
 

 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

Variantní řešení zděného konstrukčního systému polyfunkčního domu 

Variant solutions brick structural systém multifunctional building 

Student:  Bc. Pavla Pawerová 

Vedoucí diplomové práce:  Ing. Marcela Halířová, Ph.D. 

Ostrava 2013



 

 

Zadání 



 

 

Prohlášení studenta 

 Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod 

vedením vedoucího diplomové práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu.  

V Ostravě 2.12.2013 …………………………………  

 podpis studenta



 

 

Prohlašuji, že 

•  byl  jsem  seznámen  s  tím,  že  na  moji  diplomovou  práci  se  plně vztahuje zákon 

č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména  §  35  –  užití  díla  v  rámci  občanských  

a   náboženských   obřadů,  v  rámci  školních   představení   a   užití   díla   školního  a  

§  60   –   školní dílo. 

• beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB – TUO)  má  právo  nevýdělečně  ke  své vnitřní potřebě diplomovou práci užít 

(§ 35 odst.3). 

• souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB – TUO k prezenčnímu nahlédnutí. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci 

budou zveřejněny v informačním systému VŠB – TUO. 

• bylo sjednáno, že s VŠB – TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

• bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB – TUO, která je oprávněná v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB – TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

• beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její 

obhajoby. 

V Ostravě 2.12.2013 …………………………………  

 podpis studenta



 

 

 Anotace 

 

Název tématu: Variantní řešení zděného konstrukčního systému polyfunkčního domu  

Autor: Bc. Pavla Pawerová  

Vedoucí práce:  Ing. Marcela Halířová, Ph.D.  

Počet stran: 100  

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

 

 Účelem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro realizaci 

stavby polyfunkčního domu, včetně technologických postupů variantních řešení zděného 

domu. Varianta A řeší provádění zdění ze systému POROTHERM. Varianta B se zabývá 

prováděním zdění ze systému YTONG. Součástí diplomové práce dále jsou časové plánování, 

rozpočet a zařízení staveniště.   

 Stavba je umístěna na území města Letohrad, nachází se v oblasti určené k výstavbě 

živností a kombinovaných prvků. Jedná se o dvoupodlažní budovu polyfunkčního domu. 

Nosné konstrukce objektu jsou navrženy jako jednovrstvé zděné stěny. Stropy jsou navrženy 

ze stropních nosníků a vložek. Zastřešení dvoupodlažní části budovy je pomocí sedlové 

střechy. Zastřešení jednopodlažních částí je pomocí valbové a ploché střechy. 

 Cílem této práce je porovnání obou variant podle součinitele prostupu tepla, podle 

ceny, dále pak podle doby realizace a celkové ceny za stavbu.   

 Stavební a technologická část projektu byla provedena v souladu s platnými normami a 

předpisy. 

 

Klíčová slova: zdivo, technologie, systém, varianta.



 

 

 Annotation 

 

Topic: Variant solutions brick structural systém multifunctional building  

Author: Bc. Pavla Pawerová  

Supervisor:  Ing. Marcela Halířová, Ph.D.  

Number of pages: 100  

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Civil 
Engineering 
 

 The purpose of this thesis is the development of project documentation for the 

construction project of a multifunctional building , including technological methods of 

alternative solutions brick house. Option A addresses the implementation of the masonry 

POROTHERM. Option B deals with the implementation of the system YTONG masonry . 

The thesis also are scheduling , budget and site equipment.    

 The building is located in the city Letohrad, located in the areas designated for 

construction trades and combined elements. This is a two-storey building multifunctional 

building . The supporting structure of the building is designed as a single-layer brick wall. 

Ceilings are designed from the joists and inserts. The roofing of the two-storey building is via 

a gabled roof. Roofing of single storey part of the hip using a flat roof. 

 The aim of this study is to compare the two variants of the heat transfer coefficient , by 

price , then by the time of implementation and the total cost of construction. 

Building a technological part of the project was conducted in accordance with applicable 

standards and regulations. 

 

Keywords: brickwork, technology, system, variant. 
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B20 – třída pevnosti betonu (C16/20) 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

B.p.V.  – výškový systém Baltský po vyrovnání  

CW  – tenkostěnný ocelový profil pro sádrokartonové konstrukce  

ČSN  – česká státní norma 

DN  – jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

DPH  – daň z přidané hodnoty  

EPS  – pěnový polystyrén 

GJ  –  giga Joulů 

K  – kelvin  

MDF – dřevovláknité desky 

NN  – nízké napětí  

NP  – nadzemní podlaží 

OSB – deska z dřevěných štěpků 

PD  – projektová dokumentace 

PO  – požární ochrana  

P+D – pero + drážka 

R  – tepelný odpor konstrukce [m2.K/W] 

Rse – vliv přestupů tepla na vnější straně konstrukce [m2.K/W] 

Rsi – vliv přestupů tepla na vnitřní straně konstrukce [m2.K/W] 

RT – úhrnný tepelný odpor bránící výměně tepla mezi prostředími oddělenými od 

 sebe stavební konstrukcí [m2.K/W] 

Sb.  – sbírka 

S-JTSK  – Souřadnicová systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  

SDK  – sádrokarton  

TUV  – teplá užitková voda  

U  – součinitel prostupu tepla [W/m2.K] 

UN  – normová hodnota součinitele prostupu tepla [W/m2.K] 

UT  – upravený terén 

W  – watt  
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XPS  – extrudovaný polystyrén  

ZOV  – zásady organizace výstavby 

ŽP –  životního prostředí 

 

apod.  – a podobně 

bm  – běžný metr 

č.  – číslo 

č.p.  – číslo popisné 

d – tloušťka dané vrstvy v konstrukci [m] 

dB  – decibel, jednotka intenzity zvuku 

h  – hodina, jednotka času 

ha  – hektar  

kk – kuchyňský kout 

k.ú. – katastrální území 

kV  – kilovolt  

l  – litr  

m  – metr, délková jednotka  

mm  – milimetr, délková jednotka; 1 mm = 0,001 m 

m. n. m.  – metrů nad mořem  

m2  – metr čtvereční, jednotka obsahu 

m3  – metr krychlový, jednotka objemu 

např.  – například 

p.p.č. – pozemková parcela číslo 

tl.  – tloušťka 

ul.  – ulice 

 

λ – součinitel tepelné vodivosti [W/(m.K)] 

Σ   – součet 
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1. ÚVOD DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

 Úkolem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro realizaci 

stavby polyfunkčního domu, včetně technologických postupů variantních řešení zděného 

domu. Varianta A řeší provádění zdění ze systému POROTHERM. Varianta B se zabývá 

prováděním zdění ze systému YTONG. Součástí diplomové práce jsou dále časové plánování, 

rozpočet a zařízení staveniště pro zdění.   

 

 Stavba je umístěna na p.p.č. 224/45, k.ú. Letohrad. Jedná se o dvoupodlažní budovu 

polyfunkčního domu. Nosné konstrukce objektu jsou navrženy jako jednovrstvé zděné stěny. 

Stropy jsou navrženy ze stropních nosníků a vložek. Zastřešení dvoupodlažní části budovy je 

pomocí sedlové střechy. Zastřešení jednopodlažních částí je pomocí valbové a ploché střechy. 

 

 Pro systém POROTHERM byly zvoleny cihelné materiály POROTHERM 44 EKO + 

Profi tl. 440 mm a POROTHERM 30 Profi tl. 300 mm pro obvodové nosné zdivo, 

POROTHERM 17,5 Profi tl. 175 mm pro vnitřní nosné zdivo a POROTHERM 11,5 Profi tl. 

115 mm pro příčky. 

 

 Pro systém YTONG byly vybrány materiály s nejpodobnějšími tepelně technickými 

vlastnostmi a to součinitelem prostupu tepla U udávaného výrobcem materiálu. Pro obvodové 

zdivo byly zvoleny tvárnice Ytong Lambda + P2-350 tl. 375 mm a Ytong P2-400 tl. 300mm, 

pro vnitřní nosné zdivo tvárnice Ytong P4-500 tl. 200 mm a pro příčky přesné příčkovky 

Ytong P2-500 tl. 100 mm. 

 

 Cílem této práce je porovnání obou variant podle vypočteného součinitele prostupu 

tepla, podle ceny, dále pak podle doby realizace a celkové ceny za stavbu.   

 

 Stavební a technologická část projektu je provedena v souladu s platnými normami a 

předpisy. 
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akce: Polyfunkční dům na p.p.č. 224/45, k.ú. Letohrad 

investor: Ing. Roman Hrubý, Žižkova 19, Letohrad 561 51 

stupeň: PD pro provádění stavby 

Zodp. projektant: Bc. Pavla Pawerová 

A) Průvodní zpráva 
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2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

2.1) Identifikační údaje 

 

  2.2.1) Údaje o stavbě 

 

 a) Název stavby: 

 Polyfunkční dům na p.p.č. 224/45, k.ú. Letohrad 

 

 b) Místo stavby: 

Místo stavby: ul. Mírová, 561 51 Letohrad 

Katastrální území: k.ú. Letohrad 680664 

Parcelní čísla pozemků: p.p.č. 224/45, k.ú. Letohrad 

Okres: Ústí nad Orlicí 

Kraj: Pardubický 

 

        2.2.2) Údaje o stavebníkovi 

 

 a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo: 

 Ing. Roman Hrubý, Žižkova 19, Letohrad 561 51 

 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo: 

viz. odstavec A.1.2.a). 

 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 

osoba).: 

viz. odstavec A.1.2.a). 
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   2.2.3) Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-

li přiděleno, adresa sídla: 

 

Jméno, příjmení: Bc. Pavla Pawerová 

IČ:  642 52 078 

Adresa sídla: Jamné nad Orlicí 226, 561 65 Jamné nad Orlicí 

 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 

v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 

oborem, popřípadě specializací jeho autorizace: 

 

Jméno, příjmení Bc. Pavla Pawerová,  

 Jamné nad Orlicí 226, 561 65 Jamné nad Orlicí 

číslo autorizace: 0801234 

obor autorizace: TP00 - Autorizovaný technik pro pozemní stavby 

 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně 

čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 

autorizace: 

 

Požárně bezpečnostní řešení: Emil Faltejsek, Horní Třešňovec 104,  

 563 01 Lanškroun 

číslo autorizace: 0601661 

obor autorizace: TH00 – Autorizovaný technik pro požární bezpečnost 

 staveb 

 



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
„Diplomová práce“ 

 

21 
 

 Statický výpočet: Ing. Jiří Marek,  Horní Čermná 168, 

  56156 Horní Čermná  

číslo autorizace: 0602223 

obor autorizace: IS00 – Autorizovaný inženýr v oboru statika a  

 dynamika  staveb 

 

 Energetický audit: E - KONCEPT, s.r.o. - Ing. Tomáš Vanický,  

 Husova č.p. 86, 565 01 Choceň 

číslo energetického auditora: 274 

jméno energetického auditora: Ing. Tomáš Vanický 

 

 Měření radonu: 2G geolog s.r.o. - Mgr. Vladimír Kolařík,  

 Čs. armády č.p. 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí 

jméno zpracovatele: Mgr. Vladimír Kolařík 

 

 

  2.2) Seznam vstupních údajů 

 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 

stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, 

datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření): 

 

stavební úřad: Městský úřad Letohrad – odbor výstavby a ŽP,  

 Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad 

Č.j.: 851/2013/STAV 

Odbor výstavby a ŽP Městského úřadu Letohrad, jako stavební úřad, vydal dne 

15.4.2013 ve spojeném územním a stavebním řízení rozhodnutí o umístění stavby a stavební 

povolení na stavbu „Polyfunkční dům na p.p.č. 224/45, k.ú. Letohrad“. 

 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby: 
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V květnu 2012 byla vypracována projektová dokumentace v rozsahu pro stavební 

řízení projektantkou Bc. Pavlou Pawerovou – projektová činnost ve výstavbě. 

c) další podklady: 

 

mapové podklady: 

 − výškopisné a polohopisné zaměření 1:500, 

 − katastrální mapa 1: 1000, 

 − inženýrsko-geologický a radonový průzkum, 

 

ostatní podklady: 

− vyjádření správců sítí 

− závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje 

− vyjádření Městského úřadu Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství 

− výpis z katastru nemovitostí 

− vytyčení stavby 

− vlastní průzkumy 

− požadavky investora 

− energetický průkaz 

− radonový průzkum 

 

 

 2.3) Údaje o území 

 

a) rozsah řešeného území: 

 

Projektová dokumentace se zabývá výstavbou polyfunkčního objektu, který se nachází 

na pozemku p.č. 224/45 k.ú. Letohrad (680664). Zvolený pozemek je pro stavbu volný. 

parcela katastrální území výměra [m2] druh pozemku 

 vlastník 

p.p.č. 224/45 Letohrad 680664 970 orná půda  

 Ing. Roman Hrubý, Žižkova 19, Letohrad 561 51 
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b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památkové rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.): 

 

Objekt se nenachází v žádném ochranném pásmu, památkové zóně, ve zvláště 

chráněném území nebo v záplavovém území. 

 

c) údaje o odtokových poměrech: 

 

Celý pozemek je rovinatý a je dostatečně velký. V přiměřeném množství se zde 

nacházejí zatravněné plochy, které umožňují vsakování dešťových vod. Případně zde budou 

po dohodě s investorem navrhnuty vsakovací nádrže. 

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas: 

 

Jedná se o novostavbu objektu polyfunkčního domu, která je v souladu s územně 

plánovací dokumentací. Dotčený pozemek je v aktuální územně-plánovací dokumentaci 

označen jako živnosti, kombinované prvky. Na těchto plochách je umožněna výstavba 

zařízení tohoto druhu. 

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 

plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a 

v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím 

souladu s územně plánovací dokumentací: 

 

Navrhovaná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Objekt dodržuje 

požadavky  na výškové uspořádání. 
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f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 

 

Stavbou jsou dodrženy obecné požadavky na využití území. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 

 

Objekt je navržen tak, aby vyhověl všem požadavkům dotčených orgánů, požárním, 

hygienickým a bezpečnostním předpisům. Veškeré požadavky dotčených orgánů, které se 

týkaly stavby a území, byly zapracovány do projektové dokumentace.  

 

 h) seznam výjimek a úlevových řešení: 

Pro stavbu nebyly navrženy žádné výjimky a úlevová řešení. 

 

h) seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

 

•  nové napojení na technickou infrastrukturu 

•  nové napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

• zřízení nového oplocení  

 

i) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí): 

 

parcela katastrální území výměra [m2] druh pozemku 
 vlastník 
p.p.č. 224/45 Letohrad 680664 1548,21 orná půda  
 Ing. Roman Hrubý, Žižkova 19, Letohrad 561 51 

Sousední pozemky: 

parcela katastrální území výměra [m2] druh pozemku 
 vlastník 
p.p.č. 172/3 Letohrad 680664 3455 orná půda  
 Město Letohrad, Václavské náměstí 10, Letohrad 561 51 
p.p.č. 224/46 Letohrad 680664 181 orná půda  
 Město Letohrad, Václavské náměstí 10, Letohrad 561 51 
p.p.č. 224/38 Letohrad 680664 1186 ostatní plocha  
 Město Letohrad, Václavské náměstí 10, Letohrad 561 51 



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
„Diplomová práce“ 

 

25 
 

p.p.č. 224/22 Letohrad 680664 4828 orná půda  
 Město Letohrad, Václavské náměstí 10, Letohrad 561 51 
 

 

 

 2.4) Údaje o stavbě 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

 

Jedná se o novou stavbu polyfunkčního domu.  

 

b) účel užívání stavby: 

 

Účelem užívání stavby je více funkcí. Nacházejí se zde obytné prostory, kancelářské 

prostory a garáže. Celkem jsou v objektu 3 byty, 2 kancelářská zázemí a 7 garáží. Z toho je 

jeden byt v 1.NP, jedna kancelář a 1 garáž uzpůsobena osobám se sníženou schopností 

pohybu.  

 

c) trvalá nebo dočasná stavba: 

 

Jde se o stavbu trvalou. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka 

apod.): 

 

Objekt není kulturní památkou ani nijak jinak chráněnou stavbou. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

 

Stavební práce na objektu splňují požadavky příslušných prováděcích předpisů dle 

zákona číslo 350/2012 Sb. [1], po celou dobu jeho životnosti za předpokladu provádění běžné 
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údržby stavby. Stavba je navržena v souladu s platnými normami a prováděcími vyhláškami o 

obecných technických požadavcích na výstavbu.  

 

Prováděcí projektová dokumentace byla vypracována v souladu s požadavky vyhlášky 

č. 62/2013 Sb. [4]o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace byla vypracována v souladu 

s požadavky vyhlášky č. 502/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Obecné technické požadavky na stavby jsou splněny. 

 

Stavba je navržena s požadavkem na užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace, osobami pokročilého věku a podobně v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. 

[3]  

 Po dobu stavby bude na stavbě veden stavební deník. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů2): 

 

Stavba je navržena tak, aby vyhověla všem požadavkům dotčených orgánů a 

požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení: 

 

Nejsou zde žádné výjimky ani navrhována úlevová řešení. 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 

apod): 

 

 Jedná se o polyfunkční budovu. Urbanisticko-architektonický návrh řešení stavby 

vychází z požadavků investora.  

 

 Obestavěný prostor: 1.819,22  m3 

 Zastavěná plocha novostavba:    334,86 m2 
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 Zastavěná plocha zpevněné plochy:    178,18 m2 

 Zastavěná plocha CELKEM:    513,04 m2 

Užitná plocha garáží:    126,70 m2  

Užitná plocha bytových prostor:    176,10 m2 

Užitná plocha kancelářských prostor:      58,70 m2 

Užitná plocha CELKEM:    361,50 m2 

 Počet bytů:  3 

  Byt č. 1 – velikost 1+3,  plocha 64,26 m2,  1.NP  (pro ZTP osobu) 

  Byt č. 2 – velikost 1+3,  plocha 74,80 m2,  2.NP 

  Byt č. 3 – velikost 1+kk,  plocha 26,95 m2,  2.NP (garsoniéra) 

 Počet kanceláří: 2 

  Kancelář č. 1, plocha 34,60 m2, 1.NP 

  Kancelář č. 2, plocha 22,85 m2, 1.NP (pro ZTP osobu) 

 Počet garáží:  7 

  Garáž č. 1 – 7, plocha 14,65 – 16,00 m2 (1x pro ZTP osobu) 

 

Způsob provozu: Obytné prostory – celodenní 

   Kancelářské prostory – 8-mi hodinová denní pracovní doba 

   Garáže 

 

Počet obyvatel: Obytné prostory – 10 osoby 

   (4 + 4 v bytových jednotkách + 2 v garsoniéře) 

   Kancelářské prostory – 4 osoby 

 

Hlavní část budovy je dvoupatrová obdélníkového půdorysu o rozměru 17,00 x 8,50 m 

se sedlovou střechou. Na tuto část navazují další dva jednopodlažní objekty s valbovou a 

plochou střechou. Celý objekt je nepodsklepený. 

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod.): 
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 Roční potřeba vody:  viz. Bilance energií 

 Dešťové odpadní vody:  viz. Bilance energií 

 Splaškové odpadní vody:  viz. Bilance energií 

 Třída energetické náročnosti:  viz. Energetický audit: objekt je zařazen do  

  kategorie třídy C. 

 

 

Odpadové hospodářství: 

Odvoz a likvidace odpadů z provozu budou prováděny na základě smluv s 

oprávněným zpracovatelem odpadu. 

 

Odvoz a likvidaci odpadů vznikajících stavební činností bude zajišťovat dodavatel 

stavby v rámci vlastní stavební činnosti v souladu se zákonem č. 383/2001 o podrobnostech 

nakládání s odpady. Při stavebních pracích bude vznikat tento odpad zatříděný dle vyhlášky č. 

381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů:     [26] 

17 01  - Beton, cihly, tašky a keramika 

17 02 - Dřevo, sklo a plasty 

17 03  - Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 04  - Kovy (včetně jejich slitin) 

 - 17 04 02  - Hliník 

 - 17 04 05  - Železo a ocel 

 - 17 04 07  - Směsné kovy 

 - 17 04 11  - Kabely neuvedené pod 17 04 10 

17 05  - Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená      

hlušina 

 - 17 05 04  - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 09  - Jiné stavební a demoliční odpady 

 - 17 09 04  - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 

      17 09 02 a 17 09 03 

 

V souvislosti s výstavbou budou používány stavební materiály s atesty dokládajícími 

jejich nezávadnost pro zdraví osob a bez negativního vlivu na životní prostředí. 
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Odpadové hospodářství - pokyny pro dodavatele stavby - povinnosti původců odpadů: 

•  Dodavatel stavby je povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a 

kategorií. Od třídění může původce upustit pouze na základě souhlasu místně příslušného 

orgánu. 

 

•  Odpady ze stavební činnosti musí být předány pouze právnické nebo fyzické osobě 

oprávněné v podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo 

ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které 

přebírá odpady, je k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněna. 

 

•  Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s 

nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu údaje v rozsahu 

stanoveném vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Stavební 

firma zasílá 1 roční hlášení za všechny stavby realizované na území jednoho obecního 

úřadu obce tomuto úřadu souhrnně. V rámci kolaudačního řízení budou stavebnímu úřadu 

předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo 

nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem o odpadech (doklady o způsobu 

odstranění odpadů ze stavební činnosti nebo případně o jejich dalším využití). 

 

•  Veškeré zbytkové stavební dílce, které nebudou zpracovány a budou moci být použity na 

jiné stavbě, budou převezeny do skladu firmy, která bude stavbu provádět. 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy): 

 

Stavba bude rozdělena na několik etap v období 1.4. 2014 do 30.11. 2014: 

 − vytýčení stavby 

 − zřízení zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a dočasného oplocení 

  pozemku  

 − skrývka zeminy 

 − hloubení základů, výkopů 
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 − provedení základových pasů 

 − zhotovení hydroizolace objektu 

 − vyzdění obvodových stěn ze systému POROTHERM pro 1.NP 

 − provedení podkladního betonu 

 − osazení stropních nosníků a vložek MIAKO ze systému POROTHERM 

 − osazení prefabrikovaného schodiště 

 − vyzdění obvodových stěn ze systému POROTHERM pro 2.NP 

 − provedení střešního pláště 

 − vyzdění nenosných příček v objektu 

 − osazení oken a dveří 

 − provedení konečných úprav povrchů 

− terénní úpravy pozemku 
 

k) orientační náklady stavby: 

 

Předpokládané náklady na stavbu jsou cca 6.437.000,- Kč. 

 

 

2.5) Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

Stavba je rozdělena na jednotlivé stavební objekty: 

SO1 – polyfunkční objekt  

SO2 – inženýrské sítě 

SO3 – zpevněné plochy, okapní chodníček, terénní úpravy, výsadba zeleně 

 

Technická a technologická zařízení se nevyskytují. 
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akce: Polyfunkční dům na p.p.č. 224/45, k.ú. Letohrad 

investor: Ing. Roman Hrubý, Žižkova 19, Letohrad 561 51 

stupeň: PD pro provádění stavby 

Zodp. projektant: Bc. Pavla Pawerová 

B) Souhrnná technická 

zpráva 
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3. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Příslušné body jsou převzaty z projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, 

s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly:    [1] 

 

 3.1) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

 

 Souhrn všech dokladů potřebných k bezpečnému provedení stavby tvoří obsah tzv. 

dodavatelské dokumentace. Požadavek na její zpracování dodavatelem (zhotovitelem) 

stavebních prací je dán nařízením vlády č. 591/2006 Sb. [25], o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. V rámci dodavatelské 

dokumentace musí dodavatel stavebních prací vytvořit podmínky k zajištění stavby nejen z 

hlediska technického, ale i z hlediska bezpečnosti práce. 

 

 V praxi to znamená, že zpracovaná projektová dokumentace musí být doplněna před 

zahájením stavby o konkrétní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 

které vycházejí ze specifických podmínek stavby. Jedná se zejména o stanovení bezpečného 

technologického popř. pracovního postupu, který musí být po dobu provádění stavebních prací 

na stavbě a s nímž musí být prokazatelně seznámeni všichni pracovníci v rozsahu, který se 

jich týká. 

 

3.2) Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi 

 

Práce na stavbě budou prováděny dle platných norem a předpisů. Při realizaci více 

firem je nezbytné povolat koordinátora BOZP. Při provádění budou dodrženy požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb. [23] konkretizované 

nařízením vlády č. 362/2005 [24]  a č. 591/2006 [25]. Za vymezení a dodržování zásad 

bezpečnosti práce je odpovědný dodavatel stavby. 

 

Po celou dobu výstavby budou pracovní plochy  i přístupové komunikace na stavbě 

udržovány. 
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 Pracovníci budou vybaveni bezpečným – vhodným nářadím a dalšími pomůckami, 

které potřebují k bezpečné práci. Budou řádně proškoleni pro práce ve výškách a na lešení. 

Pracovníci musí být způsobilí provádět danou činnost. 

 

Proti pádu bude provedeno kolektivní nebo osobní zajištění od výšky 1,5 m.  

 

Při uložení materiálu, nářadí a pomůcek ve výškách musí být vše bezpečně zajištěno, 

aby nemohlo dojít k pádu, sklouznutí či sfouknutí větrem. 

Dle potřeby budou na stavbě vymezena ochranná pásma ohraničující ohrožený 

prostor. Shazování materiálů ze shora dolů bude provedeno uzavřeným shozem 

 

3.3) Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo 

bezpečnostních pásmech jiných staveb 

 

Objekt není umístěn v žádném ochranném pásmu. 

 

3.4) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění 

prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností 

staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod. 

 

 Na staveniště bude skladování materiálů probíhat plynule. Bude jasně dané umístění 

jednotlivých strojů a dané etapě výstavby. Na staveništi budou vybudovány staveništní 

komunikace dle situačního návrhu. Budou zde umístěno sociální zázemí v navržených 

kapacitách. Součástí staveniště je i kancelářská buňka, sloužící k administrativě staveniště, 

prací na něm. Staveniště bude oploceno plotem o výšce 1800 mm a opatřené výstražnými 

tabulkami. 

 

 

 

 

 

 



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
„Diplomová práce“ 

 

34 
 

3.5) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

V průběhu výstavby není předpoklad pro ohrožení životního prostředí. 

 

Odpad bude roztříděn na jednotlivé složky a zatříděn podle katalogu odpadu dle vyhl. 

č. 381/2001Sb. [26]. Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných 

předpisů. Zabudovávané materiály budou přiváženy v balení na paletách, způsobilých pro 

přepravu a další manipulaci. Se všemi odpady bude nakládáno dle zákona 169/2013 Sb. o 

odpadech. 

Odpady budou skladovány v uzavřených obalech (v pytlích) a průběžně budou 

odváženy na skládku. viz. předchozí kapitola A.4) i). 
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akce: Polyfunkční dům na p.p.č. 224/45, k.ú. Letohrad 

investor: Ing. Roman Hrubý, Žižkova 19, Letohrad 561 51 

stupeň: PD pro provádění stavby 

Zodp. projektant: Bc. Pavla Pawerová 

 

 

 

 

 

D) Technická zpráva 
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4) TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

4.1) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; 

 

• Účel objektu. 

Jedná se o novou stavbu polyfunkčního domu. Jde o stavbu trvalou. Stavba splňuje 

všechny požadavky investora. Objet je stavbou určenou pro bydlení. Jsou zde navrženy 

prostory pro podnikání – 2 kancelářské prostory. Je zde 7 garážových stání. 

 

• Funkční náplň. 

Účelem užívání stavby je více funkcí. Nachází se zde obytné prostory, kancelářské 

prostory a garáže. V hlavní, dvoupodlažní části objektu jsou 3 bytové jednotky a jedna garáž. 

V dalších dvou jednopodlažních částech objektu se nachází 2 kancelářská zázemí a celkem 6 

oddělených garáží.  

 

• Kapacitní údaje. 

 

 Počet bytů:  3 

  Byt č. 1 – velikost 1+3,  plocha 64,26 m2,  1.NP  (pro ZTP osobu) 

  Byt č. 2 – velikost 1+3,  plocha 74,80 m2,  2.NP 

  Byt č. 3 – velikost 1+kk,  plocha 26,95 m2,  2.NP (garsoniéra) 

 

 Počet kanceláří: 2 

  Kancelář č. 1, plocha 34,60 m2, 1.NP 

  Kancelář č. 2, plocha 22,85 m2, 1.NP (pro ZTP osobu) 

 

 Počet garáží:  7 

  Garáž č. 1 – 7, plocha 14,65 – 16,00 m2 (1x pro ZTP osobu) 

 

 Počet obyvatel: Obytné prostory – 10 osoby 

    (4 + 4 v bytových jednotkách + 2 v garsoniéře) 

    Kancelářské prostory – 4 osoby 
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4.2) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 

  užívání stavby; 

• Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení. 

 

 Urbanistické a architektonické řešení stavby vychází z investičního záměru investora. 

Návrh objektu navazuje na stávající zástavbu v okrajové části města. Stavba leží na rozhraní 

zástavby s rodinnými domy a komerčními objekty pro živnostníky. Výška budov je v tomto 

území s maximálně 2 nadzemní podlaží. 

 

 Dům je navržen na půdorysu ve tvaru L s poměrem 3:1, s podélnou orientací 

s ohledem na příjezdovou komunikaci. Hlavní obytná část je dvoupodlažní, zbývající části 

jsou přízemní. Objekt polyfunkčního domu je nepodsklepený. Střecha nad obytnou částí je 

sedlová se sklonem 6°. Nad kancelářskými prostory je střecha pultová se sklonem 6°. Nad 

garážemi jsou navrženy střechy ploché s mírným spádem 2°. 

 

 Parcela má velikost 970 m2. Pozemek je mírně svažitý. Na parcele se nenachází žádná 

vzrostlá zeleň. Objekt je umístěn 5 metrů od hranice pozemku, kterou tvoří okraj komunikace. 

 

 Povrch venkovních stěn je omítka škrábaná zrnitosti 2mm v barvě světle modrá. Sokl 

je z mozaikové omítky z barevných kamínků v barevném odstínu tmavě hnědé.  Okna jsou 

v barvě zlatý dub. Parapety jsou z eloxovaného hliníku v barvě hnědé. Střechy  jsou zbarveny 

do hněda, přesah střechy je maximálně 500 mm. Dřevěná podbití střech jsou barvy zlatý dub. 

Všechny barevné odstíny si může investor po konzultaci s projektantem upravit dle sebe. 

 

 Zahrada je řešena jako pobytová. Převážná část plochy zahrady je zatravněna. Přístup 

k objektu je po stávající příjezdové komunikaci na p.p.č. 224/38. Hlavní vstup do části 

objektu s bytovými jednotkami je z jihozápadní strany. Vchod do kancelářských prostor je z 

jihovýchodní strany. Vjezdy do garáží jsou ze stejných směrů jako vstupy do budovy. 

 

V 1.NP se nachází vstup do obytné části, schodiště, vstup do kancelářských prostor a 7 

oddělených garáží. Bytová jednotka je o velikosti 2+1. V bytě se nachází chodba, kuchyň 

s jídelním koutem, obývací pokoj, ložnice, WC a koupelna. Byt je uspořádán tak, aby vyhověl 
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občanům se sníženou schopností pohybu a orientace. Komerční prostory jsou dispozičně 

složeny ze dvou kanceláří a k nim příslušných umyváren a toalet. Jedna kancelář 

s příslušenstvím je určena pro imobilní občany. K objektu náleží 7 oddělených garážových 

stání, z nichž jedno je uzpůsobeno vozíčkářům.  

 

• Bezbariérové užívání stavby. 

 

 Na žádost investora je přízemní byt a jedna kancelář navržena pro imobilní občany. 

Jsou zde dodrženy požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.. [3] 

 

1) Dispoziční řešení bytu odpovídá manévrovacím možnostem vozíku pro invalidy. Ve 

všech částech bytu je umožněno otáčení vozíku o 360 (kruhová plocha o průměru 1500 mm).  

 2) Vstupní dveře do bytu, dveřní otvory a průchody v bytě jsou šířky 900 mm. U 

vstupních dveří je snížený přechodový hliníkový práh. Ostatní dveřní otvory jsou bez prahů. 

 3)  Schodiště a šikmé rampy umístěné před dveřmi mají vodorovný úsek 1500 mm. 

 4) Podlahy mají protiskluzovou úpravu povrchu se součinitelem smykového tření 

nejméně 0,6. 

 5) Stěny koupelny umožňují kotvení pomocných madel v různých polohách. Sprchový 

kout je vybaven sklopným sedátkem ve výši 500 mm nad podlahou, umožňující boční nebo 

čelní přístup. Ruční sprcha s pákovým ovládáním. Opěrné madlo a mýdelník musí být 

umístěny v dosahu ze sedátka, na stěně kolmé ke stěně, na které je osazeno. Klozetová mísa 

musí být osazena tak, aby vedle ní byl prostor šířky nejméně 800 mm, mezi jejím čelem a 

zadní stěnou bylo nejméně 700 mm. Dveře se musí otevírat směrem ven. 

 6) Umístění všech prvků ovládaných rukou (vypínače zásuvky, jističe, dveřní kliky, 

držadla splachovače) jsou v rozsahu výšky 600 mm až 1200 mm. Okna mají pákové uzávěry 

nejvýše 1100 mm nad podlahou. 

 7) Garáž po pravé straně od vstupu do bytové části domu je upravena pro parkování 

vozíčkáři. Vnitřní prostor splňuje minimální požadavky na rozměr. Šíře garáže je 3500 mm, 

bezbariérově přístupné. [www.ligavozic.cz] 
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4.3) Celkové provozní řešení, technologie výroby; 

 

• Celkové provozní řešení. 

 

Nejedná se o výrobní objekt. V objektu jsou byty, kanceláře a garáže. Počítá se zde 

s běžným provozem. 

 

• Technologie výroby. 

 

Technologie výroby se zde nenachází. 

 

4.4) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; 

 

• Zemní práce. 

 

 Před zahájením zemních prací se vytyčí stavební objekt pomocí laviček. Označí se 

příslušný výškový bod pro odvození ostatních výšek stavby. V rámci zemních prací bude 

sejmuta ornice v tl. 0,3 m a uložena na mezideponii na pozemku stavby v jeho severní části. 

Po dokončení stavby bude tato zemina použita na terénní úpravy kolem objektu. Na pozemku 

se nenachází žádná vzrostlá zeleň, stromy ani pařezy, které by bylo nutné odstranit. Dále 

budou vykopány rýhy pro základové pasy. Výkopy budou prováděny strojně rýpadly. Zemina 

z rýh bude odvezena na skládku. Zemní práce budou prováděny v zeminách zařazených do 3. 

třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050[22]. Hladina podzemní vody je předpokládána hluboko 

pod úrovní základové spáry, předpoklad vychází ze známých místních podmínek. 

 

 Pod základové pasy a podkladní betony bude rozprostřena vrstva štěrkopísku v tl. 100-

150 mm. 
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• Základy. 

 

 Stavba bude založena na základových pasech šířky 600 mm z prostého betonu třídy 

C12/15 (B15). Základová spára leží v nezámrzné hloubce 0,9 m pod přilehlým terénem. 

 

 Podkladní betony v tloušťce 100 mm budou provedeny z betonu třídy C 12/15 (B15) a 

budou vyztuženy KARI sítí 6/150x150 mm. 

 

Do základů bude vložen zemnící pásek – viz projekt elektroinstalací. 

 

• Hydroizolace proti zemní vlhkosti. 

 

 Hydroizolace proti zemní vlhkosti bude zhotovena z jednoho modifikovaného 

asfaltového pásu DEKBIT V60 S35. Podkladní beton bude napenetrován asfaltovým lakem 

DEKPRIMER (spotřeba 0,1 – 0,4 kg/m2), ke kterému bude pás nataven. Hydroizolace bude 

vytažena min. 300 mm nad úroveň upraveného terénu. 

 

 Vodorovná hydroizolace bude provedena celoplošně po dokončení zdění před 

zahájením betonáží podlah. 

 

• Svislé konstrukce. 

 

Obvodové zdivo, vnitřní nosné stěny, vnitřní nenosné příčky, výplňové zdivo včetně 

překladů a věnců jsou navrženy stavebním systémem POROTHERM.  

 

Obvodové zdivo obytné části a kancelářských prostor bude z cihel broušených 

POROTHERM 44 EKO+ Profi, P8 o rozměrech délka/šířka/výška 248/440/249 mm o 

tloušťce 440 mm s celoplošnou maltou. Obvodové zdivo garáží je navrženo z cihel 

broušených POROTHERM 30 Profi, P15 o rozměrech délka/šířka/výška 247/300/249 mm o 

tloušťce 300 mm s maltou pro celoplošné provedení.  
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Vnitřní nosné stěny budou z cihel broušených POROTHERM 30 Profi, P15 o 

rozměrech délka/šířka/výška 247/300/249 mm o síle 300 mm. Garáže jsou odděleny stěnami 

z broušených cihel POROTHERM 17,5 Profi, P10 o rozměrech délka/šířka/výška 

372/175/249 mm o tloušťce 175 mm. 

 

Vnitřní nenosné zdivo je navrženo z cihel broušených POROTHERM 11,5 Profi, P10 

o rozměrech délka/šířka/výška 497/115/249 mm s  tloušťkou 115 mm.  

 

Překlady jsou navrženy v sestavách podle tloušťky zdiva. U stěn šíře 440 mm je 

sestava tvořena 5 kusy PTH překlady 23,5 o rozměru šířka/výška/délka 70/238/1000 až 3500 

mm a deskou PPS tloušťky 80 mm. U obvodového zdiva tloušťky 300 mm je sestava tvořena 

z PTH překladů 23,5 o rozměru šířka/výška/délka 70/238/1000 až 3500 mm v množství 3 

kusy a deskou PPS tloušťky 80 mm. U vnitřního nosného zdiva tloušťky 300 mm je sestava 

tvořena 4 kusy PTH překlady 23,5 o rozměru šířka/výška/délka 70/238/1000 až 3500 mm.   

 

V nenosném zdivu nad dveřními otvory jsou osazeny ploché POROTHERM překlady 

11,5 – 1 kus v sestavě o rozměru šířka/výška/délka 115/145/71 v délce 1000 až 2750 mm. 

Délky jednotlivých překladů jsou dány světlostí otvoru a minimálním uložením nosníku. 

  

• Vodorovné konstrukce. 

 

Stropní konstrukce jsou řešeny též ze stavebního systému POROTHERM. Stropy jsou 

tvořeny nosníky POT 160x60x250 mm PTH, P15 a vložkami MIAKO 23/50 PTH, nebo 

MIAKO 23/62,5 PTH. Délky nosníků jsou dány rozpětím nosné konstrukce. Osová vzdálenost 

nosníků je 625 mm a 500 mm. Stropní vložky budou kladeny na sucho na rozmístěné a 

podepřené nosníky. 

 

Ve stropní konstrukci nad 1.NP v místě nad bytovou jednotkou bude uprostřed rozpětí 

provedeno ztužující příčné železobetonové žebro pomocí plochých vložek MIAKO 8/50 PTH 

a MIAKO 8/62,5 PTH výšky 80 mm v šířce 250 mm. ŽB žebro bude vyztuženo 4 pruty Ø 10 
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mm a třmínky Ø 6 mm ve vzdálenosti po 400 mm. Příčné ztužení bude vyplněno betonem 

třídy C 20/25 (B25). 

 

Rozmístění nosníků včetně vložek je zřejmé z výkresové dokumentace – výkres 

stropu, číslo 6. 

 Celková tloušťka stropu je 415 mm včetně podlah. Samotná tloušťka POROTHERM 

stropu je 290 mm. Nadbetonávky stropních vložek budou vyztuženy KARI sítí 5/150x150 

mm, tloušťka betonové vrstvy je navržena 60 mm. 

 

 Současně s prováděním betonáže žebra, prováděním betonů nad stropními vložkami 

budou betonovány i stropní věnce. Betony  budou třídy C 20/25 (B25).  

 

 Stropy nad kancelářskými prostory jsou tvořeny zavěšenými sádrokartonovými 

podhledy, které jsou zavěšeny na konstrukci krovu – vazníčkách. Stropy nad garážemi jsou 

navrženy též ze sádrokartonových desek zavěšených na konstrukci krovu – 

trámech/vazničkách. 

 

• Věnce. 

 

Ztužující věnce v obvodových stěnách budou tvořeny z venkovní strany z věncovek 

VT 8/27,5 o rozměrech délka/šířka/výška 497x80x275 mm, z vložené tepelné izolace – 

polystyrénu o tl. 80 mm. Výztuž věnců je tvořena 4 podélnými pruty Ø V12 a třmínky Ø 6 

mm, po 200 mm. Beton  bude třídy C 20/25 (B25). Věnce v nosných vnitřních stěnách budou 

stejné kvality, bez použití vložené tepelné izolace. 

 

• Krov. 

 

Krov nad obytnou částí je tvořen ze sbíjených dřevěných příhradových vazníků včetně 

rozpěr a zavětrování. Vazníky jsou sedlového tvaru. Krov nad kancelářskými prostory je 

složen z dřevěných trámů-vazniček. Tyto vazničky jsou uloženy pod mírným spádem. 
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Vazníky budou ukotveny ocelovými kotvícími prvky do ŽB věnců. Jedna podpora 

bude provedena jako pevná, druhá jako posuvná. Vazníky budou osazeny ve vzdálenosti 

osově po 900 mm. Přesné dimenze a rozmístění je upřesněno v dokumentaci dodavatele 

vazníků.  

 

Krovy jsou zatepleny tepelnou izolací ISOVER DOMO 16 mezi vazníkami a ISOVER 

DOMO 10 zavěšenou na ocelový rošt na vazníkách. Celková tloušťka je 260 mm. 

Krov nad garážemi je tvořen dřevěnými vazničkami rozměru šířka/výška 100x160 mm 

o délkách dle rozpětí nosné konstrukce. Krovy jsou zatepleny tepelnou izolací ISOVER 

DOMO 10 mezi vazničkami o tloušťce 100 mm. 

 

Veškeré dřevěné prvky budou natřeny nátěrem proti dřevokazným houbám, 

živočišným škůdcům i plísním Lignofix. 

 

Přesné skladby konstrukcí jsou zřejmé z výkresové dokumentace z výkresu č. 5 – ŘEZ 

A - A´. 

 

• Střecha. 

 

Střešní konstrukce nad obytnou částí je navržena jako sedlová se sklonem 7°. Nosnou 

konstrukci tvoří dřevěné vazníky. Střecha nad kancelářskými prostory je pultová ve sklonu 2°. 

Střechy nad garážemi jsou ploché s mírným spádem 2° s nosnou trámovou konstrukcí. 

Skladby třech jsou obdobné. Krytina je tvořena asfaltovými pásy s posypem DEKTRADE 

ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR zelenomodrý položenými na podkladní asfaltové pásy 

DEKBIT V60 S35. Asfaltové pásy jsou na celoplošném bednění z OSB desek KRONOSPAN 

CZ ECO Superfinish s pero drážkou po obvodě, nebroušený povrch, tloušťka 24 mm. Rozměr 

desek je 1250 / 2500 mm nebo 625 / 2500 mm. Pro kotvení OSB desek je nutno dodržet 

předpis výrobce Kronospan. OSB desky jsou na kontralatích rozměru 70x50 mm. Ve střešních 

konstrukcích jsou umístěny pojistné hydroizolace TONDACH TUNING FOL S. Střechy jsou 

navrženy jako dvouplášťové s větranými mezerami. Nasávací a vdechové otvory jsou opatřeny 

ochrannou větrací mřížkou. Přesné skladby konstrukcí jsou zřejmé z výkresové dokumentace 

z výkresu č. 5 – ŘEZ A - A´ ze seznamu Skladeb konstrukcí. 
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Všechny střechy mají okapy i svody včetně dalších příslušenství řady LINDAB 

RAINLINE. Další klempířské prvky jsou v provedení TiZn. Všechny prostupy střešní 

konstrukcí jsou opatřeny komínky  do výšky 350 mm nad úroveň střechy. 

 

 

 

 

• Podlahové konstrukce. 

 

Podlahy v 1.NP jsou navrženy betonové s nášlapnou vrstvou dle způsobu využití 

místnosti. Na chodbách, WC a koupelnách jsou navrženy z keramické dlažby, v pobytových 

místnostech a kancelářích dřevěné plovoucí a v garážích betonové s nátěrem. Podlahy na 

stropní konstrukci jsou s vloženou kročejovou izolací z polystyrénu STYROFLOOR T5 tl. 40 

mm a jsou v pobytových místnostech uvažovány dřevěné plovoucí, na chodbách, toaletách a 

koupelnách z keramické dlažby. Dlažby ve stanovených prostorách budou provedeny 

s předepsanou protiskluzností. Povrchy podlah jsou uvedeny v tabulkách místností 

v půdorysech jednotlivých podlaží. Skladby najdeme ve výkrese č. 5 – Řez A-A´. Před 

provedením finálních podlah je nutno provést veškeré podlahové rozvody instalací. 

 

• Schodiště. 

 

Schodiště je dvouramenné s mezipodestou a je navrženo z prefabrikovaných dílců. 

Schodiště se skládá ze dvou deskových dílců obdélníkového tvaru s 9 stupni a jedné 

obdélníkové podesty tl. 200 mm. Sklon schodiště je 29,1°. Železobetonové desky budou 

z betonu třídy C 30/37. V místě uložení schodiště na stropní konstrukci jsou navrženy 3 

nosníky POT vedle sebe. Povrchová úprava schodiště je z keramické dlažby. Schodiště je 

opatřeno po obou stranách zábradlím s madlem, které je kotveno do konstrukce schodiště. 

Z vnější strany je schodiště opatřeno madly uchycenými do zdiva. Madla jsou ve výšce 900 

mm od podlahy a jsou od zdiva odsazena o 60 mm s přesahem 150 mm za první a poslední 

stupeň.  
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• Komíny. 

 

 Komíny se v budově nenachází.  

 

 

 

 

 

 

• Tepelné izolace. 

 

Podlahy v 1.NP jsou od země chráněny tepelnou izolací položenou na podkladní beton 

s hydroizolací. Izolace je provedena z polystyrénu STYROTHERM PLUS 100 tloušťky 100 

mm. Svislá konstrukce u základů bude opatřena polystyrénovými deskami STYRO SD tl. 80 

mm. 

 

Zateplení střech/stopů nad obytnou částí a kancelářskými prostory je provedeno 

minerální izolací ISOVER DOMO 16 vkládané mezi dřevěné trámy a ISOVER DOMO 10 

položené do ocelového roštu pro uchycení podhledů kotveného do vazníků pro eliminaci 

tepelných mostů. Celková tloušťka izolace je 260 mm. 

 

Zateplení nad garážemi je realizováno minerální izolací ISOVER DOMO 10 vkládané 

mezi dřevěné vazničky o tl. 100 mm. 

 

• Podhledy. 

 

Zavěšené podhledy jsou navrženy systémovým řešením RIGIPS. Všechny podhledy 

budou ze sádrokartonových desek RIGIPS RB tl. 12,5 mm. Sádrokartonové podhledy 

v koupelnách jsou navrženy z desek RIGIPS RBI impregnované tl. 12.5 mm. Podhledy 

v garážích budou z desek RIGIPS RF. Opláštění budou provedena na ocelové podélné rošty tl. 

30 mm (CD profily 60x27 mm ukotvené na vazníky nebo vazničky).  
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• Předstěny. 

 

Předstěny budou provedeny sádrokartonové RIGIPS RB, v koupelnách RIGIPS RBI tl. 

12,5 mm. Sádrokartonové desky budou upevněny na CW profily 75 mm. Mezi profily bude 

vložena tepelná izolace z minerálních vláken ISOVER DOMO 4, tl. 40 mm. 

 

 

 

 

 

• Úpravy povrchů, omítky, obklady. 

 

Vnitřní zdivo bude opatřeno vnitřní univerzální omítkou POROTHERM UNIVERSAL 

tl. 10 mm. Vnitřní omítky jsou navrženy jako hladké štukové. Omítky budou opatřeny 

akrylátovou malbou, barevné odstíny budou určeny vlastníkem objektu. Obklady stěn 

v sociálních místnostech jsou keramické do výšky 2000 mm, v kuchyních mezi linkou. 

V místnostech s keramickou dlažbou bez obkladů, budou provedeny keramické sokly výšky 

100 mm ve shodném provedení s dlažbou dané místnosti.  

 

Venkovní omítky budou provedeny jako dvouvrstvé. První vrstvu tvoří tepelně 

izolační omítka POROTHERM TO tl. 30 mm. Uzavírací vnější vrstvu tvoří univerzální 

omítka POROTHERM UNIVERSAL tl. 5 mm. Vnější vrstva je navržena z tenkovrstvé 

škrábané omítky BAUMIT se zrnitostí 2 mm. 

 

• Výplně otvorů. 

 

 - Okna 

 Okna v obvodových stěnách budou plastová zasklená izolačním trojsklem, se 

součinitelem prostupu tepla U celého okna = 0,79 W/m2K. Kování bude celoobvodové, 

standard MAKO. Okna budou umožňovat mikroventilaci zajišťující požadovanou výměnu 

vzduchu v místnosti. Okenní křídla budou otevíravá/sklopná. Okna na WC a v koupelnách 

budou zasklena neprůhledným mléčným hladkým sklem (prostřední sklo). Barva okenních 
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rámů bude bílá ze strany interiéru i exteriéru. Některá okna budou vybavena vnitřními 

žaluziemi bílé barvy. Balkónové dveře v obývacím pokoji a v kancelářích budou vybaveny z 

vnitřní strany klíčem v okenní klice. Tyto balkónové dveře budou mít snížené hliníkové prahy 

výšky 20 mm pro vozíčkáře. Dveře budou opatřeny vodorovným madlem ve výšce 900 mm 

nad podlahou na straně opačné než jsou dveřní panty. Okna v bytové jednotce 1.NP budou 

vybavena pákovým ovládáním ve výšce 1000 mm nad podlahou. Současně s okny budou 

dodány vnitřní platové parapety v bílé barvě. 

 

 - Dveře 

 Venkovní/vchodové dveře jsou navrženy dřevěné s částečným prosklením včetně 

obložkových zárubní. Prosklení bude min. 400 mm nad podlahou. Součinitelem prostupu 

tepla U pro dveře = 1,63 W/m2K. Dveře budou mít snížený práh v podobě přechodové 

hliníkové lišty výšky 20 mm pro umožnění vstupu osob na vozíčku. Tyto dveře budou 

osazeny podélným madlem na straně opačné než jsou dveřní panty ve výšce 900 mm od 

podlahy.  

 

 Vnitřní dveře v jednotlivých místnostech jsou navrženy jako dřevěné dýhované do 

ocelových zárubní, bezprahové. Dveře budou mít dveřní křídla plná i prosklená v závislosti na 

dispozici. Pro zamezení průvanu je možné dveřní křídla opatřit padací lištou. 

 

 - Garážová vrata 

 Garážová vrata jsou navržena od firmy TRIDO typu ELEGANT H1 s hladkým 

panelem. Vrata budou výsuvná pod stropem, sekční, v bílé barvě. Budou s automatickým 

pohonem.  

 

• Klempířské konstrukce. 

 

 Klempířské konstrukce zahrnují oplechování detailů střešní krytiny, oplechování 

integrovaných prostupů ventilačních, potrubí, potrubí ZT, vyvedených nad rovinu střechy 

budou. Materiál použitý pro tyto prvky je navržen z pozinkovaného plechu opatřeného 

polyesterovým lakem.  
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 Okapní žlaby R.Š. 330 mm, svody, kotlíky a další doplňky budou z okapního systému 

LINDAB RIANLINE z pozinkovaného plechu opatřeného polyesterovým lakem, barva tmavě 

šedá.  

 Oplechování parapetů oken je navrženo z materiálu TiZn.  

 

• Truhlářské konstrukce. 

 

Prvky krovu nad kancelářemi a garážemi jsou navrženy ze smrkového dřeva. Važničky 

jsou rozměru 100x160 mm ukotvených do pozedních ŽB věnců.  

 

Dřevěný obklad přesahu střešního pláště bude ze smrkových palubek na pero a drážku 

tl. 19 mm. Obklad bude opatřen silnovrstvým nátěrem/lazurou SADOLIN, barva hnědá. 

• Zámečnické konstrukce. 

 

 Povrchová úprava kovových konstrukcí: otryskání, předpovrchová úprava - pro 

venkovní konstrukce žárový pozink, pro vnitřní konstrukce nátěr 2 x základní + 3 x syntetický 

vrchní (kompletní nátěrový systém). 

 

 

4.5) Bezpečnost při užívání stavby, Ochrana zdraví a pracovní prostředí; 

 

• Bezpečnost při užívání stavby. 

 

Bezpečnost provozu je zajištěna ve smyslu obecně-technických požadavků na 

výstavbu. Novostavba polyfunkčního domu nezpůsobuje zvýšené riziko na bezpečnost jeho 

užívání. Po dobu užívání objektu je zapotřebí dodržovat základní standardy. Prostory objektu 

svým provozem neskýtají žádné zvláštní zdroje a možnosti ohrožení zdraví nebo života 

pohybujících se osob, pokud budou dodrženy základní obecné předpisy o bezpečnosti práce, 

požární směrnice apod. 

 

Pro stavbu objektu nejsou použity žádné závadné stavební materiály. Stavební 

konstrukce jsou upevněny tak aby nehrozilo riziko pádu. Použité konstrukce nemají ostré 
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hrany, kde by hrozilo riziko zranění. Při návrhu byly dodrženy požadavky a vyhlášky na 

ochranu dle technických podmínek výrobce a dodavatele.  

 

Objekt je navržen tak, aby nehrozilo nebezpečí pádu z výšky, ani nárazu. Povrchy 

podlah jsou navrženy tak, aby při jeho provozu nedocházelo k uklouznutí.  

 

V objektu budou probíhat pouze běžné revize zařízení.  

 

 

 

 

 

 

• Ochrana zdraví a pracovní prostředí. 

 

 Část stavby je využívána pro bydlení – 2 bytové jednotky (8 osob) a jedna garsoniéra 

(2osoby). Tato část je určena pro celodenní provoz. V dalších částech objektu jsou umístěny 

kancelářské prostory – 2 kanceláře s předpokládaným obsazením celkem pro 4 osoby. 

Kanceláře mají stanoven denní provoz, klasická 8-mi hodinová pracovní doba. Převažující 

činnost je práce na počítači. Dále objekt obsahuje 7 oddělených garáží pro osobní automobily.  

 

Při realizaci a používání objektu je nutno dodržovat obecné zásady ochrany životního 

prostředí. 

 

 Hygienické zázemí všech bytových jednotek je řešeno koupelnou a WC. Každá 

kancelář má svou kabinku WC, která je řádně zevnitř uzamykatelná a vybavená háčkem na 

oděv. Dále má každá kancelář svou umývárnu s umyvadlem a sprchou (pro oba zařizovací 

předměty je zajištěna teplá a studená pitná voda, mýdlo, ručník, odpadkový koš a zrcadlo). 

Umývárny tvoří zároveň předsíňku WC. Každý zaměstnanec má svoji uzamykatelnou skříňku. 

 

 Pitná studená voda je zajištěna z vodovodního řadu. TUV je ohřívána elektrickými 

zásobníkovými ohřívači vody. V kancelářských prostorech je osazen bojler DRAŽICE OKCE 
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100 svislý o objemu 100 l. V Obytných prostorech jsou osazeny bojlery DRAŽICE OKCE 

125 svislý o objemu 125 l. V kuchyních jsou umístěny pod dřezem zásobníkové elektrické 

ohřívače DRAŽICE TO 15 IN o objemu 15 l. 

 

 Objekt je osvětlen přirozeným denním světlem. Umělé osvětlení splňuje ČSN EN 

120464-1. Osvětlenost kanceláří Em je min. 500 lx. Ostatní prostory mají osvětlenost Em min 

200 lx. 

 

 Ochrana proti hluku; vzhledem k charakteru objektu a zděným stěnám je zaručena 

jejich dostatečná neprůzvučnost. Skladba střechy, kročejová izolace, výplně oken a dveří 

vyhovují požadavkům na zvukovou izolaci z hlediska neprůzvučnosti.  

 

 Větrání místností je zajištěno přirozenou cestou pomocí otevíratelných okenních a 

dveřních ploch. Sociální zařízení jsou odvětrána vně objektu pomocí lokálních koaxiálních 

ventilátorů s vyvedením nad střechu. Navržené množství odsávaného vzduchu je 30/50/150 

m3/h.  

 

 Stavba je před škodlivými vlivy z vnějšího prostředí dostatečně chráněna. Na základě 

výsledku radonového průzkumu – střední radonový index, je proveden návrh protiradonové 

izolace. V konstrukci v kontaktu s podložím je navržena protiradonové izolace DEKBIT Al 

S40. Doklad o výsledku radonového průzkumu je založen v dokladové části PD. 

 

 Při provozu objektu vzniká převážně komunální odpad, odpad tvořený papírem, sklem, 

plasty a biologickým odpadem. Odpad bude roztříděn na jednotlivé složky a zatříděn podle 

katalogu odpadu dle vyhl.381/2001 Sb.. [26] 

 

 Komunální odpad vzniklý v bytových jednotkách bude skladován v odpadkových 

koších, ze kterých bude odpad pravidelně vynášen do kontejnerů/popelnic umístěných 

v exteriéru. Komunální odpad vzniklý v kancelářských prostorech bude skladován 

v odpadkových koších, ze kterých bude odpad pravidelně vynášen do kontejnerů/popelnic 

umístěných vně budovy. 
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 Odpadový papír v bytových jednotkách bude skladován v uzavřených nádobách, ze 

kterých bude pravidelně vynášen do kontejnerů/popelnic umístěných v exteriéru. Papír 

z kancelářských prostorech bude skladován v kancelářích v místnostech č. 112 a 114 

v uzavřených nádobách, ze kterých bude odpad pravidelně vynášen do kontejnerů/popelnic 

umístěných vně budovy. 

 

 Sklo a skleněný odpad z bytových jednotek bude vynášen přímo do 

kontejnerů/popelnic umístěných v exteriéru. Sklo z kancelářských prostorech bude též 

vynášeno rovnou do kontejnerů/popelnic umístěných vně budovy. 

 

 Biologický odpad z domácností bude skladován v uzavřených nádobách, ze kterých 

bude pravidelně vynášen do kontejnerů/popelnic umístěných v exteriéru. Biologický odpad 

z kancelářských prostor bude skladován v uzavřených nádobách, ze kterých bude odpad 

pravidelně vynášen do kontejnerů/popelnic umístěných vně budovy. 

 

 Plastové obalové materiály potravin (plastové kelímky, láhve, pytlíky atd.) budou jak 

v bytech tak i v kancelářích skladovány v uzavřených nádobách, ze kterých budou pravidelně 

vynášeny do kontejnerů/popelnic umístěných v exteriéru. 

 

  Místo pro kontejnery/popelnice je vyhrazeno v severní části pozemku vedle objektu. 

Kontejnery/popelnice budou pravidelně vyváženy Technickými službami. Se všemi odpady 

bude nakládáno ve smyslu zákona 185/2001 Sb. [27] znění pozdějších předpisů.  

 

Kód 
druhu 

odpadu 
Popis Množství Způsob využití -     - 

likvidace 

20 01 Složky z odděleného sběru   

20 01 01 Papír a lepenka 40 
kg/měsíc 

Kontejner na papír v okolí 
objektu 

20 01 02 Sklo 50 
kg/měsíc 

Kontejner na sklo v okolí 
objektu 
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20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z 
kuchyní a stravoven 

10 
kg/týden 

Popelnice na biologický 
odpad v okolí objektu 

20 01 39 Plasty 25 
kg/měsíc Pytle v den odvozu 

20 02         Odpady ze zahrad a parků   

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 20 
kg/týden 

Popelnice na biologický 
odpad v okolí objektu 

20 03 Ostatní komunální odpady   

20 03 01 Směsný komunální odpad 50 
kg/týden 

Popelnice na komunální 
odpad v okolí objektu 

Tabulka č. 1 Tříddění odpadů. [27] 
Stavba je situována tak, že umožňuje příjezd a zásah vozidel integrovaného 

záchranného systému především vozidel HZS a zdravotní služby. Příjezd je po zpevněné 

komunikaci na hranici stavebního pozemku. Stavební řešení objektu je navrženo tak, aby byl 

možný případný únik osob z objektu do venkovního prostoru v případě ohrožení. 

 

 

4.6) Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, 

vibrace – popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před 

negativními účinky vnějšího prostředí; 

 

• tepelná technika,  

 

Objekt je navržen tak, aby byl minimalizován jeho dopad do krajiny. Velký důraz je 

kladen na tepelně-technické vlastnosti obvodového zdiva a řádné zateplení objektu – podlah i  

střech. Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje 

požadavek normy ČSN 73 0540-2 [5] a splňuje požadavky §6a zákona 406/2000 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky 148/2011 Sb v platném znění. Skladby obvodových 

konstrukcí splňují požadavky normy ČSN 73 0540-2 [5] na požadovaný součinitel prostupu 

tepla UN a na doporučený součinitel prostupu tepla Udop. 
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 Z hlediska tepelně-technického je část objektu s bytovými jednotkami a kancelářemi  

postavena s obvodovými stěnami z cihel broušených POROTHERM 44 Eko+ Profi P8 tl. 440 

mm. Obvodové zdivo garáží je z cihel POROTHERM 30 Profi P15 tl. 300 mm. Srop nad 

obytnou částí 2.NP je zateplen tepelnou izolací ISOVER DOMO o celkové tl. 260 mm. Strop 

kanceláří je zateplen tepelnou izolací ISOVER DOMO o celkové tl. 260 mm. Podlahy 

v obytných prostorech a kancelářích 1.NP jsou zatepleny tepelnou izolací POLYSTYRÉN 

STYROTHERM PLUS 100 tl. 80 mm. 

 

 Použita jsou kvalitní okna s Umax = 0,798 W/m²K. Objekt je vytápěn elektrokotly.  

 

 Firmou E – KONCEPT, s.r.o. – Ing. Tomášem Vanickým byl proveden energetický 

audit. Výpočtem byla stanovena roční spotřeba tepla na vytápění a pro ohřev pitné vody. 

Stavba je zařazena do kategorie C. 

• osvětlení,  

 

 Objekt je osvětlen přirozeným denním světlem. Umělé osvětlení splňuje ČSN EN 

120464-1. Osvětlenost kanceláří Em je min. 500 lx. Ostatní prostory mají osvětlenost Em min 

200 lx. 
 

 Osvětlení objektu bude provedeno žárovkovými a zářivkovými svítidly. Veškerá 

svítidla budou osazena úspornými zdroji. Venkovní osvětlení bude provedeno zářivkovými 

svítidly s pohybovými čidly, doplněné vypínačem pro trvalé svícení. 

 

• oslunění,  

 

 Vzhledem k umístění stavby na pozemku, orientaci ke světovým stranám a 

dispozičnímu řešení je oslunění zajištěno. Denní osvětlení je vzhledem k velkosti okenních 

otvorů a velikosti místností zajištěno.  

 

• akustika / hluk,  

 

 V celém objektu je realizováno pružné uložení příček na stropní konstrukci, úprava 

spáry u stropu s přerušením mostem PUR pěnou a uklínování příčky. U plovoucích podlah je 
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provedeno po obvodě místností oddilatování podlahy 10 mm podlahovým páskem z minerální 

plsti. 

 

 Stropní a stěnové konstrukce splňují požadavky na ochranu proti hluku v budovách, 

jak je stanoví ČSN 73 0532 [8]  Ochrana proti hluku v budovách a související akustické 

vlastnosti stavebních výrobků - Požadavky. Návrh se vychází z platných atestů. Stavba 

dodržuje nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací a další platné bezpečnostní předpisy a nařízení. 

 

 V objektu nejsou využity žádné stroje a zařízení vyvolávající zvýšenou hladinu hluku. 

 

 

 

• vibrace,  

 

V budově nejsou použity žádné stroje a zařízení s vysokými hodnotami vibrací. 

Stropní konstrukce i zděné prvky vyhovují požadavkům na ochranu proti hluku v budovách, 

jak je stanoví ČSN 73 0532 [8] Ochrana proti hluku v budovách a související akustické 

vlastnosti stavebních výrobků - Požadavky. Návrh se vychází z platných atestů.Stavba 

respektuje nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací a další platné bezpečnostní předpisy a nařízení. 

 

• zásady hospodaření energiemi,  

 

 Údaje o hospodaření s energiemi jsou založeny v dokladová části v Energetickém 

auditu, z 13.7.2013, zpracovaným firmou E-KONCEPT, s.r.o. Ing. Tomášem Vanickým. 

 

• ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí. 

 

 Na stavebním pozemku provedl Mgr. Vladimír Kolařík měření radonu. Objekt se 

nalézá v lokalitě se středním radonovým rizikem. S ohledem na tuto skutečnost byla zvolena 

odpovídající hydroizolace. Stavební pozemek jinak není zasažen žádnými vlivy, které by 
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poškozovaly stavbu jinak než obvyklým způsobem. Zvolené materiály a jejich kombinace 

stárnou přirozeným způsobem jim vlastním a nedojde tedy k jejich rychlé degradaci. 

 

 - Protiradonové opatření  

 Dotčený pozemek patří z hlediska radonového rizika do lokality se středním 

radonovým rizikem a pro ochranu před tímto plynem postačí pečlivá realizace hydroizolace. 

Použitá hydroizolace DEKBIT Al S40 je jako ochrana proti uvedenému radonovému riziku 

dostačující. 

 Po dokončení stavby bude provedeno další měření potřebné ke kolaudaci objektu, a to 

měření koncentrace radonu v interiéru.  

 

 

 

 

 - Ochrana proti vodě 

 Hladinu podzemní vody lze dle průzkumného vrtu očekávat v hloubce 4,1 pod PT 

(naražená hladina v hloubce 4,5m). Základy budou prováděny do hloubky 0,85 m pod původní 

terén. Nebude potřeba vodu během stavebních prací odčerpávat.  

 

 Pro izolaci spodní stavby bude použit hydroizolační asfaltový pás DEKBIT V60 S35. 

Hydroizolace v 1.NP bude provedena na podkladní beton tl. 100 mm vyztužený KARI sítí tak, 

aby bylo možné provedení zpětných spojů. Na vodorovnou hydroizolaci bude napojena svislá 

hydroizolace (do výšky 300mm nad UT). 

 

 Před natavením izolace bude povrch srovnán, očištěn a napenetrován. 
 

 - Ochranná a bezpečnostní pásma 

 Severovýchodním rohem stavební parcely prochází zemní vedení NN. Objekt je 

umístěn v bezpečné vzdálenosti od tohoto vedení. Další ochranná a bezpečnostní pásma se 

zde nenachází. 

 

 - Povodně 

 Stavba se nenachází v povodňové oblasti. 
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 - Sesuvy půdy 

 Stavba se nenachází v oblasti aktivních sesuvů. 

 

 - Poddolování 

 Stavba se nenachází v poddolované oblasti. 

 

 - Seizmicita 

 Stavba se nenachází v seizmicky aktivní oblasti. 

 

 

 

 

 

4.7) Požadavky na požární ochranu konstrukcí; 

 

 Na novostavbu polyfunkčního domu vypracoval Emil Faltejsek požárně bezpečnostní 

řešení. Bezpodmínečně budou dodržena veškerá nařízení uvedená v „Požárně bezpečnostním 

řešení“, které je založeno v dokladové části PD. 

 

• Zajištění stability konstrukcí při požáru. 

 Nosné konstrukce objektu jsou provedeny v souladu s požadavky na odolnost 

konstrukce při požáru. Stanovení této odolnosti je dáno ČSN 73 0802[10]. Dále byla použita 

ČSN 73 0810[11], ČSN 73 0833 (září 2010), ČSN 73 0873, ČSN 73 0848, ČSN 73 4201 a 

navrhování dle Eurokódů, vyhl. 26/1999, vyhl. 246/2001, vyhl. 23/2008 a vyhl. 62/2013[4]. 

 

 Konstrukce a jejich požární odolnost jsou popsány v požárně bezpečnostním řešení. 

Konstrukce jsou z velké části nehořlavé, objekt je navržen z cihelného zdiva, které je 

nehořlavé, stropy jsou z keramického stropního systému, schodiště je prefabrikované 

železobetonové. Sádrokartonové podhledy jsou z nehořlavých SDK desek. 

 

• Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě. 
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 Objekt je rozdělen na požární úseky. Je možné je účinně větrat, protože většina oken je 

alespoň částečně otevíravých. Objekt je vybaven hasicími přístroji. Polyfunkční dům bude 

vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace a to v každé části objektu. Zařízení bude 

umístěno na stropě ve středu místnosti. 

 

• Omezení šíření požáru na sousední stavby. 

 Objekt byl na pozemku osazen tak, aby jeho požární odstupy nezasahovaly na 

pozemky sousedících staveb. Odstupové vzdálenosti vyhovují požadavkům vyhlášky č. 

23/2008 Sb.. 

 

• Evakuace osob a zvířat. 

 V případě požáru je možno z přízemí objektu unikat dveřmi, nebo francouzskými okny 

přímo na pozemek, ze 2.NP po schodišti dveřmi do venkovního prostoru. Celý objekt je 

navržen tak, aby byl v případě požáru zajištěn dostatek času k evakuaci osob a zvířat. Toto 

přímo souvisí s prvním odstavcem této části. Únikové cesty vyhovují požadavkům vyhlášky č. 

23/2008 Sb.. 

 

• Umožnění zásahu hasičských jednotek. 

 Přístup zasahujících jednotek je zajištěn z místní zpevněné komunikace na jihovýchod 

i na jihozápad od objektu. Vnitřní odběrné místo požární vody bude zřízeno v 1.NP na chodbě 

pod schodištěm. Zařízení pro protipožární zásah vyhovují požadavkům vyhlášky č. 268/2011 

Sb.. 
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4.8) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 
provedení; 

• Obvodové zdivo. 

POROTHERM 44 EKO+ Profi P8 
Technické údaje 

Cihly: 
Rozměry d/š/v 248x440x249 mm 
Rovinnost ložných ploch 0,3 mm 
Rovnoběžnost rovin ložných ploch 0,6 mm 
Skupina zdících prvků 3 
Objemová hmotnost prvku 640 kg/m3 
Hmotnost cca 17,4 kg/ks 
Pevnost v tlaku (kat. I) 8 N/mm2 
Nasákavost NPD 
Mrazuvzdornost NPD (F0) 
Obsah aktivních rozpust. solí NPD (S0) 
Rozměrová stabilita  NPD 
Přídržnost 0,30 N/mm2 
Reakce na oheň Třída A1 

Zdivo: 
Tloušťka 440 mm 
Spotřeba cihel 16 ks/m2 
 36,4 ks/m3 
Spotřeba malty pro tenké spáry 3,1 l/m2 
 7,0 l/m3 
Charakteristická pevnost v tlaku fk zdiva 2,37 Mpa 
Součinitel přetvárnosti KE zdiva 1000 
Třída reakce na oheň A 1 - nehořlavé 
Požární odolnost REI 180 DP1 
Měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c = 1000 J/kg  
Faktor difúzního odporu μ = 5/10  
Směrná pracnost zdění cca 0,98 hod/m2 
 cca 2,23 hod/m3 
NPD – není stanoven žádný požadavek  [33] 

Tabulka č. : 2 – jakost materiálu POROTHERM 44 EKO+ Profi 



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
„Diplomová práce“ 

 

59 
 

 
POROTHERM 30 Profi P15 

Technické údaje 
CIHLY: 

Rozměry d/š/v 247x300x249 mm 
Rovinnost ložných ploch 0,3 mm 
Rovnoběžnost rovin ložných ploch 0,6 mm 
Skupina zdících prvků 2 
Objemová hmotnost prvku 800 – 850 kg/m3 
Hmotnost max. 15,7 kg/ks 
Pevnost v tlaku (kat. I) 15 N/mm2 
Nasákavost NPD 
Mrazuvzdornost NPD (F0) 
Obsah aktivních rozpust. solí NPD (S0) 
Rozměrová stabilita  NPD 
Přídržnost 0,30 N/mm2 
Reakce na oheň Třída A1 

ZDIVO: 
Tloušťka 300 mm 
Spotřeba cihel 16 ks/m2 
 53,3 ks/m3 
Spotřeba malty pro tenké spáry 2,1 l/m2 
 7,0 l/m3 
Charakteristická pevnost v tlaku fk zdiva 5,15 Mpa 
Součinitel přetvárnosti KE zdiva 1000 
Třída reakce na oheň A 1 - nehořlavé 
Požární odolnost REI 180 DP1 
Měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva C = 1000 J/kg  
Faktor difúzního odporu μ = 5/10  
Směrná pracnost zdění cca 0,70 hod/m2 
 cca 2,35 hod/m3 

NPD – není stanoven žádný požadavek [33] 
Tabulka č. : 3 – jakost materiálu POROTHERM 30 Profi 
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• Vnitřní nosné zdivo. 

 

POROTHERM 17,5 Profi P10 
Technické údaje 

CIHLY: 
Rozměry d/š/v 372x175x249 mm 
Rovinnost ložných ploch 0,3 mm 
Rovnoběžnost rovin ložných ploch 0,6 mm 
Skupina zdících prvků 2 
Objemová hmotnost prvku 850 kg/m3 
Hmotnost cca 13,8 kg/ks 
Pevnost v tlaku (kat. I) 10 N/mm2 
Nasákavost NPD 
Mrazuvzdornost NPD (F0) 
Obsah aktivních rozpust. solí NPD (S0) 
Rozměrová stabilita  NPD 
Přídržnost 0,30 N/mm2 
Reakce na oheň Třída A1 

ZDIVO: 
Tloušťka 175 mm 
Spotřeba cihel 10,7 ks/m2 
 61,0 ks/m3 
Spotřeba malty pro tenké spáry 1,3 l/m2 
 7,0 l/m3 
Charakteristická pevnost v tlaku fk zdiva 4,21 Mpa 
Součinitel přetvárnosti KE zdiva 1000 
Třída reakce na oheň A 1 - nehořlavé 
Požární odolnost REI 120 DP1 
Měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c = 1000 J/kg  
Faktor difúzního odporu μ = 5/10  
Směrná pracnost zdění cca 0,51 hod/m2 
 cca 2,91 hod/m3 
NPD – není stanoven žádný požadavek [33] 

Tabulka č. : 4 – jakost materiálu POROTHERM 17,5 Profi 
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• Vnitřní nenosné zdivo - příčky. 

 

POROTHERM 11,5 Profi P10 
Technické údaje 

CIHLY: 
Rozměry d/š/v 497x115x249 mm 
Rovinnost ložných ploch 0,3 mm 
Rovnoběžnost rovin ložných ploch 0,6 mm 
Skupina zdících prvků 2 
Objemová hmotnost prvku 810 - 850 kg/m3 
Hmotnost max. 12,1 kg/ks 
Pevnost v tlaku (kat. I) 10 N/mm2 
Nasákavost NPD 
Mrazuvzdornost NPD (F0) 
Obsah aktivních rozpust. solí NPD (S0) 
Rozměrová stabilita  NPD 
Přídržnost 0,30 N/mm2 
Reakce na oheň Třída A1 

ZDIVO: 
Tloušťka 115 mm 
Spotřeba cihel 8 ks/m2 
Spotřeba malty pro tenké spáry 0,8 l/m2 
Třída reakce na oheň A 1 - nehořlavé 
Požární odolnost REI 180 DP1 
Měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c = 1000 J/kg  
Faktor difúzního odporu μ = 5/10  
Směrná pracnost zdění cca 0,47 hod/m2 
NPD – není stanoven žádný požadavek [33] 

Tabulka č. : 5 – jakost materiálu POROTHERM 11,5 Profi 

 

• Malta pro založení první vrstvy broušených cihel. 

POROTHERM Profi AM (Anlegemörtel) 
Technické údaje 

Třída dle ČSN EN 998-2 G 
Maximální zrnitost 2 mm 
Pevnost v tlaku ≥ 10 N/mm2 
Počáteční pevnost ve smyku ≥ 0,15 N/mm2 
Spotřeba vody max. 4 l vody/25 kg suché směsi 
Doba zpracovatelnosti cca 1 – 2 hod 
Vydatnost cca  14 l hotové malty/25 kg suché směsi 
 [33] 

Tabulka č. :6 – jakost materiálu POROTHERM Profi AM 
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• Malta pro tenké spáry. 

POROTHERM Profi 
Technické údaje 

Třída dle ČSN EN 998-2 T 
Pevnost v tlaku ≥ 10 N/mm2 
Počáteční pevnost ve smyku (podle EN 998-
2, Příloha C) ≥ 0,30 N/mm2 

Faktor difúzního odporu (tabulková hodnota 
dle EN 1745) μ = 5/20 

Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)  podle EN 998-2 Příloha B, odstavec c 
Objemová hmotnost po zatvrdnutí cca 1500 kg/m3 

Vydatnost – z 25 kg suché směsi se získá cca 20 l čerstvé malty pro nanášení válcem 
pouze pro žebra cihel 

 cca 19 l čerstvé malty pro celoplošné 
nanášení vozíkem 

Spotřeba vody 
cca 10 – 11 l záměsové vody na 25 kg suché 

směsi pro nanášení válcem pouze na žebra 
cihel 

 cca 7,5 l záměsové vody na 25 kg suché 
směsi pro celoplošné nanášení vozíkem 

Spotřeba cca 7 l čerstvé malty na 1 m3 zdiva při 
nanášení válcem pouze na žebra cihel 

 cca 12 l čerstvé malty na 1 m3 zdiva při 
celoplošném nanášení vozíkem 

Doba zpracovatelnosti cca 4 hod (při teplotě 18°C až 20°C) 
Možnost korekce cca  5 minut 
 [33] 

Tabulka č. :7 – jakost materiálu POROTHERM Profi  

 

Omítky. 

POROTHERM TO – tepelně izolační omítka pro vnější stěny 
Technické údaje 

Třída dle ČSN EN 998-1 LW 
Maximální zrnitost 2 mm 
Třída objemové hmotnosti:         Suché směsi 370 kg/m3 

Hotové směsi po zatvrdnutí 400 kg/ m3 
Pevnost v tlaku ≥ 1,5 N/mm2 
Pevnost v tahu za ohybu (28 dní) ≥ 0,6 N/mm2 
Potřeba vody max. 16 - 49 l vody/40 l suché směsi 
Doba zpracovatelnosti cca 2 hod 
Spotřeba  cca  12,5 l suché směsi/m2/cm tloušťky 
Minimální tloušťka omítky interiér - 10 mm 
 exteriér - 15 mm 
 [33] 

Tabulka č. :8 – jakost materiálu POROTHERM TO  
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POROTHERM UNIVERSAL – univerzální omítka pro vnitřní i vnější stěny 
Technické údaje 

Třída dle ČSN EN 998-1 GP 
Maximální zrnitost 0,6 mm 
Třída objemové hmotnosti:         Suché směsi 1350 kg/m3 

Hotové směsi po zatvrdnutí 1450 kg/ m3 
Pevnost v tlaku (28 dní) ≥ 2,5 N/mm2 
Pevnost v tahu za ohybu (28 dní) ≥ 1,0 N/mm2 
Potřeba vody cca 7 l vody/25 kg suché směsi 
Doba zpracovatelnosti cca 2 hod 
Spotřeba  cca  13,9 kg/m2/cm tloušťky 

Minimální tloušťka omítky jako uzavírací vrstva v exteriéru nebo 
interiéru - 5 mm 

 vnitřní jednovrstvá - 10 mm 
 [33] 

Tabulka č. :9 – jakost materiálu POROTHERM UNIVERSAL  

• Stropy. 

POROTHERM  strop 
Nosníky POT 175 až 825/902 

Technické údaje 
Cihelné tvarovky CNt-PTH, P15 160 x 60 x 250 mm 
Beton třídy C 25/30 
Výztuž BSt 500 M 
Rozměry š x v x d 160 x 175 x 1750 až 6250 mm 
 160 x 230 x 6500 až 8250 mm 

Stropní vložky MIAKO 
Technické údaje 

Třída objemové hmotnosti 800 kg/m3 
Únosnost min. (kromě doplňkových vložek) 2,3 kN 
Pevnost v tlaku P12 
Měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c = 1000 J/kg  
Faktor difúzního odporu μ = 5/10  

Stropní konstrukce 
Technické údaje 

Požární odolnost       - stropní kce bez omítek REI 120 
                                  - stropní kce s omítkou REI 180 
Směrná pracnost provádění         - tl. 210 mm cca 1,22 Nhod/m2 
                                                     - tl. 250 mm cca 1,27 Nhod/m2 
                                                     - tl. 290 mm cca 1,31 Nhod/m2 
 [33] 

Tabulka č. :10 – jakost materiálu POROTHERM strop  
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POROTHERM Věncovka VT 8 
Technické údaje 

Rozměry  497 x 80 x 195 mm 
 497 x 80 x 238 mm 
 497 x 80 x 275 mm 
Objemová hmotnost 800 až 1000 kg/m3 
Hmotnosti                                     - VT 8/19,5 6,2 a 7,8 kg/ks 
                                                      - VT 8/23,8 7,6 a 9,5 kg/ks 
                                                      - VT 8/27,5 8,7 a 10,9 kg/ks 
Pevnost v tlaku 15/12 N/mm2 
Spotřeba cihel 2 ks/m 
 [33] 

Tabulka č. :11 – jakost materiálu POROTHERM Věncovka VT8 

• Překlady. 

POROTHERM Překlad 7 
Technické údaje 

Cihelné tvarovky UZ 238/70 
Beton třídy C 25/30 
Výztuž KARI drát (W) BSt 500 A 
Rozměry š x v x d 70 x 238 x 1000 až 3500 mm 
Hmotnost na jednotku plochy 137 až 151 kg/m2 
Součinitel tepelné vodivosti λequ = 1,00 W/(m K) 
Technické označení PTH překlad 7 – 100 až 350 
Minimální délka uložení - do délky 1750 mm 125 mm 
                                - délky 2000 až 2250 mm 200 mm 
                                            - 2500 mm a delší 250 mm 
Požární odolnost                   - reakce na oheň A 1 - nehořlavé 
                                 - neomítnutých překladů R 60 DP1 
                                     - omítnutých překladů R 90 DP1 
 [33] 

Tabulka č. :12 – jakost materiálu POROTHERM Překlad 7 
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POROTHERM Překlad 11,5 
Technické údaje 

Cihelné tvarovky UZ 115/71 – 250 
Beton třídy C 25/30 
Výztuž 10 505 nebo BSt 500 S 
Rozměry š x v x d 115 x 145 x 71 x 1000 až 2750 mm 
Hmotnost na jednotku plochy 197 až 211 kg/m2 
Hmotnost cca 17 kg/m 
Součinitel tepelné vodivosti λequ = 0,73 W/(m K) 
Technické označení PTH překlad 11,5 – 1000 až 2750 
Minimální délka uložení 120 mm 
Požární odolnost                   - reakce na oheň A 1 - nehořlavé 
                                     - omítnutých překladů R 90 DP1 
 [33] 

Tabulka č. :13 – jakost materiálu POROTHERM Překlad 11.5 
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• Tepelné izolace 

STYROTHERM PLUS 100 
Typ Pěnový polystyrén styrotherm plus 100 

Základní charakteristiky a vlastnosti 
Reakce na oheň E 
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Hoření postupujícím žhnutím NPD 
Propustnost vody Nasákavost: WL(P)0,5 
Uvolňování nebezpečných látek do 
vnitřního prostředí NPD 

Index vzduchové neprůzvučnosti NPD 
Index zvukové pohltivosti NPD 
Index kročejové neprůzvučnosti (pro 
podlahy) NPD 

Tepelný odpor 
Tloušťka 

[mm] 
λD 

[W/(m K)] RD  [m2 K/W] 

80  0,031  2,55 
Propustnost vodní páry Max. 70 

Pevnost v tlaku  
Napětí v tlaku při 10% stlačení: CS(10)100 

Deformace při určených podmínkách teploty a 
zatížení tlakem: DLT(1)5 

Pevnost v tahu/ ohybu Pevnost v ohybu: BS 150 
 Pevnost v tahu kolmo k rovině desky: TR150 

Stálost tepelného odporu při působení 
tepla, vlivu počasí, stárnutí/degradace 

Tepelný odpor RD = 2,55  
Součinitel tepelné vodivosti λD = 0,031 

Stálost charakteristik: NPD 

Stabilita pevnosti v tlaku při stárnutí/ 
degradaci 

Dotvarování tlakem: NPD 
Odolnost při střídavém zmrazování a 

rozmrazování: NPD 
Dlouhodobé zmenšení tloušťky: NPD 

Délka desky 1000 mm 
Šířka desky 500 mm 
Maximální rozměry 5000 x 1200 x 1000 mm 

Třída tolerance rozměrů 

Délka: L2 - ± 2 mm 
Šířka: W2 - ± 2 mm 

Tloušťka: T2 - ± 1 mm 
Pravoúhlost: S2 - ± 2 mm/1000 mm 

Rovinnost: P4 - ± 3 mm 

Stálost tepelného odporu při působení 
tepla, vlivu počasí, stárnutí/ degradace 

Rozměrová stabilita při určených podmínkách 
teploty a relativní vlhkosti vzduchu: DS(70,-) 1 

Rozměrová stabilita: DS(N) 2 
Deformace při určených podmínkách teploty a 

zatížení tlakem: DLT(1) 5 
NPD – není stanoven žádný požadavek [36] 

Tabulka č. :14 – jakost materiálu STYROTHERM PLUS 100 
 



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
„Diplomová práce“ 

 

67 
 

 

STYROFLOOR 70 T5 
Typ Pěnový polystyrén styrofloor 70 T5 

Základní charakteristiky a vlastnosti 
Reakce na oheň E 
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Hoření postupujícím žhnutím NPD 
Propustnost vody Nasákavost: NPD 
Uvolňování nebezpečných látek do 
vnitřního prostředí NPD 

Index vzduchové neprůzvučnosti NPD 
Index zvukové pohltivosti NPD 

Index kročejové neprůzvučnosti (pro 
podlahu) 

Tloušťka [mm] Dynamická 
tuhost 

Stlačitelnos
t c 

40 SD40 CP3 

Tepelný odpor 
Tloušťka 

[mm] 
λD 

[W/(m K)] RD  [m2 K/W] 

40  0,039  1,00 
Propustnost vodní páry NPD 

Pevnost v tlaku  
Napětí v tlaku při 10% stlačení: NPD 

Deformace při určených podmínkách teploty a 
zatížení tlakem: NPD 

Pevnost v tahu/ ohybu Pevnost v ohybu: NPD 
 Pevnost v tahu kolmo k rovině desky: NPD 

Stálost tepelného odporu při působení 
tepla, vlivu počasí, stárnutí/degradace 

Tepelný odpor RD = 1,00  
Součinitel tepelné vodivosti λD = 0,039 

Stálost charakteristik: NPD 

Stabilita pevnosti v tlaku při stárnutí/ 
degradaci 

Dotvarování tlakem: NPD 
Odolnost při střídavém zmrazování a 

rozmrazování: NPD 
Dlouhodobé zmenšení tloušťky: NPD 

Délka desky 1000 mm 
Šířka desky 500 mm 

Třída tolerance rozměrů 

Délka: L1 - ± 0,6 % nebo ± 3 mm 
Šířka: W1 - ± 0,6 % nebo ± 3 mm 

Tloušťka: T1 - ± 2 mm 
Pravoúhlost: S1 - ± 5 mm/1000 mm 

Rovinnost: P3 - ± 10 mm 
Stálost tepelného odporu při působení 
tepla, vlivu počasí, stárnutí/ degradace Rozměrová stabilita: DS(N) 5 

NPD – není stanoven žádný požadavek [36] 

Tabulka č. 15 – jakost materiálu STYROFLOOR 70 T5 
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STYRO-SD 
Typ Pěnový polystyrén styro SD 

Základní charakteristiky a vlastnosti 
Reakce na oheň E 
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Hoření postupujícím žhnutím NPD 
Propustnost vody Nasákavost: WL(P) 0,5 
Uvolňování nebezpečných látek do 
vnitřního prostředí NPD 

Index vzduchové neprůzvučnosti NPD 
Index zvukové pohltivosti NPD 
Index kročejové neprůzvučnosti (pro 
podlahy) NPD 

Tepelný odpor 
Tloušťka 

[mm] 
λD 

[W/(m K)] RD  [m2 K/W] 

80  0,034  2,350 
Propustnost vodní páry  max. 100 (-) 

Pevnost v tlaku  
Napětí v tlaku při 10% stlačení: CS(10) 200 

Deformace při určených podmínkách teploty a 
zatížení tlakem: NPD 

Pevnost v tahu/ ohybu Pevnost v ohybu: BS 250 
 Pevnost v tahu kolmo k rovině desky: NPD 

Stálost tepelného odporu při působení 
tepla, vlivu počasí, stárnutí/degradace 

Tepelný odpor RD = 2,90  
Součinitel tepelné vodivosti λD = 0,034 

Stálost charakteristik: NPD 

Stabilita pevnosti v tlaku při stárnutí/ 
degradaci 

Dotvarování tlakem: NPD 
Odolnost při střídavém zmrazování a 

rozmrazování: NPD 
Dlouhodobé zmenšení tloušťky: NPD 

Délka desky 1000 mm 
Šířka desky 500 mm 

Třída tolerance rozměrů 

Délka: L2 - ± 2 mm 
Šířka: W2 - ± 2 mm 

Tloušťka: T1 - ± 2 mm 
Pravoúhlost: S2 - ± 2 mm/1000 mm 

Rovinnost: P4 - ± 5 mm 

Stálost tepelného odporu při působení 
tepla, vlivu počasí, stárnutí/ degradace 

Rozměrová stabilita při určených podmínkách 
teploty a relativní vlhkosti vzduchu: DS(70,-) 1 

Rozměrová stabilita: DS(N) 2 
NPD – není stanoven žádný požadavek [36] 

Tabulka č. 16 – jakost materiálu STYRO-SD 
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Isover DOMO  

Označení Tloušťka 
[mm] 

Rozměry 
[mm] 

Balení 
[m2] 

MPS  
[m2] 

Deklarovaný 
tepelná odpor 
RD  [m2 K/W]  

Isover DOMO 10 100 7500 x 1200 9,00 216,0 2,55 
Isomer DOMO 16 160 5000 x 1200 6,00 144,0 4,10 

Technické parametry 
Parametr  Jednotka  Hodnota  Norma  
Tepelné vlastnosti: 
Soubor podmínek pro deklarované hodnoty 
I(10 °C) a (udry) 

- - ČSN EN ISO 10456 

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD W m-1 K-1 0,039 ČSN EN 12667 
Měrná tepelná kapacita c J kg-1 K-1 840 ČSN 73 0540-3 
Mechanické vlastnosti: 

Charakteristická hodnota zatížení kN m-3 0,12 ČSN EN 1991-1-1 
ČSN EN 1990 

Protipožární vlastnosti: 
Reakce na oheň - A1 ČSN EN 13501-1 
Maximální teplota použití °C 200 - 
Bod tání tt °C < 1000 DIN 4102 díl 17 
Ostatní  vlastnosti: 
Měrný odpor proti proudění vzduchu AFr kPa s m-2 ≥ 5 ČSN EN 29053 
Propustnost pro 
vodní páru 

Faktor difuzního 
odporu (μ) MU - 1 ČSN EN 12086 

NPD – není stanoven žádný požadavek [37] 

Tabulka č. 17 – jakost materiálu ISOVER DOMO 
 

• Výplně otvorů 

- plastový, minimálně 5-ti komorový systém o stavební hloubce min. 70 mm, součinitel 

prostupu tepla U rámu a křídla = Uf ≤ 1,1 (1) (W.m-2.K-1) včetně výztuže, síla stěny plastu 

u rámu a křídla min. 3mm a celoobvodovou ocelovou pozinkovanou uzavřenou výztuhu, 

součinitel prostupu celého okna Un = Uw ≤ 1,2 (2)  (W.m-2.K-1). 

- profily musí být vyrobeny z prvoplastu. 

- hodnota Uf musí být doložena certifikátem notifikované osoby. 

- hodnota Un musí být doložena výpočtem pro jednotlivé pozice zakázky. 

- hodnota Uw musí být doložena certifikátem notifikované osoby. 

- při výměně parapetu v interiéru nepoužívat polystyrén při případném vyrovnávání 

podkladů. 
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- zasklení – izolační dvojsklo 4 -16 -4 s hodnotou Ug = 1,1 (W.m-2.K-1) , bude použit 

plastový  distanční  rámeček,  zasklení  musí  být  v souladu  s  ČSN 73 0530 - 2 a dle 

ČSN 73 0580. 

 

-Ostatní. 

Při stavbě bude použit pouze ten stavební materiál, který má platné certifikáty a vyhovuje 

dle vyhlášky č. 502/2006 Sb.. 

 

 

4.9) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí; 

 

 Pro návrh a stavbu objektu polyfunkčního domu jsou použity běžné technologické 

postupy. Jsou zde použity standardní materiály a klasické spojovací prvky. Nejsou kladeny 

žádné zvláštní požadavky na provádění a jakost konstrukcí. 

 

 

4.10)  Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby 

  – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele; 

 

 Stavba je nevýrobního charakteru. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

se ve stavbě nevyskytují. Výrobní a dílenské dokumentace nebudou požadovány. 

 

 

4.11)  Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; 

 

Má-li být nějaká dílčí část nebo celá konstrukce zakryta vyzve zhotovitel stavby 

objednatele ke kontrole. Jedná se především o kontrolu těchto konstrukcí: 
 

- základové spáry před betonáží či zásypem,  

- všechny výkopy před pokládkou potrubí, kabelů a pod., 
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- veškeré inženýrské sítě před provedením obsypů a následně záhozů rýh, 

- izolace proti vodě, proti vlhkosti, tepelné izolace, parozábrany, včetně střešních 

krytin,  

- veškeré povrchy před kladením izolací nebo dalších vrstev, před nátěry, 

- všechny instalace před jejich zazděním, či jiným zakrytím, 

- betonové, zděné, ocelové a dřevěné nosné konstrukce, 

- všechny výztuže 

 

 

 4.12)  Výpis použitých norem; 

 

• zákon č. 350/2012 – kterým se mění zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, a některých souvisejících 

zákonů. 

• vyhláška č. 268/2009 Sb. – o technických požadavcích na stavby.    [2] 

• ČSN 73 0540 – 2 – Tepelná ochrana budov.      [5] 

• ČSN EN ISO 13788 Tepelně vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků 

– Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř 

konstrukce - Výpočtové metody (2006).       [6] 

• ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí (2008/3).    [7] 

• ČSN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti 

stavebních výrobků – požadavky.      [8] 

• ČSN 73 1901 Navrhování střech - základní ustanovení.    [9] 

• ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty.   [10] 

• ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení.   [11] 

• ČSN 73 0821 ED.2 - Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí.  

[12] 

• ČSN 73 0822 - Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních 

hmot.           [13] 

• ČSN 73 0834 - Požární bezpečnost staveb - Změny staveb.    [14] 

• ČSN ISO 129-1 Technické výkresy.       [15] 

• ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části.  [16] 
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• ČSN EN ISO 7519 - Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla 

zobrazování ve výkresech stavební části a výkresech sestavy dílců.   [17] 

• ČSN EN 1990 - Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.    [18] 

• ČSN EN 1991-1-3 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení 

sněhem.           [19] 

• ČSN EN 1991-1-4 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení 

větrem.           [20] 

• ČSN P ENV 1991-2-4 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - č. 2-4 - Zatížení 

konstrukcí - Zatížení větrem (srpen 1997).      [21] 

• ČSN 73 3050: Třídění hornin podle tříd těžitelnosti, rozpojování a odebírání   [22] 

• ŠÁLA Jiří, KEIM Lubomír, SVOBODA Zbyněk, TYWONIAK Jan – Tepelná ochrana 

budov (komentář k ČSN 73 0540) [5], Expodata-didot, Výstaviště 1, Brno, Praha 2008, 

ISBN 978-80-87093-30-6. 

• Zákon 309/2006 Sb. O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci).          [23] 

• 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.   [24] 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi.       [25] 

• Energetický audit zpracovaný firmou E - KONCEPT, s.r.o. - Ing. Tomáš Vanický, Husova 

č.p. 86, 561 01 Choceň 

• Požárně bezpečnostní řešení zpracoval Emil Faltejsek, Horní Třešňovec 104, 563 01  

 

 

 

 

 

 

 

 



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
„Diplomová práce“ 

 

73 
 

akce: Polyfunkční dům na p.p.č. 224/45, k.ú. Letohrad 

investor: Ing. Roman Hrubý, Žižkova 19, Letohrad 561 51 

stupeň: PD pro provádění stavby 

Zodp. projektant: Bc. Pavla Pawerová 

 

Technická zpráva  

zařízení staveniště 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
„Diplomová práce“ 

 

74 
 

5) ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 5.1) Úvod 

Tato technická zpráva slouží jako nedílná součást výkresu č. 13 „Zařízení staveniště“. 

 

  5.1.1) Identifikační údaje  

 

Název stavby:  Polyfunkční dům na p.p.č. 224/45, k.ú. Letohrad 

Druh stavby:  novostavba polyfunkčního objektu 

Místo stavby:  k.ú. Letohrad 680 664 - p.p.č. 224/45 

Okres:   Ústí nad Orlicí 

Kraj:   Pardubický 

Stupeň:  Projekt pro realizaci stavby 

Stavebník:  Ing. Roman Hrubý, Žižkova 19, Letohrad 561 51 

Vypracoval:   Bc. Pavla Pawerová, Jamné nad Orlicí 226, 561 65 Jamné nad Orlicí 

Zhotovitel:   bude vybrán na základě výběrového řízení 

 

  5.1.2) Stručná charakteristika stavby 

 

 Jedná se o polyfunkční objekt s obytnými prostory, podnikatelskými prostory a 7 

garážemi. Objekt je nepodsklepený se 2 nadzemními podlažími. Zastřešení tvoří sedlová, 

pultová a plochá střecha. 

 Přístup k pozemku po stávající příjezdové komunikaci na p.p.č. 374/38. Vstupy do 

objektu jsou navrženy chodníky z betonové dlažby. Hlavní vchod do obytné části objektu je 

z jihozápadní strany, vstup do kancelářských prostor je z jihovýchodní strany. 

 

 Obestavěný prostor:   1819,22 m3 

 Zastavěná plocha novostavba:   334,86 m2 

 Zastavěná plocha zpevněné plochy:   178,18 m2 

 Zastavěná plocha CELKEM:    513,04 m2 
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 Způsob provozu: Obytné prostory – celodenní 

    Kancelářské prostory – 8mi hodinová denní pracovní doba 

    Garáže 

 

 Počet obyvatel: Obytné prostory – 10 osoby (4 + 4 v BJ + 2 v garsoniéře) 

    Kancelářské prostory – 4 osoby 

 

 

 5.2) Požadavky na zařízení staveniště 

 

• plynulost skladování materiálů 

• umístění strojů  

• rozmístění výroben 

• staveništní komunikace 

• sociální zázemí  

• umístění administrativy staveniště 

 

 

 5.3) Charakteristika staveniště: 

 

  5.3.1) situování staveniště, informace o dotčených pozemcích 

 

 Pozemek pro stavbu polyfunkčního objektu se nachází v obci Letohrad, v části 

nazývané na Sádkách. Dotčený pozemek je umístěn do oblasti se smíšenou zástavbou. 

V územním plánu je tato plocha označena jako živnosti, kombinované prvky. Na těchto 

plochách je umožněna výstavba zařízení tohoto druhu tvoří. Po jihovýchodní hranici parcely 

vede místní komunikace. Komunikace slouží jako příjezdová k parkovišti nákupního střediska 

na sousedním pozemku.  

 

Pozemek pro výstavbu polyfunkčního objektu se nachází na pozemkové parcele č. 

224/45 v k.ú. Letohrad.  
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 Na pozemku se nenachází žádná vzrostlá zeleň. 

  5.3.2) charakteristika, popis prostoru staveniště 

 

 Pozemek je rovinatý. Většinu povrchu tvoří zatravněné plochy.  

 

 Na pozemku se nenachází vzrostlá zeleň. 

 

 Staveniště bude v první řadě oploceno souvisle plotem do výšky 1,8 m. 

 

 

  5.3.3) informace o stávajících podzemních, nadzemních vedeních, ochranná 

    pásma 

 

 Na parcele bude zbudována nová přípojka vody, které bude zakončena v provizorní 

staveništní šachtě. Odtud bude provedeno propojení se staveništním objektem WC a 

umyvárnou pro potřeby zařízení staveniště. Kanalizační potrubí bude zakončeno v kanalizační 

šachtě a propojeno též se staveništním objektem WC a umyvárnou pro potřeby zařízení 

staveniště. Nová elektropřípojka bude zakončena ve staveništním rozvaděči, umístěným na 

severovýchodní hranici pozemkové parcely. 

 

 

  5.3.4) stručný popis stávají vzrostlé zeleně 

 

 Na pozemku se nenachází žádná vzrostlá zeleň. 

 

 

  5.3.5) informace – dle potřeby o místních klimatických podmínkách. 

 

 Stavební parcela se nachází ve východních Čechách, kraj Pardubický, okres Ústí nad 

Orlicí. Typ krajiny je normální. Podle ČSN EN 1991-1-3-Z1 [19] spadá do sněhové oblasti 
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číslo III. Podle ČSN EN 1991-1-4 [20] se stavby nachází ve IV. Větrné oblasti a patří do III. 

kategorie podle okolního terénu. 

 

 

 5.4) Stanovení (posouzení) velikosti staveniště (vymezení ploch, potřebných pro 

 vybudování objektů  zařízení staveniště včetně skladovacích a montážních  ploch 

 (uzavřené prostory, klimatizované, neklimatizované, přístřešky,  nezpevněné 

a zpevněné volné ploché atd.) 

 

  5.4.1) stanovení velikosti ploch 

 

 Zastavěná plocha novostavba:   334,86 m2 

 Zpevněné plochy:              178,18 m2  

Plocha stavební parcely:  1548,21 m2 

 Plocha staveniště:   1535,83 m2 

 

 

  5.4.2) stanovení způsobu využití ploch 

 

 Parcela č. 224/45 určená ke stavbě polyfunkčního objektu je v KN vedena jako trvalý 

travní porost.  Přístup ke staveništi je po stávající příjezdové komunikaci p.p.č. 224/38. 

Staveništní plochy jsou zatravněny a v případě tvorby bláta na těchto plochách se plochy 

vyspraví štěrkem frakce 16/32mm nebo 32/63mm, případně se vytvoří cesta ze silničních 

železobetonových panelů.  

 

 

  5.4.3) návrh hospodaření s materiály – humus, vytěžená zemina apod. 

 

 Humusový výkopek bude ukládán na dočasnou mezideponii na vedlejší parcele č. 

224/22 (po dohodě s jejím majitelem) a bude použit k zásypům a terénním úpravám kolem 

objektu.  Přebytečná a vytěžená zemina bude ukládána na přistavený vůz a bude průběžně 

odvážena na nejbližší vhodnou povolenou skládku.  
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 5.5) Kapacita a využití objektů dosavadních nebo nově budovaných pro účely 

  zařízení staveniště 

 

 Zařízení staveniště bude minimální. Bude tvořeno šatnou, kontejnerem typu C3V. 

Šatna bude současně sloužit pracovníkům jako denní místnost. Další buňku tvoří kancelář 

stavbyvedoucího, která bude zároveň i ohlašovnou požárů a úrazů. Dále zde bude umístěno 

sociální zařízení pro pracovníky – WC s umyvárnou kontejner typ C3S 10. Tento kontejner 

obsahuje 2 x WC, 2x pisoár, 2x sprchový kout a 5x umyvadlo. Kontejner je vybaven vlastním 

ohřevem vody.  

 

Pro skladování drobného nářadí zde bude umístěn kontejner typu ZL2-20v.  

 

V prostoru staveniště bude umístěn: zásobník suché maltové směsi a stavební výtah. 

Dále zde jsou vyhrazeny 2 x skladovací prostory pro zdící prvky, sklad bednění a lešení. 

Materiál bude nutné navážet po částech – dle kapacity skladovacích prostor. Pro skladování 

odpadů je na staveništi vyhrazen prostor v západním rohu parcely. Odpad bude skladován 

v igelitových pytlích a každý den likvidován, nebo v připravených kontejnerech.  

 

 

 5.6) Dočasné objekty potřebné pro výstavbu 

 

 4 buňky – popis viz. odstavec č. 5. 

 

 

 5.7) Zajištění přívodu vody a energií ke staveništi, napojení kanalizace do 

  objektů zařízení staveniště, odvodnění staveniště, napojení na telefon 
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 V rámci zemních prací budou vybudovány přípojky inženýrských sítí dle projektu 

TZB, které budou do kolaudace stavby sloužit jako přípojné body pro zařízení staveniště a po 

ukončení stavby budou přehlášeny na objednatele. 

 

 Bude zbudována nová přípojka vody, které bude zakončena v provizorní staveništní 

šachtě. Odtud bude provedeno propojení se staveništním objektem WC a umyvárnou a 

kanceláří stavbyvedoucího pro potřeby zařízení staveniště. Kanalizační potrubí bude 

zakončeno v kanalizační šachtě a propojeno též se staveništním objektem WC a umyvárnou 

pro potřeby zařízení staveniště. Nová elektropřípojka bude zakončena ve staveništním 

rozvaděči, umístěným na severovýchodní hranici pozemkové parcely. 

 

 

  5.7.1) stanovení způsobu napojení, měření energií 

 

 Elektrická energie:                        

Nasazení stavebních mechanizmů mající nárok na elektrický proud: 

stroje, zařízení  příkon kW max. počet 
ks 

celkový 
příkon kW 

koeficient 
součas- 

nosti 

max. 
soudobý 

příkon  kW 

svářečka 5,0 1 5,0 0,5 2,5 
kalové čerpadlo 2,0 1 2,0 0,5 1,0 
ponorný vibrátor 1,4 2 2,8 0,5 1,4 
okružní pila 4,0 1 4,0 0,5 2,0 
rozbruska ruční 1,2 2 2,4 0,5 1,2 
řezačka na dlažbu 1,5 2 3,0 0,5 1,5 
elektrická bruska ruční 1,2 2 2,4 0,5 1,2 
okružní pila ruční 1,2 2 2,4 0,5 1,2 
bourací a vrtací kladivo 1,0 2 2,0 0,5 1,0 
vrtačky 0,8 2 1,6 0,5 0,8 
stavební vrátek 1,9 1 1,9 0,5 1,0 
osvětlení staveniště + objektů       6,0 
vytápění kanc., šaten, soc. zařízení – 3 buňky     8,0 
ohřev TUV     3,0 
celkový příkon     31,80 kW 

Tabulka č. 18 Výpočet elektrické energie staveniště 
 

 

  5.7.2. stanovení množství potřebné vody energií 
 

http://www.brixton-catering.cz/
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 Voda: 

Pro stavbu se předpokládá následující spotřeba vody (na 8 hodin práce):  

Qden … spotřeba vody v l/s 

kn … koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

t … doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 

Pitná voda: 

Qden 5 x 60 l = 300 l 

Užitková voda: 

Qden technologická potřeba  8000 l 

 Qden mytí automobilů     500 l 

 

Qcelkem = (Qden * kn) / t * 3600 = (300 * 3 + 8000 * 1,6 + 500 * 2) / 8 * 3600 = 0,51 l/s        (3) 

Qcelkem =  0,51 l/s 

 

Pro dočasné vodovodní potrubí stačí potrubí ø 20 mm. 

 

 

 5.8) Údaje o dopravních trasách pro přesun rozhodujících dodávek a  

  materiálů 

 

  5.8.1) návrh dopravních tras včetně stanovení rozsahu a způsobu  

   provedení případných úprav těchto tras 

 

 Dopravní trasy pro zásobování stavby materiálem závisí na zvyklostech realizační 

firmy. V této fázi projektu lze dopravní trasy určit pouze přibližně.  

 

 Nejbližší stavebniny se nachází 0,7 km od místa stavby – Staker stavebniny, Orlická 

Kasárna 1491, Žamberk. Dopravní trasa je navržena po následujících komunikacích: Čs. 

Armády, Zámecká (Jablonné nad Orlicí), silnice I. třídy číslo 11 – Šedivec, odbočka na silnici 

II. třídy č. 360, Šedivská – Letohrad, odbočka na obecní komunikaci, ulice Mírová. 
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 Nejbližší skládka zeminy a stavební sutě se nachází v ulici Za Nádražím, Letohrad a je 

vzdálena 0,7 km. Zemina bude odvezena firmou Technické služby Letohrad s.r.o.. Dopravní 

trasa je navržena po následujících komunikacích: silnici II. třídy č. 360, Šedivská – Za 

Nádražím. 

 

Na staveništi bude jeden vjezd situovaný dle výkresu zařízení staveniště. Hlavní brána 

bude umístěna na jihozápadní straně staveniště.  

 

V případě, že zhotovitel stavby vybere jiné subdodavatele, bude nová dopravní trasa 

upravena a projednána s příslušným dotčeným orgánem státní správy – odbor dopravy 

Žamberk. 

 

Před započetím stavebních prací bude prověřena únosnost přilehlých komunikací na 

předpokládanou staveništní dopravu. 

 

 

  5.8.2. zásady vnitrostaveništní dopravy 

 

Pro minimální omezení provozu lze stavbu realizovat po částečných úsecích. 

 

Po dobu vykládání a nakládání materiálu bude na části místní komunikace na p.p.č. 

224/38 provedena uzavírka. U zmíněné místní komunikace se jedná o slepou ulici a není 

nutné navrhovat objízdné trasy. 

 

Na veřejných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm bude dodavatelem 

zajištěno označení a základní podmínky pro bezpečný pohyb osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

 

 

  5.8.3) zabezpečení vertikální dopravy – návrh jeřábů, staveništních  

   výtahů apod. 
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 Po dobu hrubé stavby bude horizontální komunikace zabezpečena pomocí UNC 080, 

které bude přesouvat veškeré větší množství materiálů po staveništi. 

 

 Pro vertikální komunikaci bude sloužit stavební výtah GEDA 500 Z nebo 500Z/ZP , 

který bude umístěn dle výkresu „Zařízení staveniště“ před hlavní bránou na staveništi. 

  

Pro přesun těžkých materiálů na místo osazení (např. stropních nosníků a vazníků) 

bude dle jednotlivých technologických předpisů vždy na stavbu přizván autojeřáb. Je navržen 

automobilní jeřáb AD 16 na podvozku TATRA 138 s dosahem 19,0 m.  

 

 5.9) Předpokládaný počet pracovníků při výstavbě a jejich sociální  

  Zabezpečení 

 

  5.9.1) návrh počtu pracovníků potřebných při výstavbě, stanovení 

jejich   časového nárůstu a úbytku, dle dodavatelského zabezpečení je 

  nutno stanovit návrh počtu pracovníků pro každého zhotovitele 

 

 Při stavbě objektu, při zednických pracích by mělo na stavbě pracovat cca max. 5 

pracovníků současně. S větším počtem pracovníků na stavbě se nepočítá. Žádný nárůst se 

neuvažuje. 

 

 

  5.9.2) stanovit návrh počtu pracovníků pro každého zhotovitele 

   uvažuje se s maximálním počtem 5 pracovníků současně za jednoho 

   zhotovitele. Na stavbě bude v jeden okamžik pouze jeden zhotovitel. 

  

 

  5.9.3) návrh v zabezpečení sociálního zařízení staveniště, kanceláří apod. 

   v případě většího počtu dodavatelů společného zařízení staveniště. 
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 Šatny, sklady a sociální zařízení budou zřízeny v mobilních buňkách. Mobilní 

kontejner pro šatny bude složit též jako denní místnost. Stravování je možné v některých 

z provozoven veřejného stravování v blízkém okolí. 

 

 

 5.10) Podmínky a nároky na provádění staveb, lhůty a termíny výstavby 

 

 Investor předpokládá zahájení stavby v 04/2014 a dokončení polyfunkčního objektu v 

zimě roku 2014. Odhadovaná délka výstavby je 8 měsíců. Doba dočasnosti zařízení staveniště 

bude totožná, tudíž 8 měsíců od vydání stavebního povolení k umístění stavby. 

 

 

 

 5.11) Údaje o zvláštních opatřeních při provádění stavby, popř. o způsobu  

  provádění vyžadujícím bezpečnostní opatření 

 

 Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanizmy v dobrém 

technickém stavu. Hlučnost strojů nebude nepřekračovat hodnoty stanovené v technickém 

osvědčení. Při provozu strojů, kde nelze snížit hluk na hodnoty stanovené hygienickými 

předpisy, bude nutno zabezpečit ochranu pasivní. Všechny stacionární zařízení, jako brusky, 

okružní pily, případně kompresory, budou umístěny do ochranného objektu.   Pro možné 

posouzení hluku ze stavební činnosti můžeme realizaci stavby členit na fáze, které budou své 

okolí nejvíce zatěžovat hlukem a k jednotlivým fázím přiřadit předpokládané použití 

mechanizmů. 

 

 

  5.11.1)  přehled základních bezpečnostních předpisů 

 

 Při stavebních pracích budou dodrženy příslušné platné normy ČSN, předpisy o 

bezpečnosti práce a předpisy o ochraně zdraví pracujících ve stavebnictví, a jiné bezpečnostní 

předpisy. Budou dodržena všechna technologická pravidla. 
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  5.11.2)  bezpečnostní opatření při provádění výkopových prací, 

    zejména při křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi 

 

 Výkopy a zábrany při vjezdech do uzavřených úseků budou řádně označeny a 

zabezpečeny.  Před započetím výkopových prací budou všechny stávající inženýrské sítě 

vytyčeny. 

 

 

  5.11.3)  návrh opatření při nutnosti uzavírek komunikací 

 

 Uzavírky se neuvažují. Je uvažována pouze uzavírka části místní komunikace na p.p.č. 

224/38 po dobu vykládky a nakládky materiálu 

. 

  5.11.4)  způsob koordinace s ostatní výstavbou v dotčeném prostoru 

 

 Neuvažuje se. 

 

 

  5.11.5)  způsob oplocení staveniště 

 

 Staveniště bude oploceno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu nepovolených osob, vč. 

označení bezpečnostní značkou. Staveniště bude dle volby opatřeno stálým plotem do výšky 

1,8 m. 

 

 Vjezd a výjezd ze staveniště bude označen dopravními značkami. 

 

 

  5.11.6)  způsob zabezpečení společného provozu vlastníka, uživatele, 

    resp. provozovatele a zhotovitele. 

 

 Zvláštní zabezpečení společného provozu se neuvažuje.  



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
„Diplomová práce“ 

 

85 
 

 

 

 5.12) Vliv provádění stavby na životní prostředí a způsob omezení nebo  

  vyloučení nežádoucích vlivů 

 

  5.12.1)  stanovení základních principů 

 

 Při provádění stavebních prací je nutno dbát na: 

- ochranu proti hluku a vibracím 

- ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné hlučnosti 

- ochranu proti znečišťovaní ovzduší 

- ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod 

 

Jedním z největších omezení okolí při provádění stavby bude staveništní doprava. Při 

realizaci bude nutné, aby zhotovitel dodržoval zásady určené v části  dokumentace POV ke 

stavebnímu řízení a využíval zařízení pro tyto účely, pro které jsou zařízení navržena.   

 

 

  5.12.2)  stanovení fondu pracovní doby, popř. nutných omezení při 

    provádění stavby  

 

 Stavební činnost je uvažována po dobu 8 pracovních hodin denně. 

 

 

  5.12.3)  stanovení způsobu ochrany proti hluku, znečišťování  

    ovzduší plyny a prachem, znečišťování komunikací,  

    znečišťování  podzemních a povrchových vod a kanalizace 

 

• Ochrana proti hluku a vibracím. 

 Nejvyšší přípustné hodnoty jsou stanoveny dle podkladu - Nařízení vlády č. 148/2006 

Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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 Dle § 11 „Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru" se limit v 

ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s, se stanoví 

součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu 

chráněného prostoru a denní a noční době. 

 

 Nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku hluku v chráněném 

venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru, pro hluk ze 

stavební činnosti, jsou v případě navrhované stavby rovny: 

Pro dobu od 6°° do 7°°    LAeq,T = 60 dB  

Pro dobu od 7°° do 21°°    LAeq,T = 65 dB  

Pro dobu od 21°° do 22°°    LAeq,T = 60 dB  

Pro dobu od 22°° do 6°°    LAeq,T = 45 dB 

 

 Nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku hluku v chráněném 

venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru, pro hluk ze 

stavbou vyvolané dopravou, jsou v případě navrhované stavby rovny: 

Pro dobu od 6°° do 7°°    LAeq,T = 65 dB  

Pro dobu od 7°° do 21°°    LAeq,T = 70 dB  

Pro dobu od 21°° do 22°°    LAeq,T = 65 dB  

Pro dobu od 22°° do 6°°    LAeq,T = 55 dB 

 

Uvedené hodnoty nejvýše přípustné hladiny hluku se vztahují k referenčním bodům. 

Pro realizaci stavby přicházejí v úvahu následující mechanizmy s tabulkovými údaji hlučnosti 

(reprezentanti určitých skupin) a odpovídají okamžitému provozu mechanizmů bez 

technologických přestávek, které snižují uváděnou hlučnost. Hlučnost nákladních automobilů 

je závislá na jejich technickém stavu a intenzitě dopravy.  

Výpočet dopadu hluku je odvislý od nasazení jednotlivých mechanizmů a sledu 

prováděných prací stavebníkem. 

 

• Ochrana proti znečišťování ovzduší plyny a prachem. 

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků a stavebních strojů 

produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídající platným vyhláškám 



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
„Diplomová práce“ 

 

87 
 

a předpisům o podmínkách provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích. 

Nasazení strojů se spalovacími motory bude omezováno a budou upřednostněny stroje 

s elektromotory. 

 

• Ochrana proti znečišťování komunikací. 

 Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna ručním mechanickým oklepem, 

případně oplachem tlakovou vodou, přičemž voda bude odtékat na staveništní pozemek a 

vsakovat se. Splachy budou odtěženy a odvezeny na skládku.  

 

 Suť a jiné prašné materiály bude nutno vlhčit kropením, kontejnery s prašným 

odpadem budou při transportu zakryty.  

 

 Výjezd ze stavby bude pod stálou kontrolou stavby a případné znečištění komunikací 

bude okamžitě odstraněno. 

 

• Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a  kanalizace. 

Po dobu výstavby bude nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení 

staveniště vhodným způsobem stavbu zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění 

podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod ze stavební 

jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště.  

 

 

  5.12.4)  stanovení způsobu hospodaření s odpady vzniklými ze  

    stavební činnosti. 

 

Odvoz přebytečné zeminy, nevyužitelného odpadu a zbytky nevyužitého materiálu ze 

stavební činnosti budou ukládány do nákladních aut resp. kontejnerů a odváženy na určené 

řízené skládky. Stavební odpad, který je možno opětovně využít, bude nabídnut recyklačnímu 

pracovišti sdruženému v Asociaci pro rozvoj recyklace. V zájmovém území byl proveden 

stavebně technický průzkum, kterým byl vyloučen výskyt nebezpečného odpadu a stavebních 

materiálů obsahující azbest. 
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Během celé stavby, lze očekávat vznik zejména následujících druhů odpadů 

uvedených v tabulce spolu s  navrhovaným způsobem nakládání s těmito druhy odpadů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    N á z e v  o d p a d u Skupina 
odpadu 

Katalogové 
číslo 

Způsob nakládání 
s odpadem 

Papírové a lepenkové 15 0101 recyklace 
Plastové obaly 15 0102 recyklace 

Dřevěné obaly 15 0103 spalovna nebo 
skládka 

Kovové obaly 15 0104 recyklace 

Beton (železobeton) 17 0101 recyklace nebo 
skládka 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a 
keramických výrobků  17 0107 skládka 

Dřevo 17 0201 spalovna nebo 
skládka 

Sklo 17 0202 recyklace 
Plasty 17 0203 recyklace 
Železo a ocel 17 0405 recyklace 
Směsné kovy 17 0407 recyklace 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 
01 17 3002 recyklace 

Kabely ostatní 17 0411 recyklace 
Izolační materiály ostatní 17 0604 skládka 
Směsné stavební a demoliční odpady ostatní 17 0904 recyklace, skládka 

Tabulka č.19 Tabulka hlavních druhů odpadů při výstavbě 
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S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno v souladu s §79 odst.4písm.c) Zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů 

ve znění pozdějších předpisů s ním souvisejících [27].  

Odpady, včetně odpadů ze stavební činnosti budou v co největší míře opětovně 

využity, eventuálně budou využity v recyklačním zařízení, dle §11 odst.1 Zákona č. 185/2001 

Sb. [27] 

 

Odpad nevyužitelný a nevhodný k recyklaci bude předán k likvidaci pouze firmě či 

osobě mající oprávnění dle Zákona č. 185/2001 Sb. [27], zejména §11 odst.1, dále pak §10 - 

§16 Zákona č. 185/2001 Sb[27]. 

 

Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu využití odpadů ze stavební 

činnosti nebo jejich zákonném odstranění s uvedením podílu odpadu, který byl předán 

k recyklaci. Součástí dokladů, předkládaných ke kolaudaci, budou kopie evidenčních listů 

přepravy odpadů, dle Vyhlášky č. 383/2001 Sb. 

 

 

 

 5.13) Lhůta výstavby, termín zahájení a dokončení stavby, termíny dokončení 

  jednotlivých etap nebo rozhodujících objektů a zařízení 

 

  5.13.1)  přehled rozhodujících termínů a lhůt projektové,  

    investorské přípravy a realizace stavby 

 

 Stavba bude prováděna v jedné etapě. 

- projektové práce:   06/2013 – 2/2014 

- investorské přípravy:   3/2014 

- realizace stavby   04/20142 – 11/2014 

 

 

  5.13.2)  uvedení způsobu stanovení lhůt realizace stavebních  

    objektů, provozních   souborů, popř. jejich částí 
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 Stavba je rozdělena na 3 stavební objekty. Provozní soubory nebudou. 

SO1 – polyfunkční dům 

SO2 – zpevněné plochy, parkové úpravy 

SO3 – inženýrské sítě 

 

  5.13.3)  komentář k časovému plánu výstavby (včetně případných 

    vazeb na související  investice). 

 

 Časový plán výstavby: 

- zahájení stavby    1. 4. 2014 

- ukončení stavby 30.11. 2014 

 

 

 5.14) Postup výstavby rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů  

 

 Stavba bude uvedena do provozu po kolaudaci celého objektu. Provozní soubory se 

zde nenacházejí. 

 5.15) Podmínky uvedení stavby do zkušebního provozu, požadavky na  

  komplexní vyzkoušení a kolaudaci stavby 

 

 Zkušební provoz nebude. 

 

 

 5.16) Určení stavebních objektů a zařízení, popř. jejich částí, které je nutno 

  předběžně uvést do provozu nebo užívání 

 

 Stavba obsahuje 3 stavební objekty. Předběžné uvedení objektů ani nějaké části 

objektu se neuvažuje. 

 5.17) Bezpečnost práce 
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Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a budou seznámeni s  předpisy  

bezpečnosti práce, poučeni o pohybu po staveništi, dopravě a manipulaci s materiálem, budou 

seznámeni s hygienickými a požárními předpisy. Budou dodržovat zákony a vyhlášky ČÚBP, 

zejména: 

č.591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi             [25]  

č.309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  [23] 

č.362/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu  [24] 

č.262/2006 Sb. Zákoník práce 

č.350/2012 Sb. Stavební zákon [1] 

 

Nezbytně nutné je z hlediska ochrany zdraví zabránit možnému přístupu nepovolaných 

osob do prostoru staveniště (oplocení). Pracoviště i staveniště bude řádně osvětleno. 

 

 Osm dnů před předáním staveniště je nutné podat oznámení o zahájení prací na 

Oblastní inspektorát bezpečnosti práce. 

 

 

 

  

 5.18)  Závěr 

 

 Zařízení staveniště a účel jednotlivých ploch se může v průběhu stavby částečně 

pozměnit dle konkrétních požadavků stavby. Na závěr stavby bude demontováno oplocení. 

Staveniště bude uklizeno v průběhu dokončovacích prací. 

 

 Přílohy technické zprávy: 

Výkres č. 13 – Zařízení staveniště – zdění 

Časový plán výstavby 

 

 

 

 



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
„Diplomová práce“ 

 

92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

akce: Polyfunkční dům na p.p.č. 224/45, k.ú. Letohrad 

investor: Ing. Roman Hrubý, Žižkova 19, Letohrad 561 51 

stupeň: PD pro provádění stavby 

Zodp. projektant: Bc. Pavla Pawerová 
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Technologický předpis 

provádění zděných 

konstrukcí 

 

 

 

 

 

 

 

 Úvod technologických postupů 

 

Jedním z úkolů diplomové práce bylo zpracování technologických předpisů 

variantních řešení zděného polyfunkčního domu. Ve variantě č. 1 je objekt navržen ze 

zděných konstrukcí ze systému POROTHERM. Druhou alternativu jsem zvolila zděné 

konstrukce ze systému YTONG. 
 

Pro cihelný systém POROTHERM bylo zvoleno obvodové zdivo z cihel broušených 

POROTHERM 44 EKO+ Profi, P8 tl. 440 mm a zdivo z cihel broušených POROTHERM 30 

Profi, P15 tl. 300 mm. Pro vnitřní nosné stěny jsou navrženy cihly broušené POROTHERM 

30 Profi, P15 tl. 300 mm a POROTHERM 17,5 Profi, P10 tl. 175 mm. Vnitřní nenosné zdivo 

je vyprojektováno z cihel broušených POROTHERM 11,5 Profi, P10 tl. 115 mm. 

 

Pro systém YTONG byly  zvoleny tvárnice pro obvodové zdivo z YTONG Lambda + 

P2-350 tl. 375 mm a YTONG P2-400 tl. 300 mm. Pro vnitřní nosné stěny jsou navrženy 

tvárnice YTONG P2-400 tl. 300 mm a YTONG P4-500 200 mm. Vnitřní nenosné zdivo je 

navrženo z přesných tvárnic YTONG P2-500 tl. 100 mm. 
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6) TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PROVÁDĚNÍ ZDĚNÝCH 

 KONSTRUKCÍ – SYSTÉM POROTHERM 
 

6.1) Identifikační údaje  

 

Název stavby:  Polyfunkční dům – garáže, podnikatelské a obytné prostory 

Druh stavby:  novostavba polyfunkčního domu 

Místo stavby:  k.ú. Letohrad 680 664 - p.p.č. 224/45 

Okres:   Ústí nad Orlicí 

Kraj:   Pardubický 

Stupeň:  Projekt pro realizaci stavby 

Stavebník:  Pavla Pawerová, Jamné nad Orlicí 226, 561 65 Jamné nad Orlicí 

Vypracoval:   Bc. Pavla Pawerová, Jamné nad Orlicí 226, 561 65 Jamné nad Orlicí 

Zhotovitel:   bude vybrán na základě  

 

 

 6.2) Stručná charakteristika stavby 
 
 Jedná se o polyfunkční objekt s obytnými prostory, podnikatelskými prostory a 7 

garážemi. Objekt je nepodsklepený se 2 nadzemními podlažími v obytné části budovy. 

Zastřešení tvoří sedlová, pultová a plochá střecha. 

 

 Stavbu tvoří 4 k sobě přilehlé obdélníky. Hlavní a současně nejvyšší část objektu 

představuje kvádr s bytovými prostory a jednou garáží v přízemí. K tomuto kvádru z levé 

strany přiléhá druhý, menší kvádr o nízké výšce se 4 oddělenými garážemi. Z pravé strany 

navazuje kvádr, ve kterém se nachází podnikatelské prostory s kancelářemi a dále ještě jeden, 

poslední kvádr o nízké výšce se 2 oddělenými garážemi. Přístup k objektu je po stávající 

příjezdové komunikaci na p.p.č.224/38. Hlavní vchod do obytné části objektu je 

z jihozápadní, vstup do kancelářských prostor je z jihovýchodní strany z téže komunikace. 

Vjezdy do garáží jsou z téže komunikace, 4 x z jihozápadní a 2 x z jihovýchodní strany. 
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 Obestavěný prostor:   1819,22  m3 

 Zastavěná plocha novostavba:   334,86 m2 

 Zpevněné plochy:     178,18 m2 

 Zastavěná plocha CELKEM:    513,04 m2 

 

 Způsob provozu: Obytné prostory – celodenní 

    Kancelářské prostory – 8mi hodinová denní pracovní doba 

    Garáže 

 

 Počet obyvatel: Obytné prostory – 10 osoby (4 + 4 v BJ + 2 v garsoniéře) 

    Kancelářské prostory – 4 osoby 

 

 

6.3) Materiál 
 
 Objekt je navržen v kompletním stavebním cihlovém systému POROTHERM. 

 

 Použité cihelné materiály: 

 Obvodové nosné konstrukce: POROTHERM 44 EKO+ Profi, P8 

  Rozměry (d/v/š): 248x440x249 mm 

  Objemová hmotnost prvku: 640 kg.m-3 

  Hmotnost: cca 17,4 kg/ks 

  Pevnost v tlaku: 8 N.mm-2 

  Spotřeba cihel: 16 ks/m2; 36,4 ks/m3 

  Spotřeba malty pro tenké spáry: 3,1 l/m2; 7 l/m3[33] 

  POROTHERM 30 Profi, P15 

  Rozměry (d/v/š): 247x300x249 mm 

  Objemová hmotnost prvku: 800-850 kg.m-3 

  Hmotnost: max. 15,7 kg/ks 

  Pevnost v tlaku: 15 N.mm-2 

  Spotřeba cihel: 16 ks/m2; 53,3 ks/m3 

  Spotřeba malty pro tenké spáry: 2,1 l/m2; 7 l/m3[33] 
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 Vnitřní nosné konstrukce: POROTHERM 17,5 Profi, P10 

  Rozměry (d/v/š): 372x175x249 mm 

  Objemová hmotnost prvku: 850 kg.m-3 

  Hmotnost: cca 13,8 kg/ks 

  Pevnost v tlaku: 10 N.mm-2 

  Spotřeba cihel: 10,7 ks/m2; 61 ks/m3 

  Spotřeba malty pro tenké spáry: 1,3 l/m2; 7 l/m3[33] 

  

 Vnitřní nenosné konstrukce: POROTHERM 11,5 Profi, P10 

  Rozměry (d/v/š): 497x115x249 mm 

  Objemová hmotnost prvku: 810-850 kg.m-3 

  Hmotnost: max. 12,1 kg/ks 

  Pevnost v tlaku: 10 N.mm-2 

  Spotřeba cihel: 8 ks/m2 

  Spotřeba malty pro tenké spáry: 0,8 l/m2[33] 

  

 Překlady: POROTHERM překlad 7 

  Cihelné tvarovky: UZ 238/70 

  Rozměry (š/v/d): 70x238x1000-3500 mm 

  Beton třídy: C 25/30 

  Výztuž: KARI drát (W), BSt 500 A 

  Hmotnost na jednotku plochy: 137-151 kg.m-2 

  Hmotnost: cca 35 kg/m-1    [33] 

  POROTHERM překlad 11,5 

  Cihelné tvarovky: UW 115/71-250 

  Rozměry (š/v/d): 115x71x1000-2750 mm 

  Beton třídy: C 25/30 

  Výztuž: 10505 nebo BSt 500 A 

  Hmotnost na jednotku plochy: 197-211 kg.m-2 

  Hmotnost: cca 17 kg/m-1    [33] 
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Použité maltové směsi: 

 Malta zakládací: POROTHERM Profi AM (Anlegemörtel) 

  Maximální zrnitost: 2 mm 

  Počáteční pevnost ve smyku: ≥ 0,15 N.mm-2 

  Pevnost v tlaku (28 dnů): ≥ 15 N.mm-2 

  Potřeba vody: max. 4 l vody/25 kg suché směsi 

  Doba zpracovatelnosti: 1-2 hod. dle povětrnostních 

  podmínek 

  Vydatnost: cca 14 l hotové malty/25 kg suché směsi 

  Obsah pytle: 25 kg/pytel 

  Vydatnost hotové malty: 14 l/pytel 

  Balení: 48 pytlů/paleta    [33] 

  

 Malta pro tenké spáry: POROTHERM Profi  

  Počáteční pevnost ve smyku: ≥ 0,30 N.mm-2 

  Pevnost v tlaku (28 dnů): ≥ 10 N.mm-2 

  Objemová hmotnost po zatvrdnutí: cca 1500 kg.m-3 

  Potřeba vody: cca 9-11 l vody/25 kg suché směsi 

   cca 10-11 l záměsové vody na 25 kg 

  suché směsi pro nanášení válcem pouze na žebra 

  cihel 

   cca 7,5 l záměsové vody na 25 kg 

  suché směsi pro celoplošné nanášení vozíkem 

 

  Doba zpracovatelnosti: cca 4 hod. při teplotě 18 °C 

  Možnost korekce: cca 5 minut 

  Vydatnost: z 25 kg suché směsi se získá cca 20 l 

  čerstvé malty pro nanášení válcem pouze na žebra 

  cihel 

   z 25 kg suché směsi se získá cca 19 l 

  čerstvé malty pro celoplošné nanášení vozíkem  
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  spotřeba: cca 7 l čerstvé malty na 1 m3 zdiva při 

  nanášení válcem pouze na žebra cihel 

   cca 12 l čerstvé malty 1 m3 zdiva při 

  celoplošném nanášení vozíkem 

  Obsah pytle: 25 kg/pytel 

  Balení: 48 pytlů/paleta    [33] 

  

 Malta pro zdění (parapet-lože): POROTHERM TM 

  Maximální zrnitost: 2 mm 

  Třída objemové hmotnosti suché směsi: 0,45 kg/dm3 

  Třída objemové hmotnosti hotové směsi po  

  zatvrdnutí: 0,50 kg.dm-3 

  Pevnost v tlaku: ≥ 5 N.mm-2 

  Pevnost v tahu za ohybu (28 dnů): ≥ 1,5 N.mm-2 

  Spotřeba vody: max. 17-19 l vody/50 l suché směsi 

  Doba zpracovatelnosti: cca 2 hod. 

  Vydatnost: min. 40 l hotové malty/40 l suché směsi 

  Obsah pytle: 25 kg/pytel 

  Vydatnost hotové malty: 21 l/pytel 

  Balení: 48 pytlů/paleta    [33] 

 

 

 6.4) Údaje o dodavateli a způsobu dodání 
 

 Dodavatel: Dodavatel bude vybrán na základě výsledků soutěže.  

 

 Cihelné bloky POROTHERM 44 EKO+ Profi budou dopravovány na staveniště 

nákladními automobily s bočnicemi na zafóliovaných vratných paletách o rozměrech 

1340x1000 mm, stejně ta i jejich doplňkové cihly POROTHERM 44 ½ K EKO+ Profi, 

POROTHERM 44 K EKO+ Profi a POROTHERM 44 R Profi. Cihelné bloky POROTHERM 

30 Profi budou dopravovány na staveniště nákladními automobily s bočnicemi na 

zafóliovaných vratných paletách o rozměrech 1180x1000 mm, stejně ta i jejich doplňkové 

cihly POROTHERM 30 ½ Profi a POROTHERM 30 R Profi. Cihly POROTHERM 17,5 Profi 
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a POROTHERM 11,5 Profi budou dopravovány na staveniště nákladními automobily 

s bočnicemi na zafóliovaných vratných paletách o rozměrech 1180x1000 mm.  Cihelné 

překlady POROTHERM překlad 7 budou dodány po 20ti kusech na nevratných dřevěných 

hranolech o rozměrech 75x75x960 mm a budou sepnuté paletovací páskou. 

 

 Keramické ploché překlady POROTHERM 11,5 budou dodány na nevratných 

dřevěných hranolech o rozměrech 75x75x960 mm a budou sepnuté paletovací páskou.  

Maltové směsi POROTHERM Profi AM (Anlegemörtel) a POROTHERM Profi budou 

dodány v pytlích o hmotnosti 25 kg, zafóliované na vratných paletách o rozměrech 1200x800 

mm. Malta POROTHERM TM bude dodána v pytlích o objemu 40 litrů a hmotnosti 22,5 kg, 

na zafóliovaných vratných paletách rozměrů 1200x800 mm. 

 

 Hmotnosti jednotlivých palet: 

POROTHERM 44 EKO+ Profi:  počet cihel  60 ks/pal 

   hmotnost palety: cca 1075 kg  [33] 

POROTHERM 44 ½ K EKO+ Profi:  počet cihel  120 ks/pal 

   hmotnost palety: cca 1030 kg  [33] 

POROTHERM 44 K EKO+ Profi:  počet cihel  60 ks/pal 

   hmotnost palety: cca 1015 kg  [33] 

POROTHERM 44 R Profi:  počet cihel  72 ks/pal 

   hmotnost palety: cca 1060 kg  [33] 

POROTHERM 30 Profi:  počet cihel  80 ks/pal 

   hmotnost palety: max. 1290 kg  [33] 

POROTHERM 30 1/2 Profi:  počet cihel  160 ks/pal 

   hmotnost palety: max. 1375 kg  [33] 

POROTHERM 30 R Profi:  počet cihel  96 ks/pal 

   hmotnost palety: max. 1100 kg  [33] 

POROTHERM 17,5 Profi:  počet cihel  84 ks/pal 

   hmotnost palety: max. 1190 kg  [33] 

POROTHERM 11,5 Profi:  počet cihel  96 ks/pal 

   hmotnost palety: max. 1195 kg  [33] 

POROTHERM překlad 7:  20 ks / dřevěný hranol   [33] 
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POROTHERM překlad 11,5:  40 ks / dřevěný hranol   [33] 

POROTHERM Profi AM:  počet pytlů:  48 ks/pal 

   hmotnost palety: cca 1230 kg  [33] 

POROTHERM Profi:  počet pytlů:  48 ks/pal 

   hmotnost palety: cca 1230 kg  [33] 

POROTHERM TM:  počet pytlů:  55 ks/pal 

   hmotnost palety: cca 1155 kg  [33] 

 

 

 6.5) Skladování a doprava 
 
 Cihelné bloky, nosníky a maltové směsi budou dopravovány na staveniště nákladními 

automobily s bočnicemi.  

 

 Dovezené zafóliované výrobky budou skladovány na rovné, zpevněné ploše, např. 

betonové, asfaltové nebo jinak zpevněném podkladu. Místo bude odvodněno a bude 

v nerozbřídavém provedení. Plochy určené tomuto účelu jsou vyznačeny ve výkrese č. 13 

Zařízení staveniště.  

 

Cihly budou ukládány po maximálně 3 paletách na sobě. Mezi jednotlivými řadami 

palet bude vynechán průchod 750 mm. Pokud budou palety zasněženy, je zakázáno na ně 

dávat další vrstvu, protože by mohlo dojít ke sklouznutí po fólii spodní palety. V případě 

poškozených palet je taktéž zakázáno dávat na sebe další vrstvy.  

 

 Maltové směsi budou skladovány v suchu na dřevěném roštu, v uzavřeném balení.  

 

 

 6.6) Vstupní kontrola, převzetí materiálu 
 
 Vstupní kontrolu provede kvalifikovaný pracovník na staveništi. Tím je stavbyvedoucí 

nebo jiná jím pověřená osoba. Při příjemce kontroluje dodací listy, osvědčení o jakosti a 

kompletnost dodávky. Prověří se materiál a počty dodaných kusů podle objednacího listu. 
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Dále se kontroluje vzhled a tvar výrobků, materiálů, zda nedošlo k jejich poškození během 

dopravy. 

 

 Předání a případné nesrovnalosti v dodaném množství musí být zaznamenány zápisem 

v dodacím listu a zápisem do stavebního deníku. V případě poškození dodaného materiálu či 

výrobku bude i tato skutečnost uvedena v dodacím listu a ve stavebním deníku. Zápisy budou 

provedeny stavbyvedoucím nebo osobou jím zmocněnou k zapisování do tohoto deníku. 

 

 

 6.7) Převzetí pracoviště 
 

Před předáním staveniště stavbyvedoucí nebo mistr pro zděné konstrukce zkontroluje 

jeho odpovídající připravenost pro zdění, po té převezme pracoviště. Zkontroluje správnost a 

úplnost provedených předchozích prací, jejich kvalitu a soulad s projektovou dokumentací. 

Provede zápis do stavebního deníku.  

 

 Pro zahájení zdících prací musí být dokončeny základové konstrukce. Základové 

konstrukce musí být čisté, rovné, bez hrbolů a prasklin, nesmí být v žádném místě porušené. 

Samozřejmostí je jejich provedení dle projektové dokumentace.  

 

 V případě zdění ve vyšším podlaží, musí mít předchozí podlaží dokončeno. 

Zkontroluje se správnost provedení stropní konstrukce a železobetonových věnců. Zmíněné 

konstrukce nesmí být nijak poškozeny. Musí být čisté, rovné, bez hrbolů a prasklin, nesmí být 

v žádném místě porušené. I tyto konstrukce musí být provedeny dle projektové dokumentace.  

 

 Zápis o převzetí jednotlivých konstrukcí bude uveden do stavebního deníku. Tento 

zápis může provést stavbyvedoucí, nebo osoba k tomu zmocněná. Po provedení zápisu o 

převzetí  staveniště přebírá zodpovědnost za následující zděné konstrukce stavbyvedoucí, 

nebo mistr pro zděné konstrukce. 

 

Ze zařízení staveniště se kontroluje jeho komplexnost pro tuto etapu výstavby, stav 

skladových ploch a stav komunikací, stav a rovinatost ploch, funkčnost a bezpečnost 

montážního mechanismu. 
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 6.8)  Pracovní podmínky 
 

Pracovní četa musí být instruována o požadavcích na správné provedení zděných 

konstrukcí. Všichni pracovníci budou obeznámeni a proškoleni s technologickým postupem 

zdění. Dále budou proškoleni v rámci BOZP a PO. Jednotliví pracovníci musí být odborně 

kvalifikovaní k provádění daných úkolů a dodržovat i podmínky bezpečnosti práce na 

staveništi. Stavební práce budou prováděny dle platné legislativy. Stavbyvedoucí o proškolení 

napíše zápis do stavebního deníku. Stavbyvedoucí také zajistí plynulý provoz na staveništi a 

bude dohlížet na dodávku materiálu a jeho kvalitu.  

 

Jako přístupová cesta slouží nově zřízená komunikace s výjezdem na místní 

komunikaci p.p.č. 224/38 . Staveniště je oploceno drátěným plotem vysokým 1,8 metru, který 

bude vybudován okolo staveniště (viz. výkres Zařízení staveniště). Pro vstup na staveniště 

slouží brána, která je opatřena visacím zámkem zabraňujícím volnému vniknutí nepovolaných 

osob. Brána je situována na jihozápadní stranu pozemku.  

 

Základní hygienické podmínky budou zajištěny dodavatelem. Zařízení staveniště bude 

minimální. Bude tvořeno třemi buňkami – pro šatnu pracovníků, kancelář pro vedení stavby 

sociální zařízení pro pracovníky – WC s umyvárnou. Přesnější informaci viz. Technická 

zpráva zařízení staveniště. 

 

Pracoviště musí být odevzdáno v takovém stavu, aby práce mohly probíhat nerušeně 

bez ohrožení pracovníků a konstrukcí. Musí být zajištěno kolektivní jištění pracovníků proti 

pádu. 

 

 Stavební materiály budou na stavbě chráněny proti povětrnostním vlivům. Cihly 

POROTHERM nesmí při skladování ani po vyzdění provlhnout. Proto jsou při přepravě a 

skladování zabaleny v ochranné fólii. Maltové směsi budou skladovány v suchu, na dřevěném 
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roštu, v uzavřeném balení. Doba skladovatelnosti je dána výrobcem materiálu a počítá se od 

data výroby uvedeného na obalu, minimálně však 9 měsíců.  

 

 Teplota vzduchu, malty a zdících prvků nesmí během skladování, zpracování a tuhnutí 

klesnout pod + 5 °C. Jinak by v maltových směsích mohlo docházet k porušení chemických 

procesů, ty by již nebyly schopny dosáhnout výrobcem deklarovaných vlastností. Zdění nesmí 

být prováděno ze zmrzlých cihel. Při přímém slunečním záření, dešti, nebo silném větru je 

doporučeno zdivo chránit vhodným způsobem. Do malty se nesmí přimíchávat žádné jiné 

přísady či materiály. 

 
Obr. 1 - Ukázka ochrany zdi před provlhnutím použitím nepropustných obalů. [33] 

 

 

 6.9)  Personální obsazení 
 
Pracovní četu bude tvořit celkem 5 pracovníků: 

    1 vedoucí čety - mistr 

    2 zedníci 

    2 podavači – pomocní pracovníci 

Počet pracovních čet:  1 

 

 Všechny práce na staveništi budou prováděny pouze pracovníky, kteří jsou řádně 

proškoleni pro tuto práci. Pracovníci musí být dostatečně vzdělaní. Stavbyvedoucí musí 

autorizovanou osobou, minimálně autorizovaný technik v oboru pozemního stavitelství. 

Vedoucí pracovní čety se stará o zajištění správnosti postupu provádění zdících prací podle 

technologického postupu, rozděluje a kontroluje provedenou práci. 
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 6.10) Stroje a pomůcky 
 
Strojní vybavení:  automobilní jeřáb AD 16 na podvozku TATRA 138, dosah 19,0 m  

stavební vrátek 

lešení HAKI 

 

Pracovní pomůcky:  Nanášecí válce pro tloušťky stěn: 44 cm, 30 cm 

  Vyrovnávací souprava – 2 výškově nastavitelné přípravky +  

    + vodováha + kufr 

   Ruční elektrická pila s protiběžnými listy typu aligátor  

   Běžné zednické nářadí – zednická lžíce, naběrák (fanka), dvoumetr, 

    vodováha, olovnice, gumová palička, zednické kladívko 

   Hoblovaná lať – se značkami po 125 mm pro kontrolu délkového 

    a výškového modulu. 

   Pila kotoučová stolní nebo speciální ruční (elektrická řetězová nebo 

    přímočará) včetně řezných kotoučů a listů pro přesné řezání 

    cihel POROTHERM 

   Frézka drážkovací – pro přesné frézování svislých, vodorovných a 

    šikmých instalačních drážek 

   Kladivo vrtací a sekací – včetně vrtáků pro přesné vrtání otvorů,  

    průrazů i pro elektroinstalační krabice 

   Ocelové stěnové spony (ploché kotvy) – z nerezového plechu tloušťky 

    od 0,75 mm pro kotvení nenosných i nosných stěn 

   Upevňovací technika – hmoždinky a vruty pro upevňování rámů oken a 

    dveří, obkladů stěn, instalačních vedení a různých zařizovacích 

    předmětů 

Osobní ochranné pracovní pomůcky: brýle, rukavice, ochranná přilba, pracovní oděv, 

      obuv….. 
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 6.11) Zdění se systémem POROTHERM Profi – pracovní postup 
 
• Zaměření  

 V místech, kde jsou umístěny stěny, provedeme natavení hydroizolačních pásů. 

Výškově zaměříme základovou desku a určíme její nejvyšší bod. Od tohoto výškového bodu 

bude vycházet první řada cihel, postaví se zde výškově nastavitelný přístroj, se kterým se již 

po dobu zakládání první vrstvy nebude hýbat.   

 

• Nanesení maltového lože 

 První řadu cihel založíme na zcela rovnou a souvislou vrstvu malty tloušťky 

minimálně 10 mm. Maltu naneseme v celé šíři zdiva do přesně dané výšky. Po vytvoření plně 

vodorovného úseku z malty položíme první vrstvu cihel. Nanesení malty provedeme 

nivelačním přístrojem s latí, vyrovnávací soupravou a hliníkovou latí. Pro založení bude 

použita POROTHERM Profi AM. Veškeré odměřování výšky vychází z nejvyššího bodu, viz. 

předchozí odstavec.   

 Maltové lože provedeme pro celý úsek stěny. 

 

   
Obr. 2 - Ukázka nanášení, urovnání a odstranění přebytečné malty. [33] 

 

• První vrstva cihel 
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 První vrstva se pokládá do připraveného maltového lože. Pomocí rohových cihel 

POROTHERM 44 K Profi začneme zdění obvodových stěn. Každou rohovou cihlu otočíme o 

90° oproti rohovým cihlám v sousedních stěnách. Po osazení rohových cihel natáhneme 

z vnější strany zednickou šňůru a podél ní uložíme jednotlivé cihly. Pokládáme jednu cihlu za 

druhou. Pokládku provádíme z obou protilehlých rohů současně směrem ke středu. Poslední 

cihlu si případně upravíme na potřebný rozměr. Pro přesné urovnání si pomůžeme gumovou 

paličkou a vodováhou. Výsledná zeď první vrstvy nesmí mít výškové rozdíly větší než 1 mm. 

 

• Zdění dalších vrstev cihel 

 Po provedení první řady cihel vyzdíme další vrstvy. Při vyzdívání použijeme maltu pro 

tenké spáry POROTHERM Profi. Nanášení malty na nosné stěny provedeme nanášecím 

válcem v celé tloušťce zdiva. Cihly pro slabší zdivo do malty ponoříme do hloubky cca 5 mm. 

 

• Zdění vnitřních nosných stěn a příček 

 Po provedení nosných obvodových budeme provádět zdění příček. Postupujeme 

obdobně jako u nosného zdiva. Provázání s nosnými stěnami provedeme pomocí plochých 

kotev a to tak, že sponu ohneme do pravého úhlu a maltového lože ji položíme a druhý konec 

přišroubujeme k nosnému zdivu. Pro zdivo tl. 300 mm použijeme 2 spony, pro stěny tl. 175 

mm a 115 mm použijeme 1 sponu. Styčnou spáru cihel v místě napojené stěn namaltujeme.  

 

• Ostění a parapety 

 Pro vytvoření ostění okenních a dveřních otvorů použijeme koncové cihly 

POROTHERM 44 K Profi a poloviční koncové cihly POROTHERM 44 ½ K Profi. Ty se 

vyzdívají střídavě nad sebe. Přepážky pro svislou drážku se po vyzdění vyklepnou. Pro 

vyzdění parapetu se koncové cihly kladou hladkou stranou s přepážkou směrem k rámu okna. 

Drážky v ostění po vyklepnutí vyplníme v celé šíři extrudovaným polystyrénem tl. 40 mm. 

 

• Překlady 

 Pro překlady v nosných stěnách použijeme sestavy tvořené z  PTH překladu 23,8 a 

deskou polystyrénu tl. 80 mm, nebo bez polystyrénu. Přesné umístění a rozměry překladů jsou 

zřejmé z výkresové dokumentace z výkresů jednotlivých podlaží. Překlady osadíme na výšku 

a zabezpečíme proti klopení. Pro určení délky překladu dodržíme minimální délku uložení 
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udanou výrobcem. Pro překlady délky do 1750 mm bude uložení min. 125 mm, pro délku do 

2250 mm bude 200 mm a pro překlady do délky 3500 mm bude uložení min. 250 mm. 

 

 Překlady v příčkách nad dveřními otvory budou tvořeny plochými PTH překlady 11,5. 

Minimální délka uložení je 120 mm. Jejich nosnost je docílena až se spolupůsobením 

nadezdívky. V době vyzdívání překlady dočasně podepřeme, např. dřevěným prknem a 

sloupky. Počet sloupků je dán velikostí otvoru a sloupky budou ve vzdálenosti max. 1000 mm 

od sebe. Podepření odstraníme až po zatvrdnutí malty, nebo betonu.   

 Překlady budou položeny do maltového lože. 

 

• Okna a dveře 

 Rámy oken a dveří přichytíme do zdiva turbošrouby skrz rám a polystyrén až do cihly, 

nebo plechovými příchytkami. 

 

 6.13) Jakost a kontrola kvality  
 
 Stavbyvedoucí provede kontrolu správnosti provedení. Bude zkontrolována svislost a 

rovinatost prvků, umístění výplní otvorů  a tuhost celé konstrukce. Překontroluje se celkové 

umístění dle projektové dokumentace. Výsledky se zapíší do stavebního deníku včetně podpisů. 

Největší povolené geometrické odchylky pro zděné prvky dle dle ČSN EN 1996-2 [XY] jsou v 

rámci jednoho podlaží od svislosti ± 20 mm a v délce kteréhokoli 1 m od rovinatosti ± 10 mm.  

 

 

 6.14) Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
 Musí být zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků provádějících dané práce, 

ale i osob nacházejících se na stavbě nebo jejím okolí. Podrobné požadavky na bezpečnost a 

ochranu zdraví se řídí nařízením vlády 591/2006 Sb. [25], především oddíly o lešení a pracích 

ve výškách NV 362/2005 Sb. [24] Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni a musí mít 

příslušné bezpečnostní a ochranné pomůcky. O tomto školení bude proveden zápis do 

stavebního deníku. 
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 6.15)  Ekologie, odpady 
 

Bude dodržen zákon 148/2006 Sb. v platném znění. Po dobu realizace budeme dávat 

pozor na nepřiměřené znečištění komunikací, na nadměrnou prašnost. Dále bude dodržena 

ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a ochrana přírody a krajiny. Odpady 

vzniklé při výstavbě budou průběžně tříděny a odváženy na skládku. Stavba nemá negativní 

vliv na životní prostředí. 

7) TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PROVÁDĚNÍ ZDĚNÝCH 

 KONSTRUKCÍ – SYSTÉM YTONG 
 

7.1) Identifikační údaje  

 

Název stavby:  Polyfunkční dům – garáže, podnikatelské a obytné prostory 

Druh stavby:  novostavba polyfunkčního domu 

Místo stavby:  k.ú. Letohrad 680 664 - p.p.č. 224/45 

Okres:   Ústí nad Orlicí 

Kraj:   Pardubický 

Stupeň:  Projekt pro realizaci stavby 

Stavebník:  Pavla Pawerová, Jamné nad Orlicí 226, 561 65 Jamné nad Orlicí 

Vypracoval:   Bc. Pavla Pawerová, Jamné nad Orlicí 226, 561 65 Jamné nad Orlicí 

Zhotovitel:   bude vybrán na základě soutěže 

 

 

 7.2) Stručná charakteristika stavby 
 
 Jedná se o polyfunkční objekt s obytnými prostory, podnikatelskými prostory a 7 

garážemi. Objekt je nepodsklepený se 2 nadzemními podlažími v obytné části budovy. 

Zastřešení tvoří sedlová, pultová a plochá střecha. 

 

 Stavbu tvoří 4 k sobě přilehlé obdélníky. Hlavní a současně nejvyšší část objektu 

představuje kvádr s bytovými prostory a jednou garáží v přízemí. K tomuto kvádru z levé 

strany přiléhá druhý, menší kvádr o nízké výšce se 4 oddělenými garážemi. Z pravé strany 



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
„Diplomová práce“ 

 

110 
 

navazuje kvádr, ve kterém se nachází podnikatelské prostory s kancelářemi a dále ještě jeden, 

poslední kvádr o nízké výšce se 2 oddělenými garážemi. 

 

 Přístup k objektu je po stávající příjezdové komunikaci na p.p.č.224/38. Hlavní vchod 

do obytné části objektu je z jihozápadní, vstup do kancelářských prostor je z jihovýchodní 

strany z téže komunikace. Vjezdy do garáží jsou z téže komunikace, 4 x z jihozápadní a 2 x 

z jihovýchodní strany. 

 

 

 Obestavěný prostor:   1819,22  m3 

 Zastavěná plocha novostavba:   334,86 m2 

 Zpevněné plochy:     178,18 m2 

 Zastavěná plocha CELKEM:    513,04 m2 

 

 Způsob provozu: Obytné prostory – celodenní 

    Kancelářské prostory – 8mi hodinová denní pracovní doba 

    Garáže 

 

 Počet obyvatel: Obytné prostory – 10 osoby (4 + 4 v BJ + 2 v garsoniéře) 

    Kancelářské prostory – 4 osoby 

 

 7.3) Materiál 
 
 Objekt je navržen v kompletním stavebním systému YTONG. 

 

 Použité materiály: 

 Obvodové nosné konstrukce: YTONG Lambda + P2-350 tl. 375 mm 

  Rozměry (š/v/d): 375x249x599 mm 

 Objemová hmotnost prvku v suchém stavu: 

  350 kg.m-3 

  Pevnost v tlaku: 1,74 N.mm-2 

  Spotřeba malty na 1m2 zdiva HL/PDK:  

   5,2 / 3,8 kg/m2; 7 l/m3 



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
„Diplomová práce“ 

 

111 
 

  Směrná pracnost zdění: 1,50 [h/m3] 

  Přídržnost: 0,3 [N/mm2] 

  Charakteristická hodnota vlastní tíhy zdiva:  

   4,5 [kN/m3]    [32] 

 

 

 

 

  YTONG P2-400 tl. 300 mm 

  Rozměry (š/v/d): 300x249x599 mm 

 Objemová hmotnost prvku v suchém stavu: 

  350 kg.m-3 

  Pevnost v tlaku: 1,8 N.mm-2 

  Spotřeba malty na 1m2 zdiva HL/PDK:  

   4,2 / 3,0 kg/m2; 7 l/m3 

  Směrná pracnost zdění: 1,55 [h/m3]¨ 

  Přídržnost: 0,3 [N/mm2] 

  Charakteristická hodnota vlastní tíhy zdiva:  

   5,0 [kN/m3]    [32] 

 

 Vnitřní nosné konstrukce: YTONG P4-500 tl. 200 mm 

  Rozměry (š/v/d): 300x249x599 mm 

 Objemová hmotnost prvku v suchém stavu: 

  500 kg.m-3 

  Pevnost v tlaku: 2,71[N.mm-2] 

  Spotřeba malty na 1m2 zdiva HL/PDK:  

   2,8 / 2,0 kg/m2; 7 l/m3 

  Směrná pracnost zdění: 2,0 [h/m3] 

  Přídržnost: 0,3 [N/mm2] 

  Charakteristická hodnota vlastní tíhy zdiva:  

   6,0 [kN/m3]    [32] 
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 Vnitřní nenosné konstrukce: YTONG P2-500 tl. 100 mm 

  Rozměry (š/v/d): 100x249x599 mm 

 Objemová hmotnost prvku v suchém stavu: 

  500 kg.m-3 

  Pevnost v tlaku: 1,92 N.mm-2 

  Spotřeba malty na 1m2 zdiva HL/PDK:  

   1,4 / 1,1 kg/m2; 7 l/m3 

  Směrná pracnost zdění: 5,5 [h/m3] 

  Přídržnost: 0,3 [N/mm2] 

  Charakteristická hodnota vlastní tíhy zdiva:  

   6,0 [kN/m3]    [32] 

 

 Překlady: YTONG nosný překlad P4-600 typ NOP  

  Rozměry (š/v/d): 300x249x900-1750 mm 

  Rozměry (š/v/d): 375x249x900-1750 mm 

  YTONG nenosný překlad P4, 4-600 typ NEP 10  

  Rozměry (š/v/d): 100x249x1250 mm  

  YTONG nenosné profily UPA 300 P4, 4-600 

  Rozměry (š/v/d): 300x249x3000 mm 

  YTONG nenosné profily UPA 375 P4, 4-600 [32] 

  Rozměry (š/v/d): 375x249x3000 mm 

  YTONG U profily P4-500    

  Rozměry (š/v/d): 300x249x599 mm 

  Rozměry (š/v/d): 375x249x3000 mm  [32] 

 

 Použité maltové směsi: 

 Malta zakládací: YTONG – zdící malta   

  Maximální zrnitost: 0 – 0,6 mm 

  Potřeba vody: max. 6,5 l vody/17 kg suché směsi 

  Doba zpracovatelnosti: 4 hod. dle povětrnostních 

  podmínek 

  Vydatnost: cca 14 l hotové malty/25 kg suché směsi 
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  Obsah pytle: 17 kg/pytel    [32] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.4) Údaje o dodavateli a způsobu dodání  
 
 Dodavatel: Dodavatel bude vybrán na základě výsledků soutěže.  

 

 Pórobetonové tvárnice YTONG Lambda + P2 – 350 tl. 375 mm, YTONG P2-400 tl. 

300, budou na staveniště dopravovány nákladními automobily s bočnicemi na zafóliovaných 

vratných paletách o rozměrech 1340x1000 mm.  

 

 Tvárnice YTPONG P4-500 tl. 200 mm pro nosné vnitřní zdivo budou též dopravovány 

na staveniště nákladními automobily s bočnicemi na zafóliovaných vratných paletách o 

rozměrech 1180x1000 mm.  Tvárnice YTONG P2-500 tl. 100 mm budou dopravovány na 

staveniště nákladními automobily s bočnicemi na zafóliovaných vratných paletách o 

rozměrech 1180x1000 mm, obdobně jako předchozí vatianty.  

 

 Zdící malta YTONG bude dodána v pytlích o hmotnosti 17 kg. Pytle budou 

zafóliované na vratných paletách o rozměrech 1200x800 mm.  

 

 Hmotnosti jednotlivých palet: 

YTONG Lambda + P2 – 350 tl. 375 mm: počet tvárnic  24 ks/pal 

YTONG P2-400 tl. 300:  počet tvárnic  30 ks/pal 

YTPONG P4-500 tl. 200:  počet tvárnic  42 ks/pal 

YTONG P2-500 tl. 100:  počet tvárnic  90 ks/pal 
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Nosné překlady YTONG typ NOP:  expediční hmotnost od 54 kg do 125 kg [XY] 

 
 

 7.5) Skladování a doprava 
 
 Pórobetonové tvárnice a maltové směsi budou dopravovány na staveniště nákladními 

automobily s bočnicemi.  

 

 Dovezené zafóliované výrobky budou skladovány na rovné, zpevněné ploše, např. 

betonové, asfaltové nebo jinak zpevněném podkladu. Místo bude odvodněno a bude 

v nerozbřídavém provedení. Plochy určené tomuto účelu jsou vyznačeny ve výkrese č. 13 

Zařízení staveniště.  

 

Tvárnice budou ukládány po maximálně 3 paletách na sobě. Mezi jednotlivými řadami 

palet bude vynechán průchod 750 mm. Pokud budou palety zasněženy, je zakázáno na ně 

dávat další vrstvu, protože by mohlo dojít ke sklouznutí po fólii spodní palety. V případě 

poškozených palet je taktéž zakázáno dávat na sebe další vrstvy.  

 

 Maltové směsi budou skladovány v suchu na dřevěném roštu, v uzavřeném balení.  

 

 

 7.6) Vstupní kontrola, převzetí materiálu 
 
 Vstupní kontrolu provede kvalifikovaný pracovník na staveništi. Tím je stavbyvedoucí 

nebo jiná jím pověřená osoba. Při příjemce kontroluje dodací listy, osvědčení o jakosti a 

kompletnost dodávky. Prověří se materiál a počty dodaných kusů podle objednacího listu. 

Dále se kontroluje vzhled a tvar výrobků, materiálů, zda nedošlo k jejich poškození během 

dopravy. 

 

 Předání a případné nesrovnalosti v dodaném množství musí být zaznamenány zápisem 

v dodacím listu a zápisem do stavebního deníku. V případě poškození dodaného materiálu či 

výrobku bude i tato skutečnost uvedena v dodacím listu a ve stavebním deníku. Zápisy budou 

provedeny stavbyvedoucím nebo osobou jím zmocněnou k zapisování do tohoto deníku. 
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 7.7) Převzetí pracoviště 
 

Před předáním staveniště stavbyvedoucí nebo mistr pro zděné konstrukce zkontroluje 

jeho odpovídající připravenost pro zdění, po té převezme pracoviště. Zkontroluje správnost a 

úplnost provedených předchozích prací, jejich kvalitu a soulad s projektovou dokumentací. 

Provede zápis do stavebního deníku.  

 

 Pro zahájení zdících prací musí být dokončeny základové konstrukce. Základové 

konstrukce musí být čisté, rovné, bez hrbolů a prasklin, nesmí být v žádném místě porušené. 

Samozřejmostí je jejich provedení dle projektové dokumentace.  

 

 V případě zdění ve vyšším podlaží, musí mít předchozí podlaží dokončeno. 

Zkontroluje se správnost provedení stropní konstrukce a železobetonových věnců. Zmíněné 

konstrukce nesmí být nijak poškozeny. Musí být čisté, rovné, bez hrbolů a prasklin, nesmí být 

v žádném místě porušené. I tyto konstrukce musí být provedeny dle projektové dokumentace.  

 Zápis o převzetí jednotlivých konstrukcí bude uveden do stavebního deníku. Tento 

zápis může provést stavbyvedoucí, nebo osoba k tomu zmocněná. Po provedení zápisu o 

převzetí staveniště přebírá zodpovědnost za následující zděné konstrukce stavbyvedoucí, nebo 

mistr pro zděné konstrukce. 

 

Ze zařízení staveniště se kontroluje jeho komplexnost pro tuto etapu výstavby, stav 

skladových ploch a stav komunikací, stav a rovinatost ploch, funkčnost a bezpečnost 

montážního mechanismu. 

 

 

 7.8)  Pracovní podmínky 
 

Pracovní četa musí být instruována o požadavcích na správné provedení zděných 

konstrukcí. Všichni pracovníci budou obeznámeni a proškoleni s technologickým postupem 

zdění. Dále budou proškoleni v rámci BOZP a PO. Jednotliví pracovníci musí být odborně 

kvalifikovaní k provádění daných úkolů a dodržovat i podmínky bezpečnosti práce na 
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staveništi. Stavební práce budou prováděny dle platné legislativy. Stavbyvedoucí o proškolení 

napíše zápis do stavebního deníku. Stavbyvedoucí také zajistí plynulý provoz na staveništi a 

bude dohlížet na dodávku materiálu a jeho kvalitu.  

 

Jako přístupová cesta slouží nově zřízená komunikace s výjezdem na místní 

komunikaci p.p.č. 224/38 . Staveniště je oploceno drátěným plotem vysokým 1,8 metru, který 

bude vybudován okolo staveniště (viz. výkres Zařízení staveniště). Pro vstup na staveniště 

slouží brána, která je opatřena visacím zámkem zabraňujícím volnému vniknutí nepovolaných 

osob. Brána je situována na jihozápadní stranu pozemku.  

Základní hygienické podmínky budou zajištěny dodavatelem. Zařízení staveniště bude 

minimální. Bude tvořeno třemi buňkami – pro šatnu pracovníků, kancelář pro vedení stavby 

sociální zařízení pro pracovníky – WC s umyvárnou. Přesnější informaci viz. Technická 

zpráva zařízení staveniště. 

 

Pracoviště musí být odevzdáno v takovém stavu, aby práce mohly probíhat nerušeně 

bez ohrožení pracovníků a konstrukcí. Musí být zajištěno kolektivní jištění pracovníků proti 

pádu. 

 

 Stavební materiály budou na stavbě chráněny proti povětrnostním vlivům. Tvárnice 

YTONG nesmí při skladování ani po vyzdění provlhnout. Proto jsou při přepravě a skladování 

zabaleny v ochranné fólii. Maltové směsi budou skladovány v suchu, na dřevěném roštu, 

v uzavřeném balení. Doba skladovatelnosti je dána výrobcem materiálu a počítá se od data 

výroby uvedeného na obalu, minimálně však 6 měsíců.  

 

7.9)  Personální obsazení 
 
Pracovní četu bude tvořit celkem 5 pracovníků: 

    1 vedoucí čety - mistr 

    2 zedníci 

    2 podavači – pomocní pracovníci 

 

Počet pracovních čet:  1 
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 Všechny práce na staveništi budou prováděny pouze pracovníky, kteří jsou řádně 

proškoleni pro tuto práci. Pracovníci musí být dostatečně vzdělaní. Stavbyvedoucí musí 

autorizovanou osobou, minimálně autorizovaný technik v oboru pozemního stavitelství. 

Vedoucí pracovní čety se stará o zajištění správnosti postupu provádění zdících prací podle 

technologického postupu, rozděluje a kontroluje provedenou práci. 

 

 

 

 7.10) Stroje a pomůcky 
 
Strojní vybavení:  automobilní jeřáb AD 16 na podvozku TATRA 138, dosah 19,0 m  

stavební vrátek 

lešení HAKI 

 

Pracovní pomůcky:  YTONG pásová pila 

   YTPONG vidiová pila 

   Úhelník 

   Brusné hladítko 

   Míchadlo 

   Běžné zednické nářadí – zednická lžíce, naběrák (fanka), dvoumetr, 

    vodováha, olovnice, gumová palička, zednické kladívko, hoblík 

   Hoblovaná lať – se značkami po 125 mm pro kontrolu délkového 

    a výškového modulu. 

   Frézka drážkovací – pro přesné frézování svislých, vodorovných a 

    šikmých instalačních drážek 

   Kladivo vrtací a sekací – včetně vrtáků pro přesné vrtání otvorů,  

    průrazů i pro elektroinstalační krabice 

   Ocelové stěnové spony (ploché kotvy) – z nerezového plechu tloušťky 

    od 0,75 mm pro kotvení nenosných i nosných stěn 

   Upevňovací technika – hmoždinky a vruty pro upevňování rámů oken a 

    dveří, obkladů stěn, instalačních vedení a různých zařizovacích 

    předmětů 

 



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
„Diplomová práce“ 

 

118 
 

Osobní ochranné pracovní pomůcky: brýle, rukavice, ochranná přilba, pracovní oděv, 

      obuv. 

 

 

 

 

 

 7.11) Zdění se systémem YTONG – pracovní postup 
 
• Zaměření  

 V místech, kde jsou umístěny stěny, provedeme natavení hydroizolačních pásů 

s přesahem 15 cm. Výškově zaměříme základovou desku a určíme její nejvyšší bod. Od 

tohoto výškového bodu bude vycházet první řada cihel, postaví se zde výškově nastavitelný 

přístroj, se kterým se již po dobu zakládání první vrstvy nebude hýbat.   

 

• Začátek zdění 

 Zdění začneme v rozích budovy. První osadíme tvárnici v nejvyšším rohovém bodě 

základů. Tvárnici položíme do vápennocementové  malty o tloušťce min. 20 mm v celé ploše. 

Tvárnici řádně urovnáme do vodorovné polohy v obou směrech. Tvárnice bude osazena 

drážkou směrem k vnitřnímu líci. Výška tvárnice je dána již zaměřeným nejvyšším bodem, 

viz. předchozí odstavec.    

 

 Po usazení všech rohových tvárnic překontrolujeme jejich výškové umístění. Případné 

nesrovnalosti zabrousíme, nebo ohoblujeme. 

 

• První vrstva cihel 

 První vrstva se položí do vápennocementové malty tl. min. 20 mm. Z rohových bloků 

natáhneme z vnější strany zednickou šňůru a podél ní uložíme jednotlivé tvárnice. Pokládáme 

jeden blok za druhým. Pokládku provedeme z obou protilehlých rohů současně směrem ke 

středu. Poslední tvárnici si upravíme na potřebný rozměr. Výškové rozdíly zabrušujeme. 

 

• Zdění dalších vrstev cihel 
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 Další vrstvy zdiva již provedeme na tenkovrstvou maltu YTONG tl. 1-3 mm. Před 

pokládkou druhé vrstvy tu první zbavíme nečistot a prachu ometením. Pomocí zubaté lžíce 

naneseme maltu v celé šířce zdiva. Po celou dobu zdění hlídáme dodržení správné vazby 

zdiva, což je přesah svislých spár min. o 10 cm. Tvárnice klademe bez mezer na sráz. 

 

 Po vyzdění první řady po celém obvodu si vytyčíme vnitřní nosné stěny. Opět první 

řadu osadíme do maltového lože. Druhou vrstvu vnitřní stěny již spojíme s obvodovou stěnou 

provázáním. Napojení provedeme v plné vazbě. Pro vnitřní zdivo jsou zvoleny tvárnice bez 

pera a drážky, proto budeme nanášet zdící maltu i na svislé spáry. 

 

 Očištění ložné spáry provádíme po každém dokončení dané vrstvy zdiva. 

 

 Vytyčíme si i příčky a v místech jejich polohy v každé druhé řadě obvodového nebo 

vnitřního nosného upevníme nerezové spojky. 

 

• Příčky 

 Po provedení nosných obvodových stěn provedeme zdění příček. Příčky již máme 

vytyčeny a pro s vázání s obvodovými stěnami zde máme připraveny spojky.  

 

• Překlady 

 Druhy použitých překladů YTONG jsou dány tloušťkou zdiva a světlostí otvoru, do 

kterého budou osazeny. Před pokládkou překladů řádně vyrovnáme ostění zbroušením 

přečnívajících per. Překlady budeme pokládat do maltového lože s minimálním uložením 200 

nebo 250 mm dle velikosti otvoru.  

 

Šíři nosných YTONG překladů používáme shodnou se stěnou, do které se osazují. 

Překlady jsou označeny šipkou, která při správném položení směřuje směrem vzhůru. 

 

 Pro otvory šíře nad 1750 a do 2750 mm použijeme UPA  profily. Tyto profily vytvoří 

bednění pro budoucí ŹB překlad. Do UPA profilu položíme připravenou výztuž a 

zabetonujeme. Pro otvory širší než 2750 mm použijeme U překlady. Před aplikací U překladů 

si vytvoříme ztracené bednění na které tyto překlady pokládáme. Pokládku provádíme na sraz 
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s lepením svislých spár. Do profilu vložíme předpřipravenou výztuž a zabetonujeme. Pro lepší 

tepelné vlastnosti vložíme do U profilu tepelnou izolaci. Takto vyrobené překlady jsou nosné 

až po úplním vyzrání konstrukce. 

 

 

 

 

 

• Okna a dveře 

 Rámy oken a dveří přichytíme do zdiva turbošrouby skrz rám a polystyrén až do cihly, 

nebo plechovými příchytkami. 

 

 

 7.12) Jakost a kontrola kvality  
 
 Stavbyvedoucí provede kontrolu správnosti provedení. Bude zkontrolována svislost a 

rovinatost prvků, umístění výplní otvorů  a tuhost celé konstrukce. Překontroluje se celkové 

umístění dle projektové dokumentace. Výsledky se zapíší do stavebního deníku včetně podpisů. 

Největší povolené geometrické odchylky pro zděné prvky dle dle ČSN EN 1996-2 [XY] jsou v 

rámci jednoho podlaží od svislosti ± 20 mm a v délce kteréhokoli 1 m od rovinatosti ± 10 mm.  

 

 

 7.13) Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
 Musí být zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků provádějících dané práce, 

ale i osob nacházejících se na stavbě nebo jejím okolí. Podrobné požadavky na bezpečnost a 

ochranu zdraví se řídí nařízením vlády 591/2006 Sb. [25], především oddíly o lešení a pracích 

ve výškách NV 362/2005 Sb. [24] Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni a musí mít 

příslušné bezpečnostní a ochranné pomůcky. O tomto školení bude proveden zápis do 

stavebního deníku. 

 

 

 7.14)  Ekologie, odpady 
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Bude dodržen zákon 148/2006 Sb. v platném znění. Po dobu realizace budeme dávat 

pozor na nepřiměřené znečištění komunikací, na nadměrnou prašnost. Dále bude dodržena 

ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a ochrana přírody a krajiny. Odpady 

vzniklé při výstavbě budou průběžně tříděny a odváženy na skládku. Stavba nemá negativní 

vliv na životní prostředí. 

 

 

 

8)  VARIANTNÍ SROVNÁNÍ  
 

 8. 1) Srovnání variant podle součinitele prostupu tepla 

 

Jednou z důležitých hodnot při výběru materiálu pro zdění je hodnota součinitele prostupu 

tepla, která charakterizuje tepelně izolační vlastnosti stavební konstrukce. 

 

Součinitel prostupu tepla se vypočte podle ČSN 0540 - 2:     [5] 

 U = 1/(Rsi + Σ R + Rse) = 1/RT     (4) 

kde: 

U  ….. součinitel prostupu tepla [W/m2.K] 

Rsi ….. vliv přestupů tepla na vnitřní straně konstrukce [m2.K/W] 

 (odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce) 

R  ….. tepelný odpor konstrukce [m2.K/W] 

Σ R  ….. součet tepelných odporů jednotlivých vrstev konstrukce 

Rse ….. vliv přestupů tepla na vnější straně konstrukce [m2.K/W] 

 (odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce) 

RT ….. úhrnný tepelný odpor bránící výměně tepla mezi prostředími oddělenými od 

 sebe stavební konstrukcí [m2.K/W] 

 

Odpor konstrukce při prostupu tepla RT se vypočte: 

 RT = Rsi + Σ R + Rse     (5) 

 

Pro tepelný odpor konstrukce R platí vzorec: 
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 R = d / λ     (6) 

kde: 

d ….. tloušťka dané vrstvy v konstrukci [m] 

λ ….. součinitel tepelné vodivosti [W/(m.K)] 

 hodnota udávaná výrobcem 

 

Konstrukce musí splňovat podmínku: 

 U ≤ UN     (7) 

 

kde: 

U  ….. součinitel prostupu tepla [W/m2.K] 

UN  ….. normová hodnota součinitele prostupu tepla  [W/m2.K] 

Požadovaná hodnota: UN = 0,38 [W/m2.K]   (8) 

 ….. stěna vnější 

 UN = 0,75 [W/m2.K]  (9) 

 ….. stěna vnější z částečně vytápěného prostoru k venkovnímu prostředí 

Doporučená hodnota: UN = 0,25 [W/m2.K]  (10) 

 UN = 0,50 [W/m2.K]  (11) 

K jednotlivým hodnotám součinitele se došlo výpočtem dle ČSN 73 0540 - 2. [5] 

Materiál d                    
[m] 

λ         
[W/(m.K)] 

R          
[m2.K/W] 

Rsi     
[m2.K/W] 

Rse   
[m2.K/W] 

U       
[W/m2.K] 

Zdivo POROTHERM 44 EKO+ P 10 
tl. 44 cm  0,440 0,096 4,583 0,25 0,04 0,205 
Zdivo z tvárnic Ytong Lambda P-D  
tl. 37,5 cm  0,375 0,084 4,464 0,25 0,04 0,210 

Tabulka č. 20: Porovnání obvodového zdiva podle součinitele prostupu tepla  
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Zdivo POROTHERM 44 EKO+ P 10 tl. 44 cm Zdivo z tvárnic Ytong Lambda P-D  tl. 37,5 cm 
0,202

0,203

0,204

0,205

0,206

0,207

0,208

0,209

0,210

0,211

Součinitel prostupu tepla [W/m2.K]

Porovnané varianty

U
 [W

/m
2.

K]

 

Graf č. 1: Grafické porovnání obvodového zdiva podle součinitele prostupu tepla 

  
Závěr: 

Z tabulky, grafu vyplývá, že lépe vychází varianta z cihelných bloků POROTHERM 44 Profi+ 

tloušťky 440 mm. Výpočty byly provedeny bez omítek. 
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 8. 2) Srovnání variant podle ceny 1 m2 zdiva 

 

 Jedním z důležitých ukazatelů při výběru materiálu pro zdění je cena. V cenovém 

porovnání hodnotím cenu za 1 m2 zvoleného zdiva. Cena je stanovena na základě 

rozpočtového programu BuildPower. V projektové dokumentaci jsou navrženy dva různé 

zdící systémy: POROTHERM a YTONG. Cenové porovnání provádím nejprve pro všechny 

typy mnou vybraného a vyprojektovaného materiálu včetně příček.  Ve druhém případě 

porovnávám sečtenou celkovou cenu za m2 zdiva. 

Porovnání provádím pro obdobné síly materiálů. V případě příček porovnávám zdivo 

tl. 100 a 115 mm, u vnitřních nosných zdí porovnávám varianty tloušťky zdiva 200 a 175 mm. 

U nosných obvodových zdí mezi sebou porovnávám síly 300 a 300 mm a 375 se 440 mm. 

 

Druh zdícího systému 

Příčky tl. 
115, 100 

mm                    
[Kč/m2] 

Vnitřní 
nosné stěny 

175, 200 
mm        

[Kč/m2] 

Nosné zdivo 
tl. 300 mm 

[Kč/m2] 

Nosné 
tepelně 
izolační 

zdivo tl 440 
a 375 mm 
[Kč/m2] 

 
Systém POROTHERM  558 759 1142 1599 
Systém YTONG 520 821 1182 1498 

Tabulka č. 21: Porovnání cen  jednotlivých systémů za m2  zdiva 
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Graf č. 2: Grafické porovnání ceny 1m2 zdiva 
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Materiál Cena celkem       
[Kč/m2] 

Systém POROTHERM  4058 
Systém YTONG 4021 

 

Tabulka č. 22: Porovnání celkových cen za jednotlivé systémy za m2  zdiva 

 

 

Systém POROTHERM Systém YTONG
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Graf č. 3: Grafické porovnání celkové ceny 1m2 zdiva 

Závěr: 

Z prvního grafu je zřejmé, že cenové hladiny obou variant se pohybují střídavě. Jednou 

je levnější systém POROTHERM, podruhé zas systém YTONG. U systému POROTHERM je 

levnější zdivo pro tloušťky 175 mm a 300 mm. Naopak je tomu u systému YTONG, kde 

levněji vycházejí tvárnice tloušťky 100 mm a 375 mm.  

Z druhého grafu vyplývá, že levnější variantou pro zdění je systém z pórobetonových 

tvárnic YTONG. Levnější varianta je o 37 Kč / m2 zdiva. Do 1 m2 se vejde 6,7 ks tvárnic 

YTONG. Jestliže částku 37,- Kč přepočteme na kusy cihel, vyjde nám, že tvárnice YTONG je 

o 5,5,- Kč levnější než cihla POROTHERM.   
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 8. 3) Srovnání variant podle doby realizace 

 Srovnání variant podle časové náročnosti doby výstavby celé stavby. Výsledek je dán 
harmonogramy výstavby pro oba typy. 

Termín pro zahájení stavby jsem stanovila na 1.4. 2014. 

 

Materiál Termín dokončení stavby       
[d.mm.yyyy] 

Systém POROTHERM  29.8.2014 
Systém YTONG 15.9.2014 

Tabulka č. 23: Porovnání termínů dokončení stavby 

 

Termín dokončení stavby       [d.mm.yyyy]
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Porovnání podle data dokončení stavby

Systém 
POROTHERM 
Systém YTONG

zdivo

da
tu

m

 
Graf č. 4: Grafické porovnání dle data dokončení stavby 

 

Závěr: 

 Z grafu, i z  časového harmonogramu stavby vyplývá, že doba realizace bude u systému 

POROTHERM o 16 dnů kratší. Termín pro dokončení stavby je u systému POROTHERM 

29.8.2014 a u systému YTONG je 15.9.2014. 
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 8. 4) Srovnání variant podle celkové ceny za stavbu 

 Součástí diplomové práce je vypracování položkového rozpočtu. Rozpočty jsem zhotovila 

pro obě varianty. Cena je stanovena na základě rozpočtového programu BuildPower. 

Z rozpočtových nákladů na stavbu vyplývá: 

 

Materiál 
Cena celkem       

[Kč/stavbu] 

Stavba systém POROTHERM  6.436.654,- 

Stavba systém YTONG 6.333.490,- 

 

Tabulka č. 24: Porovnání celkových cen za jednotlivé systémy za m2  zdiva 
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Graf č.5: Grafické porovnání dle celkové ceny stavby 

 

Závěr: 

Z grafu vyplývá, že levnější variantou je stavba ve zděném systému YTONG. Stavba 

z tvárnic YTONG bude o 103.164,- Kč levnější než v případě stavby ze systému 

POROTHERM. 
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9)  ZÁVĚR 
 

Cílem diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby 

polyfunkčního domu, včetně technologických postupů variantních řešení zděného domu. 

Varianta A řešila provádění zdění ze systému POROTHERM. Varianta B se zabývala 

prováděním zdění ze systému YTONG. Součástí diplomové práce byly dále časové plánování, 

rozpočet a zařízení staveniště pro zdění. Obě varianty byly porovnány podle několika kritérií. 

Podle součinitele prostupu tepla, podle ceny 1 m2 zdiva, podle doby realizace stavby a podle 

celkové ceny za stavbu dle položkových rozpočtů.  

Náklady na stavbu polyfunkčního domu byly vypočteny na 6,44 mil Kč včetně 21% 

DPH. Začátek doby výstavby je předpokládán od 1.4.2014 a konec výstavby se ukončí 

29.8.2014.  
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[11] - ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení. 

[12] - ČSN 73 0821 ED.2 - Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních 

konstrukcí. 

[13] - ČSN 73 0822 - Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu 

stavebních hmot. 

[14] - ČSN 73 0834 - Požární bezpečnost staveb - Změny staveb. 

[15] - ČSN ISO 129-1 Technické výkresy. 

[16] - ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části. 

[17] - ČSN EN ISO 7519 - Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní 

pravidla zobrazování ve výkresech stavební části a výkresech sestavy dílců. 

[18] - ČSN EN 1990 - Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. 

[19] - ČSN EN 1991-1-3 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - 

Zatížení sněhem. 
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[20] - ČSN EN 1991-1-4 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - 

Zatížení větrem. 

[21] - ČSN P ENV 1991-2-4 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - č. 2-4 - Zatížení 

konstrukcí - Zatížení větrem (srpen 1997). 

[22] - ČSN 73 3050: Třídění hornin podle tříd těžitelnosti, rozpojování a odebírání  

[23] - Zákon 309/2006 Sb. O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci). 

[24] - 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. 

[25] - Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi. 

[26] - vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 

zákona 185/2001 

[27] - Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění 

pozdějších předpisů ve znění pozdějších předpisů s ním souvisejících 

Použitá literatura: 

[28] - ŠÁLA Jiří, KEIM Lubomír, SVOBODA Zbyněk, TYWONIAK Jan – Tepelná ochrana 

budov (komentář k ČSN 73 0540) [5], Expodata-didot, Výstaviště 1, Brno, Praha 2008, ISBN 

978-80-87093-30-6. 

[29] - Novotný, Jan, Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ročník konstrukční cvičení 

pro 3. a 4. ročník SPŠ stavebních, vydalo nakladatelství SOBOTÁLES, v roce 2007 

[30] – Pavlis, Jaroslav, a kol., Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ročník SPŠ 

stavebních, vydalo nakladatelství SOBOTÁLES, v roce 1999 
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Ostatní zdroje: 

[31]  - http://www.tzb-info.cz/ 

[32]  - http://www.ytong.cz/ 

[33]  - http://www.wienerberger.cz/ 

[34]  - http://www.rigips.cz/ 

[35]  - http://www.cmkos.cz/ 

[36] -  http://styrotrade.cz/ 

[37] -  http://isover.cz/ 
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Poděkování 
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Tímto bych chtěla poděkovat své vedoucí diplomové práce Ing. Marcele Halířové, Ph.D., za 

odborné vedení a konzultace v průběhu zpracování této práce.  

V Ostravě 2.12.2013 …………………………………  
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12)  Přílohy  

 Seznam příloh: 

 

Položkový rozpočet stavby – systém POROTHERM 

Časový harmonogram – systém POROTHERM 

Položkový rozpočet stavby – systém YTONG 

Časový harmonogram – systém YTONG 

Výpis prvků: zámečnické výrobky 

Překlady POROTHERM 

Překlady YTONG 
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