraz závìsného zaøízení a umo�ní fyzické osobì, 

která pøipojování provádí, provést v�echny nezbytné manipulace se závìsným zaøízením 
stroje teprve na pokyn nále�itì pouèené navádìjící fyzické osoby. Po dorazu  
je ta�né vozidlo zabrzdìno. 

Pøed poèátkem tohoto úkonu se obsluha strojù dohodne na postupu a zpùsobu 
komunikace pøi práci. 
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9.2.3 Pøíloha è.3 - Po�adavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Èást I, bod 1 
Bezpeèný pøísun a odbìr materiálu musí být zaji�tìn v souladu s postupem prací. 

Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, pøednostnì  
v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

Materiál bude skladován dle výkresu zaøízení staveni�tì a pokynù výrobcù,  
a to v prostorách hrubé stavby, na zpevnìných plochách nebo ve skladovacích buòkách. 

Èást I, bod 3 
Skladovací plochy musí být rovné, odvodnìné a zpevnìné. Rozmístìní skladovaných 

materiálù, rozmìry a únosnost skladovacích ploch vèetnì dopravních komunikací musí 
odpovídat rozmìrùm a hmotnosti skladovaného materiálu a pou�itých strojù. 

Skladovací plochy budou pøírodnì odvodnìné a budou spádovány ve smìru  
od místa odebírání materiálu dle výkresu zaøízení staveni�tì.   

Èást I, bod 4 
Materiál musí být ulo�en tak, aby po celou dobu skladování byla zaji�tìna jeho 

stabilita a nedocházelo k jeho po�kození. Podlo�kami, zará�kami, opìrami, stojany, klíny 
nebo provázáním musí být zaji�tìny v�echny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se napøíklad pøevrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

Skladování materiálu bude probíhat dle technických zásad a potøeb materiálu tak, 
aby pøi jeho skladování nedocházelo k mechanickému nebo jinému druhu po�kození. 
Konkrétní po�adavky na skladování materiálu viz. 8.3.5 � Vstupní kontrola materiálu. 

Èást I, bod 6 a 7 
6à  Sypké hmoty mohou být pøi plnì mechanizovaném zpùsobu ukládání a odbìru 
skladovány do jakékoli vý�ky. Pøi odebírání hmot je nutno zabránit vytváøení pøevisù. 
Vytvoøí-li se stìna, upraví se odbìr tak, aby vý�ka stìny nepøesáhla 9/10 maximálního 
dosahu pou�itého nakládacího stroje. 
7à  Pøi ruèním ukládání a odebírání smìjí být sypké hmoty navr�eny do vý�ky nejvý�e  
2,0 m. Pokud je nezbytné odebírat je ruènì, popøípadì mechanickou lopatou 
z hromad vy��ích ne� 2 metry, upraví se místo odbìru tak, aby nevznikaly pøevisy a vý�ka 
stìny nepøesáhla 1,5 m. 

 Sypký materiál a kamenivo bude odebíráno a pøemis�ováno pomocí teleskopického 
manipulátoru. Skladovaný materiál nepøekroèí vý�ku 2 m. 
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Èást I, bod 9 
Sypké hmoty v pytlích se ruènì ukládají do vý�ky nejvý�e 1,5 m  

a pøi mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do vý�ky nejvý�e 3 m. Nejsou-li 
okraje hromad zaji�tìny napøíklad opìrami nebo stìnami, musí být pytle ulo�eny v 
bezpeèném sklonu a vazbì tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

Sypký balený materiál skladovaný na paletách bude skladován tak, �e budou ulo�eny 
na sobì maximálnì 2 palety materiálu na sobì, a to pouze pokud to stabilita jednotlivých 
palet dovolí.  

Èást I, bod 12 
Nebezpeèné chemické látky a chemické smìsi musí být skladovány v obalech  

s oznaèením druhu a zpùsobu skladování, který urèuje výrobce, a oznaèeny v souladu  
s po�adavky zvlá�tních právních pøedpisù). 

Ve�kerá stavební chemie bude skladována v uzamykatelných skladovacích buòkách 
vèetnì pøíslu�ného oznaèení. 

Èást I, bod 13 
Plechovky a jiné oblé pøedmìty smìjí být pøi ruèním ukládání stavìny nejvý�e  

do vý�ky 2 m pøi zaji�tìní jejich stability. Trubky, kulatina a pøedmìty podobného tvaru 
musí být zaji�tìny proti rozvalení. 

Oblé pøedmìty jako jsou napøíklad penetrace nebo nátìry budou skladovány 
maximálnì do vý�ky 1 m a zaji�tìny proti pohybu jiným materiálem. Materiál v rolích 
bude uskladnìn ve svislé poloze. 

Èást I, bod 14 
Prvky a dílce pravidelných tvarù mohou být pøi mechanizovaném ukládání  

a odbìru ukládány nejvý�e v�ak do vý�ky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak  
a za podmínky, �e není pøekroèena únosnost podlo�í a �e je zaji�tìna bezpeèná 
manipulace s nimi. 

Polystyrenové desky budou skladovány v prostorách hrubé stavby do maximální 
vý�ky 2,0 m. Titanzinkové oplechování bude skladováno takté� v prostorách hrubé 
stavby, av�ak pouze vedle sebe. 

Èást I, bod 16 
 S odpady je nutno nakládat v souladu s po�adavky stanovenými zvlá�tním právním 
pøedpisem). 

 Proces nakládání s odpady bude dodr�ován dle zákona è.185/2001 Sb.  
o odpadech a o zmìnì nìkterých dal�ích zákonù a vyhlá�ky è. 93/2016 Sb. o Katalogu 
odpadù. Na staveni�ti budou zøízeny sbìrná místa s kontejnery na odpadu viz. výkres 
zaøízení staveni�tì, kde bude odpad likvidován zpùsobem, který je popsán v bodì  
8.2.3 � mezioperaèní kontrola odpadù.  
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Èást VIII, bod 2 
 Pro pøepravu zeminy koleèkem musí být zøízena dostateènì �iroká a únosná 
komunikace ve sklonu nejvý�e 1:5, bez prudkých pøechodù; její povrch nesmí být kluzký 
a podle okolností musí být zpevnìn. 

 Doèasná staveni�tní komunikace je vhodná pro tento druh dopravy. 

Èást X, bod 1 
Stroje pro výrobu, zpracování a pøepravu malty se na staveni�ti umís�ují tak,  

aby pøi provozu nemohlo dojít k ohro�ení fyzických osob. 

Stroje budou rozmístìny dle výkresu zaøízení staveni�tì na zpevnìném podkladu tak, 
aby byl zabezpeèen bezpeèný prùbìh prací. 

Èást X, bod 3 
Pøi èinnostech spojených s nebezpeèím odstøíknutí vápenné malty nebo mléka  

je nutno pou�ívat vhodné osobní ochranné pracovní prostøedky. Vápno se nesmí hasit  
v úzkých a hlubokých nádobách. 

Ochranné pracovní pomùcky a odìv bude pou�íván pøi v�ech pracích. 

Èást X, bod 4 
Materiál pøipravený pro zdìní musí být ulo�en tak, aby pro práci zùstal volný 

pracovní prostor �iroký nejménì 0,6 m. 

Materiál bude dová�en na pracovi�tì ze skládek postupnì tak, aby byla dodr�ena 
po�adovaná hodnota pracovního prostoru a zároveò aby mìli pracovníci v�dy dostatek 
materiálu po ruce.  

Èást X, bod 6 a 7 
6à  Na právì vyzdívanou stìnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatì�ovat, a to ani pøi 
provádìní kontroly svislosti zdiva a vázání rohù. 
7à  Osazování konstrukcí, pøedmìtù a technologických zaøízení do zdiva musí být  
z hlediska stability zdiva øe�eno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o pøedmìty malé 
hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevnì nemohou naru�it. Osazené pøedmìty musí být 
pøipevnìny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 

Pracovníci budou pouèeni o procesu zdìní provìtrávaných fasád a rizicích s tímto 
druhem zdìní spojených. 
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Èást X, bod 8 
Na pracovi�tích a pøístupových komunikacích, na nich� jsou fyzické osoby 

vykonávající zednické práce vystaveny nebezpeèí pádu z vý�ky nebo do hloubky, 
popøípadì nebezpeèí propadnutí nedostateènì únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel 
dodr�ení bli��ích po�adavkù stanovených zvlá�tním právním pøedpisem). 

Pro práce nad 1,5 m vý�ky pracovníci budou pou�ívat certifikované le�ení, které 
budou s postupem realizace prací montovat a demontovat dle pokynù výrobce le�ení. 
Le�ení je vybaveno zábradlím proti pádu osob. 

9.3 Naøízení vlády è. 362/2005 Sb. 

Naøízení vlády o bli��ích po�adavcích na bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci na 
pracovi�tích s nebezpeèím pádu z vý�ky nebo do hloubky, s úèinností  
od 4.10.2005 (362/2005 Sb.) 

Èást I, bod 2 
V závislosti na zpùsobu zaji�tìní a typu konstrukce musí být pøijata odpovídající 

opatøení ke sní�ení rizik spojených s jejím pou�íváním. Volné okraje musí být zaji�tìny 
osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodnì uspoøádané, dostateènì vysoké a pevné 
k zabránìní nebo zachycení pádu z vý�ky. Pøi pou�ití záchytných konstrukcí je nutno dbát 
na zamezení úrazù zamìstnancù pøi jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu 
mù�e být pøeru�ena pouze v místech �ebøíkových nebo schodi��ových pøístupù.  

 Volné okraje le�ení budou zabrány zábradlím, které zamezí pádu z vý�ky. 
Certifikovaná konstrukce le�ení zabraòuje pádu pracovníka z vý�ky mimo le�ení. 

Èást I, bod 3 
Po�adavky na uspoøádání, montá�, demontá�, zaji�tìní stability a únosnosti,  

na pou�ívání a kontrolu konstrukce jsou obsa�eny v prùvodní, popøípadì provozní 
dokumentaci). 

Pøi montá�í a demontá�i le�ení je nutné bezpodmíneènì dodr�et montá�ní postup 
výrobce a pou�ít v�echny prvky ze sady. Montá� budou provádìt pouze �kolení a zku�ení 
pracovníci. 

Èást II, bod 1 
Zamìstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostøedky odpovídaly 

povaze provádìné práce, pøedpokládaným rizikùm a povìtrnostní situaci, umo�òovaly 
bezpeèný pohyb a aby byly pravidelnì prohlí�eny a zkou�eny v souladu  
s po�adavky prùvodní dokumentace; pøitom smí být pou�ity pouze osobní ochranné 
pracovní prostøedky, které splòují po�adavky stanovené zvlá�tními právními pøedpisy. 

Ka�dý pracovník bude u�ívat povinnì ochranné pracovní pomùcky a pracovní odìv 
(tj. obuv, pøílba a rukavice). Dle povahy práce dále pak brýle a reflexní vestu.  
Bìhem realizace prací budou provádìny namátkové kontroly pracovníkù. 
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Èást II, bod 4 
Zamìstnanec se musí pøed pou�itím osobních ochranných pracovních prostøedkù 

pøesvìdèit o kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 

Ka�dý pracovník si pøekontroluje kompletnost ochranných pracovních prostøedkù 
pøed zapoèetím své práce. Pøípadné nedostatky øe�í se stavbyvedoucím. 

Èást III, bod 1 
�ebøík mù�e být pou�it pro práci ve vý�ce pouze v pøípadech, kdy pou�ití jiných 

bezpeènìj�ích prostøedkù není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatnìné a úèelné, 
pøípadnì kdy místní podmínky, týkající se práce ve vý�kách, pou�ití takových prostøedkù 
neumo�òují. Na �ebøíku mohou být provádìny jen krátkodobé, fyzicky nenároèné práce 
pøi pou�ití ruèního náøadí. Práce, pøi nich� se pou�ívá nebezpeèných nástrojù  
nebo náøadí jako napøíklad pøenosných øetìzových pil, se na �ebøíku nesmìjí vykonávat. 

�ebøíky budou pou�ity pouze na dokonèení nebo dodìlání èinností, pro které je le�ení 
pøíli� naddimenzované a není pro nìj dostatek prostoru. Práce budou pouze krátkodobého 
charakteru a nebudou vy�adovat pou�ívání nebezpeèných nástrojù. 

Èást III, bod 2, 3, 4, 5 a 9 
2à Pøi výstupu, sestupu a práci na �ebøíku musí být zamìstnanec obrácen oblièejem  
k �ebøíku a v ka�dém okam�iku musí mít mo�nost bezpeèného uchopení a spolehlivou 
oporu. 
3à  Po �ebøíku mohou být vyná�ena (sná�ena) jen bøemena o hmotnosti do 15 kg,  
pokud zvlá�tní právní pøedpisy nestanoví jinak). 
4à  Po �ebøíku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na nìm pracovat souèasnì více ne� 
jedna osoba. 
5à  �ebøík nesmí být pou�íván jako pøechodový mùstek s výjimkou pøípadù,  
kdy je k takovému pou�ití výrobcem urèen. 
9à  Na �ebøíku smí zamìstnanec pracovat jen v bezpeèné vzdálenosti od jeho horního 
konce, za kterou se u �ebøíku opìrného pova�uje vzdálenost chodidel nejménì 0,8 m,  
u dvojitého �ebøíku nejménì 0,5 m od jeho horního konce. 

 Pøed poèátkem práce na �ebøíku budou zamìstnanci pouèeni o mo�nostech  
a rizicích práce na �ebøíku. 

Èást III, bod 7 
�ebøík musí být umístìn tak, aby byla zaji�tìna jeho stabilita po celou dobu pou�ití. 

Pøenosný �ebøík musí být postaven na stabilním, pevném, dostateènì velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby pøíèle byly vodorovné. Závìsný �ebøík musí být upevnìn 
bezpeèným zpùsobem a s výjimkou provazových �ebøíkù zaji�tìn proti posunutí  
a rozkývání. 

�ebøík bude v�dy stát na stabilním, pevném a dostateèné velkém, nepohyblivém 
podkladu tak, aby byla zaji�tìna maximální bezpeènost. 
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Èást IV, bod 1 
Materiál, náøadí a pracovní pomùcky musí být ulo�eny, popøípadì skladovány  

ve vý�kách tak, �e jsou po celou dobu ulo�ení zaji�tìny proti pádu, sklouznutí nebo shození 
jak bìhem práce, tak po jejím ukonèení. 

Materiál, náøadí a pracovní pomùcky budou pøi práci na le�ení ulo�eny tak,  
aby nemohlo dojít k jejich nechtìnému shození z vý�ky. Drobné náøadí bude ukládáno 
v pracovním pásu nebo v bednì tak, aby nemohlo dojít ke shození nebo propadení.  

Èást V, bod 1 a 3 
1à  Prostory, nad kterými se pracuje, a v nich� vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo pøedmìtù (dále jen �ohro�ený prostor"), je nutné v�dy bezpeènì zajistit. 
3à  Ohro�ený prostor musí mít �íøku od volného okraje pracovi�tì nejménì 

a) 1,5 m pøi práci ve vý�ce od 3 m do 10 m, 

Dle aktuálního pohybu a situace na staveni�ti bude prostor ohranièen dvoutyèovým 
zábradlím o vý�ce nejménì 1,1 m nebo povìøeným pracovníkem, který bude dohlí�et na 
rizikovou oblast, v které se smí pohybovat pouze urèený pracovník  
na nezbytnì dlouhou dobu. 

Èást VII, bod 1  
 Doèasné stavební konstrukce lze pou�ít jen v provedení, které odpovídá prùvodní 

dokumentaci a návodùm na montá� a pou�ívání tìchto konstrukcí. Návod na montá�, 
vèetnì potøebných doplòujících nákresù a dokumentù, musí být k dispozici 
zamìstnancùm, kteøí konstrukci montují, pou�ívají a demontují. 

Pøed zaèátkem prací na le�ení budou pracovníci seznámeni s postupem montá�e  
a demontá�e. Po celou dobu práce bude na staveni�ti pøítomen minimálnì jeden 
pro�kolený pracovník. 

Èást VII, bod 4 
Doèasné stavební konstrukce lze pova�ovat za bezpeèné tehdy, pokud 

a) jsou zalo�eny na dostateènì únosném terénu nebo na konstrukci, její� únosnost  
je staticky prokázána, 
b) nosné souèásti jsou zaji�tìny proti podklouznutí buï pøipevnìním k základové plo�e 
nebo jiným zpùsobem s odpovídající úèinností, který zaji��uje stabilitu le�ení; pojízdná 
le�ení jsou zaji�tìna vhodnými zaøízeními proti náhodnému pohybu bìhem práce, 
c) jsou provedeny tak, aby tvoøily prostorovì tuhý celek, zaji�tìný proti lokálnímu  
i celkovému vyboèení, posunutí nebo pøeklopení, 
d) jsou dostateènì pevné a odolné vùèi vnìj�ím silám a nepøíznivým vlivùm; jsou schopné 
pøenést pøedpokládané zatí�ení a jejich funkce je prokázána statickým výpoètem nebo 
jiným dokumentem, 
e) rozmìry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze provádìných prací, podlahy 
umo�òují bezpeèný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 
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f) podlahy jsou osazeny takovým zpùsobem, aby se jejich souèásti pøi bì�ném pou�ití 
neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti 
pádu nejsou nebezpeèné mezery, 
g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpeèeny proti samovolným pohybùm, 
h) pracovní plochy na nich jsou pøístupné po bezpeèných komunikacích (�ebøíky, schody, 
rampy nebo výtahy). 
Pokud nejsou èásti doèasných stavebních konstrukcí pøipraveny k pou�ívání, napøíklad 
bìhem montá�e, demontá�e nebo pøestavby, musí být vstup na tyto èásti doèasných 
stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a oznaèen bezpeènostními 
znaèkami). 

Po ka�dé montá�i budou provìøeny body a-h a vyhodnoceny zápisem  
do stavebního deníku.  

Èást VII, bod 7 
Le�ení lze montovat, demontovat nebo podstatným zpùsobem pøestavovat jen v 

souladu s návodem na montá� a demontá� obsa�eným v prùvodní dokumentaci a pod 
vedením osoby, která je k tomu odbornì zpùsobilá. Provádìt uvedené èinnosti mohou 
pouze zamìstnanci, kteøí byli vy�koleni a jejich znalosti a dovednosti byly ovìøeny. 
�kolení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o 
a) pochopení návodu na montá�, demontá� nebo pøestavbu pou�itého le�ení, 
b) bezpeènost práce bìhem montá�e, demontá�e nebo pøestavby pøíslu�ného le�ení, 
c) opatøení k ochranì pøed rizikem pádu osob nebo pøedmìtù, 
d) opatøení v pøípadì zmìn povìtrnostní situace, které by mohly nepøíznivì ovlivnit 
bezpeènost pou�itého le�ení, 
e) pøípustná zatí�ení, 
f) dal�í rizika, která mohou být spojena s montá�í, demontá�í nebo pøestavbou. 

Obsah a èetnost �kolení s ohledem na nová nebo zmìnìná rizika práce, zpùsob 
ovìøování znalostí a dovedností úèastníkù �kolení a vedení dokumentace o �kolení stanoví 
zamìstnavatel. 

Pøi práci s le�ením bude v�dy pøítomen minimálnì jeden pracovník s po�adovaným 
vzdìláním a �kolením. Pøed zapoèetím práce budou pro�koleni obecnì v�ichni pracovníci, 
aby získali alespoò základní znalosti o u�ívání, manipulaci a montá�i le�ení.  
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Èást VIII, bod 1 
Shazovat pøedmìty a materiál na ní�e polo�ená místa nebo plochy lze jen  

za pøedpokladu, �e 
a) místo dopadu je zabezpeèeno proti vstupu osob (ohrazením, vylouèením provozu, 

støe�ením apod.) a jeho okolí je chránìno proti pøípadnému odrazu nebo rozstøiku 
shozeného pøedmìtu nebo materiálu, 

b) materiál je shazován uzavøeným shozem a� do místa ulo�ení, 
c) je provedeno opatøení, zamezující nadmìrné pra�nosti, hluènosti, popøípadì 

vzniku jiných ne�ádoucích úèinkù. 

Shazování bude zakázáno.  

Èást IX 
Pøi nepøíznivé povìtrnostní situaci je zamìstnavatel povinen zajistit pøeru�ení prací. 

Za nepøíznivou povìtrnostní situaci, která výraznì zvy�uje nebezpeèí pádu nebo 
sklouznutí, se pøi pracích ve vý�kách pova�uje: 

a) bouøe, dé��, snì�ení nebo tvoøení námrazy, 
b) èerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla vìtru 5 stupòù Bf) pøi práci na zavì�ených 

pracovních plo�inách, pojízdných le�eních, �ebøících nad 5 m vý�ky práce a pøi pou�ití 
závìsu na lanì u pracovních polohovacích systémù; v ostatních pøípadech silný vítr  
o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla vìtru 6 stupòù Bf) , 

c) dohlednost v místì práce men�í ne� 30 m, 
d) teplota prostøedí bìhem provádìní prací ni��í ne� -10 °C. 

Pøi pøekroèení hodnot budou práce okam�itì pozastaveny. Limitní teplota je  
5 °C pro kompletaci ETICS + zdìní, a 10 °C pøi práci s titanzinkem. Limitní dohlednost 
je 50 m. Limitní rychlost vìtru je stejná jako v pùvodním textu naøízení vlády, tedy  
11 m.s-1.  Èas a dùvod bude v�dy zapsán do stavebního deníku stavbyvedoucím.  

Èást XI 
Zamìstnavatel poskytuje zamìstnancùm v dostateèném rozsahu �kolení  

o bezpeènosti a ochranì zdraví pøi práci ve vý�kách a nad volnou hloubkou, zejména 
pokud jde o práce ve vý�kách nad 1,5 m, kdy zamìstnanci nemohou pracovat z pevných a 
bezpeèných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plo�inách,  
na �ebøících ve vý�ce nad 5 m a o pou�ívání osobních ochranných pracovních prostøedkù. 
Pøi montá�i a demontá�i le�ení postupuje zamìstnavatel podle èásti VII. bodu 7 vìty 
druhé. 

Pøed zaèátkem práce projdou v�ichni pracovníci povinným �kolením  
o bezpeènosti a ochranì zdraví pøi práci ve vý�kách.  
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9.4 Zákon è. 309/2006 Sb. 

Zákon, kterým se upravují dal�í po�adavky bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci v 
pracovnìprávních vztazích a o zaji�tìní bezpeènosti a ochrany zdraví pøi èinnosti nebo 
poskytování slu�eb mimo pracovnìprávní vztahy (zákon o zaji�tìní dal�ích podmínek 
bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci), s úèinností od 1.1.2007 (309/2006 Sb.) 

§ 2 - Po�adavky na pracovi�tì a pracovní prostøedí 
Zamìstnavatel je povinen zajistit, aby pracovi�tì byla prostorovì a konstrukènì 

uspoøádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zamìstnance z hlediska 
bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci odpovídaly bezpeènostním a hygienickým 
po�adavkùm na pracovní prostøedí a pracovi�tì 

Pracovi�tì zamìstnancù bude kapacitnì i co se týèe hygienických kritérií (napøíklad 
poèet zamìstnancù v buòce/na wc a èistota) odpovídat poètu pracovníkù v pracovním dni. 
Pomùcky pro první pomoc budou uskladnìny v kanceláøi stavbyvedoucího a mistra. 
V�em pracovníkùm bude zaji�tìno dostateèné mno�ství ochranných prostøedkù a zároveò 
bude hlídáno jejich vyu�ívání. Ka�dý pracovník bude mít povinnost tyto prostøedky 
u�ívat a v pøípadì jejich poruchy nebo znehodnocení pozastavit práci a tuto skuteènost 
neprodlenì oznámit stavbyvedoucímu, který zajistí nápravu.  

§ 3 - Po�adavky na pracovi�tì a pracovní prostøedí na staveni�ti 
Zhotovitel je povinen dodr�ovat dal�í po�adavky kladené na bezpeènost  

a ochranu zdraví pøi práci pøi pøípravì projektu a realizaci stavby. 

Odpad bude hromadìn a likvidován pøedepsanými zpùsoby a staveni�tì udr�ováno 
v èistotì. Skuteèné umístìní zaøízení staveni�tì bude provedeno dle výkresu zaøízení 
staveni�tì. Bude kontrolována zpùsobilost dìlníkù a kompletnost pracovních pomùcek. 
Viz. pøedchozí bod. 

§ 4 - Po�adavky na výrobní a pracovní prostøedky a zaøízení 
Zamìstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zaøízení, dopravní prostøedky 

a náøadí byly z hlediska bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci vhodné pro práci, pøi 
které budou pou�ívány. 

V�echny stroje, technická zaøízení, dopravní prostøedky a náøadí budou opatøeny 
ochrannými prvky, uzpùsobeny dle ergonometrických zásad a budou pravidelnì 
revidovány tak, aby jejich provozem nehrozilo �ádné nebezpeèí.  

§ 5 - Po�adavky na organizaci práce a pracovní postupy 
Zamìstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak,  

aby byly dodr�ovány zásady bezpeèného chování na pracovi�ti. 

Práce bude probíhat podle stanovených pracovních postupù a to tak,  
aby pracovníkùm nehrozilo �ádné nebezpeèí nebo psychická újma pøi práci.  
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10.1 Úvod 

 Tato èást bakaláøské práce se zabývá vyu�itím lokálního pøírodního materiálu, 
konkrétnì pak vytì�ené zeminy a bøidlice pøi realizaci rodinného domu ve Velké Bystøici 
vèetnì sledu prací od vytì�ení, pøes tøídìní a� po samotné druhy vyu�ití vytì�eného 
materiálu na této stavbì.  

 
 Druh materiálu byl zvolen na základì pøání investora, které bylo zapracováno  
do výsledného návrhu architekta.  
 Hlavní my�lenka byla zaèlenit objekt do okolí tak, aby byl maximálnì vyu�it pøírodní 
materiál vyskytující se v oblasti. Vzhledem k umístìní pozemkù staveni�tì v tìsné 
blízkosti bývalého lomu bøidlice byl tento materiál témìø nevyhnutelnou volbou. 
Bøidlicový kamenný obklad prostupuje i do interiéru a tvoøí tak spoleènì s opìrnou zdí 
nádvoøí a exteriérem galerie/rodinného domu uzavøený celistvý kruh a dotváøí tak 
unikátnost objektu, který optimálnì zapadá do sva�itého terénu, a pøitom vyniká mezi 
standartní pravoúhlou zástavbou. 
 Pro optické oddìlení a zvýraznìní obytné èásti rodinného domu vùèi galerii  
a dal�ím konstrukcím byla zvolena kombinace bøidlice s lícovým zdivem v jeho typické 
cihlové barvì. Kombinace barev lícového zdiva, bøidlice a oplechování/výplní otvorù 
v �edé barvì pùsobí harmonicky a v souladu s okolní pøírodou.  

 
Zvolené øe�ení mimo jiné respektuje také po�adavky na udr�itelné vyu�ívání 

pøírodních zdrojù z naøízení Evropského parlamentu a Rady EU è. 305/2011 (stanovující 
harmonizované podmínky uvádìní stavebních výrobkù), které se zabývá ekologií  
a �etrností staveb a mimo jiné i tzv. uhlíkovou stopou materiálu.  
 

Def.:  ,,Uhlíková stopa znázoròuje mno�ství CO2 a ekvivalentních 
emisních plynù produkovaných pøímým nebo nepøímým zpùsobem 
(napøíklad pøi výrobì, dopravì a nebo u�ívání materiálu  
èi výrobku). Je to ukazatel vlivu lidstva na �ivotní prostøedí a klima 
na planetì.� 

 
 Pro názornou ukázku uhlíkové stopy lze uvést, �e v roce 2011 bylo nutné 
vyprodukovat:  

ÈR  Svìtový prùmìr  Druh suroviny 
215 000 (g CO2/ m3) 275 000 (g CO2/ m3) Beton (m3) 

    2 200 (g CO2/ t)     5 000 (g CO2/ t) Kamenivo (t) 

(zdroj [52]) 

V tomto konkrétním pøípadì se jedná o plné vyu�ití vytì�ené zeminy a kameniva pøi 
stavbì rodinného domu. Tímto øe�ením odpadla nutnost nákupu jiného podobného 
materiálu, který by bylo nutné vyrobit ve fabrice, dovézt na stavbu nákladními 
automobily, a v neposlední øadì odvézt vytì�enou zeminu na skládku. 
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10.2 Geologie staveni�tì  

Pùvodní in�enýrsko geologický prùzkum (zkratka IGP) byl proveden v roce 1998  
a to pro úèely výstavby okolních RD, které jsou v oblasti lokality ,,Nad skálou� k.ú. Velká 
Bystøice, ve které se nachází zájmový objekt. Regionální èlenìní zaøazuje tuto oblast  
do tzv. geomorfologického útvaru �erotínská rovina. Terén je sva�itý smìrem k západu 
s nadmoøskou vý�kou pozemku pohybující se mezi 280 a 290 m.n.m. Z geologické mapy 
vyplývá, �e zemní tìleso se skládá z paleozoických hornin, ve kterých se nachází 
prachovce, jemnozrnné droby a pøeva�ující bøidlice. Pokrývka je tvoøena hlínami, 
kamenitými hlínami a písèito � kamenitými zvìtralinami, které postupnì pøechází  
do kamenného eluvia, kde se skála rozpadá do úlomkù a blokù. 

Øe�enému pozemku jsou nejblí�e prùzkumné vrty V7 a V12, z nich� lze vyvodit,  
�e horní èást zemského tìlesa je v hloubce cca 0,5 a� 1,8 m slo�ena z jílových hlín  
a podlo�í z jílových bøidlic. Hladina podzemní vody (zkratka HPV) nebyla pøi vrtech 
zji�tìna. Z umístìní zájmového pozemku vzhledem k bývalému lomu bøidlice lze 
usuzovat, �e i zde bude bøidlice pøeva�ovat a HPV nebude mít vliv na zakládání øe�ené 
novostavby rodinného domu. 

Novostavba rodinného domu vèetnì pozemku le�í na samotné horní � ji�ní a� 
jihovýchodní hranì starého bøidlicového lomu. Hrana lomu je naznaèena ve výkrese 
situace. Spodní pata lomu je urèena v nadmoøské vý�ce 260 m.n.m. a horní hrana  
290 m.n.m, z toho vyplývá, �e vý�ka stìny lomu v nejvy��ím místì je cca 30 metrù. 

Prùzkum pozemku byl zhotoven na plo�e 3000 m2 (50 x 60 m.), a to v øíjnu  
2011 metodou Georadar spolu s podpùrnými metodami dipólového elektromagnetického 
profilování a elektrické tomografie. Výsledkem tìchto metod byl fakt, �e mocnost 
neulehlých zemin je mezi 2 a 3 metry. Dle georadaru byly vymezeny bloky vykazující 
svahový pohyb na stranu lomu. Mezi tìmito bloky se vytváøely tahové síly,  
které produkovaly pukliny hornin. Nejvìt�í tahová síla se nacházela v prostoru horní 
hrany v místì ohybu kraje lomu, kde se vytvoøila puklina o délce cca 13 metrù.   
 V pokraèování tìchto zón byly dále zji�tìny poklesové oblasti, ve kterých bylo 
prosedání v øádech decimetrù a� metru. Na pozemku byly odborným postupem 
vytipovány místa dal�ích potenciálních trhlin a rizikových oblastí, které byly postupem 
prací provìøeny a vyhodnoceny jako neovlivòující realizaci novostavby. V�echny tyto 
aspekty bylo nutné zohlednit pøi projektování zpùsobu zakládání RD. Zpùsob sanace  
a bli��í popis problematiky a trhlin øe�í samostatná èást projektové dokumentace. 

Dle ÈSN 73 1001 (Zakládání staveb. Základová pùda pod plo�nými základy) byly 
základové pomìry vlivem rozdílných pevnostních charakteristik zemin vyhodnoceny 
jako slo�ité. Z tìchto pomìrù vyplývala povinnost zakládat budoucí staticky nároèný 
objekt dle zásad III. Geotechnické kategorie. 

Na zájmových parcelách 2180/4 a 2180/6 byl takté� proveden test aktivity radonu 
v pùdním vzduchu s výsledkem 12,7 kBq/m3 a nízkou plynopropustností zeminy. 
S tìmito výsledky byly parcely ohodnoceny nízkým radonovým indexem a nebylo tudí� 
nutno projektovat opatøení proti radonu dle ÈSN 73 0601 (Ochrana staveb proti radonu 
z podlo�í). 
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Obr. 74: Pøejímka ZS stavební jámy cca -0,500 m od èisté podlahy, zdroj: foto TDI 

Obr. 75: Vytyèení obrysù RD, zdroj: foto TDI 
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10.3 Tì�ení zeminy 

Vzhledem ke slo�itosti geologických pomìrù, zmínìných v pøedchozím bodì,  
na staveni�ti, bylo pro tì�ení zeminy vyu�ito více zpùsobù tì�ení. Mìkké zeminy (hlíny, 
jíly apod. � tj. lehce rozpojitelné zeminy) byly tì�eny pomocí traktor bagru VOLVO 
BL71(Obr. 76) a pásového nakladaèe VOLVO EC35 (Obr. 77). Tvrdé zeminy (tj. skalní 
podlo�í z bøidlice) byly tì�eny pomocí hydraulického kladiva, které bylo mo�né 
montovat na traktor bagr i nakladaè.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 76: mezideponie zeminy, v pozadí traktor bagr Volvo BL71, zdroj: foto TDI 

Obr. 77, sbíjení skály výkopu, nakladaè Volvo EC35, zdroj: foto TDI 
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10.4 Skladování zeminy v prùbìhu výstavby 

Èást vytì�ené zeminy byla skladována v prostoru budoucího nádvoøí rodinného 
domu a galerie pro navazující vyu�ití, tj. pro vyrovnání a zásypy pod základové desky. 
Tímto krokem se zamezilo zbyteènému pøevá�ení zeminy, èím� se urychlil a zjednodu�il 
proces, ale také èásteènì sní�ila ji� zmínìná uhlíková stopa.  

Deponie zbylé � vìt�í èásti vytì�ené zeminy byla vytvoøena v horní èásti staveni�tì 
(Obr. 79), konkrétnì pak na pozemku parc. è. 2179/4 k.ú. Velká Bystøice,  
který je majetkem investora. Pøemís�ování vytì�ené zeminy zaji��oval ji� zmínìný 
traktor bagr ve spolupráci s nákladním automobilem VOLVO FM 13/440 8X4 (Obr. 78). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 78: Sklápìè Volvo FM 13/440 8X4, zdroj: foto TDI 

Obr. 79: horní deponie výkopku, zdroj: foto TDI 
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10.5 Tøídìní zeminy 

Bìhem výstavby byla horní deponie výkopku (obr. 79) pøemís�ována pomocí 
hydraulického otoèného nakladaèe HON 051 (Obr. 80) spoleènì se smykovým 
nakladaèem CATERPILLAR 256 C (Obr. 80) tak, aby se vytvoøil prostor pro umístìní 
mobilní kontejnerové tøídící jednotky RESTA TK6-2 (technické specifikace v kapitole  
7 � Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu, v bodì 7.1), která byla zapùjèena 
investorem od firmy RESTA na 2 mìsíce.  

Tato tøídící jednotka byla schopna rozli�it celkem 4 frakce. 

Frakce Hrubost síta 

è.0 Men�í ne� 10 mm 

è.1 10�50 mm 

è.2 50�300 mm 

è.3 Vìt�í ne� 300 mm 

 Vyu�ití jednotlivých frakcí viz. kapitola   5.3.5 � kamenivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 80: Mobilní tøídící jednotka v provozu vèetnì obslu�né mechanizace, zdroj: foto TDI 

Obr. 81: Tøídící jednotka v transportním stavu, zdroj: foto TDI 
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10.6 Pou�ití vytøídìné zeminy  

Pøi realizaci byla vyu�ita ve�kerá vytì�ená zemina, tzn. staveni�tì neopustil �ádný 
odpad zeminy, a tudí� vyprodukovaná uhlíková stopa byla minimální (pøi zanedbání 
mechanizace na stavbì se dá hovoøit dokonce o NULOVÉ hodnotì).  

Konkrétní vyu�ití lokálnì vytì�eného materiálu:  

10.6.1 Základy 
Do základových konstrukcí byly prokládány vìt�í kusy vytì�eného kameniva (frakce 

è.2 a è.3) pro zmen�ení potøebného mno�ství betonové smìsi (Obr. 83). Dále  
pak pro vytvoøení opìrných konstrukcí v místech s nízkou vý�kou bednìní 
�elezobetonových pasù a spoleènì se zeminou (frakce è. 0 + 1 + èásteènì 2) pro zarovnání 
podkladu pod �elezobetonové desky rodinného domu a galerie (Obr. 82).  

Zároveò byly vìt�í kusy kameniva (frakce è.3) pou�ity pøi sanaci velké skalní pukliny 
na pozemku mimo oblast rodinného domu a galerie. Puklina byla ve východní èásti 
pozemku na rozhraní parcel è. 2180/4 a è. 2179/5 k.ú. Velká Bystøice v podélné orientaci 
ve smìru východ-západ o délce 13 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6.2 Obsypy a zásypy 
 Vytì�ené kamenivo vèetnì zeminy (frakce è.0 + 1) se dále pou�ívalo pro obsypy  
a zásypy rodinného domu, galerie a zakopávaných konstrukcí  
(pø. vsakovací tìleso � Obr. 86) v prùbìhu celé realizace.  
 �ádná nová zemina se nepøivá�ela, v�e bylo pùvodní. 

 

 

 

 

Obr. 83: Prokládání betonové smìsi kamenivem, zdroj: 
foto TDI 

Obr. 82: zarovnání podkladu pod �B 
desky, zdroj: foto TDI 
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10.6.3 Úpravy terénu pozemku 
Kamenivo spoleènì se zeminou se pro tyto úèely vyu�ívalo ve v�ech velikostech 

frakcí na hrubé úpravy pro stabilizaci pozemku, i drobné úpravy terénu pøed zatravnìním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 84: Obsyp základu galerie, zdroj: foto TDI Obr. 85: Obsyp galerie, 
zdroj: foto TDI 

Obr. 86: Vsakovací tìleso pøed zasypáním, zdroj: foto TDI 

Obr. 88: Spodní èást pozemku v dobì hrubých 
úprav, zdroj: foto TDI 

Obr. 87: Finální úprava místa z obr. 55 pøed 
zatravnìním, zdroj: foto TDI 
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10.6.4 Exteriér galerie a rodinného domu 
Pro tyto práce byly vyu�ity frakce è. 2 a èásteènì i è.3 (vìt�í frakce byla pou�ívána 

pro vytvoøení nestejnomìrného, tzn. pøírodního vzhledu). Kameny byly do výsledné 
podoby ruènì upravovány a doèi��ovány. Výsledná kombinace kamene byla ruènì 
vybírána dle pøání architekta a investora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6.5 Interiér rodinného domu 
Pro tyto práce byly vyu�ity frakce è. 2 a èásteènì i è.1. Rozdílné frakce byly zvoleny 

ze stejného dùvodu jako v bodì 10.6.4 � tj. pro vytvoøení pøírodního vzhledu.  
Kameny pro�ly navíc ruèním mytím tlakovou vodou, a to kvùli interiérovému vyu�ití.  

I pro tuto kombinaci a kladbu kamene byl dbán zøetel na návrh architekta a pøání 
investora. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 89: Obklad exteriéru galerie vytì�eným kamenem, zdroj: foto TDI 

Obr. 90: Detail oblo�ení interiéru vytì�eným kamenem, zdroj: autor BP 
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10.6.6 Støechy 
Pro støechy byly pou�ity frakce è.0 a è.1 kvùli jejich rozdílnému zatí�ení a vyu�ití  

dle projektantem navrhovaných skladeb. Na støechu galerie a èásti RD byla pou�ita  
frakce è.0 pro budoucí zatravnìní støechy. Na ostatní støechy, tj. pochozí støechy 
rodinného domu 1. NP a nepochozí inverzní støechu 2. NP byla pou�ita frakce è. 1 kvùli 
její designové návaznosti na obklady a celkový vzhled kameniva a støech. Pod vrstvou 
vytì�eného kameniva byla v�dy pokládána vrstva kaèírku kvùli ostrým hranám. 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 91: Støecha RD 1. NP pøed pokládkou terasy (pravá strana), zdroj: autor BP 

Obr. 92: Støecha galerie, zdroj: autor BP 
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10.6.7 Komunikace 
V prùbìhu stavby byla vyu�ita frakce kameniva è.1 pro vybudování provizorních 

zpevnìných staveni�tních komunikací, jako podklad pro zaøízení staveni�tì a jako 
podklad pro budoucí zpevnìné pøíjezdové plochy a komunikaci.  

Pro komunikace bylo kamenivo mícháno s makadamem pro sjednocení vlastností.  
Toto øe�ení mìlo za cíl minimalizovat náklady spojené s poøizováním �tìrkové 

drtì/betonového recyklátu a zároveò maximalizovat vyu�ití lokálního materiálu. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 93: Èást kruhového nádvoøí, zdroj: foto TDI 

Obr. 94: Èást hlavní budoucí pøíjezdové komunikace, zdroj: foto TDI 
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10.6.8 Obklad opìrné zdi 
Pro obklad opìrné zdi kruhového nádvoøí bylo pou�ito kamenivo stejných frakcí jako 

na obklady exteriérových zdí pro dotvoøení vzhledu a designu objektu jako celku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10.6.9  Gabionová stìna 

Pro vytvoøení gabionové stìny byly pou�ity kameny pøibli�nì frakce è.2 a 3. Udávaná 
velikost kameniva je pouze orientaèní, jeliko� v dobì realizace tìchto zdí je�tì nebyla 
tøídící jednotka na staveni�ti, tzn. pracovníci kompletující gabiony museli vybírat správné 
velikosti kamenù ruènì dle potøeby.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 95: Opìrná stìna kruhového nádvoøí,  
zdroj: foto TDI 

Obr. 96: Opìrná stìna a její návaznost na 
pøíjezdovou komunikaci, zdroj: autor BP 

Obr. 97: Gabionová stìna v severní èásti, 
zdroj: foto TDI 

Obr. 98: Detail skladby gabionu, zdroj: foto TDI 
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10.6.10 Design zahrady 
Pro výsledný design zahrady se po celou dobu výstavby uchovávaly velké kameny 

pro tvorbu okrasných a dominantních prvkù zahrady (Obr. 99), a ,,men�í� pro kreativní 
tvorbu (Obr. 100). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6.11 Podlaha vinného sklepu 
Pro podlahu ve vinném sklepu byly vybrány ploché kameny nejvìt�í frakce è.3.  

Tyto kameny doplòují obklad celého sklepu ze starých cihel a navozují  
tak autentickou atmosféru starého sklepu v novostavbì. Tato povrchová úprava  
byla aktuální zmìnou v dobì psaní této bakaláøské práce � na pøání investora pøi realizaci. 
Z tohoto dùvodu nebylo mo�né získat/poøídit fotodokumentaci.  

 

 

 

 

 

Obr. 99: Vizualizace objektu s naznaèenými okrasnými kameny, zdroj: foto TDI 

Obr. 100: Schodi�tì spodní èásti pozemku z lokálního 
kamene, zdroj: foto TDI 
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Závìr 

Cílem této bakaláøské práce bylo vypracovat stavebnì technologické øe�ení 
obvodového plá�tì s kontaktním zateplovacím systémem a provìtrávanou finální vrstvou 
novostavby rodinného domu ve Velké Bystøici.  

Pro zmínìnou technologickou etapu jsem vypracoval tyto èásti: technickou zprávu 
øe�eného objektu se zamìøením na obvodový plá��, situaci stavby se �ir�ími vtahy 
dopravních tras, výkaz výmìr, technologický pøedpis, bilanci zdrojù, technickou zprávu 
zaøízení staveni�tì vèetnì výkresu zaøízení staveni�tì a èasový plán. Dále jsem navrhnul 
vhodnou strojní sestavu. Pro dodr�ení po�adované kvality pøi realizaci jsem pøedepsal 
kvalitativní po�adavky a zpùsoby jejich zaji�tìní vèetnì bezpeènosti práce. Na závìr jsem 
rozepsal a uvedl mo�nosti vyu�ití pøírodního lokálního materiálu � v tomto pøípadì 
vytì�ené zeminy a bøidlice z místa stavby. S touto èástí jsem se aktivnì úèastnil 
studentské vìdecké odborné èinnost (zkr. SVOÈ) a postoupil do fakultního kola.  

K celé práci jsem pøistupoval tak, abych prohloubil své znalosti problematiky,  
nauèil se pracovat s novým softwarem a dodr�oval platnou legislativu.  

Zároveò bylo mým cílem vytvoøit pou�itelnou práci pro reálnou pøípravu výstavby.  
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