Čím se budeme zabývat v Provádění a stavební management I
PROJEKTY ZE ZÁKONA ZABÝVAJÍCÍ SE ZHOTOVENÍM STAVBY,
DODAVATELSKÁ (ZHOTOVITELSKÁ) DOKUMENTACE STAVBY,
STAVBY
ČASOVÉ PLÁNOVÁNÍ,
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY,
VEDENÍ STAVBY,
STAVBY TECHNICKÝ A AUTORSKÝ DOZOR

U STUDENTA FAKULTY ARCHITEKTURY PŘEDPOKLÁDÁME KROMĚ
ZÁKLADNÍCH ZNALOSTÍ OSTATNÍCH PŘEDMĚTŮ
(MATEMATIKA, FYZIKA, DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE) TAKÉ
ZÁJEM O OBOR. PROTO JE POCHOPITELNOU SOUČÁSTÍ STUDIA
SLEDOVÁNÍ ČI AKTIVNÍ ÚČASTNĚNÍ SE PROCESU VÝSTAVBY,
ZEJMÉNA JEHO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ČÁSTI, VLASTNÍ REALIZACE.
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Znalost základních zákonů a vyhlášek
STAVEBNÍ ZÁKON
(č. 183/2006 Sb.)

Seznámit se s celým stavebním
zákonem, znát části týkající
se realizace staveb

ZÁKONÍK
Á
Í PRÁCE
Á
(č. 262/2006 Sb.)

Seznámit se s celým zákoníkem
práce, znát části týkající
se realizace staveb

OBCHODNÍ ZÁKONÍK
((č. 513/1991 Sb.))

Znát obchodní zákoník v části
smlouvy o dílo

OBČANSKÝ ZÁKONÍK
(č. 40/1964 Sb.)
ZÁKON 309/2006 Sb.
Sb
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v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při
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Znalost základních zákonů a vyhlášek
Zákon č.
č 251/2005 Sb
Sb.
o inspekci práce

Podívat se, co je tam napsáno

Zákon č. 137/2006 Sb.
O veřejných zakázkách

Asi byste měli znát celý

Nařízení vlády
č 362/2005 Sb
č.
Sb.

o bližších požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu
z výšky
ýšk nebo
b ddo hl
hloubky
bk

Nařízení vládyy
č. 591/2006 Sb.

o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích

Vyhláška č. 499/2006

o dokumentaci staveb
(doplňuje Stavební zákon)
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Znalost základních zákonů a vyhlášek
Zákon č.
č 251/2005 Sb
Sb.
o inspekci práce

Podívat se, co je tam napsáno

Vyhláška č. 230/2012 Sb.

PD k veřejným zakázkám

Vyhláška č. 231/2012 Sb.

Podrobnosti k veřejným zakázkám

Vyhláška č.
č 232/2012 Sb
Sb.

Podrobnosti k veřejným
j ý zakázkám
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předrealizační fáze

upřesnění požadavků
na projekt - Smlouva o dílo

koordinátor BOZP

předloženíí projektové dookumentace
Smlouva s autoorizovaným innspektorem
S

nabídková cena
nabídky subdodav.

certifikát
autorizov. inspektora
oznámení st. úřadu
vydání
stavebního povolení
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podm
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ř š í
řešení
realizace
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vydání územního
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(územního
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Vývojový diagram procesu projektování
dle zákona

výběr
projektanta

investiční záměr - představy stavebníka,
požadavky na projekt

vvýběr zhotovitele

vvyhlášení soutěže

projekt ke
stavebnímu povolení
a k provádění stavby

technický dozor

smlouva o dílo
se zhotovitelem

zadávací dokumentace
pro výběr zhotovitele

projekt k vydání
územ. rozhodnutí

realizace

dok
kumentace skuttečného proveddení stavby

požadavky staveb.
na projekt –
Smlouva o dílo
výběr
projektanta

stavební povolení

předložení projektové dookumentace
jednootlivým účastnníkům

projekt k
územnímu rozhodnutí,
územní souhlas
vyd
dání územního
rrozhodnutí

ZHOTOVOVAT STAVBU LZE NA ZÁKLADĚ:
- PROJEKTU KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ
(OHLÁŠENÍ, OZNÁMENÍ)
- PROJEKTU K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ (SOUHLASU)
- PROJEKTU PODROBNÉMU (K REALIZACI)

projekt ke
stavebnímu povolení,
ohlášení oznámení
ohlášení,
oznámení,
prováděcí projekt

POZOR – NEPLATÍ PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

vydáání stav.
po
ovolení

projektan
nt stavebnník
zzhotovitel
orgány

územní řízení

realizační projekt

PROJEKT ZAJIŠŤOVANÝ ZHOTOVITELEM
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stavební povolení

požadavky staveb.
na projekt –
Smlouva
Smlouva o dílo
dílo
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Smlouva o dílo
se zhotovitelem

stavební dozor

realizační projekt

autorský dozor

průběžné upřesňování
dokumentace výrobní přípravy
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požadavkyy na úpravy
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proojektanta

zadávací dokumentace
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projekt k vydání
územ. rozhodnutí

předložení prrojektové dokuumentace
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územní řízení

dokumentace
zařízení staveniště
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výrobní
ý b í projekty
j k
(pažení, bednění, lešení)
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potřeby strojů (limitky)
potřeby lidí (limitky)
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státní stavební dohled
(a dohled ostatních orgánů)
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ČÁST TŘETÍ

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
§ 79
Rozhodnutí o umístění stavby (výtah ze zákona)
(1) Rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou
stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové
dokumentace
do
u e tace p
pro
o vydání
ydá sta
stavebního
eb o po
povolení,
oe ,p
pro
oo
ohlášení
áše sta
stavby
by a p
pro
o napojení
apoje na
a
veřejnou
dopravní a technickou infrastrukturu.
((2)) Stavební úřad může vydání
y
územního souhlasu sloučit s vydáním
y
souhlasu
s provedením ohlášené stavby, přitom postupuje přiměřeně podle ustanovení § 105 až
107.

Tři varianty
i t z hlediska
hl di k vypracování
á í projektu:
j kt
1.
2.
3.

Rozhodnutí o umístění stavby není vyžadováno
Je vyžadován pouze územní souhlas
Je vyžadováno územní rozhodnutí
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Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují
a) informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m2 umisťovaná mimo
ochranná pásma pozemních komunikací,
b) stožáry pro vlajky do výšky 8 m,
c) povrchová zařízení pro rozvod nebo odvod vody na zemědělské půdě nebo na
pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla,
d) sirény, včetně jejich podpěr. konstrukcí a související zařízení do celkové výšky 1,5 m,
e) signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely,
f) bleskosvody a zařízení, které tvoří jejich součást,
g)) informativní
i f
ti í značky
čk a oznámení
á
í na pozemních
í h kkomunikacích,
ik í h
h) opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními
komunikacemi a s veřejným prostranstvím,
i) propustky na účelových komunikacích
komunikacích,
j) přenosné stavby, zařízení a konstrukce, jejichž doba umístění na pozemku
nepřesáhne 30 dnů v roce,
k) signální a monitorovací zařízení umísťovaná na stávajících stavbách
stavbách,
l) důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách,
pokud podléhají schvalování a dozoru státní báňské správy podle horních předpisů,
m) cirkusové stany pro nejvýše 200 osob a scénické stavby pro film,
film telev
telev. nebo divadlo
divadlo,
n) sjezdy z pozemních komunikací na sousední nemovitosti,
o) označení budov státních orgánů a orgánů veřejné správy apod.
NEVZTAHUJE SE NA OBJEKTY VE VAZBĚ NA PAMÁTKOVOU OCHRANU
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Územní souhlas postačí v případech
a) staveb, jejich změn a zařízení, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle
§ 103 odst.
d t 1a2
2,
b) ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení,
c) staveb pro reklamu,
d) staveb umisťovaných v uzavřených prostorech existujících staveb
staveb, nemění
nemění-lili se vliv
stavby na okolí,
e) úprav terénu, násypů a výkopů do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší než
300 m2 a nehraničí s veřejnými komunikacemi a veřejnými prostranstvími nebo
nedochází-li k nakládání s odpady,
f) skladových, výstavních a manipulačních ploch do 200 m2 mimo vrakovišť a skládek
odpadu,
odpadu
g) změn druhu pozemku o výměře do 300m2,
h) změn staveb.
U ostatních případů je nutné územní rozhodnutí
Obsah projektů je stanoven Vyhláškou 503/2006 Sb.
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požadavky staveb.
na projekt –
Smlouva
Smlouva o dílo
dílo

upřesnění požadavků
na
na projekt
projekt -- Smlouva
Smlouva o dílo
dílo

koncepční
řešení
realizace
(nutné
pro nabídku)
nabídková cena

vydání
stavebního
t b íh povolení
l í

zapracován
ní

vydání územního
rozhodnutí
h d tí

řízení k vydání
stavebního povolení

předrealizační fáze

realizace

Smlouva o dílo
se zhotovitelem

stavební dozor

realizační projekt

autorský dozor

průběžné upřesňování
dokumentace výrobní přípravy

nabídky subdodav.

řízení k vydání
úz. rozhodnutí

výýběr zhotovitelle

vyyhlášení soutěžže

nabídka

podmínek
k do smlouvy

zapraco
ování připomínnek

projekt ke
stavebnímu
projektpovolení
ke
a k provádění
stavby
stavebnímu
povolení

předložení prrojektové dokuumentace
požadavkyy na úpravy
zapracování připomínek
poptávky

vvýběr
proojektanta

zadávací dokumentace
pro výběr zhotovitele

projekt k vydání
územ. rozhodnutí

požaadavky na úpravy
projjektu

projektant stavebníík

stavební povolení

předložení prrojektové dokuumentace
jednotlivým účastníkům

zho
otovitel
oorgány

územní řízení

dokumentace
zařízení staveniště
technologické postupy
výrobní
ý b í projekty
j k
(pažení, bednění, lešení)
smlouvy o dílo se
subdodavateli

časový plán výstavby
operativní plány
výrobní kalkulace
potřeby strojů (limitky)
potřeby lidí (limitky)
potřeby materiálů (limitky)

státní stavební dohled
(a dohled ostatních orgánů)
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ČÁST ČTVRTÁ

STAVEBNÍ ŘÁD
Tři varianty
i t z hlediska
hl di k vypracování
á í projektu:
j kt
1.
2.
3.

Stavby nevyžadující ani stavební povolení, ani ohlášení
Je vyžadován pouze ohlášení
Je vyžadováno stavební povolení

Obsah projektů je stanoven Vyhláškou 499/2006 Sb.
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Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují
a) budovy
budovy, a to
1. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,
nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani
vytápění neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořl
vytápění,
hořl. plynů;
2. stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m2 zastavěné plochy a
do 5 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro chovatelství
a zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých
látek (např. seníky, sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv);
3. stavby pro plnění funkcí lesa do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez
p
podsklepení;
p ;
4. stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2
a do 5 m výšky;
y o jednom
j
nadzemním podlaží a skleníky
y do 40 m2 zastavěné plochyy
5. zimní zahrady
a do 5 m výšky;
6. přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně
přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky;
Stavby uvedené v bodech 4 až 6 mohou mít jedno podzemní podlaží.
TOTO JE JEN PŘÍKLAD U BUDOV!!!
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Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují
y
j
a) stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním
podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,
b) podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou
vodním dílem,
c) stavby do 300 m2 zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení,
a haly do 1000 m2 zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou
nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklep. a dočasné na dobu nejdéle 3 let,
d) stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím,
podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,
e)) větrné
ět é elektrárny
l kt á
d
do výšky
ýšk 10 m,
f) terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. f) bod 1,
g) stavby zařízení staveniště neuvedené v § 103 odst. 1 písm. a),
h) přípojky neuvedené v § 103 odst
odst. 1 písm
písm. b) bod 8
8,
i) stavby opěrných zdí do výšky 1 m neuvedené v § 103 odst. 1 písm. d) bod 8,
j) informační a reklamní zařízení na stavbě nebo na pozemku neuvedená v § 103 odst. 1
písm c) body 8 a 9 a stavby pro reklamu podle § 3 odst
písm.
odst. 2
2,
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Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují (POKRAČOVÁNÍ)
k) výrobky,
výrobky které plní funkci stavby
stavby, a které nejsou uvedeny v § 103 odst
odst. 1 písm
písm. g) bod
5,
l) cirkusové stany neuvedené v § 103 odst. 1 písm. g) bod 2,
m) antény
antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických
komunikačních
zařízení, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c) bod 2,
n) stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných
konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní
prostředí11),
o)) sjezdy
j
yzp
pozemních komunikací na sousední nemovitosti,,
p) udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e).
Ohlášení nevyžadují jednoduché stavby, terénní úpravy a zařízení, u kterých to
stavební úřad podle § 78 odst. 2 stanovil.

Obsah projektů je stanoven Vyhláškou 499/2006 Sb.
Technologie staveb 1

stavební povolení

požadavky staveb.
na projekt –
Smlouva
Smlouva o dílo
dílo

upřesnění požadavků
na
na projekt
projekt -- Smlouva
Smlouva o dílo
dílo

vydání územního
rozhodnutí
h d tí

vý
ýběr zhotovitelle

vy
yhlášení soutěžže

koncepční
řešení
realizace
(nutné
pro nabídku)
nabídková cena

nabídky subdodav.

řízení k vydání
stavebního povolení
vydání
stavebního
t b íh povolení
l í
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předrealizační fáze

realizace

Smlouva o dílo
se zhotovitelem

stavební dozor

realizační projekt

autorský dozor
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průběžné upřesňování
dokumentace výrobní přípravy

podmínek
k do smlouvy

nabídka

zapracován
ní

zapraco
ování připomín
nek

řízení k vydání
úz. rozhodnutí

projekt ke
stavebnímu
projektpovolení
ke
a k provádění
stavby
stavebnímu
povolení

předložení prrojektové doku
umentace
požadavky
y na úpravy
zapracování připomínek
poptávky

výběr
v
pro
ojektanta

zadávací dokumentace
pro výběr zhotovitele

projekt k vydání
územ. rozhodnutí

požaadavky na úpravy
projjektu

zho
otovitel
orgány
o
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územní řízení

předložení prrojektové doku
umentace
jednotlivým účastníkům

projektant stavebníík

ČVUT v Praze I Fakulta stavební

dokumentace
zařízení staveniště
technologické postupy
výrobní
ý b í projekty
j k
(pažení, bednění, lešení)
smlouvy o dílo se
subdodavateli

časový plán výstavby
operativní plány
výrobní kalkulace
potřeby strojů (limitky)
potřeby lidí (limitky)
potřeby materiálů (limitky)

státní stavební dohled
(a dohled ostatních orgánů)

Technologie staveb 1
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Projekt REALIZAČNÍ není vyžadován žádným zákonným předpisem a tím není
stanoven ani jeho obsah

Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
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Pojmy
j
stavebního zákona
č. 183/2006 Sb.

Technologie staveb 1
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Co je stavba
Stavba - veškerá stavební díla
vznikající stavební nebo montážní technologií,
technologií
bez zřetele na
jejich stavebně technické provedení,
použité stavební výrobky
výrobky,
materiály a konstrukce,
účel využití
dobu trvání
trvání.

Pokud se v SZ používá pojmu stavba,
rozumí se tím podle okolností i její část nebo změna dokončené
stavby.
y

Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
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Změna dokončené stavby
Změnou dokončené stavby je
a) nástavba,
b) přístavba,
c) stavební úprava, při které se zachovává
vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za stavební
ú
úpravu
se považuje
ž j též zateplení
t l í pláště
láště stavby.
t b

Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
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Co není stavba
Terénní úpravy
zemní práce a změny terénu
terénu, jimiž se podstatně mění
vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těžební a jim podobné a s nimi
související práce
Zařízení
informační a reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické zařízení

Údržba stavby (udržovací práce)
práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke
znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost

Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
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Rekonstrukce
Pojem rekonstrukce stavební zákon nezná
Rekonstrukce
Obnova předchozího stavu, se zachováním všech stavebních
(zejména architektonických) prvků v původní podobě,
tedy jen prosté nahrazení opotřebovaných,
zkorodovaných a jinak znehodnocených částí objektu stejnými materiály.
JJestliže
tliž se přiři ttakové
k é obnově
b ě užijí
žijí i původní
ů d í ttechnologické
h l i ké postupy,
t
potom
t llze hhovořit
řit o
restaurování

Z hlediska stavebního zákona buď

údržba stavby
nebo stavební úprava

Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
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Činnost pro stavebníka svépomocí

STAVEBNÍK
STAVĚJÍCÍ
SVÉPOMOCÍ
OSOBA POVĚŘENÁ
STAVEBNÍM DOZOREM
(STAVEBNÍ
Í DOZOR)

STAVBYVEDOUCÍ
(ODBORNÉ VEDENÍ STAVBY)

Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
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Stavební dozor

STAVEBNÍK
STAVĚJÍCÍ
SVÉPOMOCÍ
É
Í

Stavbyy ppodle § 103 SZ ((bez ohlášení,, bez st. povolení)
p
)
Stavby podle § 104 SZ (ohlašované)

OSOBA POVĚŘENÁ
STAVEBNÍM DOZOREM
(STAVEBNÍ DOZOR)
Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
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Stavební dozor

OSOBA POVĚŘENÁ
STAVEBNÍM DOZOREM
(STAVEBNÍ DOZOR)

má vysokoškolské vzdělání
stavebního nebo architektonického směru nebo
střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou
a

alespoň 3 roky praxe při provádění staveb

Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
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Stavební dozor

OSOBA VYKONÁVAJÍCÍ
STAVEBNÍ DOZOR
(STAVEBNÍ DOZOR)
Stavební zákon
§153 odst. 4
sleduje
j způsob
p
ap
postup
p provádění
p
stavby,
y, zejména
j
bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a
použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí
působí k odstranění
a vedení stavebního deníku nebo jjednoduchého záznamu o stavbě; p
závad při provádění stavby,
a pokud se jí nepodaří takové závady
v rámci vykonávání dozoru odstranit,
oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu

Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
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Kde stavební dozor nepostačuje

STAVEBNÍK
STAVĚJÍCÍ
Ě Í Í
SVÉPOMOCÍ

Stavby podle § 104 SZ (ohlašované)
Jde-li však o stavbu pro bydlení
nebo změnu stavby,
stavby která je kulturní památkou
památkou,
je stavebník povinen zajistit
(nikoliv dozor
dozor, ale)
odborné vedení provádění stavby
stavbyvedoucím
Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
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Stavbyvedoucí

STAVBYVEDOUCÍ
Je podle stavebního zákona osobou, která se
musí prokázat oprávněním
k vybrané činnosti
ve výstavbě

Zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

autorizovaný architekt ?
autorizovaný inženýr
autorizovaný technik
Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
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Autorizovaný architekt
stavbyvedoucím
Autorizační zákon § 17
Působnost autorizovaných osob
Autorizovaný architekt je oprávněn
i) vést realizaci jednoduché stavby
Stavební zákon § 104
Ohlašování jednoduchých staveb,
staveb
terénních úprav, zařízení a udržovacích prací
[2] Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují
(písm. a až p)

Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
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Práce prováděné stavebním
podnikatelem
STAVEBNÍ
PODNIKATEL

SZ § 160,, odst. 1

Technologie staveb 1

Provádět stavbu může jako zhotovitel
jen stavební podnikatel
podnikatel,
který při její realizaci
zabezpečí odborné vedení
provádění stavby
stavbyvedoucím,
stavbyvedoucím
pokud v odstavcích
3 a 4 není stanoveno jinak
jinak.

ČVUT v Praze I Fakulta stavební
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STAVEBNÍ
PODNIKATEL

+ POVĚŘENÍ
(
(pracovní
í smlouva)
l
)
AUTORIZOVANÁ
OSOBA

STAVBYVEDOUCÍ

Technologie staveb 1
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Práce prováděné stavebním
podnikatelem

NA STAVBĚ JE JEDEN STAVBYVEDOUCÍ
stvrzuje své pověření
otiskem autorizačního razítka
do stavebního deníku
Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
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Práce prováděné stavebním
podnikatelem
Stavba
+
Změna dokončené stavby

a) nástavba,
b) přístavba,
přístavba
c) stavební úprava
ZDE MUSÍ BÝT
STAVBYVEDOUCÍ

Údržba

Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
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Odstranění stavby § 128
Odstranění stavby
-

vlastník zajistí

Není
stavbou

provedení stavebním podnikatelem

Odstranění stavby
(pro jejíž uskutečnění se nevyžaduje stavební
povolení)
vlastník provádí svépomocí
ZDE MUSÍ BÝT STAVEBNÍ DOZOR

Odstranění stavby
y
ve které je přítomen asbest
ZDE MUSÍ BÝT STAVBYVEDOUCÍ
Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební

I Katedra technologie staveb 11 122 I

Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

34

Pojmy zákona č.183/2006 Sb.

STAVEBNÍ
PODNIKATEL

STAVEBNÍK
S
OSOBA POVĚŘENÁ
TECHNICKÝM DOZOREM
STAVEBNÍKA
Í
(TDS)

STAVBYVEDOUCÍ

OSOBA POVĚŘENÁ
AUTORSKÝM
Ý DOZOREM
PROJEKTANTA (AD)

Technologie staveb 1

KOORDINÁTOR
bezpečnosti
a ochrany zdraví
při práci

ČVUT v Praze I Fakulta stavební

AUTORIZOVANÝ
INSPEKTOR
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Pojmy zákona č.183/2006 Sb.

KOORDINÁTOR
p
bezpečnosti
a ochrany zdraví při
práci

Zákon 309/2006 Sb.
Budou-li na stavbě současně zaměstnanci
více než jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinen určit potřebný
počet koordinátorů

STAVEBNÍK
Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
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Kontrolní činnost stavebníka

AUTORIZOVANÝ
INSPEKTOR
je oprávněn na základě smlouvy
se stavebníkem a na jeho náklad
a)osvědčit
)
ědčit způsobem
ů b
stanoveným
t
ý
v § 117 SZ, že navrhovaná stavba může být
provedena,
b)zpracovat odborný posudek [certifikát] pro
vydání kolaudačního souhlasu nebo pro jiné
účely podle SZ,
c)dohlížet na provádění stavby
(§ 149 SZ)

STAVEBNÍK
Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
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Kontrolní činnost pro stavebníka

OSOBA POVĚŘENÁ
TECHNICKÝM DOZOREM
STAVEBNÍKA (TDS)
U stavby financované z
veřejného rozpočtu je
stavebník povinen zajistit
technický do
dozor
or sta
stavebníka
ebníka
(§ 152, odst. 4)

STAVEBNÍK
Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
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Technický dozor
OSOBA POVĚŘENÁ
ĚŘ Á
TECHNICKÝM DOZOREM
STAVEBNÍKA (TDS)
(
)

OSOBA POVĚŘENÁ
TECHNICKÝM DOZOREM
INVESTORA (TDI)
Co vykonává technický dozor?

Technologie staveb 1
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Technický dozor jako živnost
Nařízení vlády č. 278/2008 Sb.,
o obsahových náplních jednotlivých živností

Příloha č. 4 - volné živnosti č. 70
Služby v oblasti administrativní správy
a služby organizačně hospodářské povahy
Technická činnost, jejímž obsahem je výkon technic-kého dozoru, včetně
provádění příslušných záznamů
p p
s autorským
ý dozorem p
projektanta
j
a
ve stavebních denících,, spolupráce
zástupci budoucích uživatelů
a provozovatelů staveb a další související činnosti.
Obsahem živnosti není
výkon stavebního dozoru,
projektování staveb,
ani jejich provádění
provádění.

Technologie staveb 1
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Vztahy stavebníka a TDS/TDI
STAVEBNÍK

stavby financované z veřejného rozpočtu,
kt
kterou
provádí
ádí stavební
t
b í podnikatel
d ik t l

OSOBA POVĚŘENÁ
TECHNICKÝM DOZOREM
STAVEBNÍKA (TDS)
Obchodní
vztah

Pracovněprávní vztah
Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební

ŽIVNOSTNÍK
právnická nebo fyzická osoba

NE – ŽIVNOSTNÍK
f i ká osoba
fyzická
b
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Osoba vykonávající stavební dozor
Odpovědnost a činnost osoby vykonávající stavební dozor je
stanovena SZ § 153 – odst. 3 a 4
odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou
dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání
stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k
uskutečnění stavby.

sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména
bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a
použití
žití stavebních
t b í h výrobků,
ý bků materiálů
t iálů a kkonstrukcí
t k í
a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění
závad při provádění stavby,
a pokud
k d se jí nepodaří
d ří takové
t k é závady
á d
v rámci vykonávání dozoru odstranit,
oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu
Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
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Osoba vykonávající
technický
OSOBA POVĚŘENÁ
TECHNICKÝM
DOZOREM
dozor
STAVEBNÍKA (TDS)
OSOBA POVĚŘENÁ
TECHNICKÝM DOZOREM
INVESTORA (TDI)

V ČR není zákonná norma,
která předepisuje
kvalifikační
k
lifik č í požadavky,
ž d k
povinnosti a náplň práce
osob pověřených TDS
Technologie staveb 1
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Co tedy vykonává TDS
nebo TDI?

Všechno k čemu se smluvně zavázal
Všechno,

Pracovní vztah nebo obchodní vztah
Technologie staveb 1
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Základní pojmy
STAVEBNÍ OBJEKT je
j prostorově
t
ě ucelená
l á nebo
b alespoň
l
ň ttechnicky
h i k samostatná
t t á
stavba, která plní vymezenou účelovou funkci
TECHNOLOGICKÁ
Á ETAPA je konstrukčně a výrobně ucelená část stavebního
objektu. Přibližné dělení u obytných budov:
- zemní konstrukce
- základy
- hrubá spodní stavba
- hrubá vrchní stavba
- zastřešení
- hrubé vnitřní práce
vnitřní úpravy
úp vy povrchů
pov c ů
-v
- kompletace a vnitřní dokončovací práce
- vnější úpravy objektu
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ je souhrn všech trvalých i dočasných objektů a
výrobních i nevýrobních prostředků budovaných nebo umísťovaných na
staveništi i mimo ně, které slouží pro účely stavebního provozu.
Technologie staveb 1
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Základní pojmy
ÚSEK je prostor, ve kterém je realizována příslušná etapa.
ZÁBĚR
Á Ě je část úseku, vymezená pro každý dílčí stavební proces zvlášť. Je
předurčen spoji konstrukcí a sparami.
ETAPOVÝ PROCES je
j souhrn
h dílčích
dílčí h stavebních
t b í h procesůů technologicky
t h l i k nebo
b
jinak souvisejících. Jeho produktem je technologická etapa.
DÍLČÍ STAVEBNÍ PROCES je
j jeden
j d nebo
b více
í pochodů
h dů vykonávaných
k á ý h jedním
j d í
pracovním kolektivem (pracovní četou) se stálou nebo proměnlivou
dělbou práce. Jeho produktem je stavební konstrukce.
POCHOD je část dílčího stavebního procesu, která je tvořena skupinou technicky
souvisejících operací. Jeho produktem je konstrukční prvek.
PRACNOST je množství práce potřebné na zhotovení určitého výrobku (kus, m3,
m2, t, m)
Technologie staveb 1
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Základní pojmy
ZAŘÍZENÍ
ŘÍ
Í STAVENIŠTĚ
Š Ě je souhrn všech trvalých i dočasných objektů a
výrobních i nevýrobních prostředků budovaných nebo umísťovaných na
staveništi i mimo ně, které slouží pro účely stavebního provozu.
ČASOVÉ GRAFY zobrazují časovou strukturu procesů (etapových, objektových,
stavebních). Dělení:
- harmonogram
h
- časoprostorový graf
- sloupkový graf
- síťový graf
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Časové grafy - HARMONOGRAM
ČASOVÁ OSA
Bednění základů
Armování základů
Betonáž základů
Odbednění základů
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Standardní členění pracovišť na úseky

Úsek 9 - zastřešení
Úsek 8 – 5.N.P.
5NP
Úsek 7 – 4.N.P.
Úsek 6 – 3.N.P
3NP
Úsek 5 – 2.N.P
Úsek 4 – 1.N.P.
Úsek 11 - okolí

Úsek 3 - suterén
ÚSEK 1 – prostor výkopů

ÚSEK 2 – prostor
t základů
ákl dů
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Podrobné p
prostorové členění
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Podrobné prostorové členění – číselné značení

Prostor 2201 - 2218

2213

2214

2207 2208 2209

2215

2216

2210

2217 2218

2211 2212

2201 2202 2203 2204 2205 2206

2206
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Úsek 9 - zastřešení

Časoprostorový graf

Standardní časoprostorový graf

Úsek 8 – 5.N.P.
Úsek 7 – 4.N.P.
Ú k 6 – 3.N.P
Úsek
3NP
Úsek 5 – 2.N.P
Úsek 4 – 1.N.P.
Úsek 3 - suterén
ÚSEK 1 – prostor výkopů

Ú
ÚSEK
11
ÚSEK 10
ÚSEK 9
PROST
TOR

ÚSEK 8
ÚSEK 7
ÚSEK 6
ÚSEK 5
ÚSEK 4
Ú
ÚSEK 3
ÚSEK 2
ÚSEK 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 910 atd.

ČASOVÁ OSA (většinou reálný kalendář)
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Časoprostorový graf u liniové stavby

PROSTOR
ČASOVÁ
Á OSA

Časoprostorový graf
dopravní stavby

0 0
1
2
3
4
atd

0,1
, 0,2
, 0,3
, 0,4
, 0,5
, atd.(např.
( p km))

PROCESY
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Hranově orientovaný síťový graf
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KP
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12
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9

j

Konec možný
Konec přípustný
Doba trvání procesu
Začátek možný
Začátek přípustný
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Uzlově orientovaný

K-Z

síťový graf
0

10

6
3

STV

Spodní stavba
Objekt A
3

1
3

0
6
PRV
2
2

ZMi

T’i
ti

4

KMi

Popis
P
i
činnosti i

ZPi

33

20

2

0
3

3

110 Spodní stavba S
STV
V
Objekt B
1
7
2
5
7

i

0

KPi

Typ vazby
KPi

(K)

5

STV
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7
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1
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50 130
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Ukázka porovnání časových grafů

Výstavba dvou podlaží
P
Procesy
opakující
k jí í se v každém
k ždé podlaží:
dl ží
• výstavba zdí – 6 směn (četa č. 1)
• osazení sloupů – 2 směny (četa č. 2)
• montáž stropu – 7 směn (četa č. 1)

ÚSEK 2

Pro jednoduchost:
Nejsou technologické přestávky,
realizace sloupů a zdiva může probíhat
současně

ÚSEK 1
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ÚSEK 2
ÚSEK 1

ÚSEK 2

PROCES

ÚSEK 1
HARMONOGRAM

ZDĚNÍ ZDIVA 1. n.p.
OSAZENÍ SLOUPŮ 1.
1 n.p.
np
STROP 1. n. p.
ZDĚNÍ ZDIVA 2. n.p.
OSAZENÍ SLOUPŮ 2.
2 n.p.
np
STROP 2. n. p.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 2122 23 24 25 26

ČASOPROSTOROVÝ GRAF
PROSTOR
ÚSEK 2 – 2. n. p.
ÚSEK 1 – 1.
1 n.p.
np
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 2122 23 24 25 26
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Hranově orientovaný síťový graf

ČVUT PRAHA
Katedra technologie staveb
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ZM
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tij

KM
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Konec možný
Konec přípustný
Doba trvání procesu
Začátek možný
Začátek přípustný
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13

6 STROP 13
1. n.p.

4

13 6 19
13 ZDIVO19
. 2. n.p.

19

26
19 STROP26

5

FIIKTIVNÍ
VAZBA
V

7

1 0 15
15
119
19

1. n.p.

6

2

FIIKTIVNÍ
VAZBA
V

6

3

3

2
6

6

2 0
6

0

1 0 ZDIVO 6

7

2

2. n.p.

ÚSEK 2
ÚSEK 1

HARMONOGRAM
ZDĚNÍ ZDIVA 1. n.p.
OSAZENÍ SLOUPŮ 1. n.p.
STROP 1. n. p.
ZDĚNÍ ZDIVA 2. n.p.
OSAZENÍ SLOUPŮ 2. n.p.
STROP 2. n. p.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 2122 23 24 25 26

ČASOPROSTOROVÝ GRAF
PROSTOR
ÚSEK 2 – 2. n. p.
ÚSEK 1 – 1. n.p.
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Ukázka – uzlově orientovaný síťový graf
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VADY A PORUCHY VE VÝSTAVBĚ
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Čím mohou být vady a poruchy způsobeny
a)

vadný návrh a bezvadné provedení (zřídka)
b) vadný návrh a vadné provedení
c)

vadné provedení

vady projektové dokumentace

nezpůsobí vady
(zachyceny
zhotovitelem)

způsobí
působí
vady
(nezachyceny
zhotovitelem)

vady realizace

nezpůsobí vady
(zachyceny
zhotovitelem či TDS
nebo AD)

způsobí
p
vady
(nezachyceny)
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Povinnosti zhotovitele – vady projektové dokumentace

70 % VAD STAVEB JE PRIMÁRNĚ
ZPŮSOBENO CHYBNÝM (NEBO
CHYBĚJÍCÍM)) PROJEKTEM
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Povinnosti zhotovitele – vady projektové dokumentace
Vady projektu:
• nevhodná koncepce
• nevhodný návrh detailu
• volba nevhodného výrobku
• chyba ve výpočtu nebo výpočtové metodě
• neúplnost dokumentace
• chyba projektanta
• chyba objednatele projektu (projektová dokumentace

pro

provádění stavby není postačující)
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Povinnosti zhotovitele – vady projektové dokumentace
CO MUSÍ DÁLE SPLŇOVAT PROJEKT
• minimalizace
i i li
ceny díla
díl
• vypracování projektu s ohledem na předpokládanou dobu výstavby
• vypracování s ohledem na předpokládaného zhotovitele (velká firma, malá
regionální
i ál í firma,
fi
firma
fi
zajišťující
jišť jí í veškeré
šk é práce
á subzhotoviteli,
b h t it li stavba
t b
svépomocí)
• vyrobitelnost, tvarová jednoduchost, opakovatelnost, přiměřená jakost
* záruka za projekt není časově omezena
zhotovitel, ručí za vše on
* * pokud projekt obstarává zhotovitel
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Povinnosti zhotovitele – vady projektové dokumentace

Projektant musí znát
způsob výroby
Snaha konstruktérů optimalizovat tvar
a rozměry navrhovaných prvků se v praxi
může zcela minout s účinkem a výsledkem
je naopak zdražení celé konstrukce.
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Přednáška 2 - Provádění a stavební management I
Technologická etapa hrubá vrchní stavba – železobetonové konstrukce

Základní
Zákl
d í předpisy
ř d i byly
b l specifikovány
ifik á minule
i l
Základní normy:
- ČSN EN 13670 (ČSN 73 24 00) Provádění betonových konstrukcí
- ČSN
Č
EN 12504-2 Zkoušení betonu v konstrukcích - Část
Č 2:
Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem
- ČSN 73 1314 Zkušební metody pro stanovení vodního součinitele
čerstvého betonu
- ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
- ČS
ČSN 73 0042 - Tlakyy čerstvého betonu na svislé kce bednění (dle
( DIN))
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Přednáška 2 - Provádění a stavební management I
Technologická etapa hrubá vrchní stavba – železobetonové konstrukce

Základní literatura:
- Ladra,J. a kol.: Technologie staveb - realizace železobetonové monolitické
k
konstrukce
k bbudov,
d Č
ČVUT Praha
h 2001
- Kočí,B.a kol.:Technologie pozemních staveb 1-Technologie stavebních
procesů,1997.AN CERM Brno
- Bašková, R.: Realizácia betónových konštrukcií. BELMAS GROUP, 2008
- Juríček a kol.:Technológia pozemných stavieb-hrubá stavba, 2001. Jaga
g p
group

Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební

I Katedra technologie staveb 11 122 I

Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

2

Dále už jen bednění systémová
sloupů
Svislých
konstrukcí
(prvkové a rámové)

oboustranné
stěn
jednostranné

prvkové
Systémové
bednění

Vodorovných
konstrukcí

rámové
s padacími
hlavami
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Rámové
bednění stěn konstrukce a
varianty pláště
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Ukázka
rámového
stěnového
bednění
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Bednění stěn rámovým oboustranným systémovým bedněním
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Spojování rámového bednění na šířku a na výšku (excentr)
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Spojování
rámového
bednění na
šířku a na
výšku varianty
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Detaily
možných
řešení při
použití
rámového
b d ě í
bednění
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Další možná řešení rámového stěnového bednění - vnější a vnitřní roh
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Další možná řešení rámového stěnového bednění -kloubový roh a délkové nastavení
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Nasazení prvkového (nosníkového) stěnového oboustranného bednění
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Nasazení prvkového stěnového oboustranného
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Nasazení pracovní lávky pro bednění (či zdění)
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Nasazení prvkového stěnového jednostranného
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Nasazení
prvkového
stěnového
tě
éh
oboustranného
bednění
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Varianty bednění pravoúhlých sloupů a pilířů
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Bednění vodorovných konstrukcí
Varianty stojek
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Stojky pro větší výšky
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Věže

Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební

Prvkové stropní bednění

Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební

I Katedra technologie staveb 11 122 I

Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

25

Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

26

Prvkové stropní bednění

Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební

I Katedra technologie staveb 11 122 I

Prvkové stropní bednění

Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební

I Katedra technologie staveb 11 122 I

Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

27

Prvkové stropní bednění - průvlak
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Prvkové stropní bednění - okraj
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Prvkové stropní
bednění – padací
hlava pro dřívější
odbednění
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Prvkové stropní
bednění dimenzování
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Rámové stropní bednění s padacími hlavami
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Rámové stropní bednění s padacími
hlavami - hlavní prvky
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Rámové stropní bednění s padacími hlavami - princip
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Rámové stropní bednění s
padacími hlavami - princip
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I Katedra technologie staveb 11 122 I

Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.
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Rámové stropní bednění
dvouprvkové

Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební

Prvkové stropní
bednění bednící stůl
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Prvkové stropní
bednění bednící stůl

Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební

Tunelové
bednění ukázky
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Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.
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Výroba schodišťového ramene

Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
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Beton
na staveništi
doprava
a zpracování

Monolitický beton
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Doprava betonu mimo staveniště

doprava betonu

mimo staveniště

automobilová

autodomíchávače

Monolitický beton
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Technologické vlastnosti
autodomíchávače

výroba betonu

doprava betonu

po staveništi

mimo staveniště

?

váha
nápravový tlak
rozměry
výška
šířka
délka
výška výsypu
jjízdní vlastnosti
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Způsoby dopravy betonu
d
doprava
b
betonu
t
po staveništi
p
mimo staveniště
šě

horizontální
bez překládání
s přeložením
ruční
potrubní

vertikální (s přeložením)
jeřábová

doprava čerpadly
d
č
dl
a tlakovzdušná
pásová
páso
á

čerpadly
pásová
p
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Doprava
čerstvého betonu
po staveništi
t
išti

cyklická

jeřábová
stavebními výtahy

kontinuální

tlakovým
potrubím

ruční

pístovými čerpadly
rotačními čerpadly
tlakovzdušná

pásová
á
á
gravitační
g

ručně,
žlaby či potrubím

vibrační
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Gravitační doprava betonu
d
doprava
b
betonu
t
po staveništi
p
mimo staveniště
šě
horizontální
bez
překládání
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Ovládání betonovacího koše

OBJEMY
300 l
500 l
1000 l
1500 l
2000 l
gumový
rukávec
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Betonáž pomocí koše
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Logistika na staveništi
k vykládce
manipulátorem

vrátek
čerpadlo
betonu

pohyb
domíchávače

stavební
výtah
ýtah
věžový
jeřáb

manipulátor

dosah jeřábu

k vykládce jeřábem
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Stanoviště čerpadla

až 3 mixy současně
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doprava čerpadlem

pístové čerpadlo
p
p
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I Katedra technologie staveb 11 122 I
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Čerpadlo diagram
dosahu

Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební

Rozdělovací rameno pevného čerpadla

rozdělovací rameno

semimobilní čerpadlo

Monolitický beton
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Betonování po vrstvách
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Způsoby vibrování

ponorný
vibrátor

ručně tažená
vibrační lať

vibrační lať
strojní
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Základní kontroly stavebního dozoru
omezit zatěžování výztuže
(chůze, pokládání trub)
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Graf závislosti dle ČSN 73 0042
2

DoporučenáPoužité
rychlost
ukládání
pro tlak
bednění
přenese
tlak4040kN/m
kN/m2
5

t=25°C
t=20°C
t=15°C
t=10°C
t= 5°C

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5

1,3
1

m/hod Sednutí kužele:
05
0,5
0

5 mm

10 mm

konzistence: málo
měkká

25 mm

měkká

40 mm

60 mm 100 mm

velmi měkká

tekutá
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Strojní hladičky

Hlazení začíná
obvykle po 2-3
hodinách

Řízená
strojní hladička

Technologie staveb 1

R č ě vedená
Ručně
d á strojní
t j í hl
hladička
dičk Monolitický beton

ČVUT v Praze I Fakulta stavební
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Úpravy povrchu betonové podlahy
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Vodní součinitel

v ... hmotnost vody
c ... hmotnost cementu

nižší hodnota w

0,4

w

0,65

vyšší hodnota w

horší výsledné vlastnosti betonu
• nižší hutnost
• horší
h ší mrazuvzdornost
d
t
• pomalejší tuhnutí
• větší smršťování
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Přednáška 3 - Provádění a stavební management I
Technologická etapa hrubá vrchní stavba – železobetonové konstrukce
Armování

Výroba výztužných vložek
•
•
•
•
•
•
•

Rovnání
Stříhání
Ohýbání
ý
Svazkování
Expedice
Transport na stavbu
Skladování na skládce
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Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.
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Skladování výztuže

Identifikační
štítek výztuže
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2

Skladování výztuže
Skladovat
v suchu
odděleně
podle štítků
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Ohýbací stůl
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Vázání výztuže
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Prefabrikace výztuže na stavbě (1)
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Prefabrikace výztuže na stavbě (2)
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Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

Prefabrikace výztuže na stavbě (3)
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Možné technologické postupy výroby svislých prvků:
A

1. Vyvázání výztuže
1
2. Zhotovení bednění

B

1. Zhotovení 1. části bednění
2. Vyvázání výztuže
3. Zhotovení 2. části bednění

C

1. Zhotovení bednění
2. Uložení výztuže
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A – 1. Vyvázání výztuže
Zhotovení bednění

11

2.
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A – 1. Vyvázání výztuže 2.
Zhotovení bednění
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A – 1. Vyvázání výztuže
Zhotovení bednění

13

2.
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A – 1. Vyvázání výztuže
Zhotovení bednění

2.
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B - 1. Zhotovení 1. části bednění 2. Vyvázání výztuže
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B - 1. Zhotovení 1. části bednění 2. Vyvázání výztuže
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Nezapomenout na prostupy!
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C - 1. Zhotovení „bednění“

2. Uložení výztuže
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Vylamovací výztuž - postup

1 Upevnit
1.
Upe nit na bednění
2. Zabetonovat
3. Po zatvrdnutí
narovnat výztuž
Pozor,
jen ø 8 a 10 mm!
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Vylamovací výztuž - sortiment
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Vylamovací výztuž - použití

Vylamovací
y
výztuž
umístěná
na 2. části
bednění

Technologie staveb 1
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Vylamovací výztuž – přikotvení
schodiště

PŘIKOTVENÍ
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Chybné užití vylamovací výztuže
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Šroubovaná výztuž - princip
1. Upevnit výztuž
sp
přesuvnou maticí
na bednění
2. Zabetonovat
3. Po odbednění
zašroubovat výztuž

Profil výztuže není omezen!
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Dodatečně osazená (vlepená)
výztuž
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Železobetonový monolit - krycí vrstva
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Závěrečná kontrola výztuže TDI
Je p
použito výztuže
ý
přesně
p
p
podle dokumentace?
Je poloha ve stanovených tolerancích?
Bude všude možné hutnit ponorným vibrátorem?
Je všude dodržena krycí vrstva výztuže?
Svázání prutů je dostatečně pevné?
j
, abyy výztuž
ý
nebyla
y sešlapána
p
(p
(posunuta))
Je zajištěno,
při následujících pracích?
9 Zapsal TDI převzetí výztuže do stavebního deníku?
9
9
9
9
9
9
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Přednáška 3 - Provádění a stavební management I

Pohledovýý beton
Projektování, příprava a
provedení
p
ovede
Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební

•
•
•
•
•
•

I Katedra technologie staveb 11 122 I

Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.
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Co to jje pohledový
p
ý beton
Objektivizace požadavků (normy)
Bednění a bednicí plášť
Projektová specifikace pohledového betonu
Chyby při provádění
Následné úpravy

Technologie staveb 1
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ČSN P ENV 13670 – 1 ((73 2400))
(Provádění betonových konstrukcí –
Část 1: Společná
p
ustanovení))
čl. 5.6 Povrchová úprava
p
Jestliže se p
požadují
j speciální
p
úpravy
p y povrchu
p
musí být stanoveny v projektové specifikaci.
Jako základ p
pro schvalování jakosti
j
povrchu
p
mohou být
ý
určeny zkušební betonové panely vhodné velikosti.
Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební

I Katedra technologie staveb 11 122 I

Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

31

Projektová specifikace

ČSN P ENV 13670 – 1 (73 2400)
čl. 4.1
Projektová specifikace

„ bude obsahovat
všechny nezbytné informace
a technické požadavky
na provádění betonové konstrukce“
a musí být před zahájením provádění
každé části betonové konstrukce

„úplná
úplná a dostupná
dostupná“. .
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Otázky
y
Projektová specifikace

JJaké
ké požadavky
ž d k v technické
h i ké specifikaci
ifik i uvést?
é ?
Jaké jsou vyžadovány kvalitativní vlastnosti
pohledového
hl d éh betonu?
b
?
Jaké musí být
vlastnosti
l t ti dodávaného
d dá
éh čerstvého
č t éh betonu?
b t
?
Jaké jsou požadavky na bednění?
J ké jsou
Jaké
j
požadavky
ž d k na zpracování
á í a ošetřování?
š tř á í?
Jaké budou mít navrhovaná technická řešení dopady na
cenu díla?
díl ?
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Příprava výroby
pohledového
po
edové o betonu
be o u
Projektová specifikace

Projektová specifikace
pohledového betonu

ARCHITEK
T
PŘEDBĚŽNÉ
Ř
ĚŽ É OCENĚNÍ
Ě Í

TECHNICKÁ
Á SPECIFIKACE

SOUHLAS

posouzení reálnosti
technické specifikace
OBJEDNATEL

OCENĚNÍ

ZHOTOVITE
L
ČVUT v Praze I Fakulta stavební I Katedra technologie staveb 11 122 I Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.
34
Technologie staveb 1

Projektová specifikace
pohledového betonu
Projektová specifikace

Obsah:
Obecná část
Předpis k provedení bednění a odbedňování
Výztuž
Ukládka a ošetřování betonu
Způsob posouzení a kontrola
Povolené opravy
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Projektová specifikace
pohledového betonu
OBECNÁ ČÁST
Projektová specifikace

1 Stanovení specifických projektových požadavků.
1.
požadavků
Požadavky na vzhled
vzhled, tvar
tvar, barvu atp
atp. povrchů jednotlivých
betonových prvků ve stavební konstrukci.
Požadavky je zapotřebí srozumitelně a jednoduše slovně
vyjádřit Jednotlivé požadavky pak postupně dále rozpracovat
vyjádřit.
v dalších částech projektové specifikace pohledového betonu.
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Projektová specifikace
pohledového betonu
OBECNÁ ČÁST
Projektová specifikace

1. Stanovení specifických projektových požadavků
2. Požadavky na kvalifikaci pracovníků
3. Vymezení odpovědnosti
d
d
i
Činnost technického dozora investora
Odpovědnost za zpracování technické dokumentace bednění

4. Nutné technické informace
(Normy, příručky, pokyny)

5. Požadavky na dokumentaci pro realizaci
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Normy
y
Objektivizace požadavků

•
•
•

•
•

ÖNORM B 2211
ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí.
ČSN 73 0210-2
0210 2 Geometrická
G
i ká přesnost
ř
ve výstavbě.
ý
bě Podmínky
P d í k
provádění.
DIN 18217 „Betonflächen
Betonflächen und
nd Schalungshaut“
Schal ngsha t“
DIN 18500 „Betonwerkstein“
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Objektivní požadavky

ÖNORM B 2211

Stejnobarevnost
j
Struktura
Pórovitost
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Barevnost dle ÖNORM B 2211
Objektivizace požadavků

Třída F1
Plošné změny barevnosti nejsou dovoleny
j
zašpiněním
p
rzí,, různými
ý druhyy betonu,,
zejména
neodborným následným ošetřováním, přísadami různého
původu, prokreslením výztuže
P d b ější požadavky
Podrobnější
ž d k na stejnobarevnost
j b
nejsou
j
stanoveny

Třída F2
Požadavky jako u F1, dále jsou nepřípustné změny barvy
způsobené různými cementy a přísadami
Přípustné jsou odpovídající změny barvy, kterým se nelze
y
ani dodržováním stanovených
ý postupů
p
p
vyhnout
Technologie staveb 1
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ZMĚNA BAREVNOSTI

VODNÍ
O Í SO
SOUČINITEL
Č
w = v
/c

vyšší hodnota w

nižší hodnota w

w

0,55
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ZMĚNA BAREVNOSTI

Změna
způsobená
změnou vodního
součinitele
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ZMĚNA BAREVNOSTI

Změna způsobená
p
bednicím pláštěm

Rozdílná savost pláště

Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební

I Katedra technologie staveb 11 122 I

Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

43

ZMĚNA BAREVNOSTI

Změna způsobená
bednicím pláštěm
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Struktura dle ÖNORM B 2211
Objektivizace požadavků

Třída S1 Hladká uzavřená betonová plocha
Těsné spáry bednění a pruhy široké ≤ 10 mm
způsobené vystoupením cementového mléka
či jemných částí na jinak hladký povrch
Tříd S1 A Požadavky
Třída
P ž d k dl
dle S1 při
ři určení
č í požadovaného
ž d
éh
druhu pláště (např. hoblovaná, utěsněná prkna)
Třída S2 Požadavky dle S1
S1, ale těsné spáry bez
vyznačených pruhů. Vystoupení cem. mléka
a jemných částí je nepřípustné
Třída S2 A Požadavky dle S2 při určení požadovaného
pláště (např.
( p hoblovaná,, utěsněná prkna)
p
)
druhu p
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Struktura dle ÖNORM B 2211
Objektivizace požadavků

Třída S3
Strukturovaná nebo plasticky
t
tvarovaná
á plocha
l h betonu
b t
Např. hrubá prkna, zejména prkna
zvláštně upravovaná (ocelovým
kartáčem) a vkládané matrice
Spáry tvořené těsnými spoji
Vystoupení cementového mléka
a jemných částic není povoleno!
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Struktura
Objektivizace požadavků

Předepsané krytí
Technologie staveb 1
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STRUKTURA

Třída S1
Hladká uzavřená betonová plocha
Těsné spáry bednění
a pruhy široké ≤ 10 mm
způsobené vystoupením
cementového mléka
či jemných částí
na jinak hladký povrch
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PÓROVITOST
ÖNORM B 2211

Tříd P
Třída
Vybere se (opticky) reprezentativní
část z celkové plochy
Na této části se stanoví
kontrolní plocha min. 50 cm x 50 cm
Max. 0,3% z plochy smí být póry
∅ >1 mm, k pórům
o menším průměru se nepřihlíží
Největší povolený průměr póru
ploše jje 15 mm
na kontrolní p

nevyhovující póry
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Odstup pro posouzení
Objektivizace požadavků
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Běžné bednění
Bednění a bednicí plášť
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Bednění ppro ppohledovýý beton
Bednění a bednicí plášť
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Výkres bednění – otvory pro spínání
Bednění a bednicí plášť

Detaily stažení
Rozměry otvorů
Uspořádání (rastr)
Přiznání / utěsnění
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Výkres bednění – otvory pro spínání
Bednění a bednicí plášť
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Výkres bednění – detaily pláště

Bednění a bednicí plášť

Detaily
D
il pláště
láš ě
Rozměry prvků a uspořádání
S á
Spáry
tvar, uspořádání, utěsnění
Z ů b připevnění
Způsob
ři
ě í pláště
láště
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Správné a chybné provádění

~ 10 mm
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Správné a chybné provádění
Chyby při provádění

Správně
2

Nesprávně
p
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S á é a chybné
Správné
h b é provádění
ádě í
Chyby při provádění
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Následné úpravy
Úpravy
se zachováním
h á í povrchu
h
•
•

Nátěr
Omítnutí
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Problémové opravy
Chyby při provádění
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Následné úpravy
Úpravy
p y narušováním povrchu
p
• Bosování
• Špicování
Š
• Pemrlování
• Rýhování
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Vlastnosti bednicího pláště
plášť
•

savý:
Prkna nehoblovaná/ hoblovaná
Palubky
(Dřevotřískové desky)

•

málo savý:
sa ý:
Třívrstvé desky
Laťovky

•

nesavý:
Překližky
Papírová bednění (sloupy)
Ocelový plech
y, roury)
y)
Umělá hmota ((desky,
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Literatura
Li
•
•
•
•
•

•

•

DIN 18217: Betonoberflächen und Schalungshaut
ÖNORM B 2211: Beton- und Stahlbetonarbeiten
Bednění pro pohledový beton, Příručka PERI 2004
Merkblatt Sichtbeton, Düsseldorf 1997
Ebeling, Lohmeyer: Sichtbeton-Planung,
Ausschreibung Beurteilung
Ausschreibung,
Beurteilung, Baukultur 02/97
Gössel, Leuthäuser: Architektur des 20.
g, Köln 1994
Jahrhunderts,, Taschenverlag,
Jodidio: Tadao Ando, Taschenverlag, Köln 1999
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Jako základ pro schvalování jakosti povrchu mohou být určeny
zkušební betonové panely vhodné velikosti
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Přednáška 3 - Provádění a stavební management I
Technologická etapa hrubá vrchní stavba – železobetonové konstrukce

SAMOZHUTNITELNÝ
S
O U
BETON
O
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SZB (SCC)

Technologie staveb 1
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Složky SZB:
• POJIVO:

• PLNIVO:

běžný portlandský
cement

1) jemné:

• PŘÍSADY!!

mletá struska
vápenná moučka
popílek
silika fume

2) běžné kamenivo:
zrnitost
it t pod
d 5 mm
a 10 až 22 mm
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3 - základní charakteristické
vlastnosti SZB:
• TEKUTOST

• Odolnost proti
segregaci

(FILLING ABILITY)

sám
á tteče
č a zateče
t č ve
vymezeném objemu!

• Průtočnost
P ůt č
t

(RESISTANCE TO SEGREGATION)

jak teče a protéká nesmí
docházet k segregaci

(PASSING ABILITI)

odolnost proti blokování
(nesmí se zablokovat
mezi výztuží!)
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Hlavní aspekty pro použití
SZB:
• kvalita povrchu
• 30% konstrukcí je
třeba po betonáži
opravovat
y
betonáže
• rychlost
• vytváření složitých
konstrukcí
• vyloučení vibrace
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Používáme běžné systémové prvky

Důsledná
kázeň při
montáži
bednění!
Plnicí segment na systémovém
bednění
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Přípojný prvek
pro napojení
hadice od
čerpadla
b t
betonové
é směsi
ě i

Šoupě
Montážní pěna
Technologie staveb 1
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ů t t k po
zátlačné hlavici
v místě vtoku
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I
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400 - 600 mm

Technologie staveb 1
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Eliminace
problému
blé
příložné
vibrace !
Zvýšený tlak
na bednění
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Jádrové vývrty z betonových
prefabrikátů vyrobených z SZB
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ČVUT Praha
Katedra technologie staveb

PROBLÉMY
É
PRODUKTIVITY
PRÁCE
STAVEBNÍCH
PROCESŮ
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Co ovlivňuje produktivitu (1)

Pracovní
(technologický)
postup

Zaplacené
p
hodiny

Vyrobené
jednotky

Projektový návrh

Velikost prvků
Požadovaná
kvalita

Objem wprácew

VÝROBNÍ
Ý
Í ÚKOL
Ú

Velikost
pracoviště
p

Technologie staveb 1
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ČVUT PRAHA
Katedra technologie staveb

Co ovlivňuje produktivitu (2)

VÝROBNÍ PODMÍNKY
Rozčlenění
xprácex

Počasí wmmmmw
Počet pracovníků

wmmmmmw Dozor

Materiál wmmw

Závazné p
pokyny
y y
Stroje axnářadí

Pracovní
(technologický)
postup

Zaplacené
h di
hodiny

Technologie staveb 1

Vyrobené
y
jednotky

I
I
VÝROBNÍ
ÚKOL

ČVUT v Praze I Fakulta stavební

Katedra technologie staveb 11 122

ČVUT PRAHA
Katedra technologie staveb

Teplota [oC
T
C]

„Kondice“ podniku

Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.
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Vliv teploty a vlhkosti vzduchu

40
36

ŠKODLIVÁ
OBLAST

NEUSPOKOJIVÁ OBLAST

32
28
24

USPOKOJIVÁ
OBLAST

PÁSMO POHODY

20

USPOKOJIVÁ
OBLAST

16
NEUSPOKOJIVÁ OBLAST

12
0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1

Relativní vlhkost vzduchu [%]
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ČVUT PRAHA
Katedra technologie staveb

Vliv teploty na výkonnost

Výkon
nnost pracovníka [[-]

1
09
0,9
0,8
07
0,7
0,6
LEHKÁ PRÁCE

0,5

STŘEDNĚ TĚŽKÁ PRÁCE

0,4

TĚŽKÁ PRÁCE

0,3
0,2
0,1
0

-15
15 -12
12

-99

-66

Technologie staveb 1

-33

0

3

6

9

12

15

18

21 24

Teplota

ČVUT v Praze I Fakulta stavební

ČVUT PRAHA
Katedra technologie staveb

I Katedra technologie staveb 11 122

I
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Co ovlivňuje produktivitu (3)

NEPŘÍMÉ PŘÍČINY
Zrychlování
(akcelerace) wmmw
Přesčasy wmmw

Změny wmmmmmw

Nárůst zkušeností

Práce naxsměny

VÝROBNÍ PODMÍNKY
Pracovní
(technologický)
postup

Zaplacené
h di
hodiny

Technologie staveb 1

Vyrobené
y
jednotky

I
I
VÝROBNÍ
ÚKOL

ČVUT v Praze I Fakulta stavební
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ČVUT PRAHA
Katedra technologie staveb

Faktory ovlivňující produktivitu

management
a
plánování

Práce ve směnách (turnusech)
Délka pracovní doby
Počet pracovníků na pracovišti
Rozdělení úkolů a dělba práce
Časové ztráty
Přiměřená kvalita
Ef k učení
Efekt
č í (série
( é i výrobků)
ý bků)
Mzda
Kvalifikace pracovníků
Zdatnost pracovníků

dobrý projekt
motivace

řízení
lidských zdrojů
Technologie staveb 1
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Práce na směny

140%

2 směna
2.

120%
100%
4

80%

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

2

4

6

1. směna

60%
40%
schopnost podat výkon
Technologie staveb 1

20%
ČVUT v Praze I Fakulta stavební I Katedra technologie staveb 11 122 I Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

82

ČVUT PRAHA
Katedra technologie staveb

Vliv únavy na produktivitu

Ztráta produktivity při přesčasových hodinách (USA)
85
80

ZTRÁTA
reálný výkon

70
65
60
55

vykázané hodiny

75

42%

50
45
40
35

40

45

Technologie staveb 1

50

55

60

65

70

75

80

85

počet pracovních hodin v týdnu

ČVUT v Praze I Fakulta stavební

I Katedra technologie staveb 11 122 I

ČVUT PRAHA
Katedra technologie staveb
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Vliv únavy na produktivitu

Pokles produktivity při dlouhodobých přesčasech

40+15
5 hod. přřesčasů
ů týdně

skutečný
k t č ý výkon
ýk

60

55

50

45

ztráta
t át

40

0
35

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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ČVUT PRAHA
Katedra technologie staveb

Vliv řízení na produktivitu

Ztráta produktivity při "přeplněné" pracovní frontě

40

30

20

Ztráta p
produktivity (%)

50

30%

ztráta

10

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

překročení optimálního počtu pracovníků v %

0
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Vliv řízení na produktivitu

9
8

hodiny

ztráta produktivity při přerušení práce

7
6
5
4

skutečný výkon
ztráta produktivity
přestávka (prostoj)

3
2
1
0
-1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

délka přestávky [hod]
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ČVUT PRAHA
Katedra technologie staveb

Vliv řízení na produktivitu

ztrátové činnosti 25%
produktivní činnosti 47%

pomocné činnosti 28%
produktivní činnosti
pomocné činnosti
ztrátové činnosti
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Vliv řízení na produktivitu

Rozdělení ztrátových činností
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CESTY K NÁPRAVĚ
1. POUŽÍVAT REÁLNÉ NORMY
2 ZVÝŠIT KONTROLU PRACOVNÍKŮ
2.
3. ZKRACOVAT DENNÍ
PRACOVNÍ DOBU
4. PŘEDCHÁZET „ŠTURMOVÁNÍ“

Náklady na mzdy
ve stavebnictví SRN
d
dosahují
h jí výše
ýš
30 € za hodinu!
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Motivace pracovníků

ČVUT PRAHA
Katedra technologie staveb
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Přednáška 4 - Provádění a stavební management I
ZAŘÍZENÍ STAVEBNIŠTĚ
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Přednáška 2 - Provádění a stavební management I
ZAŘÍZENÍ STAVEBNIŠTĚ

Základní LITERATURA:
- Jarský Č. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003
- Internetovéé stránky
á k katedry
k d technologie
h l i staveb:
b
Technologické informace, kategorie zařízení staveniště
- Jarský Č.: Automatizovaná příprava a realizace staveb, CONTEC Kralupy n. Vlt.
- Pinkava M., Votrubová M.: Mechanizace a provádění staveb,
Výstavba investičních celků, ČVUT Praha 1980
p
a realizace staveb,, VUT Brno 1997
- Hloušek P. a kol.: Příprava
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O ČEM BUDE ŘEČ?
z Jak zajistit provoz na
staveništi?
z Každá koruna za ZS je
čistá ztráta, jakákoli
úspora je čistý zisk!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozdělení ZS
principy projektování ZS
sklady a skládky
staveništní rozvody
zásobování elektřinou
zásobování vodou
sociální a provozní ZS
vybrané
y
zásadyy řešení
příklady řešení
hlavní problém
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ZS a zákony - PD ZS – dle vyhl. 503/2006

Vyhl. 503/2006, příloha č. 4.
OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ rozhodnutí o umístění
stavby nebo zařízení (DUR) …..
B. Průvodní zpráva
1. Charakteristika území a stavebního pozemku
p
i) přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, případně
přístupové trasy
j) zajištění vody a energie po dobu výstavby
3. Orientační údaje stavby
g) předpokládané zahájení výstavby
h) předpokládaná lhůta výstavby
C. Souhrnná technická zpráva
1.
Popis stavby
b) zhodnocení
h d
í staveniště
t
iště
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ČVUT PRAHA
Katedra technologie staveb

PD ZS – dle vyhl. 499/2006

Vyhl. 499/2006, příloha č. 1.
OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE
Pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení a k oznámení stavby …..
A. Průvodní zpráva
h)) předpokládaná
p p
lhůta výstavby
ý
y včetně popisu
p p
p
postupu
p
výstavby
E. Souhrnná technická zpráva
1.
Technická zpráva
a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané
úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a
mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště
b) významné sítě technické infrastruktury
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PD ZS – dle vyhl. 499/2006

Vyhl. 499/2006, příloha č. 1. - pokračování
c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění
staveniště apod.
d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích
osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou
schopností
p
p
pohybu
y a orientace
e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany
veřejných zájmů
f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících
objektů
g) popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení
h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska
bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
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ČVUT PRAHA
Katedra technologie staveb

PD ZS – dle vyhl. 499/2006

Vyhl. 499/2006, příloha č. 1. - pokračování
i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě
j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích
termínů
2. Výkresová část
a)) celková situace stavby
y se zakreslením hranice staveniště a
staveb zařízení staveniště
b) vyznačení přívodu vody a energie na staveniště, jejich
odběrných míst, vyznačení vjezdů a výjezdů na staveniště a
odvodnění staveniště
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PD ZS – dle vyhl. 499/2006

Vyhl. 499/2006, příloha č. 4
Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací
A. Průvodní zpráva
d) termín zahájení, doba trvání bouracích prací
h) vliv na okolí stavby
E. Zásady
y organizace
g
bouracích prací
p
1. Technická zpráva
b) obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště
d) opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob
e) stanovení podmínek pro provádění prací z hlediska
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
f) způsob ochrany a vymezení ohroženého prostoru
g) podmínky pro ochranu životního prostředí při odstraňování
stavby
h) orientační lhůty bouracích prací a přehled rozhodujících dílčích termínů
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ČVUT PRAHA
Katedra technologie staveb

PD technologie – dle vyhl. 499/2006

Vyhl. 499/2006, příloha č. 4 - pokračování
i) zajištění samostatných přívodů energií pro bourací práce
j) nakládání s odpady podle jednotlivých druhů, jmenovitě s
nebezpečným odpadem a způsob jeho dopravy, recyklace a
uložení (plán nakládání s odpadem)
2. Situace
v měřítku 1:1000 nebo 1:500 s vyznačením vjezdů, výjezdů, ochranných opatření
(protihlukové stěny, zabezpečení nezpevněných cest), návrh dopravně
inženýrských opatření
F. Dokumentace odstraňovaných staveb
2. Technologie bouracích prací
2.1. Technická zpráva
e) technologický postup bouracích prací, které by mohly mít
vliv na stabilitu vlastní konstrukce, resp. konstrukce
sousedních staveb
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ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ je souhrn všech trvalých i dočasných objektů a
výrobních i nevýrobních prostředků budovaných nebo umísťovaných na staveništi i
mimo ně, které slouží pro účely stavebního provozu.
ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ ZS (ne vše se provádí u všech staveb)
OBJEKTY

ZAŘÍZENÍ

STROJE

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

PROVOZNÍ

VÝROBNÍ

SOCIÁLNÍ A
HYGIENICKÉ

ZAŘÍZENÍ PRO
OCHRANU A
BEZPEČNOST

VÝROBNY SMĚSÍ

ŠATNY, PŘÍSTŘEŠKY

KOMUNIKACE A
OBJEKTY NA NICH

VÝROBNY DÍLCŮ

HYGIENICKÁ
ZAŘÍZENÍ

SKLADY, SKLÁDKY,
PŘEDMONTÁŽNÍ
PLOCHY

PŘÍPRAVA
VÝZTUŽE, DÍLCŮ

JÍDELNY A
KUCHYNĚ

KANCELÁŘE

UBYTOVNY

ENERGETICKÉ
ZDROJE A ROZVODY

ZAŘÍZENÍ SLUŽEB
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PODROBNÉ ROZDĚLENÍ ZS
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

PROVOZNÍ ZS

MIMOSTAVENIŠTNÍ

STAVEBNÍ
DVORY

DOPLŇUJÍCÍ ZS

STAVENIŠTNÍ

SOCIÁLNÍ ZS

STAVENIŠTNÍ

SPRÁVA A
ADMINISTRATIVA

ROZVODY
O O

PŘÍPRAVNÉ
PROVOZY

DOPRAVA

OBJEKTOVÉ
É

ÚSEKOVÉ

MIMOSTAVENIŠTNÍ

V UBYT.
PROSTORU

PODNIKOVÉ

POMOCNÉ
VÝROBNY
CENTRÁLNÍ

SKLÁDKY A
SKLADY

PŘÍSTŘEŠKY,
ŠATNY,
UMÝVÁRNY,
JÍDELNY,
KUCHYNĚ

SERVISNÍ

UBYTOVNY,
SPOLEČENSKÁ A
REKREAČNÍ
ZAŘÍZENÍ
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PODROBNÉ ROZDĚLENÍ SOCIÁLNÍHO ZS

ZS SOCIÁLNÍ

MIMOSTAVENIŠTN
Í

STAVENIŠTNÍ

OBJEKTOVÉ

ÚSEKOVÉ

CENTRÁLNÍ

V DOSAHU
STAVBY

PŘÍSTŘEŠKY

ŠATNY,,
UMÝVÁRNY

ZÁVODNÍ KUCHYNĚ

ZÁCHODY

JÍDELNY

UBYTOVNY

KANTÝNY A
PRODEJNY

LÉKAŘSKÉ OŠETŘOVNY

SLUŽBY

SPOLEČENSKÁ A REKREAČNÍ
ZAŘÍZENÍ

PODNIKOVÉ

INTERNÁTY
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PODROBNÉ ROZDĚLENÍ DOPLŇUJÍCÍHO ZS
ZS DOPLŇUJÍCÍ

STAVEBNÍ
ROZVODY

STAVEBNÍ
DOPRAVA

OBJEKTY

PLOCHY

KOMUNIKACE
DRÁHY

DOPR.
PROSTŘEDKY

EL ROZVODY VN

GARÁŽE

PARKOVIŠTĚ

CESTY

AUTOMOBILY

TRAFOSTANICE

OPRAVNY,
SERVIS

UMÝV. DOPR.
PROSTŘ.

VLEČKY,
DRÁŽKY

VOZY, VOZÍKY

VÁHY

ODSTAVNÉ
KOLEJE

JEŘ.
Ř DRÁHY
Á

JEŘÁBY
ŘÁ

ČEKÁRNY

STANICE
AUTOBUSŮ

LANOVKY

VOZÍKY
LANOVÉ

EL ROZVODY NN
KOTELNY
ROZVODY TEPLA
ROZVODY
STL.VZDUCHU

ČERPÁNÍ
POH. HMOT
POH

ROZVODY VODY
ODKANALIZOVÁ
NÍ
ČISTÍCÍ STANICE
OPLOCENÍ
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Náklady na zařízení staveniště byly dříve stanoveny závazně
procentní sazbou.
sazbou Po roce 1990 jsou součástí nabídkové ceny,
ceny
většinou jako VRN (vedlejší rozpočtové náklady). Zahrnují
nejčastěji:
•
•
•
•
•
•

k
kanceláře
lář řídí
řídících
í h pracovníků
íků stavby,
t b případně
ří d ě vrátnice
át i
sociální objekty pro pracovníky stavby
údržbářské objekty, sklady, dílny, garáže, apod.
cesty a zpevněné plochy pro skladování materiálů
oplocení nebo jiné zabezpečení díla
rozvody vody, kanalizace a energií po staveništi

Je zapotřebí pokrýt všechny náklady na
a) zřízení, údržbu a následnou demontáž těchto objektů, jsou-li v rámci
zařízení staveniště vybudovány jako objekty dočasné
b) nezbytné úpravy trvalých objektů, sloužících jako dočasné zařízení
staveniště a jejich následné uvedení do původního stavu
j
či jiných
j ý plateb
p
za použití
p
objektů
j
jiného
j
vlastníka,,
c)) úhradu nájemného
pokud jsou tyto objekty využívány jako zařízení staveniště a jejich
uvedení do původního stavu. Taktéž dočasný zábor pozemků veřejného
prostranství, zejména v městských aglomeracích.
Technologie staveb 1
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ZÁKLADNÍ PRINCIPY PROJEKTOVÁNÍ ZS
2 protichůdné požadavky
a) Plynulost procesu výstavby vyžaduje určitý prostor pro skladování materiálů,
umístění hlavních strojů a výroben, staveništní komunikace, sociální zařízení a
administrativu staveniště.
b) Ekonomika podniku vyžaduje, aby projekt zařízení staveniště byl koncipován tak,
aby tyto prostory byly co nejmenší a nejlevnější.
Podklady pro projekt zařízení staveniště:
• projektová dokumentace stavby, včetně situace
• rekognoskace
k
k
místa
í t budoucí
b d í stavby
t b
• technologický rozbor a časový plán stavby
• graf potřeby pracovníků v čase, příp. i po profesích
• množství produktu významných stavebních procesů
• nejvýznamnější stavební hmoty a přehled jejich potřeby v čase
• přehled významných strojů popř. výroben s potřebou energie
• hmotnost nejvýznamnějších materiálů a strojů
• detailní průzkum budoucího staveniště
• průzkum ploch, které bude nutno zabrat mimo vlastní staveniště
Technologie staveb 1
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ZÁKLADNÍ PRINCIPY PROJEKTOVÁNÍ ZS
1. Určení primárního směru postupu výstavby (proti směru hlavního
dopravního toku mimostaveništní dopravy)
2. Určení stávajících objektů, které je možné pro ZS využít, určení nutných
záborů ploch mimo vlastní staveniště
3. Rozmístění hlavních strojů (rýpadel, souprav pro speciální zakládání,
jeřábů, výtahů) a výroben (betonáren, maltáren, armoven atd.)
navržených v technologickém rozboru
4. Rozmístění pomocných strojů a zařízení, krytých skladů a otevřených
skládek pro maximální využití hlavních strojů
5 Řešení
5.
Ř š í způsobu,
ů b směru
ě a toku
t k staveništní
t
išt í d
dopravy, včetně
č t ě návrhu
á h
dočasných (staveništních) komunikací, popř. využití podkladních vrstev
stavěných komunikací pro dopravu materiálu a prefabrikovaných prvků
na skládk
skládky a místo výstavby
ýsta b včetně
četně případných vykládacích
kládacích či
překládacích zařízení
6. Návrh umístění kanceláří pro vedení stavby, vrátnice, zkušeben, dílen,
staveništních buněk,
buněk zasedací místnosti
místnosti, sociálního zařízení a sanitárních
instalací na volných plochách blízko staveništních komunikací (s
možností využití stávajících, nebo stavěných objektů)
Technologie staveb 1
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ZÁKLADNÍ PRINCIPY PROJEKTOVÁNÍ ZS

7. Stanovení potřebných energetických zdrojů a návrh inženýrských sítí
pro ZS (vodovod
(vodovod, kanalizace
kanalizace, elektro,
elektro osvětlení ZS,
ZS topení,
topení parovod,
parovod
zařízení pro mytí vozidel), s možností využití stávajících nebo
stavěných sítí
8. Návrh mimostaveništních dílen, skladů a skládek, výroben a
sociálního zařízení
9. Stanovení bezpečnostních opatření, protipožárních opatření a
y proti
p
krádežím. Zimní opatření.
p
ochrany
10. Tvorba časového plánu výstavby zařízení staveniště a jeho
odstranění po skončení stavby a zahrnutí tohoto plánu do
dokumentů přípravy a řízení stavby
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ZÁKLADNÍ PRINCIPY PROJEKTOVÁNÍ ZS

Hlavní zásady pro umístění skladů a skládek
• Dopravní vzdálenost od místa výroby ke skládce by měla být co nejkratší,
zejména na staveništi, neboť staveništní doprava je obvykle daleko pracnější a
nákladnější než mimostaveništní doprava.
• Snažíme se vyloučit zbytečnou dopravu a jakékoli překládání materiálu z jedné
skládky na druhou. Sklady a skládky musí být umístěny v dosahu zdvihacího
p
prostředku.
• Při určení směru dopravy se snažíme využít terénních svahů, pokud je to možné.
• Pro různé druhy materiálu určujeme správný způsob skladování (otevřené skládky,
či uzavřené sklady), vhodné velikosti skládek vzhledem k časové potřebě
materiálů a možnosti jejich dopravy v průběhu stavby a správnou mechanizaci pro
obsluhu skladů a skládek.
• Sklady a skládky jsou navrhovány pro nezbytně nutné zásoby a snažíme se
skladovat materiál po co nejkratší dobu.
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ZÁKLADNÍ PRINCIPY PROJEKTOVÁNÍ ZS

Hlavní zásady pro umístění skladů a skládek
Sklady a skládky jsou umísťovány
• co nejblíže k stálým nebo dočasným komunikacím
• co nejblíže
jblíž k místu
í t výroby
ý b ((stavění)
t ě í)
• v dosahu zdvihacího prostředku
• tak, aby nenarušovaly dopravní toky
• v místech,
místech kde práce prováděné pod úrovní terénu byly již dokončeny,
dokončeny
nebo kde se tyto práce neprovádějí
• v místech, kde nejsou nutné terénní úpravy, nebo jsou potřebné
minimálně
• v bezpečných vzdálenostech od železnic, silnic a budov z hlediska
bezpečnostních předpisů (skladování výbušnin ap.)
• aby nenarušovaly stavební výrobu
• tak, aby nutné zábory ploch byly co nejmenší
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SKLADY A SKLÁDKY
Sklady a skládky navrhujeme:
• volné
- zpevněné
p
- nezpevněné
• přístřešky
• uzavřené sklady
- nezateplené
- zateplené
- temperované
- netemperované
Plocha SKLADŮ A SKLÁDEK je určena dle plochy určené pro stavbu
(dl možností),
(dle
ž tí) rychlostí
hl tí a způsobu
ů b výstavby,
ý t b místem,
ít
kt
kteréé jje k di
dispozici,
i i
dle prostředku pro manipulaci (jeřáb) a ostatními místními podmínkami.
Vlastní dimenzování je uvedeno v literatuře.
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SKLADY A SKLÁDKY – ukázka označení volných ploch
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STAVENIŠTNÍ ROZVODY

STAVENIŠTNÍ ROZVODY (rozdělení):
• elektrické
l k i ké rozvody
d vysokého
kéh napětí
ěí
• trafostanice
• elektrické rozvody nízkého napětí
• kotelny
• rozvody tepla
• rozvodyy stlačeného vzduchu
• odkanalizování
• jímky (fekální a odpadní vody)
• čisticí stanice
• vodovody
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ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠTĚ VODOU - zásady
Pro staveništní provoz je třeba voda:
• užitková (práce betonářské
betonářské, zednické
zednické, staveb
staveb. stroje
stroje, sociální zařízení
ap.)
• pitná (kuchyně, umývárny)
• požární
Určujeme:
• vodní zdroj
• spotřebu vody pro jednotlivá pracoviště
• jakosti používaných vod
provizorní rozvody,
y, pokud
p
jsou
j
nutné
• p
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ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠTĚ VODOU - návrh
Určení spotřeby
p
y vody
y jje součet měrných
ý spotřeb
p
vody,
y, které ppřipadají
p j na
práce prováděné v období maximálního výkonu. Pro určení spotřeby vody
pro sociální zařízení vycházíme z grafu potřeby pracovníků na staveništi v
období maximálního výkonu.

Qn =
kde

Pn • k n
t • 3600

[l/sec]

Qn - vteřinová spotřeba vody
Pn - spotřeba vody [l] na den, směnu a p. z tabulek
kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu (z
tabulek)
b l k)
t - doba odběru vody (1směnný provoz 8 - 10 hod,
2směnný 16 hod, soc. účely celý den - 24 hod)
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ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠTĚ VODOU - tabulky
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ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠTĚ VODOU – požární voda

Protipožární zajištění vody z hydrantů staveništního rozvodu není nutné,
je-li v dosahu vodoteč, vodní plochy, příp. záložní nádrže, do vzdálenosti
200 m, o vydatnosti min. 3,3 l/sec po dobu 1 hodiny (např. nádrž 12 m3)
místo 1 hydrantu.
Q=V.N
Kde

Q - celkové množství požární vody v l/sec
V - potřeba požární vody z tab. 1
N - součinitel z tab. 2
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ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠTĚ VODOU – požární voda - tabulky
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SOCIÁLNÍ ZS – návrh - tabulky
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SOCIÁLNÍ ZS – návrh – možnost řešení
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PROVOZNÍ ZS – návrh - tabulky
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PROVOZNÍ ZS – návrh – možnosti řešení
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PROVOZNÍ ZS – návrh – možnosti řešení
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NĚKTERÉ ZÁSADY ŘEŠENÍ – příklad – POHYB NA STAVENIŠTI

k vykládce
á
manipulátorem
vrátek
čerpadlo
betonu

pohyb
domíchávače

věžový
jeřáb

stavební
výtah
manipulátor

dosah jeřábu

k vykládce jeřábem
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NĚKTERÉ ZÁSADY ŘEŠENÍ – příklad – POHYB NA STAVENIŠTI

PROVOZNÍ VOZIDLA A ZAŘÍZENÍ
• Pohybují se vozidla v jiném prostoru než chodci?
Pokud ne,
1. snažíte se jje co nejvíce
j
od sebe oddělit?
2. informujete osoby o existujících problémech a jak si mají
počínat?
3. umísťujete varovné značení?
• Je dostatečný volný prostor pro otáčení
a manévrování stavebních strojů?
• Je možné zabránit couvání vozidel,
vozidel
například jednosměrným provozem,
a pokud ne využitím řádně proškolených
signalizujících
i li jí í h osob?
b?
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NĚKTERÉ ZÁSADY ŘEŠENÍ – příklad – ELEKTRO
ELEKTRICKÝ
Ý PROUD A DALŠÍ
ŠÍ ROZVODY
• Je před zahájením práce staveniště řádně vybaveno potřebnými
provozními službami a zjistil jste také, zda tam jsou nějaké sítě
(např. kabely pod proudem, přívody plynu) a pokud to bylo nutné
učinil opatření, aby se zabránilo ohrožení lidí?
• Používáte nářadí a zařízení pracující na základě nízkého napětí,
např.
ř nářadí
ář dí nebo
b systémy
é
s pohonem
h
na bbaterii?
ii?
• Jsou kabely a vodiče chráněny před poškozením?
• Jsou všechny přípojky k systému řádně instalovány
a používají
po ží ají se vhodné
hodné zásuvky
ás k a zástrčky?
ástrčk ?
• Kontrolují uživatelé na staveništi všechno nářadí a zařízení
vizuálně i co do funkce, kontroluje a zkouší toto nářadí a zařízení
v pravidelných intervalech kompetentní osoba?
• Bylo zjištěno, kde se nacházejí pod povrchem rozvody plynu
a elektřiny (např. na základě plánů nebo pomocí lokátoru), byly
řádně vyznačeny a učinil jste opatření pro bezpečnou práci?
• Tam, kde jsou vodiče elektrického proudu nad zemí, byl
přerušen přívod proudu nebo učiněna jiná předběžná opatření,
například pomocí vhodného značení?
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NĚKTERÉ ZÁSADY ŘEŠENÍ – příklad – ELEKTRO
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NĚKTERÉ ZÁSADY ŘEŠENÍ – příklad – POŽÁR
POŽÁRNÍ OCHRANA
• Udržuje se množství hořlavých materiálů, tekutin
a plynů na minimální úrovni?
• Jsou hořlaviny řádně uskladněny?
• Jsou tlakové nádoby s hořlavým plynem po skončení
směny vždy vráceny do řádně větraného skladu?
• Je v místech, kde jsou uskladněny
nebo kde se používají
po ží ají hořlavé
hořla é plyny
pl n a kapaliny,
kapalin
zakázáno kouření a neexistují tam jiné zdroje vznícení?
• Jsou tlakové nádoby a s nimi spojené hadice
a zařízení řádně
d udržované
d
a v dobrém
d b
stavu?
• Když se tlakové nádoby nepoužívají,
jsou ventily řádně zajištěny?
• Odstraňuje se pravidelně hořlavý odpad a uskladňuje se
ve vhodných nádobách nebo kontejnerech?
• Jsou všude vhodné hasicí ppřístroje?
j
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NĚKTERÉ ZÁSADY ŘEŠENÍ – příklad – SOCIÁLNÍ ZS
SOCIÁLNÍ A SANITÁRNÍ VYBAVENÍ
• Jsou všechny záchody dostupné (ev. na podlaží), jsou
udržovány v čistotě a řádně osvětlené?
• Jsou k dispozici umývárny s tekoucí teplou a studenou vodou?
• Je k dispozici místo, kde je možné se osušit, převléknout a
uschovat si oděv?
• Mají
M jí zaměstnanci
ět
i k dispozici
di
i i pitnou
it
vodu?
d ?
• Může se k sociálnímu a sanitárnímu vybavení snadno a
bezpečně dostat každý pracovník?
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Přednáška 4 - Provádění a stavební management I

ELEKTRO - staveništní rozvody
STAVENIŠTNÍ ROZVODY (rozdělení):
• elektrické
l kt i ké rozvody
d vysokého
kéh napětí
ětí
• trafostanice
• elektrické rozvody nízkého napětí
• kotelny
• rozvody tepla
• rozvodyy stlačeného vzduchu
• odkanalizování
• jímky (fekální a odpadní vody)
• čisticí stanice
• vodovody
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ELEKTRO - ZS
Podklady:
• situace ZS
• p
předběžná
edbě á rozvaha
o a a o odbě
odběru
u jakožto
ja o to podkladu
pod adu k jednání
jed á s
rozvodnými závody o připojení na síť
• možnosti využití budoucích definitivních zařízení pro ZS
pořadí důležitosti jednotlivých
j
ý odběrných
ý míst
• určení p
• určení užitého napětí (VN - 22 kV, VN - 6,3 kV, VN 35 kV, NN - 400/230
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ELEKTRO - ZS
Postup při vypracování projektu elektrických rozvodů na staveništi
1. Určení druhu spotřebičů, jejich množství a příkonu:
a) provozní - elektromotory, svářecí agregáty, topidla aj.
b) osvětlení - vnější a vnitřní
2. Stanovení maximálního zdánlivého příkonu:

S=
kde

Pjm • β
cos ϕ

=

P
cos ϕ

P - maximální současný činný příkon (kVA)
Pjm - součet jmenovitých příkonů všech spotřebičů (kVA)
S - maximální současný zdánlivý příkon (kVA)
β - průměrný součinitel náročnosti (elektromotory - 0,6 0,75, venkovní osvětlení - 1, vnitřní osvětlení 0,8)
cos ϕ - průměrný účiník spotřebičů (0,5 - 0,7)
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ELEKTRO - ZS

2. Stanovení maximálního zdánlivého příkonu - upraveno:
S = K/cos μ (β1 * ΣP1 + β2* ΣP2 + β3 * ΣP3)

[kVA]

S maximální současný zdánlivý příkon (kVA)
K koeficient ztrát napětí v síti (1,1)
β1 průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7)
(0 7)
β2 průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0)
β3 průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8)
cos μ
průměrný účiník spotřebičů (0,5 – 0,8)
P1 součet štítkových výkonů elektromotorů (kVA)
P2 součet výkonů venkovního osvětlení (kVA)
P3 součet výkonů
ý
vnitřního osvětlení a topidel
p
((kVA))
3. Stanovení velikosti transformátoru
přenosné transformátory stožárové (cca 50 - 250 kVA)
převozné transformátory (cca > 250 kVA)
Snažíme se umístit transformátor do těžiště odběru (minim. ztrát) – do
400 m!
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ELEKTRO - ZS
Spotřeba el. na vnitřní osvětlení

NÁZEV MÍSTNOSTI

CELKOVÉ
STŘEDNÍ
OSVĚTLENÍ
[lux]

MĚRNÝ
VÝKON NA 1
m2 PODLAHY
[W]

Dílny pro přípravu betonu a malty

10

5

Dílny na armaturu

50

13

Dílny na zpracování dřeva (kromě
sušáren)

50

13

Sušárny na dřevo

10

5

Dílny na řezání dřeva

20

8

Natěračské dílny

50

13

Mechanické dílny

50

13

K
Kancelářské
lář ké místnosti
í t
ti

75

20

Umývárny, šatny, záchody, koupelny

30

10

Uzavřené sklady

5

3
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ELEKTRO - ZS
CELKOVÉ osvětlení
MĚRNÝ
Spotřeba el. na venkovní
STŘEDNÍ
OSVĚTLENÍ
[lux]

DRUH PRACÍ

VÝKON NA 1
m2 PODLAHY
[W]

Zemní práce při ručním výkopu

3

0,5

Zemní práce mechanizované

5

0,8

Betonářské práce při ručním
betonování

3

0,5

Betonářské práce mechanizované

5

0,8

Zednické práce

5

0,8

Provádění pilot a zvláštní zakládání

2

0,3

Montáž a svařování ocelových
konstrukcí

15

24
2,4

Osvětlení hlavních cest pro vozy a
pěší

0,5

500 W na 100
m

O ětl í ostatních
Osvětlení
t t í h cestt pro vozy a
pěší

0,2

300 W na 100
m

Bezpečnostní osvětlení

0,1

200 W na 100
m
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ELEKTRO - ZS
O i t č í příkony
Orientační
řík
strojů
t jů – zjistit
ji tit sami!!!
i!!!
ORIENTAČNÍ
PŘÍKON [kW]

STROJ, MECHANIZMUS
Jeřáby a výtahy
Jeřáby lehké (do maximální nosnosti 3 t a vyložení do 20 m)

5 – 18

Jeřáby střední (do max. nosnosti 5 t, vyložení do 25 m)

13 – 30 kW

Jeřáby těžké (max. nosnost > 5 t, vyložení do 50 m)

20 – 150 kW

Jeřáb věžový MB 120

51

Portálovýý jjeřáb nosnost 2 x 5 t

43

Jednoplošinový výtah do výše 25 m - nosnost 500 kg

4,1

Jednoplošinový výtah do výše 25 m - nosnost 1000 kg

7,5

Osobonákladní výtah nosnost 2000 kg, výška do 200 m

40

Čerpadla
Nízkotlaké čerpadlo h 25 m, potrubí

∅ 60 mm 21 m3/h
5

Nízkotlaké čerpadlo h 25 m, potrubí

∅ 80 mm 35 m3/h

Čerpadlo na čerstvý beton, ∅ 150 mm, h 12 m,výkon 16

9

m3/h

18,5
,
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ELEKTRO - ZS
O i t č í příkony
Orientační
řík
strojů
t jů – zjistit
ji tit sami!!!
i!!!
ORIENTAČNÍ
PŘÍKON [kW]

STROJ, MECHANIZMUS
Čerpadlo malty o výkonu

1 m3/h

13
1,3

Čerpadlo malty o výkonu

m3/h

7,5

6

Omítací stroj (kromě kompresoru)

3

Kompresory na stlačený vzduch
Jednostupňový stabilní o výkonu

17

2,2 až 3,0 m3/min.

22

3,1 až 3,9 m3/min.

28

4,0 až 4,9 m3/min.

32

5,0 až 5,9 m3/min.

44

6,0 až 6,9 m3/min.

50

7,0 až 7,9 m3/min.
Dvoustupňový stabilní o výkonu

55

8,0 až 8,9 m3/min.

66

9,0 až 10,9 m3/min.
11,0
až 12,9 m3/min.

75
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ELEKTRO - ZS
Postup při vypracování projektu elektrických rozvodů na staveništi
4. Určení přívodu od stávajícího zdroje k trafostanici nebo
rozvaděči s hlavním měřením odběru a hlavním vypínačem
(přístup pracovníků rozvodných závodů)
5. Určení vnitrostaveništního rozvodu VN a NN
Druhy rozvodů:
- volné vodiče na stožárech ((nízké náklady,
y, nevhodné v dosahu
jeřábů)
- závěsný kabel (vyšší náklady, ochrana před dotykem)
y
náklady,
y nutnost vybírat
y
trasu s
- podzemní kabelové vedení ((vyšší
ohledem na možné poškození)
Na trasu rozvodu navazují daná odběrná místa (rozvaděče), z nichž
jsou napájeny jednotlivé spotřebiče
6. Návrh a posouzení vodičů VN a NN a rozvaděčů
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ELEKTRO - ZS
Podle způsobu
p
instalace rozdělujeme
j
transformátory
yp
používané na staveništi
takto:
•
přenosné transformátory o výkonu 100 kW, 160 kW, 250 kW a 400kW, které
mohou být osazeny na ocelových stožárech nebo železobetonových či
dřevěných sloupech, případně na silničních panelech,
•
mobilní na pojízdném podvozku s výkonem 100 až 400 kW,
•
stabilní, vybudované jako jeden z objektů budoucí stavby
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ELEKTRO - ZS – to máte umět
Podle napětí
p vodiče proti
p
zemi rozeznáváme:
a) rozvody malého napětí (mn),
b) rozvody nízkého napětí (nn),
c) rozvody vysokého napětí (vn),
d) rozvody velmi vysokého napětí (vvn),
e) rozvody zvlášť vysokého napětí

nn - 230/400 V (fázové/sdružené),
vn - 6, 10, 22, 35 kV (sdružené),
vvn - 110, 220 kV (sdružené),
zvn - 400, 750, 1 150 kV (sdružené).
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ELEKTRO - ZS
Střídavé
S
říd é sítě
í ě dělíme
dělí podle
dl účelu
úč l takto:
k
a) nadřazené sítě zvn 400 kV - přenášejí elektrickou energii mezi centry výroby a
spotřeby v celostátním měřítku.
b) přenosové
přenoso é sítě vvn
n 110 kV a 220 kV - přenášejí velké
elké výkony
ýkon z výroben
ýroben do
nadřazené soustavy,
c) distribuční sítě vn 22 kV a 35 kV - přenášejí elektrickou energii z elektrárny nebo
rozvodny do místa spotřeby; jsou zásobeny ze soustavy vvn;
d) průmyslové sítě vn 3 x 6 kV, 3 x 10 kV a nn 3 x 230/400 V, 3 x 660 V; jsou
zásobeny přes transformační stanice ze sítí vn,
e) sekundární sítě 3 PEN 50 Hz,
Hz 400 V; zásobují elektrickou energií obyvatelstvo.
obyvatelstvo
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ELEKTRO - ZS - VN
Stožárový (sloupový) transformátor

Rozvodd vn 22 kV
R
neizolovanými vodiči
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ELEKTRO - ZS - VN
Rozvod VN v zemi. Kabely uloženy v pískovém loži. Krytí kabelů 22 kV bude provedeno
betonovými deskami (cihla) nebo PVC
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ELEKTRO - ZS – VN/NN
Ki k pro trafostanici
Kiosek
f
i i – ukázka
ká k prefabrikovaného
f b ik
éh skeletu
k l pro stavbu
b trafostanic
f
i 22/0,4
22/0 4 kV s
výkonem trafa do 630 kVA
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ELEKTRO - ZS – NN
Uká k - staveništní
Ukázka
iš í elektroměrový
l k
ě ý rozvaděč
děč krytí
k í IP 44
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ELEKTRO - ZS – NN - krytí
IP 12XY1
První číslice popisuje stupeň ochrany osob před nebezpečným dotykem a stupeň ochrany
zařízení před vniknutím cizích ředmětů.
D há číslice
Druhá
čí li popisuje
i j stupeň
t ň ochrany
h
před
ř d vniknutím
ik tí vody.
d
X - přídavné písmeno (nepovinné). Udává stupeň ochrany osob před dotykem nebezpečných
částí, je-li skutečná ochrana osob před dotykem nebezpečných částí vyšší než ochrana, kterou
udává první charakteristická číslice
číslice, nebo je-li
je li první charakteristická číslice nahrazena
písmenem X. Může nabývat hodnot A, B, C nebo D.
Y - doplňkové písmeno (nepovinné) se používá k doplňkovým informacím, doposud
používaná písmena jsou H,
H M,
M S,
S W.
W
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ELEKTRO - ZS – NN – druhy krytí
První číslice v označení
stupně krytí

Stupeň krytí
před nebezpečným
dotykem

před vniknutím cizích předmětů

IP 0x

bez ochrany

bez ochrany

IP 1x

dlaní

velkých = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 50 mm

IP 2x

prstem

malých = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 12,5 mm

IP 3x

nástrojem

drobných = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 2,5 mm

IP 4x

nástrojem

velmi drobných = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 1 mm

IP 5x

jakoukoli pomůckou

prachu částečně = ochrana před prachem

IP 6x

jakoukoli pomůckou

prachu úplně = prachotěsné (prach nesmí narušit činnost elektrického
zařízení)

Druhá číslice v označení
stupně krytí

Stupeň krytí před vniknutím vody

IP x0

bez ochrany

IP x1

kapající = ochrana před kapkami vody dopadajícími svisle

IP x2

kapající při sklonu do 15° = ochrana před kapkami vody dopadajícími pod úhlem do 15° od svislice

IP x3

šikmo dopadající = ochrana před deštěm dopadajícím pod úhlem do 60° od svislice

IP x4

stříkající
ří
í í = ochrana před
ř
stříkající
ří
í í vodou dopadající
í í v libovolném
é směru
ě

IP x5

tryskající v libovolném směru = ochrana před tryskající vodou

IP x6

při vlnobití = ochrana před intenzivně tryskající vodou a vlnobitím

IP x7

při ponoření = ochrana před dočasným ponořením do vody (omezeno tlakem a časem)

IP Technologie
x8
při trvalém
ponoření pod tlakem = ochrana při trvalém ponoření do vody (případná vniklá voda nesmí
staveb
1
narušit činnost elektrického zařízení)
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ELEKTRO - ZS – vlastní zdroje
Vlastníí zdroje
Vl
d j elektrické
l k i ké energie
i používáme
ží á pouze tam, kde
kd neníí možnost
ž
napojení
j í na
elektrickou rozvodnou síť, nebo u spotřebičů, které svou spotřebou, napětím či
frekvencí neumožňují napojení na rozvodnou síť. Pro nižší příkony se dodávají
jednofázové nebo třífázové benzínové agregáty, pro příkony vyšší pak třífázové
dieselagregáty. Pro speciální spotřebiče se dodávají agregáty vyráběné speciálně
p , vyšší
y frekvenci či kombinaci obou.staveništní
k tomuto účelu. Jedná se o nižší napětí,
elektroměrový rozvaděč
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ELEKTRO - ZS – značení
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Umístění věžového jeřábu na stavbě

dosah ramene
otáčení věže

okraj výkopu
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Přednáška 4 - Provádění a stavební management I

Svislá
doprava
Jeřáby,
výtahy,
vrátky,
plošiny
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Budeme se zabývat některými prostředky pro svislou (a kombinovanou) dopravu
Základní možnosti svislé (a kombinované) dopravy
R
Rampy,
schodiště,
h diště žebříky
ž břík
Vrátky, kladkostroje apod.
Lávky a plošiny
Výtahy
Jeřáby
y
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ZS – nastudovat:
- Nařízení vlády 591/2006 Sb.
- Nařízení vlády 362/2005 Sb.
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Schodiště,, žebříkyy
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Některé druhy žebříků

Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební

Některé druhy žebříků - NV 362/2006 Sb.
III. Používání žebříků
ý použit
p
pro
p práci
p
ve výšce
ý
pouze v ppřípadech,
p
p
, kdyy použití
p
jjiných
ý
1. Žebřík může být
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.
2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v
každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu.
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní
právní
á í předpisy
ř d i nestanovíí jinak
ji k10).
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba.
5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému
použití
žití výrobcem
ý b
určen.
č
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Některé druhy žebříků - NV 362/2006 Sb.

66. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou
pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě
přidržet Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5
přidržet.
2 5 : 1,
1 za příčlemi musí být volný prostor
alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6
m.
7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosný
žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak,
aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou
pprovazových
ý žebříků zajištěn
j
pproti posunutí
p
a rozkývání.
ý
Provazovýý žebřík může být
ý používán
p
pouze pro výstup a sestup.
8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním
nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající
účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny
proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu
zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat.
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Některé druhy žebříků - NV 362/2006 Sb.

9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za
kt
kterou
se u žebříku
ž břík opěrného
ě éh považuje
ž j vzdálenost
dál
t chodidel
h did l nejméně
j é ě 0,8
0 8 m, u dvojitého
d jitéh
žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce.
10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než
5 m,
m zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky.
prostředky
11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání.
12. Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna zaškolenými
zaměstnanci pohybují-li se po ploše,
zaměstnanci,
ploše kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku.
žebříku
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Vyběr žebříku - jak se rozhodnout pro správnou výšku žebříku:
1. Zjistit nejvyšší místo, kde budeme pracovat (okap např.)
2. Stanovit si přibližnou vertikální výšku do tohoto bodu sčítáním vzdálenosti A,B a/nebo C,
která může být změřena uvnitř domu. Tato naměřená přibližná vertikální výška odpovídá výšce
roztaženého žebříku, který potřebujete. Lépe změřit – laser
3. Vybrat vhodný žebřík. Doporučuje se vybrat žebřík nejbližší velikosti přes (nad) požadovanou
výšku. Pokud budeme přelézat (sestupovat) ze žebříku na sekundární plochu (např. lešení nebo
střechu) musíte zajistit, aby žebřík sahal 1.1 m nad výstupní plochu.
Evropský standard pro schůdky a žebříky - EN 131
= Max
M pracovníí zátěž
átěž 150kg.
150k
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Vrátky, kladkostroje apod - vrátek
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Vrátky, kladkostroje apod - vrátek
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Vrátky,
páko é zdvihadlo
d ihadlo
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Lávky a plošiny - závěsná plošina
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Lávky
y a pplošiny
ylávka pojízdná a
šikmá plošina s
možností zalomení
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Lávky a plošiny –pojízdné montážní plošiny
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Rozdělení výtahů
• Nákladní- pouze pro přepravu materiálu
• Osobonákladní – osoby + náklad
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Složení
výtahu
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Montáž
kotvení
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PŘIPEVNĚNÍ KOTEV K BUDOVĚ

Kotvy jsou připevněny ke stavbě pomocí šroubů, podložek a matic do děr vyvrtaných do
ocelových nosníků, do betonových prvků nebo jiných pevných stavebních konstrukcí.
Zabetonování kotevních armatur do konstrukce stavby musí být provedena v dostatečném
předstihu před montáží výtahu a to proto, aby beton zatvrdl a získal potřebnou pevnost. Beton
musí být kvalitní a dostatečně silný, tak aby přenesl síly od kotvení (viz. kapitola „Síly
v kotevních místech do budovy“).
J třeba
Je
ř b věnovat
ě
pozornost rozmístění
í ě í kotevních
k
í h armatur do
d správné
á é polohy
l h dle
dl typu kotvení.
k
í
Pokud je použit jiný druh šroubů jako jsou chemické kotvy nebo mechanické rozpínací
hmoždinky, je třeba zvolit schválený typ, který může být použit pro danou sílu v této aplikaci
s dostatečnou
d t t č
mírou
í
bezpečnosti.
b
č ti
Kompletní specifikace těchto druhů šroubů může být dána výrobcem, souhlas k jejich použití pro
danou aplikaci je vydán místními úřady.
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Základní požadavky na stavební jeřáby:
- rychlá
hlá montáž
áž a demontáž
d
áž pokud
k d možno
ž bez
b nároku
á k na pomocnéé prostředky
ř dk
- snadný transport
- malá náročnost na kvalitu jeřábové dráhy či terénu (dočasná konstrukce)
- nízká cena prodejní či cena pronájmu (zejména v ČR)

Základní druhy
stavebních jeřábů
v ČR
Jeřáby věžové
Jeřáby vozidlové
Jeřáby derikové
Jeřáby portálové
Technologie staveb 1
Jeřáby
lanové
ČVUT v Praze I Fakulta stavební I Katedra technologie staveb 11 122 I

Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.
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Pojízdný (či bez pojezdu) otočný věžový jeřáb:
- má značnou pracovní výšku
- má dostatečný půdorysný pracovní dosah

Podle základních technických ukazatelů členíme přibližně věžové jeřáby na:
Lehké (nosnost do cca 3 t, vyložení do cca 20 m)
Zejména pro obytné budovy do cca 5 podlaží a šířky cca 12 m

Střední (nosnost do cca 5 tt, vyložení cca 20 - 25 m)
Budovy do cca 12 podlaží a konstrukce z prefabrikátů

Těžké (nosnost do cca 50 t vyložení do cca 50 m a výška zdvihu do cca 80 m
Vysoké budovy
budovy, rozsáhlá administrativní či průmyslová výstavba
Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
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Části věžového jeřábu:
věž
výložník
podvozek

Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
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S otočnou věží a
kyvným výložníkem
Základní konstrukční
typy věžových
jeřábů

S otočnou věží
S vodorovným
výložníkem a kočkou

S neotočnou věží

Bez kotvení
Bez pojezdu

Do podloží
Uk
Ukotvený
ý

Podvozek věžových
jeřábů

Ke stavbě (věž)

Po jeřábové dráze
S pojezdem

Plovoucí (na pontonu)

Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební

Pásový (zřídka kolový)

I Katedra technologie staveb 11 122 I
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Varianty věžových jeřábů

Technologie staveb 1
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Věžový jeřáb s
vodorovným výložníkem
a kočkou a otočnou věží
včetně schématu nosnosti

Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební

Věžový jeřáb s vodorovným výložníkem a kočkou a neotočnou věží
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Vzájemné odstupy dvou věžových jeřábů

Technologie staveb 1
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Vzájemné odstupy dvou věžových jeřábů
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Osazení věžového jeřábu

Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební

Umístění jeřábové dráhy
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Schéma výstavby věžového jeřábu

Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební

I Katedra technologie staveb 11 122 I

Schéma výstavby
ý
y věžového jeřábu
j

1

2
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Schéma výstavby
ý
y věžového jeřábu
j

3
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Schéma výstavby
ý
y věžového jeřábu
j

4

5
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6

Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
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Schéma výstavby
věžového samovztyčitelného
jeřábu

Technologie staveb 1
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Schéma výstavby
věžového samovztyčitelného
jeřábu
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1

Technologie staveb 1
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Schéma výstavby věžového samovztyčitelného jeřábu

3

2

Technologie staveb 1
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Schéma výstavby věžového samovztyčitelného jeřábu

4

5

Technologie staveb 1
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Druh a typ jeřábu (včetně potřebného počtu) navrhujeme zejména z hlediska
Vodorovného a výškového dosahu (včetně event. pojezdu - délka jeřábové dráhy
a umístění - vzdálenost od objektu, komunikace, zatížení podkl. vrstev apod. )
Hmotnosti nejtěžšího břemene (včetně jeho polohy)
Výkonnosti (počet)
Ceny
y pronájmu
p
j
či koupě
p
Ostatních hledisek (doba nasazení, dostupnost, znalost obsluhy apod.)

Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
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Umístění věžového jeřábu dovnitř dispozice (vynechání stropní konstrukce, úprava základů)

Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
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Automobilový jeřáb má většinou teleskopický výložník
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Automobilový jeřáb má většinou teleskopický výložník
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Automobilový jeřáb má odlišnou
charakteristiku dosahu a nosnosti – na
obr. s nástavcem
Profily výložníku

Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební

I Katedra technologie staveb 11 122 I

Provádění a stavební management I
K 122
Katedra
technologie staveb

ZDĚNÍ
Ě Í
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1

K 122
Katedra technologie
g staveb

ZDĚNÍ
zdicí materiál

Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

malta

doprava

výroba

pomocné lešení

doprava

montáž

zabudování
demontáž
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Malty
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- vápenné

MV - obyčejné
MVJ – jemné
- vápenocementové MVC – obyčejné
MVCJ – jemné
j
é
MVCO – pro šlechtěné omítky
- vápenosádrové
MVS
- sádrové
MS
- cementové
MC – obyčejné
pro cementový
ýp
postřik
MCP – p
- speciální (tepelně izolační nebo
tenkovrstevné tmely)
y)
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Cihla plná velký formát
Min.přesah 0,25 x l
Modulové rozměry: 300 x 150 x 75mm

Váha cca 4,5kg

Přesné rozměry: 290 x 140 x 65
Ložná spára – 10mm, styčná spára 10mm

Paleta – 1200 x 800 mm

max. l/4

Technologie staveb 1
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Dutinové cihelné bloky
Systém Porotherm

Základní modul: délka n x 125mm, výška 250mm
Časté rozměry: délka 247mm, výška 238mm, tl.. obvod.zdivo
440mm 400 mm
440mm,
mm, 365mm.
365mm
Vyrábějí se také nízké bloky – výška 155mm

Min.0,4h

Mi přesah
Min.
ř h ve vazbě=
bě h x 0,4
0 4 ( a zároveň
á
ň minimálně
i i ál ě 40mm)
40
)
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Systém Porotherm

Vady
yp
projektu
j
(nevhodný
(
ý návrh):
)
• nedodržení modulace (půdorysně i výškově)
• chybné
y
kombinování materiálů (německý
(
ý x český
ý formát))
• nevhodné tvary pro daný výrobek
• velká druhovost výrobků (zdících i malt)
• nedořešení detailů (např. napojení na sloupy, příčky u stropu
apod.)
Technologie staveb 1
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Porotherm
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Porotherm
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Pórobetonové tvárnice
Hebel, Ytong
Modulové rozměry: dl. 500, 600mm

výška 250mm

Váha cca do 30kg

Tvárnice hladká

Syst. pero drážka

Ložné spáry – speciální malta – lepidlo, styčné spáry dtto nebo péro a
drážka bez malty

Technologie staveb 1

ČVUT v Praze I Fakulta stavební

I Katedra technologie staveb 11 122 I

zdění na tenkou vrstvu malty
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K 122
Katedra
technologie
staveb
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Zdě í z hlediska
Zdění
hl di k tloušťky
l šťk spáry
á
Přesné
ř é – 1 – 3 mm
Obyčejné - 8 – 15 mm
Hrubé – 30 – 50 mm
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K 122
Katedra technologie
g staveb
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malta

K 122
g staveb
Katedra technologie
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Doprava malty na zdění – z výrobny
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Zdění
Dopravní
p
pásmo

• Pásma

Materiálové pásmo
Pracovní pásmo

• Pracovní lešení
Technologie staveb 1
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Provádění a stavební management I

ZEMNÍ PRÁCE
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ZEMNÍ PRÁCE - třídy hornin 1
toto je neplatné – nesmíte odkázat na ČSN,
ČSN můžete
použít popis

-Horniny se třídí do 7 tříd těžitelnosti
podle obtížnosti jejich rozpojitelnosti.
rozpojitelnosti
PRVNÍ TŘÍDA - nejlehčeji těžitelná
SEDMÁ
Á TŘÍDA
ŘÍ
- nejhůře těžitelná

Technologie staveb 1
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ZEMNÍ PRÁCE – nová ČSN 73 6133
Návrh a provádění zemního tělesa pozemních
komunikací
Těžitelnost zemin
Pro stavby pozemních komunikací se stanovují 3 třídy těžitelnosti v závislosti na
pevnosti horniny a na průměrné
vzdálenosti
dálenosti diskontin
diskontinuit
it podle tab
tabulky
lk D
D.1:
1:
Třída I. Těžba je prováděna běžnými výkopovými mechanizmy (buldozery,
rypadla, ručně prováděné výkopy).
Třída II
II. Pro těžbu a rozpojování horniny je nutné použít speciální
rozpojovací mechanizmy (rozrývače, skalní
lžíce, kladiva). Lze použít i trhací práce, pokud je to z hlediska výsledné
fragmentace a/nebo hospodárnosti
výhodné.
Třída III. K rozpojování je nutné použít trhací práce. K rozpojování se mohou
použít kladiva, rozrývače nebo jiné
technologie, pokud by použití trhacích prací ohrozilo okolní stavby (obydlené
oblasti).
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ZEMNÍ PRÁCE – nová ČSN 73 6133
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ZEMNÍ PRÁCE – nová ČSN 73 6133
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ZEMNÍ PRÁCE - druhy vykopávek
maximální rozměr

DRUHY VYKOPÁVEK

je to hloubený výkop, jehož
největší šířka v úrovni
terénu je 2 m a který
nesplňuje
lň j podmínky
d í k pro
určení šachet.

RÝHA
(ZÁŘEZ šířka > 2 m)
max. plocha 36 m2

je to hloubený výkop,
výkop jehož největší půdorysná plocha je 36m2 a
jeho hloubka je největším rozměrem.

ŠACHTA

je to hloubený výkop, který
máá hodnotu
h d t poměru
ě délky
délk k
šířce dna menší než 6, jeho
šířka v úrovni terénu je větší
než 2 m a který nesplňuje
podmínky šachty.

JÁMA

ODKOPÁVKA

je to vykopávka nad úrovní vodorovného přemístění

PROKOPÁVKA
Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
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je to odkopávka, která se provádí napříč
terénní vlnou a je charakterizována přístupem
dopravních prostředků z jedné nebo ze dvou
stran.
Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.
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ZEMNÍ PRÁCE - rypadla hloubk. 1
RYPADLO S HLOUBKOVOU LOPATOU - POPIS ČÁSTÍ

VÝLOŽNÍK

NÁSADA

PRACOVNÍ
NÁSTROJ

Technologie staveb 1
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ZEMNÍ PRÁCE - rypadla hloubk 2
RYPADLO S
HLOUBKOVOU
LOPATOU
PRACOVNÍÍ SCHEMA

Technologie staveb 1
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ZEMNÍ PRÁCE - rypadla výšk. 1

RYPADLO S
VÝŠKOVOU
ÝŠ
LOPATOU
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ZEMNÍ PRÁCE - rypadla drapák
RYPADLO S DRAPÁKEM
DRAPÁK NA TYČI
DRAPÁK NA LANĚ
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zemní práce 2 - rypadla vlečný koreček 2
OSTATNÍ PRACOVNÍ NÁSTROJE RYPADEL

RYPADLO S VLEČNÝM KOREČKEM
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zemní práce 2 - rypadla nástroje 1
OSTATNÍ PRACOVNÍ NÁSTROJE RYPADEL
VIBRAČNÍ BERANIDLO

HÁK
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zemní práce 2 - rypadla nástroje 2
OSTATNÍ PRACOVNÍ NÁSTROJE RYPADEL
FRÉZA

ZEMNÍ VRTÁK
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zemní práce 2 - rypadla nástroje 3
OSTATNÍ PRACOVNÍ NÁSTROJE RYPADEL
VIBRAČNÍ DESKA
SBÍJECÍ HYDRAULICKÉ KLADIVO

Technologie staveb 1
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ZATŘÍDĚNÍ RYPADEL

TŘÍDA
ŘÍ

MIKRO

RYPADLA

01

MINI
02

MALÁ
Á RYPADLA

03

04

05

06

07

08

09

PROVOZNÍ HMOT. DO (t) DO 0,6 1,2
2
DOPORUČENÝ VÝKON
MOTORU (kW)
5
10
10-20
ORIENT OBJEM
ORIENT.
NAVRŠENÉ LOPATY (m3)
0,03
0,07
0,1

2,5

3,2

4

5

6,3

8

10-20

16-25

16-25

20-32

20-32

25-40

0,14

0,15

0,17

0,2

0,3

0,35

TŘÍDA

STŘEDNÍ RYPADLA

RYPADLA

1

PROVOZNÍ HMOT. DO (t)
10
DOPORUČENÝ VÝKON
40 50
40-50
MOTORU (kW)
ORIENT. OBJEM
NAVRŠENÉ LOPATY (m3)
0,4

TĚZKÁ RYPADLA

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16

20

25

32

40

50

63

80

100

63-80
63
80

0,63

80-100
80
100 100
100-125
125 125
125-160
160 160
160-200
200 200
200-250
250 250
250-320
320 320
320-400
400 400
400-500
500

0,8

1

1,25

1,6

2

2,5

3,2

4,0

VE TŘÍDÁCH 11 AŽ 20 SE JEDNÁ O VELKORYPADLA O HMOTNOSTI 125 až 1000 t
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NAKLADAČ NA KOLOVÉM PODVOZKU
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NAKLADAČ NA PÁSOVÉM PODVOZKU
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NAKLADAČ NA KOLOVÉM PODVOZKU
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KOLOVÝ DOZER
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BULDOZER NA
PÁSOVÉM
PODVOZKU
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BULDOZER,
BULDOZER
TILTDOZER A
ANGLEDOZER
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SKREJPRY

VLEČNÉ
MOTOROVÉ
S ELEVÁTOREM

Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební

Grejdry jsou určeny k přesným úpravám
povrchu terénu.
Mají charakteristickou protáhlou konstrukci
- dosahují vyšší přesnosti při rovnání
povrchu
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SYPANINY
Násypy
ypy

Zás p
Zásypy

Obsypy

sypaniny na ochranu
konstrukcí
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Sypaniny je možno zhutňovat
tlakem

- poruší se rovnováha způsobená vnitřními odpory a vazbami v
sypanině. U ostrohranných zrn se porušují dotykové hrany a
rozdrcené části zapadají do mezer.
mezer U oblých zrn tlak překonává
tření a menší zrna jsou vtlačována do mezer

hnětením

- hutnící tlak se vnáší nerovnoměrně do různých hloubek sypaniny.
Mezi stlačovanou a nestlačovanou horninou vznikají smykové
pplochy,
y, ppo kterých
ý uniká vzduch

vibrací

- vibrací se rozkmitají zrna zeminy. Zrna zaujímají stabilnější
polohu
l h a vyplňují
lň jí níže
íž položené
l ž é dutiny
d ti

nárazem

- na horninu ppůsobí údery.
y V soudržných
ý zeminách vznikají
j
smykové plochy, v nesoudržných v drcení. Značný hloubkový
dosah

kombinací
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Podle
od e zhutnitelnosti
u e os se horniny
o
y rozdělují
o dě uj na:
a:
1. Jíly a hlíny
Citlivé na obsah vody. Při nízkém jsou tvrdé, při vysokém
plastické a prakticky nezhutnitelné
2. Prach, prachovité písky, hlinité písky, hlinité štěrky
Vlastnosti závisí na obsahu jemných částic. Při převažujícím
množství se chovají jako č.
č , při malém jako čč. 3
3. Písky a štěrky s obsahem jemných součástí pod 5 až 10 %
Nesoudržné zeminy. Vhodné užití vibrace, dochází k setřásání zrn a
zaplňování dutin
4 Zrnité horniny s velkými kameny a balvany
4.
Sypaniny s velkými zrny. Při zhutňování se drtí nebo
ulamují hroty při působení vibrace se přemísťují do dutin
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Vhodné zhutňovací stroje pro každou skupinu hornin podle zhutnitelnosti
Zhutňovací prostředky

1

Jíly hlíny
Jíly,

2

Prachovité písky,
hlinité písky, hlinité
štěrky

3

4

úderové
vibrač
hutnící pr.
ní
ježko pneu ježko komb.
komb hladké
desky pěchy
desky
*
vé
matik. vé pneu..

static. válce

Druh horniny

vibrační válce

y a štěrky
ys
Písky
obsahem jemných
částic pod 5 až 10 %
Zrnité horniny s
velkými balvany a
kameny

20 tun

ve stísněný
ých podm
mínkách

Skupin
a podle
zhutnit l ti
telnosti

* POZN: pěchy se hodí pro zhutňování v rýhách,
rýhách koutech a jiných stísněných pod.
pod
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Válce
Vá
ce podle
pod e bě
běhounu
ou u
S hladkým běhounem
s ocelovými běhouny

Tyto válce hutní
statickyy či v
kombinaci s
hutněním vibrací

pneumatikové
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Válce podle běhounu
S hladkým běhounem

S tvarovaným povrchem běhounu
(hutní hnětením a staticky, či s vibrací)
Ježkové
S mřížovým běhounem
S rýhovaným běhounem
Tampingové
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Zd j vibrací
Zdrojem
ib í je
j rotační
t č í výstředník
ý tř d ík (u
( válců
ál ů zpravidla
idl jeden,
j d u vibračních
ib č í h desek
d k dva)
d )
U vibračních válců je
zpravidla jeden
výstředník, přičemž
vibrační
ib č í účinek
úči k
nedosahuje statického
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Zdrojem vibrací a pohybu u vibračních desek je dvojice protisměrně otáčejících se
výstředníků

U vibračních desek jsou dva výstředníky,
přičemž
řič ž fázovým
fá ý posunutím
í je
j dosaženo
d ž
pohybu vpřed (některé desky i obousměrně),
přičemž vibrační účinek je větší než účinek
statický
t ti ký Dusací
D
í desky
d k (o
( hmotnosti
h t ti 10 000 ažž
200 000 kg) se používají při požadavku na
značný hloubkový účinek (6 až 18 m)
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Pěchy hutní úderovým zhutňováním (dynamický účinek při pádu tělesa na zeminu)
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Odvozní prostředky zajišťují dopravu vytěžených materiálů.
DOPRAVA VÝKOPKU
RUČNÍ
KOLEJOVÁ
PÁSOVÁ
AUTOMOBILOVÁ
SILNIČNÍ
TERÉNNÍ
É Í
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Ručně hloubené výkopy se svislými stěnami (či výkopy,
výkopy do kterých vstupuje člověk) by měly být
od hloubky 1.5 m v extravilánu a 1.3 m v intravilánu paženy

ROUBENÍ PODLE VAZBY NA VÝKOPOVÉ PRÁCE
PROVÁDĚNÉ PO VÝKOPU
PROVÁDĚNÉ SOUBĚŽNĚ S PROVÁDĚNÍM VÝKOPU
PROVÁDĚNÉ PŘED VÝKOPEM
ROUBENÍ PODLE ŽIVOTNOSTI
DOČASNÁ
TRVALÁ
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Přibližné sklony svahů dočasných do hloubky 3m (není nutný výpočet)
Druh horniny

Přípustný sklon svahu
Poměr výšky k půdorysné délce svahu

prachovitá hlína

1:0,25

jílovitý štěrk

1:0,25

hlína

1:0 25 – 1:0,5
1:0,25
1:0 5

jíl

1:0,25 – 1:0,5

Jílovitá hlína

1:0,25 – 1:0,5

Jílovitý písek

1:0,5

balvanitý písek

1:0,75

Hlinitý písek

1:1

Písčitá hlína

1:1

Písčitý štěrk

1:1

Skalní horniny

1:0,5–1:0,2 (v pevných skalních horninách)
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Prvky pažení by měly být dimenzovány:
- jestliže nejsou-li
nejsou li vlastnosti horniny po výšce výkopu stejné
- Jestliže je hornina vystavena dynamickým účinkům
- Jestliže přesahuje-li tlak horniny 50 kPa
- U nerozepřených štětových stěn nad výšku (hloubku) 2,0 m (vetknutí, kotvení)
- U rozepřených štětových stěn nad výšku 5,0 m
p
pažení hloubky
p
y nad 3,0
, m
- U rozepřeného

dle ČSN 730031 – na velikost aktivního a pasivního zemního tlaku
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Pažení příložné lze použít v zeminách
soudržných málo tlačených suchých. Skládá
se z pažin (vodorovných či svislých),
převázek (kolmo na pažiny) a vodorovných
rozpěrek. Provádíme ručně.

Pažení příložné rozepřené

Pažení příložné opřené
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U roubení s pažení zátažným se používá podélníků, které mohou být mezi sebou ve vertikálním
směru vzepřeny sloupky či zavěšeny. Pažiny se nastraží ihned po započetí hloubení výkopu a po
spuštění o hloubku záběru se zaklínovávají proti podélníkům. Je vhodné u vyšších zemních
tlaků, pažiny je nutné spouštět zároveň s hloubením. Užíváme u zemin částečně soudržných.
Provádíme ručně
Pažení zátažné rozepřené

Pažení zátažné opřené
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Pažení zátažné rozepřené
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U roubení s pažení hnaným se používá v horninách nesoudržných, soudržných značně tlačivých
a lze nasadit i pod hladinou spodní vody. Konstručně podobné pažení zátažnému (pouze pažiny
jsou přiostřené). Pažiny se beraní před započetím výkopu (pokud možno na plnou délku). Po
odkrytí poloviny až 2/3 délky pažiny se osadí podélník a hloubí se dále. Provádíme ručně.

Pažení hnané rozepřené

Tyto klasické systémy roubení jsou nevhodné pro strojně hloubené výkopy. Používáme je
tedy pouze tam, kde se v podzemí vyskytuje hustá síť podzemních vedení či kde je jinak
jejich použití nezbytné (nepřístupnost mechanizace apod.)
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V současnosti při požadavcích na urychlení a snížení pracnosti používáme při strojním hloubení
rýh moderní systémy, zpravidla ukládané těžícím mechanizmem
PAŽÍCÍ BOXY - jedná se o
dnes nejčastěji užívaný systém
pažení, kdy protilehlé panely
jjsou spojeny
p j y rámem. Celýý tento
prostorový prvek se po spuštění
do rýhy rozepře a zůstává až do
skončení prací.
p
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PAŽÍCÍ BOXY
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UKÁZKA PAŽÍCÍCH BOXŮ

mechanická rozpěra

hydraulická rozpěra
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UKÁZKA PAŽÍCÍCH
BOXŮ
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PAŽENÍ LIŽINOVÉ
(KLUZNICOVÉ)
TROJITÉ

PAŽENÍ LIŽINOVÉ ( KLUZNICOVÉ)

PAŽENÍ LIŽINOVÉ
(KLUZNICOVÉ)
JEDNODUCHÉ

PAŽENÍ LIŽINOVÉ
(KLUZNICOVÉ)
DVOJITÉ
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Kluznicový pažicí systém dvojitý (RD)

1

pažicí deska
2

3
hc

kluznice
rozpěrný rám

vzdálenost ke spodnímu
okraji rozpěrného rámu
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PAŽENÍ LIŽINOVÉ ( KLUZNICOVÉ) – POSTUP VÝSTAVBY
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PAŽENÍ LIŽINOVÉ ( KLUZNICOVÉ) – POSTUP VÝSTAVBY
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PAŽENÍ LIŽINOVÉ ( KLUZNICOVÉ) – POSTUP VÝSTAVBY
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PAŽENÍ LIŽINOVÉ ( KLUZNICOVÉ) – POSTUP VÝSTAVBY
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PAŽINOVÝ ZÁTAŽNÝ SYSTÉM

Princip:

Sestaví se rozpěrný rám
Nastraží se pažiny
Po záběrech se spouští

ppažinové systémy
y
y jjsou vhodné ppři křížení s jiným
j ý vedením
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PAŽINOVÝ ZÁTAŽNÝ SYSTÉM

použití
kluznicového
systému
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HYDRAULICKÁ SKŘÍŇ

Princip: Rám s hydraulickými písty
umožňuje zatlačování
speciálních pažin
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HYDRAULICKÁ SKŘÍŇ
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HYDRAULICKÁ SKŘÍŇ
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HYDRAULICKÁ SKŘÍŇ
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U roubení rozměrných výkopů klademe důraz na vysokou odolnost proti zatížení a značnou
životnost
ZÁPOROVÉ PAŽENÍ je dnes jedním z nejpoužívanějších . Může být vetknuté,
vetknuté kotvené i
rozepřené. Použití až do hloubky 20 m. Není vodotěsné
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PAŽENÍ ZÁPOROVÉ
a)) Nekotvené
N k t
é – cca do
d 5 m, zapuštění
ště í 1/3 h
b) Kotvené – min. jedna řada pramencových kotev
- pažiny profil 2xU, I
- výpažnice – kulatina Ø cca 100 mm,
mm fošny tl
tl. 60-80
60 80 mm
mm,
profilovaný plech
- převázky – 2x U, I, ?
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PAŽENÍ ZÁPOROVÉ
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PŮDORYS

PŘÍČNÝ ŘEZ
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Beraněné pažení ze štětovnic je vodotěsné. Při hloubce od cca 3 m kotvíme či rozepíráme
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Štětovnicové pažení
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Štětovnicové pažení – beranění vibračním beranidlem
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Dva konstrukční systémy vytahovače pažení (štětovnic i zápor)
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Pažení podzemními stěnami je vhodné pro zapažení nejhlubších výkopů. Stěny mohou
plnit i jiné funkce:
- přenášet svislá zatížení
- vodotěsně izolovat výkop
- podchycovat okolní objekty
j
- stát se součástí objektu
PILOTOVÉ STĚNY až do hloubky 25 m. Průměr pilot většinou 0,5 - 1,2 m
PODLE ZPŮSOBU REALIZACE
VRTANÉ ČI HLOUBENÉ DRAPÁKEM
NEPAŽENÉ
PAŽENÉ BĚHEM TĚŽBY
PAŽENÉ PŘED TĚŽBOU
PREFA BERANĚNÉ
PREFA VEVIBROVANÉ
Technologie staveb 1
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
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PODLE VZDÁLENOSTI MEZI SEBOU ROZDĚLUJEME PILOTOVÉ STĚNY NA
TEČNÉ

ROZESTOUPLÉ
BEZ VÝPLNĚ
S VÝPLNÍ

PŘEKRÝVAJÍCÍ SE
Technologie staveb 1
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VRTY PRO PILOTY PAŽENÉ A NEPAŽENÉ
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Plošné podzemní stěny (milánské) se používají do největších hloubek. Z hlediska
konstrukčního se dělí na:
- monolitické
- prefabrikované
POSTUP VÝSTAVBY MONOLITICKÉ PLOŠNÉ STĚNY
1 Provedení opěrných zdí
1.
2. Těžba rýhy (šachty) po záběrech za současného
pažení bentonitem
3. Uložení armokoše
4. Betonáž odspodu za současného
odčerpávání
dč á á í bentonitu
b t it
5. Provedení dalších záběrů (půdorysných)
6 Otěžení na kotevní úroveň
6.
7. Provedení kotev (první úrovně)
8. Dotěžení do potřebné hloubky po záběrech
(event. s dalšími úrovněmi kotev)

Technologie staveb 1
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Plošné podzemní stěny – pracoviště + těžba drapákem

Technologie staveb 1
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Plošné podzemní stěny – těžba hydrofrézou a drapákem
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Plošné podzemní stěny – postup výstavby

K hladkému průběhu hloubení podzemní stěny je zapotřebí současně pažit hloubenou
rýhu bentonitovou směsí. Objemová hmotnost suspenze je cca 1.030 – 1.060 kg.m-3 (na
1 m3 vody cca 30-60 kg bentonitového prášku). Záleží na geologickém profilu podloží.

Bentonitové hospodářství se skládá (neučit se):
1) Sila suchého aktivovaného bentonitu
2) Rozplavovač ~ míchačka cca 7 m3
3) Nádrže 100 – 150 m3
4) Čistička – možnost recyklace bentonitové směsi (písku a nečistot vznikající při
těžení a následné betonáži)
5) Jímka na nečistoty
6) Rozvodu „šmantu“
7) Čerpadla v rýze podzemní stěny na zpětné odvádění a čistění směsi

Technologie staveb 1
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Plošné podzemní stěny – postup výstavby
Betonáž probíhá za střídavého
plnění dvou košů z
autodomíchávačů. Střídání
po 4-5 m3 ((1 mixu).
)
nastává p
Dochází k postupnému
vytahování trubek po 0,5 m,
kolona musí být
ý neustále
ponořena 0,5 m v beton.
směsi. Betonová směs má
vysoký vodní součinitel –
neprovádí se hutnění.
Kontrola dodané směsi se
provádí přímo na stavbě
metodou „sednutí kužele“.

Technologie staveb 1
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Plošné podzemní stěny – postup výstavby
Doprava
p
čerstvé betonové směsi z mixu
pomocí žlabu

Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.
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Měření hladiny betonové směsi při
betonáži vrstvy pomocí olovnice

Technologie staveb 1
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Plošné podzemní stěny prefabrikované
- ZHOTOVUJÍ SE Z KVALITNÍHO HUTNÉHO BETONU
- ROZMĚRY JSOU OMEZENY MANIPULAČNÍ VAHOU DO 30 t
POUŽÍVÁJÍ SE PAŽÍCÍ SUSPENZE:
- SAMOTUHNOUCÍ
- TĚŽBA POD BENTONITOVOU SUSPENZÍ
Styk
y panelů
p
s injektovaným
j
ý waterstopem
p

y panelu
p
s “hadicovým”
ý zámkem
Styk
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BOZP, aneb takhle NE!

Technologie staveb 1
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ČVUT PRAHA
Katedra technologie staveb

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

MILOSLAVA POPENKOVÁ

1

ČVUT PRAHA
Katedra technologie staveb

Požadavky na používané hmoty
Veškeré použité materiály musí splňovat požadavky na:








mechanickou odolnost a stabilitu,
protipožární bezpečnost,
hygienickou a zdravotní nezávadnost,
životní prostředí,
bezpečnost užívání,
ochranu proti hluku,
energetickou náročnost a úsporu tepla
2

ČVUT PRAHA
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Vnější tepelně izolační kompozitní
systém
 Legislativní podmínky:
 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví –
Stanovení mechanických vlastností skleněné síťoviny
ČSN EN 13496
 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví –
Stanovení odolnosti vnějšího tepelně izolačního
kompozitního systému (ETICS) proti rázu ČSN EN 13497
 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví –
Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z
minerální vlny – Specifikace ČSN EN 13500

3

ČVUT PRAHA
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POŽADAVKY NA SYSTÉM
 Základní požadavky na výstavbu vyjadřuje stavební zákon č.
183/2006
Sb. prostřednictvím prováděcí vyhlášky MMR
502/2006 Sb.,
o obecných technických požadavcích na
výstavbu, tj. je nutné respektovat požadavky na mechanickou
odolnost a stabilitu, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí,
ochranu proti hluku, bezpečnost při užívání, úsporu energie a
tepelnou ochranu; ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb;
zák.č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií; vyhl. č. 213/2001
Sb., kterou se řeší obsah a forma energetického auditu; vyhl. č.
291 /2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití
energie při spotřebě tepla v budovách (po celou dobu životnosti
stavby).
 Tyto požadavky musí splňovat zateplovací systém jako celek, je
vyloučena možnost (viz zákon 22/97 Sb.) libovolně kombinovat
různé materiály bez doloženého splnění technických požadavků
na celý zateplovací systém.

Proč zateplovat ?
Tepelné ztráty:
střecha 25 - 30 %
stěny 25 - 35 %

Sucho
Tepelná nepohoda

okna 12 - 25 %
Tepelná nepohoda
Teplo

podlaha 10 - 15 %

Proč zateplovat ?
Tepelné ztráty:

střecha 15 - 20 %

zdi

30 - 40 %

okna
30 - 45 %

podlaha 2 - 5 %

ČVUT PRAHA
Katedra technologie staveb

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

(1/3)

Pro návrh a realizaci zateplovacího systému je
nutné v prvé řadě provést stavebně - technický
průzkum objektu a poznatky z tohoto průzkumu
v návrhu zohlednit (vlhkost objektu, rovinnost
podkladu, přídržnost stávajících omítek k podkladu
aj.).

Požadavky na funkčnost zateplovacího systému
jsou normově upraveny, zpracovány jsou Technická
pravidla pro navrhování, ověřování a provádění
vnějších kontaktních zateplovacích systémů z roku
2001.


ČVUT PRAHA
Katedra technologie staveb

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
obsah projektu

(2/3)

 tepelně-technické posouzení objektu před zateplením
 stanovení potřebné tloušťky tepelné izolace vč.
posouzení vlivu zvýšení difúzního odporu konstrukce
(pórobetony apod.)
 konstrukčně - statické řešení vč. způsobu kotvení
izolantu na podklad (požadavek na příp. odstranění
stávající omítky, požadavek na stanovení počtu a
druhu hmoždinek v závislosti na podkladu a výšce
objektu, návrh izolantu z požárního hlediska od výšky
objektu 22,5 m)

ČVUT PRAHA
Katedra technologie staveb

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
obsah projektu

(3/3)

 projekční řešení zateplení vč. specifických detailů
(styk s terénem, s okenními a dveřními otvory,
napojení na oplechování atiky, balkónů, řešení
dilatačních spár, kotvení hromosvodu, televizní
antény, výlezových žebříků, osazení klima jednotek
aj.)
 technickou zprávu – technologické podmínky pro
realizaci systému (např. klimatické podmínky- teplota,
déšť, vítr)

ČVUT PRAHA
Katedra technologie staveb

1

ČSN 73 0540-2 Tepelná
ochrana budov

Ve stavební konstrukci, u které by zkondenzovaná vodní pára mohla ohrozit
její požadovanou funkci, nesmí dojít ke kondenzaci …
Ohrožením požadované funkce…
• zkrácení předpokládané životnosti konstrukce
• snížení vnitřní povrchové teploty
• vznik plísní
• objemové změny
• výrazné zvýšení hmotnosti konstrukce
• zvýšení hmotnostní vlhkosti materiálu …způsobující jeho degradaci…

2

Pro obvodovou stěnu s ETICS, u které kondenzace vodní páry neohrozí její
požadovanou funkci:
roční množství zkondenzované vodní páry Mc ≤ 0,10 kg/(m2·a) nebo 3% hm.

3

Roční bilance kondenzace a vypařování
Mc ≤ Mev
zkondenzované ≤ vypařitelné
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Technologický postup
přípravné práce
 Před zahájením provádění fasádního zateplení dokončit
všechny další činnosti související s fasádou. Montáž nebo
výměnu oken, balkónových sestav a dveří, rozvody
elektrické energie, sanace betonových částí apod.
 Všechny výplně otvorů na zateplované fasádě chránit
vhodným způsobem před znečištěním.
 Demontovat oplechování atik a parapetů. Před zahájením
dodatečného zateplení, osadit nové oplechování tak, aby
bylo předsazeno přes líc nové fasády o 30 – 40 mm.
Oplechování koruny atiky provést ve spádu 5% směrem
na střešní rovinu. Dbát na ukončení a návaznost
oplechování u ostění, respektování dilatačních spár
objektu.
11
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Technologický postup
přípravné práce

 Podle potřeby demontovat bleskosvody a dešťové svody.
Dešťové svody a bleskosvody se nesmějí zabudovat do
obkladu fasády. Kotevní prvky procházející zateplenou
fasádou musí být utěsněny těsnící páskou, trvale
pružným tmelem, nebo jiným systémovým prvkem.
 Demontovat prvky na fasádě instalované obyvateli
objektu (sušáky prádla, televizní a satelitní antény).
Demontovat domovní štítky a jiná označení z fasády.
 Při použití lešení nebo závěsné lávky zabezpečit jejich
dostatečný odstup od fasády. Před demontáží lešení nebo
lávky provést pečlivou kontrolu dokončenosti detailů
(tmelení, těsnění kolem prostupů, těsnění dilatujících
částí, styku ETICS s nezateplovanými částmi, utěsnění
míst kolem okenních rámů, styků s balkóny a lodžiemi.
12
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Diagnostika podkladu
 vyzrálost podkladu
 vady, praskliny
 soudržnost a pevnost
podkladu
 nedržící staré vrstvy a
nátěry
 výkvěty solí, vlhkost
 rovinnost podkladu

13
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Technologický postup
úprava podkladu
Podklad

Ošetření

Prašný, špinavý

smést, okartáčovat, omýt tlakovou
vodou, otryskat

Výkvěty

odstranit příčinu, smést, okartáčovat,
omýt tlakovou vodou, otryskat

Mastnota, zbytky oleje od
bednění

omýt tlakovou vodou nebo párou
s přísadou čistícího prostředku

Drobivá omítka,
nedostatečná nosnost

mechanicky odstranit alternativa:
použít mechanické upevnění

Křídovitý nátěr, savý
povrch

vyčistit a aplikovat penetraci

Živičný nátěr

opískovat, aplikovat prostředek
Waterstop – izolační stěrka

Olupující se nátěr

odstranit

Statické poruchy

odstranit příčinu

14
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Technologický postup

způsob úpravy nerovného podkladu
Odchylka od roviny

úprava

do 10mm

vyrovnávací stěrka
lepící tmel *)

do 30mm

podlepení izolantem
změna tloušťky izolantu
mechanické upevnění

> 50mm

změna tloušťky izolantu
zavěšená fasáda

*) v krajním případě max. do tl. 2Omm - při větší tloušťce dojde k
odtržení od podkladu (smrštivost materiálu).
15
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Podklad pro ETICS
Musí být vyzrálý,
bez
prachu,
mastnot, zbytků
odbedňovacích a
odformovacích
prostředků,
výkvětů, puchýřů
a odlupujících se
míst, biotického
napadení
a
aktivních trhlin v
ploše.

ČSN 73 2901

16
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Kvalitní podklad

Na monolitickém betonu vždy hmoždinkovat !
17
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Technologický postup
lepení tepelné izolace










Desky se lepí na sraz a vazbu. Optimální přesah je ½ izolační desky,
minimální 20 cm. Nesmí vznikat křížový spoj.
Spáry mezi deskami z polystyrenu do šířky 10mm lze vyplnit speciální
výplňovou pěnou. Při větší šířce použít přířezy z polystyrenu.
Spáry mezi deskami z minerální vaty je možné vyplnit výplňovou
pěnou pouze do šířky 5mm. Do širších spár vložit přířezy z miner.vlny.
Při nanášení lepící malty dbát na to, aby se nedostala na boční hrany
desek. Spoje izolačních desek nesmí být na průběžných trhlinách
v původním podkladu, na rozhraní dvou různorodých konstrukcí,
v místech dvou styku různých tlouštěk materiálu apod. V těchto místech
se desky lepí tak, aby jejich spoj přesahoval nejméně o 100 mm.
Izolační desky se nesmí lepit přes dilatační spáry, ty se řeší pomocí
dilatačních profilů.
Po ukončení lepení nerovnosti přebrousit.
Tepelný izolant z minerálních vlny s kolmou orientací vláken (lamely)
se vždy lepí celoplošně. Materiál se nanáší zubovým hladítkem. 18
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Technologický postup

lepící tmely a malty – běžný podklad
 Poklad: zděné, betonové svislé nosné konstrukce
 Tmely mají cementové pojivo s příměsí
umělopryskyřičné disperze, které je možno použít
pro lepení jak polysterenových desek, tak desky z
minerální vlny.
 Součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,870 W/m.K
 Doba vysychání 1-3dny, dle tloušťky vrstvy
 Orientační spotřeba:
 EPS: 3,5-4,5 kg/m2
 MV: 4,0-5,0 kg/m2
 Nejnižší teplota zpracovatelnosti: +3°C
19
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Technologický postup

lepící tmely a malty – běžný podklad, jen EPS
 Poklad: zděné, betonové svislé nosné konstrukce
 Tmel je určen pouze pro lepení desek polysterenu
(EPS)
 Pojivem je Styroakrylát, který nesmí přijít do kontaktu
z minerálními lepidly ani omítkami.
 Výhodou je vysoká paropropustnost, vyšší odolnost proti
smrštivosti oproti cementovým pojivům.
 Součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,870 W/m.K
 Doba vysychání 1-2dny, dle tloušťky vrstvy
 Orientační spotřeba:
 EPS: 2,8 kg/m2
 Nejnižší teplota zpracovatelnosti: +5°C
20
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Technologický postup

lepící tmely a malty – dřevěný podklad
 Poklad: dřevovláknité, sádrokartonové a
vláknocementové desky a další málo savé či nesavé
podklady
 Pojivem je akrylát – kopolymerová disperze.
 Výhodou je vysoká lepící schopnost
 Součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,870 W/m.K
 Doba vysychání: cca. 72hod v závislosti na nasákavosti
desek
 Orientační spotřeba:
 EPS i MV: 2,0 kg/m2
 Nejnižší teplota zpracovatelnosti: +5°C
21
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Technologický postup
založení systému

Užití soklových spojek a
distančních podložek

Vzájemné napojování
soklových profilů
Vyrovnávací
podložka

Soklová
spojka

22

ČVUT PRAHA
Katedra technologie staveb

Vady způsobené chybnou technologií
aplikace zateplovacího systému
chybné založení systému

23
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Technologický postup
lepení tepelné izolace - zásady

Způsob nanášení
Zásady pro různé typy
lepícího tmelu či malty nanášení
Ručně – obvodový pás +
terče

Po celém obvodu desky průběžný
pás široký min 50mm, v ploše
desky min 4 terče (ø cca 15cm)

Ručně celoplošně

Po celé ploše nanést tmel pomocí
zubové stěrky, pouze na rovné
podklady, vždy u MV s kolmým
vláknem

Strojně

Po celém obvodu desky průběžný
pás široký min 50mm, v ploše
desky pás diagonálně
24
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Technologický postup

Lepení tepelné izolace - zásady
Obvodový pás plus cca 4 terče (min. 40 % plochy)

25
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Technologický postup
lepení tepelné izolace - zásady
Celoplošné nanášení zubovou stěrkou
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Takto ne…

40% …?
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Lepení
Pouze na „buchty“ nebo jen s rámečkem

polštářový efekt
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REALIZACE

kontaktních zateplovacích systémů - izolant







Zásady lepení izolantu:
izolant se realizuje na vazbu bez vzduchových mezer
(na sraz), delším rozměrem ve směru horizontálním,
od soklové hrany směrem vzhůru (zateplení
extrudovaným polystyrenem pod terén se provádí od
soklové hrany směrem sestupným)
doporučovaná tl. lepícího tmelu je cca 10 mm
(zubové stěrka s výškou zubů 8 až 10 mm)
objektovou dilataci je nutno dodržet
i v zateplovacím systému
polohu elektroinstalací event. dalších
rozvodů je nutno vyznačit
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Příklad nevhodného lepení
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Zateplovací systémy

TAKHLE NE!!!!!!
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Vady způsobené chybnou technologií
aplikace zateplovacího systému
Neočištění podkladu před lepením, chybné kotvení
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Vady způsobené chybnou technologií
aplikace zateplovacího systému
Vytvoření tepelného mostu zatmelením spáry mezi
izolantem
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Stanovení jakosti prací realizovaných
v bytovém objektu - Harrachov
Volně stékající
srážková voda

Chybně použitá tepelná izolace
v´úrovni terénu, absence
hydroizolace
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Chybně provedený podklad
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Pozor na degradaci EPS vlivem UV záření

stěrka
1-3 dny
po lepení
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Vady způsobené chybnou technologií
aplikace zateplovacího systému

Degradace povrchu izolantu slunečním zářením
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REALIZACE
kontaktních zateplovacích systémů
- armovací tkanina
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„Zateplovací systém
neumožňuje
vysychání…“

Skutečnost:

 Obvodový plášť v zimě vysychá směrem VEN.
 V létě a v přechodném období vysychá DOVNITŘ.

► ► ETICS má vliv na vysychání jen v zimě.
► ► Neprodyšný ETICS ztěžuje vysychání JEN V ZIMĚ.
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Neprostupnost pro vodní páry

Faktor difúzního odporu µ
Udává, kolikrát je větší difúzní odpor nějaké látky, než stejně silná
vrstva vzduchu za téže teploty.
vzduch:

µ=1

dřevo:

µ = 150

zdivo z CP :

µ = 10

EPS:

µ = 20-40

stěrka:

µ = 50

omítka:

µ = 80
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Neprostupnost pro vodní páry

Ekvivalentní difúzní tloušťka rd, sd
rd = µ . d [m]
Přirovnává difúzní odpor konkrétní vrstvy k vrstvě vzduchu.
Udává, jak tlustá by musela být vrstva vzduchu, aby kladla stejný difúzní odpor.
(výhodné u materiálů, jejichž tloušťka se těžko zjišťuje, nebo je velmi malá)
vzduch
dřevo

3,6 m

zdivo z CP

4,5 m

(EPS)
4,0 m

Baumit open fasádní desky

1,0 m

stěrka:

0,2 m
omítka:
K1,5 100
4

24
450

0,1 m
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T [°C]
I [%]

Průběh požáru podle nových ČSN

1. fáze

2. fáze

M [%]
100%

Růst teploty
Vysušování
Sublimace
Doutnání
Uvolňování hořlavých plynů
Pozvolný začátek hoření

Flashover:
Celkové
prostorové
vzplanutí
Náhlé a prudké
zvýšení teploty
a intenzity

3. fáze

4. fáze

Plně rozvinutý požár
Hrozí šíření i mimo požární úseky

Dohořívání

Hrozí kolaps
statiky

[minuty až několik hodin]

0

čas

Index šíření plamene is
Reakce na oheň

Požární odolnost [min.]

I - intenzita požáru v hořícím prostoru
M – úbytek hmotnosti hořlavých materiálů
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červen 2005

ČSN EN 13501-1
Reakce na oheň

B – s2,d0
Třída reakce na oheň
A1, A2, B, C, D, E, F
(obdoba hořlavosti)

Doplňková klasifikace
pro tvorbu kouře
s1, s2, s3

Doplňková klasifikace
pro plamenně hořící
kapky/částice
d0, d1, d2
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Požární bezpečnost staveb

Minerální izolant

„22,5 m“
EPS-F
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„Požární výška“

22,5 m
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ČSN 73 0802
Objekt může mít i několik „požárních“ výšek

46

ČVUT PRAHA
Katedra technologie staveb

ČSN 73 0810 : 2009

Zateplení novostaveb
30 m
EPS

Jen MW !

MW
Podlaha
nejvyš. NP

Požární výška objektu

12 m

Podlaha 1. NP
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ČSN 73 0810 : 2009

MW

Zateplení stávajících staveb
30 m
22,5
m
EPS

Požární výška objektu

12 m

Podlaha 1. NP
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ČSN 73 0810 : 2009

„ETICS založen nad terénem:“

12 m



Jen
„doporučení“

*
100 kW/ 1,0 m
15 minut



*
100 kW/ 1,0 m
30 (?!)minut

Jen
„doporučení“
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REALIZACE
kontaktních zateplovacích systémů –
armovací tkanina

Ukotvení výztužné tkaniny:
stěrkový podklad + uložení síťoviny +
přestěrkování v jedné pracovní operaci (jinak
vznikají dutiny)
 celoplošné nanesení armovací stěrky,
 celoplošné vtisknutí armovací tkaniny –
přesahy min.100 mm, v rozích min. 200 mm
(doporučuje se síťovinu v rozích a do výšky
I.N.P. z důvodů zvýše- ného mechanického
namáhání ukládat dvojmo event. použít rohovou
lištu s integrovanou síťovinou).
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REALIZACE
kontaktních zateplovacích systémů armovací tkanina

Zásady:
 v rozích otvorů, ještě před celoplošným
armováním, se vkládá diagonálně síťovina (500
mm x 250 – 300 mm).
 min. tloušťka výztužné vrstvy 2 mm, obvyklá 3 –
4 mm.
 výztužná tkanina musí být umístěna cca do 1/2 až
1/3 tl. výztužné vrstvy (k líci)
 pokládání tkaniny před nanesením armovací
stěrky je nepřípustné
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REALIZACE
kontaktních zateplovacích systémů –
armovací tkanina

neprovedení tkaniny

nepřetažení tkaniny stěrkou
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REALIZACE
kontaktních zateplovacích systémů
armovací tkanina

tvorba trhlin

vady v provedení
53

ČVUT PRAHA
Katedra technologie staveb

REALIZACE
kontaktních zateplovacích systémů armovací tkanina

Začištění objímky

realizace
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REALIZACE
kontaktních zateplovacích systémů armovací tkanina

 u polystyrénových desek je nutno výztužnou
tkaninu provést min. do 14 dnů po nalepení
(jinak je nutno povrch zbrousit).
 u minerálních desek s podélnými vlákny se, před
realizací armovací vrstvy, provede celoplošná
vyrovnávací vrstva v tl. min. 2 mm a nechá se
min. 3 dny zrát.
 u minerálních desek s kolmými vlákny se po TP
min. 3 dny nanese v
místě hmoždinek
vyrovnávací lepící stěrka s vtlačením tkaniny cca
10 mm x 10 mm a ponechá se min. 7 dní zrát.
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přání

skutečnost

56

Nanášení stěrky až přes síťovinu

ČVUT PRAHA
Katedra technologie staveb

Tenká stěrka bude „spálena“ sluncem.

Následek

57

Nedosáhne potřebnou pevnost a přídržnost.

ČVUT PRAHA
Katedra technologie staveb

Následek

„Kobercový efekt“.
58

ČVUT PRAHA
Katedra technologie staveb

Skutečnost
Přání

Přesahy síťoviny ≥ 10 cm
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Následek

ETAG 004: max. šíře trhlin 0,2 mm
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Vady způsobené chybnou technologií
aplikace zateplovacího systému
Malá tloušťka armovací vrstvy
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REALIZACE

kontaktních zateplovacích systémů armovací tkanina

 ukotvení výztužné
tkaniny

diagonální vyztužení otvorů
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REALIZACE
kontaktních zateplovacích systémů armovací tkanina

 Ochrana okenních
otvorů před
poškozením
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REALIZACE
kontaktních zateplovacích systémů armovací tkanina

vady v provedení 64
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Vady související s chybnou technologií a
nesprávnou přípravou podkladu
Nevyzrálá podkladová omítka
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Standardní technologie
povrchových úprav



diagnostika podkladu, určení případné
modifikace technologie



příprava podkladu – očištění, vyspravení,
eliminace vad a poruch



kontaktní / penetrační nátěry



finální povrchová úprava – nátěr, omítka,
ETICS, ….
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Vady související s chybnou technologií a
nesprávnou přípravou podkladu
Nekvalitní úprava podkladního nátěru

67

ČVUT PRAHA
Katedra technologie staveb

Vady související s chybnou technologií a
nesprávnou přípravou podkladu

Následek
Příliš
čerstvý
podklad
→ výkvěty
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Namáhaný ze všech stran...

Sokl
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REALIZACE
kontaktních zateplovacích systémů –
povrchová úprava

Provedení povrchové úpravy:


po
dokonalém
vyschnutí armovací stěrky
(stanoví dodavatel systému zpravidla 5 - 7 dnů), po
penetraci podkladu (TP 24 hod.) a event.
přebroušením plochy se realizuje tenkovrstvá
povrchová úprava.



před realizací, tj. pro zajištění celistvosti výsledné
plochy je nutno zkontrolovat čísla barevných odstínů,
zrnitostí a šarží. Finální povrchovou úpravu se
nedoporučuje přerušovat (ukončit v místě nároží,
geometricky rozdílných ploch apod. event. viditelně
oddělit)
70

ČVUT PRAHA
Katedra technologie staveb

Skladba povrchových úprav



penetrace (základ)
- sjednotit savost podkladu
- vytvořit kontaktní můstek



povrchová úprava
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Funkce základního nátěru

adhezní můstek
(povrchová vrstva)



penetrace
(vniknutí do nasákavého podkladu)




zpevnění podkladu
omezení savosti
vytvoření kontaktní vrstvy pro
následnou povrchovou úpravu
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Penetrační nátěr

 Různě starý podklad

73

ČVUT PRAHA
Katedra technologie staveb

Vynechání penetrace

→ rozdílná barevnost omítky
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Omítky
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Tenkovrstvé probarvené omítky

škrábaná struktura 1,5 mm škrábaná struktura 2 mm

rýhovaná struktura 2 mm

rýhovaná struktura 3 mm

škrábaná struktura 3 mm

76

ČVUT PRAHA
Katedra technologie staveb

REALIZACE
kontaktních zateplovacích systémů –
povrchová úprava

 Volba struktury a
barvy povrchu KZS
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Celkový pohled na šetřený objekt
bytového domu

Nedokončená povrchová úprava
vč.podkladní vrstvy v místě parapetu

Stav vnějších povrchových úprav na fasádě objektu
bytového domu Společenství vlastníků jednotek Praha

Vady v provedení – rozdílná
barevnost ploch (nad vchodem do
objektu)

Odchylka v rovinnosti finální
povrchové úpravy – 13 mm/2m

Vady v provedení – barevně
ohraničené jsou plochy západní
fasády

78
Odchylka v rovinnosti základní
vrstvy – až 15mm/2m délky

ČVUT PRAHA
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Celkový pohled na šetřený objekt

Detail poruchy - trhliny ve styku ploch

Vady na objektu rodinného domu

Nepřídržnost povrchové úpravy
obkladu pozednice, nepřídržné
oplechování střechy, trhliny v podbití

Detail trhlin, nepřídržnost omítky

Viditelné trhliny v podbití, ve styku
rámu okna s omítkou

79
Neoddělená spára mezi
klempířskými konstr. a omítkou

ČVUT PRAHA
Katedra technologie staveb

REALIZACE
kontaktních zateplovacích systémů –
povrchová úprava

Nevhodná barevná
80
úprava fasádní
plochy

ČVUT PRAHA
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REALIZACE
kontaktních zateplovacích systémů –
povrchová úprava – lícové zdivo, lícové pásky

Chybně provedené klempířské práce i
lícové zdivo

Chybně obklad parapetu – tzv.utopený
rám okna (okapnička nefunkční) 81
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Vady v realizaci – rozdílné šířky spár

Vady v provedení pásků – chybné ukončení k
podbití

Provedení lícových pásků z ruční
lícové cihly na rodinném domě

Chybně řezané pásky – mimo rovinu

Chybějící část pásků v místě prvků
krovu

Vady ve spárování – měkká spárovací
hmota

82
Vady ve spárování – vypadaná
spárovací hmota ze spáry

ČVUT PRAHA
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Provedení lícových pásků z ruční lícové
cihly na rodinném domě

Vady v realizaci spárování

Použité pásy bez třídění – rozdílnost
tvaru i povrchu

Neprůběžný střih svislých spár

Rozdílnost šířky svislých i vodorovných
spár

Znečištěné prvky balkónového zábradlí
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Neprůběžný střih svislých spár
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Ochrana před povětrnostními vlivy

Zrání omítky negativně
ovlivňují:


teploty pod +5 °C



teploty nad +25 (30) °C



intenzivní sluneční svit



vítr



přímý déšť



nerovnoměrně savý
podklad
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Ochrana před povětrnostními vlivy?
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Provádění konečné
povrchové úpravy

+ 30 °C

+ 25 °C

silikátové
omítky
a barvy

siliknové
omítky
a barvy

+ 15 °C

silikonové
omítky
s urychlovačem

+ 8 °C

+ 5 °C
+ 2 °C
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Silikátové barvy a omítky
Barvy (omítky) pojené vodním sklem
(event. hydrofobizované max. 5 % silikonové pryskyřice).

Tvrdnutí:
chemickou reakcí s CO2 ze vzduchu za přítomnosti vody
(prokřemeněný silikagel)
Samotné vyschnutí vodního skla rychlým odparem vody nevede ke
zralé nerozpustné omítce nebo barvě.
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Nedostatečné vyzrání
silikátové omítky
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Disperzní barvy a omítky
 Silikonové barvy / omítky


Akrylátové barvy / omítky

Barvy pojené vodnou disperzí

- syntetického polymeru
- silikonové pryskyřice
Tvrdnutí:
- odparem vody a vytvoření filmu, jednolité hutné struktury,
za dostatečné teploty.
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Tvrdnutí vodné disperze
a

(mokrá barva)

b

(voda vysychá)

c
T > MFT

(barva tuhne)

d
T < MFT
„voda“

částice polymeru

substrát
MFT = minimální filmotvorná teplota (+5°C)

(nezatuhlá barva)
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Vady související s chybnou technologií a
nesprávnou přípravou podkladu
Nevyzrálý podklad, poškození barevných pigmentů v barvě
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Vady související s chybnou technologií a
nesprávnou přípravou podkladu
Degradace omítky a nátěru
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Vady způsobené chybnou technologií
Zatížení nezaschlého povrchu omítky deštěm
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Vady způsobené chybnou technologií
aplikace zateplovacího systému
Nepřebroušení nalepeného iziolantu
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Vady způsobené chybnou technologií
aplikace zateplovacího systému
Chybná volba sytosti odstínu a chyba v technologii
armovací vrstvy
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Pro povrchové úpravy kontaktních tepelně izolačních systémů se
doporučuje používat přednostně omítky a barvy s hodnotou
světelného odrazu (HBW) vyšší než 30.

Koeficient odrazivosti HBW
30 %

100 %

70 %

Pozor u tepelně izolačních systémů !

HBW = 30
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REALIZACE

kontaktních zateplovacích systémů –
povrchová úprava



Tmavší odstíny barvy plochy fasády nejsou příliš
vhodné. Vlivem slunečního záření dochází v průběhu dne
k vysokému ohřevu omítky (nad teplotu vzduchu), v noci
naopak klesne její teplota pod teplotu vzduchu. Vnější
zóny tepelně izolačních desek kopírují teplotu omítky
s určitým časovým posunem. Ve fázi chladnutí je
obvyklé, že omítka je chladnější než podklad na němž je
nanesena. V důsledku rozdílnosti teplot vznikají tahová
napětí s možností vzniku trhlin v omítkové vrstvě.
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REALIZACE
kontaktních zateplovacích systémů –
povrchová úprava



Teplota jižní fasády tenkovrstvé
omítky KZS v zimním období za
slunečního svitu
Rozdíl teplot: 42 °C
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Vhodné povrchové úpravy
silikátová barva akrylátová barva silikonová barva
zpracovatelnost
+
+
prodyšnost
+
+
vodoodpudivost
+
+
pružnost
+
+
sytost barev
+
+
starý nátěr
akrylátový
silikátový
silikonový

nový nátěr
akrylátová barva silikátová barva silikonová barva
+
+
+
+
+
+
+
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Vady související s chybnou technologií a
nesprávnou přípravou podkladu
Vlhkost podkladu a výkvět solí

101
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Problém: znečištění fasády

102

ČVUT PRAHA
Katedra technologie staveb

REALIZACE
kontaktních zateplovacích systémů –
povrchová úprava

 aplikace kontaktního systému se doporučuje za teploty v rozmezí
+5C až +25C
 práce nelze realizovat
za přímého slunečního svitu
(nutno plochu zastínit), silného
větru a deště
 provádění obkladu je nutné
konzultovat s dodavatelem
systému (nutno zpracovat PD)

KZS poničený krupobitím
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Nový trend – lepení PUR pěnou

104
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Výhody
►

Nezávislost na vodě a elektřině

►

Rychlý postup prací

►

Menší technologické přestávky

►

Úspora místa

►

…
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Nevýhody, nejistoty, otazníky …
►

Desky nelze usazovat vodorovnými posuny

►

Fixace (pomocí úhelníků, vteřinového lepidla apod.) musí
proběhnout rychle

►

Bobtnání v nevyzrálém stavu vlivem vzdušné vlhkosti

►

Nejslabší článek řetězu je PUR pěna

►

Vyšší materiálové náklady

►

Přilnavost k podkladu výborná, ale dlouhodobá pevnost v tahu?

►

Chování za požáru ?

►

Dlouhodobé stárnutí při střídavém nasákání vodou ?

►

Certifikace v systému ETICS – jen do 12 m výšky
106
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ETICS
Baumit EPS

Baumit open

ETICS
Baumit Mineral

!
Mev- Mc ≈ 3,0 kg/m2.a

Mev- Mc ≈14,0 kg/m2.a

Mc ≈ 0,0 kg/m2.a
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2.500 otvorů / m2
Průměr otvoru cca 2,5 - 3 mm
- Nepřipouští žádnou cirkulaci
= vzduch izoluje, pára prochází

Paropropustný jako cihla

= se zdivem tvoří homogenní skladbu
bez náhlých přechodů a změn

= snižuje riziko kondenzace

µ ≤ 10

λ ≤ 0,031 W/m.K
108
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Rapidně zkracuje dobu vysychání
T2
T1

42%

50%

T3

EPS

open

EPS

ETICS

ETICS

ETICS

cihla

open

ETICS

pórobeton

38%

EPS

open

ETICS

ETICS

beton
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Aria Hotel
Tržiště 9, Praha 1

■Fasády ■Omítky ■Potěry

110

111
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Energetická sanace budov
Náprava vad souvisejících
 se ztrátami tepla
 se zvýšenou vlhkostí

114
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Kapilární aktivita – co to je?

vzdušná
vlhkost
a
kondenz
át

nasaje

podrží

odevzdá

115
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vysoký potenciál pohlcení, udržení a následného odvodu kondenzátu +
dobré tepelně-izolační vlastnosti + odolnost proti plísním

Exteriér

Interiér

Obsah vody

Kondenzační rovina

Rychlé odvedení
kondenzátu díky
kapilárním silám

Při použití kapilárně aktivních materiálů není nutná parozábrana!!!
116
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redstone – Vnitřní zateplení
- plochy bez možnosti zateplení fasády

117
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redstone – Vnitřní zateplení
- historické budovy

členité fasády

hrázděné zdivo

historické fasády

omezené možnosti použití vnějších kontaktních zateplovacích systémů

118
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redstone - vnitřní zateplení – PURA
Technická charakteristika:
 Tepelně-izolační vlastnosti
Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,045 W/mK
 EPS 70 F = 0,039 W/mK

 Objemová hmotnost
Max. 130 kg/m3
 Faktor difuzního odporu µ = 5
EPS 70 F = 37
minerální vata, podélné vlákno = 2 - 7

 Bez plísní
pH>9,5

 Rozměry 580 x 380 mm
Tlouštka 60, 80, 100 mm

119
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redstone – Likvidace a sanace plísní
sanační desky Clima Plus

ekologie –
přírodní materiál,
„klimatizér“
součinitel tepelné
vodivosti λ =
0,0805
třída reakce na
oheň – nehořlavá
A1
pH = 10,5 alkalická
koeficient příjmu
vody = 77,5
kg/m2h0,5
Koeficient
průniku vody =
0,09 mh0,5
volná kapacita na
vodu = 80%
120
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Kapilární aktivita – co to je v praxi?

121
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Vady vlivem vlhkosti v interiérech
 vadná hydroizolace
 výkvěty solí
 kondenzace vlhkosti na
povrchu stěn
- tepelné mosty
- klima interiéru
 vlhké provozy
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redstone – Sanace vnitřních omítek
suchou cestou

- systém DGD

Soli rozpuštěné ve
vodě

Speciální gel
Vykrystalizované soli

Odvod vlhkosti

2. deska USP
Lepidlo Clima Plus

1. deska USP

123
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9.4.2013

Sanační omítky nové
generace

J.Zima

124
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Tepelně izolační omítka SANAVER
s vlastnostmi sanační omítky dle WTA

125
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ÚSPORA
PENĚZ

JEDINEČNÁ RYCHLOST
Sanace vlhkého zdiva + zateplení
= po nanesení omítky je systém za 40 hodin funkční
= odpadají několikadenní technologické přestávky
šetříme čas = šetříme peníze

9.4.2013

J.Zima
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Řešení pro KZS větších tlouštěk
Lepicí kotvy Baumit KlebeAnker

lepicí kotva

terčík z lepidla

tepelný izolant
omítka
127

Lepicí kotvy
 Vynášejí únosnost jádra na
povrch
 dodatečně fixují starou
omítku
 vytvářejí osnovu pevných
lepicích bodů
propojených až do únosného
zdiva

 Netvoří tepelné a difúzní
mosty

až 30 cm

128
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Lepicí kotva
Nenosný vymezovací okraj

cca 110 mm

 8 mm

cca 88 mm

kotvení

min. 48 mm

cca 40 mm omítka

Nosný středový terč
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Druhy Baumit KlebeAnker
KlebeAnker 55
do betonu

KlebeAnker 85
do cihel s omítkou

max.40

KlebeAnker 138
do ztraceného bednění

max.90
130

Charakteristická únosnost NR,k
Přídržnost, soudržnost Nadh, Nins

Nadh ≥ 0,76 kN
Nins ≥ 0,95 kN

Beton (A)

0,75 kN

Cihla (B)

0,90 kN

Svisle děrovaná cihla (C)

0,75 kN
131
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Charakteristická únosnost NR,k
Přídržnost Rpanel, Rjoint

0,50-0,60 kN

Beton (A)

0,75 kN

0,60-0,90 kN

Cihla (B)

0,90 kN

0,30-0,60 kN

Děrovaná cihla (C)

0,75 kN

0,41-0,52 kN

Rpanel

not relevant

0,30-0,43 kN

Rjoint

not relevant
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Vliv tepelných mostů
25 cm cihelné zdivo + 20 cm ETICS Baumit EPS
s hmoždinkami Ejot/Hilti
U = 0,178 W/m.K

rozdíl 9%

s Baumit KlebeAnker
U = 0,164 W/m.K

25 cm cihelné zdivo + 20 cm ETICS Baumit open plus
s hmoždinkami Ejot/Hilti
U = 0,150 W/m.K

rozdíl 10,3%

s Baumit KlebeAnker
U = 0,136 W/m.K
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Studie: DIBt Berlin
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Pracovní postup
 Kotvy v rastru 40 x 40 cm
 Lepidlo na hlavy kotev
 Lepidlo na polystyrénovou
desku
(okrajový pás + středové
terče)

 MOKRÉ DO MOKRÉHO
- na hlavách lepicích
kotev je stejně čerstvá
lepicí stěrka jako na
izolační desce.
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Tepelně izolační držáky příklad

„STG Rohrschellenhalter“

www.stg-stich.at
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Spirální hmoždinka
(SpiralDübel)
 Zatížení do 3 kg
 Uchycení pomocí TORX T40

Pro uchycení:
lehčích cedulí a
desek
teploměrů, čidel
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Baumit montážní talíř
(Baumit MontageRondelle)
 Zatížení smykem 15 kg
 Lepení jen podmínečně
 Uchycení vruty do plechu nebo
dřeva

Pro uchycení:
vodících kolejniček
lehčích cedulí a desek
teploměrů, čidel
lehčích stavebních
prvků
137
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+

V.I.P.
Vacuum insulation panel

EPS
Expanded polystyrene

Upevnění…??
138
Tepelné mosty …??

ČVUT PRAHA
Katedra technologie staveb

Sendvič s EPS

Pevnost desky v tahu…??
139
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Zde V.I.P.
Zde jen EPS
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141
Soudržnost desky v tahu…??
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142
Kombinace s XS…??
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Nutný kladečský plán !!
143
+ zakázková výroba..?
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V.I.P. 1

XS

V.I.P. 2

EPS

Místně zcela různá 144
U…!!
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JAKOSTNÍ

POŽADAVKY

Kontrola jakosti omítkového systému:

• Omítkový systém musí svými mechanickými a stavebně
fyzikálními vlastnostmi odpovídat materiálům nosné
konstrukce
• Povrch omítky musí být rovný – rovinnost omítek musí
být v souladu s požadavky normy
• Hrany rohů a koutů musí být přímé, musí mít daný směr
i tvar, oblé plochy musí mít žádaný tvar, kolem rámů
oken, zárubní apod. má být omítka začištěna a
zalícována event. vytažena (podle druhu prvku)
• Struktura i barevnost povrchu musí vykazovat jednotnost
145
• Od neomítnutých ploch má být omítka oddělena spárou
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JAKOSTNÍ

POŽADAVKY

Dle ČSN EN 13914-2 ...(používá se i pro vnější omítky) ... tab.1

třída

Požadovaná
obvyklá rovinnost
- mezera mezi
srovnávací latí

Nejmenší rovinnost
podkladu k dosažení
požadované obvyklé
rov.

0

bez požadavku

bez požadavku

1

10 mm na 2m

15 mm na 2m

2

7 mm na 2m

12 mm na 2m

3

5 mm na 2m

10 mm na 2m

4

3 mm na 2m

5 mm na 2m

5

2 mm na 2m

2 mm na 2m
146

Pozn.: Třídy 4a 5-vhodné pouze pro omítkový systém s tloušťkou omítky 6mm a menší
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JAKOSTNÍ


POŽADAVKY

Dle ČSN EN 13914-2 čl.4.7 Omítkový systém pro konečnou

dekorativní úpravu …Pro konečnou úpravu povrchu omítkového
systému by měla být specifikována kompatibilita s dekorační
úpravou……omítání je řemeslná činnost a mělo by se uznat, že není
možno dosáhnou zcela hladké a bezvadné úpravy povrchu. Nátěrem
se zvýrazní jakákoliv vlastní nepravidelnost struktury povrchu. Vady
se zvýrazní tím více, použijí – li se lesklé nebo pololesklé malby a
zejména pokud je omítka vystavena silnému světlu nebo osvětlení pod
malým úhlem. Proto takové způsoby konečné úpravy osvětlení
vyžadují dodatková speciální opatření (pozn.: musí být uvedeno
v projektové dokumentaci). Jinak ale menší vzniklé nepřesnosti
mohou být přijatelné.

Dle ČSN EN 13914-2 čl.4.9.1 Druhy konečné úpravy
….Pokud je v návrhu předepsána speciální konečná úprava omítky,
musí to být ve smluvní dokumentaci podrobně popsáno; provedení
zkoušky před zahájením prací…….
147
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JAKOSTNÍ







POŽADAVKY

Dle ČSN 73 3714 čl.6 Druhy a standardy konečných omítek ….
Konečné úpravy mohou být od hladkých po různé druhy ………..
strukturovaných, vzorovaných….Doporučuje se, aby způsoby hladké
konečné úpravy s ohledem na konečnou dekorativní úpravu
odpovídaly údajům v tab.5
Způsob 1 použije se u ploch u nichž není konečná úprava významná
Způsob 2 k použití strukturované tapety nebo strukturovaného
potahu nebo malby
Způsob 3k použití matné malby nebo hladké tapety nebo hladkého
potahu
Způsob 4 k použití pololesklé malby a/nebo při osvětlení 1/
způsobujícím lesklé efekty

 1/ Pro použití lesklých nátěrů může být potřebné uvést dodatkové požadavky
 Pozn.: Způsob 1 se použije pokud nejsou předepsány další požadavky. Pro některé
konečné úpravy může být potřebná předchozí úprava dokončené omítky 148
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JAKOSTNÍ


POŽADAVKY

Dle ČSN EN 13914-2 tab.2 – Doporučené meze
pro úhly (používá se pokud je požadována vysoká
přesnost pro úhel mezi přilehlými povrchy podkladu
a omítkou v konečné úpravě

Délka přilehlého povrchu l
m

Odchylka od pravého úhlu
mm

l < 0,25
0,25 ≤ l < 0,5

3

0,5 ≤ l < 1

6

1≤l≤3

8

5
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Obklady keramické
Ing. Miloslava Popenková, CSc.

Úvod
Obkladové keramické prvky je nutno do
daného prostředí navrhovat podle jejich
vlastností, které jsou charakterizovány
v následujícím členění.

Dělení keramických obkladů
Obklady se rozdělují podle následujících kritérií:
 nasákavosti
 způsobu výroby povrchových úprav
 účelu použití
 chemické odolnosti
 odolnosti proti opotřebení
 mechanické odolnosti
 odolnosti proti rázu
 odolnosti proti změnám teploty
 délkové teplotní roztažnosti, aj.

Na obalech – kartonech, se obvykle
udávají tyto údaje:












země původu
výrobce, adresa, logo, popř. další kontakty
popis obkladových prvků – zatřídění do skupiny podle
normy (I, II, III), mrazuvzdornost a pod
katalogové číslo (název obkladového prvku či výrobní
serie)
tonalita (odstín)
deklarovaný a jmenovitý rozměr
deklarované technické vlastnosti – otěruvzdornost PEI,
obrusnost, protiskluznost apod.
třída jakosti
množství kusů na jednotku plochy (ks/m²)

Nasákavost
odolnost proti
mrazu
účel použití

nasákavost materiálu (E)
E  3%
3%  E  6%
6% E 10%
mrazuvzdorné
podmíněně mrazuvzdorné
mimořádně ztížené
podmínky

náročnější
podmínky

běžné
podmínky

(vyžadovaná odolnost (odolnost proti
(mírné klimat.
proti mrazu, agresivnímupovětrnostním
prostředí, trvalé
prostředí, nepřetržetému vlivům, agresivitě, nepůsobení vody
působení vody aj.)

druh obkladu

obkladačky slinuté

aj.)

aj.)

obkladačky hutné obkl. polohutné

E10%
nemrazuvzdorné
výhradně pro
interiéry
teplota nad 00C

Otěruodolnost -

odolnost proti povrchovému

opotřebení –

• Stupeň opotřebení glazovaného povrchu se udává
ve stupních PEI. Stupnice hodnot dosahuje hodnot PEI
1 až PEI 5. Tento údaj se mnohdy zaměňuje s tvrdostí,
což je nesprávné.
• Následující tabulka – viz orientační použití glazovaných
dlaždic.

Otěruodolnost -

odolnost proti povrchovému

opotřebení –
Třída
odolnosti
PEI

•

Možnosti použití glazované dlaždice

1

Na podlahy, kde není možnost působení abrazivních látek (např. písek, štěrk, atd.)
Jsou vhodné pro ložnice, koupelny v soukromých bytech, WC bytů. V současné době je na
trhu se obklady s těmito hodnotami nevyskytují

2

Na podlahy, kde není možnost působení abrazívních látek
Jsou vhodné pro všechny místnosti v soukromých bytech mimo kuchyně a vstupní chodby

3

Na podlahy , kde není možnost působení abrazívních látek.
Jsou vhodné pro všechny obytné místnosti včetně kuchyní, popř. teras nebo hotelové pokoje ,
koupelny, nemocniční pokoje apod.

4

Na podlahy , kde je možné působení abrazívních látek (např. písek, štěrk apod.). Vhodné pro
do kaváren, restaurací, škol, nemocnic, kanceláří obchodů, kromě prostorů pod pulty, nebo
kolem pokladen a vchodů do veřejných objektů (silně frekventovaných)

5

Na podlahy nechráněné vůči abrazivním účinkům (písku, štěrku. Vhodné jsou pro místnosti
s přímým vstupem zvenku, do restaurací, kaváren, obchodů, škol, nemocnic, kolem prodejních
pultů a pokladen, vchody do veřejných institucí, nástupní haly apod.

Protiskluznost
•

kterou vyjadřujeme hodnotu úhlu, při kterém
kráčející osoba začne pociťovat znejistění chůze
na šikmé ploše a má hodnotu R10 – R13. Obecně
platí, že pro skupinu výrobků označených hodnotou R10
platí nižší nároky než na skupinu R13

Protiskluznost
Hodnota
Úhel
protiskluznosti skluzu

Doporučené použití

R10
R11

10 -19º do skladů nebo menších kuchyní
19 -27º do velkokuchyní ve školách,
nemocnicích, nebo odbavovací haly
letišť apod.

R12

27 -35º pro velkokuchyně do prostor, kde se
připravuje maso apod.

R13

>35º

do průmyslových objektů jako jsou
jatka, výrobny uzenin, mycí linky
apod.

Protiskluznost
Hodnota
Úhel
protiskluznosti
skluzu
•

A

B

C

Doporučené použití

12 –18º Převlékárny, brouzdaliště, do
bazénů, kde není hloubka větší než
80 cm
18 –24º Sprchy,do bazénů pro neplavce, na
schody mimo bazény a sauny apod.
>24º Na schody, do bazénů, na průchozí
bazény, na skloněné okraje bazénů
apod.

Protiskluznost
V případě nerovného povrchu keramické dlaždice , kdy
mají dlažby vysoký koeficient tření se protiskluznost
vyjadřuje též dynamickým koeficientem tření
Hodnota
Dynamický
protiskluznosti koeficient
tření

1. třída

<0,4

2. třída

≥0,4

Statický
koeficient
tření

<0,5

≥0,5

Doporučené použití

Běžné instalace bez
výrazných požadavků
na protiskluznost
Pro normální instalace
s vyššími nároky na
protiskluznost, např.
kuchyně, podchody,
sauny apod.

Povrchové úpravy


glazované s povrchovou úpravou – lesk. polomat. mat
(event. se používá i pololesk)



neglazované (vhodné do prostředí s požadavky na
vyšší otěr). režné. leštěné (probarvené, dekorované)

Z hlediska drsnosti povrchu členíme prvky:
 na hladké,
 s povrchem zdrsnělým a
 reliéfním.

Účel použití


pro vnější a vnitřní aplikaci
- glazované s nasákavostí E  10%
- neglazované (návrh obkladu dle E – viz výše)

Chemická odolnost
Pro glazované je členění obkladu dle ČSN EN 122
charakterizováno jako:
AA - odolné (žádné viditelné změny),
A – méně odolné než AA (mírné změny barvy)
B – méně odolné než A (zřetelné změny barvy)
C – méně odolné než B (částečné narušení glazury)
D – neodolné (zničení glazury), pro neglazované
jsou dle ČSN EN 106 tyto obklady odolné (nesmí
dojít k narušení lícních ploch a hran)

Odolnost proti opotřebení
Pro glazované je dle ČSN EN 154 členěna
otěruvzdornost do tříd IV. – I..
Pro neglazované je dle ČSN EN 102
charakterizována obrusnost, která obvykle
odpovídá
nasákavosti materiálu (nižší
obrusnost odpovídá nižší nasákavosti).

Mechanická odolnost
(pevnost v ohybu dle ČSN EN 100)
Jak pro glazované tak i pro neglazované je
uvedeno:
- obvykle nižší nasákavost odpovídá vyšší
pevnosti v ohybu
- odolnost proti mechanickému namáhání je
přímo úměrná tloušťce prvku a nepřímo úměrná
ploše prvku.

Geometrická přesnost

LEPIDLA


Vlastnosti lepicích malt a lepidel přímo ovlivňuje druh
použitého plniva. Podle chemické povahy pojiv se dělí
do třech skupin:



C – cementová malta: směs hydraulických pojiv,
kameniva a organických přísad, která se bezprostředně
před použitím mísí s vodou nebo kapalnou složkou
D – disperzní lepidlo: směs organických pojiv ve
formě vodné polymerní disperze, organických přísad a
minerálních plniv
R – lepidlo z tvrditelných pryskyřic (tzv. reakční):
jedno- nebo vícesložková směs syntetické pryskyřice,
minerálních plniv a organických přísad, která se
vytvrzuje chemickou reakcí





LEPIDLA


Každý druh se může vyskytovat v různé třídě, pro
označení používáme tyto zkratky:



1 – malta nebo lepidlo pro běžné použití
2 – malta nebo lepidlo pro náročnější aplikace
F – rychle tvrdnoucí malta
T – malta nebo lepidlo se sníženým skluzem
E – malta nebo lepidlo s prodlouženou dobou
použitelnosti






LEPIDLA


Příklady označení cementových malt:



C1 – normální cementová malta (např. pro lepení
nasákavých obkladů a dlažeb pro běžné použití, na
stabilní vnitřní minerální podklad)
C1T – normální cementová malta se sníženým skluzem
(např. pro lepení obkladů a dlažeb na kritické podklady,
jako podlahová vytápění a sádrokartón)
C2TE – zlepšená cementová malta doplňkovými
charakteristikami, sníženým skluzem a prodlouženou
dobou zavadnutí (např. pro lepení slinuté - nenasákavé
dlažby v interiéru i exteriéru, na balkónech a terasách)





LEPIDLA


Cementové malty a lepidla a spárovací malty se
podle naměřené hodnoty příčné deformace
zařazují do dvou tříd:



S1 – deformovatelné malty, lepidla a spárovací malty
s příčnou deformací ≥ 2,5 mm a < 5 mm
S2 – vysoce deformovatelné malty, lepidla a spárovací
malty s příčnou deformací ≥ 5 mm



LEPIDLA


Spárovací malty a lepidla pro
keramické obkladové prvky jsou
rozděleny do dvou druhů:



CG – cementová spárovací malta
RG – spárovací malta nebo lepidlo
z tvrditelných pryskyřic



LEPIDLA











Cementové spárovací malty se mohou vyskytovat
v různých třídách na základě rozdělení podle
doplňkových charakteristik. Pro tyto třídy
používáme následující označení:
1 – normální spárovací malta
2 – zlepšená spárovací malta (příp. doplňkové
charakteristiky označené jako:
W snížená nasákavost ve vodě;
Ar vysoká odolnost proti oděru)
Příklady označení spárovacích hmot:
CG1 Normální spárovací malta
CG2Ar Zlepšená spárovací malta s vysokou odolností proti
oděru

REALIZACE OBKLADU
stavební připravenost objektu






dokončeny související instalační rozvody (voda, odpady,
odtoky, elektroinstalace, rozvody ÚT) a tyto rozvody
odzkoušeny,
potvrzení o kompletnosti předstěnových nosných systémů
záchodů, bidetů, pisoárů aj.,
potvrzení o kompletnosti zapojení příslušenství vany vč.
uzemnění, ochranné propojení zařizovacích předmětů,
provedeny omítky, mazaniny, osazeny zárubně, okna, ve
všech obkládaných prostorách vyznačen váhorys, u
vnějších obkladů vyznačena úroveň budoucího chodníku
a vstupu

Připravenost podkladu
LEPENÍ- OBECNÉ PODMÍNKY
• Podklad musí vykazovat:
• objemovou stálost, vyzrálost, rovnovážnou vlhkost,
únosnost a pevnost podkladové vrstvy
• eliminaci event. výskyt trhlin v podkladové vrstvě
• rovinnost ± 2mm/2m délky
• čistotu podkladu
• event. ošetření podkladu
Poznámka:
Realizovaný obklad není vodotěsný, proto je nutné veškeré
obkládané plochy, které přicházejí do styku s vodou, opatřit
hydroizolací (spáry jsou hydroskopické).

Připravenost podkladu pro LEPENÍ
SPECIFICKÉ PODMÍNKY







Betonové konstrukce:
stáří do 28 dnů – neobkládat,
stáří 28 dnů – 3 měsíce – zbavit separačních prostředků,
vyrovnat podklad (až do 20 mm), tahová pevnost 1,0 - 2,5
MPa, hladké povrchy zdrsnit lehkým mechanickým
narušením, brokováním, pískováním, vysokotlakým
vodním paparskem, aj.,
stáří 3 – 18 měsíců – vhodný podklad cca 6 měsíců starý,
u savých podkladů penetrace disperzním lepidlem,
stáří  18 měsíců – podklad dostatečně vyzrálý, lepení
flexibilní polymercementové nebo disperzní hmoty

Připravenost podkladu pro LEPENÍ
SPECIFICKÉ PODMÍNKY
Stávající obklad
překontrolovat rovinnost, svislost, kolmost stěn,
přídržnost stávajícího podkladu
Lepení
disperzní hmoty, v příp. použití přemosťovacího
nátěru – flexibilní hmoty

Připravenost podkladu pro LEPENÍ
SPECIFICKÉ PODMÍNKY
Sádrové omítky
zbytková vlhkost max. 2%, povrch nesmí být
leštěn plstí ani vyhlazován, povrch bezprašný,
penetrace event. adhezní můstek
Lepení
polymercementové nebo disperzní hmoty

Připravenost podkladu pro LEPENÍ
SPECIFICKÉ PODMÍNKY
Vápenocementové omítky
pevnost v tlaku min. 2,5 MPa, povrch bezprašný
bez aktivních trhlin

Sádrokartonové desky
zbytková vlhkost 2% - bílý, 4% - zelený, spárová
bandáž se nesmí přestěrkovat sádrovou hmotou

Připravenost podkladu pro LEPENÍ
SPECIFICKÉ PODMÍNKY
Pórobeton
max. vlhkost 4% (změřit vnitřní vlhkost
konstrukce), nutnost penetrace podkladu
Dřevěné desky, nátěry, ošetřené kovové kce
podklad pevný, nesmí se prohýbat
Lepení
disperzní, epoxidové

REALIZACE OBKLADU - lepení
Před provedením obkladu je třeba:
 plochu dokonale proměřit,

obkladačky překontrolovat event. vytřídit (odlišnost
barvy, křivost povrchu, rozměry prvku příp. jiné vady)
 stanovit zbytkovou vlhkost podkladu v závislosti na
podkladu a typu použitého lepidla (uvádí technické listy,
obecně se polymercementové lepící hmoty - zejména
flexibilní hydraulická lepidla se dají použít pro podklad
s max. vlhkostí do 8% a polymerní lepidla do 4%.


REALIZACE OBKLADU
druhy lepidel








flexibilní hydraulická lepidla
speciální hydraulická lepidla
standardní hydraulická lepidla
disperzní lepidla
rychleschnoucí lepidla
lepidla na bázi reaktivních pryskyřic

REALIZACE OBKLADU – lepení
 Obkladačky před obkládáním nikdy nenamáčíme!
 Při aplikaci lepidla je nutno respektovat firemní
údaje obsažené v
technických listech, které k
jednotlivým druhů lepidel uvádí.
 Způsoby obkládání
Nanášení metodou buttering – lepidlo na zadní stěnu obkladu
těsně před obkládáním
Nanášení metodou floating – lepidlo na podklad těsně před
obkládáním
Nanášení metodou floating a buttering – oboustranné nanášení
lepidla (podklad i obkladačka - bezdutinové)

REALIZACE OBKLADU- lepení
údaje z technického listu
• doba zrání - po rozmíchání lepidla se ponechá lepidlo
odstát cca 5 min. – 15 min. a poté se znovu promíchá,
• doba na zpracování - dle typu lepidla až 6 hod., po
uvedené době se hmota nemá používat),
• otevřený čas - tj. doba, po kterou je nutno obkladačku
přikotvit. Obvykle se pohybuje do 30 min., závisí však na
druhu lepidla a klimatických podmínkách. Po uplynutí
této doby se snižuje přídržnost cca na polovinu a tzv.
• korekční čas - tj. doba, po kterou lze obkladačku
vyrovnat, obvykle cca 10 min.

REALIZACE OBKLADU- lepení

nanášení lepidla

zkouška lepivosti

REALIZACE OBKLADU - lepení
údaje z technického listu
• Lepidlo se na podkladní konstrukci nanáší zubovou
stěrkou, přičemž velikost ozubení stěrky je určena
velikostí nejdelší strany obkladového prvku a kvalitou
podkladu (stěrky s velikostí zubu 3, 4, 6, 8 mm a více).
Lepící tmel se nanáší v min. tloušťce 2 mm (dle typu
obkladu a podkladu), při obkládání interiéru musí být
lepidlem pokryto min. 60% plochy obkladačky, v exteriéru
je nutno obkladačku opatřit lepícím tmelem celoplošně.
• Spárování obkladu se provádí cca 24 hod. po obložení
plochy spárovacími tmely event. cementovou kaší.

REALIZACE OBKLADU - lepení
obklad revizních otvorů

REALIZACE OBKLADU - lepení
obklad revizních otvorů

REALIZACE OBKLADU
spárovací materiály
• silikonové (dilatační spáry s vyššími
rozměrovými změnami, menší mechanická
odolnost),
• epoxidové (chemicky odolné
materiály),
• polyuretanové (částečně pružné
vyplnění spár s vyšší mechanickou
odolností),
• akrylátové (běžné vnitřní prostředí,
nepříznivé klimatické podmínky, teplotní
zatížení v rozmezí –300C až +800C)
• cementové (běžné použití, pro spáry do
šířky až 15 mm).

REALIZACE OBKLADU
spárovací materiály


Spárování tzv. přes
spáru
spárovačkou,
spára hladká, zcela
vyplněna
spárovací
hmotou, barevně jed notná,

REALIZACE OBKLADU
teplotní podmínky
Realizace obkladu by se měla provádět za
optimální teploty +120C až +150C (i když
v technických listech u většiny výrobců se
setkáváme s teplotou +50C, avšak úměrně
s klesající teplotou se prodlužuje doba zrání
lepící hmoty).
Vnější obklady je nutno chránit před
přílišným vysycháním (teploty > +250C)

MOZAIKOVÉ OBKLADY
Mozaika je zvláštním druhem obkladu, který
se dodává v arších o rozměrech 300 x 300
mm, 400 x 400 mm event. 500 x 500 mm s
připevněnými (obvykle čtvercovými) obkladač
kami o rozměru 20 x 20 mm – 50 x 50 mm.
Rub mozaiky je opatřen síťovinou event.
perforovaným papírem, v některých případech
se dodává mozaika opatřená papírem i na lícní
ploše.

(1/3)

MOZAIKOVÉ OBKLADY
příprava podkladu
Požadavky
na
podkladní
konstrukci
podkladu jsou obdobné jako pro obklad
keramický, pro obkládání zakřivených nebo
kruhových ploch platí tytéž podmínky
(vzhledem k ohebnosti archu a možnosti dělení
archu naříznutím síťoviny se tyto mozaikové
obklady pro nepravidelné event. malé plochy
často používají (zejména v zahraničí).

(2/3)

MOZAIKOVÉ OBKLADY
realizace

(3/3)


Požadavky na realizaci obkladu jsou
obdobné jako u obkladu keramického, i
v tomto případě se doporučuje pracovat po
menších úsecích. Je-li obklad na lícní straně
opatřen papírem, musíme po obložení plochy
event. její části lícní papír namočit a opatrně
z podkladu odstranit. Obklad se spáruje po
dokonalém zatuhnutí lepidla, cca po 24 hod.

KAMENNÉ OBKLADY
materiály

(1/4)


K obkládání plochy obkladů z kamene se
používá travertinu, mramoru, žuly, syenitu, porfyru,
křemence, štípané břidlice aj. materiálů. Desky se
dodávají o rozměrech, 200 x 200 mm, 305 x 305
mm, 400 x 600 mm aj. pro interiéry v tl. 20 mm –
50 mm, pro exteriéry v tl. 50 mm – 100 mm event.
jako fasádní obkladové pásky v různých
povrchových úpravách – povrch režný, matný,
vysoce lesklý, jemně broušený, hrubě broušený,
otryskávaný aj.

KAMENNÉ OBKLADY
příprava podkladu

(2/4)

 Požadavky na podkladní konstrukci podkladu
v případě přímého kotvení obkladu k podkladu
jsou obdobné jako pro obklad keramický.
Realizujeme-li však kamenný obklad tzv.
nekontaktním způsobem (zavěšené fasády), nejsou
požadavky na rovinnost povrchu, vlhkost
podkladu, tvorbu vlasových trhlin aj. tak striktní.

KAMENNÉ OBKLADY
realizace

(3/4)

 Požadavky na realizaci obkladu prováděného
kontaktním způsobem jsou obdobné jako pro
obklad keramický.
 K jejich lepení se používají speciální hydraulická
lepidla, před jejich aplikací musí být podklad
napuštěn vodnou emulzí.
 V příp. realizace obkladu ze štípané břidlice se
podklad opatří cementovým postřikem a na
rubovou stranu břidlice se nanese cca 20 mm tl.
vrstva cementové malty.

KAMENNÉ OBKLADY
realizace

(4/4)

Kamenné obklady se nejčastěji osazují na sraz (bez spáry).
Při realizaci obkladu tzv. nekontaktním způsobem (obvykle
odvětrávaný fasádní plášť) je obklad zavěšen na nosnou
konstrukci, která plní funkci statickou (nosné kotvy
s podložkami, tyčové a spojovací prvky). Fasádní systém je
doplněn tepelnou izolací z hydrofobních materiálů, která je
ukotvena k podkladu (její tloušťku, počet hmoždinek viz PD) a
vzduchovou mezerou, která zajišťuje odvod vlhkosti
(difundující z konstrukce objektu) a umožňuje odvětrávání
systému (zejména v letním období, kdy narůstá povrchová
teplota vnějšího pláště).

OBKLADY DŘEVĚNÉ
Pro stavební účely používáme smrk, jedli, borovici,
modřín, buk, dub, lípa, ořech (ostatní druhy dřevin se
používají poměrně zřídka). V interiéru se uplatňuje zejména
smrk, modřín (dřevo měkké, polotvrdé), pro exteriér se
využívá hlavně borovice (měkké), modřín (polotvrdé), buk a
dub (dřevo tvrdé). Při výběru dřeva se uplatňují jeho
fyzikální a mechanické vlastnosti, tj. barva (čím je dřevo
tmavší tím obsahuje více pryskyřic a tím i více odolává
hnilobě), hustota, objemová hmotnost (s rostoucí vlhkostí
vzrůstá) a vlhkost, která je určující podmínkou pro použití
dřeva.

OBKLADY DŘEVĚNÉ

Pro obkládání do interiéru se doporučuje
vlhkost dřeva v rozmezí 9%  2% , pro vnější
použití + 15% až + 20% hmotnostní vlhkosti. Pro
obkládání je vhodné použít dřevo bez suků a trhlin
(alespoň na lícní straně obkladu), je třeba též počítat
s tím, že dřevo tzv. pracuje (sesychá a bobtná
v závislosti na složení a tvaru buněk) – v podélném
směru min., tj. cca o 0,1% (zanedbatelné), v příčném
směru však o 5% - 10% (více po obvodu prvku).

OBKLADY DŘEVĚNÉ
příprava podkladu

Plochu
pro
obkládání
upravujeme
v závislosti na způsobu upevňování obkladu – tj. :
o pokud bude obklad přímo těsně osazen na
podkladní konstrukci je zapotřebí mít podklad
rovinný (max. odchylka od roviny 3 mm/2m),
hladký, objemově stálý, pevný, vyschlý (obdobné
viz keramické obklady),
o pokud obkládáme na laťový rošt jsou požadav ky na podkladní konstrukci méně náročné.

OBKLADY DŘEVĚNÉ
realizace

Nejjednodušší forma obkladu je realizace
obkladu z prken – v případě fasádního obkladu se
prkna kladenou svisle (spáry kryjeme lištami, které
přibíjíme pouze k jednomu prknu) nebo vodorovně
(prkna se navzájem překrývají – kladení přes sebe,
přičemž spodní hrana prkna musí být seříznuta do
tzv. okapničky, prkna se k podkladu přibíjejí pouze
v jedné řadě při horním okraji prkna).

OBKLADY DŘEVĚNÉ
realizace
V interiéru se nejčastěji používá obklad z palubek (dřevo tl.
15 mm – 22 mm, šířky obvykle 80 mm – 150 mm), který je
k podkladu připevněn pomocí latí. V ploše jsou palubky
spojeny na drážku a pero, polodrážku event. drážku s vloženým
perem (toto pero bývá většinou z odlišného druhu dřeva).
Před upevnění obkladu je vhodné vytřídit materiál podle
kresby.
Vzhledem k objemovým změnám dřeva je nutné pamatovat na
možnost cirkulace vzduchu za obkladem, tj. latě opatřit
trojúhelníkovými zářezy na straně blíže ke zdivu a
v ukončujících krycích lištách umožnit větrání vzduchu.

OBKLADY DŘEVĚNÉ
realizace

OBKLADY DŘEVĚNÉ
realizace
Ukotvení obkladu z desek velkého formátu, tj. překližek,
dřevotřísek aj. se
provádí na rám, přičemž desky
upevňujeme na přední plochu rámu (styk krytý lištou)
nebo do polodrážek v rámu (rám je viditelný)
Desky malého formátu (kazety) se kotví obdobným
způsobem, pokud jsou opatřeny profilací připevňují se
nejprve desky k roštu a poté se profilace lepí na desky.
Obklad realizovaný z dřevěných štípaných destiček (na
trhu rozměr 195 mm x 64 mm, lze požadovat i jiný) se lepí
na sraz (lepidla na silikonové bázi) přímo na omítnutý
podklad.

OBKLADY DŘEVĚNÉ
povrchová úprava

Dřevěný obklad je potřeba povrchově ošetřit,
přičemž tato úprava by měla:
o zdůraznit přírodní strukturu dřeva,
o chránit dřevo před povětrnostními vlivy,
o znečištěním,
o mechanickým poškozením apod.

DALŠÍ DRUHY OBKLADŮ
K velkoplošnému obkládání
stěn se používají sádrokarto
nové desky, panely na bázi
dřeva,
tepelně izolační
materiály aj., k úpravě stěn se
dále
používají
obklady
skleněné, korkové, textilní,
zrcadlové, plastové aj.

DALŠÍ DRUHY OBKLADŮ
příprava podkladu

Dle typu obkladového materiálu je nutno
dodržet požadavky na podkladní konstrukci, a to:
o zejména z hlediska rovinnosti,
o objemové stálosti,
o vlhkosti,
o pevnosti a
o čistoty podkladu (obdobné viz keramický
obklad).

DALŠÍ DRUHY OBKLADŮ
realizace
Velkoplošný

obklad lze přímo kotvit (speciálními tmely)
k podkladní konstrukci (v příp. soudržného podkladu) event.
osazovat na předem připravenou rámovou konstrukci (dřevěná,
kovová). Při použití tmelů (tmel nanášen bodově) je nutno panely
odsadit (min. 5 mm) od stropní konstrukce i od podkladu (min.
10 mm) a tak umožnit odvětrávání prostoru za obkladem. Styčné
spáry se tmelí spárovacími hmotami s vkládanou spárovací
bandáží, překrývají lištami, provádějí na sraz (obkladové desky
jsou opatřeny drážkou s vloženým perem) apod.
 Skleněné obkladačky (tl. 6 mm, rozměr 200 mm x 200 mm) se
lepí do tmelu o tl. cca 3 mm, po cca 5 hodinách se provádí
spárování obkladu.

DALŠÍ DRUHY OBKLADŮ
realizace
Obklad z korku (čtvercové, obdélníkové prvky) se na
podkladní konstrukci lepí (druh lepidla dle typu použitého
korku), před vlastní realizací je nutno plochu dokonale
rozměřit, doporučuje se obkládat směrem od středových os
k hraně stěny (na střih, na vazbu).
Obklady z textilií se realizují napnutím textilie na lištu,
napínáním textilie na rámy, které se sestaví dohromady event.
přímo na stěnu pomocí tenkých zaoblených lišt.
Obklady
zrcadlové
lze
provádět jako velkoplošné,
klasických, rozměrů event. z menších prvků s hrany hladkými
nebo zbroušenými. K podkladu se kotví lepením, zavěšené
v rámu, upevněné do rámu apod..

DALŠÍ DRUHY OBKLADŮ
realizace

Připravenost podkladu
REALIZACE OBKLADU DO MALTY




podklad objemově stálý, pevný, vyzrálý,
v příp. styku rozdílných materiálů (dochází
k většímu teplotnímu zatížení) je nutno
ukotvení výztužné tkaniny do podkladu,
max. odchylky od podkladu 5 mm /2m délky

REALIZACE OBKLADU DO MALTY






malty pro obkládání: podkladní-cementová
nastavovaná vápnem; spojovací-cementová
event. vápenocementová – velikost zrn do 4
mm (do vlhkých prostor, mrazíren a chladíren
nepoužívat
vápno);
spárovací-jemná
cementová kaše.
před
obkládáním
ponořit
keramické
obkladačky do vody, hutný a slinutý obklad se
nenamáčí,
rozměřit plochu – výškově i délkově, rozdělit
případné odřezy rovnoměrně v ploše,

REALIZACE OBKLADU DO MALTY






rovinnost obkladu – obkládání do šňůry,
laserového paprsku, založení obkladu od
úrovně budoucí podlahy,
nanesení spojovací malty na obkladačku (tl.
malty 10 – 12 mm, nanesení malty celoplošně
na obkladačku, seříznutí malty),
každou obkladačku je nutno řádně k podkladu
ukotvit a srovnat do lícní roviny - malta se při
tvrdnutí smršťuje, proto je nutno obkladačky
následující řady mírně přes hranu předešlé
položené řady předsadit,

REALIZACE OBKLADU DO MALTY

rozměření plochy

založení obkladu

REALIZACE OBKLADU DO MALTY




zajištění šířky spár
distančními klíny –
v ploše dodržet
jednotnou šířku
spár ve svislém i
vodorovném směru,
spárování obkladu
cementovou maltou
event. tmely po 24
hodinách.

REALIZACE OBKLADU DO MALTY

celoplošné maltování obkladu

urovnání obkladačky do roviny

Dilatace obkladu
Ing. Miloslava Popenková, CSc.

Úvod
Princip návrhu dilatace obkladu musí
vycházet z definic jednotlivých deformací
ve stavebních konstrukcí, které jsou
vystaveny rozměrovým změnám a z toho
vyplývajícím napětím.

Příčiny délkových změn


tvrdnutí a vysychání



statické zatížení, sedání a otřesy



rozdílná vlhkost a rozdílná teplota

Důsledky deformace
Následkem působení výše uvedených faktorů
dochází ke:
• smršťování,
• dotvarování,
• ohybu a
• objemovým změnám, které v jednotlivých
vrstvách konstrukce způsobují značná napětí.
Tato napětí je nutno mezi podkladní
konstrukcí a povrchem kompenzovat dilatačními
spárami.

Druhy dilatačních spár






Objektové
Plošné
Obvodové
Napojovací

Druhy dilatačních spár


Objektové: dělí budovy nebo jejich části
navzájem,
procházejí
nosnými
i
nenosnými
konstrukcemi.
Konstrukční
spáry v obkladu i podkladu musí probíhat
na stejném místě a ve stejné šířce. Jejich
rozmístění a velikost je součástí statického
posouzení objektu.

Druhy dilatačních spár


o
o

o

Plošné: rozdělují nenosnou konstrukci na
menší pole, procházejí od povrchu až po
izolaci nebo nosnou konstrukci.
Vnější prostředí: max. 3000 x 3000 mm,
max. poměr stran 1:1,5 – 2.
Vnitřní prostředí: max. 6000 x 6000 mm,
doporučeno 3000 x 3000 mm, max.
poměr stran 1:2, lépe čtvercový.
Dále se tyto dilatační spáry navrhují při
změně tloušťky a druhu podkladu.

Druhy dilatačních spár


Obvodové: tvoří přechod mezi netuhou a
tuhou konstrukcí (např. obklad stěny od
plovoucí podlahy).



Napojovací: ve vztahu realizace obkladu
mezi
jinými
stavebními
materiály
s rozdílným koeficientem roztažnosti (rám
okna, dveří, vana, dřevěné konstrukce
aj.).

Kontrola jakosti










kontrola podkladní konstrukce
jakost dodávaného materiálu
rozměření plochy
rovinnost obkladu – max. odchylky od roviny ±
2mm/2m délky. v celé ploše ± 3mm
střih spár. zalití spár
ukončení obkladu k prostupujícím konstrukcím
spojení obkladu s podkladem
provedení a úprava dilatačních spár

Fasádní obklady
Ing. Miloslava Popenková, CSc.

FASÁDNÍ OBKLADY
dělení


KONTAKTNÍ
(lepené)



BEZKONTAKTNÍ
(zavěšené
odvětrávané)

FASÁDY LEPENÉ


o

o

Zásadním požadavkem na dodržení
funkčnosti lepeného keramického pláště
je:
zpracování PD s výpočtem zkondenzované a
odpařené vodní páry v konstrukci obvodového
pláště
stanovení velikosti prvků, šířky spár event.
použití parozábrany na vnitřním líci obvodového
pláště,
druh
flexibilních
lepících
hmot,
spárovacích hmot (s min. difúzním odporem),
velikost dilatačních polí (rozhodující min.
rozměrové tolerance, min. nasákavost).

FASÁDY LEPENÉ


V příp. návrhu a aplikace zateplovacího
systému s lepeným keramickým obkladem
je nutné brát v potaz mimo bilanci odpařené
vodní páry i rozdílnou tepelnou roztažnost
použitých materiálů (zejména použijí – li se
obkladové prvky tmavé – nutno pod
armovací stěrku zateplovacího systému
použít ventilační fólii, která umožňuje snížení
tepelné zátěže vnějších vrstev obvod.
pláště).

FASÁDY ZAVĚŠENÉ


Odvětrávaný plášť zaručuje optimální
vlhkostní režim obvodové stěny a
minimalizuje tepelnou zátěž objektu.

FASÁDY ZAVĚŠENÉ
členění






S mechanickým viditelným spojením –
viditelné
příchytky
rozličných
tvarů
s povrchovou úpravou
S mechanickým neviditelným spojením –
spojovací prvek keramického dílce s tyčovým
nosným profilem není na fasádě viditelný.
Spojení je provedeno mechanickou příchytkou
nebo speciálním rozpínacím šroubem
S lepeným neviditelným spojením – spojení
nosných tyčových prvků s keramickými dílci je
realizováno
pomocí
speciálních
tmelů
(limitováno
teplotními
a
vlhkostními
podmínkami)

FASÁDY ZAVĚŠENÉ
skladba
Nosná konstrukce – plní funkci statickou přenáší veškerá zatížení zavěšeného pláště do
podkladu vč. přetvoření od změn teploty a
vlhkosti. Skládá se z:
1.

2.
3.

nosných kotev s
podložkami, hmoždinek a nerez
šrouby, které umožňují vodorovné nebo svislé
upevnění tyčových prvků k podkladu. Kotvy nesmí
omezit dilatační pohyb tyčových prvků
tyčových prvků, které se připevňují ke kotvám
spojovacími samořeznými vruty
spojovacích prvků (příchytek) pro uchycení keramiky
k nosným tyčovým prvkům, rozpínacích šroubů nebo
speciálních lepících hmot.

FASÁDY ZAVĚŠENÉ
skladba
Tepelná izolace – používány výhradně
hydrofobní materiály, kotvení pomocí
talířových hmoždinek

FASÁDNÍ OBKLADY
realizace






geodetické zaměření stávající plochy
fasády – podklad pro vytvoření modulové
sítě,
spárořez – stanovení modulové nosné sítě
– určení rozteče kotev, počtu hmoždinek
a jejich kotvící délky, určení dilatačních
polí,
stanovení modulové
sítě keramických
prvků (soulad s okenními a dveřními
otvory, členění plochy, vložení rozdílné
keramiky,
prořez
prvků,
řešení
dilatačního pole atd.),

FASÁDNÍ OBKLADY
realizace






vyřešení detailů – rohů, koutů, oblouků,
ostění, nadpraží, prostupů, uchycení
klempířských výrobků, dilatací aj.,
koordinace příprav s výrobcem výplní
otvorů,
přenesení modulové sítě – spárořezu na
fasádu (pomocí laseru),
montáž fasádního pláště – nosného
systému, tepelné izolace, vnějšího pláště

Realizace příček
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Funkce příček
Dělení příček
Stavební připravenost objektu k
realizaci příček
Způsoby připojení příček
Zásady provádění příček
Kontrola jakosti příček
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1. Funkce příček
 Nenosné svislé konstrukce, dodatečně
vestavěné do nosné části objektu na plnou
event. částečnou výšku podlaží
 Pro návrh a realizaci je zapotřebí znát hlavní
technicko-fyzikální, technologické a
ekonomické závislosti jednotlivých druhů
daných kcí

2. Dělení příček

(1/2)

a)

Zděné kusových staviv – cihel, tvárnic,
příčkovek, deskových prvků atd.

b)

Celistvé – monolitické betonové,
vápenosádrové příp. sádrové

c)

Montované

2. Dělení příček

(2/2)

Montované příčky
dílcové: velkorozměrové celostěnové panelové, příčkové
dílce na výšku místnosti
kostrové: nosná kostra z tyčových prvků – sloupků a
příčníků, plášť
z plošných prvků – konstrukčních desek
vestavěné: skříňové a vestavěné
flexibilní: přemístitelné,
pohyblivé – posuvné, skládací,
shrnovací, zasouvací ve vertikálním směru
mezistěny, přepážky: obvykle využívá předchozí uvedené
systémy

3. Stavební připravenost objektu
Příčka může být namáhána tvarovými změnami nosné
konstrukce, vyvolané účinky vertikálního a horizontálního
zatížení a účinky objemových změn (dotvarování, tepelné
změny apod.).
Příčka orientovaná ve směru rozpětí stropu je namáhána:
a) prvotně – tlakem způsobeným průhybem stropní
konstrukce od zatížení, hmotnosti kompletačních
konstrukcí a užitným tlakem a
b) druhotně – se uvedený tlak v důsledku dotvarování betonu
stropních prvků zvyšuje o hodnotu vlastní hmotnosti
stropní konstrukce

4. Způsoby připojení příček

(1/2)

Vlivem tvarových změn nosných konstrukcí může docházet
k přitěžování příčky a k následnému vyvození tlaku na tuto
příčku (event. např. při nestejnoměrném průhybu stropní
konstrukce se může příčka naopak uvolnit). Vlivem přitěžování
může dojít :
 k vybočení konstrukce příčky nebo
 u vrstvené příčky k porušení stability pláště příčky (trhliny ve

spárách, „krabacení“ pláště příčky
v symetrické nebo asymetrické formě).

z

tenkých

materiálů

4. Způsoby připojení příček

(2/2)

Druhy připojení příček k ohranič. kcím
Tuhé
Konstrukce příčky
přebírá zcela nebo
částečně zatížení
vyvolané působením
nosné konstrukce
(objemové změny a
deformační vlivy jsou
vyeliminovány ve
spárách a dál se
neprojevují). Tento spoj
lze realizovat i v případě,
kdy můžeme vyloučit
deformaci ohraničujících
konstrukcí.

Pružné

Posuvné

(elastické)
Konstrukce
příčky nepřebírá
zatížení
vyvolané
působením
nosné
konstrukce.

(kluzné)
Konstrukce příčky
nepřebírá zatížení
vyvolané působením
nosné konstrukce,
současně však nelze
vyloučit možnost vzniku
větších deformací
sousedních částí stavby.
Příčka je po stranách
fixována (nemůže
vybočovat do stran) avšak
je jí umožněn předem
vymezený volný pohyb.

5.1. Zásady provádění
příček zděných - z cihel a příčkovek
 Příčky jednoduché
 Příčky násobné - dvojité, zdvojené nebo kombinované
příčky, obvykle se zvukovou izolací, nahrazují (z hlediska

průzvučnosti) plné zdivo.

Vazba jednoduché příčky





Do plné drážky
Do kapsy
Do ozubu
K monolitické kci

Kotvení jednoduché příčky
Za pomoci páskové event.
kruhové výztuže, vložením
do každé třetí spáry (dle TP).

Poznámka:
U zalomených příček je nutno vyztužovat
i rohy příček.

Příčky násobné
K nosné zdi se kotví plnou svislou drážkou event. do
kapsy s vloženou zvukovou izolací.

Technologický postup
postupový diagram

Technologický postup
zásady







Založení příčky
Osazení ocelové zárubně v příčce
Zdění příčky – bez otvorů, s otvory
Kotvení příčky ke stropní kci
Realizace rozvodů v příčce

5.2. Příčky z pórobetonových příčkovek
•

•
•
•

Vyměření polohy a správné založení zakládací
vrstvy příčkovek – jejich vyrovnání do vodorovné
roviny.
Rovnoměrné nanášení tenkovrstvého tmelu
Kotvení příčky k ohraničujícím konstrukcím
Příčky max. do výšky 5,5 m je nutno vyzdívat mezi
profily I nebo U. Jednotlivé desky jsou ve styčné
spáře spojeny tmelem (místo tmelu lze použít
cementovou maltu s přídavkem akrylátové
disperze), v ložné spáře cementovou maltou a
hmoždíky.

5.2. Zásady provádění
příček z pórobetonových příčkovek

Kotvení tuhé

5.2. Zásady provádění
příček z pórobetonových příčkovek

Kotvení pružné

5.3. Zásady provádění
příček ze skleněných tvárnic
Realizace:
 Obvodový rám
 Zdění tvárnic
 Ukotvení výztuže tvárnic
ve spárách do rámu

5.4. Zásady provádění
příček z deskových prvků
Realizace:
a) Kladení na vazbu do

cementové malty
b) Kladení na sucho –

pero drážka

5.5. Zásady provádění
příčky celistvé
Druhy:
 Monierky
 Rabicky
 Keramidové

Zásady realizace monierky

6. Kontrola jakosti příček

(1/2)

Při sledování kontroly jakosti je nutno respektovat příslušné
ČSN, technické listy aj. V průběhu stavění je nutno
provádět:






kontrolu zaměření příčky

kontrolu materiálu – viz vyhláška č.22/97 Sb., nařízení
vlády č. 178/97 Sb. – výrobci, dovozci, distributoři
zabudovaného materiál musí vydat prohlášení o shodě, viz
příslušné ČSN
kontrola rovinnosti a únosnosti podkladu, příp. jeho
vyspravení – max. odchylka ± 5 mm /2 m délky

6. Kontrola jakosti příček


(2/2)

kontrola provedení příčky:
max. odchylka polohy příčky ± 10 mm/výšku podlaží
•
max. odchylka polohy příčky ± 10 mm/2 m délky příčky
•
kontrola vazby zdiva (dle technických listů)
•
kontrola tloušťky styčných a ložných spár (dle technických
listů)
•
kontrola polohy otvorů – max. odchylky ± 10 mm
•
kontrola polohy zárubně – odchylky v osazení zárubně se
nepřipouští
•
kontrola dotěsnění styků a spár
•
kontrola provedení zvukotěsné aj. izolace
•

7. BOZP - pokyny
 Seznámení pracovníků s pracovními postupy
 Seznámení pracovníků s příslušnými zákony a vyhláškami
 Vybavení pracovníků běžnými pracovními pomůckami s jejich
důsledným používáním
 Opatření prostoru dle ČSN 36 004 provizorním osvětlením
 Vyloučení materiálů zdraví škodlivé, působící nepříjemný
zápach a trvalé znečištění pokožky
 Vyloučení materiálů nadměrně zvyšující vlhkost uzavíraných
materiálů příčky (možnost následné tvorby plísní)
Poznámka:
Montážní pěnu vzhledem k obsahu hořlavých součástí a izokyanátů lze používat pouze
v dobře větratelných prostorách (i nuceně větraných), v dostatečné vzdálenosti od
zápalných zdrojů.

7. BOZP – Zákony a vyhlášky
Viz úvodní přednáška

Hygienické předpisy MZdr ČR č.487/91 a č.31/93 o posuzování
zdravotní způsobilosti k práci,

Vyhlášku č. 204/94 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky
poskytování osobních ochranných pracovních a mycích, čistících a
desinfekčních prostředků

Zákon č. 203/94 Sb., o požární ochraně ve znění zákona č.40/94 Sb.
a vyhlášky MV ČR č.21/97 Sb., kterou se provádí zákon o požární
ochranně


Obsah
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Z cihel a příčkovek
Z porobetonových příčkovek
Ze skleněných tvárnic
Z deskových prvků
Celistvých
Montovaných

5.6. Příčky montované
• Problematika montovaných příček se oproti tradičním

technologiím zaměřuje na řešení spojů a úpravu spár
v příčkách.
• Spoje a spáry zásadně ovlivňují jakost příčky, podílí se
na její technické a estetické úrovni.
• Ukotvení příčky musí splňovat tytéž požadavky, které
plní vlastní příčková konstrukce.
• Je nutno, aby vzduchová neprůzvučnost těsněných
styků a spár měla přibližně stejnou hodnotu jako příčka a
aby těsnost styků a spár zajišťovala prakticky nulovou
infiltraci vzduchu.

Druhy spojů
Z hlediska technologie výstavby montovaných
příček rozlišujeme dva druhy spojů těchto dílců:
 maltový spoj – charakteristický pro příčky
pevné ze silikátových dílců a
 suchý spoj – charakteristický pro příčky demon
tovatelné a přemístitelné.

Spojení dílců

Dělení montovaných příček
a.

b.
c.
d.

e.
f.

Klasické
Předsazené
Přestavitelné
Vestavěné - skříňové
Snížené - mezistěny, přepážky, paravány
Mobilní - posuvné, skládací, shrnovací,
zasouvací

a. Příčky montované KLASICKÉ (1/9)
Klasické
příčky
(sádrokartonové,
sádrovláknité, cementotřískové aj.) musí
splňovat jak estetické tak i stavebně fyzikální
požadavky, které jsou na ně kladeny.
Základní výhody:
 nízká hmotnost
 rychlý postup výstavby

Montáž příčky KLASICKÉ

(2/9)

• Nosný systém – z dřevěných hranolů nebo

•
•

•
•

ze systémových tenkostěnných profilů z
pozinkovaného plechu;
pro upevnění zařizovacích předmětů je nutné
osadit samostatné nosné profily;
Opláštění – jednoduché, dvojité nebo trojité
opláštění
ze
sádrokartonových
desek,
cementotřískových aj.desek
dutina příčky je obvykle vyplněna minerální
izolací
Dilatace příčky při délkovém rozměru > 15 m

Montáž příčky KLASICKÉ
1. Zaměření
Vyznačení polohy příčky
(obrysovou čárou).
Označení případné polohy
otvorů
Vyznačení
polohy příčky
(obrysové linie) na stěnách a
na stropech.


(3/9)

Montáž příčky KLASICKÉ

(4/9)

2. Připojovací profily
Opatření vodicích profilů jednostranně
samolepicím napojovacím těsněním.
Připevnění profilů na podlahu a na
strop zatloukacími hmoždinkami cca po
80 cm.
Napojení
příčky na stěny tzv.
připojovacími profily. Je nutné je s
ohledem na zvukovou izolaci opět
opatřit napojovacím těsněním a těsně
napojit
na
ohraničující
stavební
konstrukce
a
připevnit
rovněž
zatloukacími hmoždinkami.


Montáž příčky KLASICKÉ
3. Stojiny
Stojiny musí být o cca 1 - 1,5
cm kratší, než je vzdálenost
mezi spodním a horním vodicím
profilem.
Připojovací profily nasuneme
do vodicích profilů a rozmístíme
je po 60 cm.
Připojovací
profily musí být
uloženy otevřenou stranou ve
směru montáže, aby se mohlo
začít se šroubováním na
stabilnější straně stojiny.


(5/9)

Montáž příčky KLASICKÉ

(6/9)

4. Obkládání první strany
Obkládání první strany se začíná
deskou o plné šířce (120 cm).
Desky
se připevňují elektrickým
šroubovákem samořeznými šrouby v
roztečích 250 mm na stojiny (lze
použít
speciální
nástavec
na
vrtačku).
Při dvouvrstvém opláštění se první
vrstva připevňuje s roztečí šroubů
750 mm, aby se dosáhlo potřebného
překrytí spár, začíná se druhá vrstva
s deskou poloviční šířky.


Montáž příčky KLASICKÉ
5. Mezilehlá izolace
Po opláštění první strany
příčky
a
po
uložení
požadovaných elektro a
sanitárních instalací se do
meziprostoru umístí izolace z
minerálních vláken;
 Meziprostor se izoluje v
celé ploše a izolační materiál
se proti sesuvu zabezpečí
(např. pomocí závěsů).


(7/9)

Montáž příčky KLASICKÉ

(8/9)

6. Obkládání druhé strany
Opláštěním druhé strany stěny se
dosáhne konečné stability montované
příčky.
Začíná se deskou poloviční šířky (60
cm), takže proti spáře první strany leží
plná plocha desky.
Montovaná stěna je připravena ke
stěrkování spár a hlav šroubů.


Montáž příčky KLASICKÉ

(9/9)

Jednoduché a dvojité opláštění příčky

b. Příčky montované PŘEDSAZENÉ

(1/3)

Předsazená stěna
Použití - všude tam,
 kde se vyskytuje nerovné
zdivo;
 kde je poškozená omítka;
 kde je hrázděná konstrukce a
není možné provést osazení
desek pomocí lepicího tmelu.
Pozn.:
Při tepelně-izolačním obložení vnější stěny je nutné realizovat parozábranu,
(zabránění kondenzace vodních pár).

b. Příčky montované PŘEDSAZENÉ
Volně stojící předsazená stěna
Uplatnění – všude tam,
kde je nutno umístit instalační
vedení do vzniklého meziprostoru.

Pozn.:
Pro zlepšení tepelně nebo zvukověizolačních vlastností vložíme do mezi
prostoru izolační materiál.

(2/3)

Montáž příčky PŘEDSAZENÉ (3/3)
Postup:
1.

2.
3.
4.
5.

Osazení stavěcích třmenů
do stěny
Připevnění profilů
Vyrovnání nerovností
distančními podložkami
Vložení izolace z
minerálních vláken
Vlastní připevnění desek

c. Příčky montované PŘESTAVITELNÉ
(1/5)

prostorově variabilní a rychlé
rozdělení nových, anebo adaptaci starých
kanceláří,
obchodních
a
průmyslových
pracovišť, bank, úřadů, nemocnic, výrobních,
montážních, prodejních hal aj.;
 Jednoduchá a rychlá instalace suchou montáží
i v již zařízených prostorách nebo za provozu,
popřípadě jejich demontáž;
 Přizpůsobivost různému architektonickému
řešení
 Umožňují

c - Kotvení příčky (2/5)






upnutím mezi stropní konstrukci a podlahu
volně pomocí pružného spoje ve zhlaví dílce a
neposuvně v patě příčky,
rozepřením pomocí úchytů na koncích vertikálních profilů mezi podlahu a strop,
rozepřením mezi podlahu a stropní konstrukci
pomocí rozpíracích šroubů s pružinami s
dotlačením k podlaze do pružného podlaho vého těsnícího profilu, apod.

c - Opláštění příčky

(3/5)

Opláštění příčky musí umožňovat kontrolu vnitřních rozvodů
(snadná manipulovatelnost x stabilita a pevnost příčky).
Realizuje se vnějšími panely, možnosti fixace jsou:
 fixační spony – připevněny na zadní straně desky a

fixovány do připravených otvorů v nosných profilech;
 zámkové úchyty – jsou opatřeny obě svislé zadní stěny,
úchyty zaklapnou do otvorů ve svislém profilu;
 pomocí speciálního pružného prvku – tlačí na desku ve
čtyřech bodech. Deska je pevně spojena s nosnou kcí.

c- Realizace – příčky přestavitelné




Konstrukce příček, založená na přesných hliníkových
profilech, spojovaných nedestruktivním způsobem,
zaručuje poměrně snadnou a rychlou přestavitelnost.
Pro uživatele je garantována možnost pružných změn
dispozice prostoru v krátkém čase a s nízkými
náklady.
Přesné hliníkové profily, spojované "zaklapnutím",
nebo šroubovými příchytkami (systém umožní použití
všech prvků při případné přestavbě). Viditelné části
upraveny práškovým lakováním.

c - Doplňkové prvky






Výplně - plné - deskový materiál tl. 12 nebo 16 mm
(nelaminovaná dřevotříska, dýhovaná dřevotříska, sádrokartonová
nebo dřevotřísková deska s povrchovou úpravou tapeta, textilní
čalounění apod.)
- prosklené - sklo tl. 4, 6, nebo 9 mm (FLOAT,
CONNEX,kalené,
…)
- izolační výplně - běžné izolační materiály (ISOVER,
URSA....),
Dveře - osazené do systémové integrované hliníkové zárubně
Jednokřídlové, dvoukřídlové, posuvné, dřevěné bezfalcové,
hliníkové rámové (s plnou, skleněnou - jednoduché / dvojité
zasklení, nebo kombinovanou výplní), celoskleněné
Příslušenství - prosklené moduly lze vybavit integrovanou
horizontální žaluzií

c - Technické údaje :






Modul příček není mimo omezení velikostí dostupných
výplní pevně stanoven.
Tloušťka konstrukce příčky je 90 mm, u mobilního typu
(zástěny) je 60 mm, výška příčky do 6000 mm, u
nekotvených zástěn do 1800 mm.
Kotvení do podlahy hmoždinkou, do podhledu šroubem,
nebo speciální příchytkou, do konstrukce stropu
hmoždinkou.

c - konstrukční schéma

c - DETAILY
prosklená příčka s elektroinstalačním
soklem a s integrovanou meziskelní žaluzií

příčka SAB s prosklenou výplní (oboustranné zasklení)

příčka s prosklenou výplní
(oboustranné zasklení)

schéma nastavitelného
rohu 90-135°

c - DETAILY

jiné provedení rohového kloubu

další možnost použití
kloubového spojení

c - DETAILY
varianty krycích profilů

horizontální krycí profil
se závěsným prvkem

c - DETAILY
Příklad variabilně
členěného prostoru

d. Příčky montované VESTAVĚNÉ
Realizace po provedených
povrchových úpravách vč.
nášlapných vrstev podlah.
Základní konstr. prvek je
plošný skříňový dílec, který
se sestavuje v jeden celek
pomocí kování.
Zajištění
stability
je
realizováno pomocí plných
mezistěn event. přímou
rámovou konstrukcí.


e. Příčky montované SNÍŽENÉ
Nízké typy příček bývají
součástí oddělovacích a
úložných systémů a jsou
podle použití nazývány
buď
paravany
nebo
zástěnami.
Požadovanou
vlastností
zde není zvukový útlum,
ale optické rozdělení.


f. Příčky montované MOBILNÍ
Zvláštní druh přestavitelných příček - posuvné
skládací stěny.
Optický, akustický, případně bezpečnostní
předěl mezi vnitřními prostory. Částečně nebo
úplně zabraňují prostupu nepříznivých zvuků,
odérů, případně záření.

f - Základní dělení mobilních
příček
1.

2.

3.

4.

Dle konstrukce

Pevné – tzn. dlouhodobější instalace

Dočasné – tzn. skládat, rozkládat přibližně 2x denně

Mobilní – tzn. skládat, rozkládat několikrát denně
Dle vedení:

Bez vedení

Horní vedení

Horní i spodní vedení
Dále:

Rozporové

Bezrosporové – pojízdné se zámky
Dle výplně:

Neprůsvitná

Průsvitné

Průhledná

f- Mobilní příčky pevné




Používají se tam, kde je
požadována častá změna
umístění příček v řádech
týdnů a déle. Je zde snaha
o to, aby se příčky
vlastnostmi
co
možná
nejvíce
blížili
běžným
stálým příčkám a to i
vlastnostmi vizuálními.
Zámkový systém napojení
desek k
sobě
i
k
ohraničujícím konstrukcím
se od výrobce liší, jako
příklad je uveden způsob
na vložené pero a drážku.

f- Mobilní příčky dočasné


Výhody:
vysoká estetičnost a rychlost
složení – rozložení,
možnost složení dílce na
jedno
místo
nejmenším
rozměrem k sobě > poměrně
snadno uložit.

f- Mobilní příčky dočasné


Vodící kolejnice



Vodící vozík



Obklad




Rozpínatelný rám
Těsnění

popis mobilní části - dílce

f- Mobilní příčky dočasné




Kotevní šroub
Vymezovací ocelové tyče
s metrickým závitem



Zvuková izolace



Obložení



Vodící kolejnice

popis vrchního pevného rámu:

f- Mobilní příčky dočasné
technologický postup:







Připravenost objektu a podkladu
Instalace mobilních příček se provádí buď před a
nebo po omítkách. Pokud se dělá před, pak je po
montáži nutno kci chránit před přímým stykem s
omítacími hmotami a před mechanickým
poškozením. Připevní se pouze rámová část.
Jednotlivé mobilní dílce lze instalovat dodatečně.
Protože se jedná o zavěšenou konstrukci, která
není příliš lehká (20 – 55 kg/m2) je nezbytně
nutné, aby byla stropní konstrukce dostatečně
únosná. Únosnost stropní kce je nutno před
montáží zkontrolovat v projektové dokumentaci a
dokumentaci k montovanému systému mobilních
příček .
Dále je nutné, aby již bylo ukončeno dotvarování
konstrukce. Kontaktní konstrukce musí být suchá,
čistá a dostatečně vyzrálá.

f- Mobilní příčky dočasné
technologický postup:

rovinnost a vodorovnost podkladu ( 2mm/2m) a vodorovnost a rovinnost
podlahové kce (stejné jako stropní), rovnoběžnost stropní a podlahové kce.
Pracovní postup:

Oměření a orýsování budoucích kotevních dílů na stropní kci po celé délce
budoucí dráhy

Upevnění nosné lišty

Vložení zvukové izolace (dílec s otvory o přesné rozteči)

Připevnění vodící kolejnice s průběžnou kontrolou vyjma

Rozměření a připevnění boční lišty na svislou konstrukci

Nasazení pojízdných mobilních dílců
 Odzkoušení funkčnosti

Připevnění 1. kolejnice

Připevnění obkladových desek

Zatmelení a olištování pod stropem


Postupový diagram
K1

Orýsování a montáž boční
dojezdové lišty

Převzetí pracoviště

Orýsování polohy
kotvících prvků
Upevnění
kotvících prvků

K3

Nasazení a odzkoušení
Funkce mobilních dílců

ANO

Správná funkce ?

Instalace zvukové izolace
NE

K2

Upevnění pojezdových
Kolejnic (vyjma 1 u dojezdové lišty)

Seřízení vodících kolejnic
a boční dojezdové lišty

Seřízení pojezdových
kolejnic

Upevnění
dekoračních obkladů

Postupový diagram
Zatmelení a olištování spár

K4

Závěrečná kontrola
funkčnosti

Kontrolní body

K1

Kontrola rovinnosti ±2 mm/2m
a vodorovnosti podkladových
ploch. Kontrola únosnosti,
vyzrálosti čistoty a soudržnosti
podkladu.

K2

Kontrola rovinnosti
a vodorovnosti kolejnice.
Kontrola rozteče kolejnic.

K3

Vizuální kontrola rovinnosti
dílců a jejich spár.

K4

Závěrečná a předávací kontrola
předvedením funkce.

Předání stavby

f - Mobilní příčky



systém s rychlou montáží
prvků předělující prostory.
technologické
vlastnosti
nejsou optimální, avšak
svému účelu dostačují.
(tzv. westfalské dveře)

f - Příčky montované MOBILNÍ – detail
Schéma funkční sestavy

f - Příčky montované MOBILNÍ – detail

Akustická příčka
řez

Akustická příčka
půdorys

f - Příčky montované MOBILNÍ – detail

Zavěšení jednobodové

Zavěšení dvoubodové

f - Druhy mobilních příček - skládací (3/5)

Mobilní příčky se skleněnými
panely v hliníkových profil ech, které jsou stavěny na
principu horní závěsné
kolejnice bez podlahového
profilu.

f - Druhy mobilních příček – skládací (4/5)
Mobilní akustické příčky,
které jsou založeny na
principu spodního podlahového pojezdu, horní
vodící kolejnice a panelů
vzájemně kloubově spojených. Příčky tohoto typu je
možno kompletovat dveřními
moduly.

f - Druhy mobilních příček – shrnovací
(5/5)

Mobilní akustické příčky, které se
skládají ze samonosných hliníkových
rámů s ocelovými výztuhami a
dřevotřískových panelů se zvukovou
izolací. Panely jsou zavěšeny
samostatně, na sobě nezávisle.
Panely těchto příček mohou být
zavěšeny
jednobodově
nebo
dvoubodově do vodící kolejnice,
která je uchycena ke stropní
konstrukci. Uchycení kolejnice je
řešeno individuálně v závislosti na
typu stropní konstrukce.

6. Kontrola jakosti příček

(1/2)

Při sledování kontroly jakosti je nutno respektovat příslušné ČSN,
technické listy aj. V průběhu stavění je nutno provádět:


kontrolu zaměření příčky

kontrolu materiálu – viz vyhláška č.22/97 Sb., nařízení vlády č.
178/97 Sb. – výrobci, dovozci, distributoři zabudovaného materiál
musí vydat prohlášení o shodě, viz příslušné ČSN


kontrola rovinnosti a únosnosti podkladu, příp. jeho vyspravení –
max. odchylka ± 2 mm /2 m délky


6. Kontrola jakosti příček


(2/2)

kontrola provedení příčky:
•

•

•
•

•

•
•

max. odchylka polohy příčky – norma nestanoví – viz
technické podklady k výrobku
max. odchylka polohy příčky – norma nestanoví – viz
technické podklady k výrobku
kontrola provedení spár (dle technických listů)
kontrola polohy otvorů – norma nestanoví – viz technické
podklady k výrobku
kontrola polohy zárubně – odchylky v osazení zárubně se
nepřipouští
kontrola dotěsnění styků a spár
kontrola provedení zvukotěsné aj. izolace

PODLAHY

Ing. Miloslava Popenková, CSc.

FUNKCE
Požadované funkce v závislosti na vrstvě
podlahy :
- nosná
- pochůzná
- tepelně izolační
- zvukově izolační
- vyrovnávací
- hygienická
- estetická aj.

VRSTVY PODLAH


podkladní vrstvy podlah pod izolace:
prováděné mokrým nebo suchým způsobem



izolace: vodotěsné, parotěsné, kročejové, proti
vibracím a otřesům, tepelné



pochůzné vrstvy: nášlapné vrstvy podlah

VRSTVY PODLAH


podkladní vrstvy podlah :
–
–
–
–
–

–

betonové mazaniny
cementové potěry
polystyrénové betony
keramzitové betony
lité anhydritové potěry
samonivelační vyrovnávací stěrky aj.

VRSTVY PODLAH


nášlapné vrstvy podlah:
–
–
–
–
–
–

–

stěrkové podlahy na bázi umělých pryskyřic,
cementové potěry hlazené a leštěné,
teracové podlahy,
dlažby kladené do malty, do tmelu, do násypů, na terče
podlahové krytiny lepené nebo volně kladené,
dřevěné a laminátové dílce plovoucí nebo lepené,
textilní podlahoviny volně kladené, lepené, napínané

VRSTVY PODLAH
Betonové mazaniny





Minimální tloušťka 70 mm,
U plovoucí podlahy tloušťka mazaniny vždy větší než tloušťka
tepelné izolace.
Cementový beton složený nejlépe ze tří frakcí
kameniva tak, aby frakce těženého kameniva 0-4 mm byla
zastoupena pouze v nezbytném množství.

Přibližné složení směsi (pro plovoucí podlahy):
- těžené kamenivo frakce 0-4 mm (33%)
- drcené kamenivo frakce 4-8 mm (11%)
- drcené kamenivo frakce 8-16 mm (56%)
- cement třídy I.32,5 (lze použít i označení "R")
- záměsová voda (w = 0,42)
- ztekucovací přísada (superplastifikátor)



550 kg.m-3
184 kg.m-3
936 kg.m-3
370 kg.m-3
156 lit.m-3
4,5 lit.m-3

Návrh současně respektuje pro všechny tyto betony jejich
čerpatelnost a velmi snadnou zpracovatelnost. Předpokládané
sednutí kužele podle Abramse od 120 do 170 mm.

VRSTVY PODLAH
Betonové mazaniny
Pozn.: Jestliže betonáž na sobě uložených vrstev
z cementového betonu není uskutečňována technologií čerstvé do čerstvé s prodlevou mezi horní a spodní
vrstvou ne delší než max. 60 min., nebo jestliže není
mezi oběma vrstvami zhotoven spojovací adhezní
můstek, stává se horní vrstva vždy plovoucí
podlahovou vrstvou. Tato vrstva má samostatné a
odlišné chování oproti podkladu a to bez ohledu, zda
jsou obě vrstvy položeny na sobě těsně nebo zda je
mezi nimi separační vrstva.

VRSTVY PODLAH
Cementobetonové potěry
Ochranné vrstvy z cementového betonu v tloušťkách
nepřesahujících 50 mm. Požadovaná minimální pevnost betonu
těchto vrstev je 17 MPa. Vzhledem k tomu, že největší zrno
kameniva nesmí překročit 1/3 tloušťky vrstvy, jde o beton se zrnem
kameniva nejvýše do 8 mm (potěrové malty!)
 Přibližné složení potěrového betonu:
- štěrkopísek frakce 0-8 mm
1.600 kg.m-3
- cement třídy I. 32,5, nebo II. 32,5
400 kg.m-3
- voda záměsová
230 lit.m-3


Pokud nelze zajistit těžené kamenivo v dané zrnitosti, lze použít
dvou frakcí 0-4 mm a 4-8 mm v poměru 1:1, přičemž frakce 4-8 mm
může být těžená, nebo drcená.


VRSTVY PODLAH
Keramzitový beton






Kamenivo je nahrazeno keramzitem (např.Liapor).
Objemová hmotnost se pohybuje od 700 kg.m-3 až do 1700
kg.m-3, v závislosti na objemové hmotnosti se pohybuje i
pevnost, která vykazuje běžný rozsah od 10 MPa až do 35
MPa.
Důležitá je však tepelná vodivost "l" v závislosti na
objemové hmotnosti:
Složení těchto betonů musí být zpracováváno individuálně,
dle požadované pevnosti a tepelné vodivosti.
Betony tohoto druhu lze vyrábět pouze z keramzitu a
cementu, nebo z části těženého kameniva frakce 0-4 mm,
keramzitu a cementu, dle požadované pevnosti a tepelné
vodivosti.

VRSTVY PODLAH
Polystyrénový beton







směs drobného těženého kameniva frakce 0-8 mm,
s příměsí polystyrénových granulí, cementu a vody s
přídavkem plastifikátoru.
objemová hmotnost od 250 kg.m-3 (bez kameniva), od
850 kg.m-3 jsou čerpatelné stavebními pumpami.
těmto hmotnostem odpovídá pevnost od 0,5 MPa do
2,5 MPa, tepelný odpor všech těchto vrstev je velice
podobný vrstvám keramzitu.
Výhodou oproti betonům z keramzitu je nižší cena.

Předpokládaný vývoj:
Tak jako u ostatních stavebních prací se
předpokládá výrazná specializace, kdy
realizaci podlahových konstrukcí (mazaniny
a potěry) budou stále častěji zajišťovat
specializované
firmy
s
vyškolenými
pracovníky
vybavenými
potřebnou
mechanizací

BETONOVÉ MAZANINY
Příprava podkladu:
- dle charakteru podlahové vrstvy (plovoucí,
pevně spojená s podkladem) je nutné
specifikovat i požadavky na podkladní
konstrukci.

BETONOVÉ MAZANINY
směr zhutňování

správně

povrch zhutňované
vrstvy

zhutněná vrstva

chybně
nespojené vrstvy
nezhutněný beton
rovnání povrchu
vibrátorem

BETONOVÉ MAZANINY
plovoucí
Nosná, příp. přímo pochůzná vrstva je horizontálně oddělena od spodní
konstrukce – oddělení (nátěr, fólie – nutno zabezpečit proti shrnutí,
nesmí docházet k tvorbě divokých nekontrolovatelných trhlin)
umožňuje všesměrný horizontální pohyb těchto vrstev, nezávisle na
spodní konstrukci; tl. podlahy musí být větší než tl. všech spodních
tepelně a zvukově izolačních vrstev. Procházející rozvody event. jiné
prvky musí být odděleny v tl.min. 10 mm (nesmí docházet k tvorbě
můstků a tím, při změně teploty, k drcení podlahové vrstvy)
Kontrola oddělení konstrukce ze spodu a z boků, úpravy proti protečení
Nivelace a zjištění skutečné (minimální a maximální tloušťky), kontrola vedení
sítí
 POZOR:
Většina projektantů volí tloušťku příliš malou a navíc nepočítá s nutností
vyrovnávat nerovnosti předchozích konstrukcí a se sítěmi položenými v
podlahových vrstvách (zejména ÚT a zejména v místě křížení!!!).
Povinnost zhotovitele upozornit na chyby v pokynech!!!


BETONOVÉ MAZANINY
pevně spojené s podkladem
Podklad čistý, pro realizaci
adhezního můstku opracovaný, nutno odstranit cca 1
mm tl.vrstvu hydrouhličitanu vápenatého (nízká
pevnost, brání průniku
penetrační části adhezního
můstku)
obr. Opracování povrchu
brokováním

BETONOVÉ MAZANINY – pozn.
I při aplikaci adhezního můstku nelze zabránit jevům
hydratačního smršťování. V době hydratace je jejich četnost
největší na spodním líci betonové vrstvy. Může však dojít
k usmýknutí betonové vrstvy v horizontální rovině těsně nad
spojovacím můstkem, event., v příp. nedostatečné pevnosti
podkladního betonu, i v jeho horní části.

Aplikace : vodou ředitelné pryskyřice s vysokou
penetrační schopností se nanáší nátěrem, stříkáním
nebo vtíráním do podkladu kartáči.
Mezi provedením adhezního můstku a nové
betonové vrstvy je max. TP 30 min.

REALIZACE – zpracování







Z hlediska vlastností betonu by měla být věnována pozornost
pevnosti betonu v tahu; nestačí pouze atesty týkající se
pevností betonu v tlaku, které běžně dodává betonárka.
Betonová směs dopravovaná čerpadlem musí odpovídat
určitým parametrům, tj:
- sednutí kužele (dle Abramse) 150 mm, rozlití po 15ti
poklepech min. 500 mm
- vodní součinitel w  0,45
- po zpracování nesmí směs vykazovat na povrchu vytěsněný
odstoj vody.
Tyto hodnoty lze docílit vhodnými ztekucovacími přísadami
(bezpečná účinnost do 45 min.), případně i příměsemi.
Dále pro eliminaci smrštění lze použít přísad, nebo vlákna
syntetická i ocelová

REALIZACE – postup zpracování betonové
směsi

U

á
d
á
kl

ní

ť)
ní u
a
í
l
á
o)
n
í
h
n
h
á
n
c
ní chu
p živé
ov ovr
ov brač
e
y
r
r
s
U p
az r
Vib (vi
Po (do
Hl pov

í

e
Oš

án
v
třo

Doprava betonové směsi
•
•

Doprava čerpadlem umístěným na stavbě
Problematika míchání (stejnoměrnost) a v případě přidávání drátků (nebo
vláken) přesnost)

Doprava betonové
směsi
• Doprava autočerpadlem
– nejvýhodnější s
halovým výložníkem
• Výložník lze
teleskopicky vysunout
(až 4,5 m a zkrátit (i
během betonáže) – fy
SCHWING

Doprava betonové
směsi

• Doprava autočerpadlem
– graf dosahu výložníku

REALIZACE - zpracování




pokládka betonové směsi mezi vodící latě, v příp.
velkých ploch s využitím rotačního laserového
paprsku mezi propojenou soustavu vodících
výškových bodů
vibrování směsi (vibrační lišta - tl. vrstvy max. 300
mm, vibrační válec), vibrací zpracovaná vrstva
betonu nesmí po zpracování či urovnání vykázat
povrchový odstoj vody (voda vytěsněná ze směsi –
tvorba trhlin)

Pokládka betonové
směsi

REALIZACE – zpracování (pozn.)

ponorný
vibrátor

ručně tažená
vibrační lať

vibrační lať
strojní

REALIZACE – zpracování (pozn.)


v příp., kdy není vyžadována povrchová úprava
s vysokou odtrhovou pevností, upraví se povrch
hlazením ocelovým hladítkem nebo motorovými
hladičky – nutno zajistit tzv. statickou viskozitu
povrchu položené směsi betonu (ponor stopy max.
5 mm, tj. cca 90 min. od výroby betonové směsi),
doba práce s hladičky je omezena počátkem
tuhnutí cementu (cca 150 min. od výroby betonové
směsi)

REALIZACE – výztuž desky
Výztuž desky rohožemi Kari  x mm s oky x mm
Zásady:
- oboustranný přesah jednotlivých dílů rohoží tvoří min. 20,
nebo lépe velikost jednoho oka se zaklesnutím dvou
rovnoběžných prutů.
- jednotlivé konce rohoží je třeba vzájemně spojit vázacími
drátky, proti možnému pohybu.
- vertikální umístění rohoží: při horním okraji, uprostřed
tloušťky desky nebo při horním a spodním kraji desek s
uložením rohoží na terčové podkladky o výšce 1/2 tl. desky
event. s min. krytím,
přičemž vzájemná vzdálenost
podkladků nesmí být větší než 800 mm (nesmí dojít k trvalé
deformaci rohože při náhodném našlápnutí pracovníkem).
Umístění výztuže dle projektu!!!!!

Výztuž - proč má být výztuž u horního
povrchu
Důležité je zajistit polohu této výztuže u horního povrchu, neboť pokud tato
výztuž poklesne k dolnímu povrchu desky, brání smršťování betonu u tohoto
povrchu a tedy zvětšuje přetvoření ze smršťování u horního povrchu desky.
Další důvod je přenášení tahových sil.
Tahová napětí při horním povrchu vzniknou vždy, je nutné je minimalizovat
(následně vhodným ošetřováním a dilatačními spárami). Zejména u
nevyztužených desek je toto důležité, aby toto napětí neodčerpalo příliš velkou
část únosnosti desky (nebo únosnost celou). Na obr. Zvedání rohů a okrajů

Ukládání výztuže před betonáží
Správné
uložení
výztuže
(pokud není
při obou
površích
nebo není
navrženo
statikem) je
především
u horního
povrchu!!!

REALIZACE – drátkobeton výztuž desky
Drátkobeton, tj. betonová směs C30/37 s portlandským cementem
CEM I 42,5, max. vod. souč. w=0,4, s plastifikačními nebo ztekujícími
přísadami. Stanovení typu, jakosti a parametru drátků vč. jejich
hmotnostní koncentrace v kg/m3 se provádí na základě výsledků
průkazních zkoušek navrhované třídy drátkobetonu (nutno přihlédnou
k podmínkám při výrobě směsi, při dopravě a zpracování
drátkobetonu). Pro průmyslové podlahy se dávkuje od 35 – 40 – 60
kg/m3 – dle typu drátků. Velikost drátku je nutno volit s ohledem na
max. velikost zrna kameniva a množství hrubé frakce kameniva
(délka drátku musí přesáhnout alespoň osovou vzdálenost dvou
sousedních zrn hrubé frakce kameniva, je rovna cca 3 až 4 násobku
max.velikosti užitého zrna ).
POZOR:
Při
nižší
koncentraci
drátků
se
jedná
o
tzv.
KVAZIDRÁTKOBETON, tj. drátkobeton s nízkým obsahem drátků –
nejčastější příčina poruch!!!
Zdůvodnění: u nás cena drátků dosahuje přibližně 70% ceny betonu, v
zahraničí jen 40%. U nás zatvrzelé držení směrných cen!!!

Vyztužení betonu vlákny
Ocelová vlákna

Hliníková vlákna

Skleněná vlákna

Polypropylénová vlákna

Složení betonu vyztuženému
ocelovými vlákny
Použití ocelových vláken eliminuje vývoj trhlin, zejména vlasových.
Koncentrace napětí v blízkosti vlasových trhlin je redukována vlákny v
příčné poloze vzhledem k trhlině, neboť přenášejí část napětí přes
trhlinu, nebo vlákny blízko trhliny, která přenáší více zatížení díky
vyššímu modulu přetvárnosti než jejich okolí v rámci betonového
prvku. Rozptýlenou ocelovou výztuží lze vhodně doplnit nebo dokonce
v daných případech nahradit výztuž sítí.

nutné dávkování a
míchání ve
výrobně, nikoli v
autodomíchávači
nebo míchačce (i
když to je možné,
ale???)

Složení betonu vyztuženému
ocelovými vlákny
Směs po namíchání krátké drátky

Po zpracování směsi krátké drátky

správná délka drátků

správná délka drátků

Nutno dodržet použití drátků jednoho typu, jakosti a parametrů z důvodu zajištění
homogenity směsi a hutnosti drátkobetonu v konstrukci podlahy
Nutno provádět trvalou kontrolu rovnoměrného rozmístění drátků po objemu čerstvého
betonu za čerpadlem.

REALIZACE – polypropylénová
vlákna
Obvykle se používá výztuž desky rohožemi Kari
s příměsí polypropylenových vláken.
Polypropylenová vlákna jsou příměsí určenou do
betonu pro zamezení vzniku povrchových
smršťovacích trhlin, která vznikají v prvé fázi
tuhnutí betonu.
Aplikují se při výrobě betonové směsi v betonárce,
během dopravy do autodomíchávače (min.
k rozmíchání směsi 100 otáček) nebo do míchačky
na počátku míchání event. prodloužit dobu o cca 5
min. na rozmíšení.
Nenahrazují výztuž!!!

REALIZACE – úprava povrchu
Dle požadavků na kvalitu povrchu, nejlépe hladičkou (možnost vsypu)

REALIZACE – ošetření betonu
Důležitou složkou technologického postupu je ošetřování
položeného betonu po jeho zpracování proti úniku
záměsové vody:
 postřikem (pokud úprava povrchu je konečná event. bude
opatřena adhezním můstkem) nebo
 překrytím plochy fólií event. mokrou textilií a fólií min. 7
dní.
Tvorba trhlin je přirozeným chováním
betonové
konstrukce (spáry je tudíž nutno situovat do míst
předpokládaného vzniku trhliny).
Povrchové osychání způsobuje v prvé fázi tvorbu
smršťovacích trhlinek, v následující fázi dotvarování ve
smyslu vlhkostního gradientu, deformaci desky zvednutím
okrajů a rohů s následným jejich zlomením.

REALIZACE – ošetření betonu

• zakrytí mokrou tkaninou
• postřik chemickou
látkou (membrána)
• zaplavení
• postřik a mlžení
• zakrytí fólií
• zakrytí izolací

Vliv vlhčení na pevnost
Pevnost v tlaku
v % hodnot betonu
vlhčeného 28 dní

1 40
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1 00
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pouze na vzduchu
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na vzduchu po 3 dnech
na vzduchu po 7 dnech

20
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REALIZACE – ošetření betonu

Ze znázorněného schéma je patrný vliv úbytku vlhkosti na tvorbu a
velikost smršťovací trhliny. Tyto trhlinky vznikají již v době tuhnutí
betonu, takže jakákoliv výztuž nemůže jejich tvorbě zabránit.

REALIZACE – spáry
Spáry, dle jejich technologické a statické funkce,
dělíme na tři základní typy:
 pracovní spáry,
 kontrakční spáry smršťovací
 dilatační spáry

REALIZACE – spáry
Rozdělení ploch spárami
musí být rozvrženo a
připraveno před zaháje ním betonáže.
Návrh musí vycházet z
druhu podlahy (plovoucí –
dle typu vrstvy, pevně
spojená s podkladem –
respektovat
spáry
v
podkladu).

REALIZACE – pracovní spáry
Vzdálenost je určena šířkou betonovaného pásu
(obvykle délkou vibrační latě), velikost pracovní
spáry by měla být násobkem budoucí velikosti
pole.

REALIZACE – dilatační spáry
Respektují dilatační místa celého objektu, jejich
šířka ve vrstvě podlahy musí být zásadně o málo
větší než je skutečná šířka objektové dilatace.
Realizuje se za pomoci vložky potřebné šířky
nebo následným dvojřezem pilou s diamantovými
kotouči. Řez musí být veden na plnou tloušťku celé
vrstvy (jinak dochází k tlakovým můstkům a
následnému drcení podlahy).
Pozn.: Nutno odsát cementový kal, řez vyčistit
tlakovou vodou!

REALIZACE – kontrakční spáry
Vymezují velikost polí, umožňují zejména hydratační
smrštění betonové desky. Velikost polí je v přímé vazbě
na tloušťku vrstvy a způsobu vyztužení betonu.
Orientačně lze stanovit velikost polí:
u prostého betonu 25 – 30 h (h=výška desky),
drátkobetonu a vláknobetonu 35 – 45 h,
u vyztuženého betonu s % vyztužení  0,4% max. 100 h
Pozn.: Procento vyztužení se stanovuje z poměru plochy
výztužných vložek k poměru plochy betonové desky v průřezu
vrstvy.

REALIZACE – hloubky řezu spáry




v případě desky z prostého betonu stačí hloubka
řezu do 1/3 tloušťky desky
u vyztuženého betonu ocelovými pruty, musí být v
každém případě výztuž řezem přerušena
u betonu s rozptýlenou výztuží ocelovými drátky
musí být řez veden dle množství drátků do hloubky
2/3 až 4/5 tloušťky desky

REALIZACE – šířka spáry
Dle šířky
segmentu
pily
– max.5mm

REALIZACE – časový horizont spáry
Časový horizont pro řezání spár je soubor řady souvislostí
ve vztahu k nárůstu pevnosti, vývinu hydratačního tepla,
vlhkosti prostředí atd.
Po zatuhnutí a zatvrdnutí povrchu se provede síť
smršťovacích řezů do stanovené hloubky s následným
odsátím kalu (řezání je nutno ukončit nejdéle do 24 hod.; za
normální teploty lze volit dobu řezání 8 - 12 hodin po
položení a zpracování betonu, po řezání se plocha zakrývá
fólií).
Pozn.:
Při předčasném zahájení řezu dochází k olamování hran vytvářené
spáry, při pozdním řezání pak vzniká nebezpečí předběhnutí řezu
divokou trhlinou, nebo i vznik trhliny mimo řezanou spáru.

REALIZACE – těsnění spáry
Po ukončeném řezání a vyschnutí podlahové vrstvy lze
přistoupit k utěsnění spár.
Provádí se u běžných spár kruhovým provazcem z
mikroporézní pryže  6 mm (profil by měl být min. o 35% větší
než je šířka rozevřené spáry - šířka spáry 4 mm) se
zatlačením do hloubky max. 8 mm pod povrch spáry (poměr
mezi výškou a hloubkou zalití nesmí překročit poměr 1:2, tj.
šířka spáry 4 mm, hloubka vymezovacího provazce 8 mm).
Po zatlačení bude provedena penetrace stěn spáry
příslušným penetračním postřikem a následné zalití vhodnou
těsnící zálivkou. Zálivka svým povrchem lícuje s povrchem
betonové podlahy.
Řez kontrakčních spár je těsněn pouze při povrchu (úzký
řez po pile v šířce cca 4 mm).

REALIZACE – těsnění spáry
Pracovní spáry jak podélné, tak i příčné jsou
betonovány k původnímu betonu na doraz a po
několika hodinách se projeví v místě spáry vlasová
trhlinka, která vyznačuje osu řezu pro vytvoření
komůrky pro utěsnění pracovní spáry. Pokud byly
dodrženy zásady neporušení okraje původní hrany
již ztvrdlé betonové desky, lze pracovní spáře
proříznout pouze komůrku pro její utěsnění v šířce 4
mm. Pokud došlo k nerovnosti obou hran, musí být
komůrka pro těsnění řezána v šířce dvou
diamantových pilek s mezivložkou v šířce až 10 mm.

REALIZACE – těsnění spáry
Dilatační spára v nové podlahové desce musí být
ve všech případech nepatrně širší, než je šířka
dilatační spáry spodní podkladní desky.
Důvodem je, při zvýšené teplotě celé konstrukce,
možnost dotlačení podlahových desek k sobě =>
možnost jejich zborcení, případně rozdrcení v místě
spáry.

ÚPRAVA POVRCHU A DOK. PRÁCE
úprava pochůzné vrstvy betonové mazaniny
vyhlazením do lesklého povrchu – ručními, rotačními
hladičkami
 úprava povrchu
tzv. mokrým způsobem, tj.
speciální hotová suchá maltová směs se smíchá
s vodou a rozprostírá se na čerstvě zhutněný a
urovnaný podklad v tl. cca 50-100 mm. Po
částečném zavadnutí se povrch urovná rotačními
hladičkami až do úplného vyleštění


ÚPRAVA POVRCHU A DOK. PRÁCE
úprava povrchu tzv. suchým způsobem, tj. na
čerstvě zpracovaný podklad (zaboření stopy max. 20
mm) se provede vrstva suché speciální maltové
směsi (odebírá si z povrchu vodu), po dostatečném
nasycení vsypu (zaboření stopy max. 5 mm) se
povrch hladí rotačními hladičkami až do úplného
vyleštění


ÚPRAVA POVRCHU A DOK. PRÁCE
úprava povrchu s nášlapnou vrstvou podlahy, tj.
realizace nového povrchu např. stěrky na bázi
epoxidových pryskyřic, samonivelační stěrky, dlažby,
koberce, podlahoviny aj.
Povrch betonu není vhodné ošetřovat postřikem proti
odparu, ale je vhodnější použití folie. Aplikace stěrky,
lepidla apod. je možná až po úplném vyschnutí
podlahové desky, min. po uplynutí 28 dní.


ÚPRAVA POVRCHU A DOK. PRÁCE
Před aplikací další vrstvy je vhodné povrch
vyschlého betonu zdrsnit (odstranit karbonizované
vrstvičky hydratovaného cementu). Teprve po této
úpravě lze uskutečnit nezbytný penetrační nátěr. Při
provádění stěrkových úprav by měly být již utěsněné
spáry přelepeny event. jinak vhodně upraveny, aby
nebyla porušena jejich dilatační funkce a pohledově
estetický celkový vzhled.


CEMENTOVÉ POTĚRY
Cementové (cementobetonové) potěry jsou
zhotovovány jako:
 vyrovnávací podklad pod izolaci,
 samostatně vyrovnávací vrstva pro různé
podklady,
 ochranná vrstva na izolaci.

CEMENTOVÉ POTĚRY – tech. údaje
tloušťka potěru max. 50 mm.
 min. pevnost po 28 dnech 17 Mpa.
 konzistence směsi musí být čerpatelná
běžnými stavebními čerpadly. Pro snížení
množství záměsové vody a zlepšení
konzistence směsi lze použít plastifikační příp.
ztekucovací přísady (max. do 1% na dávku
cementu).


CEMENTOVÉ POTĚRY – realizace






směs rozprostírána mezi vodící latě v předepsané
tloušťce (event. betonáž pruhů lichých a následně
mezipásy – doporučováno pro velké plochy),
zpracování směsi dusáním latí, event. vibrováním
hlazení povrchu ocelovými hladítky, hladičkami
ošetřování povrchu kropením v době zrání potěru,
tj. po dobu 7 dní (bezpodmínečně nutné pro
eliminaci tvorby divokých smršťovacích trhlin)

Podlahoviny ze syntetických
pryskyřic - členění
Nátěrové

– tří až čtyřvrstvé v realizační tl. 1-2 mm vč.
jednonásobného nebo dvojnásobného penetračního nátěru
Laminované – třívrstvé v realizační tl. 3-5 mm vč.
penetračního nátěru
Polymermaltové – dvouvrstvé v realizační tl. 4,5-7 mm vč.
penetračního nátěru (antistatické, elektrovodivé atd.)
Polymerbetonové – tří nebo vícevrstvé v realizační tl. > 13
mm vč. Penetračního nátěru
Pozn.: Podlahoviny vykazují vysokou odolnost vůči mechanickému
namáhání, velmi dobrou chemickou odolnost, hygienickou nezávadnost atd.
Určeny převážně pro interiérové aplikace

Podlahoviny ze syntetických
pryskyřic – stavební připravenost
Podkladu – aplikace na betonový podklad, na který se kladou
tyto požadavky:
- pevnost v tlaku – min. 20 MPa,
- adheze k povrchu (pevnost v tahu povrch. vrstvy) – min.
1,5MPa,
- max. přípustná nerovnost povrchu 2 – 4 mm dle typu
podlahoviny,
-- přípustný obsah vlhkosti všech vrstev nad izolací je
max.2,5%,
-- min. tl. podkladní vrstvy 70 mm (vyztužený),
-- podklad čistý, stabilní, bez viditelných trhlin

Podlahoviny ze syntetických
pryskyřic - realizace
- chemicky vytvrditelná podlahová hmota v tekutém nebo
plastickém stavu se klade v několika různých vrstvách na
podklad, temperováno min. na 150C, vlhkost max.75%,
- pracovní spáry svislé (co nejméně) - doporučuje se
propojení pracovních spár výztužnou sítí nebo
zmonolitnění,
- dilatační spáry se neprovádějí (stavební funkční dilatace
podkladu je třeba dodržet i v podlahovině – dodatečný
prořez, osazený úhelník aj.),
- prostupy rozvodů horkých médií musí být tepelně
odizolovány (nesmí dojít k přímému tepelnému zatížení
podlahoviny

Podlahoviny ze syntetických
pryskyřic – požadavky na jakost









kontrola podkladu – rovinnost, vlhkost, čistota
kontrola materiálu
kontrola penetrace podkladu
kontrola realizace – vizuálně kontrolou homogenity
směsi, samorozlivu směsi, slití povrchu, dilatace,
kontrola finálního povrchu – rovinnost ±2mm/2m délky,
povrch nesmí vykazovat neslitá místa nebo vzhledově
nestejnoměrná, připouští se mírný barevný odstín v
návaznosti jednotlivých záměsí
zatížení po 12 až 48 hodinách

ANHYDRITOVÉ POTĚRY





samonivelizační lité směsi na bázi anhydritu
síranu vápenatého
vykazují vysokou tekutost (vodní součinitel w =
0,264, po přidání plastifikátoru w = 0,36)
lehce zpracovatelné
vlhkost betonové podkladní vrstvy pod
anhydritové podlahy max.8%

ANHYDRITOVÉ POTĚRY - realizace






tloušťka vrstev 30 mm (se separační vrstvou) – 50 mm
(obvykle podklad pro nášlapnou vrstvu podlahy)
míchání směsi v rychloběžných míchačkách, doprava směsi
autodomíchávači, směs čerpatelná (nesmí dojít k rozmíšení
směsi, směs musí být v neustálém pohybu)
příprava podkladu: cementobetonový podklad čistý,
bezprašný, min. 4 hod. před nanášením směsi vlhčen
provedení: rozlivem přímo z hadice čerpadla postupně po
ploše podkladu, urovnání - mírným poklepem deskou na
jeho povrch

ANHYDRITOVÉ POTĚRY - realizace







ochrana povrchu: proti nadměrnému odparu vody cca 7 dní
po položení, proti průvanu, přímému slunečnímu svitu
(zastínit okna), teplotám nižším než – 50C, (větrat je možno
až po uplynutí 48 hodin po nalití směsi)
pochůznost: po 24 hod., pokládka podlahovin po 14 dnech
AS 20 pevnost v tlaku  20 MPa, pevnost v tlaku za ohybu 
4,5 MPa, objemová hmotnost zatvrdlé směsi - 2 000 –
2 200 kg/m3, roztažnost 0,1 mm/m´, smrštění 0,01 mm/m´
dilatovaní AS není nutné (do cca 1000 - 1500 m2), v příp.
dilatace podkladu se spáry řežou po max. 20 hod. cca do
1/2 tloušťky vrstvy

TERACOVÉ PODLAHY
Teraco je směs cementové malty, barviva a drti
(vápencové); velikost zrna je podřízena prostoru.
Hlavní složkou jsou použité mramorové drtě (v
povrchu obsaženo min. 70% drtí), snadno obrusné,
vytváří strukturu povrchu. Cement - v množství 350
kg/m3, kamenivo - zpravidla frakce 0-4 mm, barvivo –
max. 6% na hmotnost cementu, vodní součinitel w =
0,5, v příp. použitého plastifikátoru w = 0 ,4.

TERACOVÉ PODLAHY

realizace

Podkladem je vždy betonová mazanina, způsob
realizace:
 aplikace tzv. čerstvá do čerstvé, tj. po zpracování
podkladní betonové mazaniny je cca do 2 hod.
realizováno teraco,
 pokud je podkladní beton starý max. do 24 hod., je
nutný adhezní můstek (přímo na podklad),
 pokud je podklad starší, je třeba ošetření povrchu
brokováním aj., vlhčením a provedením adhezního
můstku.

TERACOVÉ PODLAHY









realizace

spáry v podkladní vrstvě musí být přiznány i ve vrstvě
zhotoveného teraca
prořezání musí proběhnout max. do 12 hod. po zhotovení
teraca,
broušení se provádí po 5 dnech po položení teraca (nesmí
docházet k vylamování zrn drobného kameniva), a to
diamantovými plošnými bruskami za stálého oplachování
vodou. Podle potřeby se povrch zatře jemnou cementovou
maltou (kaverny, kazy v povrchu),
druhé broušení nejlépe před dokončením objektu, povrch se
omyje, vysuší a napustí ředěnou lněnou fermeží
(zvýrazněna barva povrchu).
ošetřování – transparentními vosky.

Požadavky na vlhkost podkladu






vlhkost betonové podkladní vrstvy pod dřevěné
parkety, dýhované dřevěné parkety, laminátové
podlahoviny,
linoleum,
korkové
podlahoviny,
podlahoviny ze syntetických pryskyřic, textilní
podlahoviny 2.5%
vlhkost betonové podkladní vrstvy pod povlaky,
dřevěné podlahy, keramické dlažby do tmelu 4%
vlhkost betonové podkladní vrstvy pod dlažby do malty
14%
vlhkost betonové podkladní vrstvy pod anhydritové
podlahy 8%

VRSTVY PODLAH


nášlapné vrstvy podlah:
–
–
–
–
–
–

–

stěrkové podlahy na bázi umělých pryskyřic,
cementové potěry hlazené a leštěné,
teracové podlahy,
dlažby kladené do malty, do tmelu, do násypů, na terče
podlahové krytiny lepené nebo volně kladené,
dřevěné a laminátové dílce plovoucí nebo lepené,
textilní podlahoviny volně kladené, lepené, napínané

PODLAHY Z DÍLCŮ
dřevěných







dle typu nášlapné vrstvy: prkenné (palubové, řemenové a
fošnové)
parketové (vlysové, lamelové,
tabulové a panelové)
dle způsobu připevnění nášlapné vrstvy: přibíjené
lepené
volně kladené
dle finální úpravy : lakované
olejované
voskované

PODLAHY Z DÍLCŮ
dřevěných -

prkenné podlahy

- nášlapná vrstva je z řeziva vyrobeného podle ČSN 49 2101

(opracované jehličnaté přířezy)
- palubky, fošny nebo řemeny se kladou obvykle na pražcové
podložky (polštáře), vzdálené od sebe cca 800 mm
- polštáře jsou dvoustranně hraněné průřezů 80 až 100/120 až 140
mm, délky max. 6m
- nutné příčné vyztužení pomocnými polštáři
1) Palubová prkna: z měkkého dřeva o šířkách 100-150mm, délkách
150-600mm a tloušťkách 22 (27)mm

PODLAHY Z DÍLCŮ
dřevěných -

prkenné podlahy:



2) Podlahové řemeny: prkna o
šířce 40 až 80mm, délky 90 až
180mm tloušťka 22 až 27mm z
měkkého, polotvrdého ale i
tvrdého řeziva



3) Fošnové podlahy: převážně z
měkkých dřevin, od palubových
prken se liší tloušťkou, která je 30
až 70mm

PODLAHY Z DÍLCŮ
dřevěných -

parketové podlahy:

jednovrstvé nebo vícevrstvé dílce, sestavené z vlysů, lamel nebo zvlášť
upravených přířezů
 oproti prkenným podlahám náročnější konstrukční řešení


Vlysové podlahy
- nejrozšířenější tradiční materiál podlah
- dříve obvyklý způsob kladení na hrubou dřevěnou podlahu (tl. 25mm,
šířka prken max. 170mm s mezerami 20mm) se dnes prakticky
nepoužívá,
- vlysy se většinou lepí na betonové nebo deskové podložky (lze je lepit
přímo na dostatečně únosnou tepelně izolační vrstvu)

PODLAHY Z DÍLCŮ
dřevěných

- parketové podlahy:

Původní parketové podlahy: při adaptačních pracích slohově
cenných prostor a jejich zhotovení je zadáváno většinou dílnám
uměleckých řemesel

a - parketa křížová, b – parketa francouzská, c,d – vídeňská s kolmými kříži

Překližkované

parkety: střed tvoří
poddýžka 4mm tlustá
Velkoplošné

vlysové panely nášlapná vrstva
sestavena z vlysů do čtverců, obdélníků nebo
šachovnicově, spodní vrstva je z dýhy event.
z asfaltové lepenky

PODLAHY Z DÍLCŮ
dřevěných

Dřevěné podlahy se, dle normy, dodávají s obsahem
vlhkosti 9%  2% a s touto vlhkostí by též měly být
pokládány.
 Nutno klást po provedení všech ostatních prací
malířských, truhlářských, instalačních aj. prací. Místnost
musí mít zasklená okna, zavíratelné dveře
 Výše uvedená vlhkost odpovídá mikroklimatu v místnosti
200C – 220C a relativní vlhkosti vzduchu 50% - 60%
 Kolem obvodových stěn dilatační mezera 10 až 20mm, u
zárubní a prahů se doporučuje zatmelená mezera 3 max.5
mm


Pozn.: Upozorňuji na nutnost dodržení podmínek i po provedení - uplatnit
zásady užívaní ve smluvním vztahu.

PODLAHY Z DÍLCŮ
dřevěných - podklad

max. odchylky podkladu pro realizaci těchto
podlah jsou 2 mm /2 m délky


pro vyrovnání
betonového
podkladu se
doporučují stěrky o pevnosti v tahu za ohybu 20 –
25 N/mm2 (vyrovnávací samonivelační stěrkový tmel
pod parkety nebo vyrovnávací stěrka se zvýšenou
tvarovou stabilitou)




max. vlhkost podkladní konstrukce 2,5%



povrch čistý, bezprašný.

PODLAHY Z DÍLCŮ
dřevěných 





podklad

Provedení
penetrace
podkladu.
Nanášení
penetračního nátěru pomocí válečku.
Technologická přestávka 24 hodin.
Event. vyrovnání povrchu samonivelační hmotou.
Největší odchylky rovinnosti podkladů pod
kladené podlahoviny jsou stanoveny max.
odchylkou 2mm /2 m (některé podklady udávají
odchylku 2mm /m).
Technologická přestávka 24-48 hodin (záleží na
tloušťce vrstvy).

PODLAHY Z DÍLCŮ
dřevěných - realizace




pevně spojená s podkladem (prvky lepené): max.
tl. tmele do 5 mm, k lepení se doporučují
polyuretanového lepidla (neobsahují ani vodu, ani
organická rozpouštědla). Nutno respektovat dobu
tuhnutí lepidla
plovoucí: separační vrstva vytažená cca 200 mm
na plochu stěn, přesah 100 mm

PODLAHY Z DÍLCŮ
dřevěných –


Prkenná podlaha












technologický postup (TP)

1) příprava pracoviště
2) rozměření umístění polštářů
3) osazení polštářů
4) vlastní provedení podlahy
5) broušení podlahy
6) lakování
7) olištování podlahy
8) kontrola

Parketová podlaha






1) příprava pracoviště a kontrola podkladní vrstvy
2) vlastní provedení podlahy
3) broušení a lakování
4) olištování
5) kontrola

PODLAHY Z DÍLCŮ
dřevěných – TP parkety







rozměření plochy - poslední řada nesmí být užší než 50 mm
event. musí být již první řada lamel podélně seříznuta.
dřevěnou podlahu pokládáme přímo do naneseného lepidla,
podlahu pokládáme s odstupem od stěny, cca 10 – 15 mm mezi lamely a stěnu rozpěrné klínky.
při pokládce se doporučuje pokládat současně ze 4-5ti balíků a
lamely mezi sebou kombinovat, kvůli celkovému vzhledu
podlahy
první řadu lamel položíme drážkou proti stěně. Na konci první
řady poslední lamelu uřízneme přesně na míru a zbytkem
začneme druhou řadu. Následující řady klížíme k řadám
předchozím a k sousedním lamelám.

PODLAHY Z DÍLCŮ
dřevěných– TP parkety
 přibití:

při počtu 30ks./m² se přibíjí každý vlys, do 60ks./m²
každý druhý, do 100 ks./m² každý třetí až čtvrtý vlys,
používají se hřebíky velikostí 34/80, 31/70, 28/65 nebo
25/60
 přilepení: jestliže se podlaha lepí k podkladu, musí být
podklad opatřen penetračním nátěrem, na který lze vlysy
klást nejdříve po osmi hodinách (max.do 24 hod.). Každý
vlys musí být přilepen spodní plochou nejméně ze 2/3
spojovacím tmelem nebo lepidlem (asfaltová horká lepidla,
studené tmely, pryskyřičná lepidla) á
 jednotlivé vlysy klademe dle zámku na sraz aby nevznikly
spry širší než 0,5 mm (do šířky 1 mm lze spáry tmelit)
 po položení 2 až tří řad - cca hodinová přestávka z důvodu
zaschnutí lepidla.

PODLAHY Z DÍLCŮ
dřevěných – TP parkety
průběhu lepení kontrola roviny a přímosti hran.
poslední řadu k předešlé přitlačit a oddělit od stěny klínky.
v případě, že podlahou prochází potrubí, je nutno připravit v
dřevěné podlaze otvory o průměru cca o 10 mm větším než je
průměr trubek.
technologická přestávka 24 hodin pro zaschnutí lepidla za
okolní teploty cca 18oC.
po 24 hodinách odstranění klínků
podle typu podlahy se nově provedená podlaha nesmí 0-5 dní
používat (technologická přestávka)
v

PODLAHY Z DÍLCŮ
dřevěných

– TP parkety

úprava povrchu



broušení, lakování, voskování, olejování povrchu
prvky s definitivním povrchem

PODLAHY Z DÍLCŮ
dřevěných

– TP parkety

PODLAHY Z DÍLCŮ
dřevěných

– TP parkety

PODLAHY Z DÍLCŮ
dřevěných

– TP parkety

Dokončovací práce – broušení, lakování







přebroušení parket bruskou
vytmelení podlahy rychleschnoucími tmely
finální přebroušení – podle potřeby
lakování parket pomocí válečku. Doporučují se 2 – 3
vrstvy speciálního pochozího laku na parkety
připevnění obvodových lišt, napojení přechodů mezi
povrchy (lišty připevňujeme vždy ke svislé konstrukci,
pomocí hmoždinek a šroubků, případně nalepením.

PODLAHY Z DÍLCŮ

laminátových – rozdělení,




Laminátové podlahy patří mezi
podlahy plovoucí (nejsou pevně
spojeny se stropní konstrukcí, a
mohou tedy dilatovat). Řadí se mezi
podlahy lamelové. Lamela je tenká
deska, která se skládá z jednotlivých
vrstev lepených k sobě za vysokých
tlaků (viz obr.).
Každá z vrstev má rozdílné vlastnosti
a funkce. Podle vrchní vrstvy
(nášlapné) dělíme dále lamely na:
- s nášlapnou vrstvou z dýhy
z přírodního dřeva
- s nášlapnou vrstvou z laminátu

PODLAHY Z DÍLCŮ
laminátových

–

spodní vrstva

Spodní vrstvou lamely je vrstva stabilizační, zpravidla
laminátová, která:
- zabraňuje vnikání vlhkosti z podkladu do lamely,
- omezuje přirozený pohyb lamely jako celku a
- zaručuje tvarovou stálost dílce, tlumicí funkci a tepelnou
stálost.
Kromě toho působí protitahově k působení vrstev horních.

PODLAHY Z DÍLCŮ
laminátových – jádro



nosná vrstva, která tvoří jádro lamely – tzv.zbytkové dřevo,
deska dřevotřísková, vysoce kvalitní HDF deska.
Podle obsahu vlhkosti nosných desek z aglomerovaného
dřeva se podlahové dílce dělí :
- MDF středně zhutnitelná dřevovláknitá deska - vlhkost 6
± 2 hmotnostní %
- HDF vysoce zhutnitelná dřevovláknitá deska – vlhkost 5
± 2 hmotnostní %
- jemná dřevovláknitá deska s fenolovou pryskyřicí –
vlhkost 6 ± 2 hmotnostní %
- třískové desky s fenolovou pryskyřicí – vlhkost 9 ± 2
hmotnostní %

PODLAHY Z DÍLCŮ
laminátových – zámek


Zámek je obsažen v nosné vrstvě:
- je tvořen perem a drážkou (nutnost lepení) nebo
- mechanické zámky, které je možno pokládat bez lepení.
Pozn.: Možné je také celoplošné lepení (pouze po konzultaci
s výrobcem)

PODLAHY Z DÍLCŮ

laminátových - nášlapná vrstva
Nášlapnou vrstvu lze dělit do dvou skupin:
 s přímou laminací – vrstva o tloušťce
asi 0,1 mm je tvořena z několika vrstev
papíru prosyceného melaminovou
pryskyřicí, pod níž je dekorační papír
ve formě fototapety se vzorem dřeva.
(pro méně namáhané místnosti
(ložnice).


s vysokotlakým laminátem -- na vrstvě
vysokotlakého laminátu je znázorněna
struktura dřeva, pod ní je vrstva
vysokotlakého laminátu s dekoračním
papírem a pod ní ještě jedna vysoce
odolná vrstva protitlaková. Tyto tři
vrstvy mají celkovou tloušťku 0,6 – 0,8
mm.
(vyšší
izolační
schopnost,
životnost, pevnost).

PODLAHY Z DÍLCŮ

laminátových - rozměry a klasifikace
Lamely se vyrábějí o šířce cca 190 mm a délce 1280 mm (dle programu
výrobce) v tloušťkách od 6,2 do 11 mm.
Klasifikace:
 třída namáhaní 21 - lehká obytná oblast s malým nebo občasným
používáním (ložnice, pokoj pro hosty)
 třída namáhání 22 - střední obytná oblast s trvalým normálním používáním
(obývací pokoj, jídelna,
vnitřní chodby)
 třída namáhání 23 - silná obytná oblast s intenzivním používáním
(schodiště, vstupní chodby, kuchyně)
 třída namáhání 31 - lehká oblast veřejných objektů s malým nebo
občasným používáním (hotelové pokoje, konferenční místnosti, malé
kanceláře)
 třída namáhání 32 - střední oblast veřejných objektů s trvalým normálním
používáním (jesle, kanceláře, čekárny, hotelové haly, butiky)
 třída namáhání 33 - silná oblast veřejných objektů s intenzivním používáním
(chodby, velkoprostorové kanceláře, čekárny, obchodní domy, školní třídy,
víceúčelové haly)


PODLAHY Z DÍLCŮ
laminátových - zatížení


Pro všechny druhy laminátových podlah je vypracovaný systém značek,
který vyjadřuje vhodnost použití podlahy pro určitý účel a různé stupně
zátěže

PODLAHY Z DÍLCŮ
laminátových - vlastnosti materiálu






Laminátové prvky se skládají z dřevěných materiálů
(80%), a to ze středně a vysoce hustých
dřevovláknitých a dřevotřískových desek. Jako pojivo
pro nosné materiály se používají močovinové nebo
močovino - melaminformaldehydové kondenzační
pryskyřice, případně polymerová pojiva. Jako
povrchová vrstva se aplikují dekorační papíry, nebo
dekorační laminátové desky, které jsou impregnovány
melaminovou pryskyřicí.
Vzhledem k vysokému podílu dřevěné složky se
jedná o materiál, který může bobtnat a sesychat.
Pozor na vlhkost! Není tedy vhodný pro mokré prostory
(koupelny, sprchy).
Objemová hmotnost se pohybuje kolem 950 kg/m3.

PODLAHY Z DÍLCŮ
laminátových - pokládání
Požadavky kladené na podklady





rovinnost plochy –odstranění nerovností zbroušením,
tmelením – 2 mm/2m délky
pevnost podkladu – nutnost přezkoušet podklad
z hlediska povrchové pevnosti, na aktivní trhliny nelze
aplikovat, event.trhliny je nutno odborně vyspravit
vlhkost podkladu – konstrukce podlahy musí být
vyschlá - max. 2,5%, dílce by měly být kladeny na
parotěsnou polyetylenovou folii, v případě pokládky
v nepodsklepené místnosti se doporučuje hydroizolace

PODLAHY Z DÍLCŮ
laminátových - TP
Temperování dílců


Laminátové dílce zabalené do fólie je nutno stabilizovat v místnosti
o relativní vlhkosti max.70% a teplotě 18°C. Dílce nesmí být uloženy
v průvanu, neměly by být opřeny o zeď, nýbrž volně položeny,
nejlépe na podkladových trámcích.

Kladení






Kladení zpravidla ve směru dopadu světla, tedy v řadách
směřujícím k oknům.
Při použití ruční pily - řežeme lamely tak, aby její vrchní strana byla
nahoře
Při použití elektrické pily - řežeme s lamelou obrácenou rubovou
stranou vzhůru. Zabráníme tak třepení lamel.
Nutná vizuální kontrola dílců (nestejná barevnost, poškození)
Před pokládkou nutno dokonale očistit pero a drážku od nečistot.

PODLAHY Z DÍLCŮ
laminátových - TP


zajištění dilatační spáry (min. 10 mm
po všech stranách podlahy) –
dilatační spáru fixujeme dřevěnými
klínky vzdálenými od sebe max. 500
mm, v případě rozměrné místnosti
(více než 10 m), provedeme dilatační
spáru i uprostřed místnosti a
překryjeme ji přechodovou lištou



položení první řady – v první řadě
klademe lamely drážkami ke stěně,
tato řada koriguje nerovnosti stěny ›
dilatační spára nemá konstantní
šířku



poslední lamelu v řadě přiřízneme na
potřebnou délku

PODLAHY Z DÍLCŮ
laminátových - TP


druhá řada posuneme
boční spoj lamel min. o 300
mm od spojů v řadě první
(lze použít i oříznutý zbytek)



lamely prvních tří řad
nelepíme,
zasuneme
je
nasucho
do
drážek,
přirazíme
prkénkem
a
přezkoušíme jejich rovnost.
Stáhneme je svěráky nebo
utahovací soupravou. Tyto tři
řady zalepíme až po slepení
lamel vnitřních řad.

PODLAHY Z DÍLCŮ
laminátových - TP





nejsou-li lamely spojeny speciálními zámky, zalepujeme jejich pera
do drážek. Lepidlo nanášíme buď na pero, nebo do drážky,
k přiražení používáme prkno nebo dotahovací hák, nesmí dojít
k poškození lamel (nepoužívat lepidla s obsahem vody)
dilatační klínky necháme u stěn ještě 2 hodiny po položení podlahy
podlaha smí být zatěžována až po uplynutí 24 hodin od dokončení
podlahy

PODLAHY Z DÍLCŮ
laminátových - TP


Prostupující konstrukce – u
svislých trubek ústředního
topení postupujeme tak, že
po
změření
vyvrtáme
v lamele otvory pro trubky o
10 - 20 mm větší než je
jejich průměr, lamelu ve
středu otvoru přeřízneme,
řeznou plochu natřeme
lepidlem a opět spojíme do
původní polohy

PODLAHY Z DÍLCŮ

dřevěných a laminátových
Doplňkové profily

Ukončovací profil
Vyrovnávací profil
Přechodový profil

PODLAHY Z DÍLCŮ

dřevěných a laminátových
kontrola jakosti








rovina a vodorovnost povrchu podlahy: přípustná odchylka 2mm
se měří dvoumetrovou latí a měrnými klínky vždy čtyřmi směry, a to
dvakrát podélně a dvakrát úhlopříčně
hladkost povrchu: posunem ruky po podlaze nebo měrnými lístky
(zjistí-li se větší přesah jednotlivých dílů než 0,2 mm, musí být díly
opraveny)
spáry mezi jednotlivými díly se připouštějí do šířky 0,2 mm
připevnění k povrchu u lepených podlahovin se zjistí poklepem
vzhled podlahy se posuzuje z výšky 160cm
tmelení vad nesmí být výrazně znatelné
pastovaný a lakovaný povrch se zjistí dotykem rukou
povrch podlahy musí vzhledově odpovídat příslušné třídě

PODLAHY Z DÍLCŮ

dřevěných a laminát. - poruchy

chybný styk dílců

vady v rovinnosti podkladu

PODLAHY Z DÍLCŮ

dřevěných a laminátových

- poruchy

vady v rovinnosti podkladu

chybějící dilatace

PODLAHY Z DÍLCŮ

dřevěných a laminátových průnik vlhkosti

poruchy

PODLAHY Z DÍLCŮ
dřevěných a laminát. - poruchy
Vady v provedení laminátové podlahy - provedení na podklad z PVC,
chybějící dilatace v místě zárubní

PODLAHY Z DÍLCŮ
dřevěných a laminát. - poruchy

Vady v provedení vlysů – kolébkovitý efekt

VRSTVY PODLAH


nášlapné vrstvy podlah:
–
–
–
–
–
–

–

stěrkové podlahy na bázi umělých pryskyřic,
cementové potěry hlazené a leštěné,
teracové podlahy,
dlažby kladené do malty, do tmelu, do násypů, na terče
podlahové krytiny lepené nebo volně kladené,
dřevěné a laminátové dílce plovoucí nebo lepené,
textilní podlahoviny volně kladené, lepené, napínané

PODLAHY - PVC
materiál




PVC (neboli polyvinylchlorid, ) - termoplast
jeho problematickým prvkem je chlór (Cl), který tvoří
základní surovinu pro výrobu

Pozn.: PVC určené pro podlahoviny neobsahuje jen
vinylchloridy, ale asi z jedné poloviny také barviva,
změkčovadla a plnidla.
Ekologicky závadný materiál – při hoření se z něj
uvolňují jedovaté látky

PODLAHY - PVC
příprava podkladu




Případné vyrovnání
povrchu vyhlazovací
hmotou
Vlhkost podkladu
max.4%

Teplota v místnosti
nesmí poklesnout pod
15 °C
Nerovnosti >2mm/2m
se musí přebrousit

PODLAHY - PVC








rozměrová stabilizace materiálu: min. 1-3
dny
prořez: max. 3%
lepení podlahové krytiny: stěrka zubová s
hloubkou
zubu
doporučenou
výrobcem
použitého lepidla, štětec
rozměrová úprava: kladečské nože, ocelový
úhelník, ocelová planžeta, tužka, provázek
spáry pro svařování: drážkovací el. fréza
nebo ruční drážkovací nůž

PODLAHY - PVC
kladení a lepení krytiny






V místnostech s podlahovou
plochou menší než 20 m2 může
být krytina z jednoho pásu
položena volně
Stačí ji přilepit na okrajích u
dvou
protilehlých
stran
oboustranně
lepící
páskou,
odolávající změkčovadlům
Ve větších místnostech se
krytina připevňuje celou plochou
disperzními
lepidly,
rovněž
odolávajícími změkčovadlům

PODLAHY - PVC
postup kladení a lepení krytiny






Pás podlahové krytiny se
klade po kratší straně
místnosti
(z
důvodu
rozměrové stability)
Upraví se po celé své
délce, aby odpovídal profilu
stěny (výklenky, výstupky)
Následně se od ní odtáhne
min 5 mm (dilatační spára)
event. se přeloží v polovině
své délky (dle rozměru
pásu)

PODLAHY - PVC
nanášení lepidla





Na čistě zametený podklad se
nanese disperzní lepidlo zubovou
stěrkou na šířku pásu podlahové
krytiny + max. 30 mm na každou
stranu a nechá se zavadnout.
Doba zavadnutí je závislá na
teplotě
místnosti
a
savosti
podkladu.

PODLAHY - PVC
nanášení lepidla









Pás se nalepí, nesmí dojít k posuvu ze stanoveného směru,
celá lepená plocha se zaválcuje soustavou kovových válců
(hmotnosti 50 kg)
Event. se postup opakuje u zbývající poloviny pásu
Konce podlahové krytiny u protilehlých stěn se upraví
(seříznutím) › od stěny vzdálenost min. 5 mm
S mírným přesahem přes nalepený pás podlahové krytiny se
položí a nalepí další pásy. Po nalepení se přesah odřízne.
Po položení celé plochy se prostor minimálně 24 - 36 hodin
provozně nezatěžuje. Po uplynutí této doby se podlahová
krytina svaří

PODLAHY - PVC
svařování






Před svařováním se profrézuje ručně nebo strojem spára ve
tvaru "V"
Frézování je nutné pro:
a) odstranění ulpělého lepidla a nečistot ze spáry
b) správné uložení svařovací šňůry
c) stejnoměrnou šířku svaru
Podél spáry se rozvine svařovací šňůra v délce asi o 500
mm kratší, než je podlahová krytina (v opačném směru se
pak naváže na hotový svar), a provede se vlastní svařování

PODLAHY - PVC
svařování






Svar musí být v okolí mírně lesklý, šňůra na okrajích
natavená, ale beze změny barvy.
Přehřátý svar se projevuje zhnědnutím až zčernáním okolí
šňůry
Nedosvařený svar je pouze za tepla vtlačená šňůra bez
adheze a projeví se vytrháváním ze spáry při seřezávání
Oba uvedené extrémy jsou nepřípustné

PODLAHY - PVC
po svařování



Po svaření se nechá šňůra vychladnout na teplotu
místnosti a seřezávacím nožem se seřízne do úrovně
podlahové krytiny



Vadný svar se opraví vyříznutím šňůry z vadného
místa a následným novým svarem s přesahem asi 50
mm na obou stranách.

PODLAHY - PVC
Ošetřování a údržba



Po položení podlahové krytiny je nutné provést
základní ošetření

PODLAHY - PVC

PODLAHY - PVC
Kontrola jakosti












Pro přejímání podlahy platí ČSN 74 4505
Kontrola podkladu – rovinnost, vlhkost, čistota
Kontrola materiálu
Kontrola provedené podlahoviny – rovinnost 2mm/2m,
stejnorodost vzhledu (struktura, barevnost), nalepená
podlahová krytina nesmí vykazovat zvlnění, puchýře,
nepřilepené části ani jiné deformace
Styk musí být čistě zaříznut a plně přilepen. Sváry musí
být ve všech spojích a svařovací šňůra musí být
pravidelně ořezána
K provoznímu zatížení podlahové krytiny v místnosti
může dojít až po 24 hodinách po ukončení nalepení,
svaření a ošetření.
Teplota prostředí při provozu musí být v rozsahu +5 °C až
+40 °C

VRSTVY PODLAH


nášlapné vrstvy podlah:
–
–
–
–
–
–

–

stěrkové podlahy na bázi umělých pryskyřic,
cementové potěry hlazené a leštěné,
teracové podlahy,
dlažby kladené do malty, do tmelu, do násypů, na terče
podlahové krytiny lepené nebo volně kladené,
dřevěné a laminátové dílce plovoucí nebo lepené,
textilní podlahoviny volně kladené, lepené, napínané

TEXTILNÍ PODLAHOVINY

Technický popis




Textilní podlahovina je útvar vzniklý spojením buď
několika soustav přízí, nebo všíváním přízí do
podkladu. Je také kombinací různých textilních
materiálů.
Textilní podlaha by měla být v první řadě odolná
proti opotřebení a snadno ošetřovatelná. Dle
technologie výroby je možno textilní podlahoviny
rozdělit na vpichované, všívané a speciální.

Druhy koberců:






Řezaný vlas
Smyčka
Řezaný vlas/smyčka
Berberová smyčka

Připravenost pracoviště
Rovinnost povrchu
 Největší přípustné odchylky - 2 mm/2 m při lepení a volném
kladení textilních podlahovin
 Odchylky místní rovinnosti podkladních vrstev se měří klínovými
měřidly na příměrné lati 2 m, přesnost měření je 0,5 mm.
 Každá sebemenší nerovnost (v rámci přípustných tolerancí),
přenesená z podkladu do podlahové krytiny, je zvláště při
protisvětle nebo bočním světle zcela jasně zřetelná a může být
předmětem reklamací.
Trhliny a praskliny
 Trhliny v potěru proto musí být během přípravných prací, tedy
ještě před kladečskými pracemi, odborným způsobem pevně
uzavřeny.
Vlhkost podkladu
 Nejvyšší povolená vlhkost vrstev podlahy je 2,5 %.

Připravenost pracoviště
Pevnost povrchové vrstvy
 Mřížkovou zkouškou vrypem – nesmí docházet k odštípnutí
povrchové vrstvy v místě protínání vrypů.
 Vlastnosti povrchu potěru jsou ovlivněny konzistencí potěrové směsi,
provedením potěru, dalším ošetřením a okolními podmínkami.
Kladeči podlahy musí kvalitu potěru před položením podlahové
krytiny zkontrolovat!
Znečištění povrchu podkladu
 Nečistoty a látky snižující přilnavost (např. olej, vosk, barvy atd.) je
nutno odstranit odbroušením, příp. otryskáním.
Teplota podkladu, resp. teplota v objektu
 Teploty v místnostech 18oC a relativní vlhkost vzduchu 65 %.
 Teplota podlahy nesmí klesnout pod 10oC.
Nasákavost
 Potěry musí být nejprve natřeny příslušným základním nátěrem, aby
se dosáhlo stejnoměrné nasákavosti na celém povrchu potěru.

Příprava povrchu
Obroušení/zabroušení


Aby základní nátěr nebo lepidlo dokonale přilnuly k potěru, provede
kladečská firma zabroušení (očištění), odsátí prachu průmyslovým
vysavačem a nanese vrstvu základního nátěru - penetrace.

Základní nátěr – penetrace




Většinou je nutné provést pod podlahovou krytinu před vlastním lepením
základní nátěr.
 disperzní penetrace (akrylátové)
 dvousložkové epoxidové penetrace
Základní nátěr musí být před nanesením další vrstvy dokonale proschlý.

Vyrovnávací stěrky




Spolu se základním nátěrem slouží vyrovnávací stěrky k celoplošnému
vyrovnání nebo dílčímu vytmelení podkladových vrstev.
Dokonale suchý povrch je vhodné před nanesením lepidla zbrousit.
Následuje samotné lepení a pokládání podlahové krytiny.

Technologický postup - zásady












48 hodin před instalací, během a po dokončení práce by měla mít
místnost i materiál teplotu cca 18 °C
Zametení podlahy a odstranění veškerých nečistot (případně
otryskání podkladu)
Optimální – pokud se hrubě nařezaný koberec nechá v místnosti ležet
okolo 8 hodin bez jakéhokoliv zatížení a pak se provede čisté oříznutí
tak, aby byly ponechány dilatační spáry od stěn v šíři 3-4 mm
(rozměrová stabilizace)
podklad nesmí být mastný, znečištěný nebo jinak potřísněný, › snižuje
účinek lepidla (nesmí být nanášeno na silně navlhlé nebo
alkalizované podklady)
Rozetření lepidla na plochu
Po nanesení lepidla je možné koberec ihned pokládat
Při instalaci velkých ploch by doba neměla přesahovat 60 minut
Spojování jednotlivých dílů
Lepení soklové lišty nebo kobercového soklu

TECHNOLOGIE
POVRCHOVÝCH ÚPRAV
Ing. Miloslava Popenková, CSc.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY - FUNKCE
Povrchové úpravy stavebních konstrukcí
rozhodují nejen o jakosti a estetičnosti vnitřního a
vnějšího prostředí objektů, ale i o jeho ochraně a
architektonickém výrazu.
Musí zabezpečit stavební konstrukce před
povětrnostními,
mechanickými,
fyzikálními,
chemickými a biologickými vlivy, musí zlepšit
vlastnosti těchto konstrukcí a umožnit variabilitu
ztvárnění povrchu konstrukcí barevností a
strukturou úprav.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY - ČLENĚNÍ

Z hlediska technologie členíme tyto procesy na:

 omítání – tradiční, tenkovrstvé, speciální, sanační
 zateplovací systémy – tepelně izolační omítky,
systémy kontaktní, bezkontakní
 obkládání – obklady, podhledy
 kompletační povrchové úpravy – malby, nátěry,
tapety

OMÍTÁNÍ - ČLENĚNÍ
Úpravy povrchů stavebních konstrukcí lze v zásadě členit:

na vnější povrchové úpravy:
- omítkoviny (klasické, suché maltové směsi), fasádní
nátěrové a nástřikové hmoty, ochranné napouštěcí
prostředky, speciální, sanační omítky
a na vnitřní povrchové úpravy:
- omítkoviny (klasické, suché maltové směsi), stěrkové
hmoty, sanační systémy, nátěrové a nástřikové materiály.

Používané hmoty pro omítky

(1/2)

Pro průmyslově vyráběné suché maltové směsi
event. omítky klasické (vyráběné přímo na stavbě) se
používá jako pojivo cement, vápenný hydrát, malty,
kamenivo, přísady (barevné, ozdobné, vodotěsné,
rychletuhnoucí, mrazuvzdorné apod.) a voda.
Veškeré použité materiály musí splňovat normové
požadavky

Používané hmoty pro omítky (2/2)
Veškeré použité malty musí splňovat
požadavky na:
- mechanickou odolnost a stabilitu,
- protipožární bezpečnost,
- hygienickou a zdravotní nezávadnost,
- životní prostředí,
- bezpečnost užívání,
- ochranu proti hluku,
- energetickou náročnost a úsporu tepla.

Členění malt pro omítání (1/3)
V současné době se malty pro omítání označují:
universální malta GP, lehká malta LW, barevně
upravená malta CR, malta pro jednovrstvé vnější
omítky OC, malta pro renovaci cihelných stěn R,
tepelně izolační malta T.
K uvedeným zkratkám se připisuje značka
pojiva (CEM – cement, L – vápno, G – sádra atd.).

Členění malt pro omítání

(2/3)

Třídy požadovaných
vlastností

Označení

pevnost v tlaku po 28
dnech

CS I
CS II
CS III
CS IV

0,4 – 2,5 MPa
1,5 – 5,0 MPa
3,5 –7,5 MPa
 6,0 MPa

kapilární vodní
absorpce
(povrch.nasák.)

W0
W1
W2

nepožaduje se
w  2,0 kg.m-2h-0,5
w  1,0 kg.m-2h-0,5

EN 1015-18

 0,1 W.m-1K-1
  0,2 W.m-1K-1

EN 1745

tepelná vodivost

T1
T2
1) dolní hodnoty jsou doporučené

Zkušební
norma

Hodnoty
1)
1)
1)

EN 1015-11

Doprava malty (1/3)
 Při dopravě SMS je
nutno na staveništi
dodržet min. poloměry
otáčení.
 Při osazení sila je
nutno dodržet min.
vzdálenost od výkopu
stavební jámy

Doprava malty (2/3)

Doprava malty (3/3)

Doprava suchých
maltových směsí

Příprava podkladu pro
omítání (1/9)
Rozhodující vliv na životnost a jakost omítek má
připravenost podkladu pro jejich realizaci. V zásadě
lze říci, že stavba před omítání musí být tzv.
vyzrálá, tj. musí být ukončeno sedání zdiva. V příp.
použití savého zdícího prvku je nutno tento podklad
dokonale provlhčit (aby podklad neodebíral vodu
z omítkové směsi), v příp. použití rozdílně savých
materiálů je vhodné opatřil tento podklad
cementovým nebo vápenocementovým postřikem.

Podklady pro omítání (2/9)
zdivo cihelné (běžná cihla)
zdivo z keramických dílců (Porotherm, Kintherm
aj.)
zdivo pórobetonové (Ytong, Hebel aj.)
zdivo betonové
dřevěné, ocelové event. umělohmotné materiály
dřevovláknité, vláknitocementové,
cementotřískové, aj. deskové materiály
stará omítka

Zdivo cihelné (3/9)
Omítá se až po dostatečném vyschnutí a sednutí
zdiva (omítá-li se na mokrý podklad vznikají
zpravidla skvrny a výkvěty z rozpuštěných solí
obsažených ve zdivu). Přípustná vlhkost podkladu
pro omítání je 3,5 % - 4 % (v hmotnostní %) dle
druhu cihelného zdiva. Povrch zdiva je nutno očistit
a vyteklou maltu ze spár odstranit.

Zdivo z keramických dílců (4/9)
Pro tyto lehčené materiály je nutno již v průběhu
zdění dbát na dodržení jakostních požadavků, tj. zejména
na plné vyspárování ložných spár, domaltování ostění a
drážek v rozích stěn u cihle P+D, dodržení vazby zdiva,
dodržení lícování malty s plochou zdícího prvku, zamezení
provlhnutí zdiva (nechráněná koruna i parapet prvku při
zdění), nepoužití cihel, jejichž povrch vykazuje trhliny,
popraskání event. jiné vady.
Podklad pro omítání musí být suchý (max. vlhkost
zdiva: 4% zimní období – 6% letní období), čistý, nedrolící
se, rovinný. V případě styku tohoto prvku s jiným
materiálem (beton, ocel, heraklit, polystyren, dřevo aj.) je
nutno povrch těchto rozdílných materiálů opatřit
výztužnou síťovinou.

Zdivo pórobetonové (5/9)
Ložná příp. styčná spára (pokud se nezdí na
vazbu pero-drážka) musí být zcela vyplněna
maltou, spáry větší než 5 mm je třeba již při zdění
promaltovat (min. 4 týdny před omítáním), zdící
prvky je nutno chránit před pronikající vlhkostí
(vč. ochrany koruny a parapetu), podklad musí být
rovinný, suchý, čistý, styk zdiva s jiným materiálem
je nutno překrýt výztužnou tkaninou (při omítání se
doporučuje vkládat tkaninu celoplošně).

Zdivo betonové (6/9)
Pro omítání event. nátěr nebo postřik musí být
podklad rovný, čistý, je – li podklad příliš hladký je
zapotřebí jej zdrsnit (beton má tvrdý povrch, který
se hůře váže s měkčími, zejména vápennými
omítkami) event. velmi hladké povrchy postačí
opatřit vhodným nátěrem. Před omítáním musí
podklad vykazovat max. vlhkost 4 % a min. 50 %
pevnost. Na povrchu omítané plochy se nesmí
vyskytovat žádný vodní film.

Dřevěné, ocelové event.
umělohmotné materiály (7/9)
Je nutno před omítáním opatřit výztužnou
tkaninou (ocelové, keramidové pletivo, síťovina,
rákos).
Při event. výměně dřevěných prvků je vhodné
tyto materiály tzv. nasekat (při nasáknutí je
umožněna roztažnost dřeva).

Deskové materiály (8/9)
Spáry a hrany těchto desek je nutno před omítání
opatřit tzv. bandáží, tj. přetáhnout tyto spáry v min.
šířce 100 mm výztužnou tkaninou (polypropylénová síťovina aj.).

Stará omítka (9/9)
Pro omítání nutná dokonalá přídržnost této omítky
k podkladu a její dostatečná tloušťka.
Nepřídržné části je nutno zcela odsekat, plochu
očisti (odstranit nátěr, u vnějších omítek dokonale
odstranit veškeré nečistoty – tlakovou vodou,
chemicky, pískováním apod.).

Realizace omítek (1/7)
Požadavky na tloušťku omítky se liší podle její aplikace:
- vnitřní plochy se běžně omítají o tzv. střední tloušťce, tj. 15
mm (min. přípustná tl. je 10 mm),
- vnější plochy o tl. 20 mm (min. přípustná je 10 mm).V ploše
je nutno dodržet stejnou tloušťku omítky (v příp. rozdílných
tl. omítky dochází k tzv. vnitřnímu pnutí a omítka vykazuje
tvorbu trhlin).

Realizace omítek (2/7)
Při vyztužení omítky se výztužná tkanina vkládá do místa
tahového namáhání podkladních omítek, tzv. do vrchní
třetiny tloušťky omítky. Vzájemné překrytí tkaniny je
doporučováno cca 100 mm, rohy a kouty objektu překrýváme
s přesahem min. 200 mm. Podobně mají být vyztuženy
oblasti s koncentrovaným tahovým napětím (rohy otvorů okna, dveře) a to diagonálně uspořádanými pruhy výztužné
tkaniny (pás tkaniny rozměru cca 500 mm x 300 mm se
ukotví kolmo na diagonálu tahových napětí). Též je vhodné
zabezpečit ochranu kritických míst stavby osazením
rohových, soklových aj. lišt.

Realizace omítek (3/7)
Před realizací omítek (jednovrstvých tj. základních pro
aplikaci dalších povrchových úprav nebo již s povrchovou
úpravou a vícevrstvých tj. podkladních a lícních) je zapotřebí
hladké povrchy a savé event. nerovnoměrně savé podklady
opatřit
cementovým
postřikem
(nutnost
aplikace
cementového postřiku v
závislosti na druhu omítané
konstrukce a typu omítky stanovují firemní technické
podklady).
Postřik zabraňuje možnosti odsátí vody z omítky a
umožňuje lepší soudržnost s podkladem (provádí se např. na
pórobeton, beton, event. pálené cihly, vápenopískové cihly,
dřevotřískové desky aj. stavební materiály).

Realizace omítek (4/7)
 provedení omítníků v ploše
 postup dílčích stavebních
procesů
 provedení omítky ručním
způsobem

Realizace omítek (5/7)

 Strojní způsob omítání – zásady postupu

Realizace omítek (6/7)
Realizace omítkového systému musí respektovat následující
zásady. V případě neprováděného cementového postřiku je
vhodné první vrstvu omítky aplikovat v konsistenci řidší,
následnou vrstvu v konsistenci hustší, vždy je však nutno nanášet
maltu tzv. čerstvou do čerstvé.

Realizace omítek (7/7)
Před provedením lícní povrchové úpravy je nutno
dodržet technologickou přestávku k vyzrátí podkladní
vrstvy, tj. u klasických omítek 16 – 24 hod. (jádrová vrstva
– štuková lícní vrstva) nebo se pro současné omítkové
systémy obvykle udává doba na vyzrátí podkladu - 1 mm tl.
podkladní omítky vysychá cca 1 den. Aplikované vrchní
omítky vč. event. nátěru musí vykazovat kompatibilitu s
podkladem, vhodné (zejména z hlediska částečné eliminace
tvorby trhlin) jsou vrchní omítky strukturované se zrnitostí
cca 2 mm.

OMÍTKY – způsoby výroby a dopravy

OMÍTKY – mokrá cesta

OMÍTKY – suchá cesta

Provádění sádrové omítky

Sádrové omítky

 Sádrová omítka – interiérové aplikace, pevné podklady
 Povrchová úprava – tapetování, nátěry, obkládání
 Výhody – vysoká produktivita, jednovrstvé omítky, které jsou již
podkladem pro konečnou povrchovou úpravu, vysoká kvalita povrchu,
(srovnatelná s hladkostí sádrokartonových povrchů)
 Nevýhoda – snadno se poškodí, opravy však nejsou znatelné

Sádrové omítky
 zařízení staveniště
 umístění sila v dosahu
stavební komunikace
 pomocí kompresoru se
nahnání suchá směs

Sádrové omítky

 na místo určení provádění
omítek se umístí omítací stroj
 s přívodem potrubí od sila
Parametry:
Dopravní výkon: 6-55 l/min
Dopravní tlak: max. 25-30 bar
Dopravní vzdál.: až 50 m
Pohon: 2 třífázové převodové motory
230/400V/50Hz/60Hz
Dávkovací motor: 0,75 kW, 28 ot./min
Čerpací motor: 5,5 kW, 400 ot./min
Kompresor: 0,25 Nm3/min, max 6
Tlak vodovodní přípojky: 2,5 bar
Rozměry DxŠxV: 1200x720x1550 mm
Plnící výška: 91 cm
Celková hmotnost: 250 kg

Sádrové omítky

 Do omítacího stroje musí být
dováděna v hadici voda
 NESMÍ kolísat tlak, jinak by
vznikla nekvalitně vyrobená směs

Sádrové omítky

 povrchy všech druhů stěn a
stropů se před prováděním
musejí opatřit penetrací zaručuje přilnavost omítek
 Pozn.: na betonu se mohou
vyskytnout po prvním nanesení
bubliny


Podkladem pro sádrové omítky mohou být
jak lehké plynosilikátové konstrukce, tak i
konstrukce zděné z tradičních cihel.
Tenkovrstvou sádrovou stěrku lze použít
na dohlazení betonových ploch nebo i
celoplošnému přestěrkování konstrukcí ze
sádrokartonu v případě vysokých nároků
na hladkost a kvalitu povrchu. Je třeba
připomenout i hygienickou nezávadnost
sádrových omítek a jejich pozitivní vliv na
tvorbu mikroklimatu interiéru.

Sádrové omítky
 aplikace omítky pomocí omítací
pistole
 postup nanášení je shora dolu v
pásech cca po jednom metru

Sádrové omítky

 hrubé srovnání 2m laťí
 s následným příp.doplněním
nerovností nástřikem

Sádrové omítky

 celkové srovnání povrchu omítky
 po krátké technologické
přestávce se povrch hladí
(navlhčení vodou s rozprašující
pistolí)

Sádrové omítky

 po navlhčení - vyhlazení povrchu
pomocí filcového hladítka na
násadě (manipulace je vcelku
obtížná)

Sádrové omítky

 finální úprava povrchu ocelovým
hladítkem
 vyhlazení probíhá v pruzích od
jednoho k druhému rohu bez
přerušení

OMÍTKY tenkovrstvé
Členění tenkovrstvých omítek podle:
 způsobu nanášení – ručně natahované, stříkané
 použitého pojiva – vápenné, disperzní
 propustnosti vodních pár – relativně vysoká (vápenné)
relativně nízká (disperzní)
 místa použití – interiéry, exteriéry
 úpravy povrchu – hladké, strukturované
 barevnosti – probarvené, dodatečně barvené

Používané hmoty pro omítky
Tenkovrstvé průmyslově vyráběné maltové směsi
jsou složeny z:
- pojiva na bázi minerálních nebo organických hmot,
anorganických a organických plniv (velikosti zrna do
4 mm),
- příměsí a přísad.
K dosažení barevnosti se dodávají suché maltové směsi
buď probarvené (u barevných omítek je jejich odstín ovlivněn
různorodou nasákavostí podkladu a jeho vysycháním) nebo se
finální povrch omítky opatřuje barevným nátěrem. Použité
materiály musí splňovat výše uvedené normové požadavky.

Příprava podkladu pro
omítání (1/2)
Před aplikací tenkovrstvých omítek je nutno aby
podklad byl objemově stálý, vyzrálý (4-6 týdnů po
realizaci vápenocementových a cementových
omítek), čistý, rovnoměrně nasákavý, s max.
odchylky v rovinnosti podkladu  1 mm na 2 m
délky. Případné větší nerovnosti je nutno odsekat,
zbrousit nebo vytmelit. Kovové prvky vystupující
z plochy omítky musí být opatřeny antikorozním
nátěrem.

Příprava podkladu pro
omítání (2/2)
Před nanášením tenkovrstvých omítek na omítku původní je
zapotřebí ji nejprve (po odstranění nepřídržných částí, očištění a
vyspravení vadných ploch a jejich vyzrání) opatřit vhodným
nátěrem, který zabezpečí požadovanou přídržnost.
Obdobné požadavky platí i pro realizaci těchto omítek na
betonový podklad, omítky sádrové, sádrové desky event.
sádrokartonové desky. Silně savé podklady je nutno předem
penetrovat, příp. přestěrkovat.
Vyrovnání podkladu dosáhneme použitím tzv. preparačních
materiálů (vyrovnávacích hmot), zpevnění a vyrovnání savosti
podkladu (nutné zejména při opravách) realizujeme za pomoci
separačních a penetračních nátěrů.

Realizace omítek (1/3)
Tenkovrstvé omítky provádíme v tloušťkách:
1 mm - 3 mm pro vnitřních povrchy,
do 5 mm pro vnější.
Omítky se obvykle provádějí ve dvou event. více vrstvách,
přičemž technologická přestávka na vyschnutí jednotlivých
vrstev je doporučována – 1 mm tloušťky omítky vysychá 1
den.
Po provedení barevné vrstvy omítky event. za
nepříznivých povětrnostních podmínek se doporučuje ošetřit
tuto omítku tzv. egalizačním nátěrem. Nástřiky je možno
aplikovat za teploty + 50C event. + 100C dle typu použitého
materiálu.

Realizace omítek (2/3)
Omítky na bázi hydraulických pojiv (vápenné) se pro
interiérové aplikace nanáší na čisté, bezprašné a hladké
plochy.
První vrstva je tzv. zatírací, prováděná v tl. 1 mm
(obvykle se natahuje ručně), druhou, příp. třetí vrstvu lze
nanášet (do celkové tl. 3 mm) za pomoci tlakovzdušné
pistole event. ručně. Dle potřeby je možno ji dohlazovat
hladítkem či jinak strukturovat (válečkování, škrábání aj.)

Realizace omítek (3/3)
Omítky na bázi disperzních pojiv se pro interiérové
aplikace nanáší ve dvou i více vrstvách tlakovzdušnou
pistolí, druhou event. třetí vrstvu vždy však až po proschnutí
jednotlivých vrstev.
Pro exteriérové aplikace je vhodné podklad nejprve
napustit vodním roztokem disperze, po jejím zaschnutí se
omítkovina nanáší křížovým způsobem ve dvou a více
vrstvách na fasádní plochu. Z hlediska jakosti povrchu je
vhodnější provést ohraničené plochy v jeden den nebo
napojovat omítku způsobem tzv. mokrá do mokré. Plochu
fasády je nutno chránit před slunečním zářením, přímým
deštěm apod.

Realizace omítek (3/3)

Cementové plně probarvené
omítky

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY
SANAČNÍ
Ing. Miloslava Popenková, CSc.

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY SANAČNÍ
Průnik vlhkosti do objektu

1.voda srážková
2.voda vzlínající-kapilární
3.difúze vodních pár a voda
kondenzovaná
4.voda s hydrostatickým
tlakem
5.hydroskopicita materiálu

6.vadné sanitární instalace
7.narušené zdivo vodou a
mrazem

ÚVOD
Úvodem je nutno důrazně upozornit, že sanační
omítkové systémy samy o sobě zdroje vlhnutí
konstrukcí neodstraňují a tudíž ani tyto konstrukce
nevysušují.
Funkce sanačního systému je charakterizována
schopností kapilárního odvodu pár a vlhkostí a
zadržováním krystalických solí. Sanační omítka se
vyznačuje vodoodpudivou úpravou a
porézní
strukturou (umožňuje rychlejší odpařování vody,
nezvyšuje se zóna vlhnutí, krystalky solí se ukládají
v pórech omítky).

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY SANAČNÍ

FUNKCE

Princip působení sanační omítky

VHODNOST POUŽITÍ
Sanační omítky jsou vhodné pro aplikaci pouze do
8 % (hmotnostní %) vlhkosti podkladní konstrukce
(v nenáročných prostorách 11%-15%). Pro
odstranění vlhkosti z objektu je nutno použít
některou ze základních sanačních metod (injektážní,
elektrofyzikální, elektrochemické, mechanické
apod.) v kombinaci s doplňkovým sanačním
systémem.

PRŮZKUM OBJEKTU (1/3)
Před realizací sanace vlhkého zdiva je nutno
provést tzv. sanační průzkum, který (dle rozsahu
sanace) má obsahovat (dle ČSN P 73 0610):
 posouzení technického stavu konstrukcí objektu
z hlediska statické bezpečnosti celé stavby nebo
těch jejich částí, na kterých se sanace vlhkého zdiva
realizuje a z hlediska vhodnosti podkladu pro
omítání,

PRŮZKUM OBJEKTU(2/3)
 průzkum podzemního a nadzemního zdiva objektu
na vlhkost, druhy a obsahy solí tvořících výkvěty,
chemickou analýzu event. podzemní vody pokud
je v kontaktu s objektem, druhy biologických
škůdců a event. výskyt radonu,
 posouzení inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů objektu a jeho blízkého okolí,
posouzení základových poměrů stavby ve vztahu
k uvažovanému sanačnímu zásahu

PRŮZKUM OBJEKTU (3/3)
 a příp. speciální druhy průzkumů (měření
elektrického potenciálu ve zdivu a zeminách,
zjišťování elektrolytické vodivosti zdiva, kyselosti
zdiva apod.).
Pozn.: Výsledky takovéhoto průzkumu je nutno odborně
zpracovat a vyhodnotit z hlediska návrhu sanačního
systému.

Používané hmoty pro
sanační omítky
Sanační omítkové systémy členíme:
 na sanační suché maltové směsi a
 sanační přísady.
Podle druhu použitého pojiva se připravují jako
vápenné, vápenocementové, vápenoperlitové, cemento
perlitové a cementové (některé druhy obsahují i určité
podíly trasu nebo pemzy) s přesným dávkování plniv a
dalších přísad.
Připravují se buď ve výrobnách (průmyslově
vyráběné) nebo na stavbě přidáním tekutých
modifikačních přísad do omítkové malty.

Příprava podkladu pro
omítání (1/2)
Před prováděním sanačních omítek je třeba:
- starou omítku otlouci cca 1 m nad nejvyšší
hranicí zóny vlhkosti,
- spáry ve zdivu vyškrábnout do hloubky 20 mm
– 30 mm (dle použitého sanačního systému),
- poškozené zdící prvky vyměnit, event.vyplnit a
spojit pomocí sanační izolační omítky,
- plochu dokonale očistit (tlakem vzduchu,
ocelovým kartáčem apod.), event. vysušit.

Příprava podkladu pro
omítání (2/2)
V případě nestabilního podkladu:
- podklad zpevnit,
- podklad silně nasákavý opatřit sanačním
podhozem
- při větší nerovnosti v podkladu se používá
sanační armovací skelná tkanina.

Realizace sanačních omítek (1/3)
Nejběžněji používaný sanační omítkový systém
se provádí ve dvou – čtyřech vrstvách, a to jako :
- sanační podhoz – obvykle v tloušťce do 5 mm
(lze jej dle firemních podkladů vynechat),
- sanační omítková vrstva vyrovnávací – obvykle
v tl. 10 mm – 20 mm (lze ji dle firemních
podkladů vynechat),
- základní sanační omítka – obvykle v tl. 10 mm –
30 mm a
- lícní sanační povrchová úprava v tl. 1 – 4 mm.

Realizace sanačních omítek

otlučení omítky
vč.vyškrábání spár

Kontinuální míchačka

vyčištění plochy, podkladní vrstva

ruční míchání malty

Realizace sanačních omítek (2/3)
Mezi nanášením jednotlivých vrstev je nutno
dodržet časové odstupy – orientačně (firemní
podklady upřesňují) 1 mm tl. omítky vysychá 1 den.
Spodní vrstvu sanačního systému je vždy zapotřebí
zdrsnit (lepší mechanické spojení s další vrstvou
omítky).
Omítky v sanačním systému musí po nanesení na
zdivo rychle a dostatečně zreagovat, svých vlastností
musí dosáhnout co nejdříve (jinak, v příp. ponechání
omítky delší dobu vlhké dochází k jejímu rychlému
zasolení).

Realizace sanačních omítek

Postup sanačních prací na objektu

Realizace sanačních omítek (3/3)
Sanační omítky zejména při suchém, větrném
počasí a přímém oslunění vyžadují ošetřování
(zastínění event. zvlhčování).
Při vnitřní aplikaci nesmí být místnost
krátkodobě vytápěna (nutnost doby vytápění před
omítáním, po dobu omítání a po ukončení omítání
stanoví technické listy výrobce).

OMÍTKY SPECIÁLNÍ
Ing. Miloslava Popenková, CSc.

POUŽITÍ
Vzhledem k omezené možnosti použití (zejména
historické objekty) a úzké specializaci je
u nejpoužívanějšího sortimentu uvedena jejich
stručná charakteristika.

DRUHY
 sgrafito
 řezaná omítka
 umělý kámen
 omítková intarzie

Sgrafito dvoubarevné, jednobarevné
Realizace probíhá obvykle ve třech fázích:
- nahození jádrové vrstvy
- vyznačení obrysu kresby na povrchu omítky
- vyškrábání vzoru - v lícní omítkové vrstvě je vyškrábaný
jednobarevný (rozdílná struktura povrchu) nebo vícebarevný
obraz (rozdílná barevnost povrchu).

Řezaná omítka

Obdobná technika jako
u sgrafita, lícní vrstva
je silnější (tl. 5 – 10
mm) a do této vrstvy
je vyřezáván vzor
(ocelovým nožem).

Umělý kámen
Lícní omítka zhotovená ze směsi cementu a barevných
kamenných drtí (určují barvu, strukturu i konečný vzhled
povrchu). Na zdrsněné a navlhčené jádro se provede lícní
vrstva v tl. 6 – 8 mm, která se kamenicky dále opracovává:
- broušením – od hrubého po jemné póry se tmelí cementovou kaší

- pemrlováním – (štokování) po 4-5 týdnech po zatvrdnutí jádra,
opracování povrchu pemrlicí
- rýhováním – provádí se rýhovačkou (nároží, okraje ploch)
- pertlováním – do čerstvého povrchu se vmetává drcený pískovec
- vymýváním, leptáním apod.)

Omítková intarzie
Obdobné jako sgrafito, v druhé omítkové vrstvě
zbarvené v tónu základní barvy je vyškrábán vzor a
vzniklé výřezy se zaplní barevně rozdílnou maltou,
aj.

JAKOSTNÍ POŽADAVKY (1/2)
•
•

•
•
•

Kontrola jakosti omítkového systému:
Omítkový systém musí svými mechanickými a stavebně
fyzikálními
vlastnostmi odpovídat materiálům nosné konstrukce.
Povrch omítky musí být rovný – v rovinnosti omítek se v praxi uplatňují
požadavky na přípustné odchylky od roviny
- u hrubých omítek  5 mm,
- u hladkých  2 mm na 2 m délky.
Hrany rohů a koutů musí být přímé, musí mít daný směr i tvar, oblé
plochy musí mít žádaný tvar. Kolem rámů oken, zárubní apod. má být
omítka začištěna a zalícována event. vytažena (podle druhu prvku)
Struktura i barevnost povrchu musí vykazovat jednotnost.
Od neomítnutých ploch má být omítka oddělena spárou.

JAKOSTNÍ POŽADAVKY (2/2)
U sanačních omítek se kontrola provádí v termínech dle smlouvy o dílo,
nejdříve za dobu 1 roku od ukončení sanace
Účinnost realizovaného sanačního systému se hodnotí objektivním
posouzením míry vysušení zdiva:
(F1 – A) – (F2 – A)
Wu = ------------------------- *100 (%)
(F1 – A)

Wu = stupeň účinnosti sanace (po uplynutí 2 let < 50%)
F1 = hmotnostní obsah vlhkosti ve zdivu před prováděním sanace
F2 = hmotnostní obsah vlhkosti ve zdivu za dva roky po ukončení sanace
A = rovnovážná vlhkost zemní vlhkosti nenamáhaného zdiva v teplotních a
vlhkostních podmínkách cca 50C a 85% relativní vlhkosti obklopujícího
prostředí
Pozn.: Pro starší a v předchozím období nikoliv nadměrně zasolené zdivo se uvažuje
A = 3% hmotnosti

TECHNOLOGIE STAVEB
PROCESY VNITŘNÍ A DOKONČOVACÍ

Ing. Miloslava Popenková, CSc. – přednášející
Ing. Pavel Neumann – garant výuky, KOS

PROGRAM VÝUKY TSA

Anotace předmětu: úvod, příčky, rozvody instalací, úpravy povrchů,
fasádní pláště, podkladní a nášlapné vrstvy podlah. Důraz je kladen na
připravenost stavby event. podkladu, technologický postup a jakost
výrobního procesu.
Anglická anotace: Realization of partitions, plasters, facings, paintings,
soffits, wallpapers, floors, fronts etc. The emphasize is placed on
readiness of a building, resp. of a foundation, technological process,
quality control, process economy and exploitation of programs for
constructions planning and scheduling.
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PROGRAM VÝUKY TSA

Týden

1.

2.
3.

4.

Přednáška

úvod do problematiky, funkce procesů, přehled procesů, jakostní požadavky,
příčky – členění, zděné příčky, montované, technologické postupy, poruchy,
BOZ, kontrola jakosti
rozvody instalací – přehled, členění, kolaudace. Úpravy povrchů – omítky
(klasické, tenkovrstvé, speciální), omítky tepelně izolační, TP, poruchy
úpravy povrchů – omítky sanační, TP. Zateplovací systémy, TP, poruchy. Obklady
vnitřní, vnější, TP, poruchy. Fasádní pláště – členění, TP, požadavky na jakost
podkladní a nášlapné vrstvy podlah – členění, požadavky, (podkladní –
monolitické, cementové, ze syntetických pryskyřic, anhydritové; nášlapné vrstvy
podlahy – dlažby, PVC, dřevěné, textilní)
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Čím se v TECHNOLOGII STAVEB zabýváme

1) PROJEKTY ZE ZÁKONA ZABÝVAJÍCÍ SE ZHOTOVENÍM STAVBY,
2) DODAVATELSKOU (ZHOTOVITELSKÁ) DOKUMENTACÍ STAVBY,
3) ČASOVÝM PLÁNOVÁNÍM,
4) TECHNOLOGICKÝMI POSTUPY,
5) VEDENÍM STAVBY, TECHNICKÝM A AUTORSKÝM DOZOREM

U STUDENTA FAKULTY ARCHITEKTURY PŘEDPOKLÁDÁME KROMĚ
ZÁKLADNÍCH ZNALOSTÍ OSTATNÍCH PŘEDMĚTŮ
(MATEMATIKA, FYZIKA, DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE,
KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB, BETON aj.) TAKÉ
ZÁJEM O OBOR. PROTO JE POCHOPITELNOU SOUČÁSTÍ STUDIA
SLEDOVÁNÍ ČI AKTIVNÍ ÚČASTNĚNÍ SE PROCESU VÝSTAVBY,
ZEJMÉNA JEHO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ČÁSTI, VLASTNÍ REALIZACE.
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PROGRAM VÝUKY TSA

STAVEBNĚTECHNOLOGICKÉ PROJEKTOVÁNÍ je činností
zhotovitele, která koncipuje a navrhuje návrh racionální postup
výstavby stavebního díla. Jeho základními úkoly je návrh
prostorového členění stavebních výrobků, návrh technologického
členění a časového uspořádání stavebních procesů a návrh zařízení
staveniště – NUTNO ZNÁT TP

Zatímco projektová dokumentace zachycuje
výsledný stav díla, technologický postup řeší
způsob, jak tohoto výsledného stavu dosáhnout.
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Vstupy do realizace
MATERIÁLY

VNĚJŠÍ
VNĚJŠÍPODMÍNKY
PODMÍNKY
STROJE

PRACOVNÍCI

REALIZACE
INFORMACE
ZÁKONY, VYHLÁŠKY, ZÁVAZNÉ NORMY
PROJEKTOVÁ DOKUMUNTACE

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, POVOLENÍ, OHLÁŠENÍ
SMLOUVY O DÍLO
PŘÍPRAVA ZHOTOVITELE
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Znalosti základních zákonů a vyhlášek

STAVEBNÍ ZÁKON
(č. 183/2006 Sb .)

Seznámit se s celým stavebním
zákonem, znát části týkající
se realizace staveb

ZÁKONÍK PRÁCE
(č. 262/2012 Sb.)

Seznámit se s celým zákoníkem
práce, znát části týkající
se realizace staveb

OBCHODNÍ ZÁKONÍK
(č. 513/1991 Sb.)

Znát obchodní zákoník v části
smlouvy o dílo

OBČANSKÝ ZÁKONÍK
(č. 40/2011 Sb.)
BEZPEČNOST PRÁCE

Znát občanský zákoník v části
smlouvy o dílo

Zákon č. 251/2005 Sb.- o inspekci práce
Vyhláška č. 601/2006 Sb. - kterou se zrušuje
vyhláška č. 324/1990 Sb
13

Bezpečnost práce

Vyhláška č. 324/1990 Sb. je nahrazena těmito předpisy:
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 (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci)
(tímto zákonem je zřizován koordinátor bezpečnosti práce na stavbě)
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
(+ přílohy)
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
(+ přílohy)
Vyhláška č. 499/2006
o dokumentaci staveb
14
Příloha č. 4 Dokumentace bouracích prací

Znalost základní zákonů a vyhlášek
Zákon č. 251/2005 Sb.
o inspekci práce

seznámení se s obsahem

Vyhláška č. 601/2006 Sb.
kterou se zrušuje vyhláška
č. 324/1990 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. 591/2006 Sb.

o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích

Vyhláška č. 499/2006

o dokumentaci staveb
(doplňuje Stavební zákon)
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Úvod – dokončovací procesy








Odlišnost VDP
Funkce VDP
Jakost VDP
Časová posloupnost VDP
Vazby VDP
Lhůty výstavby VDP
Poruchy VDP
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Znalost základní vyhlášek a zákonů

NORMY

ZÁVAZNOST NOREM JE:
- tím, že je tato závaznost (úplná či některých částí) stanovena
zákonným předpisem
- tím, že se k tomuto zavážeme ve smlouvě o dílo
- tím, že jsme k tomu vázáni stavením povolením (opět ve vazbě
na smluvní vztahy
- tím, že se normou řídíme dobrovolně (např. ve vazbě na pokyny
výrobce materiálu)
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HMG prací

MS Project 2000
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HMG prací

Primavera Project Planner
Power Project
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ČASOPROSTOROVÝ GRAF - DETAIL

20

