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Anotace bakalá ské práce 

Téma: Technologický p edpis provád ní zd ných konstrukcí objektu 

bytového domu 

Autor:    Pavla Návratová 

Vedoucí bakalá ské práce: Ing. Pavel Vl ek Ph.D. 

Po et stran:  

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 

Tato bakalá ská práce je zam ena na projekt bytového domu, který je umíst n ve 

m st  Hlu ín. Její sou ástí je kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení 

v souladu s Vyhláškou . 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, tepeln  technické posouzení 

vybraných konstrukcí, technologický p edpis pro zd ní z cihel Porotherm a ešení zásad 

organizace výstavby dle P ílohy . 1 vyhlášky .499/2006 Sb. o dokumentaci. Dále obsahuje 

asový plán a rozpo et celé stavby a navíc dalších dvou vybraných zdících materiál . 

 Záv rem bude vyhodnoceno, který ze t í vybraných materiál  bude pro stavbu domu 

nejvhodn jší z hlediska finan ního, asového, tepeln  technického a z hlediska technologie 

výstavby.  

Klí ová slova: technologie zd ní, zdící materiál, asový plán, rozpo et stavby
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It includes a complete project documentation for building permit in accordance with Decree 

No. 499/2006 Coll. documentation of buildings, thermal technical assessment of selected 

structures, technological specification for masonry brick Porotherm and solutions to 

organization according to Annex 1 of Decree .499/2006 Coll. the documentation. It also 

contains a timetable and budget for the whole building and an additional two selected building 

materials. 

Finally, it will be evaluated which of the three selected materials for house 

construction will be best in terms of financial, time, heat-technical aspects of construction 

technology. 

Keywords: technology brickwork, masonry materials, schedule, construction budget 
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Seznam zkratek a zna ení: 

BOZP - Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci 

U - sou initel prostupu tepla (W/m²K) 

U,N - požadovaná hodnota sou initele prostupu tepla (W/m²K) 

Uw - sou initel prostupu tepla oknem jako celek (W/m²K) 

Ug - sou initel prostupu tepla sklem okna (W/m²K) 

Mc,a - ro ní množství zkondenzované vodní páry (kg/m²,rok) 

Mev,a - ro ní množství odpa ené vodní páry (kg/m²,rok) 

Mc,N - maximální množství zkondenzované vodní páry (kg/m²,rok) 

f,Rsi,N - požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnit ního povrchu (-) 

f,Rsi,m - vypo tená pr m rná hodnota teplotní faktor vnit ního povrchu (-) 

f,Rsi,cr - kritický teplotní faktor vnit ního povrchu (-) 

Ti - návrhová vnit ní teplota (°C) 

Tae - návrhová venkovní teplota (°C) 

Te - teplota na vn jší stran  (°C) 

Tai - návrhová teplota vnit ního vzduchu (°C) 

RHi - relativní vlhkost v interiéru (%) 

NP - nadzemní podlaží 

ZS - za ízení staveništ

tl. - tlouš ka 

DPH - da  z p idané hodnoty 

K  - korun eských 

v . - v etn

resp. -  respektive 
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I.  Jednotlivé ásti projektové dokumentace   

A. Pr vodní zpráva [1] 

BYTOVÝ D M 

PARCELA . 3088/368, HLU ÍN 

Obsah: 

a) Identifikace stavby, informace o stavebníkovi investorovi a zhotoviteli, charakteristika a 

ú el stavby 

b) Údaje o majetkových vztazích, a zastav nosti pozemku  

c) Pr zkumy a napojení na dopravní a ve ejnou infrastrukturu  

d) Požadavky na související orgán 

e) Dodržení požadavk  na výstavbu 

f) Údaje o spln ní podmínek regula ního plánu, územního rozhodnutí, pop ípad  územn

plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1stavebního zákona  

g) asové a v cné vazby  

h) asová lh ta a postup výstavby 

i) Cena stavby a orienta ní údaje o ní 
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a) Identifikace stavby, informace o stavebníkovi investorovi a zhotoviteli, 

charakteristika a ú el stavby [1]

Identifikace stavby: [1] 

Jedná se o novostavbu na stavební parcele . 3088/368 v k. ú. Hlu ín (639711), u. Opavská, 

okres Opava.  

Stavebník: [1] 

Jakub Klösel 

Lu ní 572, Píš  747 18 

I O: 41368729 

Tel.: +420 603 311 429 

Projektant: [1] 

Pavla Návratová 

Werichova 319, Markvartovice 747 14 

I O: 9613547637 

Tel.: +420 736 145 243 

Zhotovitel: [1] 

FICHNA - HUDECZEK a.s. 

Píš  535, 747 18 

I : 27765857 

DI : CZ27765857 

Tel.: +420 595 055 541  

Charakteristika stavby: [1] 

Jedná se o t ípodlažní, áste n  podsklepený d m ze zd ného systému Porotherm. 

V dom  se nachází osm byt  a skladovací prostory. 

Ú el stavby: [1] 

Bytový d m 
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b) Zastav nost pozemku [1] 

Doposud parcele . 3088/368 v k. ú. Hlu ín (639711) nebyla využita jako stavební 

pozemek a nenachází se na ní žádné stavební dílo. Na ostatních sousedících parcelách již stojí 

stavby podobného vzhledu a ú elu. 

Majitel stavební parcely . 3088/368 v k. ú. Hlu ín (639711): [1]

Jakub Klösel 

Lu ní 572, Píš  747 18 

I O: 41368729 

Tel.: +420 603 311 429 

c) Pr zkumy a napojení na dopravní a ve ejnou infrastrukturu  [1], [2] 

Na stavební parcele nebyly provedeny žádné pr zkumy, z d vod  celoplošné zastav nosti 

okolí. Informace o území byly zjišt ny v geotechnických a geologických mapách. 

Mapové podklady:

Katastrální mapa 1:2000. 

Výškopisné a polohopisné zam ení 1:500. 

Inženýrsko-geologický a radonový pr zkum. 

Kanaliza ní, vodovodní, elektrické a plynovodní p ípojky budou vedeny z ulice Opavská 

se souhlasem správc  všech sítí a m sta Hlu ín v souladu s platnými zákony. Napojení na 

dopravní infrastrukturu je taktéž umožn no z ulice Opavská. 

d) Požadavky na související orgán  [1], [2] 

Na stavební ú ad bude podána žádost o stavební povolení v souladu se zákonem . 

183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním ádu. Ú astníci ízení mohou uplatnit své 

námitky.  

Byla povolena všechna napojení na ve ejné kanaliza ní, vodovodní, elektrické a plynovodní 

p ípojky. 
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e) Dodržení požadavk  na výstavbu [1], [2], [3] 

Byly dodrženy všechny obecné požadavky na výstavbu dle zákona . 183/2006 Sb. O 

územním plánování a stavebním ádu a vyhlášky O obecných technických požadavcích na 

výstavbu . 137/1998 Sb. 

f) Údaje o spln ní podmínek regula ního plánu, územního rozhodnutí, pop ípad   

územn  plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1stavebního zákona [1]

Stavební dílo je v souladu s územním rozhodnutím i regula ním plánem. 

g) asové a v cné vazby [1] 

Nejsou známy žádné v cné i asové vazby stavby na podmi ující a související stavby 

a jiná opat ení v dot eném území. 

h) asová lh ta a postup výstavby [1] 

P edpokládána lh ta výstavby v etn  popisu postupu výstavby je uvedena 

v p iloženém asovém harmonogramu výstavby. 

Popis výstavby:

P esný asový popis výstavby je doložen v p iloženém harmonogramu

i) Cena stavby a orienta ní údaje o ní [1] 

Orienta ní hodnota stavby je uvedena v p iloženém stavebním rozpo tu. 

Podlahová plocha:  suterénu  203, 76m²  nebytové prostory 

                                    1.NP  295,53m² 2 x 3+1 a 2 x nebytová místnost  

2.NP  316,5 m² 2 x 3+1 a garsonka + KK 

   3.NP  316,5 m² 2 x 3+1 a garsonka + KK 
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B. Souhrnná technická zpráva [1] 

BYTOVÝ D M 

PARCELA . 3088/368, HLU ÍN 

Obsah: 

1. Urbanistické, architektonické a stavebn  technické ešení  

a) Popis a zhodnocení sou asného stavu staveništ   

b) ešený stavby a pozemku z hlediska urbanistického a architektonického 

c) ešení stavby z hlediska technologického 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

e) Doprava v klidu, dopravní a ve ejná infrastruktura  

f) Vliv stavby na životní prost edí 

g) Bezbariérovost užívání stavby  

h) Pr zkum a m ení  

i) Údaje o podkladech stavby, použitý geodetický a výškový polohový systém 

j) len ní stavby na stavební a inženýrské objekty 

k) Vliv stavby na okolní pozemky  

l) Ochrana zdraví a bezpe nost pracovník   

2. Mechanická odolnost a stabilita  

3. Požární bezpe nost  

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí  

5. Bezpe nost p i užívání  

6. Ochrana proti hluku  

7. Úspora energie a ochrana tepla  

8. ešení p ístupu a užívání stavby z hlediska bezbariérovosti 

9. Ochrana stavby p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí  

10. Ochrana obyvatelstva  

11. Inženýrské stavby (objekty)  

a) odvodn ní území v etn  zneškod ování odpadních vod 

b) zásobování vodou 

c) zásobování energiemi  

d) ešení dopravy 

e) povrchové úpravy okolí stavby, v etn  vegeta ních úprav 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebn  technické ešení [1]

a) Popis a zhodnocení sou asného stavu staveništ [1], [2]

Realizace stavby bude na pozemku investora. Povrch pozemku je zatravn ný. Skládky 

ornice a zeminy budou vybudovány p ímo na staveništi. Základové podmínky byly 

vyhodnoceny jako jednoduché bez nálezu podzemní vody. Radonové riziko je v této oblasti 

velmi malé, tedy nebude nutné provád t jakákoli mimo ádná opat ení proti radonu. 

b) ešený stavby a pozemku z hlediska urbanistického a architektonického [1]

Stavba je umíst na u místní komunikace v klidné ásti m sta a navazuje na okolní 

objekty. Je situována tak, že nenarušuje okolní výstavbu. Od okolní výstavby je dostate n

vzdálená.  

Bytový d m je ešen jako zd ná stavba, áste n  podsklepená. Vstup do objektu je 

umožn n hlavním vchodem, ke kterému vede vydlážd ný chodník ve sklonu 1.5% v délce 

2.5m a ší ce 3.25m. Vchodová ást je zast ešená plastovou p lkruhovou markýzou a isticí 

zónou. Hlavní vstup je ze západní strany budovy. Jeho odsazení od terénu je 300mm. Po 

vstupu do objektu se ocitneme v komunika ní chodb , ze které m žeme vstoupit vlevo do 

ko árkárny, vpravo do kolárny a rovn  na hlavní podestu komunika ního schodišt , ze které 

jsou vchody vlevo a vpravo do bytu, které jsou zrcadlov  totožné. Po vstupu do bytu se 

ocitneme v p edsíni, kde jsou umíst ny dve e na WC, na jejíž konci na ní navazuje 

komunika ní chodba. Z chodby jsou vstupy do obývacího pokoje, kuchyn , koupelny, 

d tského pokoje a ložnice. Kdybychom pokra ovali dále po schodišti, dostaneme se do 

druhého nadzemního podlaží, kde se nacházejí totožné dva byty jako v prvním nadzemním 

podlaží ovšem místo kolárny a ko árkárny, které jsou nahrazen garsonkou. P i vstupu do 

garsonky se ocitneme v p edsíni, odkud se dostaneme do dalších místností, což jsou koupelna, 

WC a pokoj s kuchy ským koutem. T etí patro je situa n  stejné jako to druhé, po schodech 

se dostaneme i do suterénu, který je áste n  podsklepen. Ve sklepních prostorách se nachází 

osm kójí, každá pat ící jednomu bytu a dále sklad a hobby místnost. V trání je zajišt no 

v tracími otvory, které jsou opat eny ochrannými m ížkami. 
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c) ešení stavby z technologického hlediska [1], [2], [18], [19], [20], [21] 

Zemní práce:

Z celé plochy staveništ  bude sejmutá ornice v tloušt  200mm a podornice v tlouš ce 

300mm. Podornice bude využitá k vyrovnání terénu a ornice zp tn  k zahumusování po 

výstavb . Ornice i podornice bude ukládaná na skládky vytvo ené p ímo na staveništi.  

Hloubení stavební jámy bude provedena strojn . Výkop bude šikmý, stavební rýha bude 

dosahovat hloubky – 3.630m a – 3.235m pro podsklepenou ást budovy. Pro ást 

nepodsklepenou bude stavební rýha odstup ována a její jednotlivé hloubky budou -3,090m, -

2,550m, -2,010m, -1,470m a -0,930m. Projektant bude p izván k p edání základové spáry. 

Podzemní voda: 

Je v dostate né hloubce pod základy objektu. P i založení objektu s ní nedojde ke 

styku. Objekt je chrán n proti zemní vlhkosti FOALBITEM AL S 40 (tl. 40mm) a ochrannou 

profilovanou folií ELTSA – MS (250g/m²).  

Vlastnosti objektu:
- Základy:  

Jsou provedeny z prostého betonu t ídy C25/30. Hloubka hlavní i vedlejší figury je -

3.630m pod podsklepenou ástí domu. Pod nepodsklepenou ástí jsou základy odstup ovány. 

Jednotlivé stupn  jsou 670mm dlouhé a jejich výškový rozdíl je 540mm. První stupe  je 

ovšem dlouhý 1,005mm a poslední 650mm. 

- Svislé konstrukce:   

Suterénní obvodové zdivo: zdivo ze št pkocementových tvárnic NATR - BLOCK 

THERMO (365 x 500 x 250 mm) s vloženým stabilizovaným polystyrenem tlouš ky 16,5mm 

z vnit ní strany tvárnice sm rem k interiéru. Tvárnice jsou spojeny montážními sponami a 

vypln ny betonem C 25/30 s dopln nou výztuží z ocelí pr m ru 5,5mm. 

Vn jší obvodová st na: zdivo z tvárnic Porotherm 36.5 T PROFI (248 x 365 x 249) na maltu 

Porotherm celoplošnou – malta pro tenké spáry. 

Vnit ní nosné zdivo: zdivo z tvárnic Porotherm 25 AKU P+D (372 x 250 x 238 mm) na maltu 

Porotherm celoplošnou – malta pro tenké spáry.                                 

Nenosné p í ky: Zdivo z tvárnic Porotherm 11,5 P+D (497 x 115 x 238 mm) na maltu 

Porotherm celoplošnou – malta pro tenké spáry.  

- Vodorovné konstrukce:  
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Ve všech patrech byl použit strop Porotherm s rovným podhledem, který se skládá 

s nosník  Porotherm a stropních vložek Miako (19/62.5, 19/50, 8/62.5, 8/50) PTH. Nosné zdi 

budou z vn jší strany ohrani eny v ncovkou Porotherm VT 8/23,8 a vloženou polystyrenovou 

tepelnou izolací o tlouš ce 80mm, která bude mít ú el ztraceného bedn ní. V nec se vyztuží vždy 

ty mi pruty pr m ru 10mm opat eny t mínky pr m ru 5,5mm.  Horní ást desky je zmonolitn na 

betonem t ídy C 25/30 a tvo í s vložkami a nosníky celistvou stropní konstrukci. 

- St echa:  

Byla použitá jednopláš ová st echa bez odv trávání, nepoch zí, na niž je umíst n 

výlez a v trací potrubí. St echa je ohrani ena atikou výšky 890mm, s dodate nou tepelnou 

izolací RIGIP EPS 100. Horní povrch st echy tvo í dv  vrstvy hydroizolace tlouš ky 4mm, 

p i emž horní vrstva je opat ena ochranným posypem. Tepelnou izolaci zajiš uje 200-430mm 

RIGIP EPS 100, ze spodu zajišt n hydroizolací typu FOALBIT  AL S 40. Nosnou konstrukci 

st echy tvo í strop Porotherm tlouš ky 230mm. Podrobn jší informace jsou uvedeny ve 

výkresu . 9. 

- Schodišt :  

Všechna schodišt  v dom  jsou železobetonové, se zalomenou deskou. Jejich povrh je 

opat en keramickým obkladem. Vedlejší podesty jsou ešeny jako vyztužená železobetonová 

deska a hlavní podesty pomocí 4 nosník  Porotherm a jedné ady snížených tvarovek 

Porotherm. Schodišt  je opat eno ocelovým zábradlím s d ev ným madlem výšky 1100mm. 

Výpo et všech schodiš  je p iložen v p íloze. 

- Vn jší plochy:  

P ístup k objektu je umožn n z východní strany p es hlavní bránu po chodníku, který vede 

až k západní stran  objektu, kde je umíst no parkovišt . Z parkovišt  je umožn n výjezd 

vedlejší branou na ulici Myslíkovu. Chodníky i parkovišt  jsou realizovány ze zámkové 

dlažby Best – Base Standart barva p írodní. Ostatní venkovní plocha bude zatravn na 

dopln na o ke e a nízkou zele . 
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d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu [1], [9], 

Splašková i deš ová voda bude odvád na do ve ejné kanalizace, která bude na domovní 

p ipojena na ulici Opavská. Voda bude do objektu p ivád na z ulice Opavská a bude napojena 

na ve ejný vodovod pomocí vodovodní p ípojky, p ipojen bude také teplovod pomocí 

teplovodní p ípojky. Elektrická energie bude do domu p ivedena z ulice Opavská pomocí 

p ípojky elektrického vedení. P íjezdová cesta na parkovišt  je z ulice Myslíkova a chodník 

pro p ší vedoucí k hlavnímu v chodu je z ulice Opavská. 

e) Doprava v klidu, dopravní a ve ejná infrastruktura [1], [9] 

Na stavebním pozemku je vytvo eno parkovišt  s 8 parkovacími místy, které je dostupné 

z ulice Myslíkova. Komunikace pro p ší je k objektu p ivedena z ulice Opavská a vede p ímo 

k hlavnímu vchodu. Veškerá technická infrastruktura je pak napojena z ulice Opavská.  

f) Vliv stavby na životní prost edí [1], [4], [5], [6], [7], [8], [9] 

Stavba bude vytáp na pomocí teplovodu. Odvod splaškové a deš ové vody bude zajišt n 

napojením na ve ejnou kanaliza ní sí . Stavební su  a odpad, který p i výstavb  vznikne, 

bude t ízen a odvezen na nejbližší skládku firmou, která je k t ízení a zpracovávání odpadu 

oprávn na. Vozidla, která budou staveništ  opoušt t, musí být ádn  o išt na, tedy nesmí 

zne iš ovat p ilehlou komunikaci. Pokud se tak nestane, majitel staveništ  zjedná nápravu ve 

form  úklidu komunikace. Stavební práce na staveništi budou probíhat v asovém rozmezí 

maximáln  6:00 až 22:00 z d vodu porušení no ního klidu. Z d vodu realizace domu nebude 

nutno odstra ování žádných strom i porostu. Výstavba, ani užívání domu by nem lo mít 

jakýkoli negativní vliv na životní prost edí. Nakládání s odpady a druhy odpad  na staveništi 

realizováno dle vyhlášky . 381/2001 Sb. 

g) Bezbariérové užívání stavby [1] 

Bezbariérovost stavby není zcela zajišt na, jelikož nebyl vznesen jakýkoli požadavek na 

toto užívání. P ístupové plochy vstup a jednotlivé komunika ní chodby jsou bezbariérov

p izp sobeny, ovšem v dom  se nenachází ani jeden byt pro hendikepované osoby. [17] 
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h) Pr zkum a m ení [1] 

Na stavební parcele nebyly provedeny žádné pr zkumy, z d vod  celoplošné zastav nosti 

okolí. Informace o území byly zjišt ny v geotechnických mapách. Prob hlo pouze radonové 

m ení, jehož výsledky byly zanedbatelné, tedy není nutno ešit protiradonovou ochranu. 

Budoucí stavba byla zam ena geodeticky a doložena fotodokumentací. 

i) Údaje o podkladech stavby, použitý geodetický a výškový polohový systém [1] 

Podklady pro vytý ení stavby byly získány z katastrálního ú adu v Opav . Byl použit 

geodetický referen ní polohový systém S-JTSK a výškový systém BpV. 

j) len ní stavby na stavební a inženýrské objekty [1] 

SO 01 - Novostavba bytového domu 

SO 02 - Hlavní uzáv r plynu 

SO 03 – Elektrom r 

k) Vliv stavby na okolní pozemky  [1] 

Stavba ani její samotná výstavba neovlivní okolí a nebude mít na n j žádné negativní 

ú inky. Nebude ohrožena ani okolní výstavba. 

l) Ochrana zdraví a bezpe nost pracovník  [1], [10], [11] 

Pro znalost zákon  o bezpe nosti bude provád no pravidelné školení zam stnanc  ukon ené 

p ezkoušením. A zam stnavatel je povinen poskytnout zam stnanc m pot ebné ochranné 

pracovní pom cky. Po dobu výstavby je bezpe nost kontrolována stavbyvedoucím pop ípad

koordinátorem bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci. 

2. Mechanická odolnost a stabilita [1]

Realizace stavby bude probíhat p esn  podle technologických p edpis  výrobc  jednotlivých 

vybraných materiál , se kterými budou zam stnanci seznámeni a proškoleni. Tedy by 

materiály m li mít vlastnosti ur ené výrobcem. Materiálové ešení objektu bylo navrženo na 

vlastnosti místa výstavby a na ú el objektu. 
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3. Požární bezpe nost [1], [12] 

Všechny nosné prvky se dají za adit do t ídy reakce na ohe  A1 – neho lavé.  

Požární odolnost je u t chto prvk  minimáln  REI 120 DP1 [13] 

Objekt je dostate n  vzdálen od okolní stavby, aby nedošlo k dalšímu ší ení ohn . Evakuace 

osob a zví at je umožn na po únikové cest  v dom . Okolí bytového dom  umož uje 

bezpe ný zásah jednotek požární ochrany. Projekt byl schválen odborníky. 

4. Hygiena ochrana zdraví a životního prost edí [1], [4], [5], [14],

V dom  je zajišt no dostate né množství hygienických prostor (WC, koupelna). D m je 

p irozen  prov tráván pomoci oken a dve í. Ve dne je v dom  využíváno p irozené slune ní 

osv tlení, které je do objektu p ivád no do objektu pomoci oken. 

Výstavba ani užívání domu by nem lo mít jakýkoli negativní vliv na životní prost edí. 

Nakládání s odpady a druhy odpad  na staveništi realizováno dle vyhlášky . 381/2001 Sb. 

5. Bezpe nost p i užívání [1]

O bezstarostný a technicky správný chod domu se bude starat správce domu. Všichni 

obyvatelé domu však budou pou ení o správném chování a zacházení se stavbou. Dále budou 

pou eni o evakua ním plánu v p ípad  požáru. 

6. Ochrana proti hluku [1]

D m je chrán n proti hluku z okolí pomocí d ev ných eurooken se zdvojeným sklem a 

pomocí Porotherm cihel 36.5 T PROFI. Proti hluku vytvo enému mezi jednotlivými byty jsou 

použity tvárnice Porotherm 25 AKU P+D. U podlah byla použita kro ejová izolace. Objekt je 

navržen tak, aby vyhovoval p edpis m platné normy. [15] 

7. Úspora energie a ochrana tepla [1]

Tepelné vlastnosti budovy spl ují požadavky na energetickou náro nost budovy. 

V kapitole II. jsou doloženy posouzení kritických míst stavby, posouzení ploché st echy a 

posouzení obvodové nosné konstrukce dle platných eských norem. [16]  
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8. ešení p ístupu a užívání stavby z hlediska bezbariérovosti [1], 

Bezbariérovost stavby není zajišt na, jelikož nebyl vznesen jakýkoli požadavek na toto 

užívání. P ístupové plochy vstup a jednotlivé komunika ní chodby jsou bezbariérov

p izp sobeny, ovšem v dom  se nenachází ani jeden byt pro hendikepované osoby. [17]

9. Ochrana stavby p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí [1]

V blízkosti objektu se nenachází žádná rizika (radon, agresivní spodní vody, seismicita, 

poddolování, ochranná a bezpe nostní pásma), která by mohla stavbu a její užívání ohrozit 

nebo n jakým zp sobem omezit. 

10. Ochrana obyvatelstva [1]

P i výstavb  bude staveništ  oploceno provizorním oplocením z d vodu ochrany obyvatel 

vyskytujících se v blízkosti staveništ . Po ukon ení výstavby bude oplocení odstran no. Již 

další ohrožení osob vzniklé stavbou nehrozí. 

11. Inženýrské stavby [1] 

P ed za átkem výstavby bytového domu bude na staveništi vyty eny a z eteln  vyzna eno 

jakékoli vedení nadzemní i podzemní kontrolní, revizní šachty, p ípojky a všechny další 

objekty, kterých by se výstavba mohla dotknout a které by mohli být výstavbou porušeny. 

a) Odvodn ní území v etn  zneškod ování odpadních vod [1], [9]

Splašková i deš ová voda bude odvád na do ve ejné kanalizace, která bude na 

domovní p ipojena na ulici Opavská.  

b) Zásobování vodou [1], [9]

Voda bude do objektu p ivád na z ulice Opavská a bude napojena na ve ejný vodovod 

pomocí vodovodní p ípojky, p ipojen bude také teplovod pomocí teplovodní p ípojky. 

c) Zásobování energiemi [1]

 Elektrická energie bude do domu p ivedena z ulice Opavská pomocí p ípojky 

elektrického vedení. 
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d) ešení dopravy [1]

 P íjezdová cesta na parkovišt  je z ulice Myslíkova a chodník pro p ší vedoucí 

k hlavnímu v chodu je z ulice Opavská. 

e) povrchové úpravy okolí stavby, v etn  vegeta ních úprav [1]

Na pozemku vedle domu je vytvo eno parkovišt  s 8 místy pro stání. Dále jsou na 

pozemku vytvo eny komunika ní chodníky pro p ší. Chodníky i parkovišt  jsou realizovány 

ze zámkové dlažby Best – Base Standart barva p írodní. Ostatní venkovní plocha bude  

zatravn na, dopln na o ke e a nízkou zele . 
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F. Dokumentace stavby (objektu) [1] 

BYTOVÝ D M 

PARCELA . 3088/368, HLU ÍN 

Obsah: 

a)Ú el a popis objektu 

b)Architektonické, funk ní, dispozi ní a urbanistické ešení 

c)Orienta ní statické údaje o stavb

d)Technické konstruk ní ešení 

e)Tepelné technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

f)Zp sob založení objektu 

g)Vliv stavby na životní prost edí 

h)Dopravní ešení 

i)Ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí 

j)Obecné požadavky na výstavbu 

23 



24 

1. Ú el a popis objektu [1]

Objekt je navržen jako bytový d m o t ech nadzemních a jednom podzemním podlaží. 

V objektu se nachází celkem 8 byt  z toho 6 je ešeno jako 3+1 a dva jako garsonka. 

Podzemní patro je jen pod ástí domu, d m je tedy áste n  podsklepen. Ve sklep  se 

nacházejí pouze kóje, hobby místnost a sklad spole ného ná ad. Pozemek, na kterém d m 

stojí, není ohrožen radia ním zá ením ani podzemní vodou. P da je tvo ena horninou 

3.Kategorie t žitelnosti. P íjezd na parkovišt  s 8 parkovacími místy je p ístupný z ulice 

Myslíkova a p ístup chodc  je pak umožn n z hlavní komunikace Opavská. Parkovací plocha 

i p ístupové chodníky jsou vydlážd ny zámkovou dlažbou. Ostatní plocha kolem domu je 

zatravn na. Všechny technické p ípojky jsou vedeny s ulice Opavská. 

2. Architektonické a urbanistické ešení  [1]

Stavba je umíst na u místní komunikace v klidné ásti m sta a navazuje na okolní 

objekty. Je situována tak, že nenarušuje okolní výstavbu. Od okolní výstavby je dostate n

vzdálená.  

Bytový d m je ešen jako zd ná stavba, áste n  podsklepená. Vstup do objektu je 

umožn n hlavním vchodem, ke kterému vede vydlážd ný chodník ve sklonu 1.5% v délce 

2.5m a ší ce 3.25m. Vchodová ást je zast ešená plastovou p lkruhovou markýzou a isticí 

zónou. Hlavní vstup je ze západní strany budovy. Jeho odsazení od terénu je 300mm. Po 

vstupu do objektu se ocitneme v komunika ní chodb , ze které m žeme vstoupit vlevo do 

ko árkárny, vpravo do kolárny a rovn  na hlavní podestu komunika ního schodišt , ze které 

jsou vchody vlevo a vpravo do bytu, které jsou zrcadlov  totožné. Po vstupu do bytu se 

ocitneme v p edsíni, kde jsou umíst ny dve e na WC, na jejíž konci na ní navazuje 

komunika ní chodba. Z chodby jsou vstupy do obývacího pokoje, kuchyn , koupelny, 

d tského pokoje a ložnice. Kdybychom pokra ovali dále po schodišti, dostaneme se do 

druhého nadzemního podlaží, kde se nacházejí totožné dva byty jako v prvním nadzemním 

podlaží ovšem místo kolárny a ko árkárny, které jsou nahrazen garsonkou. P i vstupu do 

garsonky se ocitneme v p edsíni, odkud se dostaneme do dalších místností, což jsou koupelna, 

WC a pokoj s kuchy ským koutem. T etí patro je dispozi n  stejné jako to druhé, po 

schodech se dostaneme i do suterénu, který je áste n  podsklepen. Ve sklepních prostorách 

se nachází osm kójí, každá náleží jednomu bytu, hobby místnost a sklad spole ného ná adí 

ná adí. V trání je zajišt no v tracími otvory, které jsou opat eny ochrannými m ížkami. 
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3. Orienta ní statistické údaje o stavb [1]

Po et byt :    8 

Parkovací místa:   8 

Kapacita objektu:   28 

Podlahová plocha:  suterénu  203, 76m²  nebytové prostory 

                         1.NP  295,53m² 2 x 3+1 a 2 x nebytová místnost  

2.NP  316,5  m² 2 x 3+1 a garsonka + KK 

   3.NP  316,5  m² 2 x 3+1 a garsonka + KK 

Podlahová plocha celkem:  1 132, 29 m² 

Plocha užitková p íslušenství: 678,90 m² 

Plocha užitková istá:   453,39 m² 

Zastav ná plocha:   388, 273 m² 

Obestav ný prostor:   2 588, 696 m³ 

Výška budovy:   9, 855 m 

4. Technické konstruk ní ešení [1], [18], [19], [20], [21]

Bytový d m bude postaven ze systému Porotherm. Obvodové zdivo bude z Porotherm 

cihel 36.5 T PROFI. Vnit ní nosné zdivo tvo í akustické cihel Porotherm 25 AKU P+D. Pro 

p í ky bude použito cihel Porotherm 11,5 P+D. Obvodové zdivo v suterénu nebude tvo it 

systém Porotherm, ale št pkocementové tvárnice Natur Block, které budou sloužit, jako 

ztracené bedn ní k vytvo ení železobetonové zdi. Ze  je navržena tak, aby p enesla tlak 

zeminy, které na ni p sobí. Stropní konstrukce bude tvo ena stropními nosníky Porotherm a 

stropními vložkami Miako. St echa je plocha s odvodn ním ešeným pomoci dvou vpustí. 

Schodišt  v dom  je železobetonové, dvouramenné s prost  uloženou mezipodestou, která je 

podep ena nosnou zdi. Hlavní podesta je tvo ena ty mi nosníky Porotherm a jednou adou 

snížených tvarovek Miako. Za domem bude vybudováno osmimístné parkovišt , ke kterému 

povede chodník pro p ší. Parkovišt  i chodníky u objektu budou vytvo eny ze zámkové 

dlažby.  
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1. Zemní práce

Terén stavební parcely je rovinatý. Povrchovou vrstvu tvo í ornice, která bude p ed 

zahájením stavebních prací sejmuta do hloubky 300 mm a uložená na mezideponii. Ta se 

bude nacházet na východní stran  pozemku. Ornice bude dále použitá k sadovým úpravám 

v okolí objektu. Následn  se vyty í inženýrské sít , které budou p ivedeny z ulice Opavská. 

Na takto p ipraveném staveništi m žeme za ít s výkopovými pracemi. Stavební jáma bude 

zajišt na proti sesutí svahováním. Pro výkop stavební jámy bude použito rypadlo 

s hloubkovou lopatou. P ístup rýpadla ke stavební jám  bude umožn n z panelové cesty na 

západní stran  staveništ . Rýpadlem budou také vykopány rýhy na základové pásy. Hloubka 

rýhy bude 550 mm. Stavební jáma bude odvodn na drenážním potrubím DN 125 ve sklonu 

0,5 stup  a ve vzdálenosti 150 mm od dna stavební jámy, která je do hloubky -3,630 m. 

2. Základy

Základy jsou tvo eny základovými pásy, které jsou z prostého betonu C25/30. Ší ka 

základ  pod vn jšími nosnými zdmi je o 150 mm v tší než tlouš ka t chto zdi. Pod st edními 

nosnými zdmi je ší ka na každou stranu zv tšena o 250 mm než tlouš ka zdi. Základy jsou 

pod polovinou dom  odstup ované po 540 mm, d m je tedy áste n  podsklepen. Podkladní 

betonová deska bude tlouš ky 150 mm a tvo ena také betonem C25/30. Základy budou tedy 

chrán ny proti zemní vlhkosti modifikovanými pásy FOALBIT AL S 40 TL. 4 mm, která se 

použije na vodorovné a svislé izolace. Svislá konstrukce bude dopln na ješt  o profilovanou 

folií Elta – MS. V okolí nebyla nalezena spodní voda, ani výskyt radonu, proto bude tato 

izolace dosta ující. Celá základová konstrukce je umíst na v hloubce -3,630 m, tedy je 

chrán na proti zamrzání. 

3. Svislé konstrukce

Svislé konstrukce objektu jsou navrženy ze systému Porotherm. Obvodové zdivo tvo í 

Porotherm cihel 36.5 T PROFI (248 x 365 x 249mm) na celoplošnou maltu Porotherm pro 

tenké spáry. Vnit ní nosné zdi jsou navrženy z akustických cihel Porotherm 25 AKU P+D 

(372 x 250 x 238mm), také na celoplošnou maltu Porotherm pro tenké spáry. P í ky jsou 

v celém objektu navrženy jako nenosné z cihel Porotherm 11,5 P+D (497 x 115 x 238mm) na 

celoplošnou maltu Porotherm pro tenké spáry. Suterénní obvodové zdivo bude realizováno 

s št pkocementových tvárnic Natur Block (500 x 365 x 250mm) s vloženou tepelnou izolací 

ze stabilizovaného polystyrenu tlouš ky 16,5mm, která je umíst ná v tvárnici na interiérové 

stran . Tvárnice jsou spojovány montážními sponami a vypln ny betonem t ídy C 25/30  
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s dopln nou výztuží z oceli pr m ru 5,5mm. Všechny p eklady v objektu jsou navrženy ze 

systému Porotherm. Pouze p eklady v obvodové zdi v suterénu jsou ze systému Natur Block.  

4. Vodorovné konstrukce

Ve všech patrech byl použit strop Porotherm s rovným podhledem, který se skládá 

s nosník  Porotherm, jejichž osová vzdálenost je ve dvou variantách (500 a 625mm) a 

stropních vložek Miako (19/62.5, 19/50, 8/62.5, 8/50) PTH, které jsou ve strop  navrženy 

individuáln  dle zásad navrhování systému Porotherm. Nosné zdi budou z vn jší strany 

ohrani eny v ncovkou Porotherm VT 8/23,8 a vloženou polystyrenovou tepelnou izolací o 

tlouš ce 70mm, která bude mít ú el ztraceného bedn ní. V nec se vyztuží vždy ty mi pruty 

pr m ru 10mm opat eny t mínky pr m ru 5,5mm.  Horní ást desky je zmonolitn na 

betonem t ídy C 25/30 a tvo í s vložkami a nosníky celistvou stropní konstrukci. 

5. Schodišt

Všechna schodišt  v dom  jsou železobetonová, se zalomenou deskou, která je prost

uložená na nosných zdech. Povrch stup  je opat en protiskluzovou keramickou dlažbou. 

Vedlejší podesty jsou ešeny jako vyztužená železobetonová deska a hlavní podesty pomocí 4 

nosník  Porotherm a jedné ady snížených tvarovek Porotherm. Schodišt  je opat eno 

ocelovým zábradlím s d ev ným madlem výšky 1100mm.  

Výpo et schodišt :

Výška schodišt : 2 930 mm

Výška stupn : 2 930/18 = 162,78 mm

Po et stup : 18

Ší ka stupn : b = 630-2*h = 630-325,56= 304,44 › 305 mm

Sklon schodišt : tg £ =h/b ;  arctg 162,78/300 = £ ; £=28,484°

Délka schodiš ového ramene: 8*305 = 2 440 mm

Ší ka vedlejší mezipodesty: 1 210 mm

Ší ka hlavní podesty: 1695 mm 

Ší ka zrcadla: 125 mm

Tabulka . 1 – Výpo et schodišt  v suterénu 
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Výpo et schodišt :

Výška schodišt : 2 980 mm 

Výška stupn : h = 2 980/ 18 = 165,55 mm

Po et stup : 18

Ší ka stupn : b = 630-2*h = 630-331,11 = 298,8 › 300 mm 

Sklon schodišt : tg £ =h/b ;  arctg 165,55/300 = £ ; £ = 28,89° 

Délka schodiš ového ramene: 8*300 = 2 400 mm

Ší ka vedlejší mezipodesty: 1 250 mm

Ší ka hlavní podesty: 1850 mm 

Ší ka zrcadla: 125 mm

Tabulka . 2 – Výpo et schodišt  1.NP, 2.NP 

6. Plochá st echa

Konstrukce ploché st echy skontrovaná na stropní konstrukci Porotherm tlouš ky 230mm, 

která tvo í strop nad posledním podlažím. Navržená st echa je jednopláš ová s klasickým 

po adím vrstev. St echa je nepoch zí s odvodn ním dovnit  dispozice. Odvodn ní je zajišt no 

dv ma st ešními vpust ni, které jsou proti zanesení ne istotami opat eny ochrannými koší ky 

z duralu. Potrubí odvodn ní st echy se napojuje uvnit  objektu na odpadní potrubí z PVC  

pr m ru DN 100. St ešní konstrukce je ohrani ená atikou, která vystupuje 890mm nad stropní 

konstrukci. Atika je tvo ena z cihel Porotherm 25 AKU P+D (372 x 250 x 238mm) na 

celoplošnou maltu Porotherm pro tenké spáry a tepeln  izola ní vrstvou Rigips EPS 150mm. 

Atika a ostatní ásti st echy (výlez na st echu, prostupy atd.) jsou oplechovány tytanzinkem. 

Vstup na st echu je zajišt n pomocí st ešního výlezu, který je p ístupný z hlavní podesty 

posledního podlaží. Skladba ploché st echy je pak navržena v tomto po adí: 

Strop Porotherm 230mm 

Foalbit AL S 40 4,2mm 

Rigips EPS 100 200-430mm (ve spádu-spádová vrstva) 

Elastobit ST S 40 4mm 

Standard dekor 4mm 
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7. Podlahy

Podlahy v objektu jsou dvou druh . Suterénní podlaha je tvo ena keramickou dlažbou, 

stejn  jako povrchy schodiš ových stup , všech chodeb, koupelen, kuchyní a balkón . 

Dlažba, která je v kontaktu s vn jším prost edím nebo je ur ena do spole ních místností a 

spojovacích komunikací domu je s protiskluzovým povrchem. Klidové místnosti byt  jako je 

obývací pokoj, d tský pokoj a ložnice, mají podlahu tvo enou deskami Cetris. Skladby 

jednotlivých podlah se liší podle toho, kde v dom  se budou nacházet. Podlahy budou 

provedeny tak, aby technologie použitá p i jejich konstruování odpovídala technologii kterou 

p edepisují výrobci. Jednotlivé skladby jsou uvedeny ve výkresu íslo 6 – P í ný ez. 

8. Hydroizolace

Použité hydroizolace budou dvojího typu. Izolace proti zemní vlhkosti a izolace ploché 

st echy. 

Izolace proti zemní vlhkosti

Penetra ní vrstva na podkladové desce je tvo ena penetra ním nát rem Dekprimer na 

který se pak natavují hydroizola ní asfaltové pásy Folabit AL S 40 tlouš ky 4,2mm. Nataveny 

budou nejprve pásy pod nosnými zdmi s p esahem, a až po vyzd ní ásti nosných zdí se 

nataví pásy na zbývající nepenetrovanou plochu. P i natavování musíme dbát na vazby a 

p esahy jednotlivých natavovaných pás . Dále pak budou provedeny hydroizolace svislých 

suterénních zdí, která budou taktéž z  Folabit AL S 40 tlouš ky 4,2mm. Ke konstrukci budou 

kotveny kotvami a také bodovým natavením. Svislá hydoizolace bude vystupovat 300mm nad 

terén a u paty zdi bude opat ena fabiony. Ochrannou vrstvu svislé hydroizolace bude tvo it 

profilovaná folie Delta–MS. 

Izolace ploché st echy

Parot snou zábranu na stropní konstrukci tvo í oxidovaný asfaltový pás Foalbit AL 

S 40 tlouš ky 4,2mm. Dále je plochá st echa opat ena hydroizola ními modifikovanými 

asfaltovými pásy Elastek ST S 40 tlouš ky 40mm v kombinaci s pásy Elastodek 40 Standard 

dekor tlouš ky 4mm s hrubozrnným posypem navržen jako vrchní hydroizola ní vrstva. Pásy 

budou celoplošn  natavovány i kotveny. P i natavování musíme dbát na vazby a p esahy 

jednotlivých natavovaných pás .  
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9. Tepelné, zvukové a kro ejové izolace

U podlahy v suterénu je navržena tepelná izolace Rigips EPS 200 S Stabil tl.100mm. Jako 

tepelná i kro ejová izolace slouží P nový polystyrén 200T navržený v podlaze klidových 

místností s poch zi vrstvou z Cetris desek. Dále jako tepelná a kro ejová izolace byl navržen 

v ostatních bytových místnostech Rigips EPS 200 T tl.50mm, do skladby podlahy ve které je 

jako nášlapná vrstva použitá keramická dlažby. Dále je pak tepelnou izolací Rigips EPS 100 

tl.150mm opat ena atika ploché st echy a dále je totožnou tepelnou izolací vytvo ena i 

spádová a tepeln  izola ní vrstva celé ploché st echy, jejíž tlouš ka se pohybuje od 200mm do 

430mm. Tepelnou izolací jsou také opat eny v nce stropní konstrukce, ve kterých je použito 

70mm Rigips EPS 100 a dále tvárnice tvo ící suterénní zdivo, které se dodate né dopl ují o 

165mm stabilizovaného polystyrenu EPS 150S. 

10. Truhlá ské a záme nické výrobky

Okna:

Budou použity d ev né Slavona eurookna Solid Comfort S C92  barva dub opat ené 

pr hledným ochranným nát rem. Koeficient propustnosti tepla celého okna Uw = 0,7W/m2.K 

(izola ní trojsklo). 

Dve e:

Vstupní dve e Slavona Trend Calisto tvo eny sendvi ovou konstrukcí Trend. Dve ní 

sv tlík je zasklen bezpe nostním, izola ním trojsklem a dve e jsou vypln ny PUR výplní. 

Barva dve í dub. Dve e v bytech pak se pak budou provád t dle schválení investora a 

budoucích majitel  bytu. Doporu eny jsou ovšem dve e d ev né. Vstupní dve e do bytu 

budou dále také navrhnuty investorem, s podmínkou že budou opat eny bezpe nostními 

zámky. 

11. Klempí ské prvky

Všechny klempí ské prvky, kterými je myšleno oplechování atiky, oplechování výlezu na 

st echu, oplechování vystupujících konstrukcí nad st ešní rovinu a oplechování okenních 

parapet  budou vytvo eny z titanzinku Rheinzing tl. 0,7mm.  
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12. Omítky

Vnit ní omítka:

Na všechny stropy a navíc na st ny v 1.NP, 2.NP a 3.NP bude použita omítka vápenná 
vnit ní štuková CEMIX 033 tl.2mm na podkladní jádrovou omítku 8mm. Na suterénní st ny 
byla použitá dvouvrstvá vápenocementová omítka vnit ních st n Hasil v tlouš kách 8mm 
jádrová a 3mm štuková vrstva. 

Vn jší omítky:
Pro vn jší omítání byla navržena jako omítka vn jších st n Porotherm TO tl.30mm. a jako 

kone ná vrstva byla navržena uzavírací vrstva Porotherm Universal 5mm.  

13. Malby, nát ry a obklady

Vnit ní malby a obklady:
Všechny malby v interiéru budou bílou barvou, pokud investor neudá jiný odstín. 

V kuchyni bude vždy pruh matného obkladu za ínající 500mm od podlahy v tl.1500mm. 

V koupeln  bude obklad za ínat u podlahy a bude také do výšky 2000mm. Odstín oblkadu 

op t vybere investor. 

Vn jší malby a obklady:
 Vn jší malba omítky bude odstínem RAL 1017 žlutá šafránová. Ost ní kolem oken a 

dve í a dále barevn  odlišné orámování otvoru oken a dve í bude odstínem RAL 2001 

signální oranžová. Vn jší omítka bude dále opat ena do výšky 400mm fasádním obkladem, 

po celém obvodu budovy, imitujícím režné zdivo v barv  hn dé 004. Tento obklad byl použit 

i k obložení bo ní a spodní plochy balkonové desky. 

14. V trání místností

Odv trávání v celé budov  bude p irozené, tedy pomocí oken. Suterén bude odv tráván 

pomocí v tracích m ížek, umíst ných po celém obvodu suterénu a umož ují nám cirkulaci 

vzduchu ve skladových prostorách. 

15. Venkovní úpravy

Na pozemku vedle domu bude vytvo eno parkovišt  s 8 místy pro stání a dále chodníky 

pro p ší, které budou spojovat hlavní vchod s parkovišt m a p ilehlou komunikací. Tato 

konstrukce parkovišt  a chodník  bude tvo ena zhutn ným št rkovým ložem tl. 150mm a 

zámkovou dlažbou Best – Base Standart barva p írodní tl. 150mm. Dále bude zrealizován 
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okapový chodník s betonových dlaždic Beta odstín vymývaná barva šedá tl.40mm. Ostatní 

venkovní plocha bude zatravn na, dopln na o ke e a nízkou zele . 

5. Tepelné technické vlastnosti stavebních konstrukcí [1]

Jednotlivé konstrukce ve výkresové dokumentaci jsou navrženy, tak aby odpovídali 

platným zákon m.  [16] 

6. Zp sob založení objektu  [1]

Základy jsou tvo eny základovými pásy, které jsou z prostého betonu C25/30. Ší ka 

základ  pod vn jšími nosnými zdmi je o 150 mm v tší než tlouš ka t chto zdi. Pod st edními 

nosnými zdmi je ší ka na každou stranu zv tšena o 250 mm než tlouš ka zdi. Základy jsou 

pod polovinou dom  odstup ované po 540 mm, d m je tedy áste n  podsklepen. Podkladní 

betonová deska bude tlouš ky 150 mm a tvo ena také betonem C25/30. Základy budou tedy 

chrán ny proti zemní vlhkosti modifikovanými pásy FOALBIT AL S 40 TL. 4 mm, která se 

použije na vodorovné a svislé izolace. Svislá konstrukce bude dopln na ješt  o profilovanou 

folií Elta – MS. V okolí nebyla nalezena spodní voda, ani výskyt radonu, proto bude tato 

izolace dosta ující. Celá základová konstrukce je umíst na v hloubce -3,630 m, tedy je 

chrán na proti zamrzání. 

7. Vliv stavby a jeho užívání na životní prost edí [1], [4], [5], [6], [7], [8], [9]

Stavba bude vytáp na pomocí teplovodu. Odvod splaškové a deš ové vody bude zajišt n 

napojením na ve ejnou kanaliza ní sí . Stavební su  a odpad, který p i výstavb  vznikne, 

bude t ízen a odvezen na nejbližší skládku firmou, která je k t ízení a zpracovávání odpadu 

oprávn na. Vozidla, která budou staveništ  opoušt t, musí být ádn  o išt na, tedy nesmí 

zne iš ovat p ilehlou komunikaci. Pokud se tak nestane, majitel staveništ  zjedná nápravu ve 

form  úklidu komunikace. Stavební práce na staveništi budou probíhat v asovém rozmezí 

maximáln  6:00 až 22:00 z d vodu porušení no ního klidu. Z d vodu realizace domu nebude 

nutno odstra ování žádných strom i porostu. Výstavba ani užívání domu by nem lo mít 

jakýkoli negativní vliv na životní prost edí. Nakládání s odpady a druhy odpad  na staveništi 

realizováno dle vyhlášky . 381/2001 Sb. 
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Kategorie odpadu

(t/rok) Kategorie odpadu 

17 01 01 Beton                                 1,8 t O 

17 02 01 D evo                                 0,4 t O 

17 02 02 Sklo                                    0,2 t O 

17 02 03Plasty                                  0,3 t O 

17 04 05 Železo a ocel                      0,6 t O

17 09 04 Sm sné stavební a demoli ní odpady 0,2 t O 

Tabulka . 3 - Stavební a demoli ní odpady-p edpokládané množství a zp sob nakládání s 

odpadem 

 (t/rok) Kategorie odpad  Nakládání s odpady 

20 01 21* Zá ivky 0,02 N OZO 

20 03 01 Sm sný komunální odpad 1,5 O  

Tabulka . 4 – Odpady vzniklé provozem 

8. Dopravní ešení [1], [9], 

Na stavebním pozemku je vytvo eno parkovišt  s 8 parkovacími místy, které je dostupné 

z ulice Myslíkova. Komunikace pro p ší je k objektu p ivedena z ulice Opavská a vede p ímo 

k hlavnímu vchodu. 

9. Ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí  [1]

V blízkosti objektu se nenachází žádná rizika (radon, agresivní spodní vody, seismicita, 

poddolování, ochranná a bezpe nostní pásma), která by mohla stavbu a její užívání ohrozit 

nebo n jakým zp sobem omezit. 

10. Obecné požadavky na výstavbu  [1], [10], [11]

Všichni pracovnici a zam stnavatel se budou ídit platným zákonem . 309/2006 Sb., O 

b žných minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na stavb , a také 

na ízení vlády . 591/2009 Sb., O zajišt ní dalších podmínek o bezpe nosti a ochrany zdraví 

p i práci. Pro znalost t chto zákon  bude provád no pravidelné školení zam stnanc

ukon ené p ezkoušením. A zam stnavatel je povinen poskytnout zam stnanc m pot ebné 

ochranné pracovní pom cky. Po dobu výstavby je bezpe nost kontrolována stavbyvedoucím 

pop ípad  koordinátorem bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci.  
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II. Tepeln  technické posouzení konstrukcí budov 

1. Podlahová konstrukce [16] 

Tepelné posouzení podlahové konstrukce v suterénu 
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2. Obvodová konstrukce [16] 

Tepelné posouzení obvodové konstrukce z tvárnic Porotherm 36,5 T Profi
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3. St ešní pláš   [16] 

Tepelné posouzení skladby st ešního plášt  ploché st echy 
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4. Posouzení vybraných detail   [16] 

Tepelné posouzení detailu ploché st echy – ešení u atiky  
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Teplotní pole [°C] 

Rozložení relativní vlhkosti [%] 
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5. Technická zpráva  [16] 

Úvod

Pomocí softwaru Teplo 2009 a Area 2009 byla tepeln  posouzena konstrukce podlahy 

na terénu, nosného obvodového zdiva, st ešního plášt  ploché st echy a detail ploché st echy 

u atiky. 

Výsledky tepelného posouzení

Název       U [W/ K]  U,N[W/ K]

Podlahová konstrukce na terénu           0,3          0,45 

Obvodový pláš  (zdivo Porotherm)              0,18          0,38 

St ešní pláš  (plochá st echa)            0,17          0,24 

Aby konstrukce vyhov la tepelnému posouzení, musí spl ovat podmínku: 

U < U,N[W/ K]

Výsledky posouzení ší ení vlhkosti konstrukcí

Název   Mc,a[kg/ ,rok] Mev,a[kg/ ,rok] Mc,N[kg/ ,rok]

St ešní pláš           0,0015           0,0056           0,1000 

Aby konstrukce vyhov la na ší ení vlhkosti v konstrikci, musí odpovídat podmínkám: 

Mc,a<Mev,a a Mc,a<Mc,N [kg/ ,rok] 

Záv r

Pomocí softwaru jsme posoudili výše uvedené konstrukce. Z vypo tených hodnot je 

patrn, že všechny konstrukce vyhov ly zadaným podmínkám a mohou být tedy použity 

k výstavb  bytového domu. 

39 



40 

6. Technologická ást 

1. Technologický p edpis pro zd ní  [1], [19] 

1.1 Obecné informace [19]

Tento technologický p edpis je psán pro objekt bytového domu, který je vystav n 

z broušených cihel Porotherm 36,5 T Profi, které tvo í obvodové zdivo, dále z cihel 

Porotherm 25 AKU P+D tvo ících vnit ní nosné zdi a p í ek z Porotherm 11,5 P+D. Objekt o 

rozm rech 20,73m x 16,73m  bude áste n  podsklepen s t emi nadzemními podlažími. 

Základy jsou tvo eny základovými pásy z prostého betonu C25/30. D m je zakládán 

v jednoduchých nenáro ných základových podmínkách, tedy je nutno zajistit stavbu proti 

gravita ní vod  a zemní vlhkosti. 

1.2 Materiál [19]

Na stavbu budou dovezeny pro zd ní tyto materiály: 

- Broušené cihly Porotherm 36,5 T 

- Svisle d rované cihly Porotherm 25 AKU P+D 

- Cihly Porotherm 11,5 P+D 

- Cihelné Porotherm p eklady 7 

- Keramické p eklady Porotherm 11,5 

- Celoplošná malta pro tenkovrstvé zd ní Porotherm T (Dünnbettmörtel) 

- St nové spony z ploché oceli 

Doprava materiálu na staveništ  a po staveništi

 Materiál bude na stavbu dopravován nákladním automobilem s hydraulickou sjížd cí a 

skláp cí rampu. Materiál bude umíst n na europaletách v originálních obalech a p i p eprav

budou palety pevn  p ikurtovány ke korb  nákladního automobilu. 

Pohyb matriálu na staveništi, ve specializovaných obchodních skladech a nakládání a 

vykládání z nákladního automobilu je realizováno pomocí vysokozdvižného vozíku. 
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Uložení materiálu na staveništi

Zdící cihelné prvky budou na skládce skladovány na europaletách v adách vedle sebe a 

maximáln  dv  palety na sob . Umíst ny budou na p edem p ipravenou venkovní skládku, 

která bude mít zhutn ný a odvodn ní povrch. Po dobu uskladn ní z stanou palety kryty 

originálním obalem, který je chrání p ed pov trnostními vlivy. 

Maltová suchá sm s bude uskladn na v zásobníku maltové suché sm si.  

Drobný materiál jako jsou st nové spony z ploché oceli budou uskladn ny 

v uzamykatelném skladu. 

P evzetí dodávky materiálu

 P ebírku materiálu vykonává stavbyvedoucí, který dodávku ádn  zkontroluje a p i 

nesrovnalostech se domluví s dodavatelem na náprav . Pokud stavbyvedoucí není na 

staveništi p i dodávce p ítomen, koná tuto innost za n j mistr. Po p edání materiálu se 

dodávka a následná p ebírka zapíše s p íslušným datem a podpisem do stavebního deníku. 

1.3 Pracovní podmínky [19] 

Staveništ  je oploceno do výšky 2,2m po celém obvodu, s jednou p íjezdovou 

uzamykatelnou bránou. P íjezd na staveništ  je umožn n z p ilehlé komunikace, na které není 

výstavbou omezen provoz. Na staveništi je vytvo ena komunikace z betonových panel  ší ky 

6 m, která umož uje pohodlné zásobování skládek. U staveništní brány se nachází bu ky, 

které slouží jako šatny, umývárny a WC pro zam stnance, bu ka stavbyvedoucího a bu ka 

technika. Napojení staveništ  na inženýrské sít  je také z ulice Mslíkova odkud vede 

vodovodní a plynovodní p ípojka. 

 P ed zahájením zdících prací musí být betonová základová deska o išt na od ne istot, 

zkontrolovaná její rovinatost, a pokud povrch rovní nebude, vyrovná se dodate n  maltovým 

ložem. Dále musí být pro za átek vyzdívání paty zdi položeny hydroizola ní pásy v místech 

budoucích nosných zdí. Teplota vhodná pro zdení je minimáln  +5°C. 

 Všichni zam stnanci budou mít p i práci osobní ochranné pracovní pom cky a budou 

ádn  proškoleni o zásadách bezpe nosti a ochrany zdraví na staveništi a p i práci ve výškách. 
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1.4 P evzetí pracovišt

Staveništ  p ebírá stavbyvedoucí pop ípad  mistr pokud stavbyvedoucí není p ítomen, 

který je odpov dný za další práce na stavb . 

P ed zahájením vyzdívání musí stavbyvedoucí zkontrolovat, zda li je provedena správn

základová deska a na ní p íslušná hydroizolace, aby mohli být zapo aty zdící práce. 

P evzetí staveništ  je zapsáno se správným datem a p íslušejícími podpisy do stavebního 

deníku.  

1.5 Obecné pracovní podmínky [19]

- Stavební materiál ve fázi uskladn ní i výstavby musí být chrán n p ed pov trnostními 

vlivy (dešt m, sn hem) nadkrytím 

- Materiál jak na skládkách tak p i výstavb  musí být dostate n  zajišt n proti zvrhutí. 

- Práce zd ní jsou p erušeny, pokud je venkovní teplota vzduchu   +5°C. 

- Použití zmrzlého stavebního materiálu není p ípustné. 

- Pokud je teplota menší než 5°C je nutné nezazd né cihly chránit zakrytím. 

- Jsou zakázány protimrznoucí p ísady z d vodu poškozování zdiva, které se poté za ne 

odlupovat a tvo í se na n m výkv ty. 

- V p ípad , že zdivo zmrzne, je zakázáno na n j dále zdít. 

- Zdivo, které bylo poškozeno mrazem je nutno p ed dalším vyzdíváním vym nit. 

- Pokud teplota klesne pod 5°C je nutno zám sovou vodu do malty oh ívat, maximáln  však 

jen na 80°C. 

- Pokud teplota klesne pod 0°C je nutno použít maltu o jeden stupe  vyšší t ídy. 

- Pokud teplota klesne pod -5°C, již nem žeme používat ídkou maltu, a její teplota musí 

mít alespo  15°C. 

- Zd ní v teplotách pod 5°C se nedoporu uje. 

1.6 Personální obsazení 

Zdící práce budou provád t kvalifikované osoby, a jejich pomocníci, kte í byli ádn

seznámeni se zásadami BOZP. 
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Složení pracovní ety pro zd ní:  -zedník     4x 

      -pomocník    2x 

      -obsluha mícha ky a výtahu  1x 

      -mistr (stavbyvedoucí)  1x 

1.7 Stroje a pom cky 

- mícha ka, objem bubnu 150l   1x 

- stavební výtah     1x 

- lopata       3x 

- kole ko      4x 

- zednická lžíce, kladivo, pali ka   4x 

- olovnice, vodováha    2x 

- lešení + podlážky     1 sada 

- h ebíky, zednické skoby, provázek 

- osobní ochranné pracovní pom cky 

1.8  Pracovní postup [19]

P ed za átkem zd ní se zkontroluje rovinost podkladu pro zd ní, a jeho nerovnosti se 

srovnají vápenocementovou maltou Na základovou desku, nebo stropní konstrukci, podle 

toho jaká konstrukce je základem pro zd nou konstrukci, v míst  budoucí st ny naneseme 

tenkou vrstvu cementové malty. Do této vrstvy vkládáme hydroizola ní pás živi né 

popískované st ešní lepenky. Dále na lepenku naneseme vrstvu cementové malty. 

Tlouš ku maltové vrstvy zjistíme vym ením základové desky nivela ním p ístrojem a 

ur íme nejvyšší bod betonové desky, kde bude tlouš ka malty nemenší. Dále maltu 

ukládáme ve vodorovné poloze. Do p ipravené erstvé malty za neme vkládat jednotlivé 

cihly. Pokládka za íná položením rohových cihel, mezi které se natáhne vodící š ra. 

Která nám bude sloužit k udržování vodorovnosti zdiva. Po položení rohových cihel 

m žeme pokra ovat ve vyzdívání první ady. Cihly klademe na sraz a po jejich osazení je 

urovnáme gumovou pali kou a zm íme vodorovnost vodováhou.  
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Po vyzd ní první vrstvy naplníme maltový vozík tenkovrstvou maltou a na první 

vrstvu cihel naneseme tenkou vrstvu malty. Op t za ínáme s vyzdíváním nejprve 

rohových cihel a natažením vodící š ry. Dále pokra ujeme jako u první vrstvy, až do 

úrovn  parapetu. P i vyzdívání musíme dávat pozor, abychom správn  dodržovali vazby 

mezi cihlami. P evázání by m lo být minimáln  0,4krát výška cihly, nebo minimáln  o 

40mm. P i výstavb  bude dodržen modul, ve kterém byl d m navržen a to je 125mm. 

Obrázek .1 – Vazba cihel v rohovém spoji 

 Pokud chceme v konstrukci vytvo it otvor, musíme nejprve vyzdít zdivo do výšky 

parapetu stejným zp sobem, jako bylo uvedeno výše. Dále vym íme a osadíme cihlu 

ohrani ující otvor a rohové cihly jednotlivých zdí. Poté m žeme za ít s vyzdíváním, které 

bude pouze mezi rohovými a krajními cihlami ost ní, aby nám vznik pot ebný otvor. Otvor 

ukon íme p ekladem a pokra ujeme dále v klasickém vyzdívání. 

Po p ekro ení první zdící výšky se postaví pracovní lešení do výšky 1,2m. Ší ka lešení 

bude minimáln  1,5m. Poté se dáme do vyzdívání druhé výšky, jejíž postup bude úpln  stejný 

jako p edcházející. 

Nadokenní nebo naddve ní p eklad je uložen na zdi otvoru do maltového lože 

s p esahem, který je podle typu p ekladu a velikosti otvoru uveden v tabulce p eklad

Porotherm. 

Vnit ní nosné zdi se vyzdívají zárove  s obvodovými zdmi. Princip vyzdívaní je 

totožný s obvodovou zdí. Nosné zdi a p í ky jsou do obvodových zdí zavázány tupými spoji. 

Takový spoj je vytvo en pomocí st nových spon z nerezové oceli, které se vkládají do 

tenkovrstvé malty každé druhé ložné spáry a to vždy 2 vedle vele sebe již p i vyzdívání 
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obvodové konstrukce. Cihly vnit ních nosných st n se namaltují z boku a na t sno se 

p itisknou ke zdi, ve které jsou již p ichystané skoby, které budou zamaltovány do ložných 

spár vnit ních nosných zdí. 

Zd ní p í ek

P ed za átkem vyzdívání p í ek musí být hotova stropní konstrukce, a položený pás 

hydroizolace, na který se nanese pruh cementové malty v tlouš ce minimáln  10mm. Dále je 

postup totožný s postupem vyzdívání nosných zdí. P í ky budou také k obvodovým st nám 

kotveny pomocí ocelových spon. V každé druhé ložné spá e bud 1 st nová spona. 

Mezera mezi p í kou a stropní konstrukcí je vypln na pružným materiálem. P í ky se 

v rozích p evazují stejn  jako ostatní zdivo.  

P eklady se osazují u p í ek stejn , jako u nosných st n. Dve ní zárubn  se osadí na 

vym ené místo a zajistí se proti vybo ení. Kolem nich se pak za ne vyzdívat p í ka. Mezera 

mezi p í kou a zárubní se vypl ují nap ovanou izola ní hmotou. 

Obrázek .2 – Tupý spoj pro spojení zdí z cihel 

Porotherm 36,5 T Proi a Porotherm AKU P+D 

; 

Obrázek .3 – Tupý spoj pro spojení zdí z cihel 

Porotherm 36,5 T Proi a Porotherm 11,5P+D 

Zdící proces bude probíhat ve dvou záb rech a to do1,2m ze stropní konstrukce a od 1,2m 

z pomocného lešení. 
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1.9 Jakost a kontrola kvality  [19] 

Po dokon ení prací se kontroluje dodržení požadavk  dané výrobcem jednotlivých prvk . 

Kontroluje se shodnost použitého materiálu s PD, uložení prefabrikát , osazení oken, zárubní 

zabudovaných prvk  apod.  

Dodržení vazby zdiva, rozm r  a polohy, rozmíst ní otvor  dle PD, ší ky a vypln ní spár, 

kotvení atd. Dodržení mezních povolených odchylek od svislosti a rovinnosti. Kontrola 

dilata ních spár.  

Provede se písemný zápis o kontrole do stavebního deníku. 

1.10 Bezpe nost a ochrana zdraví [1], [10], [11]

P i práci na staveništi se musí dodržovat všechny platné normy a zákony týkající se 

BOZP. Mezi n  pat i: 

- Zákon . 309/2006 Sb., O b žných minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu 

zdraví p i práci na stavb

- Na ízení vlády . 591/2009 Sb., O zajišt ní dalších podmínek o bezpe nosti a ochrany 

zdraví p i práci 

- Na ízení vlády . 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provád ní zkoušek z odborné 

zp sobilosti 

- Zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce  

Zam stnavatel je povinen zajistit bezplatn  zam stnanci ochranné pom cky, p id lovat 

práce dle schopností zam stnance, zajiš ovat pot ebná školení a zajiš ovat celkové bezpe í 

zam stnanc .  

Zam stnanci jsou povinni dbát na bezpe nost, ú astnit se školení, používat ochranné 

pracovní pom cky, dodržovat pracovní postupy, požívat p i práci alkohol. Má také právo na 

informace o rizicích a ochran  p i vykonáváni jednotlivých inností a právo odmítnout 

rizikovou práci. 
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3. Porovnání ekonomické a asové náro nosti p i použití r zného 

materiálového ešení [1], [19]

3.1 Úvod 

Cílen této kapitoly je porovnat a vybrat správné materiálové ešení pro stavbu 

bytového domu. Porovnání se bude týkat t ech materiál  od t ech r zných výrobc  a 

s r znými vlastnostmi. Prvním posuzovaným materiálem budou zd né tvárnice Porotherm, 

druhým sendvi ové tvárnice a t etím betonové tvárnice. 

3.2 Varianta Porotherm 

P i této variant   jsem uvažovala s vyzd ním bytového domu z tvárnic Porotherm. P i 

navrhování byly vybrány tyto druhy tvárnic a p eklad : 

- Porotherm 36,5  T Profi (obvodové zdivo 248x365x249mm) na maltu pro tenké spáry  

- Porotherm 25 AKU P+D (vnit ní nosné zdivo 372x250x238mm) na maltu pro tenké spáry  

- Porotherm 11,5 P+D (nenosné p í ky 497x115x238mm) na maltu pro tenké spáry  

- Porotherm  p eklad 7 (p eklady v nosných zdech 70x238xdle otvoru mm) 

- Plochý Porotherm p eklad 11,5 (p eklady v p í kách 115x145x dle otvoru mm) 

Zp sob provád ní zd ní z tohoto materiálu je popsán v technologickém p edpisu 

v kapitole 1 tohoto oddíl . Hmotnost tvárnice obvodového zdiva je 14,2kg/ks, hmotnost 

vnit ní nosné tvárnice je 21,7 kg/ks a u p í ek 11,8 kg/ks. Sou initel prostupu tepla 

obvodového zdiva je U=0,2W/ K. Díky výplni tvárnic hydrofobiza ní minerální vatou 

nejsou nutné žádné další zateplení v míst  výpln  otvor . Spot eba malty je p i použití také 

minimální. Maltují se pouze ložné spáry a to pouze v tl.1mm, tedy nám odpadá i tepelný mos 

vznikající v ložných a sty ných spárách vypln ných klasickou maltou. Vážená laboratorní 

nepr zvu nost je u vnit ních nosných zdí Rw=55dB, což odpovídá norm  pro bytové domy, 

která klade požadavky na akustickou nepr zvu nost st n mezi byty. Na paletu se vejde 62ks 

obvodových tvárnic.  Svislé zd né konstrukce v etn  práce budou stát 1 769 527K  bez DPH. 

Obrázek . 4 – Porotherm 36,5 T Profi 
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3.3 Varianta sendvi ové tvárnice 

P i této variant  jsme uvažovali s vyzd ným bytového domu z mezerovitých 

vibrolisovaných liborových tvárnic. U obvodových tvárnic bylo navrženo sendvi ové zdivo, 

tedy liaporová tvárnice dopln ná o 10cm tvrzeného stabilizovaného samozhášivého 

polystyrenu. P i navrhování byly vybrány tyto druhy tvárnic a p eklad : 

- Super IZO SIN-N/4 P5 (obvodové zdivo 400x300x190mm)

- TN 25 AKU 25 P10 (vnit ní nosné zdivo 400x250x190mm)  

- TP 12-B P3 (nenosné p í ky 500x120x190mm) 

- ŽB prefabrikovaný p eklad P -60/190/x 

 (p eklady v p í kách i nosných zdech 60x190x dle otvoru mm) 

Zp sob provád ní zd ní z tohoto materiálu je totožný jako u provád ní zd ní ze systému 

Porotherm. Hmotnost tvárnice obvodového zdiva je 17,5kg/ks, hmotnost vnit ní nosné 

tvárnice je 29 kg/ks a u p í ek 15,5 kg/ks. Sou initel prostupu tepla obvodového zdiva je 

U=0,29W/ K. Kv li vložené tepelné izolaci do sendvi ového zdiva je nutno ješt  dodate n

tepeln  zaizolovat ost ní otvor  polystyrenem tl. 30mm. Pro zd ní obvodových zdí se používá 

tepeln  izola ní malta v tlouš ce 10mm a vnit ní nosné i nenosné zdivo je spojováno 

tenkovrstvou maltou tl.1mm. Oba druhy malt se matlují pouze na ložné spáry. Vážená 

laboratorní nepr zvu nost je u vnit ních nosných zdí Rw=56dB, což odpovídá norm  pro 

bytové domy, která klade požadavky na akustickou nepr zvu nost st n mezi byty. Na paletu 

se vejde 42ks obvodových tvárnic. Svislé zd né konstrukce v etn  práce budou stát 

1 331 291K  bez DPH. 

Obrázek . 5 – Super IZO SIN-N/4 P5 
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3.4 Varianta betonové tvárnice 

P i této variant  jsme uvažovali s vyzd ným bytového domu z tvárnic z hutného 

vibrolisovaného betonu. U obvodových tvárnic bylo navrženo betonové zdivo, tedy tvárnice 

vypln né dutinami. P i navrhování byly vybrány tyto druhy tvárnic a p eklad : 

- BUILD IN – 30 tvárnice zdící (obvodové zdivo 400x300x200mm) 

- BUILD IN – 20 tvárnice zdící (vnit ní nosné zdivo 400x200x200mm)  

- BUILD IN – 20 p í kovka (nenosné p í ky 500x100x200mm) 

- Porotherm  p eklad 7 (p eklady v nosných zdech 70x238xdle otvoru mm) 

- ŽB prefabrikovaný p eklad P -60/190/x 

 (p eklady v p í kách i nosných zdech 60x190x dle otvoru mm) 

Zp sob provád ní zd ní z tohoto materiálu je totožný jako u provád ní zd ní ze systému 

Porotherm. Hmotnost tvárnice obvodového zdiva je 28,3kg/ks, hmotnost vnit ní nosné 

tvárnice je 20 kg/ks a u p í ek 15,5 kg/ks. Sou initel prostupu tepla obvodového zdiva je 

U=2,38W/ K. Díky vysoké tepelné vodivosti a absence jakého jakéhokoli zateplení bude 

nutno celý objekt dodate n  zateplit. Pro zd ní obvodových zdí se používá tepeln  izola ní 

malta v tlouš ce 10mm a vnit ní nosné i nenosné zdivo je vápenocementovou maltou 

tl.10mm. Oba druhy malt se matlují pouze na ložné spáry. Vážená laboratorní nepr zvu nost 

neodpovídá norm  pro bytové domy, která klade požadavky na akustickou nepr zvu nost st n 

mezi byty. Na paletu se vejde 48ks obvodových tvárnic. Svislé zd né konstrukce v etn  práce 

budou stát 731 950K  bez DPH. 
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Obrázek 

3.5 Posouzení variant  

Tepelné zhodnocení:

Posouzení prostupu tepla pro obvodové zdivo

Nejnižší sou initel prostupu tepla mají tvárnice

Finan ní zhodnocení:

Posouzení náklad  na výstavbu 

Po stránce finan ní nejlépe vyšla varianta betonové tvárnice

zdivo z hlediska tepelného bude muset být ješt
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Obrázek . 5 - BUILD IN – 30 tvárnice zdící 

Posouzení prostupu tepla pro obvodové zdivo: 

initel prostupu tepla mají tvárnice Porotherm 36,5 T Profi U = 0,2 W/

 na výstavbu svislých konstrukcí:

pe vyšla varianta betonové tvárnice, ovšem je nutno zd

hlediska tepelného bude muset být ješt  dodate n  zatepleno, tedy po
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U = 0,2 W/ K. 

, ovšem je nutno zd raznit, že toto 

 zatepleno, tedy po ítáme s tím, že 
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kone ná cena se velmi p iblíží k cen  zdiva sendvi ového, as výstavby bude o polovinu 

navýšen. 

Hmotnostní zhodnocení

Posouzení hmotností jednotlivých tvárnic: 

Rozdíly mezi rozm ry jednotlivých materiálových ešení jsou zanedbatelné (to co mají 

betonové a sendvi ové tvárnice oproti Porothermu navíc, to zase Porotherm dohání na výšce, 

takže rozm rové ešení vzhledem k porovnání hmotnosti tvárnic m žeme brát jako konstantní 

vždy pro jeden tip zdiva všech t í výrobc . Z výše uvedeného grafu nám vyplývá, že betonové 

a sendvi ové tvárnice jsou jednozna n  t žší než tvárnice Porotherm. 

asová náro nost

Posouzení pot ebné délky výstavby: 

Podle grafu asové náro nosti výstavby je patrné, že p i provedení systému Porotherm 

je doba výstavby o 14 dní kratší, než u zbývajících dvou. Je tedy t eba podotknout, že díky 14 

dennímu navýšení prací zbyte n  vyplácíme u varianty sendvi ových a betonových tvárnic 

mzdy pracovník m, jenž zd ní provád jí. 
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3.6 Záv r 

P i kone ném porovnání je nutno ohlédnout se znovu na již zjišt né aspekty výhod a 

nevýhod jednotlivých materiál . Ze zjišt ných tepeln  izola ních vlastností materiálu 

m žeme íct, že na požadavek maximálního sou initele prostupu tepla vyhoví materiál 

Porotherm 36,5 T Profi a Super IZO SIN-N/4 P5 jejichž U se liší pouze o 0,09 W/ K. 

Z t chto dvou materiál  má nižší hodnotu U = 0,2 W/ K  Porotherm  36,5 T Profi. Aby i 

t etí materiál BUILD-IN 30 vyhov l požadované hodnot  prostupu tepla, musel by být 

dodate n  zateplen. 

U samotné výstavby je také d ležitou vlastností hmotnost a rozm ry jednotlivých 

tvárnic. Co se týká rozm r , m žeme íct, že se od sebe zase tolik neliší. To co nosné tvárnice 

Porotherm ztráceli na délce oproti Super IZO a BUILD-IN, to zase vykompenzují na výšku. 

Tedy tuto vlastnost bychom mohli posoudit jako stejn  hodnotnou pro všechny t i materiály. 

Rozdíly v hmotnosti už tak zanedbatelné nejsou Betonové a sendvi ové tvárnice jsou 

Podstatn  t žší než tvárnice Porotherm, což zp sobí spomalení výstavby. 

Po stránce ekonomické vychází nejlevn ji stavba z betonových tvárnic, bohužel tyto 

tvárnice nevyhovují na prostup tepla, takže bude nutno dodate n  stavbu zateplit, což navýší 

rozpo et na cenovou úrove  sendvi ového zdiva. Vybírat tedy m žeme mezi materiály 

Porotherm a Super IZO. Mezi t mito materiály je jasným výhercem Super IZO. Je ovšem 

nutno podotknout, že stavba bude díky hmotnosti a velikosti tvárnic trvat o 14 dní déle než 

výstavba z tvárnic Porotherm, tedy ucházejí nám zisky za pracovníky, kte í pracují o 14 dní 

na stejné stavb  déle, i když by mohla být již hotová a jejich pracovní innost využita na jiné 

stavb . 

Po zhodnocení všech vlastností a aspekt , které tyto vlastnosti ovliv ují všech t í 

uvedených materiál , byl pro stavbu bytového domu vybrán materiál Porotherm, který má 

nejlepší vlastnosti z tepelného a asového hlediska. Jeho zpracovatelnost je nejmén

namáhavá a cenové porovnání p i zohledn ní pracovních ztrát p i prodloužení stavby o 14 dní 

je také minimální. 

68 



53 

IV. ešení zásad organizace  

E. Zásady organizace výstavby [1]

BYTOVÝ D M 

PARCELA . 3088/368, HLU ÍN 

Obsah: 

a) informace o rozsahu a stavu staveništ , p edpokládané úpravy staveništ , jeho oplocení, 

trvalé deponie a mezideponie, p íjezdy a p ístupy na staveništ ,  

b) významné sít  technické infrastruktury,  

c) napojení staveništ  na zdroje vody, elekt iny, odvodn ní staveništ  apod.,  

d) úpravy z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví t etích osob, v etn  nutných úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,  

e) uspo ádání a bezpe nost staveništ  z hlediska ochrany ve ejných zájm ,  

f) ešení za ízení staveništ  v etn  využití nových a stávajících objekt ,  

g) popis staveb za ízení staveništ  vyžadujících ohlášení,  

h) stanovení podmínek pro provád ní stavby z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví, plán 

bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi podle zákona o zajišt ní dalších 

podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci 

i) podmínky pro ochranu životního prost edí p i výstavb ,  

j) orienta ní lh ty výstavby a p ehled rozhodujících díl ích termín .  
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a) Informace o rozsahu a stavu staveništ , p edpokládané úpravy staveništ , jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, p íjezdy a p ístupy na staveništ   [1]

Jedná se o ty podlažní, áste n  podsklepený bytový d m. V suterénu se nacházejí 

sklepní kóje, spole né skladovací prostory a hobby místnost. a technická místnost. Ve všech 

nadzemních podlažích se nacházejí byty (celkem 8 byt ). Objekt je zd ný z tvárnic Porotherm 

a jeho rozm ry jsou 18,730 x 20,730m s plochou st echou. 

Pozemek, na kterém bude probíhat realizace výstavby má rozm ry 70 x 55m. Nachází se 

na stavební parcele . 3088/368, která spadá pod katastr nemovitostí m sta Hlu ín. Pozemek 

zatím nebyl využíván ke stavebním ani jiným ú el m. Je zcela zatravn n a nenachází se na 

n m žádná zele  (stromy, drny a podobn ) kterou by bylo nutno p i výstavb  chránit. 

Staveništ  bude postupn  upraveno podle návrhu za ízení staveništ . Bude zde vytvo ena 

panelová cesta, která bude umož ovat neustálé dopl ování skládek pot ebním materiálem 

nákladními automobily, a dále zde bude vystav n po dobu nezbytn  nutnou je áb, který 

umožní pohodlné manipulování se stavebním materiálem ve výškách. Na staveništi budou 

vytvo eny skládky na zpevn ných plochách pro materiál, který nemusí být bezpodmíne n

chrán n p ed pov trnostními vlivy a dále krytý, uzamykatelní sklad, ve kterém budou 

uskladn ny materiály choulostivé na pov trnostní vlivy a ná adí, které je t eba uschovat na 

pracovišti. Na staveništi budou ješt  umíst ny hygienické, za ízení jako jsou sprchy, šatny a 

wc. 

 Staveništní prostor bude ohrani en pr hledným oplocením ze žárového zinku do 

výšky 2,2m, které bude zabra ovat vnikání neoprávn ným osobám na staveništ . Oplocení 

bude dopln no uzamykatelnými vraty z téhož oplocení, širokými 6m. 

 Skladovací prostory budou na staveništi zajišt ny p evážn  zpevn nými plochami, 

které budou sloužit k ukládání palet a velkých kusových materiál , jejichž usklad ování 

v krytých skladech by bylo neekonomické a bezú elné. Dále zde bude umíst n uzamykatelný 

sklad pro menší kusový materiál a pracovní ná adí. Ornice bude uložena na mezideponii na 

staveništi a op tovn  použita p i zásypech a sadových úpravách. Maltová sm s bude uložena 

v silech osazených na panelovém podkladu. 

 Nákladní vozidla budou na staveništ  p ijížd t z ulice Myslíková. Jejich pohybem 

nebude ohrožena ani zpomalena doprava na silnici. Vjezd na staveništ  je p ístupný p es 

uzamykatelné vrata. Na staveništi je vytvo ena provizorní panelová vozovka ší ky 6m, 

umož ující zásobování staveništ . P i výjezdu ze staveništ  budou automobily ádn  o išt ny, 

aby nezne istili p ilehlou komunikaci. 
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a) Významné sít  technické infrastruktury [1]

Pro pot eby stavby bude nutná dodávka elektrické energie a vody. Dodávka bude 

umožn na pomocí p ípojek vedených z ulice Myslíková. 

b) Napojení staveništ  na zdroje vody, elekt iny, odvodn ní staveništ  apod. [1]

P ed zahájením výstavby se nejprve provedou p ípojky elektrické sít  a vodovodního 

adu, aby byla na staveništi zajišt na bezpe nost a požadovaná hygiena. 

Voda: 

Staveništ  bude zásobováno vodou pomocí vodovodní p ípojky, která bude opat ena 

instala ní šachtou, ve které se bude nacházet vodom r. P ípojka bude napojena z ulice 

Myslíková. Vodovodní potrubí bude vedeno v PVC chráni ce 0,8m pod povrchem, z d vodu 

zamrzání. Voda bude po staveništi rozvád na PVC hadicemi, které se po ukon ení sm ny i 

vytvo ení p ekážek dají jednoduše smotat. Místo napojení vodovodní p ípojky je vyzna eno 

ve výkresu za ízení staveništ . 

Kanalizace:

Splašková voda ze sociálního za ízení staveništ  bude odvád na do fekálního tanku 

umíst ného pod kontejnerem, jehož objem je 9m3. 

Elektrická energie: 

Bude vytvo ena p ípojka NN z ve ejné rozvodné sít  vedoucí z ulice Myslíkova do 

elektrom rného rozvad e. M ící hodiny budou umíst ny v rozvodné sk íni. Kabely na 

staveništi povedou v ocelových chráni kách a v mén  namáhaných prostorách budou kryty 

d ev nými úhelníky. 

Zásobování staveništ  elektrickou energií:

Výchozí informace pro elektrifikaci: 

- P edb žné vypracování návrhu odb ru, sloužící k jednání o p ipojení staveništ  na 

energetickou sí . 
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- Požadavky na nep erušovanou dodávku. 

- Jednání o využití budoucích definitivních za ízení, pro ú ely výstavby. 

Ur ení druhu spot ebi :

Tabulka . 5 – Stanovení p íkonu elektromotor

P2 -VNIT NÍ OSV TLENÍ       

OSV TLENÉ PROSTORY P ÍKON [kW/ ] PLOCHA[ ] CELKEM [kW] 

Kancelá e 0,02 30 0,6 

Šatny, umývárny, wc  

+ 

vnit ní osv tlení 

0,006 

45 

+ 

388 

2,598 

Sklad 0,003 15 0,045 

P2 -CELKEM 3,243 

Tabulka . 6 – Stanovení p íkonu vnit ního osv tlení 

P1 -SPOT EBI E PROVOZNÍ 

OZNA ENÍ STROJE P ÍKON [kW] [KUS] CELKEM [kW] 

erpadlo 5 1 5 

erpadlo na betonovou sm s 18,5 1 18,5 

Otopné t leso v bu ce 2,5 5 12,5 

Je áb Liberti Turm 256 HC 206 1 206 

Stavení výtah 15 1 15 

D50 mícha ka na silo 4 1 4 

Svá e ka OMI 204 6 2 12 

St íha ka výztuže 1,15 1 1,15 

Zásobníkový oh íva  na vodu 5 1 5 

Ohýba ka oceli 1,1 1 1,1 

Úhlová bruska 1,25 2 2,5 

Ponorný vibrátor 1,2 2 2,4 

Vrta ka 0,6 4 2,4 

P1 CELKEM 287,55 
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P3 -VN JŠÍ OSV TLENÍ       

OSV TLENÉ PROSTORY P ÍKON [kW/ ] PLOCHA[ ] CELKEM [kW] 

Osv tlení staveništ 0,01 3850 38,5 

Stavební montážní práce  0,01 200 2 

P3 - CELKEM 40,5 

Tabulka . 7 – Stanovení p íkonu vn jšího osv tlení 

Stanovení maximálního zdánlivého p íkonu:

P = 1,1*

P = 1,1*

P= 302,1 kW 

Zásobování staveništ  vodou:

Na provoz staveništ  pot ebujeme: 

 pitnou 

 užitkovou 

 požární 

Spot eba vody:

Sou et spot eb p ipadající na práce provád né v období maximálního výkonu se stanoví 

podle vzorce: 

Qn = (P × K / t × 3600) l/sec, 

Qn  vte inová spot eba vody, 

Pn  spot eba vody na den, sm nu, 

Kn  sou initel nerovnom rnosti pro danou spot ebu, 

t  doba, po kterou je voda odebíraná.
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Výpo et vte inového množství spot eby vody, na které dimenzujeme potrubí

(maximální po et d lník  na stavb  20)

A – VODA PRO PROVOZNÍ Ú ELY 

 betoná ské práce za sm nu  50  x 400    20 000 l 

 zednické práce za sm nu   40  x 180      7 200 l 

 omítky za sm nu   100  x 30      3 000 l

       SUMA  A: 30 000 l 

B – VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ZA ÍZENÍ 

-sociální za ízení 1 d lník – 30 l/sm na x 20         600 l 

 1 sprcha – 45 l/návšt vník x 20           900 l            

       SUMA B:   1 500 l 

C – VODA PRO TECHNOLOGICKÉ Ú ELY 

-Staveništ , mytí pracovních pom cek a pod.      1 400 l

SUMA C:    1 400 l 

Výpo et vte inové spot eby vody:

Qn =  = 

Qn = 

Qn = 2,22 l/s 

Požární voda – 1 hydrant = 3,3 l/sec, 

Celková spot eba vody: 2, 22 l/s +3, 3 l/s = 5, 52 l/s 

Navrhujeme potrubí o pr m ru 80 mm (ø 80 mm = 7 l/sec). 
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c) Úpravy z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví t etích osob, v etn  nutných úprav 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace [1]

Staveništ  bude oploceno a zabezpe eno proti vstupu t etích osob. Na oplocení budou 

výstražné tabule, se zna kou zákaz vstupu neoprávn ným osobám. Nep edpokládáme, že by 

se po staveništi pohybovali osoby s omezenou schopností pohybu a orientace tedy nebudou 

provedeny žádné zvláštní úpravy pro pohyb a orientaci t chto osob. 

d) Uspo ádání a bezpe nost staveništ  z hlediska ochrany ve ejných zájm   [1]

Staveništ  bude ádn  oploceno a jeho vstup bude zajišt n pouze p es bránu z ulice 

Myslíkova. Brána bude uzamykatelná s výstražnými cedulemi up es ujícími, komu je 

povolen p ístup na staveništ . Výstavba na takto oploceném staveništi nebude ohrožovat 

okolní zástavbu ani pohyb osob v okolí staveništ . Na staveništi se budou pohybovat pouze 

osoby vybavené ochrannou p ilbou a reflexní vestou. Na p ilehlé komunikaci bude umíst na 

zna ka, která by m la idi e upozornit na výjezd vozidel stavby. 

e) ešení za ízení staveništ , v etn  využití nových a stávajících objekt  [1] 

Skladování materiálu

Na staveništi se budou skladovat jak sypké, tak kusové materiály r zných druh . Podle 

toho jsou také navrženy skládky na staveništi a zp sob, uložení matriálu. Na staveništi budou 

dva druhy skládek materiálu. Budou to skládky otev ené na volném prostranství a krytý sklad. 

Jako krytý sklad je navržen kontejner typu LK1 (6x2,5m), který je uzamykatelná a bude 

sloužit ke skladování podlahoviny, spojovací a kotvící sou ásti, vodi e, keramika, svítidla, 

žárovky, armatury, kování a zámky, vany, d ezy, baterie, vápno, sádra, dlaždice, obklada ky a 

v neposlední ad  také ná adí které na staveništi z stává po ukon ení pracovní sm ny. 

Nekryté sklady budou použity k ukládání materiálu, jako je bedn ní, zdivo, p eklady, stropní 

vložky, stropní nosníky a armatury. Skladovací plochy budou zpevn né a odvodn né. 

Materiál bude na skládkách uskladn n pouze krátkodob . Omítkové sm si a cement budou 

uloženy v zásobníku. Stavební tvárnice, bedn ní a armatury budou na skládkách uloženy na 

paletách, aby nedošlo ke kontaktu se zpevn nou plochou. Kusový materiál pravidelných tvar

m žeme skladovat do výše 1,8 m. Pokud jsou tvary kusového materiálu nepravidelné, pak jen
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do výše 1 m. Materiál, jehož plocha je v tší než 4 m2, a materiál, p i jehož p emis ování bude 

p ipadat na 1 muže váha v tší než 50 kg, m žeme skladovat do výše max. 1,2 m.  

Pokud se materiál bude ukládat pomocí mechanism , nebo pokud se p i ru ní manipulaci 

nezvedá výše než 1,2 m, pak se m že skladovat až do výše 2,2 m na do asných a max. 3 m na 

trvalých skládkách. 

Sociální a hygienické za ízení

Dále budou na staveništi umíst ny sociální a hygienické za ízení, které budou sloužit k 

sociálním a hygienickým pot ebám pracovník . Za ízení staveništ  musí být vybudováno p ed 

zahájením stavebních prací. Rozsah sociálního za ízení staveništ  závisí na po tu pracovník , 

pro které je budováno a na velikosti staveništ , kv li vzdálenosti. Za ízení musí být v souladu 

s platnými hygienickými p edpisy, vydanými ministerstvem zdravotnictví. Za ízení je 

navrženo na 20 pracovník , kte í budou na stavb  sou astn  pracovat. 

 Jsou navrženy tyto objekty: 

- šatny: min 1,25 m2 na jednoho pracovníka => 20 x 1,25 = 25 m2 =>  dva kontejnery BK1 

o rozm rech 6x2,5m 

- záchody: pot eba je minimáln  2 mušle a 2 sedadla (do 50 muž ) 

- umývárna: navrženy jsou 2 umyvadel a 2 sprch (pot eba min. 1 umyvadlo / 10 osob 

 a 1 sprcha / 20 osob) => KOMBI kontejner WC+sprchy o rozm rech 6x2,5m obsahující 3 

umyvadla, 2 pisoáry, 2 toalety, 2 sprchové kouty (Vytáp ní je elektrické, zabudované 

v kontejnerech). 

Po ukon ení výstavby budou kontejnery odvezeny.  

V žový je áb 

Na staveništi je navržen po dobu nezbytn  nutnou v žový je áb LIBERTI TURM 256 

HC, který má maximální vyložení ramene 54m. P i tomto vyložení je jeho maximální 

únosnost 4,4t . Jeho maximální výška je 50 m v našem p ípad  bude sta it, když kabina bude 

ve výšce 30m. Je áb je umíst n na panelové ploše 9x9  a vzdálen 2,5m od hrany výkopu. 

P dorysné rozm ry je ábu jsou 6x6m. 
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Dopravní opat ení

Vjezd na staveništ  je zajišt n z ulice Myslíková, p es uzamykatelná vrata. Na 

staveništi je vytvo ena vnitrostaveništní komunikace tvo enou železobetonovými panely (3,0 

x 2,0 x 0,18m), která nám umož uje p ístup ke všem skládkám. Provoz na hlavní silnici 

nebude nijak omezen. Komunikace bude opat ena dopravní zna kou charakterizující výjezd 

dopravních automobil  stavby.  

Žádné stávající objekty se na stavebním pozemku nenacházejí. Vybavení a jeho umíst ní 

je zakresleno ve výkresu Za ízení staveništ . 

f) Popis staveb za ízení staveništ  vyžadujících ohlášení [1]

Žádné stavby vyžadující ohlášení se na staveništi nevyskytují. 

Stanovení podmínek pro provád ní stavby z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví, plán 

bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi podle zákona o zajišt ní 

dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci [1], [10], [11], [22] 

P i práci na staveništi se musí dodržovat všechny platné normy a zákony týkající se 

BOZP.  

Zam stnavatel je povinen zajistit bezplatn  zam stnanci ochranné pom cky, p id lovat 

práce dle schopností zam stnance, zajiš ovat pot ebná školení a zajiš ovat celkové bezpe í 

zam stnanc .  

Zam stnanci jsou povinni dbát na bezpe nost, ú astnit se školení, používat ochranné 

pracovní pom cky, dodržovat pracovní postupy, požívat p i práci alkohol. Má také právo na 

informace o rizicích a ochran  p i vykonáváni jednotlivých inností a právo odmítnout 

rizikovou práci. 

g) Podmínky pro ochranu životního prost edí p i výstavb [1], [4], [5], [6], [7], [8], [9]

Stavba bude vytáp na pomocí teplovodu. Odvod splaškové a deš ové vody bude zajišt n 

napojením na ve ejnou kanaliza ní sí . Stavební su  a odpad, který p i výstavb  vznikne, 

bude t ízen a odvezen na nejbližší skládku firmou, která je k t ízení a zpracovávání odpadu 

oprávn na. Vozidla, která budou staveništ  opoušt t, musí být ádn  o išt na, tedy nesmí 
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zne iš ovat p ilehlou komunikaci. Pokud se tak nestane, majitel staveništ  zjedná nápravu ve 

form  úklidu komunikace. Stavební práce na staveništi budou probíhat v asovém rozmezí 

maximáln  6:00 až 22:00 z d vodu porušení no ního klidu. Z d vodu realizace domu nebude 

nutno odstra ování žádných strom i porostu. Výstavba, ani užívání domu by nem lo mít 

jakýkoli negativní vliv na životní prost edí. Nakládání s odpady a druhy odpad  na staveništi 

realizováno dle vyhlášky . 381/2001 Sb. 

Kategorie odpadu

(t/rok) Kategorie odpadu 

17 01 01 Beton                                 1,8 t O 

17 02 01 D evo                                 0,4 t O 

17 02 02 Sklo                                    0,2 t O 

17 02 03Plasty                                  0,3 t O 

17 04 05 Železo a ocel                      0,6 t O

17 09 04 Sm sné stavební a demoli ní odpady 0,2 t O 

Tabulka . 3 - Stavební a demoli ní odpady-p edpokládané množství a zp sob nakládání: 

 (t/rok) Kategorie odpad  Nakládání s odpady 

20 01 21* Zá ivky 0,02 N OZO 

20 03 01 Sm sný komunální odpad 1,5 O  

Tabulka . 4 – Odpady vzniklé provozem 

h) Orienta ní lh ty výstavby a p ehled rozhodujících díl ích termín [1]

Celková lh ta výstavby  10 m síc

Zahájení stavby   03.2014   

Dokon ení stavby   12.2014 
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