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Bakalářská práce se zabývá technologickou etapou zateplení budovy muzea 

v Horním Studenci. Součástí této etapy je výměna oken a vchodových dveří, 

zateplení základů, soklu a obvodového zdiva. Pro zateplení je navržen kontaktní 

tepelně izolační kompozitní systém (ETICS). Pro danou etapu je zpracován 

technologický předpis, posouzení dopravních tras, položkový rozpočet s výkazem 

výměr, návrh zařízení staveniště, časový plán výstavby, návrh strojní sestavy, 

kontrolní a zkušební plán a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

V poslední kapitole práce je řešena problematika mechanického tepelných izolantů, 

popis základních typů a návrh hmoždinek vhodných pro použití při realizaci zateplení 

řešeného objektu. 

Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS), technologický předpis, 

položkový rozpočet s výkazem výměr, zařízení staveniště, časový plán, strojní 

sestava, kontrolní a zkušební plán, hmoždinka, lešení 

The bachelor thesis describes the realization of thermal insulation of Museum 

in Horni Studenec. The part of this stage is a montage of new windows and entrance 

doors,  thermal insulation of foundation, plinth and external walls. The thermal 

insulation is designed using external thermal insulation composite system (ETICS). 

The thesis handles with technological prescription, assessment of transport 

itineraries, itimized budget with statement of quantities, design of site equipment, 

construction schedule, inventory of machines, control and test plan and occupational 

safety and health. In the last chapter of the thesis, there is described a mechanical 

anchoring system of thermal insulation, the comparison of the standard types and 

design of dowels, which are suitable for use in the realization  of thermal insulation 

of the building facility. 

External thermal insulation composite system (ETICS), technological 

prescription, itimized budget with statement of quantities, site equipment, schedule, 

inventory of machines, control and test plan, dowel, scaffolding 
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Úvod 

V této práci je řešena realizace snížení energetické náročnosti muzea v Horním 
Studenci, konkrétně je popsána technologická etapa zateplení obvodového pláště 
budovy. Jedná se o tepelnou izolaci základů a soklového zdiva, kde je dle projektu 
použit polystyren XPS. Součástí etapy je kompletní výměna oken a vchodových 
dveří. Navrženy jsou plastové rámy s dvojitým zasklením na jižní straně budovy, 
u oken orientovaných na ostatní světové strany bude použito zasklení trojité. 
Na závěr bude provedeno zateplení obvodového zdiva, které bude realizováno 
grafitovým polystyrenem EPS. V rámci zachování historického rázu budovy budou 
po zateplení opět vytvořeny dekorace na jižní-uliční fasádě budovy. Ozdobné prvky 
jsou navržené z přířezů grafitového polystyrenu EPS.  

Pro kompletní provedení této stavební etapy bylo nutné vypracovat následující 
dokumenty: technickou zprávu, řešení dopravních tras, zařízení staveniště, návrh 
vhodné strojní sestavy, plán kontrol KZP a plán BOZP. V rámci této práce jsem také 
řešil problematiku mechanického kotvení izolantů se zaměřením na hmoždinky  
vhodné pro kotvení výše zmíněného grafitového polystyrenu EPS. 

Systém zateplení jsem zvolil od certifikované společnosti Baumit, spol s.r.o. 
Montáž respektive demontáž lešení je podrobně popsána v technologickém 
předpise, jehož součástí je i výpis potřebného materiálu. Časový plán, byl zpracován 
v programu Contec. Výstup z programu je součástí příloh bakalářské práce. 
Položkový rozpočet s výkazem výměr je naceněn v programu 
BUILDpower S společnosti RTS, a.s. Výkresové přílohy byly kompletně zpracovány 
v programu ArchiCAD 17. 
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1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ŘEŠENÉHO OBJEKTU 

SE ZAMĚŘENÍM NA VYBRANOU 

TECHNOLOGICKOU ETAPU 
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1.1 Obecné informace 

Název akce : Objekt muzea v Horním Studenci  

  - snížení energetické náročnosti 

Místo akce : k.ú. Horní Studenec, st.p. 116  

  Horní Studenec 70  

  Ždírec nad Doubravou, 58263 

Investor : Město Ždírec nad Doubravou 

  Školní 500 

  58263 Ždírec nad Doubravou 

Projektant : Lukáš Dohnal 

Vypracoval : Jiří Kazda    

Stupeň : projekt pro stavební povolení 

 

1.2 Identifikační údaje: 

Název stavby : Objekt muzea v Horním Studenci  

   - snížení energetické náročnosti 

Místo stavby : k.ú. Horní Studenec, st.p. 116  

   Horní Studenec 70  

   Ždírec nad Doubravou, 58263 

Kraj  : Vysočina 

Investor a uživatel : Město Ždírec nad Doubravou 

Projektant  : Lukáš Dohnal 

   Nade Mlejnem 446 

   582 66 Krucemburk 

   IČO 72858818, DIČ CZ8309232998 

   autorizovaný stavitel pro pozemní stavby  

   ČKAIT-1400305  

Vypracoval  : Jiří Kazda 

   Horní Studenec 98 

   582 63 Ždírec nad Doubravou 

Investor  : Město Ždírec nad Doubravou 

   Školní 500 

   58263 Ždírec nad Doubravou 

Stupeň PD :  Projekt pro provedení stavby 
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1.3 Informace o umístění a účelu objektu 

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu muzea v Horním Studenci 

na stavebním pozemku č. 116 v v katastrálním území Horní Studenec. Pozemek se 

nachází na okraji obce s přímým přístupem z přilehlé pozemní komunikace. Objekt je 

vystavěn na rovinatém pozemku o výměře 874 m2, zastavěná plocha činí 364 m2. 

Obestavěný prostor činí 3640 m3 a užitná plocha 530 m2. Rozměry objektu jsou 

21,25 x 17,1 m, výška v hřebeni 12,5 m. Budova, dostavěná roku 1896, je zděná 

z CP, je částečně podsklepená, má dvě nadzemní podlaží a nevyužívaný půdní 

prostor. Objekt je majetkem města Ždírec nad Doubravou, které má záměr 

provozovat zde muzeum starožitných předmětů. V současné době je využití pouze 

částečné, protože zde nejsou vhodné podmínky pro provoz. Rekonstrukce byla 

navržena z důvodu zlepšení kvality vnitřních podmínek v budově a tím i možnosti 

rozšíření výstavních prostor. 

1.4 Informace o celém stavebním procesu 

Vzhledem k vzlínající vlhkosti ve stěnách objektu je třeba provést novou 

hydroizolaci stěn i podlah, přičemž bude provedena nová konstrukce podlah 

s vložením tepelné izolace tl. 70mm. Na základě provedeného energetického auditu 

budou provedeny následující stavební úpravy zajišťující snížení energetické 

náročnosti celého objektu. Dle návrhu auditu bude provedeno zateplení soklového 

zdiva izolantem tl. 100 mm, na izolaci obvodového zdiva je navržen tepelný izolant 

tl. 150mm. Historický ráz jižní fasády zůstane zachován, po zateplení budou 

na fasádě pomocí polystyrenu vytvořeny dekorační prvky. V rámci projektu je 

navržena výměna stávajících vnějších otvorových výplní, které budou nahrazeny 

plastovými dveřmi a okny včetně vnějších i vnitřních parapetů. Současně bude 

zateplen strop a stěny u schodiště do sklepních prostor a obalové konstrukce 

u vstupu do podkroví, v obou případech bude použit tepelný izolant tl. 150 mm. 

Veškeré výše zmíněné tepelné izolace budou provedeny kontaktním zateplovacím 

systémem ETICS. Stávající hromosvodná síť bude, dle technického stavu, 

částečně/kompletně demontována, hromosvodná lana budou na obvodových 

stěnách umístěna do netříštivých rur a budou kotvena na obvodové zdivo pod 

tepelný izolant. Konstrukce krovu bude v místech narušených prvků vyztužena, jedná 

se o část pozednice a 2 krokve. Na podlahu v podkrovních prostorách bude položena 

tepelná izolace tl. 300 mm pro eliminaci úniků tepla stropem nad 2.NP. Součástí 

řešení je částečná úprava dispozice objektu- přístavba na severní straně objektu je 

určena k demolici a dveřní otvor spojující tuto přístavbu s hl. budovou bude zazděn.  
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1.5 Stavebně technické řešení pro konstrukce řešené 
technologické etapy 

1.5.1 Tepelná izolace soklu a základů 

Navrženým izolantem je polystyren XPS S70 L tl. 100 mm, kterým zatepleno 

soklové zdivo a základy cca. 600 mm pod úroveň terénu. Na vyrovnaný povrch 

budou desky izolantu přichyceny nalepením (dle postupu výrobce) a pro doplnění 

lepení bude použito mechanické kotvení do zdiva dle kotevního plánu 

a technologického postupu výrobce. Dále bude použita stěrková hmota s armovací 

tkaninou, na kterou se nanese podkladní nátěr pro povrchovou úpravu, kterou bude 

nad terénem tvořit dekorativní mozaiková omítka. Pod úrovní terénu bude izolace 

chráněna nopovou fólií, která bude zároveň sloužit k provětrání základů. Nopová 

fólie bude ukončena min. 150 mm nad úrovní terénu pomocí ukončovací soklové 

lišty. 

1.5.2 Výměna oken a vchodových dveří 

Stávající okna a vchodové dveře budou nahrazeny novými otvorovými výplněmi 

v plastových rámech a s trojitým tepelně izolačním zasklením, u otvorových výplní 

orientovaných na jižní stranu je navrženo zasklení dvojité. Podrobná specifikace 

jednotlivých otvorových prvků je řešena v kapitole 4 – Technologický předpis, 

konkrétně 4.2.1 Výpis materiálů). Okna v podkroví budou ponechána stávající.  

1.5.3 Tepelná izolace obvodového zdiva 

Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem ETICS, konkrétně 

tepelnou izolací fasádním šedým polystyrenem EPS 70F tl. 150 mm 

a ʎ=0,032 W/mK. Před zateplením je nutné provést odtrhové zkoušky, dle výsledků 

budou navrženy vhodné kotvy KZS. V případě nesoudržných částí omítky budou tyto 

části omítky odstraněny a nerovnosti nově omítnuty. Podklad je třeba očistit tlakovou 

vodou, dále bude použita hloubková penetrace. Izolant bude přichycen nalepením 

desek izolantu (dle postupu výrobce) a pro doplnění lepení bude použito mechanické 

kotvení do zdiva dle kotevního plánu a technologického postupu výrobce. Dále bude 

použita stěrková hmota s armovací tkaninou. Rohy stěn budou zpevněny ztužujícími 

PVC rohy s armovací tkaninou. Na stěrkovou vrstvu se nanese podkladní nátěr pro 

povrchovou úpravu, kterou bude tvořit silikonová tenkovrstvá omítka. Ostění 

a nadpraží bude zatepleno fasádním šedým polystyrenem EPS 70F tl. 30mm 

a ʎ=0,032 W/mK. Větrací mřížky na fasádě budou demontovány a zpětně 

namontovány po realizaci zateplovacího systému. Geodetický bod na jižní straně je 

třeba vynést na novou fasádu a znovu zaměřit. Dekorace fasády (římsy) bude 

zhotovena z přířezů šedého fasádního polystyrenu EPS 70F tl. 150 mm. Současná 

dekorace fasády bude částečně odstraněna, a to zejména v případě nadokenních 

říms v 2NP, které budou nově vytvořeny z polystyrenu EPS 70F tl. 150 mm. Dále 

budou odstraněny výstupky na vrcholové římse a ve štítě. V ostatních případech 

bude izolant vytvarován ke stávajícím římsám. Mezilehlá římsa v úrovni podlahy 
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2.NP bude pro zjednodušení lepení izolantu částečně osekána a následně 

zaizolována. 

1.5.4 Klempířské prvky 

Nové klempířské prvky jsou navrženy z žárově pozinkovaného ocelového 

plechu s ochrannou polyesterovou vrstvou. Jedná se o vnější parapety u oken, dále 

u nik na východní straně budovy. Mezilehlá římsa na jižní straně budovy bude 

oplechována stejným materiálem.  

1.5.5 Vnitřní parapety a ostění 

V interiéru budou zřízeny nové PVC parapety. Před jejich osazením budou 

vyrovnána ostění VCM maltou, následně bude nanesena štuková omítka. 

Po osazení parapetů budou provedeny malby ostění a nadpraží. 

1.5.6 Hromosvod 

Součástí řešení zateplení bude i částečná demontáž, úprava úchytů a zpětná 

montáž svodů hromosvodu, pokud bude stávající hromosvod odborným posudkem 

shledán vyhovujícím. V opačném případě bude třeba ho vyměnit. Hromosvod bude 

umístěn do nekovové netříštivé roury, vložené ve fasádě. U každého svodu 

hromosvodu bude ve výšce cca. 50 cm nad terénem zhotovena kontrolní skříňka 

pro měření odporu hromosvodu. Je nutné dodržet postup udávaný výrobcem. 

Závěrem je třeba provést potřebné zkoušky hromosvodu. 

1.6 Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní 
a technickou infrastrukturu 

Objekt muzea sousedí s pozemní komunikací, na kterou je přímo napojen 

stávajícím vstupem a vjezdem. Objekt je v současné době napojen na vodovod, 

plynovod a NN kabelový rozvod. Napojení budou zachována stávající. Kanalizace 

z objektu ústí do odpadní jímky na severní straně pozemku.  

1.7 Údaje o splnění dotčených orgánů 

Požadavky jsou zahrnuty v projektové dokumentaci. 

Při zpracování projektu bylo použito: 

 zadávací podklady investora 

 kopie snímku z katastrální mapy 

 místní zaměření objektu 

 energetický audit 

1.8 informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Úpravy budou prováděny v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením 

stavebního úřadu a podle ověřené projektové dokumentace. Při provádění stavby 



19 
 

budou dodržovány právní předpisy zajišťující ochranu života, zdraví, životního 

prostředí a bezpečnosti práce. 

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, které jsou 

zahrnuté zejména v: 

- vyhláška č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb 

- vyhláška č. 22/2010 Sb., o obecných požadavcích na využívání území  

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

1.9 Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu 
výstavby 

Stavba bude probíhat dle následujícího pracovního postupu: 

- demolice přístavby 

-  hydroizolace spodní stavby (stěny,podlahy,drenáž) 

- zazdění otvoru 

- úpravy střešního pláště, krovu a hromosvodu 

- demontáž stávajících výplní otvorů 

- osazování oken a dveří 

- provádění zateplení podlah, stěn a stropů 

- úpravy povrchů - zapravení vnitřního ostění a nadpraží oken 

    - nátěr vnitřních stěn v 1NP 

     - finální vrstvy podlah v 1NP 

    - provedení fasády a soklu objektu 

Řešená technologická etapa je navržena dle časového plánu na dobu trvání 

4 měsíce.  

1.10 Statistické údaje o orientační hodnotě stavby 

Předpokládaný náklad stavby: 5,1 mil. Kč s DPH 

Předpokládaný náklad řešené technologické etapy: 2,4 mil. Kč s DPH 

1.11 Odpadové hospodářství - likvidace odpadů: 

Během výstavby vznikne běžný stavební odpad, který bude stavební firma 

likvidovat na řízené skládce. Zásady odpadového hospodářství - hospodaření 

s odpady během výstavby a při vlastním provozu  (likvidace – svoz odpadu) se bude 

řídit ustanovením zákona o odpadech č.185/2001 Sb., a dle  vyhlášky č. 83/2016 Sb. 

o podrobnostech nakládání s odpady, případně dalšími předpisy v odpadovém 

hospodářství. Původce odpadů musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této 

činnosti nedošlo k negativním dopadům na životní prostředí. Stavebními úpravami 

objektu se nezhorší životní prostředí v okolí stavby. Odpady vzniklé při realizaci 

stavby budou odvezeny a tříděny na řízené skládce odpadů v souladu s platným 

zákonem o odpadech. Odpady budou shromážděny na staveništi v odpovídajících 

nádobách. Odvoz zajistí realizační firma. O odpadech bude vedena evidence. 



20 
 

Ke kolaudaci budou přiloženy doklady o způsobu odstranění odpadu (využití, 

zneškodnění). 

 Během prováděných prací je nutné brát zřetel na stávající sousední objekty, 

stavebník v maximální možné míře omezí prašnost a hlučnost při výstavbě.  

1.12 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich 
výsledků do projektové dokumentace 

Byly provedeny následující průzkumy a měření:   

- zaměření objektu   

- vstupní prohlídka stávajícího stavu objektu 

1.13 Údaje o vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém 

Není předmětem řešení. 

Na jižní straně objektu se nachází geodetický bod, který bude třeba z důvodů 

realizace izolace fasády předsadit před izolant a provést jeho nové zaměření 

oprávněnou osobou. 

1.14 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 
technologické provozní soubory 

Stavba není členěna na jednotlivé stavební objekty. 

1.15 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti 

Dodavatel bude povinen dodržovat ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví 

pracovníků na staveništích (ve znění pozdějšího nařízení vlády č. 136/2016 Sb.) 

a nařízení vlády č. 362/2005 práce ve výškách, všechny předpisy a technologické 

postupy dané výrobci materiálů a výrobků. Dále je nucen dodržovat nařízení vlády 

č. 495/2001 Sb., které definuje poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků. 
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1.16 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Při realizaci stavby i během jejího užívání budou dodržovány následující 

předpisy: Zákon o odpadech č.185/2001 Sb. a vyhláška č..83/2016 Sb. 

o podrobnostech nakládání s odpady. Před zahájením užívání objektu budou 

provedeny všechny kroky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví a stavba bude 

využívána v souladu s navrženým účelem. 

1.16.1 Ochrana proti hluku 

V objektu se nenachází zdroj hluku. Akustika venkovního prostoru nebude 

užíváním objektu negativně ovlivněna nad přípustné hodnoty. Vliv venkovního hluku 

na interiér – při použití navrhovaných materiálů nebude hladina hluku uvnitř objektu 

přesahovat přípustné hodnoty pro daný typ činnosti. 

1.16.2 Ochrana obyvatelstva 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu 

nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem 

elektrickým proudem, výbuchem uvnitř ani v blízkosti stavby. Celkový provoz, 

technologie, konstrukce, zařízení a činnosti budou provedeny a vykonávány 

s ohledem na bezpečnost práce, zejména v souladu s vyhl. 48/1982 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. Bude dodržena bezpečnost při užívání stavby podle platných 

bezpečnostních předpisů. Veškeré použité stroje, zařízení a materiály musí splňovat 

požadavky na bezpečný provoz, bezpečné užívání a musí mít příslušné certifikáty.
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2 SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI VZTAHY DOPRAVNÍCH 

TRAS 
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2.1 Identifikační údaje 

Název stavby:   Muzeum v Horním Studenci 

 

Místo stavby: 

Adresa:    Horní Studenec 70 

Katastrální území:  Horní Studenec, 644358 

Parcelní číslo pozemku: 116 

Druh stavby:   stavba občanského vybavení 

Účel stavby:   muzeum 

Investor:   Město Ždírec nad Doubravou 

     Školní 500 

     582 63 Ždírec nad Doubravou 

Zpracovatel dokumentace: Jiří Kazda 

     Horní Studenec 98 

     582 63 Ždírec nad Doubravou 

Zodpovědný projektant: Lukáš Dohnal 

     Nade Mlejnem 446 

     582 66 Krucemburk 

   IČO 72858818, DIČ CZ8309232998 

   autorizovaný stavitel pro pozemní stavby  

   ČKAIT-1400305 

2.2 Umístění staveniště 

Stavba se nachází na okraji obce Horní Studenec na pozemku p.č. 116 

katastrálního území Horní Studenec. Vjezd a výjezd ze staveniště bude zajištěn 

uzamykatelnou bránou z přilehající pozemní komunikace č. 34416. 

2.3 Definice tras 

Přeprava materiálu bude realizována na dvou trasách. Pro dopravu veškerého 

stavebního materiálu pro systém ETICS je navržena trasa A, tj. ze stavebnin Málkovi 

na adrese Zahradní 729, 582 63 Ždírec nad Doubravou. Okna, dveře, klempířské 

prvky a PVC parapety budou dopraveny po trase B z firmy A-Zmont Chotěboř s.r.o. 

s pobočkou na Novém Ransku 208, 582 63 Ždírec nad Doubravou. Lešení bude 

dopraveno po trase C z půjčovny TOMS-půjčovna s.r.o. sídlem U Cukrovaru 819, 

538 21 Slatiňany. Odvoz odpadu, stavební suti a výkopové zeminy proběhne 

po trase D na sběrný dvůr města Ždírec nad Doubravou adresou Ke Stadionu 692, 

582 63 Ždírec nad Doubravou. 

Během jízdy se nepředpokládají komplikace a bezpečnostní opatření 

pro provoz. Vzhledem k tomu, že nebude přepravován materiál velkých rozměrů 

a hmotností, je možné použít vozidla, která nevyžadují povolení k nadrozměrné 
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přepravě. Jednotlivé tratě byly ověřeny, nenacházejí se na nich žádná omezení, 

která by znemožňovala průjezd zvolených vozidel. Podrobná specifikace použitých 

vozidel je uvedena v kapitole č. 7 – Návrh strojní sestavy. Lokalizace objektu 

vzhledem k příjezdovým trasám je podrobněji řešena v příloze P2 – Situace 

se širšími vztahy dopravních tras. 

 

2.3.1 Trasa A – doprava materiálu 

Doprava velmi hmotných materiálů (sypké hmoty, armovací tkanina apod.) bude 

zajištěna nákladním automobilem Renault D12 LOW P4x2 240 E6 typu valník 

s hydraulickou rukou. Poloměr otáčení automobilu činí 9,77 m. Méně hmotný 

materiál (izolant, ztužující profily apod.) bude dopraven shodným nákladním 

automobilem pouze v provedení valník s plachtou. Materiál bude dovezen 

ze stavebnin Málkovi na adrese Zahradní 729, 582 63 Ždírec nad Doubravou, trasa 

je dlouhá 3,8 km, předpokládaná doba jízdy je 5 minut.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1: Mapa trasy A 
 

2.3.2 Trasa B – doprava oken a dveří 

Otvorové výplně budou dopravovány na stavbu postupně užitkovým vozem 

Ford Transit Van 330 MWB z firmy A-Zmont Chotěboř s.r.o s pobočkou na Novém 

Ransku 208, 582 63 Ždírec nad Doubravou. Trasa je dlouhá 4,5 km, předpokládaná 

doba jízdy je 6 minut. 
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Obr. 2: Mapa trasy B 
 

2.3.3 Trasa C – doprava lešení 

Doprava řadového a pomocného lešení bude zajištěna nákladním automobilem 

Renault D12 LOW P4x2 240 E6 typu valník s plachtou. Lešení bude dovezeno 

z půjčovny TOMS-půjčovna s.r.o. sídlem U Cukrovaru 819, 538 21 Slatiňany. Délka 

trasy je 27,6 km, předpokládaná doba jízdy je 26 minut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3: Mapa trasy C 
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2.3.4 Trasa D – odvoz odpadů, stavební suti a výkopové zeminy  

Odpady, stavební suť a přebytečná výkopová zemina bude odvezena 

nákladním automobilem Avia D120L s nosičem kontejnerů na adresu 

Ke Stadionu 692, 582 63 Ždírec nad Doubravou. Jedná se o sběrný dvůr města 

Ždírec nad Doubravou. Trasa odvozu je dlouhá 4,3 km, předpokládaná doba jízdy je 

7 minut.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 4: Mapa trasy D 
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3 POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

PRO ZADANOU TECHNOLOGICKOU ETAPU           
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 1 
Realizace snížení energetické náročnosti 
muzea 

Objekt: 
  

01 Muzeum Horní Studenec 

Rozpočet: 01 Tepelná izolace obvodového zdiva 

Objednatel: 
    

IČO: 
   

  
     

DIČ: 
 

  
                  

Zhotovitel:   IČO: 
   

  
  

DIČ: 
 

  

            

Vypracoval: Jiří Kazda 
          

  

Rozpis ceny       Celkem 

HSV   
  

    950 542,30 

PSV   
  

    1 037 577,55 

MON   
  

    15 609,38 

Vedlejší náklady 
  

    20 037,29 

Ostatní náklady 
  

    0,00 

Celkem 
  

    2 023 766,52 

Rekapitulace daní 
            

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH  
  

15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 2 023 766,52 CZK 

Základní DPH  
  

21 % 420 783,00 CZK 

Zaokrouhlení 
   

0,48 CZK 

Cena celkem s DPH 
    

2 444 550,00 CZK 

  
       

  

  
       

  

  v Brně   dne   18.5.2018   
  

  
       

  

  
 

    
 

        

  
 

Za zhotovitele 
  

Za objednatele 
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Rekapitulace dílů 
      

         
Číslo Název     Typ dílu     Celkem % 

1 Zemní práce HSV     27 512,26 1 

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV     35 780,99 2 

62 Úpravy povrchů vnější HSV     73 211,57 4 

64 Výplně otvorů HSV     576 399,22 28 

94 Lešení a stavební výtahy HSV     188 340,09 9 

96 Bourání konstrukcí HSV     25 694,01 1 

99 Staveništní přesun hmot HSV     7 258,03 0 

713 Izolace tepelné PSV     955 687,02 47 

764 Konstrukce klempířské PSV     47 390,53 2 

799 Ostatní PSV     34 500,00 2 

M21 Elektromontáže MON     15 609,38 1 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU     16 346,13 1 

  Zařízení staveniště ZS     20 037,29 1 

Cena celkem             2 044 550,00 100 
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Položkový rozpočet 

 
S: 1 Realizace snížení energetické náročnosti muzea 

O: 01 Muzeum Horní Studenec 

R: 01 Tepelná izolace obvodového zdiva 

       

P.č. 
Číslo 
položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 

Díl: 1 Zemní práce       27 512,26 
1 174101102 Zásyp ruční se zhutněním m3 34,18800 338,00 11 555,54 

  Jižní strana : 22,7*0,6*0,7  9,534   

  Severní strana : (22,7+2*0,5)*0,6*0,7  9,954   

  Západní strana : 17,5*0,6*0,7  7,35   

  Východní strana : 17,5*0,6*0,7  7,35   

2 162201210 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4, 
odvoz dalších 20m 

m3 68,37600 157,00 10 735,03 

  Položka kalkuluje odvoz zeminy na staveništní skládku 

  včetně zpětného vrácení zeminy po realizaci zateplení soklu. 

  další převoz 20 m : 34,188*2  68,376   

3 167101201 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 5,58171 514,00 2 869,00 

  Nakládání přebytečné zeminy na NA : 39,072*1/7  5,58171   

4 162601102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 
m, kapacita vozu 12 m3 

m3 5,58171 161,50 901,45 

  Odvoz přebytečné zeminy na skládku -cca. 1/7 celkového objemu vykopané zeminy. 

  Odvoz na skládku-1/7 zeminy : 39,072*1/7  5,58171   

5 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 5,58171 260,00 1 451,24 

  Položka pořadí 4 : 5,58171  5,58171   

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní       35 780,99 
6 612421221 Oprava vápen.omítek stěn- hladkých m2 85,74280 42,90 3 678,37 

  Začátek provozního součtu     

    Jižní strana : 
9*(2+2+1,25)+8*(2,25+2,25+1,25)+(2*2,35+0,5*PI
*1,8) 

 100,77743   

    Severní strana : 
3*(2*1,1+0,85)+3*(2*1,35+0,85)+(2*0,6+0,7)+(2*1,
95+1)+(2*1,25+1)+(2*2,02+1) 

 35,14   

    Západní strana : 4*(2*2+1,25)  21   

    Východní strana : 4*(2*2,15+1,25)+3*(2*2+1,25)  37,95   

    Mezisoučet  194,86743   

  Konec provozního součtu     

  přenásobení šířkou ostění+10% ztratné : 
(194,87*0,4)*1,1 

 85,7428   

7 612409991 Začištění omítek kolem oken,dveří m 199,76743 61,60 12 305,67 

  Jižní strana : 
9*(2+2+1,25)+8*(2,25+2,25+1,25)+(2*2,35+0,5*PI
*1,8) 

 100,77743   

  Severní strana : 
3*(2*1,1+0,85)+3*(2*1,35+0,85)+(2*0,6+0,7)+2*(2*
1,95+1)+(2*1,25+1)+(2*2,02+1) 

 40,04   

  Západní strana : 4*(2*2+1,25)  21   

  Východní strana : 4*(2*2,15+1,25)+3*(2*2+1,25)  37,95   
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8 602016193 Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-
Tiefengrund 

m2 199,76743 55,00 10 987,21 

  Položka pořadí 7 : 199,76743  199,76743   

9 784115412 Malba Remal profi, bílá, bez penetrace, 2 x m2 199,76743 44,10 8 809,74 

  Položka pořadí 7 : 199,76743  199,76743   

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější       73 211,57 
10 622904115 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5 m2 648,72500 75,40 48 913,87 

  Položka pořadí 16 : 648,72500  648,725   

11 622421121 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená m2 117,95000 206,00 24 297,70 

  Začátek provozního součtu     

    Jižní strana : (181,8-49,8)  132   

    Severní strana : (209-11,8)  197,2   

    Západní strana : (144,4-10,0)  134,4   

    Východní strana : (144,4-18,25)  126,15   

    Mezisoučet  589,75   

  Konec provozního součtu     

  Vyspravení nesoudržných omítek 20% : 
589,75*0,2 

 117,95   

Díl: 713 Izolace tepelné       955 687,02 
12 622311522 Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 100 mm, 

s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2 
m2 68,56025 1 259,00 86 317,35 

  Začátek provozního součtu     

    Jižní strana : 21,45*0,65  13,9425   

    Severní strana : (21,45+2*0,4)*1,1  24,475   

    Západní strana : (17,3-5)*1,1  13,53   

    Východní strana : 17,3*0,6  10,38   

    Mezisoučet  62,3275   

  Konec provozního součtu     

  Prořez, ztratné 10% : 62,3275*1,1  68,56025   

13 311419812 Izolace perimetr. deskami tl. 10 cm, nopová fólie m2 48,37800 759,00 36 718,90 

  Začátek provozního součtu     

    Jižní strana : 21,45*0,6  12,87   

    Severní strana : (21,45+2*0,4)*0,6  13,35   

    Západní strana : (17,3-5)*0,6  7,38   

    Východní strana : 17,3*0,6  10,38   

    Mezisoučet  43,98   

  Konec provozního součtu     

  Včetně prořezu 10% : 43,98*1,1  48,378   

14 711823129 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně 
dodávky lišty DEKDREN T20 

m 82,42500 129,00 10 632,83 

  Začátek provozního součtu     

    Obvod soklu : 2*17,3+21,45+22,45  78,5   

  Konec provozního součtu     

  Včetně prořezu 5% : 78,5*1,05  82,425   

15 622311016 Soklová lišta hliník KZS Baumit tl. 150 mm m 80,27400 179,00 14 369,05 

  Začátek provozního součtu     

    Jižní strana : 21,55  21,55   

    Severní strana : 21,55+2*0,5  22,55   

    Západní strana : 17,3  17,3   

    Východní strana : 17,3  17,3   

    Mezisoučet  78,7   

  Konec provozního součtu     

  Prořez 2% : 78,7*1,02  80,274   

16 622311335 Zatepl.systém Baumit, fasáda, EPS F plus tl.150 
mm, s omítkou SilikonTop K2 

m2 648,72500 1 096,00 711 002,60 
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  včetně hmoždinek a zátek EPS 

  Začátek provozního součtu     

    Jižní strana : (181,8-49,8)  132   

    Severní strana : (209-11,8)  197,2   

    Západní strana : (144,4-10,0)  134,4   

    Východní strana : (144,4-18,25)  126,15   

  Konec provozního součtu     

  Prořez, ztratné 10% : 589,75*1,1  648,725   

17 622391121 Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2, 
pouze práce - bez dodávky hmoždinek 

m2 648,72500 2,15 1 394,76 

  Pouze práce, materiál obsažen v zatepl. systému Baumit EPS F plus tl. 150 mm 

  Začátek provozního součtu     

    Jižní strana : (181,8-49,8)  132   

    Severní strana : (209-11,8)  197,2   

    Západní strana : (144,4-10,0)  134,4   

    Východní strana : (144,4-18,25)  126,15   

  Konec provozního součtu     

  Ztratné 10% : 589,75*1,1  648,725   

18 622473186 Příplatek za rohovník pro vnější omítky, dekorace 
na jižní straně 

m 40,00000 57,90 2 316,00 

  členitost jižní stěny : 40  40   

19 622311153 Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 30 
mm, s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact 

m2 32,96700 1 563,00 51 527,42 

  Začátek provozního součtu     

    Jižní strana-délka ostění : 
9*(2+2+1,25)+8*(2,25+2,25+1,25)+(2*2,35+0,5*PI
*1,8) 

 100,77743   

    Severní strana-délka ostění : 
3*(2*1,1+0,85)+3*(2*1,35+0,85)+(2*0,6+0,7)+2*(2*
1,95+1)+(2*1,25+1)+(2*2,02+1) 

 40,04   

    Západní strana-délka ostění : 4*(2*2+1,25)  21   

    Východní strana-délka ostění : 
4*(2*2,15+1,25)+3*(2*2+1,25) 

 37,95   

    Mezisoučet  199,76743   

    Přenásobení na plochu : 199,77*0,15  29,9655   

  Konec provozního součtu     

  Prořez 10% : 29,97*1,1  32,967   

20 622473187 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně 
dodávky lišty 

m 199,76743 44,70 8 929,60 

  Položka pořadí 7 : 199,76743  199,76743   

21 622392915R
T6 

Šambrána z EPS tl. do 100 mm, výzt.stěrka, 
omítka, šířky 200 mm 

m 57,60000 218,50 12 585,60 

  Jižní strana : 2*21,55+8*1,5+2,5  57,6   

  Severní strana : 0     

  Západní strana : 0     

  Východní strana : 0     

22 622392181R
T4VD 

3D fasádní nápisy, profily výšky 300 mm, včetně 
práce 

kompl 1,00000 7 500,00 7 500,00 

  Dodání profilu, připevnění k podkladu tmelem, lepení profilů k sobě PU pěnou, 

       

23 622401937 Příplatek za styk 2 odstínů tenkovrstvých omítek m 130,65000 10,20 1 332,63 

  Jižní strana : 2*21,55+2*8+8*(1,5+2*0,15)  73,5   

  Severní strana : 21,55+2*0,5  22,55   

  Západní strana : 17,3  17,3   

  Východní strana : 17,3  17,3   

24 622401939 Příplatek za provedení styku 2 odstínů omítek m 130,65000 9,90 1 293,44 
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  Položka pořadí 23 : 130,65000  130,65   

25 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 11,54473 846,00 9 766,84 

Díl: 64 Výplně otvorů       572 619,99 
26 640001001V

D 
Okna plastová-dvojsklo, dle výpisu prvků m2     45,00000 4 000,00 180 000,00 

  Jižní strana : 9*(2*1,25)+8*(2,25*1,25)  45   

  Severní strana : 0     

  Západní strana : 0     

  Východní strana : 0     

27 640001002V
D 

Okna plastová-trojsklo, dle výpisu prvků m2     40,06750 6 000,00 240 405,00 

  Jižní strana : 0     

  Severní strana : 
3*(1,1*0,85)+3*(1,35*0,85)+(0,6*0,7)+2*(1,95*1)+(
1,25*1) 

 11,8175   

  Západní strana : 4*(2*1,25)  10   

  Východní strana : 4*(2,15*1,25)+3*(2*1,25)  18,25   

28 640001003V
D 

Dveře plastové, dle výpisu prvků m2     7,05750 13 200,00 93 159,00 

  Jižní strana : 3,25*1,55  5,0375   

  Severní strana : 1*2,02  2,02   

  Západní strana : 0     

  Východní strana : 0     

29 766629301 Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 kus 8,00000 887,00 7 096,00 

  Jižní strana : 0     

  Severní strana : 8  8   

  Západní strana : 0     

  Východní strana : 0     

30 766629302 Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 kus 22,00000 1 065,00 23 430,00 

  Jižní strana : 9  9   

  Severní strana : 2  2   

  Západní strana : 4  4   

  Východní strana : 7  7   

31 766629303 Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 kus 8,00000 1 219,00 9 752,00 

  Jižní strana : 8  8   

  Severní strana : 0     

  Západní strana : 0     

  Východní strana : 0     

32 766629310R
00VD 

Montáž plastových dveří m2 7,05750 358,00 2 526,59 

  Jižní strana : 3,25*1,55  5,0375   

  Severní strana : 1*2,02  2,02   

  Západní strana : 0     

  Východní strana : 0     

33 648991113 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, 
včetně dodávky plastové parapetní desky 

m 48,95000 332,00 16 251,40 

  Začátek provozního součtu     

    Jižní strana : 17*1,25  21,25   

    Severní strana : 6*0,85+2*0,7+3*1  9,5   

    Západní strana : 4*1,25  5   

    Východní strana : 7*1,25  8,75   

    Mezisoučet  44,5   

  Konec provozního součtu     

  Prořez 10% : 44,5*1,1  48,95   

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy       29 356,25 
34 941955002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 266,87500 110,00 29 356,25 
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  Místnosti - jižní strana : (8+2+8)*3,5*2  126   

  Místnosti - severní strana : 
(2+5)*3,5*2+(1+3,25)*3,5 

 63,875   

  Místnosti - západní strana : 3,5*3,5*2  24,5   

  Místnosti - východní strana : 7,5*3,5*2  52,5   

Díl: 64 Výplně otvorů       3 779,23 
35 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 99,19250 38,10 3 779,23 

  Začátek provozního součtu     

    Jižní strana : 
9*(2*1,25)+8*(2,25*1,25)+(3,25*1,55) 

 50,0375   

    Severní strana : 
3*(1,1*0,85)+3*(1,35*0,85)+(0,6*0,7)+2*(1,95*1)+(
1,25*1)+(2,02*1) 

 13,8375   

    Západní strana : 4*(2*1,25)  10   

    Východní strana : 4*(2,15*1,25)+3*(2*1,25)  18,25   

    Mezisoučet  92,125   

  Konec provozního součtu     

  Prořez 10% : 90,175*1,1  99,1925   

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy       158 983,84 
36 941941031 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 

m 
m2 837,00000 47,70 39 924,90 

  Včetně kotvení lešení. 

  Jižní strana : 24*9  216   

  Severní strana : (24+3)*11  297   

  Západní strana : 18*9  162   

  Východní strana : 18*9  162   

37 941941501R
00VD 

Doprava lešení (dovoz a odvoz) do 10km m2     1 
103,87500 

5,60 6 181,70 

  Položka pořadí 34 : 266,87500  266,875   

  Položka pořadí 36 : 837,00000  837   

38 079946111 Zřízení výtahového zařízení při opravách,v. do 
35m 

kus 2,00000 5 830,00 11 660,00 

39 941941191 Příplatek za každý měsíc použití lešení m2 1 
674,00000 

28,20 47 206,80 

  Položka pořadí 36 : 837,00000*2  1674   

40 941941831 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 
m 

m2 837,00000 33,80 28 290,60 

  Položka pořadí 36 : 837,00000  837   

41 944944011 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 808,80000 10,30 8 330,64 

  Jižní strana : 24*8,2  196,8   

  Severní strana : 24*12  288   

  Západní strana : 18*9  162   

  Východní strana : 18*9  162   

42 944944031 Příplatek za každý měsíc použití ochranných sítí m2 1 
617,60000 

7,70 12 455,52 

  Položka pořadí 41 : 808,80000*2  1617,6   

43 944944081 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 808,80000 6,10 4 933,68 

  Položka pořadí 41 : 808,80000  808,8   

Díl: 96 Bourání konstrukcí       25 694,01 
44 978015291 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 (cca. 

20% dle zkoušek) 
m2 117,95000 48,30 5 696,99 

  Položka pořadí 11 : 117,95000  117,95   

45 966043121 Bourání říms z betonu tl. 15 cm, vyložení 25 cm m 33,50000 233,00 7 805,50 

  Jižní strana : 21,5+8*1,5  33,5   

46 968061126 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 kus 2,00000 21,70 43,40 

  2  2   

47 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 
m2 

m2 5,03750 169,50 853,86 
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  Vchodové dveře Jih : 3,25*1,55  5,0375   

48 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 2,02000 219,00 442,38 

  Vchodové dveře Sever : 1*2,02  2,02   

49 968061113 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 
m2 

kus 30,00000 14,50 435,00 

  Položka pořadí 31 : 8,00000  8   

  Položka pořadí 30 : 22,00000  22   

50 968061112 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 8,00000 7,30 58,40 

  Položka pořadí 29 : 8,00000  8   

51 968062244 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 
m2 

m2 6,66750 198,00 1 320,17 

  Jižní strana : 0     

  Severní strana : 
3*(0,85*1,1)+3*(0,85*1,35)+(0,6*0,7) 

 6,6675   

  Západní strana : 0     

  Východní strana : 0     

52 968062245 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 
m2 

m2 5,15000 115,50 594,83 

  Jižní strana : 0     

  Severní strana : 2*(1*1,95)+(1*1,25)  5,15   

  Západní strana : 0     

  Východní strana : 0     

53 968062246 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 
m2 

m2 73,25000 95,10 6 966,08 

  Jižní strana : 9*(2*1,25)+8*(2,25*1,25)  45   

  Severní strana : 0     

  Západní strana : 4*(2*1,25)  10   

  Východní strana : 4*(2,15*1,25)+3*(2*1,25)  18,25   

54 968095002 Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm m 44,50000 33,20 1 477,40 

  Jižní strana : 17*1,25  21,25   

  Severní strana : 6*0,85+2*0,7+3*1  9,5   

  Západní strana : 4*1,25  5   

  Východní strana : 7*1,25  8,75   

Díl: 764 Konstrukce klempířské       47 390,53 
55 764454803 Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm m 39,00000 33,30 1 298,70 

  Jižní strana : 0     

  Severní strana : 10  10   

  Západní strana : 2*10  20   

  Východní strana : 9  9   

56 728415811 Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 
m2 

kus 4,00000 128,00 512,00 

57 4 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus 4,00000 180,50 722,00 

58 764410850 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 
mm 

m 96,80500 38,00 3 678,59 

  Položka pořadí 61 : 39,87500  39,875   

  Položka pořadí 60 : 7,98000  7,98   

  Položka pořadí 59 : 48,95000  48,95   

59 764908303 Lindab, oplechování parapetů, rš 330 mm m 48,95000 501,00 24 523,95 

  včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí. 

  Položka pořadí 33 : 48,95000  48,95   

60 764410250 Oplechování parapetů nik včetně rohů Pz, rš 330 
mm, východní stěna 

m 7,98000 379,50 3 028,41 

  Začátek provozního součtu     

    Východní strana - niky : 8*0,95  7,6   

  Konec provozního součtu     

  Prořez 5% : 7,6*1,05  7,98   
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61 764421260 Oplechování říms z Pz plechu, rš 400 mm m 39,87500 329,00 13 118,88 

  Začátek provozního součtu     

    Jižní strana : 21,25+8*1,5+3  36,25   

  Konec provozního součtu     

  Přeložení,prořez 10% : 36,25*1,1  39,875   

62 998764102 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 
m 

t 0,32627 1 557,00 508,00 

Díl: 799 Ostatní       34 500,00 
63 02911OA0V

D 
Geodetické práce kompl 1,00000 15 000,00 15 000,00 

64 02912OA0V
D 

Geodetický bod na J fasádě-nové zaměření KUS 1,00000 12 000,00 12 000,00 

65 02944OA0V
D 

Dokumentace skutečného provedení kompl 1,00000 5 000,00 5 000,00 

66 29711OA0V
D 

Kontroly zakrývaných konstrukcí, měření, zkoušky kompl 1,00000 2 500,00 2 500,00 

Díl: M21 Elektromontáže       15 609,38 
67 076972515R

00VD 
Demontáž hromosvodu m 29,30000 194,00 5 684,20 

  0+20,6+0+8,7  29,3   

68 764919408R
00VD 

Netříštivá roura pro vedení hromosvodu v TI, 
včetně kotvení, spojek a montáže 

m      29,30000 272,60 7 987,18 

  Suma délek : 0+20,6+0+8,7  29,3   

69 728415112R
00VD 

Revizní skřín hromosvodu, včetně kotvení a 
montáže 

kus 3,00000 646,00 1 938,00 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot       16 346,13 
70 979087311 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 12,55463 213,00 2 674,14 

71 979087391 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 12,55463 102,00 1 280,57 

72 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 12,55463 177,00 2 222,17 

  Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 

73 979999999 Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV 
Brno 

t 12,55463 600,00 7 532,78 

74 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 175,76484 15,00 2 636,47 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot       7 258,03 
75 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 27,23464 266,50 7 258,03 
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4 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS 

PRO TECHNOLOGICKOU ETAPU, BILANCE ZDROJŮ 
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4.1 Obecné informace 

4.1.1 Identifikační údaje 

Název stavby:   Muzeum v Horním Studenci 

Místo stavby: 

Adresa:    Horní Studenec 70 

Katastrální území:   Horní Studenec, 644358 

Parcelní číslo pozemku:  116 

Druh stavby:    stavba občanského vybavení 

Účel stavby:    muzeum 

Investor:    Město Ždírec nad Doubravou 

     Školní 500 

     582 63 Ždírec nad Doubravou 

Zpracovatel dokumentace:  Jiří Kazda 

     Horní Studenec 98 

     582 63 Ždírec nad Doubravou 

Zodpovědný projektant:  Lukáš Dohnal 

     Nade Mlejnem 446 

     582 66 Krucemburk 

   IČO 72858818, DIČ CZ8309232998 

   autorizovaný stavitel pro pozemní stavby  

   ČKAIT-1400305 

4.1.2 Obecné informace o stavbě 

Zastavěná plocha:  364 m2 

Obestavěný prostor:  3640 m3 

Užitná plocha:  530 m2 

Počet místností:  6 výstavních, 7 skladů, 2 technické místnosti,  

  2 hygienická zázemí 

 

Objekt je majetkem města Ždírec nad Doubravou, které má záměr provozovat 

zde muzeum starožitných předmětů. V současné době je využití pouze částečné, 

protože zde nejsou vhodné podmínky pro provoz. Rekonstrukce byla navržena 

z důvodu zlepšení kvality vnitřních podmínek v budově a tím i možnosti rozšíření 

výstavních prostor. Řešená budova byla dostavěna roku 1896. Jedná se 

o dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt s podkrovím a členitou valbovou 

střechou. Nad hlavním schodištěm je střecha půltová. Svislé nosné i nesnosné 

konstrukce jsou vyzděny z plných pálených cihel. Stropní konstrukce jsou dřevěné 

trámové. Stávající vchodové dveře jsou dřevěné, okna jsou dřevěná špaletová.  

Stavba bude započata demolicí jednopodlažní přístavby na severní straně 

objektu. Následně budou kolem celé stavby provedeny výkopy a obvodové zdivo 

bude podbouráno za účelem nové hydroizolace stěn pomocí asfaltových pasů. 

Zároveň bude provedena nová kompletní skladba podlah v 1.NP. Zde bude proveden 
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vyrovnávací betonový potěr, hydroizolace formou asfaltových pasů, tepelná izolace 

podlahovým grafitovým polystyrenem EPS 100Z tl. 70 mm. Finální podlahovou 

vrstvou bude keramická dlažba v komunikačních prostorách a hygienickém zázemí, 

ve zbylých místnostech bude položeno PVC. Narušené prvky krovu budou 

nahrazeny/vyztuženy. Střešní plášť bude z důvodu vnějšího zateplení rozšířen 

nafalcováním pozinkovaných plechů. Netěsnosti v krytině budou zatěsněny a střešní 

plášť bude v celé ploše opatřen dvojitým nátěrem. V půdním prostoru bude 

podlahová konstrukce zaizolována minerální vatou tl. 150+150 mm. V interiéru bude 

provedena tepelná izolace mezi prostory 2.NP a půdou, dále mezi prostory 1.NP 

a 1.PP, zde bude použit grafitový polystyren EPS tl. 150 resp. 100 mm. Dále bude 

provedena tepelná izolace střechy nad hlavním schodištěm spojujícím 1.NP a 2.NP. 

Střecha nad schodištěm bude izolována z interiéru grafitovým polystyrenem 

EPS tl. 200 mm. Součástí rekonstrukce je revize, případně zhotovení nové 

hromosvodné sítě.  

4.1.3 Obecné informace o procesu 

Tepelné izolace budou provedeny kontaktním zateplovacím systémem ETICS.  

Jedná se o tepelnou izolaci základů a soklu, kde bude použit extrudovaný polystyren 

XPS S70L tl. 100 mm. Izolace bude provedena do hloubky dle základových poměrů, 

předpokládaná hloubka je 60 cm pod úroveň terénu. Kotvení izolace bude provedeno 

pomocí talířových šroubovacích hmoždin zápustnou metodou s tepelně izolační 

zátkou. Tepelná izolace pod úrovní terénu bude chráněna nopovou fólií, která bude 

ukončena ukončovací soklovou lištou min. 15 cm nad úrovní terénu. Od lišty výše 

bude tvořit finální vrstvu mozaiková soklová omítka hnědé barvy. 

Po vybourání stávající oken a vchodových dveří budou osazeny nové výplně. 

Jedná se plastové vchodové dveře na jižní a severní straně objektu. Okna jsou 

navržena plastová s dvojitým zasklením na jižní straně objektu, s trojitým zasklením 

budou okna orientovaná na ostatní světové strany. Vnitřní parapety budou 

z plastových PVC desek s plastovými krytkami. Vnější parapety a oplechování říms 

je navrženo z pozinkovaného ocelového plechu s ochrannou polyesterovou vrstvou. 

Nejrozsáhlejší částí řešené technologické etapy je tepelná izolace 

obvodového zdiva, která bude realizována z grafitového polystyrenu EPS 70F 

tl. 150 mm. Kotvení izolace bude provedeno pomocí talířových šroubovacích 

hmoždin zápustnou metodou s tepelně izolační zátkou. Při zateplení budou 

na fasádě zhotoveny ozdobné prvky, které budou vytvořeny na stavbě z přířezů 

grafitového polystyrenu EPS 70F tl. 150 mm. Finální vrstva bude realizována 

silikonovou tenkovrstvou fasádní omítkou. Jedná se o rýhovanou omítku zrnitosti 

2 mm v barevném odstínu žluté resp. bílé. Nově realizovaný hromosvod 

včetně revizních skříní bude uložen v netříštivé rouře v izolantu.  

Práce ve výškách budou prováděny z lešení, které musí být postaveno tak, aby 

bylo možné vykonat veškeré potřebné stavební úpravy, zároveň musí být 

v dostatečné vzdálenosti od původního obvodového pláště, aby bylo možné 

zrealizovat celou skladbu navrženého systému ETICS.  
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4.2 Materiály 

4.2.1 Výpis materiálů 

 

MATERIÁL SPOTŘEBA POTŘEBA 
OBSAH 
BALENÍ 

POČET 
BAL. 

BAL. 
PAL. SUMA 

Míchatelné směsi 

Penetrace Baumit 
Uniprimer 0,35 kg/m2 1798 m2 25 kg 26 24 

1 paleta +        
4 kbelíky 

Lepidlo Baumit StarContact 7 kg/m2 799 m2 25 kg 224 54 
4 palety +         

8 pytlů 

Omítka Baumit SilikonTop 
0022 žlutá 2,6 kg/m2 641 m2 25 kg 67 24 3  palety 

Omítka Baumit SilikonTop 
0019 bílá 2,6 kg/m2 40 m2 25 kg 5 24 5 kbelíků 

Omítka sokl. Baumit 
MosaikTop 5,5 kg/m2 69 m2 25 kg 16 24 18 kbelíků 

VCM malta Baumit Manu 1 
32 kg/m2/2 

cm 228 m2 25 kg 292 54 
5 palet +        
22 pytlů 

Nátěr Primalex Plus bílý 
0,16 

kg/m2/2vr. 100 m2 4 kg 4 - 4 kbelíky 

Izolanty a ztužující prvky 

Isover EPS-G 70F             
tl. 150 mm 2 ks/m2 649 m2 3 ks 433 - 433 balení 

Isover EPS-G 70F             
tl. 30 mm 2 ks/m2 33 m2 16 ks 3 - 3 balení 

Synthos XPS S70L            
tl. 100 mm 1,38 ks/m2 117 m2 6 ks 27 - 27 balení 

3D text EPS - 2 1 sada 2 - 2 sady 

Omítka Baumit UnoGold      9 kg/m2         200 m2        25 kg         72         40           2 palety 

Armovací tkanina Baumit 
StarTex 50 m 1 m/m2 799 m2 50 bm 16 30 16 rolí 

Ztužující roh PVC s arm. 
Tkaninou 2 m 0,5 ks/bm 410 m 20 ks 11 - 11 balení 

Okapnička ETICS Popular 
PVC 2 m 0,5 ks/bm 52 m  5 ks 6 - 6 balení 

Kotvení izolantu   

Hmoždinka Bravoll PTH-S 
195 mm 6 ks/m2 649 m2 100 ks 39 - 39 balení 

Hmoždinka Bravoll PTH-S 
135 mm 6 ks/m2 117 m2 200 ks 4 - 4 balení 

Hmoždinka Bravoll PTH-S 
295 mm 6 ks/m2 2 m2 100 ks 1 - 1 balení 

Zátka EPS-G ⌀ 60 mm, tl. 
20 mm 6 ks/m2 649 m2 100 ks 39 - 39 balení 

Zátka XPS ⌀ 60 mm, tl. 20 
mm 6 ks/m2 117 m2 100 ks 8 - 8 balení 

Vodotěsná zátka po 
kotvách lešení 4 ks/12 m2 837 m2 10 ks 28 - 28 balení 
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Fólie SPOTŘEBA POTŘEBA 
OBSAH 
BALENÍ 

POČET 
BAL. 

BAL. 
PAL. SUMA 

Nopová fólie DEKDREN 
N8, 8 mm dl. 1 m 1 m2/m2 49 m2 50 m2 1 - 1 role 

Zakrývací fólie na okna 
50x2,5 m 1 m2/m2 52 m  50 m 2 - 2 role 

Lepící papírová páska š. 
50 mm 1 m/bm 462 m 25 m 19 - 19 rolí 

Lišty   

Ukončovací soklová lišta N 
š. 50 mm, dl. 2 m 1 m/bm 81 m 2 m 41 - 41 lišt 

Soklová zakl. lišta Baumit 
Al 2 m 1 m/bm 81 m 2 m 41 - 41 lišt 

Spojka zakládací lišty      
PV 30 2 ks/lišta 82 ks 100 ks 1 - 1 balení 

APU lišta ETICS Flexibel 
š. 9 mm, dl. 2,4 m 0,42 ks/bm 200 25 ks 4 - 4 balení 

Hmoždinky   

Natloukací hmoždinka 
6x60 mm 4 ks/bm 81 m 100 ks 4 - 4 balení 

Turbošroub TX30     
7,5x92 mm 6 ks/bm 200 m 100 ks 12 - 12 balení 

Hromosvod   

Netříštivá roura PVC 
vnitřní Ø 10,8 mm 1 m/bm 30 m 25 bm 2 - 2 role 

Revizní skříně 
hromosvodu - 3 ks 1 ks 3 - 3 kusy 

Kotvení roury hromosvodu 2 ks/bm 30 ks 20 ks 2 - 2 balení 

Klempířské prvky   

Vnější parapety pozink + 
PVC, rš. 330 mm 1 m/bm 49 m 2,6 m 19 - 19 kusů 

Oplechování nik, pozink + 
PVC, rš. 150 mm 1 m/bm 8 m 2,6 m 4 - 4 kusy 

Boční krytky pozink + 
PVC, délka 330 mm 2 ks/parapet 92 ks 2 ks 46 - 46 balení 

Oplechování říms jih, 
pozink+PVC, rš. 400 mm 1 m/bm 40 m 4 m 10 - 10 kusů 

Vnitřní parapety   

PVC standart š. 300 mm 1 m/bm 17 2,6 m 7 - 7 kusů 

PVC standart š. 500 mm 1 m/bm 9 2,6 m 4 - 4 kusy 

Boční krytky PVC, délka 
500 mm 2 ks/parapet 76 ks 2 ks 38 - 38 balení 

Ostatní 
 PUR pěna Den Braven 

750 ml 0,2 ks/m2 117 m2 6 ks 4 - 4 balení 

Větrací mřížky plastové 
200 x 200 mm - 4 1 ks 4 - 4 kusy 

 

Tab. 1: Výpis materiálů 

 

Pozn: Výměry (potřeby) materiálů v sobě již zahrnují příslušné prořezy a ztratné, 

které je blíže uvedeno v položkovém rozpočtu (kapitola 3). 
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Tab. 2: Výpis oken 
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Tab. 3: Výpis dveří 

 
 

 Okna jsou navržena plastová. Okna na jižní stranu jsou zasklena tepelně 

izolačním dvojsklem (požadavek na maximální prostup tepla byl definován 

na Uw= 1,2 W/m2K), použitá okna Gealan S 8000 dvojsklo s šestikomorovým 

systémem a konstrukční hloubkou 74 mm mají Uw= 1,2 W/m2K. Okna na severní, 

východní a západní stranu jsou zasklena tepelně izolačním trojsklem (požadavek 

na maximální prostup tepla byl definován na Uw= 0,89 W/m2K), použitá okna Gealan 

S 8000 trojsklo s šestikomorovým systémem a konstrukční hloubkou 74 mm mají 

Uw= 0,87 W/m2K. Použité trojsklo má definované Uw= 0,60 W/m2K. Dveře jsou taktéž 

plastové. Hlavní vchodové dveře jsou částečně proskleny, Uw= 1,2 W/m2K. Vchodové 

dveře na severní straně objektu jsou řešeny jako plné. 

 

4.2.2 Doprava materiálů primární 

 Veškerý stavební materiál pro ETICS bude dopraven ze stavebnin Málkovi, 

Zahradní 729, 582 63 Ždírec nad Doubravou. Lešení bude dopraveno z půjčovny 

TOMS-půjčovna s.r.o. sídlem U Cukrovaru 819, 538 21 Slatiňany. Pro tyto dopravy je 

navržen nákladní automobil Renault D12 LOW P4x2 240 E6. Díky hydraulické ruce 

bude možné složit paletový materiál z nákladního automobilu na staveniště 
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bez použití vysokozdvižného vozíku. Otvorové výplně, klempířské prvky a PVC 

parapety budou přivezeny z firmy A-Z mont Chotěboř s.r.o. s pobočkou na Novém 

Ransku 208, 582 63 Ždírec nad Doubravou. Pro přepravu drobného materiálu, 

drobných strojů, pracovních pomůcek a pomůcek BOZP je navržen užitkový vůz Ford 

Transit Van 330 MWB. Odvoz odpadu, stavební suti a výkopové zeminy bude 

zajištěn pomocí nákladního automobilu AVIA D120L s nosičem kontejnerů, a to 

na sběrný dvůr města Ždírec nad Doubravou, adresou Ke Stadionu 692, 582 63 

Ždírec nad Doubravou. 

4.2.3 Doprava materiálů sekundární 

Dovezený materiál bude na staveništi složen pomocí hydraulické ruky, lehký 

materiál ručně. Neprodleně po složení z nákladního automobilu bude materiál 

přenošen případně převožen pomocí koleček na příslušné skládky. Při stavbě bude 

materiál dopravován horizontálně opět ručně nebo pomocí koleček. Vertikální 

dopravu materiálu na lešení zajistí stavební vrátek Geda Mini 60S s nosností 60 kg. 

4.2.4 Požadavky na skladování 

Veškerý materiál musí být skladován v souladu s požadavky výrobce 

konkrétního materiálu. Doporučenou teplotu skladování lze pro všechny materiály 

definovat v rozmezí od +5 do +35°C. Materiál je třeba skladovat v suchu, zejména 

sypké směsi, v místě s nízkou vlhkostí, aby nedocházelo ke znehodnocení materiálu. 

Suché směsi musí být uloženy na dřevěném roštu v uzavřeném originálním balení 

po dobu maximálně 12 měsíců. Suchou směs Baumit Manu 1 je možné skladovat na 

dřevěném roštu po dobu maximálně 6 měsíců. Systémové profily a lišty musí být 

skladovány ve vodorovné poloze a podložené v pravidelných rozmezích, které udává 

výrobce, aby nedošlo k jejich deformaci. Sklotextilní armovací tkanina musí být 

skladována v rolích nastojato, aby nedošlo k jejímu poškození. Desky polystyrenu 

nesmí být skladovány na přímém slunci. Na konci pracovní směny lze zbylé desky 

ponechat na lešení, ale musí být chráněny před přímým slunečním UV zářením 

například přikrytím světlými plastovými fóliemi, které nezpůsobí zahřívání desek. 

Desky musí být zatíženy a zabezpečeny proti pádu z lešení. Tekuté materiály 

(penetrace, omítky, malbu) je možné skladovat pouze v suchu, chladu, chráněné 

proti mrazu v uzavřeném balení po maximální dobu 12 měsíců. Pokud dojde 

k porušení materiálu, nesmí být použit a je třeba ho vyměnit.  

Materiál na paletách a drobný materiál bude skladován v objektu SO 02, kam 

bude ručně přenošen případně převožen na kolečkách. Tento sklad je uzamykatelný, 

proto zde může být skladováno i nářadí dodavatelské firmy. Balení polystyrenů 

budou skladována v 1.NP budovy, a to na vyhrazených místech skládek dle výkresu 

ZS. Otvorové výplně budou osazeny přímo po dodání, proto není řešeno jejich 

dlouhodobé uskladnění.  
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4.3 Připravenost a převzetí pracoviště 

4.3.1 Připravenost staveniště 

Po dobu výstavby bude staveniště oploceno mobilním oplocením výšky 2 m, 

a to zejména kvůli zamezení vstupu neoprávněných osob na stavbu a tím zajištění 

ochrany zdraví a majetku. Vjezd a výjezd ze stavby bude zajištěn uzamykatelnou 

branou přímo z místní pozemní komunikace. Pro vstup oprávněných osob bude 

v oplocení zřízena branka před hlavním vstupem do budovy. Po dobu výstavby musí 

být prostory 1.NP investorem vyklizeny a uvolněny pro potřeby dodavatelské firmy. 

V 1.NP budou vymezeny prostory pro hygienické a sociální zázemí pracovníků, 

kancelář stavbyvedoucího a kancelář mistra. Objekt je napojen na vodovod, 

elektrickou síť a kanalizaci. Prostory určené pro skladování objemově rozměrných 

materiálů jsou navrženy v konkrétních místnostech 1.NP (viz Příloha P4). 

Pro skladování paletového materiálu a drobného materiálu bude investorem uvolněn 

objekt SO 02 na pozemku.  

4.3.2 Připravenost pracoviště 

Před započetím řešené  technologické etapy musí být dokončeny a předány 

předcházející etapy. Těmi jsou zejména hydroizolace a dozdění podbouraných 

obvodových zdí objektu. V podlahovém souvrství 1.NP bude dokončena betonová 

mazanina, jejíž povrch musí být dostatečně vyzrálý a únosný. Výkopy 

kolem základového zdiva musí být volné, nesmí být zasypány zeminou. 

4.3.3 Převzetí pracoviště 

Před převzetím pracoviště musí být provedena výstupní kontrola předešlých 

prací, která proběhne za účasti stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka a 

zástupce firmy, která dodávala předchozí práce. Kontroluje se zejména těsnost 

hydroizolace, svislost a rovinatost soklového zdiva a rovinatost hrubých podlah 

v 1.NP. O kontrole a předání pracoviště se zapíše zápis do stavebního deníku. 

 

4.4 Pracovní podmínky 

4.4.1 Povětrnostní podmínky 

Řešená technologická etapa bude probíhat v období od konce dubna po konec 

srpna, nepředpokládají se teploty blízké nule. Při zpracování a po dobu zrání 

jednotlivých nanášených vrstev musí být teplota vzduchu, podkladu i materiálů 

minimálně +5°C. Nevyzrálé povrchy (stěrka, omítka) je v případě přímého slunečního 

záření, deště nebo silného větru nutno chránit zakrytím. Maximální rychlost větru 

pro práce na pevném lešení je 11 m/s a viditelnost v místě práce minimálně 30 m. 

Nanášení vrstev není vhodné provádět při vlhkosti vzduchu vyšší než 70%. Pokud 

není některá z povětrnostních podmínek vyhovující, práce musí být dočasně 

přerušeny.  
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4.4.2 Vybavenost staveniště 

Zdroj vody a elektrické energie (230 V) pro staveniště je zajištěn přímo 

z rekonstruované budovy. Hygienické a sociální zázemí pro pracovníky se nachází 

v 1.NP budovy. Pro uskladnění materiálu budou sloužit vyhrazené prostory 1.NP 

a objekt SO 02 na pozemku. 

4.4.3 Instruktáž pracovníků 

Před započetím prací bude stavbyvedoucí seznámen s projektovou 

dokumentací a technologickým postupem. Pracovníci budou informováni 

o provozních podmínkách dané stavby, montážním postupu dané etapy a budou 

řádně proškoleni o pokynech BOZP, práci ve výškách a na lešení. Dále budou  

proškoleni o požární bezpečnosti, práci se stroji a elektrickým nářadím. O proškolení 

bude proveden zápis do stavebního deníku. Pracovníci mají povinnost používat 

příslušné ochranné pomůcky, zejména přilbu, pracovní obuv, pracovní oděv a vestu. 

Pracovní doba je navržena na 8 hodin denně od 6:00 do 15:00, z toho jedna 

hodina je vyhrazena na přestávku.  

4.5 Personální obsazení 

Všechny pracovní čety musí být proškoleny o BOZP, požární bezpečnosti 

a ochraně životního prostředí. Také musí být kvalifikovány k provádění daných prací. 

Řidiči automobilů musí mít příslušné řidičské oprávnění. Na práce bude dohlížet 

osobně stavbyvedoucí nebo pověřený mistr. 

 

Pracovníci: 

Zedník   (běžně 6 osob, během finální silikonové omítky 10 osob) 

Montér oken ( 3 osoby) 

Klempíř  ( 3 osoby) 

Malíř  ( 2 osoby) 

Řidič NA ( 1 osoba) 

Geodet  ( 1 osoba) 

 

4.6 Stroje a pracovní pomůcky 

4.6.1 Velké stroje (motorové) 

- Nákladní automobil Renault D12 LOW P4x2 240 E6 s hydraulickou rukou  

Hiab XS 099 B-2 Duo 

- Užitkový vůz Ford Transit Van 330 MWB 

- Nákladní automobil AVIA D120L s nosičem kontejnerů Charvat  CTS 10-S-CTS 

- Vibrační deska Holzinger HRP100 
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4.6.2 Elektrické stroje a nářadí 

- Stavební vrátek GEDA Mini 60s 

- Vysokotlaký čistič Kärcher K 7 Full Control Plus 

- Řezačka Storch ProCut Basic 128 

- Příklepová vrtačka Bosch GSB 19-2 RE Professional 

- Akušroubovák Makita Li-on 10,8V/4,0 Ah 

- Úhlová bruska Makita GA6021C 150 mm 

- Míchadlo Bosch GRW 12E Professional  

 

Technické parametry strojů a elektrického nářadí jsou uvedeny v kapitole 7 - Návrh 

strojní sestavy. 

4.6.3 Ruční nářadí 

- Zednická lžíce, ocelové hladítko malé, ocelové hladítko velké, ocelové hladítko 

zubové 10/10 mm, plastové hladítko, kbelík, špachtle, zednické kladívko 

- Kladivo, ruční pila na EPS a XPS, sekáč, brusné hladítko na EPS a XPS 

- Hoblík na polystyren se skelným papírem, filcové hladítko 

- Vysouvací zalamovací nůž, nůžky na plech 

- Mechanická pistole na PUR pěnu, mechanická pistole na tmely 

- Montážní prostředek pro zápustnou montáž hmoždin v izolantu Bravoll ZPS 

- Štětec, váleček, štětec zárožní, nástavcová tyč 

- Zednická šňůra, tužka, fix 

4.6.4 Měřící pomůcky 

- Svinovací metr, laserové měřidlo, pravoúhelník, vodováha 0,6; 1 m; 2 m, měřící 

lať 2 m 

4.6.5 Pomůcky BOZP 

- Ochranná helma, pevná pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice, reflexní vesta, 

ochranné brýle, respirátor, záchytné lešenářské sítě 

4.7 Pracovní postup 

4.7.1 Montáž zakládacího soklového profilu 

Pro vymezení výšky založení polystyrenu EPS-G 70F bude použit zakládací 

profil LO soklová lišta pro izolant tl. 150 mm. Jedná se o hliníkový profil tloušťky 

0,7 mm s vytvarovanou okapničkou. Délka jednoho kusu je 2 metry. 

Na očištěný podklad se okolo celé budovy vyznačí výška osazení soklové lišty, 

je třeba dodržet vodorovnost. Montáž soklových profilů začíná z rohů budovy 

a postupuje do středu. Stýkající se profily na rohu zkosí podle úhlu daného rohu 

(obvykle seříznutí konců na 45°). Pro spojení jednotlivých profilů se používají spojky 

zakládací lišty PV 30. Mezi profily se nechává kvůli tepelné roztažnosti kovu mezera 

2-3 mm. Po připravení profilů na rozích se dále kotví mezilehlé rovné zakládací díly. 
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Délka kotveného profilu musí být minimálně 300 mm. V případě nerovností podkladu 

je možné použít distanční podložky, které musí být umístěny pod šrouby. Profily se 

kotví pomocí zatloukacích hmoždinek, a to cca. 3 hmoždinky na 1 m délky profilu.  

 

4.7.2 Penetrace podkladu soklu a základu 

Pro lepší přídržnost a sjednocení savosti povrchu bude použit penetrační nátěr 

Baumit UniPrimer, který bude na soklové zdivo nanášen válečkem, případně 

zednickou štětkou. Penetrace bude před použitím rozmíchána pomaluběžným 

mísidlem a naředěna v poměru 1:1 s vodou. Nátěr se provádí celoplošně. Po aplikaci 

nátěru je nutné dodržet technologickou pauzu 24 hodin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 5: Rohové založení zakládacího soklového profilu 

 

4.7.3 Lepení polystyrenu XPS 

Pro lepení polystyrenu Styrotrade XPS S70L tl. 100 mm na asfaltové pasy bude 

použita montážní nízkoexpanzní PUR pěna Den Braven SL 40221TS. Nanášení 

pěny na desky XPS se provádí pomocí montážní pistole, a to po obvodu v šířce 

cca. 30 mm a na střed pruh pěny ve tvaru písmena „W“. Spotřeba pěny je 

cca. 1 dóza/5-8m2 izolantu. Pěna se nanáší v takové tloušťce, aby byla zajištěna 

přilnavost s podkladem. Desky mají pero + drážku a lepí se na vazbu těsně k sobě. 

Svislé průběžné spáry jsou nepřípustné. Spáry jsou přípustné o max. šířce 4 mm, 

tato spára bude vyplněna PUR pěnou. Na nárožích budou desky lepeny po řadách 

na vazbu, lepí se tak, aby přesahovaly oproti hraně nároží o tloušťku izolantu. Po 

nalepení je nutné dodržet technologickou pauzu min. 2 hodiny. Na přilepený izolant 

je vhodné nanést nejpozději do 14 dnů vyrovnávací vrstvu. 
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Obr. 6: Rozmístění PUR pěny na desce izolantu 
 

4.7.4 Kotvení polystyrenu XPS 

Pro kotvení XPS je navržena šroubovací hmoždinka Bravoll PTH-S o délce 

135 mm. Jedná se zápustnou montáž hmoždinky s následným zakrytím tepelně 

izolační XPS zátkou Bravoll o průměru 65 mm a hloubce 16 mm. Deska bude tedy 

kotvena ve spárách, v rozích, po obvodu a jednou hmoždinou ve středu desky. 

Montáž hmoždinek smí být prováděna od min. výšky 300 mm nad terénem, 

aby nedošlo k porušení hydroizolace a tím možnému vzlínání zemní vlhkosti.  

 Montáž hmoždinek je možná provádět pouze při teplotách nad 0°C. Hmoždinka 

musí být osazena kolmo ke zdi. Vyvrtání děr pro hmoždinky se provede přes izolaci 

pomocí příklepové vrtačky Bosch GSB 19-2 RE Professional. Hloubka vrtu musí být 

o 10 mm delší než délka hmoždinky + tloušťka zátky, tedy 161 mm. Následně se 

pomocí nástavce Bravoll ZPR vytvoří otvor pro zátku, zasune se hmoždinka, jejíž talíř 

musí doléhat k izolantu a vnitřní šroub se pomocí vrtačky dotáhne. Poté se otvor 

zaklopí tepelně izolační zátkou XPS. Pokud zátka přesahuje přes povrch izolantu, 

přebrousí se brusným hladítkem na polystyren. V případě potřeby se nerovnosti 

mezi jednotlivými deskami také přebrousí.  

4.7.5 Instalace ztužujících rohů a armovací tkaniny na XPS 

Dle doporučení výrobce bude použita sklotextilní síťovina Baumit StarTex 

o velikosti ok 4 x 4 mm. Výška role je 1 m a délka 50 m. Na rohy budou použity 

rohové profily ETICS PVC s integrovanou síťovinou. 

Lepící hmota se vyrobí smícháním jednoho pytle stěrkového tmelu Baumit 

StarContact bal. 25 kg s 5-6 litry záměsové vody. Směs se rozmíchá 

pomocí míchadla Bosch GRW 12E Professional se spirálovou metlou. Doba 

zpracovatelnosti směsi je 1,5 hodiny. Konzistence již tuhnoucího materiálu nesmí být 

upravována přidáním další záměsové vody. Nanášení hmoty na izolant se provádí 

celoplošně ručně pomocí ozubeného hladítka 10/10 mm. Základní vrstva se provede 
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plošným zatlačením armovací tkaniny do stěrkového tmelu. Tkanina se odvíjí 

vertikálně odshora dolů, zároveň se vtláčí nerezovým hladítkem od středu do krajů, 

aby bylo vyloučeno vzdutí tkaniny ve středu pasu. Po zahlazení nerezovým 

hladítkem nesmí prosvítat armovací tkanina na povrch stěrkového tmelu. Ochranné 

krytí síťoviny tmelem musí být min. 1 mm. Sousední pásy tkaniny se musí překrývat 

min. 100 mm. Rohové profily se osazují obvykle před instalací tkaniny do předem 

nanesené vrstvy stěrkového tmelu, následně se přitlačí a integrovaná tkanina se 

vtlačí pomocí nerezového hladítka do stěrkového tmelu. Během práce je měřena 

svislost hrany rohu. Před nanesením další vrstvy je nutné dodržet technologickou 

přestávku min. 2 – 3 dny, přičemž rozhodující je dosažení jednotného suchého 

povrchu. 

4.7.6 Stěrka XPS 

Před nanášením stěrky je vhodné přebrousit brusným hladítkem případné 

nerovnosti od navazování lepícího tmelu při instalaci tkaniny. Zde je potřeba dbát 

na to, aby nedošlo při broušení k porušení armovací tkaniny. Stěrková vrstva Baumit 

StarContact se nanáší hladítkem v tloušťce 1-3 mm. Doba zpracovatelnosti směsi je 

1,5 hodiny. Konzistence již tuhnoucího materiálu nesmí být upravována přidáním 

další záměsové vody. Požadavek na rovinnost je určen podle finálního druhu omítky, 

kdy hodnota odchylky od rovinnosti nesmí být vyšší než velikost zrna + 0,5 mm, tedy 

v případě mozaikové omítky je povolená odchylka 2,5 mm/bm. Technologická 

přestávka po aplikaci stěrky je min. 2-3 dny, přičemž rozhodující je dosažení 

jednotného suchého povrchu. 

4.7.7 Instalace nopové fólie 

Použita je nopová fólie DEKDREN N8 s výškou nopů 8 mm. Fólie je použita 

pro mechanickou ochranu tepelné izolace soklu pod povrchem terénu, 

a jako přídavná hydroizolace.  

Fólie se klade na stěnu ve vodorovných pruzích, pruhy fólie se mohou spojovat 

lepící butylkaučukovou páskou nebo přesahem minimálně čtyř řad nopů. Nopy je 

nutné umístit směrem ke zdivu, aby bylo umožněno provětrání styku fólie se stěrkou. 

Pro kotvení fólie budou použity kalené hřeby, které budou umístěny 15 cm 

nad terénem cca. po 30 cm do nopů a následně zakryty vodotěsnou krytkou. 

Min. 15 cm nad terénem bude fólie ukončena a přikotvena pomocí ukončovací lišty N 

pro nopové fólie (v současné fázi rekonstrukce bude nopová fólie přichycena pouze 

provizorně bodově hřeby, ukončovací lišta N bude namontována až po nanesení 

mozaikové soklové omítky – odstavec 4.7.31) 
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Obr. 7: Ukončení nopové fólie soklovou lištou 

 
 

4.7.8 Zásyp výkopů, hutnění 

Po instalaci nopové fólie budou výkopy zasypány zeminou, která je skladována 

na deponii na severní straně pozemku. Zemina bude rozvážena ručně na kolečkách. 

Výkopy budou zasypány 5-10 cm nad úroveň okolního terénu a následně bude 

zemina zhutněna do úrovně s okolním terénem. Pro hutnění bude použita vibrační 

deska Holzinger HRP 100. Hutnění bude provedeno 2x (cesta tam a zpět). Míru 

zhutnění je vhodné volit takovou, aby byla zemina dostatečně únosná pro přenesení 

zatížení vyvozeného tíhou následně stavěného lešení. Při používání vibrační desky 

je třeba dávat pozor, aby nedošlo ke kontaktu vibrační desky s nopovou fólií, proto je 

nutné udržovat vzdálenost desky od fólie min. 15 cm. 

4.7.9 Montáž lešení 

Navrženo je fasádní lešení Alfix, které umožňuje použití různých délek a šířek 

jednotlivých polí. Na daném objektu bude použita šířka 0,73 m a délka pole 1,57; 

2,07 a 3,07 m. 

Montáž lešení bude provádět 6 proškolených pracovníků. Části lešení je nutné 

před montáží zkontrolovat, zda nejeví známky poškození. Lešení musí být postaveno 

na únosném podloží. Pokud není zajištěna dostatečná únosnost při bodovém 

podepření lešení, použije se pod vřetenovou patku roznášecí deska. Vřetenové patky 

jsou dostupné v délkách 0,4; 0,6; 0,8 a 1,5 m. V případě větších nerovností budou 

použity vyrovnávací stavěcí trámy výšky 0,7 a 1 m. Montáž bude zahájena 

v nejvyšším bodě terénu (JV roh objektu). Nejprve se vztyčí stavěcí rámy a srovnají 

se pomocí vodováhy do svislé polohy. Na vnější stranu lešení se umístí diagonální 

ztužující prvky. Přizpůsobený konec diagonály se nasune do otvoru ve styčníkovém 

plechu stavěcího rámu a zatlačí se směrem dolů, aby bylo možné uchytit spojku 



53 
 

na konci diagonály na protilehlý rám. Hotové pole se vyrovná svisle i vodorovně 

pomocí patek a diagonály. Průběžně se kontroluje mezera mezi lešením a zdivem, 

která by měla být 450 mm ( 300 mm světlost + 150 mm izolant). Do zámků stavěcích 

rámů se zasune zábradlí. Na horní příčné U-profily stavěcích rámů se usadí 

podlážky, které musí být uloženy po celé šířce rámu. Montáž dalších polí se provede 

obdobným způsobem. Minimálně každé 5. pole musí být vyztuženo diagonálou, 

koncové pole musí být osazeny dvojitým bočním zábradlím. Diagonály se montují 

v dalším patře protisměrně oproti předchozímu patru. V posledním patře se umístí 

zábradelní sloupky, do kterých se osadí zábradelní nosník. Průběžně po patrech se 

budou osazovat příčné a podélné okopové zarážky, které zabrání případnému 

shození předmětů z lešení. Nároží bude provedeno pomocí otočných spojek. Stavěcí 

třmeny budou spojeny otočnými spojkami po 4 metrech. K lešení bude pomocí 

plastových úchytů přichycena ochranná síť proti pádu předmětů z lešení 

a pro ochranu povrchů omítek.  

Lešení bude kotveno pomocí kotev s pevnými spojkami, uchycenými k stavěcím 

rámům lešení. Kotvení do zdiva je nutné provádět průběžně se stavbou jednotlivých 

pater. Do vyvrtaného otvoru ve fasádě se osadí hmoždinka, poté se zahákne kotva 

do připraveného šroubu s okem a kotva se připevní spojkou k rámu. Hák se v oku 

zajistí pomocí klínu. Krajní rámy lešení budou kotveny po 4 metrech, vnitřní rámy 

střídavě po 8 metrech. Při stavbě lešení bude u hlavního vstupu do objektu (jižní 

strana) z lešení zřízen krytý průchod, který bude chránit procházející osoby 

před případným úrazem v důsledku pádu předmětů z lešení.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 8: Schéma rozmístění kotev lešení do zdiva 
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4.7.10 Demontáž fasádních prvků 

Před izolací obvodového zdiva je nutné odstranit některé prvky na fasádě. 

Jedná se demontáž okapových svodů, hromosvodu, odstranění oplechování 

parapetů( včetně parapetů nik na východní straně budovy) a oplechování mezilehlé 

římsy na jižní fasádě objektu. Kotvy prvků budou vytaženy případně zaříznuty 

úhlovou bruskou Makita GA6021C, a to zároveň s povrchem stávající omítky. Kovový 

odpad bude následně odvezen na sběrný dvůr ve Ždírci nad Doubravou. 

4.7.11 Úpravy vnějších povrchů 

Pro snazší lepení izolantu bude mezilehlá římsa na jižní fasádě částečně 

ubourána pomocí příklepové vrtačky Bosch se sbíjecím módem. Během bourání je 

povrch zarovnáván i pomocí zednického kladívka s maximální odchylkou 20 mm/2m. 

Nesoudržné části externích omítek budou odstraněny. Dle předběžného průzkumu 

se předpokládá odstranění max. 20% omítek a hloubka nesoudržné omítky 20 mm. 

Nerovnosti budou následně napenetrovány hloubkovou penetrací Baumit UniPrimer 

zředěné 1:1 s vodou. Po vyschnutí povrchu budou vyrovnány VCM maltou Baumit 

Manu 1, zrnitost 1 mm. Na 25 kg suché maltové směsi je potřeba 5 – 6 litrů 

záměsové vody, malta bude mísena míchadlem Bosch GRW 12E Professional, 

a to po dobu 3-5 minut. Malta bude na zdivo nahazována zednickou lžící 

a zarovnána srovnávací latí a hladítkem. Povolená odchylka od nerovnosti je 

10 mm/2m lati. Po zhotovení je nutné zabránit zrychlenému vysychání, čerstvě 

omítnuté plochy je potřeba udržovat po 2 dny ve vlhkém stavu. Doba zrání omítky je 

10 dní/10 mm tloušťky omítky, technologická přestávka je tedy při tloušťce omítky 

20 mm nutná 20 dní. 

4.7.12 Vybourání otvorových výplní 

Stávající okna a vchodové dveře budou vybourány, vzniklé odpady (sklo, dřevo) 

budou odvezeny na sběrný dvůr ve Ždírci nad Doubravou, kde budou roztřízeny. 

Ostění bude následně vyrovnáno VCM maltou Baumit Manu 1. Před nahazováním 

malty je třeba přikotvit z vnější i vnitřní strany ostění dorazové latě, předsazené přes 

hranu ostění o potřebnou tloušťku vyrovnávací malty. Malta bude na zdivo 

nahazována zednickou lžící a zarovnána srovnávací latí a hladítkem. Povolená 

odchylka od nerovnosti je podle ČSN EN 1996-2 max. 10 mm/m. Po zhotovení je 

nutné zabránit zrychlenému vysychání, čerstvě omítnuté plochy je potřeba udržovat 

po 2 dny ve vlhkém stavu. Doba zrání omítky je 10 dní/10 mm tloušťky omítky.  
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4.7.13 Osazování zárubní a okenních rámů 

Okna jsou navržena plastová. Jedná se o výrobek Gealan S 8000. Okna 

orientovaná na jižní stranu jsou zasklena tepelně izolačním dvojsklem, na ostatní 

světové strany trojsklem. Jedná se o šestikomorový systém s hloubkou rámu 74 mm. 

Dveře jsou taktéž plastové. Hlavní vchodové dveře jsou částečně proskleny, 

vchodové dveře na severní straně objektu jsou řešeny jako plné. 

Okna i dveře budou osazovat zaměstnanci dodavatelské firmy A-Z mont s.r.o., 

a to ihned po dodávce. Rámy budou osazeny 100 mm od vnější hrany zdiva 

pomocí pásových ocelových kotev, které se pomocí háků zachytí do rámu 

a následně se přikotví pomocí turbošroubů TX30 7,5x92 mm do ostění. Minimální 

hloubka kotvení je 50 mm do zdiva. U plastových rámů musí být první kotva 

umístěna max. 150 mm od rohu rámu, následně se kotvy umisťují v rozteči 

max. 700 mm. Počet kotev je min. 2 ks/bm rámu. Doporučuje se použít do každé 

pásové kotvy min. 2 turbošrouby. V případě nerovností se použijí plastové distanční 

podložky o různých tloušťkách. Požadavek na svislost a rovinnost osazeného 

výrobku je 2 mm/m, maximálně však 3 mm na celou délku rámu. Spáry kolem rámů 

budou po přikotvení vyplněny montážní PUR pěnou MEGA 70. Max. tloušťka spáry 

vyplnitelná pěnou je 10 mm. Odolnost montážní pěny po vytvrdnutí je při expozici 

na přímém slunci 14 dnů až 3 měsíce. Ochranné fólie na rámech a zasklení budou 

odstraněny až při dokončení stavby nebo maximálně do 2 měsíců od montáže 

otvorových výplní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 9: Kotvení plastových rámů pomocí pásových kotev 

 

4.7.14 Zakrývání otvorů 

Otvorové výplně musí být zakryty, aby nedošlo během další činností k jejich 

znečištění nebo poškození. Pro zakrývání otvorů bude použita zakrývací fólie, role 

50 m, šířku fólie je vhodné volit dle výšky otvoru. Fólie se na vrchní straně otvoru 
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nalepí samolepící páskou a roztáhne se přes celý otvor. Fólie musí být po celém 

obvodu přilepena papírovou samolepící páskou, vhodná šířka je 50 mm. Pásku je 

vhodné nalepit do takové vzdálenosti od ostění a nadpraží, aby při nalepení izolantu 

a nanesení omítky nebyla páska překryta a bylo ji možné snadno odstranit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 10: Zakrytí oken zakrývací fólií 

 

4.7.15 Čištění fasády tlakovou vodou 

Před započetím fasádního systému ETICS na obvodovém zdivu bude stávající 

fasáda pomocí vysokotlakého čističe Kärcher K 7 Full Control Plus očištěna tlakovou 

vodou. Tlakem až 180 bar bude fasáda zbavena nečistot, mastnot a prachu.  

4.7.16 Instalace roury hromosvodu a revizních skříní 

Dle PD bude nová rozvodná síť hromosvodu vedena na zdivu v tepelném 

izolantu. Pro tento systém je nutné použít nekovovou netříštivou rouru, do které bude 

vloženo hromosvodné ocelové lano. Pro chránění hromosvodu bude použita 

samozhášivá, ohebná, vroubkovaná roura Heidemann PVC EN16, 13357, která je 

dodávana v rolích 25 m. Roura má antikorozní ochranu, bude kotvena 

pomocí nerezových U-kotev a vrutů s hmoždinkami. Revizní plastové skříně PZO 

35.01 je nutné zřídit u každého svodu hromosvodu, skříň pro měření odporu 

hromosvodu se doporučuje umístit cca. 50 cm nad úroveň terénu. Skříň bude 

kotvena pomocí nerezových L-kotev a turbošroubů.  
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Obr. 11: Revizní skříň (PZO 35.01) hromosvodu v izolantu 

 

4.7.17 Osazení geodetického bodu 

Na jižní straně objektu se nachází ve výšce 60 cm nad úrovní terénu nivelační 

bod geodetické sítě ČR. Bod o výškové úrovni 503,300 m.n.m. musí být ze zákona 

zachován, proto je nutné provést jeho vysazení na budoucí fasádu. Rekonstrukci 

geodetického bodu smí provést pouze oprávněná osoba. Nivelační bod nesmí být 

během stavby ani po jejím dokončení odstraněn nebo poškozen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 12: Nivelační bod na řešené fasádě (skutečný stav) 

 

4.7.18 Penetrace obvodového zdiva 

Pro sjednocení savosti povrchu a lepší přídržnost další vrstvy bude použit 

penetrační nátěr Baumit UniPrimer, který bude na zdivo nanášen válečkem, případně 

zednickou štětkou. Penetrace bude před použitím rozmíchána pomaluběžným 
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mísidlem a naředěna v max. poměru 1:1 s vodou. Nátěr se provádí celoplošně. 

Proti přímému slunečnímu záření, dešti nebo silném větru bude nátěr chráněn 

pomocí fasádních sítí. Po aplikaci nátěru je nutné dodržet technologickou pauzu 

24 hodin. 

 

4.7.19 Lepení polystyrenu EPS 

Pro lepení polystyrenu Isover EPS GreyWall 70F tl. 150 mm bude použit lepící 

a stěrkový tmel Baumit StarContact bal. 25 kg. Lepící hmota se vyrobí smícháním 

jednoho pytle práškové směsi s 5-6 litry záměsové vody. Směs se rozmíchá 

pomocí míchadla Bosch GRW 12E Professional se spirálovou metlou. Nanášení 

hmoty se provádí ručně pomocí zednické lžíce po obvodu v šířce cca. 50 mm 

a 3 terče o velikosti lidské dlaně na střed desky. Kontaktní plocha slepu EPS desky 

s podkladem by měla být min. 40 %. Spotřeba lepidla je cca. 3-4 kg/m2. Lepidlo se 

nanáší v takové tloušťce, aby byla zajištěna přídržnost s podkladem min. 240 kPa. 

Maximální tloušťka nanášené lepící hmoty nesmí přesáhnout 20 mm. Doba 

zpracovatelnosti lepícího tmelu je 1,5 hodiny. Konzistence již tuhnoucího materiálu 

nesmí být upravována přidáním další záměsové vody. První řada desek musí přesně 

lícovat s hranou zakládací soklové lišty, přesah izolantu přes hranu zakládací lišty je 

nepřípustný. Desky se skládají na vazbu těsně k sobě s minimálním přesahem desek 

100 mm. Svislé průběžné spáry a nanášení lepícího tmelu na boční stěny desek je 

nepřípustné. V případě vzniklých svislých mezer mezi deskami je možné tyto mezery 

vyplnit montážní PUR pěnou, maximální šířka spáry je 4 mm. Na nárožích budou 

desky lepeny po řadách na vazbu, lepí se tak, aby přesahovaly oproti hraně nároží 

min. o tloušťku izolantu. Spára desek izolantu lemujících otvor nesmí být průběžná 

s rovinou nadpraží ani ostění. Případné nerovnosti lze po dokončení přebrousit 

hoblíkem na polystyren se skelným papírem. Toto přebroušení je vhodné provést 

i před aplikací armovací stěrkové vrstvy. Maximální přípustné odchylky od rovinnosti 

jsou závislé na použité zrnitosti finální omítky. Hodnota odchylky od rovinnosti nesmí 

být vyšší než velikost zrna omítky + 0,5 mm, tedy v případě silikonové omítky Baumit 

Silikon Top zrnitosti 2,0 mm je povolená odchylka 2,5 mm/bm. V místě oken a dveří 

bude fasádní polystyren přetažen o tloušťku izolantu ostění (30 mm) přes hranu 

ostění. Na ostění a nadpraží bude izolant lepen po izolaci fasádních ploch. 

Pro zateplení ostění, nadpraží a parapetů bude použit polystyren Isover EPS 

Greywall 70F tl. 30 mm. Podmínky montáže jsou shodné s montáží polystyrenu 

v ploše fasády. Mezi deskou EPS 150 mm a deskou 30 mm na ostění musí být 

styčná spára viditelná na ostění, nikoli při čelním pohledu na fasádu. Při práci se 

kontroluje kolmost (90°) ostění a nadpraží k povrchu fasády. Po nalepení je nutné 

dodržet technologickou přestávku min. 24 hodin. Na přilepený izolant je nutné nanést 

nejpozději do 14 dnů vyrovnávací a ztužující vrstvu.  
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Obr. 13: Rozmístění tmelu na izolantu   Obr. 14: Nárožní vazba izolantu 
 

 
 

 
Obr. 15: Umístění desek kolem otvoru        Obr. 16: Přesah desek přes ostění 
 

4.7.20 Kotvení polystyrenu EPS 

Pro kotvení polystyrenu Isover EPS Greywall tl. 150 mm je navržena 

šroubovací hmoždinka Bravoll PTH-S o délce 195 mm. Jedná se zápustnou montáž 

hmoždinky s následným zakrytím tepelně izolační EPS-G zátkou Bravoll o průměru 

60 mm a hloubce 20 mm. Počet kotev je dle kotevního plánu navržen 

na 6 ks hmoždin/m2, a to v krajových i vnitřních oblastech fasády ( viz kapitola 10 

bakalářské práce). Deska bude tedy kotvena 6 hmoždinkami ve spárách po obvodu 

a jednou hmoždinkou ve středu desky.  
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 Montáž hmoždinek je možné provádět pouze při teplotách nad 0 °C. Hmoždinka 

musí být osazena kolmo ke zdi. Vyvrtání děr pro hmoždinky se provede přes izolaci 

pomocí příklepové vrtačky Bosch GSB 19-2 RE Professional. Hloubka vrtu musí být 

o 10 mm delší než délka hmoždinky + tloušťka zátky, tedy 205 mm. Následně se 

pomocí nástavce Bravoll ZPR vytvoří otvor pro zátku, zasune se hmoždinka, jejíž talíř 

musí doléhat k izolantu a vnitřní šroub se pomocí vrtačky dotáhne. Poté se otvor 

zaklopí tepelně izolační zátkou EPS-G. Pokud zátka přesahuje přes povrch izolantu, 

přebrousí se brusným hladítkem na polystyren. V případě potřeby se nerovnosti 

mezi jednotlivými deskami také přebrousí.  

 

 
Obr. 17: Kotevní plán hmoždinek Bravoll PTH-S 
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Obr. 18: Postup kotvení hmoždinek zápustnou montáží  
 
 

4.7.21 Šambrány z EPS 

Na jižní fasádě budou z polystyrenu realizovány ozdobné prvky nad okny 2.NP 

a zateplení mezilehlé římsy. Použit bude grafitový polystyren Isover EPS Greywall 

tl. 150 mm. Přířezy budou řezány pomocí elektrické řezačky na polystyren Storch 

ProCut Basic 128. Přířezy budou lepeny stejným postupem jako polystyren 

na fasádě. Každá deska přířezu musí být kotvena alespoň dvěma hmoždinkami 

Bravoll PTH-S. Ozdobné prvky nad okenními ostěními 2.NP budou kotveny 

pomocí hmoždinek Bravoll PTH-S délky 295 mm, kotvení izolantu na římse bude 

pomocí hmoždinek Bravoll PTH-S délky 195 mm.  
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4.7.22 Instalace ztužujících rohů a armovací tkaniny na EPS 

Dle systému výrobce bude použita sklotextilní síťovina Baumit StarTex 

o velikosti ok 4 x 4 mm. Výška role je 1 m a délka 50 m. Na zakládací lištu bude 

připevněna PVC okapnička, na svislá nároží izolantu budou použity rohové profily 

ETICS PVC, pod parapety parapetní PVC profily LPES s okapničkou a na ztužení 

nadpraží bude použit okenní PVC profil s okapničkou pro nadpraží. Všechny 

zmiňované profily jsou s integrovanou armovací tkaninou. 

Lepící hmota se vyrobí smícháním jednoho pytle stěrkového tmelu Baumit 

StarContact bal. 25 kg s 5-6 litry záměsové vody. Směs se rozmíchá 

pomocí míchadla Bosch GRW 12E Professional se spirálovou metlou. Doba 

zpracovatelnosti směsi je 1,5 hodiny. Konzistence již tuhnoucího materiálu nesmí být 

upravována přidáním další záměsové vody. Nanášení hmoty na izolant se provádí 

celoplošně ručně pomocí ozubeného hladítka 10/10 mm. Základní vrstva se provede 

plošným zatlačením armovací tkaniny do stěrkového tmelu. Tkanina se odvíjí 

vertikálně odshora dolů, zároveň se vtláčí nerezovým hladítkem od středu do krajů, 

aby bylo vyloučeno vzdutí tkaniny ve středu pasu. Po zahlazení nerezovým 

hladítkem by neměla prosvítat armovací tkanina na povrch stěrkového tmelu. 

Ochranné krytí síťoviny tmelem musí být min. 1 mm. Sousední pásy tkaniny by se 

měly překrývat min. 100 mm. Celková tloušťka armovací vrstvy musí být min. 2 mm. 

 Rohové profily se osazují obvykle před instalací tkaniny do předem nanesené 

vrstvy stěrkového tmelu, následně se přitlačí a integrovaná tkanina se vtlačí pomocí 

nerezového hladítka do stěrkového tmelu. Během práce je měřena svislost hrany 

rohu. Parapetní a nadpražní PVC profily se musí osadit tak, aby okapnička 

směřovala směrem dolů. Rohy kolem otvorů je nutné ztužit další vrstvou armovací 

tkaniny. Tu je nutné vtlačit do další vrstvy stěrkovacího tmelu. Rozměry přídavných 

armovacích tkanin jsou min. 200 x 300 mm. Před nanesením další vrstvy je nutné 

dodržet technologickou přestávku min. 2-3 dny, přičemž rozhodující je dosažení 

jednotného suchého povrchu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 19: Přídavné vyztužení kolem otvoru PVC profily 
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4.7.23 Osazení klempířských prvků 

Pro okenní parapety, oplechování jižní římsy a parapety nik na východní straně 

budovy je navržen žárově pozinkovaný ocelový plech tl. 0,55 mm s polyesterovou 

ochrannou vrstvou tloušťky 0,6 mm. Použité parapety mají rozvinutou šířku 330 mm. 

Parapetní plechy budou kráceny přesně na požadovanou délku. Na okrajích 

parapetů je nutné před montáží částečně odstranit ochrannou fólii, aby bylo možné 

nasunout příslušné krytky. Parapetní plechy budou osazeny v místě okenních rámů 

nasunutím do drážky a v předvrtaných otvorech v plechu kotveny 

pomocí závitořezných šroubů do okenních rámů. K izolantu bude parapetní plech 

lepen pomocí klempířského PUR tmelu Den Braven PU Profi. Aplikační teplota tmelu 

je    5-30 °C. Doba tvrdnutí je 24 hodin/2 mm vrstvu tmelu. Parapetní začišťovací 

LPES profil s okapničkou má na horní straně samolepící vrstvu, ke které bude 

parapetní plech přilepen. Během montáže je kontrolována podélná rovinatost 

parapetu. Příčný sklon parapetu musí být podle klempířských zásad 3° směrem 

od okna. 

Oplechování jižní římsy a parapetů nik na východní straně bude provedeno 

analogicky jako kotvení okenních parapetů. Kvůli délce římsy budou jednotlivé plechy 

spojovány, a to vzájemným překrytím min. 50 mm, spoj bude lepen 

pomocí klempířského PUR tmelu Den Braven PU Profi. Kotvení na vnitřní straně 

u izolace fasády nebude provedeno pomocí závitořezných šroubů jako v případě 

okenních parapetů, ale pouze přilepením klempířským PUR tmelem. Při instalaci 

ztužujících profilů bude přes tento spoj umístěn PVC profil s integrovanou síťovinou 

a okapničkou. Klempířské prvky musí být do dokončení finální silikonové omítky 

chráněny zakrývací fólií a papírovou páskou. Ochranná fólie musí být z klempířských 

prvků odstraněna max. do 2 měsíců od montáže. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 20: Ukončení parapetního plechu krytkou 
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4.7.24 Instalace začišťovacích okenních profilů 

Dle návrhu bude použit dveřní a okenní připojovací profil ETICS Flexibel. Jedná 

se o začišťovací APU lištu z PVC šířky 9 mm s těsnícím páskem a integrovanou 

síťovinou. Použitím lišty se vytvoří pružné spojení mezi okenním rámem a omítkou 

zateplovacího systému. Tento je profil je samolepící, umístí se na okraj okenního 

rámu nebo dveřní zárubně. V kolmém styku dvou lišt se provede zkosení 45°. Profily 

APU budou umístěny na ostění, nadpraží, a to na exteriérové i interiérové straně 

rámu. Na zakončovací krytku parapetu bude nalepen začišťovací parapetní profil 

s integrovanou síťovinou a okapničkou přes okraj krytky parapetu. Ochranná fólie se 

z okenních začišťovacích profilů odstraní až po provedení omítek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 21: Umístění okenních profilů (APU lišt) 
 

 

4.7.25 Stěrka EPS 

Před nanášením stěrky je vhodné přebrousit brusným hladítkem případné 

nerovnosti povrchu, zéjmena ty od navazování lepícího tmelu při instalaci tkaniny. 

Zde je potřeba dbát na to, aby nedošlo při broušení k porušení armovací tkaniny. 

Stěrková vrstva Baumit StarContact se nanáší hladítkem v tloušťce 1-3 mm. Doba 

zpracovatelnosti směsi je 1,5 hodiny. Konzistence již tuhnoucího materiálu nesmí být 

upravována přidáním další záměsové vody. Požadavek na rovinnost je určen podle 

finálního druhu omítky, kdy hodnota odchylky rovinnosti nesmí být vyšší než velikost 

zrna + 0,5 mm, tedy v případě silikonové omítky je povolená odchylka 2,5 mm/bm. 

Půdorys okna 
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Technologická přestávka po aplikaci stěrky jsou min. 2-3 dny, přičemž rozhodující je 

dosažení jednotného suchého povrchu. 

 

4.7.26 Penetrace podkladu pro silikonovou omítku 

Pro sjednocení savosti povrchu a lepší přídržnost omítky bude použit 

penetrační nátěr Baumit UniPrimer. Nátěr bude na vyzrálou stěrku nanášen 

válečkem, případně zednickou štětkou. Penetrace bude před použitím rozmíchána 

pomaluběžným mísidlem a naředěna v maximálním poměru 1 litr vody na 25 kg 

penetrace. Nátěr se provádí celoplošně. Proti přímému slunečnímu záření, dešti 

nebo silnému větru bude nátěr chráněn pomocí fasádních sítí. Po aplikaci nátěru je 

nutné dodržet technologickou přestávku 24 hodin. 

 

4.7.27 Silikonová fasádní omítka 

Pro finální vrstvu fasády bude použita silikonová omítka Baumit SilikonTop 

zrnitosti 2,0 mm, škrábaná struktura. Omítka bude realizována ve dvou barevných 

odstínech – bílý LIFE 0019 (na části jižní fasády a vrchní římse) a žlutý LIFE 0022. 

V první fázi bude realizován žlutý odstín. Omítka smí být nanášena na suchý, drsný, 

rovnoměrně nasákavý povrch, zbavený nečistot a prachu. Místa styku dvou omítek 

budou přelepena papírovou páskou pro přesné zarovnání hranice prvního 

realizovaného odstínu omítky. Teplota vzduchu, materiálu ani podkladu nesmí 

během zpracování a zrání omítky klesnout pod +5 °C. Omítka bude před použitím 

rozmíchána pomaluběžným mísidlem. Konzistenci lze v případě potřeby upravit 

přidáním vody – max. 1%, tedy 0,25 l vody na 25 kg kbelík omítky. Dále se nesmí 

přimíchávat žádné jiné materiály. Omítka se nanáší pomocí nerezového hladítka 

celoplošně, stejnoměrně a bez přerušení. Minimální tloušťka omítky odpovídá 

velikosti zrna, tedy 2 mm. Bezprostředně po nanesení je nutné omítku strukturovat 

pomocí plastového hladítka. Je nutné, aby během jedné pracovní směny byla 

nanesena a strukturována omítka celé spojité stěny. Zároveň s nanášením omítky 

na fasádní plochy bude realizována omítka na ostěních a nadpražích. Během prací 

je kontrolována rovinnost povrchu, maximální odchylka je 5 mm/2m lati. 

Proti přímému slunečnímu záření, dešti nebo silném větru bude nátěr chráněn 

pomocí fasádních sítí. Po aplikaci nátěru je nutné dodržet technologickou přestávku 

min. 48 hodin (definováno při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 60%). 
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Obr. 22: Časový návrh provedení žlutého odstínu omítky 
 

Bílý odstín omítky bude realizován po vyzrání žlutého odstínu, tedy nejdříve 

po 48 hod. Hranice odstínů bude přelepena papírovou páskou přes žlutý odstín. 

Následná realizace omítky je totožná s postupem u žlutého odstínu omítky. 

Po částečném vyzrání omítky (ne o úplném zatvrdnutí) je vhodné s opatrností 

odstranit zakrytí otvorů a pásku na hranici, kde bude kontakt dvou barevných 

odstínů. Také je možné odstranit vnější ochranné fólie na rámech a zasklení oken 

a dveří. Po dokončení bílé omítky bude na jižní fasádě nalepen 3D text. Písmena 

jsou vyrobena z extrudovaného polystyrenu XPS, na omítku budou lepeny pomocí 

univerzálního silikonového lepidla Den Braven. 

 

 
 
 

Obr. 23: Použité barevné odstíny omítky Baumit SilikonTop 
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   Obr. 24: Nanášení omítky         Obr. 25: Strukturování omítky 
 

 
 
 
 

Obr. 26: Barevné řešení jižní fasády 
 

4.7.28 Instalace větracích mřížek 

Větrací mřížky budou osazeny pomocí šnekových hmoždinek Fischer FID délky 

50 mm a vrutu o průměru 4,5 mm. Plastové hmoždinky eliminují tepelné mosty, kotví 

se pouze do hloubky 50 mm v izolantu. Plastové mřížky 200/200 mm budou kotveny 

čtyřbodově po vyzrání fasádní silikonové omítky, a to z důvodu snadnějšího 

nanášení silikonové omítky bez přítomnosti větracích mřížek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 27: Kotva Fischer FID 50 mm pro kotvení do izolantu 
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4.7.29 Demontáž lešení 

Demontáž řadového lešení bude provedena opačným postupem než jeho 

stavění, které je uvedené v odstavci 4.7.9 Montáž lešení. Během demontáže je nutno 

dbát na bezpečnost při práci a aby nebyly poškozeny nové povrchy a konstrukce. 

Kotvení a ztužující prvky lešení se smí odstraňovat až v okamžiku, kdy je patro 

nad kotvením plně demontováno. Otvory po kotvách bude vyplněny PUR pěnou 

a tepelně izolační zátkou s povrchovou úpravou. Demontované dílce lešení musí být 

z lešení sundávány ručně, aby nedošlo k jejich poškození ani k poškození 

dokončených povrchů. 

 

4.7.30 Penetrace podkladu pro mozaikovou omítku 

Před nátěrem bude povrch očištěn od nečistot a prachu, v případě nerovností 

zabroušen brusným hladítkem. Pro sjednocení savosti povrchu a lepší přilnavost 

další vrstvy bude použit penetrační nátěr Baumit UniPrimer. Nátěr bude na vyzrálou 

stěrku nanášen válečkem, případně zednickou štětkou. Penetrace bude 

před použitím rozmíchána pomaluběžným mísidlem a naředěna v maximálním 

poměru 1 litr vody na 25 kg penetrace. Nátěr se provádí celoplošně. Proti přímému 

slunečnímu záření, dešti nebo silnému větru bude nátěr chráněn pomocí fasádních 

sítí. Po aplikaci nátěru je nutné dodržet technologickou přestávku 24 hodin. 

 

4.7.31 Mozaiková soklová omítka 

Pro finální vrstvu na soklu bude použita mozaiková omítka Baumit MosaikTop 

zrnitosti 2,0 mm. Navržený barevný odstín je hnědý LIFE M315. Omítka smí být 

nanášena na suchý, drsný, rovnoměrně nasákavý povrch, zbavený nečistot 

a prachu. Nanášení omítky bude provedeno od zakládací lišty izolantu po styk 

s nopovou fólií. Teplota vzduchu, materiálu ani podkladu nesmí během zpracování 

a zrání omítky klesnout pod +5 °C. Omítka bude před použitím rozmíchána 

pomaluběžným mísidlem. Konzistenci lze v případě potřeby upravit přidáním vody 

cca. 0,1 l vody na 25 kg kbelík omítky. Dále se nesmí přimíchávat žádné jiné 

materiály.  Omítka se nanáší pomocí nerezového hladítka celoplošně, stejnoměrně a 

bez přerušení. Tloušťka omítky odpovídá velikosti zrna, tedy 2 mm. Po nanesení se 

omítka zabarvuje mléčným závojem, který ustupuje v průběhu vysychání. 

Během prací je kontrolována rovinnost povrchu, maximální odchylka je 5 mm na 2m 

lati. Omítku je nutno chránit před účinky zemní vlhkosti. Proti přímému slunečnímu 

záření, dešti nebo silnému větru se doporučuje povrch chránit 

např. pomocí fasádních sítí. Po nanesení omítky je doba zrání min. 48 hodin 

(definováno při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 60%). Po vyzrání omítky 

bude namontována ukončovací lišta nopové fólie. 
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Obr. 28: Barevný odstín a textura mozaikové omítky Baumit MosaikTop 
 

4.7.32 Penetrace vnitřních ostění a nadpraží 

Před nátěrem bude povrch očištěn od nečistot a prachu, v případě nerovností 

zabroušen brusným hladítkem. Pro sjednocení savosti povrchu a lepší přídržnost 

další vrstvy bude použit penetrační nátěr Baumit UniPrimer. Nátěr bude na VCM 

omítku nanášen válečkem, případně zednickou štětkou. Penetrace bude 

před použitím rozmíchána pomaluběžným mísidlem a naředěna v maximálním 

poměru 1 litr vody na 25 kg penetrace. Nátěr se provádí celoplošně. Při přímém 

slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje nátěr chránit zakrytím oken. 

Po aplikaci nátěru je nutné dodržet technologickou přestávku 24 hodin. 

 

4.7.33 Vnitřní omítka ostění a nadpraží 

Pro omítnutí ostění a nadpraží je navržena interiérová omítka Baumit UnoGold. 

Jedná se o ručně zpracovatelnou omítku zrnitosti 0-0,6 mm. Pytel 25 kg suché směsi 

se smíchá s 13 litry čisté vody, cca. po 3 minutách odležení se rozmíchá elektrickým 

míchadlem s nízkými otáčkami. Pokud jsou na konci míchání ve směsi hrudky, je 

možné přidat 2-3 litry záměsové vody. Do směsi se nesmí přidávat žádný další 

materiál. Tloušťka omítky bude 10 mm (min. lokální přípustná tloušťka je 5 mm). 

Omítka se nanáší nerezovým hladítkem, během provádění se měří rovinatost 2 mm 

na 2m lati. Po vyrovnání a zatuhnutí se povrch mírně navlhčí a zahladí filcovým 

hladítkem. Následně se povrch zahladí nerezovým hladítkem. Celý proces musí být 

proveden během jedné pracovní směny. Teplota vzduchu, materiálu ani podkladu 

nesmí během zpracování a zrání omítky klesnout pod +5 °C. Po dokončení je nutné 

po dobu 14 dní zajistit intenzivní a pravidelné nárazové větrání. V průběhu vysychání 

je třeba zabránit dodatečnému zvlhnutí omítky. Technologická přestávka 

mezi dokončením omítky a malbou je min. 14 dní. 

 

4.7.34 Osazení vnitřních parapetů 

Vnitřní parapety jsou navrženy plastové PVC standart. Šířka parapetů je 

500 mm, v případě okenních nik 300 mm. Parapety budou kráceny přesně 

na požadovanou délku. Na okrajích parapetů je nutné před montáží částečně 
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odstranit ochrannou fólii, aby bylo možné nasunout příslušné PVC krytky, zkrácené 

na hloubku parapetu. K okennímu rámu je vhodné umístit pod parapet podložky, 

cca. po 50 cm, následně se nanese „ve tvaru hada“ nízkoexpanzní PUR pěna Den 

Braven Profi. Aplikační teplota tmelu je 5-30 °C. Doba tvrdnutí je 24 hodin/2 mm 

vrstvu tmelu. Na připravený podklad se uloží parapet tak, aby byl po celé délce 

zapuštěný pod podkladním profilem okenního rámu. Po uložení parapetu se 

kontroluje podélná vodorovnost parapetu. V případě odchylky od rovinnosti se 

pomocí klínků parapet vyrovná do vodoroviny. Příčný sklon parapetu musí být   

min. 1-2 mm směrem od okna. Ochranná fólie musí být z parapetů odstraněna 

max. do 2 měsíců od montáže. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 29: Osazení vnitřního PVC parapetu 
 

4.7.35 Vnitřní malby ostění a nadpraží 

Před nátěrem bude povrch napenetrován hloubkovou penetrací Baumit 

UniPrimer. Po vyschnutí povrchu (min. 24 hodin) bude aplikován nátěr Primalex Plus 

bílý. Nátěr smí být aplikován při teplotě v rozmezí +5 až +25 °C. Nátěr se aplikuje 

ve dvou vrstvách. Před použitím je nutné nátěrovou hmotu pečlivě zamíchat tak, 

aby do hmoty nebyly vmíchány vzduchové bubliny. Při prvním nátěru je možné 

nátěrovou hmotu zředit čistou vodou v poměru 0,5 litru vody na 1 kg barvy. 

Nátěrovou hmotu nanášíme válečkem nebo malířskou štětkou. Během natírání je 

vhodné nátěrovou hmotu občas promíchat. Další vrstvu nátěru je možné nanést 
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po 2-4 hodinách nebo až bude nátěr suchý na dotek ruky. Nátěr je odolný proti otěru 

po 24 hodinách od aplikace druhého nátěru.  

 
 

4.8 Jakost a kontrola kvality 

Jakost a kontrola kvality je podrobně popsána v kapitole 8 - Kvalitativní 

požadavky a jejich zajištění. 

 

4.8.1 Vstupní kontroly 

Vstupní kontroly budou provedeny před zahájením stavebních prací. Přítomen 

bude stavbyvedoucí, mistr a technický dozor stavebníka. 

- Kontrola projektové dokumentace 

- Kontrola zařízení staveniště 

- Převzetí a kontrola pracoviště 

- Kontrola při převzetí materiálů 

- Kontrola skladování materiálů 

- Kontrola mechanizace a nářadí 

4.8.2 Mezioperační kontroly 

Mezioperační kontroly budou probíhat během prací, zejména je nutné 

kontrolovat zakrývané konstrukce a jejich rovinnost. Přítomen bude mistr, případně 

stavbyvedoucí. 

- Kontrola klimatických podmínek 

- Kontrola proškolení pracovníků 

- Kontrola způsobilosti pracovníků 

- Kontrola dodržování BOZP a používání OOPP 

- Kontrola odpadů 

- Kontrola založení zakládací lišty pro ETICS 

- Kontrola penetračního nátěru na soklu 

- Kontrola lepení polystyrenu XPS 

- Kontrola kotvení polystyrenu XPS 

- Kontrola armovací vrstvy na XPS 

- Kontrola stěrkové vrstvy na XPS 

- Kontrola nopové fólie 

- Kontrola zásypu výkopů 

- Kontrola lešení 

- Kontrola odstranění fasádních prvků 

- Kontrola soudržnosti podkladu 

- Kontrola vybourání otvorových výplní 

- Kontrola osazení otvorových výplní 

- Kontrola zakrytí otvorů 
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- Kontrola čištění tlakovou vodou 

- Kontrola instalace hromosvodu 

- Kontrola penetračního nátěru na obvodovém zdivu 

- Kontrola lepení polystyrenu EPS 

- Kontrola kotvení polystyrenu EPS 

- Kontrola armovací vrstvy na EPS 

- Kontrola stěrkové vrstvy na EPS 

- Kontrola osazení klempířských prvků 

- Kontrola nalepení začišťovacích okenních profilů 

- Kontrola penetračního nátěru pro silikonovou omítku 

- Kontrola silikonové omítky 

- Kontrola větracích mřížek 

- Kontrola penetračního nátěru pro mozaikovou omítku 

- Kontrola mozaikové omítky 

- Kontrola vnitřních omítek ostění a nadpraží 

- Kontrola osazení vnitřních parapetů 

- Kontrola vnitřních maleb ostění a nadpraží 

- Kontrola očištění vozidel při výjezdu ze staveniště 

4.8.3 Výstupní kontroly 

Výstupní kontroly budou probíhat po dokončení stavebních prací 

resp. při předání díla. Přítomen bude stavbyvedoucí, mistr a technický dozor 

stavebníka. 

- Kontrola dokončenosti prací 

- Kontrola geometrické přesnosti 

- Kontrola čistoty staveniště 

- Kontrola vnitřních prostor 

 

4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Zhotovitel je povinen seznámit všechny pracovníky s technologickým procesem 

a pracovním postupem. Dále pak vybavit a seznámit pracovníky s povinností užívání 

OOPP a dodržováním pravidel BOZP. V objektu bude umístěna lékárnička pro první 

pomoc v případě úrazu. O proškolení pracovníků bude proveden zápis do stavebního 

deníku. 

V rámci pravidel požární ochrany bude u hlavního vchodu do objektu umístěn 

ruční hasící přístroj. Zásobování požární budou je zajištěno z nadzemního hydrantu, 

který se nachází na jižní straně pozemku. 

 
Během realizace technologické etapy bude dodržována platná legislativa 

BOZP, zejména pak předpisy: 

- Zákon č. 225/2017 Sb., stavební zákon 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
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- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci 

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

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně doplňujícího 

nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se nařízení vlády č. 591/2006 Sb. mění 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

 
 

Poznámka: 
Řešení problematiky BOZP je řešeno podrobněji v kapitole 9 – Bezpečnost 

práce řešené technologické etapy. 
 
 

4.10 Ekologie 

Během řešené  technologické etapy vzniknou odpady, které budou tříděny 
v souladu s vyhláškou č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů a zákona č. 185/2001 Sb. 
o odpadech. Odpady budou likvidovány dle platných předpisů. Na severovýchodní 
části staveniště budou umístěny kontejnery pro ukládání vzniklých odpadů. 
Kontejnery budou kontrolovány a v případě naplnění kapacity kontejneru budou 
odpady odvezeny na sběrný dvůr. Odpad z vybouraných otvorových výplní 
(dřevo+sklo) nebude na staveništi z kapacitních důvodů skladován, bude odvážen 
neprodleně po vybourání.  

U strojů používaných na stavbě bude kontrolováno, aby nedocházelo k úniku 
provozních látek. 

 
 

Katalogové 
číslo 

Druh odpadu Způsob likvidace 

   15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Odvoz na skládku 

15 01 02 Plastové obaly Odvoz na skládku, recyklace 

15 01 06 Směsné obaly Odvoz na skládku 

15 01 11 
Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu 

(např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob 
Nebezpečný odpad,                             

odvoz na skládku 

17 01 Beton, cihly, tašky, keramika Odvoz na skládku 

17 02 Dřevo, sklo, plasty Odvoz na skládku 

17 04 Kovy včetně slitin Odvoz do sběrny surovin 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01                       

a 17 06 03 
Odvoz na skládku 

20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz na skládku 

 
Tab. 4: Katalog odpadů 
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4.11 Literatura 

Seznam použité literatury a zdrojů je uveden na konci bakalářské práce. 
 

4.12 Bilance zdrojů 

Bilance zdrojů jsou řešeny v kapitolách samostatně. Položkový rozpočet 

vytvořený v programu Buildpower S je součástí kapitoly 3 – Položkový rozpočet 

s výkazem výměr pro zadanou technologickou etapu. Bilance pracovníků je uvedena 

v příloze P6 bakalářské práce. 
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5 ŘEŠENÍ ORGANIZACE VÝSTAVBY PRO ZADANOU 

TECHNOLOGICKOU ETAPU 
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5.1 Obecné informace o stavbě 

5.1.1 Identifikační údaje 

Název stavby:   Muzeum v Horním Studenci 

 

Místo stavby: 

Adresa:    Horní Studenec 70 

Katastrální území:   Horní Studenec, 644358 

Parcelní číslo pozemku:  116 

Druh stavby:    stavba občanského vybavení 

Účel stavby:    muzeum 

 

Investor:    Město Ždírec nad Doubravou 

     Školní 500 

     582 63 Ždírec nad Doubravou 

Zpracovatel dokumentace:  Jiří Kazda 

     Horní Studenec 98 

     582 63 Ždírec nad Doubravou 

Zodpovědný projektant:  Lukáš Dohnal 

     Nade Mlejnem 446 

     582 66 Krucemburk 

   IČO 72858818, DIČ CZ8309232998 

   autorizovaný stavitel pro pozemní stavby  

   ČKAIT-1400305 

 

5.1.2 Popis lokality 

Rekonstruovaná budova leží na okraji obce Horní Studenec v částečně 

zastavěném území.  Řešený objekt se nachází na rovinatém pozemku s parcelním 

číslem 116 o celkové výměře 874 m2. Pozemek je na jižní straně přímo napojen 

na pozemní komunikaci č. 34416 s parcelním číslem 721/1. Na východní  straně tvoří 

část hranice mezi pozemky rekreačně využívaný objekt, parcelní číslo 93. 

Na západní straně se nachází pozemek s parcelním číslem 21/2, na kterém stojí 

rodinný dům. Na severní straně je nevyužívaný svažitý pozemek s parcelním 

číslem 82/2. 

5.1.3 Základní údaje o objektu 

Zastavěná plocha:  364 m2 

Obestavěný prostor:  3640 m3 

Užitná plocha:  530 m2 

Počet místností:  6 výstavních, 7 skladů, 2 technické místnosti,  

  2 hygienická zázemí 
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Dělení stavby na stavební objekty: 

Stavba se skládá pouze ze stavebního objektu SO 01 – muzeum. Pro účely stavby 

bude využit stávající objekt na pozemku investora SO 02 – staveništní sklad. 

 

5.2 Obecné informace o staveništi 

Rekonstruovaná budova leží na okraji obce Horní Studenec v částečně 

zastavěném území.  Řešený objekt se nachází na rovinatém pozemku s parcelním 

číslem 116 o celkové výměře 874 m2. Pozemek je v současné době nevyužívaný, 

pouze na severní straně pozemku je podél oplocení uložena zemina, vytěžená 

při předchozí technologické etapě. Na východní straně pozemku se v současné době 

nachází zpevněná plocha, která bude využita při dovozu materiálu a skladování 

odpadů. Pozemek je uceleně oplocen, nicméně část pozemku na jižní straně 

zasahuje vně oplocení, tento prostor bude třeba oplotit, aby bylo zamezeno vstupu 

neoprávněných osob na staveniště. Z důvodu ohroženého prostoru kolem lešení je 

nutné zajistit na jižní straně částečný zábor pozemku č. 721/1, jedná se o okraj 

pozemní komunikace. Na severo-západním rohu staveniště se nachází stávající 

jednopodlažní zamykatelný objekt SO 02, který bude využit pro skladování sypkých 

a hmotných materiálů. Lehký materiál bude skladován v  objektu SO 01 v prostorách 

k tomu určených. Pro odpad bude na staveniště přistavěn kontejner na stavební 

odpad – suť, dále kontejnery na plastové obaly, papírové obaly a komunální odpad. 

Sociální a hygienické zázemí je zařízeno ve rekonstruovaném objektu SO 01.  

 

5.3 Příjezd na staveniště a pohyb vozidel po staveništi 

Příjezd na staveniště je možný přímo z přiléhající pozemní komunikace 

č. 34416. Hlavní vjezd bude umožněn bránou v mobilním oplocení. Před hlavním 

vchodem na jižní straně budovy bude zřízena branka pro vstup povolaných osob. 

V případě potřeby jiného vstupu na staveniště, bude možné na nezbytně nutnou 

dobu rozebrat část mobilního oplocení, které bude po předávce materiálu opět 

uzavřeno. 

Na východní straně objektu je stávající zpevněná plocha minimální šířky 

5,35 m, které bude využito při dopravě materiálů, odvozu suti a přebytečné výkopové 

zeminy. Na této ploše je možný pohyb pouze jednoho vozidla, není zde dostatečný 

prostor pro otočení vozidla, proto bude nákladní automobil po složení/naložení 

materiálu/suti nucen couvat. Pohyb vozidel po jiných částech staveniště se 

nepředpokládá. 
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5.4 Potřeby rozhodujících médií  a hmot 

Média potřebná pro realizaci stavby (voda, kanalizace, elektrická energie) 

budou poskytnuta stavebníkem ze zdrojů v rámci opravovaného objektu.  

K míchacímu centru (severní strana staveniště) budou provizorně nataženy přípojky 

elektrické energie (220 V)  a vody z 1.NP. 

 

5.5 Sociální a hygienické zázemí 

Sociální a hygienické zázemí je umístěno přímo v objektu SO 01 – muzeum. 

Na staveništi není dostatek prostoru pro mobilní buňky, naproti tomu vnitřní prostory 

jsou dostatečně velké. Návrh počítá s maximálním počtem 13 pracovníků + mistr 

a stavbyvedoucí.  

 

Kancelář stavbyvedoucího (požadovaná plocha 5 - 20 m2) 

- Bude zřízena v místnosti č. 105 

- Rozměry místnosti: 6,40 x 2,80 m -> plocha 17, 92 m2 vyhoví 

 

Kancelář mistra (min. plocha 5 m2/os.) 

- Bude zřízena v místnosti č. 101 

- Rozměry místnosti: 2,15 x 2,87 m -> plocha 6,17 m2 vyhoví 

 

Šatna pracovníků (požadovaná plocha 1,25 m2/os.-> 13 x 1,25 = 16,25 m2) 

- Bude zřízena v místnosti č. 110 

- Rozměry místnosti: 4,95 x 4,62 m -> plocha 22,87 m2 vyhoví 

 

Hygienické zázemí 

- Požadováno 1 umyvadlo/15 os. – k dispozici 4 umyvadla - vyhoví 

- Požadována 1 sprcha/20 os. – k dispozici 1 sprcha – vyhoví 

- Požadováno (1 WC + 1 mušle)/10 os.– k dispozici 2 samostatné WC– vyhoví 

 

5.6 Skladovací prostory 

Pro získání dostatku pracovního prostoru v exteriéru, bude materiál skladován 

převážně v interiéru budovy SO 01. Jedná se především o objemově rozměrné 

materiály – tepelné izolanty, které budou rozděleny do místností 104, 106 a 108 

(viz příloha P4). Materiál bude nutné přenosit do skladovacích prostor ručně. Největší 

rozměr balení činí 1200 x 600 x 600 mm. Příslušné dveře jsou široké 900 mm, 

tudíž je možné materiál pronést a uskladnit.  

Hmotný materiál bude skladován ve stávajícím jednopodlažním zamykatelném 

objektu na pozemku. Vstup do objektu má rozměry 900 x 1970 mm, proto bude 

nutné paletový materiál složit a  přenést do objektu na jiné palety.  
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5.7 Zábor cizích pozemků 

Pro účely stavby je třeba zřídit dočasný zábor části sousedního pozemku. 

Jedná se plochu sousedící s jižní stranu pozemku, kde bude zažádáno o zábor 

o výměře 25 m2 parcely č. 721/1 – pozemní komunikace č. 34416, jejímž majitelem 

a správcem je Kraj Vysočina. Zábor bude řešen dohodou mezi zástupci. 

 

5.8 Prvky zařízení staveniště 

5.8.1 Mobilní oplocení 

Prostor staveniště bude třeba oplotit mobilním oplocením na jižní straně,  a to 

z důvodu zajištění ochrany osob, majetku a zařízení. Oplocení bude provedeno 

průhledným plotem. Jednotlivé panely budou spojeny bezpečnostními svorkami 

a osazeny do těžkých plastových patek. Oplocení bude doplněno uzamykatelnou 

bránou pro vjezd a výjezd vozidel primární dopravy, pro přístup pracovníků bude 

v oplocení zřízena branka. Oplocení bude umístěno minimálně 2 m od lešení, 

aby bylo zamezeno vstupu neoprávněných osob do ohroženého prostoru 

kolem lešení a tím případnému zranění daných osob. Výška oplocení je 2 m. 

Na oplocení v místě brány a v místě vstupní branky budou umístěny zákazové, 

výstražné a informační značky (řešeno v kapitole 9 – Bezpečnost práce řešené 

technologické etapy). 

 
Technické údaje: 

Pozinkovaná ocel: zinkováno před svařením 

Rozměry (d x v): 3500 x 2000 (výplň 1750) mm 

Hmotnost pole: 29 kg vč. sloupků 

Rozteč ok:  200 x 75 mm 

Průměr drátu: 4,3 mm 

Sloupek:  průměr 42 mm, tl. stěny 1,5 mm 

 

 

Příslušenství: 

Nosná patka VRA 16 kg – materiál plast 

Zajišťovací spona 

Vstupní branka (1,2 m) 

Brána vjezdu (3,6 m) 

Pant na branku/bránu 
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Obr. 30: Mobilní oplocení 

 

5.8.2 Lehké řadové lešení 

Navrženo je fasádní lešení Alfix, které umožňuje použití různých délek a šířek 

jednotlivých polí. Na daném objektu bude použita šířka 0,73 m a délka pole 1,57; 

2,07 a 3,07 m. 

 

 
Schéma místění prvků v konstrukci 

1 – svislý ocelový pozinkovaný rám 

2 – podlážka (dřevěná svlaková,  

ocelová pozinkovaná) 

3 – boční zábradlí v běžném poli 

4 – zábradelní nosník  

v posledním patře 

5 – okopová zarážka příčná 

6 – okopová zarážka podélná 

7 – zábradlí 

8 – zábradelní sloupek 

v posledním patře 

9 – diagonála 

10 – vřetenová výškově nastavitelná  

zakládací patka 

 
 
 

 
Obr. 31: Lehké řadové lešení 
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5.8.3 Kontejner na stavební suť 

Na stavební suť (otlučené kusy omítek, cihel apod.) bude na zpevněnou plochu 

ve východní části staveniště přistavěn valníkový kontejner D3-42 KVAL 4/221 FUR 

od společnosti Charvát CTS a.s. Vnější rozměry navrženého kontejneru jsou 

3733 x 2270 x 600 mm. Objem kontejneru je 3 m3 a maximální hmotnost nákladu 

7,4 t. Odpad bude odvážen na skládku, kde bude roztříděn. Interval odvozu bude 

závislý na rychlosti plnění. Předpokládá se 2x odvoz kontejneru během řešené 

technologické etapy. 

 

 
Obr. 32: Valníkový kontejner na stavební suť 

 
 
 

 
 

5.8.4 Plastový kontejner na tříděný odpad 

Na staveniště budou přistavěny 3 plastové kontejnery na tříděný odpad. Objem 

kontejneru je 770 l. Rozměry kontejneru jsou 1210 x 710 x 1365 mm. Žlutý kontejner 

pro plasty, modrý pro papírové obaly, hnědý pro komunální odpad. Interval vyvážení 

bude odvislý od rychlosti plnění. 
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Obr. 33: Plastový kontejner na tříděný odpad 
 

5.8.5 Velkoobjemový vak Big Bag 

Vak bude sloužit na sběr odpadních neznečištěných polystyrenovým odřezů. 

Rozměry vaku jsou 90 x 90 x 160 cm. Nosnost je 1 250 kg. Interval vyvážení bude 

odvislý od rychlosti plnění. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 34: Velkoobjemový vak Big Bag 
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6 ČASOVÝ PLÁN PRO TECHNOLOGICKOU ETAPU 
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Časový plán byl zpracován ve studentské verzi  programu CONTEC a je uveden 

v příloze P5 bakalářské práce. 
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7 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO TECHNOLOGICKOU 

ETAPU 
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7.1 Stavební stroje 

7.1.1 Nákladní automobil s hydraulickou rukou 

Renault D10 LOW P4x2 240 E6 

Nákladní automobil Renault D12 LOW P4x2 240 E6 je navržen pro dopravu 

paletového těžkého materiálu (sypké směsi, armovací tkaninu) ze stavebnin Málkovi. 

Jedná se o typ valník. Automobil je vybaven hydraulickou rukou Hiab XS 099 B-2 

Duo s maximální nosností 3250 kg při vyložení 2,7 m. Pro přepravu ostatních 

materiálů (izolanty, ztužující profily, klempířské prvky, okna, lešení) bude použito 

shodné vozidlo, pouze s valníkem s plachtou). 

 

 
Obr. 35: Nákladní automobil Renault D12 LOW P4x2 240 E6 

 
 

Technické informace: 

Rozměry: 

- Celková délka (Z)  11 293 mm 

- Šířka karoserie (L)    2 255 mm 

- Celková výška (H1)    2 693 mm 

- Rozvor náprav (F)    6 500 mm 

- Přední převis (PaFH)    1 329 mm 

- Zadní převis (N)     3 755 mm 

- Rozchod předních kol    1 908 mm 

- Rozchod zadních kol    1 908 mm 

- Výška podvozku         961 mm 

- Ložná plocha     8 800 x 1 800 mm 

- Poloměr otáčení     9 770 mm 
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Hmotnosti: 

- Celková hmotnost  12 000 kg 

- Nosnost      7 100 kg 

Motor: 

- Objem      5 110 ccm 

- Výkon        176 kW (235 PS) 

- Palivo      nafta 

- Náhon      4 x 2 

 

 

Hydraulická sklápěcí ruka Hiab XS 099 B-2 Duo 

Díky hydraulické ruce bude možné složit paletový materiál z nákladního 

automobilu bez použití vysokozdvižného vozíku. Navržena je hydraulická sklápěcí 

ruka Hiab XS 099 B-2 Duo, která kombinuje ovládací ventil Hiab V80 spolu s řídící 

jednotkou. Ovládání ruky zařízení je možní manuálním pákovým systémem 

nebo dálkovým ovládáním. Maximální přenášené břemeno (paleta s lepidlem 

Baumit) má hmotnost 1350 kg, ruka je schopná toto břemeno složit do vzdálenosti 

5,7 m. 

 
 

Obr. 36: Hydraulická sklápěcí ruka Hiab XS 099 B-2 Duo 
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Technické informace: 

- Maximální nosnost     87 kNm 

- Hmotnost ruky            1 140 kg 

- Vyložení – hydraulický výsuv      7,8 m 

- Vyložení – manuální výsuv              11,9 m 

- Vyložení/nosnost         2,7 m/ 3 250 kg 

    5,7 m/ 1 540 kg 

    7,6 m/ 1 140 kg 

         14,2 m/ 450 kg 

- Max. otočný úhel     406° - 406° 

- Výška ve složené pozici  2 350 mm 

- Šířka ve složené pozici     2 225 mm 

- Potřebný montážní prostor      690 mm 
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-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 37: Nosnost hydraulické ruky při daném vyložení  
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7.1.2 Užitkový vůz Ford Transit Van 330 MWB 

Navržený vůz bude sloužit pro dopravu oken, dveří a pro přepravu menších 

strojů (vibrační deska), pracovních a ochranných pomůcek, případně drobného 

stavebního materiálu (hmoždinky, ztužující profily).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 38: Ford Transit Van 330 MWB 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 39: Schéma vozidla 
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Technické informace: 

Rozměry: 

- Celková délka (A)    5 230 mm 

- Celková šířka (B)     2 374 mm 

- Celková výška (C)     2 546 mm 

- Přední převis (D)        933 mm 

- Rozvor náprav (E)      3 300 mm 

- Zadní převis (F)          997 mm 

- Šířka bočních dveří (G)    1 250 mm 

- Šířka zadní dveří (H)      1 540 mm 

- Šířka mezi podběhy (I)     1 390 mm 

- Výška zadních dveří (J)   1 896 mm 

- Šířka nákladového prostoru (K)  1 756 mm 

- Výška bočních dveří (L)   1 565 mm 

- Výška nákladového prostoru (M)  1 985 mm 

- Délka nákladového prostoru (N)  2 949 mm 

- Výška nakládací hrany (O)      541 mm 

- Objem nákladového prostoru   10,31 m3 

- Poloměr otáčení     13,30 m 

Hmotnosti: 

- Celková hmotnost   3 300 kg 

- Nosnost      1 350 kg 

Motor: 

- Objem       2 400 ccm 

- Výkon            85 kW (110 PS) 

- Palivo       nafta 
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7.1.3 Nákladní automobil s nosičem kontejnerů 

Nákladní automobil AVIA D120L 

Nákladní automobil AVIA D120L je navržen pro odvoz kontejneru se stavebním 

odpadem na sběrný dvůr ve Ždírci nad Doubravou.   

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 40: Avia D120L 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 41: Boční schéma vozidla 
 

 

 

 

Obr. 42: Čelní schéma vozidla 
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Technické informace: 

Rozměry: 

- Celková délka (C)    6 745 mm 

- Celková šířka (E)     2 200 mm 

- Celková výška (C)     2 520 mm 

- Přední převis      1 225 mm 

- Rozvor náprav (A)      3 900 mm 

- Zadní převis (B)       1 620 mm 

- Rozchod předních kol (E)    1 845 mm 

- Rozchod zadních kol (F)    1 740 mm 

- Poloměr otáčení       7,00 m 

 

Hmotnosti: 

- Celková hmotnost           11 990 kg 

- Nosnost      8 355 kg 

Motor: 

- Objem       4 500 ccm 

- Výkon            136 kW (185 PS) 

- Palivo       nafta 

- Pohon     4 x 4 
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Nosič kontejneru Charvat CTS 10-S-CTS 

Nosič je instalován na nákladním automobilu AVIA D120L, slouží k nakládání 

a skládání kontejneru se stavebním odpadem. Navržen je valníkový kontejner D3-42 

KVAL 4/221 FUR od společnosti Charvát CTS a.s. Vnější rozměry kontejneru jsou 

3733 x 2270 x 600 mm. Objem kontejneru je 3 m3 a max. hmotnost nákladu 7,4 t. 

 

Obr. 43: Schéma nosiče kontejneru CTS 10-S-CTS 

 

Technické informace: 

- Zvedací a sklápěcí výkon           10 000 kg 

- Výška háku (H)    1 000 mm   

- Vzdálenost kloubu (L)   3 300 mm 

- Hmotnost vč. Náplní   1 079 kg 

- Min./optim./max.délka kontejneru    2,8 / 3,7 / 4,3 m 
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7.1.4 Stavební vrátek GEDA Mini 60s 

Jedná se o stavební vrátek, který lze snadno a rychle přimontovat 

ke konstrukci lešení. Výtah funguje na principu navíjení ocelového lana na buben. 

Lano se natáhne na výklopné rameno s kladkami, čímž se zajistí odstup od lešení 

při vytahování břemen. Vrátek včetně ovládání se umisťuje do spodní části lešení. 

Stroj bude využíván pro vertikální dopravu materiálů do vyšších pater lešení.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 44: Stavební vrátek GEDA Mini 60s  Obr. 45: Výklopné rameno s kladkami 

 

Technické informace: 

- Nosnost             60 kg 

- Hmotnost     50 kg 

- Dopravní výška    40 m   

- Délka lana    51 m 

- Příkon             0,25/0,75 kW 

- 2 rychlosti zdvihu            23/69 m/min 

- El. napětí             230 V 
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7.1.5 Vibrační deska Holzinger HRP100 

Vibrační deska bude použita pro hutnění zeminy, kterou budou po provedení 

tepelné izolaci základů zasypány výkopy po obvodu budovy. Deska je poháněna 

benzinovým 4-taktovým motorem o výkonu 6,5 PS. Pro snazší převoz jsou u desky 

transportní kolečka Ø 30 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 46: Vibrační deska Holzinger HRP100 

 

Technické informace: 

- Rozměry     600 x 430 mm 

- Výkon             4,8 kW (6,5 PS) 

- Hmotnost     100 kg 

- Frekvence    5 600 vibrací/min 

- Kompresní tlak    1 500 kg   

- Jízdní rychlost    900 – 1 200 m/hod 

 

 



97 
 

7.2 Stavební nářadí 

7.2.1 Příklepová vrtačka Bosch GSB 19-2 RE Professional 

Vrtačka bude sloužit pro vrtání otvorů a dotahování šroubů u hmoždinek 

do izolantu, vrutů TORX pro kotvení okenních rámů apod. Vrtačka má 2 rychlosti 

chodu, levý a pravý chod. Toto nářadí disponuje sbíjecím módem, kterého bude 

použito při odstranění nesoudržných částí omítek a úpravě římsy na jižní straně 

objektu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 47: Příklepová vrtačka Bosch GSB 19-2 

 

Technické informace:  

- Hmotnost     2,6 kg 

- Jmenovitý příkon   850 W 

- Výstupní výkon    430 W 

- Elektrické napětí   230 V 

- Maximální kroutící moment  36,0/15,5 Nm 

- Jmenovitý točivý moment  5,2/2,0 Nm 

- Jmenovité otáčky   770/1990 ot./min 

- Maximální frekvence příklepů  17000/51000 příklepů/min 

- Max. průměr vrtáku do zdiva  20 mm 

 

 

 



98 
 

7.2.2 Akušroubovák Makita Li-on 10,8V/4,0 Ah 

Akušroubovák bude použit pro kotvení zakládací lišty, kotvení okenních rámů 

a šroubů hmoždin v izolantu. Pro zápustnou montáž hmoždin bude na akušroubovák 

nasazena hlavice Bravoll ZPR. Akušroubovák lze nastavit na 16 stupňů utahovacího 

momentu, disponuje 2-rychlostní mechanickou převodovkou s regulací otáček a LED 

osvětlením. K dispozici je nabíječka a 2 akumulátory (doba nabíjení 35 minut). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 48: Akušroubovák Makita Li-on 10,8V/4,0 Ah 

 

Technické informace:  

- Hmotnost     1,1 kg 

- Rozměry     189 x 66 x 209 mm 

- Akumulátor    10,8 V / 4,0 Ah 

- Maximální kroutící moment  30/14 Nm 

- Otáčky naprázdno (1./2. stupeň) 450/1700 ot./min 

- Rozsah upínání sklíčidla  0,8 – 10 mm 
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7.2.3 Úhlová bruska Makita GA6021C 150 mm 

Úhlová bruska bude použita např. pro odřezání kotev stávajícího hromosvodu, 

řezání klempířských prvků a zakládací lišty pro izolant. Bruska je vybavena 

technologií SJS, která chrání převodovku proti poškození, tělo brusky je chráněno 

proti vniknutí prachu. Bruska má pozvolný start s regulací otáček. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 49: Úhlová bruska Makita GA6021C 150 mm 

 
 

Technické informace:  

- Hmotnost     2,2 kg 

- Rozměry     390 x 169 x 120 mm 

- Max. průměr kotouče   150 mm 

- Jmenovitý příkon   1050 W 

- Elektrické napětí   230 V 

- Volnoběžné otáčky   10 000 ot./min 

- Závit na vřetenu    M14 
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7.2.4 Míchadlo Bosch GRW 12E Professional  

Míchadlo bude používáno k míchání suchých směsí s vodou a k promíchání 

materiálů v kyblících. Míchadlo disponuje plynulou regulací otáček a dokáže 

v jednom míchacím procesu namíchat až 50 kg směsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 50: Míchadlo Bosch GRW 12E Professional 

 

 

Technické informace:  

- Hmotnost     5,3 kg 

- Jmenovitý příkon   1 200 W 

- Výstupní výkon    850 W 

- Elektrické napětí   230 V 

- Maximální kroutící moment  12,0 Nm 

- Jmenovité otáčky   0-620 ot./min 

- Max. množství míchaného mat. 50 kg 

- Maximální průměr metly  140 mm 

- Vnitřní závit    M14 
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7.2.5 Vysokotlaký čistič Kärcher K 7 Full Control Plus 

Čistič bude použit pro očištění stávající fasády od nečistot, mastnot a prachu. 

Přístroj disponuje regulací stupně tlaku, nástavcem 3 v 1 pro přepínání mezi tryskou 

plochého paprsku, rotačního paprsku a čisticího prostředku pootočením 

na pracovním nástavci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 51: Vysokotlaký čistič Kärcher K 7 Full Control Plus 

 
Technické informace:  

- Hmotnost     17,93 kg 

- Rozměry     463 x 330 x 667 mm 

- Pracovní tlak    20 – 180 bar 

- Max. průtok vody   600 l / hod 

- Plošný výkon    60 m2/hod 

- Max. teplota vody   60°C 

- Příkon     3000 W 

- Elektrické napětí   230 V 
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7.2.6 Řezačka Storch ProCut Basic 128 

Jedná se o řezačku na polystyren, kterou lze po rychlé a snadné montáži 

k lešení použít jako závěsnou i jako stolní řezačku. Montáž lze provést bez použití 

dalšího nářadí. Řezným drátem lze provádět podélné, hloubkové řezy i úhlové řezy. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 52: Řezačka Storch ProCut Basic 128         Obr. 53: Možné varianty řezu 

 

Technické informace:  

- Hmotnost     11,0 kg 

- Elektrické napětí   230 V 

- Maximální délka řezu   128 cm 

- Maximální hloubka řezu  25 cm 
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8 KVALITATIVNÍ POŽADAVKY A JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 
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TAB. 5: KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN



8.1 Vstupní kontroly 

8.1.1 Kontrola projektové dokumentace 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka 

Popis:   

Kontrolována je správnost, platnost (autorizační razítko) a úplnost projektové 

dokumentace včetně souvisejících dokumentů, popř. požadavků dotčených orgánů. 

Kontrola probíhá dle vyhlášky č. 405/2017 Sb. a vyhlášky č. 20/2012 Sb. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

8.1.2 Kontrola zařízení staveniště 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr, technický dozor stavebníka 

Popis:   

Kontrolován je současný stav veškerého zařízení staveniště a jeho shoda 

s technologickým předpisem a projektovou dokumentací – výkres a technická zpráva 

zařízení staveniště. Kontroluje se zejména přístup na staveniště, staveništní 

komunikace, oplocení staveniště (celistvost, výška min. 1,8 m, výstražné tabule), stav 

skladovacích ploch, kontejnery na odpad a přístup k médiím – voda, elektřina. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

8.1.3 Převzetí a kontrola pracoviště 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr, technický dozor stavebníka 

Popis:   

Je kontrolována čistota, správnost provedení (vodotěsnost), dokončenost 

předešlých prací, zejména hydroizolace základů a soklu. Maximální odchylka 

od rovinnosti povrchu je povolena ± 10 mm/m. Technický dozor stavebníka provede 

fotodokumentaci. Kontrola probíhá dle nařízení vlády č. 136/2016 Sb., dle projektové 

dokumentace a technologického předpisu. 

Způsob kontroly: 

Měřením, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku, fotodokumentace 
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8.1.4 Kontrola při převzetí materiálů 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr, technický dozor stavebníka 

Popis:   

Je kontrolován druh, jakost, množství a rozměry dodaného materiálu, shoda 

dodaného materiálu s výkazem výměr a požadavky projektové dokumentace. 

U materiálu je kontrolována jeho shoda s technickými listy výrobců, neporušenost 

obalů a výrobků.  

Způsob kontroly: 

Vizuálně, měřením, při každé dodávce 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku, dodací listy 

 

8.1.5 Kontrola skladování materiálů 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr 

Popis:   

Skladování materiálu nesmí být v rozporu s parametry uvedenými v technickém 

listu konkrétního materiálu. Materiál je nutné skladovat v neporušených obalech 

na rovných plochách, v takovém prostředí, aby nedošlo během skladování 

k poškození materiálu. Jedná se zejména o vliv mrazu, vody a vlhkosti obecně, 

slunečního záření a mechanického poškození. Dále musí být materiál skladován tak, 

aby nemohlo dojít k jeho odcizení (uzamykatelné sklady). 

Speciální požadavky na skladování: 

- EPS, XPS: skladovat naplocho, zamezit přístupu UV záření 

- Sypký materiál na paletách: skladovat na příslušných paletách na suchém 

místě, zabránit působení vlhkosti, nedávat palety na sebe, skladovat 

po dobu max. 12 měsíců 

- Ztužující profily ETICS: skladovat naležato dostatečně podložené, 

aby nedošlo k prohnutí profilů 

- Armovací tkanina: skladovat v rolích nastojato 

- Tekutý materiál v kbelících: skladovat v suchu, chladnu, v původním obalu 

po dobu max. 12 měsíců 

- Montážní PUR pěna: chránit před přímým UV zářením, neskladovat 

v mrazu 

- Klempířské prvky: naležato dostatečně podložené, s ochrannými fóliemi, 

aby bylo zabráněno poškrábání 

- Otvorové výplně: nastojato, tak aby bylo zabráněno pádu, s ochrannými 

fóliemi, aby bylo zabráněno poškrábání 

- Krabicový drobný materiál: v krabicích na suchém, krytém místě 

v uzamykatelném skladu 
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Způsob kontroly: 

Vizuálně, průběžně 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

8.1.6 Kontrola mechanizace a nářadí 

Kontrolu provede:  

Mistr 

Popis:   

Kontroluje se kompletnost strojů, nářadí a pomůcek. Zejména technický stav 

(ošetření součástek promazáním, celistvost nářadí, funkčnost automatických brzd, 

izolace kabeláže elektrického nářadí). 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, před zahájením stavby, dále průběžně 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

8.2 Mezioperační kontroly 

8.2.1 Kontrola klimatických podmínek 

Kontrolu provede:  

Mistr 

Popis:   

Kontrola je prováděna v souladu s vyhláškou č. 362/2005 Sb. a vyhlášky 

č. 591/2006 Sb., dále dle technických listů výrobců materiálů a technologického 

předpisu. Kontrola je prováděna celkem 4x denně, kontroly musí být rovnoměrně 

rozplánovány během celého dne. Během kontroly je měřena teplota vzduchu, 

rychlost větru a případně četnost srážek. Provádění systému ETICS je možné 

při teplotě od +5 °C do +30 °C (případně dle technických listů výrobců). Minimální 

teplota +5 °C musí být zajištěna i během tuhnutí po zabudování materiálu. Přímé 

účinky slunečního UV záření musí být eliminovány použitím fasádních sítí. Práce 

musí být pozastaveny v případě srážek, snížené viditelnosti (pod 30 metrů) 

a při rychlosti větru přesahující 11 m/s.  

Způsob kontroly: 

Vizuálně, měřením, denně 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 
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8.2.2 Kontrola proškolení pracovníků 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr 

Popis:   

Kontrola je prováděna v souladu s vyhláškou č. 592/2006 Sb. Jsou 

kontrolovány platnosti průkazů pracovníků, certifikace, zdravotní způsobilosti 

vykonávat určené práce. Je kontrolováno proškolení o BOZP, požární ochraně 

a bezpečném pohybu na staveništi.  

Způsob kontroly: 

Vizuálně, 1x měsíčně 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku s podpisy jednotlivých pracovníků 

 

8.2.3 Kontrola způsobilosti pracovníků 

Kontrolu provede:  

Mistr 

Popis:   

Kontroluje se způsobilost pracovníků provádět příslušné práce. Zejména se  

provádí testy na alkohol a omamné látky. 

Způsob kontroly: 

Měřením, namátkově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

8.2.4 Kontrola dodržování BOZP a používání OOPP 

Kontrolu provede:  

Mistr 

Popis:   

Kontroluje se dodržování předpisů a požadavků BOZP, používání osobních 

ochranných pracovních prostředků (pracovní oděv, obuv, ochranná helma, případně 

rukavice). Kontrola probíhá na základě požadavků definovaných v technologickém 

předpise a dle nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, denně 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 
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8.2.5 Kontrola odpadů 

Kontrolu provede:  

Mistr 

Popis:   

Kontroluje se správné třídění odpadních materiálů do příslušných kontejnerů 

umístěných na staveništi. Zatřídění odpadů se řídí vyhláškou č. 185/2001 Sb. 

a vyhláškou č. 93/2016 Sb., dále dle technologického předpisu a projektové 

dokumentace. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, průběžně 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

8.2.6 Kontrola založení zakládací lišty pro ETICS 

Kontrolu provede:  

Mistr 

Popis:   

Kontroluje se správné založení zakládací soklové lišty, rovinnost 

s max. odchylkou 5 mm/2m lati, které je docíleno za použití distančních podložek. 

Dále je kontrolováno napojení jednotlivých profilů pomocí příslušných spojek. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, měřením, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

8.2.7 Kontrola penetračního nátěru na soklu 

Kontrolu provede:  

Mistr 

Popis:   

Kontroluje se dodržování maximálního možného ředění (1 díl vody na 1 díl 

penetrace). Dále se kontroluje, zda byl nátěr nanesen na soklové zdivo celoplošně. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 
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8.2.8 Kontrola lepení polystyrenu XPS 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr 

Popis:   

Kontroluje se nanášení dostatečného množství PUR pěny (po obvodu, 

doprostřed desky nanést pěnu ve tvaru „W“) na desky izolantu a přídržnost desek 

XPS k podkladu. Maximální odchylka od rovinnosti je 10 mm/2m. Dále je 

kontrolována vazba desek (min. překrytí dvou řad desek oproti sobě je 100 mm), 

spáry širší 4 mm je nutné vyplnit PUR pěnou. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, měřením, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

8.2.9 Kontrola kotvení polystyrenu XPS 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr 

Popis:   

Kontroluje se použití správného typu a délky hmoždinky (135 mm) dle TP a PD. 

Dále se kontroluje použití správného počtu kusů na m2, kolmost k podkladu 

a rozmístění hmoždinek na jednotlivých deskách izolantu. Hloubka vrtu musí být 

o 10 mm hlubší než délka hmoždinky + tloušťka zátky, tedy min. 161 mm. Průměr 

vrtu musí být shodný s průměrem dříku hmoždinky. Průměr montážního prostředku 

musí být shodný s průměrem talíře kotvy a průměrem tepelně izolační zátky. 

V průběhu kotvení je prováděna namátková kontrola kotev na vytažení. Nevyhovující 

kotvy musí být odstraněny a nahrazeny novými umístěnými v blízkosti původního 

vrtu. Původní otvor po kotvě je vyplněn PUR pěnou. Poškozené hmoždinky nesmí 

být zabudovány do izolantu. Dále je kontrolováno zaklopení hmoždinek tepelně 

izolačními zátkami. V případě, že zátka vystupuje oproti okolnímu povrchu, je nutné ji 

přebrousit brusným hladítkem. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, měřením, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

8.2.10 Kontrola armovací vrstvy na XPS 

Kontrolu provede:  

Mistr 

Popis:   

Kontroluje se správné vkládání armovací tkaniny do lepícího tmelu, armovací 

tkanina musí být vkládána ve svislých pruzích s minimálním překrytím pásů 100 mm 
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přes sebe. Po zatlačení tkaniny a zatření nesmí být viditelná. Ochranné krytí tkaniny 

musí být min. 1 mm. Kontroluje se použití rohových profilů, minimální použitelná 

délka rohového profilu je 30 cm. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, měřením, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

8.2.11 Kontrola stěrkové vrstvy na XPS 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr 

Popis:   

Před stěrkou musí být zkontrolována rovinnost podkladu, případné nerovnosti, 

zbytky tmelu apod. musí být zabroušeny brusným hladítkem. Kontroluje se tloušťka 

stěrkového tmelu, která musí být 1-3 mm. Odchylka od rovinnosti je dovolená 

do 5 mm/2m.  

Způsob kontroly: 

Vizuálně, měřením, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

8.2.12 Kontrola nopové fólie 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr 

Popis:   

Kontroluje se orientace nopů směrem ke zdivu. Fólie se klade v 1 vodorovném 

pruhu, případné spoje musí být přes sebe převázány min. 4 řadami nopů, případně 

přelepeny butylkaučukovou páskou. Kotvení fólie je přípustné min. 15 cm 

nad terénem za použití kalených hřebů s vodotěsnou krytkou. (Kontrola ukončovací 

soklové lišty bude provedena až po nanesení mozaikové soklové omítky). 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 
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8.2.13 Kontrola zásypu výkopů 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr 

Popis:   

Je kontrolována kompletnost zásypů a zhutnění. Míra zhutnění musí odpovídat 

zhutnění okolního terénu a zhutněná zemina by měla být schopna přenést účinky 

zatížení vyvozeného od tíhy konstrukce lešení.  

Způsob kontroly: 

Vizuálně, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

8.2.14 Kontrola lešení 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr 

Popis:   

Kontroluje se kompletnost, množství podlážek, prvky pro zapatkování 

a zavětrování. Na lešení musí být namontováno veškeré příslušenství dle pokynů 

výrobce lešení. Lešení nesmí být postaveno ve větší vzdálenosti od zdiva 

než 300 mm + tl. izolantu, tedy 450 mm). Montáž lešení musí být pozastavena, 

pokud je dohlednost menší než 30 m, vítr vyšší než 8 m/s, při srážkách a bouři. Dále 

pokud je teplota vzduchu nižší než -10 °C a vyšší než +50 °C. Kontrola bude 

provedena na základě ČSN 73 8101, ČSN EN 12811-1, vyhl. č. 362/2005 Sb., 

vyhl. č. 591/2006 Sb., dále dle TP a technického listu lešení. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, měřením, průběžně při montáži 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

8.2.15 Kontrola odstranění fasádních prvků 

Kontrolu provede:  

Mistr 

Popis:   

Je zkontrolováno, zda jsou odstraněny všechny fasádní prvky (okapové svody, 

hromosvod), kotvy prvků musí být odstraněny nebo zarovnány s povrchem fasády. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 
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8.2.16 Kontrola soudržnosti podkladu  

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr, externí pracovník 

Popis:   

Kontroluje se soudržnost stávající omítky a zdiva. Zaměstnancem 

specializované firmy je provedena odtrhová zkouška, kdy střední hodnota 

soudržnosti musí být plošně min 200 kPa, jednotlivá soudržnost min. 80 kPa, 

pokud zkoušce nevyhoví, je nutné provést odstranění nesoudržné omítky. 

O odtrhové zkoušce je vydán protokol, který je přiložen do stavebního deníku. 

Začištěný povrch, který bude ošetřený penetračním nátěrem bude vyrovnán 

pomocí VCM malty. Požadavek na rovinnost je s odchylkou max. 20 mm/2m lati. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku, protokol 

 

8.2.17 Kontrola vybourání otvorových výplní 

Kontrolu provede:  

Mistr 

Popis:   

Je kontrolováno vybourání veškerých otvorových výplní určených k výměně. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

8.2.18 Kontrola rovinnosti ostění, nadpraží a parapetů 

Kontrolu provede:  

Mistr 

Popis:   

Ostění je po vybourání rámů vyrovnáno vrstvou VCM malty, je kontrolována 

rovinnost s maximální odchylkou 10 mm/2m lati. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 
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8.2.19 Kontrola osazení otvorových výplní 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr 

Popis:   

Před zabudováním je opět zkontrolováno, zda jsou dveře a okna nepoškozená. 

Kontroluje se hloubka osazení 100 mm od vnější hrany zdiva. U plastových rámů 

musí být první kotva umístěna max. 150 mm od rohu rámu, následně se kotvy 

umisťují v rozteči max. 700 mm. Počet kotev je min. 2 ks/bm rámu. Do každé kotvy je 

vhodné použít min. 2 turbošrouby, jejich min. kotevní hloubka je 50 mm. Požadavek 

na svislost a rovinnost osazeného výrobku je 2 mm/m, maximálně 3 mm na celou 

délku. Spáry kolem rámů musí být vyplněny montážní PUR pěnou. Max. tloušťka 

spáry vyplnitelná pěnou je 10 mm. Kontroluje se, aby po celou dobu montáže nebyly 

z rámů ani zasklení nebyly odstraněny ochranné fólie 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, měřením, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

8.2.20 Kontrola zakrytí otvorů 

Kontrolu provede:  

Mistr 

Popis:   

Kontroluje se, zda je provedeno zakrytí veškerých otvorových výplní a celistvost 

zakrývacích fólií a lepící pásky. Vstupy do objektu budou zakryty po nezbytně nutnou 

dobu. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

8.2.21 Kontrola čištění tlakovou vodou 

Kontrolu provede:  

Mistr 

Popis:   

Kontroluje se, zda čištění tlakovou vodou bylo provedeno na celém povrchu 

fasády. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 
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8.2.22 Kontrola instalace roury hromosvodu 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr 

Popis:   

Kontroluje se kompletnost vedení a kotvení hromosvodných rur v souladu 

s projektovou dokumentací. Dále umístění hromosvodných revizních skříní a jejich 

kotvení. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku, protokol 

 

8.2.23 Kontrola instalace geodetického bodu 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr, geodet 

Popis:   

Kontroluje se dokončenost vysunutí geodetického bodu, který by měl 

vystupovat z budoucí fasády min. 6 cm, tedy v současné fázi musí být předsazen 

před povrch fasády min. o 220 mm. O montáži a novém zaměření bude geodetem 

sepsán protokol, který bude založen do stavebního deníku. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku, protokol 

 

8.2.24 Kontrola penetračního nátěru na obvodovém zdivu 

Kontrolu provede:  

Mistr 

Popis:   

Kontroluje se dodržování maximálního možného ředění (1 díl vody na 1 díl 

penetrace). Dále se kontroluje, zda byl nátěr nanesen na zdivo celoplošně. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 
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8.2.25 Kontrola lepení polystyrenu EPS 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr 

Popis:   

Kontroluje se nanášení dostatečného množství lepícího tmelu na desky 

izolantu, tedy pruh 50 mm po obvodu desky a 3 terče o velikosti lidské dlaně 

rovnoměrně rozmístěné do středu izolantu. Kontaktní plocha slepu EPS desky 

s podkladem by měla být min. 40 %. Lepidlo musí být nanášeno v takové tloušťce, 

aby byla zajištěna soudržnost s podkladem min. 250 kPa. Maximální tloušťka 

nanášené lepící hmoty nesmí přesáhnout 20 mm. První řada desek musí přesně 

lícovat s hranou zakládací soklové lišty, přesah izolantu přes hranu zakládací lišty je 

nepřípustný. Desky se skládají na vazbu těsně k sobě s přesahem desek min. 100 

mm. V případě vzniklých svislých mezer mezi deskami je možné tyto mezery vyplnit 

montážní PUR pěnou, maximální šířka spáry je 4 mm. Hodnota odchylky 

od rovinnosti nesmí být vyšší než 5 mm/2m lati. Dále je kontrolováno, zda izolant 

v ploše fasády překrývá hrany otvorů o min. 30 mm (tloušťka izolantu ostění). 

Při práci se kontroluje kolmost (90°) ostění a nadpraží k povrchu fasády. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, měřením, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

8.2.26 Kotvení polystyrenu EPS 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr 

Popis:   

Kontroluje se použití správného typu a délky hmoždinky (195 mm) dle TP a PD. 

Dále se kontroluje použití správného počtu tedy 6 kusů na m2, kolmost vrtů 

k podkladu a  rozmístění hmoždinek na jednotlivých deskách izolantu. Hloubka vrtu 

musí být o 10 mm hlubší než délka hmoždinky + tloušťka zátky, tedy min. 235 mm. 

Průměr vrtu musí být shodný s průměrem dříku hmoždinky. Průměr montážního 

prostředku musí být shodný s průměrem talíře kotvy a průměrem tepelně izolační 

zátky. V průběhu kotvení je prováděna namátková kontrola kotev na vytažení. 

Nevyhovující kotvy musí být odstraněny a nahrazeny novými umístěnými v blízkosti 

původního vrtu. Otvor po nevyhovující kotvě je nutné vyplnit PUR pěnou. Poškozené 

hmoždinky nesmí být zabudovány do izolantu. Dále je kontrolováno zaklopení 

hmoždinek tepelně izolačními zátkami. V případě, že zátka vystupuje oproti okolnímu 

povrchu, je nutné ji přebrousit brusným hladítkem. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, měřením, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 
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8.2.27 Kontrola armovací vrstvy na EPS 

Kontrolu provede:  

Mistr 

Popis:   

Kontroluje se správné vkládání armovací tkaniny do lepícího tmelu, armovací 

tkanina musí být vkládána ve svislých pruzích s minimálním přesahem 100 mm. 

Po zatlačení tkaniny a zatření nesmí být viditelná. Ochranné krytí tkaniny musí být 

min. 1 mm. Celková tloušťka armovací vrstvy musí být min. 2 mm. Kontroluje se 

použití rohových PVC profilů, minimální použitelná délka rohového profilu je 30 cm. 

Ztužující PVC profily s okapničkou musí být osazeny takovým způsobem, 

aby okapnička směřovala vždy směrem dolů. Dále je kontrolováno přídavné ztužení 

kolem otvorů, kdy rozměry přídavných armovacích tkanin musí být 

min. 200 x 300 mm. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, měřením, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

8.2.28 Kontrola stěrkové vrstvy na EPS 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr 

Popis:   

Před stěrkou musí být zkontrolována rovinnost podkladu, případné nerovnosti, 

zbytky tmelu apod. musí být zabroušeny brusným hladítkem. Kontroluje se tloušťka 

stěrkového tmelu, která musí být 1-3 mm. Odchylka od rovinnosti je dovolená 

do 5 mm/2m.  

Způsob kontroly: 

Vizuálně, měřením, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

8.2.29 Kontrola osazení klempířských prvků 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr 

Popis:   

Kontroluje se správnost umístění klempířských prvků, přesah přes hranu 

izolantu optimálně 3 cm. Prvky musí být k podkladu lepeny pomocí klempířského 

PUR tmelu. Na vnitřní straně musí být parapety zasunuty do drážky a ukotveny 

šrouby do okenních rámů, na vnější straně budou parapetní plechy přilepeny 

na samolepící ztužující parapetní PVC profil. Během montáže je kontrolována 

podélná rovinatost parapetu. Příčný sklon parapetu musí být podle klempířských 
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zásad 3° směrem od okna. Při napojování jednotlivých plechů (v případě mezilehlé 

římsy na jižní straně budovy) musí být díly přes sebe překrývány min. 50 mm, spoj 

bude lepen pomocí klempířského PUR tmelu. Klempířské prvky musí být 

do dokončení finální silikonové omítky chráněny zakrývací fólií a papírovou páskou. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, měřením, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

8.2.30 Kontrola nalepení začišťovacích okenních profilů 

Kontrolu provede:  

Mistr 

Popis:   

Kontroluje se, zda jsou na všech budoucích stycích rámu s omítkou umístěny 

začišťovací profily APU. Profily jsou osazeny na vnější i vnitřní straně rámů, a to 

na ostění a nadpraží. V kolmém styku dvou lišt se provede zkosení 45°. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, měřením, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

8.2.31 Kontrola penetračního nátěru pro silikonovou omítku 

Kontrolu provede:  

Mistr 

Popis:   

Kontroluje se dodržování maximálního možného ředění (1 díl vody na 25 dílů 

penetrace). Dále se kontroluje, zda byl nátěr nanesen celoplošně. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

8.2.32 Kontrola silikonové omítky 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr 

Popis:   

Kontroluje se konzistence omítkové směsi, která lze v případě potřeby upravit 

max. 0,25 l vody na 25 kg kbelíky omítky. Před nanášením omítky se rozdělí 

papírovou páskou fasáda, kde bude styk dvou barevných odstínů omítky. Je 

kontrolováno, zda je omítka nanášena celoplošně, stejnoměrně a bez přerušení. 

Tloušťka omítky odpovídá velikosti zrna, tedy 2 mm. Bezprostředně po nanesení je 
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nutné omítku strukturovat pomocí plastového hladítka. Je nutné, aby během jedné 

pracovní směny byla nanesena a strukturována omítka celé spojité stěny (rozvržení 

ploch realizovaných během jedné pracovní směny se řídí podle technologického 

předpisu). Během prací je kontrolována rovinnost povrchu, maximální odchylka je 

5 mm na 2m lati. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

8.2.33 Kontrola osazení větracích mřížek 

Kontrolu provede:  

Mistr 

Popis:   

Kontroluje se správné osazení větracích mřížek pomocí šnekových hmoždinek, 

hloubka zakotvení hmoždinek do izolantu musí být 50 mm. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

8.2.34 Kontrola penetračního nátěru pro mozaikovou omítku 

Kontrolu provede:  

Mistr 

Popis:   

Kontroluje se dodržování maximálního možného ředění (1 díl vody na 25 dílů 

penetrace). Dále se kontroluje, zda byl nátěr nanesen celoplošně. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

8.2.35 Kontrola mozaikové omítky 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr 

Popis:   

Kontroluje se konzistence omítkové směsi, která lze v případě potřeby upravit 

max. 0,10 l vody na 25 kg kbelíky omítky. Je kontrolováno, zda je omítka nanášena 

celoplošně, stejnoměrně a bez přerušení. Tloušťka omítky musí odpovídat velikosti 

zrna, tedy 2 mm. Během prací je kontrolována rovinnost povrchu, maximální 

odchylka je 5 mm na 2m lati. 
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Způsob kontroly: 

Vizuálně, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

8.2.36 Kontrola penetračního nátěru pro vnitřní sádrovou omítku 

Kontrolu provede:  

Mistr 

Popis:   

Kontroluje se dodržování maximálního možného ředění (1 díl vody na 25 dílů 

penetrace). Dále se kontroluje, zda byl nátěr nanesen celoplošně. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

8.2.37 Kontrola vnitřních sádrových omítek ostění a nadpraží 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr 

Popis:   

Kontroluje se konzistence míchané směsi. Omítka musí být nanášena 

v min. tloušťce 5 mm (lokálně), v celé ploše min. 10 mm. Během provádění se měří 

rovinnost s maximální odchylkou 2 mm/2m lati. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, měřením, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

8.2.38 Kontrola osazení vnitřních parapetů 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr 

Popis:   

Kontroluje se použití správné hloubky parapetu pro daný otvor. Dále zda jsou 

parapety pokládány do nízkoexpanzní PUR pěny. Parapet se uloží tak, aby byl 

po celé délce zapuštěný pod podkladním profilem okenního rámu. Po uložení 

parapetu se kontroluje podélná vodorovnost parapetu, v případě odchylky se pomocí 

klínků parapet vyrovná do vodoroviny. Příčný sklon parapetu musí být min. 1-2 mm 

směrem od okna. 
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Způsob kontroly: 

Vizuálně, měřením, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

8.2.39 Kontrola vnitřních maleb ostění a nadpraží 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr 

Popis:   

Kontroluje se, zda je nátěr nanesen celoplošně, aby na ploše nevznikly „mapy“. 

Nátěr je dle TP a PD aplikován ve dvou vrstvách. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

8.2.40 Kontrola očištění vozidel při výjezdu ze staveniště 

Kontrolu provede:  

Mistr 

Popis:   

Kontroluje se, aby vozidla, vyjíždějící ze staveniště na pozemní komunikaci, 

byla očištěna. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, průběžně 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

8.3 Výstupní kontroly 

8.3.1 Kontrola dokončenosti prací 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr, technický dozor stavebníka 

Popis:   

Kontrolována je kompletnost, dokončenost všech sjednaných prací a funkčnost 

systémů. Dále je kontrolován estetický vzhled dokončených povrchů. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, měřením, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 
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8.3.2 Kontrola geometrické přesnosti 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr, technický dozor stavebníka 

Popis:   

Jsou kontrolovány rovinnosti povrchů, zda nebyly překročeny maximální 

odchylky. 

Způsob kontroly: 

Měřením, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

8.3.3 Kontrola čistoty staveniště 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr, technický dozor stavebníka 

Popis:   

Kontroluje se, zda bylo staveniště uvedeno do původního stavu. Dále odvoz 

odpadu. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

8.3.4 Kontrola vnitřních prostor 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, mistr, technický dozor stavebníka 

Popis:   

Kontroluje se, zda během stavby nebyly poškozeny prostory a vybavení 1.NP, 

vyhrazené stavebníkem dodavatelské firmě pro zřízení sociálního a hygienického 

zázemí.  

Způsob kontroly: 

Vizuálně, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 
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9 BEZPEČNOST PRÁCE ŘEŠENÉ TECHNOLOGICKÉ 

ETAPY 
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9.1 Obecné ustanovení 

Během realizace řešené technologické etapy se musí všechny osoby 
na staveništi řídit zejména požadavky: 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně doplňujícího 
nařízení vlády č. 136/2016 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. které stanovuje rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

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

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

 

Poznámka: 

Citovaný text právního předpisu je vyznačen kurzívou. 

Aplikace na řešenou technologickou etapu je psána běžným textem. 

 

9.2 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. včetně doplňujícího nařízení 
vlády č. 136/2016 Sb. 

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

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně doplňujícího 

nařízení vlády č. 136/2016 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb. Dále nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace 

a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. 

9.2.1 Příloha č.1 – Další požadavky na staveniště 

Část I, bod 1a 

Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno 

do výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 

přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz 

na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit. 

Opatření 

Staveniště je v současné době oploceno trvalým oplocením ze stran sousedů 

(severní, západní, východní hranice pozemku), pro účely stavby je na jižní straně 

oploceno mobilním oplocením. Jedná se o průhledné oplocení skládané 

ze segmentů o výšce 2 m a šířce 3,5 m. Tyto dílce se vkládají do těžkých plastových 

patek. Přístup na staveniště je umožněn brankou v mobilním oplocení, vjezd a výjezd 

ze staveniště je umožněn bránou o šířce 5,0 m. Náhradní komunikace nejsou 

vzhledem k charakteru staveniště řešeny. 
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Část I, bod 2 

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné 

i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu 

nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 

vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

Opatření 

U vstupu i vjezdu na staveniště budou umístěny výstražné a informační tabule, 

zamezující vstup neoprávněných osob. Oprávněné osoby jsou při vstupu 

informovány o možném nebezpečí úrazu a o povinnosti používat ochranné pracovní 

prostředky. 

 

 

Obr. 54: Výstražné tabule na mobilní oplocení staveniště 
 
 

Část I, bod 6 

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

pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 

předpis. 

Opatření 

Stav pracovišť a dopravní komunikace bude průběžně kontrolován 

stavbyvedoucím a mistrem. Kontrola bude zapsána do stavebního deníku. Vnější 

osvětlení staveniště není navrženo. Uvnitř budovy bude využíváno stávajícího 

osvětlení. 

 

Část I, bod 7 

Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, 

pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné 

provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
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Opatření 

Zařízení staveniště, plochy pro ukládání odpadů a staveništní komunikace bude 

probíhat pouze na zpevněné ploše, která se na pozemku nachází (východní část 

pozemku). Nutný pohyb vozidel na jiné části pozemku se nepředpokládá. 

 

Část I, bod 8 

Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci 

na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se 

na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

Opatření 

V čas průjezdu vozidla po staveništi se nenacházejí v bezprostřední blízkosti 

vozidla žádné osoby. Při skládání paletového materiálu se osoby nesmí pohybovat 

pod ani v blízkosti skládaného břemene. 

 

Část II, bod 1 

Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, 

provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku 

požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím 

úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod 

energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, 

podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup 

k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být 

identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 

Opatření 

Energie bude zajištěna ze stávajících rozvodů v objektu, u kterých bude 

před započetím stavby provedena revize. Vzhledem k nízkým nárokům na energie 

během řešené etapy bude rozvod energie na staveniště realizován povrchovým 

vedením, a to vždy pouze na dobu pracovní směny.  

 

Část III, bod 1 a 2 

1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce 

musí být pevná a stabilní s ohledem na: 

a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 

b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 

c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy 

o sobě, je třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil 

nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 

Opatření 

Řadové lešení musí být správně smontováno včetně všech ztužujících prvků, 

podlážek a bezpečnostních prvků (zábradlí, okopové hrany). V případě nízké 

únosnosti podloží budou zakládací vřetenové patky podloženy vhodnými deska 

pro roznesení zatížení do větší plochy. Lešení musí být dostatečně kotveno do zdiva. 
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V průběhu stavby musí být v tomto stavu udržováno, aby byla zajištěna bezpečnost 

práce. 

 

Část III, bod 6 

Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 

bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 

Opatření 

Při přerušení prací budou stroje, nářadí a materiál umístěny na původní místo, 

chráněné před povětrnostními vlivy. Vše bude zabezpečeno proti pohybu, poškození 

a odcizení. 

 

Část III, bod 7 

Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 

hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 

ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel 

bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, 

aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 

technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 

Opatření 

V případě nepříznivých klimatických podmínek (kapitol 8 - Kvalitativní 

požadavky a jejich zajištění, konkrétně odstavec 8.2.1 Kontrola klimatických 

podmínek) budou práce na nezbytně nutnou dobu přerušeny.  

 

Část III, bod 8 

V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky 

nebo do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém 

pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody 

a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 

Opatření 

Pravidla dorozumívání a dohledu pro případy nehody budou stanovena 

stavbyvedoucím v rámci proškolení o BOZP před započetím stavby. 

 

9.2.2 Příloha č.2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

Část I, bod 1 a 2 

1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními 

a pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 

únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 

vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 

nadzemních vedení a překážek. 

2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech 

pracovních činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou 
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v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny 

proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

Opatření 

Před vjezdem vozidel na staveniště bude obsluha stroje seznámena s místními 

podmínkami, jedná se zejména i šířku průjezdu. Vzhledem k rozměrům staveniště 

a poloměru otáčení automobilů není možné, aby se stroje otáčely na staveništi. 

Ze staveniště budou nuceny vycouvat po stejné trase jako při příjezdu. 

Během skládky paletového těžkého materiálu je nutné, aby byl nákladní 

automobil stabilizován stabilizátory, kterými je vybaven.  

 

Část XI, bod 1, 2, 4, 5, 7, 8 

1. Stanoviště obsluhy musí být umístěno tak, aby nebylo ohroženo břemenem 

nebo nosným lanem a aby z něho bylo vidět na všechna nakládací a vykládací místa, 

není-li vzájemné dorozumívání mezi obsluhou a fyzickou osobou na nakládacím 

popřípadě vykládacím místě zajištěno signalizačním zařízením. 

2. Vrátek musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od svislé dráhy 

přepravovaného břemene, chráněn před ostatním provozem na staveništi a řádně 

ukotven popřípadě stabilizován. Nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak, 

nesmí být hmotnost zátěže použité pro stabilizaci vrátku menší než dvojnásobek jeho 

nosnosti. 

4. Vrátek nelze používat, není-li zajištěno, že se jeho chod samočinně zastaví, 

jakmile se závěsný hák svou nejvyšší částí přiblíží na stanovenou bezpečnou 

vzdálenost k pevné překážce, například kladce nebo tělesu vrátku. Nestanoví-li 

výrobce jinak, nastaví se tato bezpečná vzdálenost na 0,3 m. 

5. V místě odebírání nebo nakládání materiálu ve výšce je zajištěna ochrana 

fyzických osob proti pádu z výšky. Pokud by střední tyč zábradlí nebo zarážka 

u podlahy znemožňovaly bezpečnou manipulaci s přepravovaným břemenem, lze je 

v nezbytném rozsahu vynechat popřípadě odstranit. Postup podle zvláštního 

právního předpisu tím není dotčen. 

7. Před uvedením vrátku do chodu se obsluha přesvědčí, zda se nikdo 

nezdržuje v prostoru ohroženém pádem břemene. 

8. Při provozu vrátku není dovoleno 

a) zatěžovat vrátek nad jeho nosnost, 

b) přepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolí, pokud nejsou 

provedena náležitá bezpečnostní opatření, 

c) zdvihat břemena šikmým tahem, 

d) opustit stanoviště obsluhy vrátku, je-li břemeno zavěšeno na háku, 

e) zavěšovat břemeno na špičku háku, 

f) zdržovat se pod zavěšeným břemenem a v jeho nebezpečné blízkosti, 

g) usměrňovat rukama nebo nohama navíjení lana na buben vrátku, 

h) pokračovat v práci s vrátkem, utvoří-li se na laně smyčka nebo uzel a dojde-li 

k vysmeknutí lana z drážky kladky, 
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i) dopravovat břemena, hrozí-li nebezpečí poškození nosného lana nebo vázacích 

prostředků, 

j) způsobovat rázy při spouštění nebo tahu břemene, 

k) zdvihat břemena zasypaná, přimrzlá nebo přilnutá, 

l) provádět změny na brzdách, které by mohly ohrozit bezpečnost fyzických osob, 

m) používat elektrický vrátek pro zdvihání výtahové plošiny ve vodítkách, 

pokud nejsou splněny technické požadavky platné pro uvedení stavebních 

plošinových výtahů do provozu. 

Opatření 

Vrátek bude umístěn na lešení na pozici vyznačenou ve výkrese ZS. Vrátek 

bude užíván v souladu s technickým listem, jedná se především o maximální 

břemeno přepravované vrátkem (60 kg), a to pouze při svislém tahu. Během obsluhy 

musí být dodržena pravidla BOZP a používány příslušné ochranné pracovní 

pomůcky (ochranná přilba). 

 

9.2.3 Příloha č.3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

 

Část I, bod 1, 3 

1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem 

prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, 

přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 

skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 

komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu 

a použitých strojů. 

Opatření 

Materiál bude skladován v souladu s podmínkami určenými výrobcem 

v technickém listu konkrétního materiálu. Požadavky na skladování jsou popsány 

v kapitole 8 - Kvalitativní požadavky a jejich zajištění, konkrétně odstavec 8.1.5 

Kontrola skladování materiálů). Část materiálu (izolanty) budou skladovány 

ve vyhrazených prostorách 1.NP (viz výkres ZS interiér 1.NP), ostatní materiál bude 

skladován v uzamykatelném objektu SO 02. 

 

Část I, bod 9, 10, 11, 14 

9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m 

a při mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. 

Nejsou-li okraje hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle 

uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor 

pro plnění popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny 

proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li 

skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více 
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vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, 

barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 

11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými 

podložkami a zajištěno proti sklopení. 

14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání 

a odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak 

a za podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná 

manipulace s nimi. 

Opatření 

Palety se sypkými hmotami v pytlích nebudou skladovány na sobě. Tekutý 

materiál v kyblících bude skladován dle pokynů výrobce uvedených v kapitole 8  

Kvalitativní požadavky a jejich zajištění, konkrétně odstavec 8.1.5 Kontrola 

skladování materiálů. Otvorové výplně bude montovány v den dodávky, v případě 

nutnosti uskladnění budou skladovány ve svislé poloze a zajištěny proti sklopení. 

Balení polystyrenů budou skladována ve vyhrazených prostorách 1.NP (viz výkres 

ZS interiér 1.NP), a to do výšky 3,0 m. Během naskladňování bude použito pomocné 

lešení. 

 

Část I, bod 16 

S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 

právním předpisem. 

Opatření 

 Proces nakládání s odpady bude dodržován dle zákona č. 185/2001 Sb. 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Dále podle vyhlášky 

č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. Na SV části staveniště bude zřízeno sběrné 

místo s kontejnery na odpad (viz výkres ZS). Odpad zde bude tříděn do příslušných 

kontejnerů/velkokapacitních vaků. 

 

Část VIII, bod 2 

Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná 

komunikace ve sklonu nejvýše 1:5, bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být 

kluzký a podle okolností musí být zpevněn. 

Opatření 

 Terénní poměry na staveništi umožňují přepravu zeminy na kolečku. 

 

Část X, bod 8 

Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 

vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 

popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel 

dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem. 
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Opatření 

Pro práce nad 1,5 m  výšky bude využíváno řadové lešení, které musí být 

správně smontováno včetně všech ztužujících prvků, podlážek a bezpečnostních 

prvků (zábradlí, okopové hrany), aby bylo zabráněno úraz osob. 

 

Část XII, bod 6 a 26 

6. Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit 

jej proti vstupu nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy 

do bourané stavby jakož i na jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření 

k ochraně veřejného zájmu, jenž by mohl být těmito pracemi ohrožen. 

26. Bourací práce na pracovištích uspořádaných tak, že fyzické osoby 

provádějící tyto práce mohou být ohroženy padajícími předměty nebo materiálem 

z pracoviště nad nimi, se smí provádět pouze tehdy, jsou-li provedena opatření 

stanovená v technologickém postupu k zajištění bezpečnosti fyzických osob 

při takovém způsobu práce. 

Opatření 

Po dobu bouracích prací (bourání části římsy na jižní fasádě a vybourání 

otvorových výplní) bude zamezeno vstupu osob do ohroženého prostoru v okolí 

probíhajících bouracích prací. Neoprávněným osobám je vstup zamezen 

pomocí mobilního oplocení. 

 

Část XII, bod 6 a 26 

Za splnění požadavků bezpečnosti práce při malířských a natěračských pracích 

se považuje: 

1. při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem 

nebo nástřikem dodržení stanovených technologických postupů s přihlédnutím 

k návodům k používání a k určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami 

vznikajícími při provádění těchto prací, 

2. používání žebříků v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu 

Opatření 

Natěračské práce budou probíhat v souladu s technologickým předpisem, 

budou dodržovány pravidla BOZP.  

  

9.3 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

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

 

Část I, bod 2 

V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata 

odpovídající opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje 

musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, 
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dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití 

záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich 

zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech 

žebříkových nebo schodišťových přístupů. 

Opatření 

Volné okraje lešení budou chráněny zábradlím v souladu s technickým listem 

výrobce lešení. Tím bude zamezeno pádu z výšky. 

 

Část II, bod 1 

Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky 

odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, 

umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu 

s požadavky průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné 

pracovní prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními 

předpisy. 

Opatření 

Každý pracovník bude používat osobní ochranné pracovní pomůcky, pracovní 

oděv a pevnou obuv. Dle konkrétní povahy práce pak brýle, reflexní vestu 

a rukavice). Během stavby budou prováděny kontroly pracovníků.  

 

Část II, bod 4 

Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních 

prostředků přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 

Opatření 

Každý pracovník je povinnen zkontrolovat stav ochranných pracovních 

prostředků, jejich kompletnost a nezávadnost. Tuto kontrolu musí provést 

před začátkem pracovní činnosti každý den. V případě, že jsou OOPP nevyhovující, 

je nutné řešit problém se stavbyvedoucím. 

 

Část III, bod 1 

Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití 

jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné 

a účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití 

takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, 

fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá 

nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, 

ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 

Opatření 

Žebříky budou použity pouze v krajním případě, pokud práce z lešení nebude 

možná. Práce budou pouze krátkodobého charakteru. Před zahájením práce 

na žebříku budou zaměstnanci poučeni o bezpečné práci na žebříku a o možném 

riziku. 



136 
 

Část IV, bod 1 

Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány 

ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 

shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 

Opatření 

Materiál, nářadí a pracovní pomůcky budou při práci na lešení uloženy tak, 

aby nemohlo dojít k jejich nechtěnému shození nebo propadení (v případě drobného 

materiálu). 

 

Část IV, bod 1 

1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí 

riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy 

bezpečně zajistit. 

3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 

a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m 

Opatření 

Ohrožený prostor bude ohraničen zábradlím o výšce min. 1,1 m 

nebo sledován pověřeným pracovníkem, který bude dohlížet na ohrožený prostor 

a zamezí případnému vstupu osob. Na jižní straně je mobilní oplocení vzdáleno 

od lešení min. 2 m. Prostor u hlavního vstupu do objektu bude pod lešením ochráněn 

krytým průchodem z přidané konstrukce lešení, aby bylo zabráněno případnému 

úrazu v důsledku pádu předmětů z lešení. 

 

Část VII, bod 1 

Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá 

průvodní dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod 

na montáž, včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být 

k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 

Opatření 

Před započetím montáže lešení budou pracovníci seznámeni s postupem. 

Po celou dobu montáže/demontáže bude na staveništi přítomen min. jeden 

proškolený pracovník. 

 

Část VII, bod 4 

Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 

a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je 

staticky prokázána, 

b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové 

ploše nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; 

pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během 

práce, 

c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu 

i celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení, 
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d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou 

schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým 

výpočtem nebo jiným dokumentem, 

e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy 

umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 

f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném 

použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní 

ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery, 

g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 

h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, 

schody, rampy nebo výtahy). 

Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, 

například během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části 

dočasných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen 

bezpečnostními značkami 

Opatření 

Před dokončením montáže lešení budou výše zmíněné body prověřeny, 

vyhodnoceny a o kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku.  

 

Část XI 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména 

pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat 

z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních 

plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných 

pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel 

podle části VII. bodu 7 věty druhé. 

Opatření 

Před započetím prací budou všichni pracovníci povinně proškoleni 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách. 

9.4 Zákon č. 309/2006 Sb. 

Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

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

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

 

§ 2 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně 
uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým 
požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště. 
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Opatření 

Pracoviště jsou dle časového plánu navržena tak, aby nedošlo ke kolizi. 
Sociální a hygienické zázemí je, vzhledem k umístění v 1.NP, dostatečně prostorné 
pro všechny pracovníky vyskytující se na stavbě v dané směně. Pomůcky pro první 
pomoc budou umístěny v kanceláři stavbyvedoucího i mistra. Všem pracovníkům 
budou poskytnuty potřebné osobní ochranné pracovní pomůcky a bude průběžně 
kontrolováno jejich užívání. V případě závadnosti pomůcek bude opraveny 
nebo nahrazeny. 
 

§ 4 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní 
prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné 
pro práci, při které budou používány. 

Opatření 

Všechny stroje, nářadí budou opatřeny ochrannými prvky (v souladu 
s technickými listy výrobce) a budou pravidelně kontrolovány, aby nehrozilo 
nebezpečí úrazu. 
 

§ 5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, 

aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti 

Opatření 

Práce budou probíhat dle stanového technologického postupu (kapitola 4 
Technologický předpis, konkrétně 4.7 Technologický postup). Při plánování bude 
kladen důraz na to, aby pracovníkům při prováděných pracích nehrozilo žádné 
nebezpečí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

 
 
 

10 SVOČ – PROBLEMATIKA MECHANICKÉHO KOTVENÍ 

KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU ETICS 
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10.1 Úvod 

V závěrečné kapitole bakalářské práce je řešena problematika mechanického 

kotvení tepelných izolantů, základní rozdělení montáží, dále výhody a nevýhody 

jednotlivých typů talířových hmoždin. Následně je popsán postup návrhu kotevního 

plánu pro řešený objekt muzea. Pro návrh byl použit software CECH pro zateplování 

budov, kde bylo nutné zvolit konkrétní výrobek. Pro srovnání byly navrženy výrobky 

dva, jednalo se o běžně používanou šroubovací hmoždinku s ocelovým trnem, 

jejíž parametry byly porovnány s poměrně novým typem hmoždinky Twist.  

Základní dělení kotev izolantu 

10.2 Dělení dle finálního umístění hmoždinek v izolantu 

 hmoždinky povrchové 

 hmoždinky zápustné 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 55: Povrchová hmoždinka 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 56: Zápustná hmoždinka 
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10.2.1 Povrchové hmoždinky   

 talíř hmoždinky se nachází po zabudování na povrchu izolantu 

 jedná se o starší typ mechanického kotvení izolantu 

 výhodou tohoto typu hmoždinek je jejich nízká cena a nižší pracnost 

provádění 

 nevýhodou je prakticky komplikované vyrovnání povrchu, pokud talíř 

hmoždinky po zabudování vystupuje z izolantu 

 zásadním problémem těchto hmoždinek je jejich tepelná vodivost, 

kdy v místě hmoždinky vzniká tepelným most, který může v zateplené ploše 

způsobovat až 10% celkových tepelných ztrát. Zároveň v chladných 

obdobích dochází (vlivem vyšší teploty v místě talíře hmoždinky)  

ke kondenzaci a „prokreslování“ koleček na finální fasádu  

 

10.2.2 Zápustné hmoždinky   

 talíř hmoždinky se nachází 

 v dnešní době používanější 

 díky polystyrenové/minerální zátce jsou z velké části eliminovány bodové 

tepelné mosty 

 po zaklopení talíře zátkou je možné případnou nerovnost (přečnívání) 

přebrousit do roviny s okolním povrchem izolantu 

 

10.2.3 Zátkování hmoždinek 

 zátky dostupné pro všechny běžné tepelné izolanty 

o polystyren EPS 

o polystyren EPS-G šedý 

o polystyren XPS 

o minerální vata 

 průměr zátek 60-70 mm (dle průměru talíře hmoždinky) 

 hloubka zátky EPS 15-20 mm, XPS 15 mm, minerální vata 20-25 mm 
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Obr. 57: Reálný 3D řez izolantem při zápustné montáži hmoždinek se zátkou  
 
 
 

 

Obr. 58: Postup kotvení při zápustné metodě hmoždinky do izolantu 
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Obr. 59: Reálná fotografie zateplené štítové stěny panelového domu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Obr. 60: Termogram 

Bodové tepelné mosty v místech umístění povrchových hmoždinek 
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10.3 Dělení hmoždinek dle kotvícího prvku 

 hmoždinky zatloukací 

 hmoždinky šroubovací 

 

10.3.1 Zatloukací hmoždinky   

 kotevním prvkem je trn – plastový nebo kovový 

 výhodou je nízká cena 

 nevýhodou je nižší únosnost a větší délka kotvení do podkladu 

 některé zatloukací hmoždinky není možné použít do některých podkladních 

materiálů (např. pórobeton a lehčený beton) 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Obr. 61: Zatloukací hmoždinka s plastovým trnem 

 

 

10.3.2 Šroubovací hmoždinky   

 kotevním prvkem je trn – plastový nebo kovový 

 kotevním prvkem je šroub – plastový nebo kovový 

 výhodou je vyšší únosnost a variabilita použití do všech podkladních 

materiálů A-E (A - beton, kámen, B - plná cihla, C - děrované cihly,  

D - lehčený beton, E – pórobeton) 

 nevýhodou je jejich vyšší cena 

 

 

 

 

 

Obr. 62: Šroubovací hmoždinka s ocelovým šroubem 
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10.4 Kotvení pomocí hmoždinek Twist 

 relativně nový typ kotvení tepelného izolantu 

 celozápustná do izolantu – po zašroubování je hmoždinka prakticky 

neviditelná, otvor po vrtu lze vyplnit montážní PUR pěnou, případně zátkou 

pro Twist hmoždinky 

 výhodou je možnost použití jedné délky hmoždinky pro více tlouštěk 

kotveného izolantu 

 kotvit lze izolant až do tloušťky 400 mm u novostaveb a 360 mm 

u stávajících omítnutých staveb 

 tento typ kotvení lze použít pro všechny druhy podkladních materiálů (A-E) 

 tato hmoždinka vyniká velice nízkým bodovým součinitelem prostupu tepla 

 nevýhodou hmoždinek je omezení na použitý izolant – pouze polystyren 

EPS, příp. minerální vata 

 nevýhodou je vyšší cena a v dnešní době stále ještě nižší dostupnost 

u prodejců 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 63: Twist hmoždinka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 64: Způsob zapuštění Twist hmoždinky do izolantu 
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10.5 Návrh kotvení izolantu na řešeném objektu 

10.5.1 Větrná oblast 

 

 
 
 

         Obr. 65: Větrná mapa ČR 
 
 
 

 řešený objekt se nachází ve III. větrnné oblasti tj.s rychlostí větru 27,5 m/s 

 rozměry objektu jsou 21,25 x 17,1 m a výška 12,5 m  
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10.5.2 Oblasti fasády 

 podle výše uvedených kritérií lze v CECHu pro zateplování budov navrhnout 

okrajové a vnitřní oblasti fasády, od kterých se bude následně odvíjet návrh 

minimálního potřebného počtu hmoždinek na m2 

 

 
Obr. 66: Rozmístění vnitřních a okrajových oblastní fasády 

 
 

10.5.3 Porovnání konkrétních hmoždinek 

Šroubovací hmoždinka Bravoll PTH-S 

 šroubovací hmoždinka s ocelovým šroubem s plastovou koncovkou 

 vhodná pro kotvení polystyrenu EPS, XPS i minerální vaty 

 pro kotvení do plných cihel pálených je definována nosnost při tahovém 

zatížení 1,5 kN 

 potřebná délka hmoždinky pro izolant 150 mm je 195 mm  

(při zapuštění 20 mm do izolantu) 

 průměr talíře a EPS zátky je 65 mm, hloubka zátky je 20 mm 

 minimální kotevní hloubka hmoždinky do podkladního materiálu je 25 mm 

 bodový součinitel prostupu tepla 0,002=א W/K 

 průměrná cena hmoždinky je v současné době (květen 2018) 15,50 Kč/ks  

a šedá zátka EPS 4 Kč/ks 
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Obr. 67: Šroubovací hmoždinka Bravoll PTH-S 

 
 

Twist hmoždinka Fischer termoz SV II Ecotwist 

 celozápustná twist hmoždinka s ocelovým šroubem 

 vhodná pro kotvení polystyrenu EPS 

 pro kotvení do plných cihel pálených je definována nosnost při tahovém 

zatížení 1,2 kN 

 potřebná délka hmoždinky pro izolant 150 mm je 202 mm, v určité fázi 

kotvení dojde ke zkrácení délky hmoždinky 

 průměr talíře je 66 mm 

 minimální kotevní hloubka hmoždinky do podkladního materiálu je 35 mm 

 bodový součinitel prostupu tepla 0,001=א W/K při použití šedé zátky EPS 

 průměrná cena hmoždinky je v současné době (duben 2018) 18,50 Kč/ks  

a šedá zátka EPS 3 Kč/ks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 68: Twist hmoždinka Fischer termoz SV II Ecotwist 
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10.5.4 Návrh minimálního počtu hmoždinek na 1m2 

 dle výpočtu v CECHU pro zateplování budov  

 v případě použití šroubovací hmoždinky Bravoll PTH-S je potřeba použít 

minimálně 6 ks/m2 ve vnitřních i okrajových oblastech fasády. Jedná se tedy 

o úplně nejnižší možný počet hmoždin použitelný v souladu s ČSN 

 v případě použití twist hmoždinky Fischer termoz SV II Ecotwist je třeba 

použít minimálně 6 ks/m2 ve vnitřních a 8 ks/m2 v  okrajových oblastech 

fasády 

 

 
 

 
 

Obr. 69: Minimální počty hmoždin (ks/m2) 
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10.5.5 Výhody porovnávaných hmoždin 

Bravoll PTH-S 

o vyšší únosnost při takovém zatížení 

o příznivější cena (celkem -17 000 Kč na materiálu, díky ceně/ks              

a nižšímu použitému počtu)  

o systém vhodný i pro kotvení XPS ( realizace zateplení soklu a základů)  

o dostupnost u prodejců 

 Fischer termoz SV II Ecotwist 

o nižší narušenost izolantu po přikotvení 

o nižší časová náročnost 

o nižší tepelná vodivost 

 

10.5.6 Finální zhodnocení 

Na základě výše uvedených informací jsem se v návrhu přiklonil k použití 

šroubovací hmoždinky (např. zmiňovaný výrobek Bravoll PTH-S) při zápustné 

montáži a zakrytí tepelně izolační zátkou z grafitového polystyrenu. 
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Závěr bakalářské práce 

Ve své práci jsem se věnoval technologické etapě snížení energetické 

náročnosti budovy. To v sobě zahrnovalo tepelnou izolaci soklu a základů, výměnu 

otvorových výplní a tepelnou izolaci obvodového zdiva. 

Postupně jsem zpracoval technickou zprávu, navrhnul dopravní trasy 

pro zásobování stavby, strojní sestavu a rozvrhl jsem zařízení staveniště. 

Pomocí programu Buildpower S jsem zpracoval položkový rozpočet s výkazem 

výměr. V programu Contec jsem vytvořil časový plán a bilanci nasazení pracovníků 

během stavby. Důležitým bodem při provádění veškerých prací je kapitola 

o kontrolním a zkušebním plánu, kde jsem popsal jednotlivé kontroly. Součástí mé 

práce je kapitola bezpečnost a ochrana zdraví při práci. V nejrozsáhlejší kapitole 

práce je obsažen technologický předpis, kde jsem se snažil co nejlépe chronologicky 

popsat pracovní postup.  

V poslední kapitole práce jsem se věnoval problematice mechanického kotvení 

izolantů. Talířové hmoždinky jsem rozdělil podle druhů a umístění v izolantu. Dále 

jsem popsal kompletní postup při návrhu kotevního plánu, aplikovaného na řešený 

objekt. V závěru kapitoly jsem provedl srovnání standardního typu hmoždinky 

s novým typem hmoždinky Twist.  
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dostupnost na: https://www.eurokan.cz/parapety/#&gid=1&pid=7 

 

 

http://www.e1.cz/
https://www.e1.cz/produkt/1198302-krabice-pzo-35-01-hromosvodova-do-polystyrenu?t=popis
https://www.e1.cz/produkt/1198302-krabice-pzo-35-01-hromosvodova-do-polystyrenu?t=popis
https://www.stegu.cz/montazni-navody/montaz-obkladu-stegu-na-zateplenou-fasadu/
https://www.stegu.cz/montazni-navody/montaz-obkladu-stegu-na-zateplenou-fasadu/
https://www.baumit.cz/media/Zateplovaci_systemy_Baumit_-_TP-C.pdf
https://www.baumit.cz/media/Zateplovaci_systemy_Baumit_-_TP-C.pdf
https://www.baumit.cz/media/Zateplovaci_systemy_Baumit_-_TP-C.pdf
http://www.eticalc.com/czb/index.php?app=freecalc
https://www.ejot.cz/produkty/stavebni-upevnovani/zateplovaci-systemy-etics/sroubovaci-talirove-hmozdinky-str-princip/
https://www.ejot.cz/produkty/stavebni-upevnovani/zateplovaci-systemy-etics/sroubovaci-talirove-hmozdinky-str-princip/
https://www.ejot.cz/produkty/stavebni-upevnovani/zateplovaci-systemy-etics/sroubovaci-talirove-hmozdinky-str-princip/
https://www.zatepleni-fasad.eu/images/1/Detaily%20-20kontaktn%C3%AD%20zateplovac%C3%AD%20syst%C3%A9m.pdf
https://www.zatepleni-fasad.eu/images/1/Detaily%20-20kontaktn%C3%AD%20zateplovac%C3%AD%20syst%C3%A9m.pdf
https://www.eurokan.cz/parapety/%23&gid=1&pid=7


156 
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AQYAiABEgKZtfD_BwE 

 

Obr. 22: Jiří Kazda, 2018, Časový návrh provedení žlutého odstínu omítky,   

vytvořeno autorem BP v programu Archicad 17 
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[citace 18.5.2018],  

dostupnost na: https://www.baumitlife.com/colors-by-color/ 
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Obr. 25: JAGA MEDIA, s.r.o., 2015, Strukturování omítky,  [citace 18.5.2018],  

dostupnost na: https://homebydleni.cz/dum/stavebni-

materialy/rozdeleni-a-charakteristika-exterierovych-omitek/ 

 

Obr. 26: Jiří Kazda, 2017, Barevné řešení jižní fasády,   

vytvořeno autorem BP v programu Archicad 17 
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do izolantu,  [citace 18.5.2018],  

dostupnost na: http://www.fischer-cz.cz/Domovska-

stranka/Produkty/tabid-1766.aspx/cpage-productdetails/pcategory-
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MosaikTop,  [citace 18.5.2018],  
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Obr. 30: ADCO&DIXI spol. s r.o., 2018, Mobilní oplocení, [citace 18.5.2018],  
dostupnost na: https://dixi-wc.cz/mobilni-oploceni-vysky-2-metry-

pruhledne-heras/ 

 

Obr. 31: Alfix, 2012, Lehké řadové lešení, [citace 18.5.2018],  
dostupnost na: https://www.leseni-alfix.cz/leseni/leseni-
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[citace 18.5.2018],  
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Obr. 37: HIAB spol. s r.o., 2018, Nosnost hydraulické ruky při daném vyložení, 
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Obr. 41: Avia klub., 2018, Boční schéma vozidla, [citace 18.5.2018],  
dostupnost na: http://www.avia-club.com/clanek/avia-rady-d-120-4x4-39 
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[citace 18.5.2018],  
dostupnost na: http://www.charvat-cts.cz/wp-content/uploads/CTS-10-
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