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Anotace 

 

Tématem této bakalářské práce je porovnání řešení technologie výstavby objektu 

bytového domu. 

V této bakalářské práci jsem vypracovala technologické postupy pro dvě varianty 

realizace svislých konstrukcí a stropní konstrukce jednoho podlaží. V první variantě je popsán 

systém z cihelných bloků POROTHERM, ve druhé jsem se zaměřila na stavební systém 

VELOX. Pro každou z variant stanovím její orientační cenu a harmonogram provádění. 

 

Klíčová slova 

 

Technologický postup, POROTHERM, VELOX, rozpočet, harmonogram 

 

Annotation 

 

My bechalor dissertation is dealing with compare the solution of construction technology 

of block of flats. 

In my dissertation I have worked out the technological procedures of two options of 

realisation of vertical and ceiling constructions of one floor. The system of ceramic blocks 

POROTHERM is described in the first variant whilst I have focused on VELOX building 

system in the second variant. I will determine the indicative price and time schedule for both 

of them. 

 

Key words 

 

Technological procedure, POROTHERM, VELOX, calculation, harmonogram 

 

 

 

 

 

 



Obsah 

 

1. Úvod .......................................................................................................................... 12 

2. ČÁST POZEMNÍ STAVBY ..................................................................................... 13 

A. Průvodní zpráva ......................................................................................................... 13 

A.1 Identifikační údaje .............................................................................................. 13 

A.1.1 Údaje o stavbě ............................................................................................. 13 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi ................................................................................... 13 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace ........................................... 13 

A.2 Seznam vstupních podkladů ............................................................................... 14 

A.3 Údaje o území ..................................................................................................... 14 

A.4 Údaje o stavbě .................................................................................................... 16 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení ....................... 17 

B. Souhrnná technická zpráva ........................................................................................ 18 

B.1 Popis území stavby ............................................................................................. 18 

B.2 Celkový popis stavby ......................................................................................... 19 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek ....................... 19 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení ............................................ 20 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby ............................................ 20 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby ....................................................................... 20 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby .................................................................... 21 

B.2.6 Základní charakteristika objektů ................................................................. 21 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení .............. 22 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení ....................................................................... 22 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi ................................................................. 22 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální   

 prostředí ...................................................................................................... 22 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ...................... 23 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu ............................................................... 24 

B.4 Dopravní řešení .................................................................................................. 25 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících úprav ............................................................... 26 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana ...................................... 26 

B.7 Ochrana obyvatelstva ......................................................................................... 27 



B.8 Zásady organizace výstavby ............................................................................... 27 

C. Situační výkresy ........................................................................................................ 30 

C.1 Situační výkres širších vztahů ............................................................................ 30 

C.2 Celkový situační výkres stavby .......................................................................... 30 

C.3 Koordinační studie ............................................................................................. 30 

C.4 Katastrální situační výkres ................................................................................. 30 

C.5 Speciální situační výkresy .................................................................................. 30 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení ............................. 31 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu ....................................... 31 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení – Technická zpráva ................................. 31 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení ....................................................................... 37 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení ....................................................................... 37 

D.1.4 Technika prostředí staveb ........................................................................... 37 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení ..................................... 37 

E. Dokladová část .......................................................................................................... 38 

E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů ........ 38 

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury ..................... 38 

E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 

 předpisů .............................................................................................................. 38 

E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem ....................................................... 38 

E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií ..... 38 

E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 

 zpracování dokumentace .................................................................................... 38 

3. ČÁST TECHNOLOGIE ............................................................................................ 39 

3.1 Technologický předpis zdění POROTHERM Profi ........................................... 39 

3.2 Technologický předpis provádění stropu POROTHERM ................................. 53 

3.3 Technologický předpis montáže svislých konstrukcí v systému ztraceného 

 bednění ............................................................................................................... 61 

3.4 Technologický předpis provádění stropní konstrukce v systému ztraceného 

 bednění ............................................................................................................... 75 

3.5 Technická zpráva zařízení staveniště – systém z keramických bloků ............... 83 

3.5.1 Základní údaje ................................................................................................ 83 

3.5.2 Popis stavby .................................................................................................... 83 

3.5.3 Postup budování a likvidace staveniště .......................................................... 83 



3.5.4 Uspořádání staveniště ..................................................................................... 84 

3.5.5 Dopravní opatření ........................................................................................... 84 

3.5.6 Významné sítě technické infrastruktury ......................................................... 84 

3.5.7 Zásobování staveniště elektrickou energií ...................................................... 85 

3.5.8 Zásobování staveniště vodou .......................................................................... 87 

3.5.9 Systém zásobování materiály ......................................................................... 89 

3.5.10 Skladování materiálu na staveništi .............................................................. 90 

3.5.11 Sociální zařízení staveniště ......................................................................... 91 

3.5.12 Vliv na životní prostředí, odpady ................................................................ 92 

3.5.13 Bezpečnost práce ........................................................................................ 93 

4. Porovnání dvou variant systému................................................................................ 94 

5. Rozpočet – systém z keramických bloků .................................................................. 94 

6. Rozpočet – systém ze ztraceného bednění ................................................................ 94 

7. Harmonogram postupu prací pro oba systémy .......................................................... 94 

8. Závěr .......................................................................................................................... 95 

9. Seznamy..................................................................................................................... 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam použitého značení 

 

 

atd.- a tak dále 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČSN – státní technická norma ČR 

č. - číslo 

DN – jmenovitá světlost 

EPS – pěnový polystyren 

HSD – hlavní domovní skříň 

kg – jednotka hmotnosti, kilo gram 

KN – katastr nemovitostí 

kW – jednotka výkonu, kilo Watt 

l – délka 

m – délková jednotka, metr 

m2 – jednotka plochy, metr čtvereční 

m3 – jednotka objemu, metr krychlový 

max. – maximální 

min. – minimální 

mm – délková jednotka, milimetr 

NN – nízké napětí 

NP – nadzemní podlaží 

PO – požární ochrana 

S – suterén 

Sb. – sbírky 

š. – šířka 

tl. – tloušťka 

U – součinitel prostupu tepla [W/(m2*K)] 

ul. – ulice 

ŽB – železobeton 

Ø – průměr 

° - stupně 

°C – jednotka tepla, stupeň Celsia  
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1. Úvod 

 

Cílem této bakalářské práce je vytvoření technologických předpisů pro systém 

z keramických bloků POROTHERM a stavební systém VELOX a jejich finanční a časové 

srovnání.  

Bakalářská práce se skládá z části pozemního stavitelství a z technologické části. V části 

pozemního stavitelství zpracovávám technickou dokumentaci pro stavební povolení. V části 

technologie popisuji technologické předpisy výstavby zadaného objektu pro dva konstrukční 

systémy. Součástí této části práce je i řešení zařízení staveniště hrubé stavby.  

Přílohou této práce jsou časové harmonogramy a položkové rozpočty provádění prací 

obou systémů. 
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2. ČÁST POZEMNÍ STAVBY 

A. Průvodní zpráva 

A.1  Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Bytový dům 

 

b) Místo stavby 

Parcela číslo:  629 / 563 

Městská část:  Praha 15 

Městský obvod:  Praha 10 

Obec:   Praha  

Okres:   Hlavní město Praha 

Kraj:   Hlavní město Praha 

Katastrální území: Horní Měcholupy  

Stavební úřad:  Praha 15 – Stavební úřad 

 

c) Předmět projektové dokumentace 

Projektová dokumentace pro stavební povolení 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Obchodní firma (stavebník):  PO Reality s.r.o. 

IČO:     63999854 

Sídlo:     Pařížská 16, 160 00 Praha 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant: Pavla Ondrová 
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A.2  Seznam vstupních podkladů 

• Dostupné podklady stávajících navazujících objektů 

• Tachymetrický plán 

• Výpisy z KN, snímky z katastrální mapy 

• Konzultace s investorem, fotodokumentace 

• Dokumentace k územnímu řízení 

• Inženýrsko-geologický průzkum 

• Hydrogeologický průzkum 

• Radonový průzkum 

• Akustická studie 

• Odpadové hospodářství 

• Vliv stavby na zdraví obyvatelstva 

• Studie oslunění a osvětlení 

• Průkaz energetické náročnosti budovy ( PENB ) 

• Tepelně technické posouzení konstrukcí 

A.3  Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Pozemek, na němž bude výstavba probíhat, leží v katastrálním území Horní Měcholupy. 

Jedná se o pozemek s parcelním číslem 629/563 o celkové výměře 3499,50 m2. Zájmové 

území je vymezeno ulicemi Tupolevova a Janovská. Pozemek pro navrhovanou stavbu je 

mírně svažitý. Na zájmovém území je v současnosti pole, tato plocha byla vyjmuta z půdního 

fondu a určena k výstavbě. Záměrem investora je výstavba jednoho bytového domu, následně 

výstavba bude pokračovat dalšími etapami v celkovém počtu pěti bytových domů.  

Pozemky určené k výstavbě jsou ve vlastnictví investora. Situace je uvedena v části C.  

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod. 

Území, kde je stavba navržena nespadá do památkové rezervace, památkové zóny             

a nejedná se o zvláště chráněné území. Dotčený pozemek se nenachází v záplavovém území. 

Navrhovaná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.  
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c) Údaje o odtokových poměrech 

Povrchové vody zpevněných ploch budou odvedeny přípojkou do dešťové kanalizace. 

Ostatní nezpevněné plochy jsou řešeny zatravněním, čímž umožňují vsakování dešťových 

vod. 

 

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

rozhodnutí nebo územní opatření, popř. nebyl-li vydán územní souhlas 

Stavba bytového domu je navržena v souladu s územním plánem městské části. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, popřípadě regulačním plánem 

Stavba bytového domu je navržena v souladu s územním rozhodnutím. 

Předmětné území je součástí funkční plochy SV-E, jedná se o území sloužící pro umístění 

polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, 

administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná z funkcí 

nepřesáhne 60% celkové kapacity území vymezeného danou funkcí. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba je navržena tak, aby byly splněny obecné požadavky na využití území. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Vznesené požadavky ze strany dotčených orgánů byly zapracovány do projektové 

dokumentace pro stavební povolení. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou známy. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou známy. 

 

 

 

 

 



16 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

parc.č.  katastrální území  druh pozemku   

629/565  Horní Měcholupy  zastavěná plocha a nádvoří 

629/561  Horní Měcholupy  zastavěná plocha a nádvoří 

629/566  Horní Měcholupy  ostatní plocha 

629/568  Horní Měcholupy  ostatní plocha 

A.4  Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o samostatně stojící novostavbu. 

 

b) Účel užívání stavby 

Objekt je navržen jako třípodlažní s jedním podzemním podlažím. Nadzemní podlaží jsou 

určena výhradně k bydlení s celkovým počtem 6 bytů, v podzemním podlaží jsou umístěny 

sklepy, technické místnosti a garáže. Parkování je řešeno na venkovní ploše před bytovým 

domem. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 

 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba je navržena v souladu s technickými a právními předpisy platnými v době 

zpracování dokumentace. 

 

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

právních předpisů 

Vznesené požadavky ze strany dotčených orgánů byly zapracovány do projektové 

dokumentace pro stavební povolení. 
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g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Není znám. 

 

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

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

Celková zastavěná plocha: 328,24 m2 

Obestavěný prostor:  3672 m3 

Celková užitná plocha:  642 m2 

 

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.) 

Stanovení bilancí stavby je řešeno v samostatné dokumentaci. 

 

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

Předpokládané zahájení výstavby: březen 2015 

Předpokládané dokončení výstavby: listopad 2015 

Předpokládaná doba výstavby:  9 měsíců 

 

k) Orientační náklady stavby 

Orientační hodnota stavby bytové: 25.000.000,- Kč 

Orientační hodnota IS a komunikace: 5.000.000,- Kč  

A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO 01 -  Bytový dům 

SO 02 -  Zpevněné plochy 

SO 03 -  Přípojky jednotlivých inženýrských sítí 
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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1  Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek, na němž bude výstavba probíhat, leží v katastrálním území Horní Měcholupy. 

Jedná se o pozemek s parcelním číslem 629/563 o celkové výměře 3499,50 m2. Zájmové 

území je vymezeno ulicemi Tupolevova a Janovská. Pozemek pro navrhovanou stavbu je 

mírně svažitý. Hladina podzemní vody není v hloubce, která by měla vliv na založení objektu. 

Na zájmovém území je v současnosti pole, tato plocha byla vyjmuta z půdního fondu a určena 

k výstavbě. Záměrem investora je výstavba jednoho bytového domu, následně výstavba bude 

pokračovat dalšími etapami v celkovém počtu pěti bytových domů.  

Pozemky určené k výstavbě jsou ve vlastnictví investora. Situace je uvedena v části C.  

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Provedené průzkumy: 

• Inženýrsko-geologický průzkum 

• Hydrogeologický průzkum 

• Radonový průzkum 

• Akustická studie 

• Odpadové hospodářství 

• Vliv stavby na zdraví obyvatelstva 

• Studie oslunění a osvětlení 

• Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) 

• Tepelně technické posouzení konstrukcí 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí               

a dotčenými orgány v jednotlivých vyjádřeních, která jsou přiložena v dokladové části. 
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d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nachází mimo záplavové území i mimo poddolované území. 

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba ani její provoz nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby nebudou prováděny žádné asanace a demolice, kácení dřevin. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

V rámci stavby nedojde k záboru zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa. 

 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Řešené území je napojeno na infrastrukturu městské části Horní Měcholupy, navržené 

komunikace jsou napojeny na místní komunikace. 

Dopravně bude objekt napojen z ulice Tupolevova, po dobu výstavby bude přístup na 

stavební pozemek zajištěn po účelové komunikaci kolem plaveckého stadionu a dále 

dočasnou staveništní komunikací se zpevněným povrchem z betonových panelů. 

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba si nevyžaduje žádné podmiňující a vyvolané investice, nemá věcné vazby. 

 

B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o bytový dům, ve kterém se nachází 6 bytových jednotek o velikostní kategorii 

3+1. V suterénu jsou řešeny sklepy, garáže a technické místnosti. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Území pro výstavbu bytového domu vymezují ulice Tupolevova a Janovská. Jižně od 

pozemku se nachází objekt plaveckého stadionu. Jihozápadním směrem ve vzdálenosti 500 m 

je dopravně zatížená komunikace Tupolevova. Na opačné straně severovýchodním směrem 

vede ulice Janovská.  

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Bytový dům je navržen jako čtyřpodlažní se třemi nadzemními podlažími a suterénem. 

Zastřešen bude jednoplášťovou plochou střechou. Půdorys objektu bytového domu je ve tvaru 

obdélníků o rozměrech 21,63 x 13,63 m. Fasáda objektu bude opatřena tenkovrstvou 

silikátovou omítkou s hladkou strukturou. Omítka celého objektu bude v barevné kombinaci 

oranžové a šedé. Okna a vchodové dveře budou plastové, barvy bílé. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt bytového domu bude využíván pouze pro účely bydlení. V rámci stavby nebudou 

žádné technologie výroby. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

V bytovém domě je řešena jedna bytová jednotka v 1.NP jako bezbariérová. Stavba je 

navržena v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [1].  

Bezbariérový přístup do objektu je zajištěn vyrovnávací rampou ve sklonu 1:16. Vstupní 

dveře jsou dvoukřídlé, hlavní křídlo je rozměru 900 mm, upravené pro zrakově postižené, 

výškový rozdíl vstupu 20 mm. 

Vnitřní komunikace a jejich provedení jsou dimenzované pro manévrování invalidního 

vozíku, tj. průměr 1500 mm. 

Parkovací stání pro ZTP o rozměrech 3500 x 5000 mm se spádem 1%. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Splnění obecných základních požadavků na bezpečnost stavby je docíleno návrhem 

stavby odpovídajícím současné platné legislativě (např. vyhláška č. 20/2012 Sb.) [2] a platné 

normové základně. Stavba je také navržena v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb.                 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [1]. 

Veškeré instalované zařízení v objektu bude dodavatelem odzkoušeno, budou provedeny 

příslušné zkoušky a revize dle požadavků aktuální legislativy a technických předpisů a norem 

a stavebníkovi bude vše předáno vč. veškeré dostupné dokumentace, dle druhu instalace      

vč. provedení zaškolení.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Bytový dům je navržen jako objekt samostatně stojící se třemi nadzemními podlažími       

a suterénem. Suterén je obdélníkového tvaru o vnějších rozměrech 21,63 x 13,63 m, 

nadzemní podlaží jeho tvar kopírují. Zastřešen bude jednoplášťovou plochou nevětranou 

střechou. 

Hlavní nosná konstrukce stavby je navržena jako podélný stěnový systém vyzděný 

z cihelných tvárnic POROTHERM tl. 300 mm, obvodové stěny jsou ze zdiva POROTHERM              

tl. 440 mm. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Objekt bytového domu bude proveden jako zděný z cihelných tvárnic POROTHERM. 

Založen bude na betonových monolitických pásech. Stropy budou tvořeny keramobetonovými 

stropními nosníky POT a cihelnými vložkami MIAKO. Strop nad posledním nadzemním 

podlažím tvoří nosnou konstrukci jednoplášťové ploché střechy. Okna a vchodové dveře 

budou plastové, barvy bílé. Vnitřní dveře budou dřevěné, osazené do obložkových zárubní. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Viz samostatná část dokumentace – statický výpočet. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení  

Ventilátory jsou osazené na odvětrávací potrubí. Parametry ventilátorů jsou uvedeny 

v projektu vzduchotechniky. 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

 Z technických zařízení se jedná pouze o ventilátory zajišťující větrání prostor, které 

nemají přímé větrání. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Viz samostatná část dokumentace – Požárně bezpečnostní řešení stavby. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 78/2013 o energetické náročnosti budov [3] 

v souladu s ČSN 73 0540 [4]. 

 

b) Energetická náročnost stavby 

Viz průkaz ENB. 

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Viz průkaz ENB. 

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Větrání objektu je zajištěno přirozené otevíratelnými okny a dveřmi, pouze v prostorech 

bez oken je větrání řešeno jako nucené pomocí ventilátorů. 

Bytový dům bude napojen na soustavu CZT samostatnou horkovodní přípojkou. Napojení 

na stávající horkovodní rozvod dle TPP, který je vedený podél objektu zimního stadionu na 
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pozemku kat. č..: 629/429. Vytápění jednotlivých bytů bude zajištěno z vlastní výměníkové 

stanice voda – voda, ve které bude zajištěn i ohřev TUV. 

Denní osvětlení je zajištěno prosklenými plochami výplní otvorů. Umělé osvětlení bude 

zajištěno svítidly dle výběru stavebníka, bude řešeno v projektu elektroinstalace. 

Zásobování vodou bude zajištěno napojením na veřejný vodovodní řad pomocí nové 

vodovodní přípojky. 

Splaškové vody z objektu budou svedeny oddílnou kanalizací do veřejné kanalizace. 

Vyhodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb obytných objektů od zdrojů 

hluku TZB souvisejících s provozem nového bytového domu a vyhodnocení hluku ze 

stavební činnosti bude řešeno akustickou studií. 

Odpad vzniklý užíváním bytového domu je běžným odpadem. Odpad se bude ukládat 

v popelnicových nádobách, které budou umístěny vedle parkovacích stání před budovou. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží  

Dle odborného posudku – stanovení radonového indexu je pozemek se středním 

radonovým indexem. Pro prevenci je dle ČSN 73 0601 [5] využito provedení celistvé 

izolace proti zemní vlhkosti s plynotěsně provedenými prostupy, která bude současně 

zabezpečovat protiradonovou izolaci. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

V dané lokalitě se nepředpokládá výskyt bludných proudů. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Vliv technické seizmicity se v okolí objektu nepředpokládá. Není řešena konkrétní 

ochrana. 

 

d) Ochrana před hlukem 

Vzhledem k umístění stavby, kdy se v blízkosti uvažovaného objektu nachází pouze 

objekt zimního stadionu a akvacentra a v budoucnu se počítá s výstavbou dalších 

bytových domů, tedy stavbami stejného charakteru, není nutné provádět zvláštní opatření 

proti hluku z nebo směrem do okolní zástavby.  
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e) Protipovodňová opatření 

Stavba není v záplavovém území, opatření tudíž není třeba řešit. 

 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

Napojení na hlavní inženýrské sítě 

Řešené územní je napojeno na infrastrukturu městské části Horní Měcholupy, navržené 

komunikace jsou napojeny na místní komunikace. 

 

Dešťová kanalizace, splašková kanalizace, vodovod 

V řešené lokalitě je navržena oddílná kanalizace. V blízkosti uvažovaného objektu jsou 

vybudovány řady vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace. Dle vyjádření správce těchto 

sítí, PVS a.s., pro nově budovaný objekt bude provedeno prodloužení vodovodního řadu, 

dešťovou a splaškovou kanalizaci si provozovatel nepřeje převzít do své správy, proto trasy 

kanalizace délky cca 110 m budou budovány jako přípojky a budou ve správě správce 

budoucího objektu. Sítě budou vedeny souběžně, nedojde ke křížení stávajících sítí. 

 

Horkovod 

Připojení domu je předpokládáno na horkovod vedoucí podél budovaného objektu. 

 

Vytápění a TUV 

Potřebné teplo pro potřebu vytápění, VZT a ohřev TUV je zajištěno připojením objektu na 

horkovod Pražské teplárenské a.s. Vytápění tak není lokálním zdrojem znečišťování ovzduší. 

 

Veřejné osvětlení 

Veřejné osvětlení bude napojeno na stávající trasu vedoucí podél akvacentra. 

 

Telekomunikace 

Napojení bude provedeno vedením nového kabelu 400 XN 0,4 TCEPKFLE z TR 983, 

který je umístěn na ulici Janovská. 
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Elektrická energie 

Napojení objektu na síť elektrické energie bude provedeno pomocí elektro přípojky, HDS 

bude umístěna na vnějším líci zdiva objektu. 

B.4  Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Výstavba bytového domu se nachází jižně od zimního stadionu a akvacentra, k objektu 

bude provedena nová přístupová komunikace, která bude napojena na ulici Tupolevova. 

K tomuto účelu bude upraveno dopravní řešení na ulici Tupolevova. 

Základní šířka místní obslužné komunikace je kategorie MO 12.5/11.5/40 s šířkou 

vozovky 6,0 m, po západní straně je navržen chodník v šíři 1,5 m. 

Součástí stavebního objektu je i provizorní panelová vozovka pro příjezd vozidel stavby. 

Šířka je proměnná, příčný sklon 3%. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu bude provedeno zřízením nového sjezdu 

z ulice Tupolevova. Konstrukce vozovky bude provedena z betonové dlažby. 

 

c) Doprava v klidu 

Parkování uživatelů bytového domu bude zajištěno pomocí kolmých venkovních 

parkovacích stání v počtu 8 stání, z kterých dvě jsou určena pro invalidy. Základní rozměr 

venkovního stání je 2,5 x 5,0 m, invalidní 3,5 x 5,0 m. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

V okolí stavby se nyní nenacházejí pěší nebo cyklistické stezky. Za objektem je ale 

navržena přístupová komunikace pro hasiče s výhledovým záměrem jako cyklotrasa. 
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B.5  Řešení vegetace a souvisejících úprav 

a) Terénní úpravy 

Pro terénní úpravy v okolí bytového domu bude použita sejmutá ornice z pozemku. 

Násypy budou hutněny po vrstvách tloušťky maximálně 300 mm. 

b) Použité vegetační prvky 

Nezpevněné plochy v okolí objektu budou zatravněny a proběhne i výsadba keřů a 

vzrostlé zeleně. 

 

c) Biotechnická opatření 

Nejsou plánována žádná biotechnická opatření. 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Jedná se o bytový dům s funkcí bydlení, který svým provozem nebude mít podstatný 

negativní vliv na životní prostředí. Z celé plochy dotčené stavbou budou sejmuty kulturní 

vrstvy. Ornice i podorničí budou zpětně použity k terénním úpravám po výstavbě objektu, 

zemina z výkopu bude zpětně použita k záhozu. 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Na stavebním pozemku se 

nenachází vzrostlé dřeviny, není tedy nutné provádět opatření na ochranu stromů. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Řešená stavba nevyžaduje posouzení jejího vlivu na životní prostředí. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. Stavbou nevznikají omezení 

podle jiných právních předpisů. 
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B.7  Ochrana obyvatelstva 

Nevztahuje se na řešený záměr – charakter, řešení ani umístění stavby neklade požadavek 

na opatření k ochraně obyvatelstva. 

B.8  Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Přívod vody bude realizován staveništní přípojkou, kde bude měřena spotřeba vody, 

potrubím PE DN 50, které bude ukončeno hydrantem. Přípojka bude napojena na řad DN 100. 

Za napojením bude osazen uzávěr se zemní soupravou. Tato staveništní přípojka bude po 

realizaci stavby zrušena. 

Přípojka elektrické energie (NN) pro zařízení staveniště bude řešena připojením 

staveništního rozvaděče na stávající HDS. 

 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude provedeno pomocí drenáže umístěné ve výkopech pro základy 

a jejího napojení na veřejnou dešťovou kanalizaci. Drenáž bude sloužit i po dokončení 

výstavby k odvodnění základové spáry. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na dopravní infrastrukturu sjezdem z ulice Tupolevova. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Během výstavby může dojít ke krátkodobému zvýšení prachových emisí a zvýšení 

znečištění oxidy dusíku vlivem provozu stavebních strojů. Rovněž dojde ke zvýšení hlučnosti. 

Tyto faktory je nutné minimalizovat dodržováním základních hygienických normativů. 

Celkově je možné ovlivnění životního prostředí v souvislosti s výstavbou bytového domu      

a sítí hodnotit jako málo významné.  

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k negativním vlivům na 

okolí stavby.  

Nevznikají požadavky na asanace, demolice nebo kácení dřevin. 
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f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Zábory pro tuto výstavbu nebudou nutné. 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Odpad vzniklý při provádění stavebně montážních prací bude řádně tříděn a skladován 

v kontejnerech. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, tzn. 

recyklací, odvozem na řízenou skládku nebo předáním odborné firmě k jeho likvidaci. 

Zhotovitel stavebních prací musí nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným v zákoně   

č. 185/2001 Sb. [6] o odpadech a o změně některých dalších zákonů včetně novely    

169/2013 Sb. [7] Dále je povinen vést předepsanou evidenci odpadů, rozsah je stanoven ve 

vyhlášce č. 381/2001 Sb. [8] Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou, způsob 

likvidace odpadů vzniklých při výstavbě bude dokladován. 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Předpokládaná bilance zemních prací: 

Ornice  - 1050 m3  

Výkopy - 883,68 m3 

Násypy - 112 m3 

Ornice a zemina z výkopů budou skladovány na pozemku, který má dostatečnou rozlohu 

pro tyto skládky.  

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Před stavbou budou z plochy potřebné pro výstavbu sejmuty kulturní vrstvy půdy. Ornice 

bude skladována odděleně od zeminy z výkopů tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Po 

výstavbě bude ornice použita k následným terénním úpravám v okolí stavby. 

Během výstavby budou všechny odpady skladovány v kontejneru a poté likvidovány 

povoleným způsobem.  

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Ochrana třetích osob před případným úrazem v prostoru staveniště bude zajištěna řádným 

označením stavby a umístěním výstražných tabulí se zákazem vstupu cizích osob. Osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace se v průběhu výstavby nebudou na staveništi 

vyskytovat. 
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Při návrhu ZS a provádění prací bude dbáno na to, aby byly dodrženy požadavky na 

pracoviště stanovené zákonem č. 309/2006 Sb. [9] o zajištění dalších podmínek bezpečnosti   

a ochrany zdraví při práci, nařízením vlády č. 101/2005 Sb. [10] o podrobnějších požadavcích 

na pracoviště a pracovní prostředí, aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na 

výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. [11] o technických požadavcích na stavby. Bezpečnost 

práce bude dále zajištěna především dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. [12] o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky, dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [13] o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dle nařízení vlády      

č. 378/2001 Sb. [14], kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavebními pracemi nebudou dotčeny okolní stavby ani narušen pohyb osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

U výjezdu ze staveniště bude umístěno svislé dopravní značení “Pozor, výjezd vozidel 

stavby”. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Lhůta výstavby bude dána dohodou stavebníka s dodavatelem stavby resp. Stanovena dle 

časových a finančních možností stavebníka, s omezením lhůtou stanovenou stavebním 

povolením a případně dalšími povoleními, stanovisky a vyjádřením dotčených orgánů, 

organizací a správců dopravní a technické infrastruktury. 

Zahájení stavby bude ohlášeno stavebnímu úřadu dodavatelem, a to v předstihu min. 14 

dnů před vlastním zahájením prací. Stavba bytového domu bude prováděna jako celek bez 

dalšího věcného, časového nebo jinak podmiňujícího členění. Zahájena bude přípravou území 

a sejmutím kulturních vrstev v plochách stavby a ZS vč. provizorního oplocení. Ukončení 

stavby bude provedeno sadovými úpravami vč. likvidace ZS.    
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C. Situační výkresy 

C.1  Situační výkres širších vztahů 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

C.2  Celkový situační výkres stavby 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

C.3  Koordinační studie 

Výkres situace je součástí projektové dokumentace, označení výkresu C 

C.4  Katastrální situační výkres 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

C.5  Speciální situační výkresy 

Není předmětem řešení bakalářské práce.  
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení – Technická zpráva 

a) Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení  

Bytový dům je navržen jako čtyřpodlažní se třemi nadzemními podlažími a suterénem. 

Zastřešen bude jednoplášťovou plochou střechou. Půdorys objektu bytového domu je ve tvaru 

obdélníků o rozměrech 21,63 x 13,63 m. Fasáda objektu bude opatřena tenkovrstvou 

silikátovou omítkou s hladkou strukturou. Omítka celého objektu bude v barevné kombinaci 

oranžové a šedé. Okna a vchodové dveře budou plastové, barvy bílé. 

Dispoziční řešení: V suterénu jsou umístěny sklepy, technické a úklidové místnosti           

a garáže. Nadzemní podlaží jsou určena výhradně k bydlení s celkovým počtem 6 bytů. 

Bytové jednotky jsou velikostní kategorie 3+1. Jedna bytová jednotka v 1.NP je určena pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.   

 

b) Popis navrženého konstrukčního systému stavby 

Hlavní nosná konstrukce stavby je navržena jako podélný stěnový systém vyzděný 

z cihelných tvárnic POROTHERM tl. 300 mm, obvodové stěny jsou ze zdiva POROTHERM 

tl. 440 mm. Příčky zděné z broušených cihel POROTHERM. 

Založen bude na betonových monolitických pásech. Stropy budou tvořeny 

keramobetonovými stropními nosníky POT a cihelnými vložkami MIAKO. Strop nad 

posledním nadzemním podlažím tvoří nosnou konstrukci jednoplášťové nevětrané ploché 

střechy. Schodiště je navrženo jako železobetonové monolitické dvouramenné. 

 

c) Bezbariérové užívání stavby 

V bytovém domě je řešena jedna bytová jednotka v 1.NP jako bezbariérová. Stavba je 

navržena v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. [1] o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

Bezbariérový přístup do objektu je zajištěn vyrovnávací rampou ve sklonu 1:16. Vstupní 

dveře jsou dvoukřídlé, hlavní křídlo je rozměru 900 mm, upravené pro zrakově postižené, 

výškový rozdíl vstupu 20 mm. 
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Vnitřní komunikace a jejich provedení jsou dimenzované pro manévrování invalidního 

vozíku, tj. průměr 1500 mm. 

Parkovací stání pro ZTP o rozměrech 3500 x 5000 mm se spádem 1%. 

 

d) Konstrukční a stavebně technické řešení  

 

Zemní práce 

 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu zařazujeme základové 

poměry do II. geotechnické kategorie. Hladina podzemní vody plošné zakládání objektu 

neovlivní.  

Na stavebním pozemku bude před zahájením zemních prací sejmuta ornice o mocnosti 

300 mm. Sejmutá ornice bude uložena na deponii, která se nachází na stavebním pozemku – 

viz výkres zařízení staveniště. Po výstavbě bude ornice použita k následným terénním 

úpravám v okolí bytového domu. 

Před zahájením zemních prací je nutno provést sondy pro zjištění poloh stávajících 

podzemních inženýrských sítí. Hlavní výkopová jáma je svahovaná, dle G.P. je možno 

svahovat sklonem 1:2, výkopy rýh jsou svislé nepažené. Část vytěžené zeminy, která bude 

později použita na zásypy, bude uskladněna na deponii přímo na stavebním pozemku. 

Přebytek bude odvezen na skládku určenou stavebním úřadem.  

 

Základy 

 

Vlastní založení objektu je navrženo na základových pasech z betonu třídy C 20/25 XC2 

S3, které jsou uloženy na zhutněný štěrkový podsyp tl.100 mm. Založení je provedeno 

v jedné výškové úrovni. Základová deska je navržena z betonu C 20/25 XC3, XD1 S3,  

uložena je na podkladním betonu tl.100 mm. Základová spára bude v hloubce -3,900 m. Před 

betonáží základů bude na základovou spáru usazen zemnící pásek FeZn 4x30 mm. Vývody 

pro kontrolní svorky budou umístěny dle výkresové dokumentace – viz výkres 

elektroinstalace. Před betonáží základových pasů bude do úrovně pod základovou spárou 

uložena průchodka pro připojení objektu k vodovodnímu řadu. Připojení objektu na 

splaškovou kanalizaci bude provedeno pod základovými pasy, před provedením podsypu 

bude položeno potrubí pro odvod splaškových vod z objektu. Potrubí bude uloženo do 

pískového lože. 
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Svislé konstrukce 

 

Obvodový plášť bude zhotoven z cihelného zdiva tl. 440 mm POROTHERM 44 Profi na 

maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi. 

Nosné vnitřní stěny v suterénu jsou navrženy z broušených bloků POROTHERM 30 Profi 

na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi, příčky z cihel POROTHERM 11,5 Profi a    

14 Profi na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi. V nadzemních podlažích jsou nosné 

stěny a mezibytové příčky z bloků POROTHERM 30 Profi AKU SYM na maltu M10, příčky 

v bytech 11,5 Profi a 14 Profi na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi. Přizdívky pro 

vedení instalací v koupelnách jsou z tvárnic YTONG P2-500, výška 1250 mm. Instalační 

šachty v bytech budou vyzděny z cihel POROTHERM 11,5 Profi na maltu pro tenké spáry 

POROTHERM Profi, instalační rozvody na chodbách budou opláštěny sádrokartonovou 

předsazenou stěnou KNAUF W 626 (dvouvrstvé opláštění z desek KNAUF tl. 12,5 mm). 

 

Vodorovné konstrukce 

 

Stropy jsou tvořeny kombinací keramobetonových stropních nosníků POT a cihelných 

vložek MIAKO. Osové vzdálenosti nosníků jsou kombinovány 500 a 625 mm. Tloušťka 

stropu je 250 mm. Ve výškové úrovni stropu bude zhotoven železobetonový monolitický 

věnec výšky 250 mm (po obvodu s věncovkou VT 8/23,8 a vloženou tepelnou izolací EPS 

100 S tl. 100 mm.) Výplňové otvory budou překryty překlady POROTHERM 7 – s vloženou 

tepelnou izolací, POROTHERM 11,5 a POROTHERM 14,5. V případě vedení vodorovných 

instalací pod stropem bude zhotoven podhled z desky KNAUF tl. 12,5 mm, v koupelnách a 

WC budou použity SDK desky KNAUF do vlhkého prostředí. 

 

Schodiště 

 

Schodiště je navrženo jako dvouramenné monolitické. Podesty a mezipodesty jsou 

tvořeny keramobetonovými stropními nosníky POT a cihelnými vložkami MIAKO. Nosnou 

konstrukci schodišťových stupňů tvoří železobetonová monolitická deska. Jednotlivé stupně 

jsou nadbetonovány, použit je beton třídy C 20/25 a obloženy jsou keramickým obkladem. 

Schodišťové zábradlí bude tyčové, z nerezové oceli, s dřevěným madlem. 
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Zastřešení 

 

Objekt bude zastřešen plochou jednoplášťovou nevětranou střechou. Minimální sklon 

střešních rovin je 2%, ostatní spády jsou určeny pomocí metody různých spádů. Nosnou 

konstrukci střechy tvoří keramický strop POROTHERM, na kterém leží souvrství 

parozábrany, spádových klínů EPS 150S. Hydroizolace je řešena folií Fatrafol z PVC-P. 

 

Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 

 

Hydroizolace spodní stavby je navržena z modifikovaného asfaltového pásu VEDAG 

Vedasprint mineral. Napojení vodorovné a svislé izolace bude provedeno zpětným spojem.  

Součástí skladby střešního pláště je hydroizolační vrstva tvořená fólií Fatrafol 810 z PVC-

P. Parozábrana tvořená asfaltovým pásem SBS s nosnou vložkou ze skelného rouna a netkaná 

geotextilie Filtek 300.  

 

Tepelná, zvuková a kročejová izolace 

Stropní konstrukce nad suterénem je opatřena tepelnou izolací ROCKWOL Steprock      

tl. 40 mm. Do konstrukce podlah vyšších podlaží je použit tepelný izolant ROCKWOOL 

Steprock tl. 40 mm.  

Izolace obvodových stěn suterénního zdiva je řešena pomocí tepelného izolantu Styrodur 

3035 CS tl. 50 mm.  

Na vnějším líci ztužujících věnců je umístěna tepelná izolace EPS 100 S tl. 100 mm.  

Tepelná izolace střešní konstrukce je řešena pomocí spádových klínů EPS 150S. 

Konstrukce atiky je opatřena tepelnou izolací EPS 100S tl. 50 mm.  

 

Úpravy povrchů 

Vnější omítky 

 

Na vnější omítky je navržena tenkovrstvá probarvená silikátová omítka s hladkou 

strukturou. 

Omítka celého objektu v kombinaci barev oranžové a šedé. 
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Vnitřní omítky 

 

Na zděných konstrukcích jednovrstvá sádrová omítka MP 75, s kovovými rohovými 

lištami, malba otěruvzdorná typu Primalex-plus. V suterénu budou stěny zaspárovány. 

 

Obklady a dlažby 

 

Keramické obklady jsou navrženy v sociálních zařízeních bytů, v koupelnách do výše 

zárubní dveří (cca 2,05 m), na WC do výše 1,20 m. V místě van bude provedena pod 

obkladem izolační stěrka s návazností na izolaci podlahy. V koupelnách, na WC, v úklidové 

místnosti a ve výměníkové stanici bude na podlaze provedena stěrková izolace Schomburg. 

Obklad v kuchyni nebude prováděn, kuchyňská linka včetně obkladů bude dodávkou 

budoucích majitelů bytových jednotek. 

 

Podlahy 

 

Podlahy jsou navrženy dle příslušných hygienických norem a požadavků na provoz 

v jednotlivých místnostech. Skladby jednotlivých podlah jsou specifikovány ve výkresové 

části.  

 

Výplně otvorů 

 

Vnější otvory 

Okna a balkonové dveře z plastových pětikomorových profilů v barvě bílé. Veškeré 

zasklení bude provedeno izolačními dvojskly. Okna do obytných místností musí mít 

součinitele prostupu tepla U = 1,1 W/m2K. Stupeň hlukové izolace Rw = 36 dB (ZTI 3) – dle 

Hlukové studie. 

Ve schodišťové chodbě je navržen jeden světlík otvíravý dle požadavku PO – tj. bude 

součástí systému požárního větrání únikové cesty – viz. Požární zpráva. Dále je navržen jeden 

výlez na střechu. 
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Vnitřní otvory 

Vchodové dveře do bytů  900/1970 mm jsou dřevěné, s folií se vzorem dřeva – dub, 

s bezpečnostním zámkem a kompaktním kováním, s požadovanou protipožární odolností. 

Zárubeň je ocelová lakovaná, práh dřevěný dubový. 

Ostatní dveře oddělující požární úseky (1S) jsou navrženy dle požadavků PO. Budou 

plechové, lakované v ocelové zárubni.  

Vnitřní dveře v bytech jsou dřevěné hladké s folií se vzorem dřeva – dub, s obložkovou 

zárubní - folie dub, bez prahů. Do pokojů jsou uvažovány dveře ze 2/3 prosklené. Zámky 

obyčejné, kování kompaktní, do koupelen a WC – WC sada. 

Na střechu bude umožněn přístup z domovní chodby posledního podlaží výlezem na 

střechu se žebříkem. 

 

Zámečnické výrobky 

 

Jedná se o běžné zámečnické výrobky (zábradlí, schodišťová madla, rohože, atd.), 

vyráběné na míru z válcovaných ocelových profilů. Zábradlí na balkonech je navrženo 

z ocelových uzavřených profilů, zábradelní výplň je TAHOKOV. Povrchová úprava ocelové 

konstrukce a TAHOKOVU – žárové pozinkování, penetrační nátěr na bázi epoxidové 

pryskyřice, mezivrstva vysokosušinová nátěrová hmota a vrchní polyuretanový nátěr – barva 

zelená (S 5030-B 30 G dle NCS systému). 

 

Klempířské výrobky 

 

Výrobky souvisí se střešním pláštěm, s odvodem vody ze střechy, parapetní plechy atd. 

Všechny tyto výrobky jsou uvažovány z okapního systému z ocelového titanzinkového 

plechu. Venkovní parapety budou z tažené hliníkové slitiny tl. 1,5 mm GUTMANN. 

 

Profese 

 

Na jednotlivé profese jsou zpracovány samostatné projekty této dokumentace – rozvody 

vody, kanalizace, ÚT a rozvodů VZT. Prostupy instalací požárně dělícími konstrukcemi 

budou s předepsanou požární odolností. Budou utěsněny z hlediska požární ochrany – viz. 

Požární zpráva i z hlediska šíření zvuku. Instalace není možné vést podélně v nosných 

stěnách. V případě vedení instalací podél nosných stěn, budou vedeny v přizdívce. 
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Vnější plochy 

Podél objektu je navržen odvodněný obsyp oblázky šíře 500 mm. Přístupový chodník 

k objektu je dlážděný zámkovou dlažbou tloušťky 60 mm, oddělen od zatravněných ploch a 

ploch komunikace bude vibrolisovanými obrubníky. 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

D.2  Dokumentace technických a technologických zařízení 

Není součástí řešení bakalářské práce. 
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E. Dokladová část 

E.1  Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

Není součástí řešení bakalářské práce. 

E.2  Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

Není součástí řešení bakalářské práce. 

E.3  Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 

předpisů 

Není součástí řešení bakalářské práce. 

E.4  Projekt zpracovaný báňským projektantem 

Není součástí řešení bakalářské práce. 

E.5  Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 

Není součástí řešení bakalářské práce. 

E.6  Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 

zpracování dokumentace 

Není součástí řešení bakalářské práce. 
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3. ČÁST TECHNOLOGIE 

3.1  Technologický předpis zdění POROTHERM Profi  

a) Obecné informace 

Bytový dům je navržen jako čtyřpodlažní se třemi nadzemními podlažími a suterénem. 

Zastřešen bude jednoplášťovou plochou střechou. Půdorys objektu bytového domu je ve tvaru 

obdélníků o rozměrech 21,63 x 13,63 m. Konstrukční výška jednoho podlaží je 3000 mm.  

Obvodový plášť bude zhotoven z cihelného zdiva tl. 440 mm POROTHERM 44 Profi, 

nosné vnitřní stěny v suterénu jsou navrženy z broušených bloků POROTHERM 30 Profi. V 

nadzemních podlažích jsou nosné stěny a mezibytové příčky z bloků POROTHERM 30 Profi 

AKU. Příčky jsou z cihel 11,5 Profi a 14 Profi. 

Stropní konstrukce bude tvořena systémem POROTHERM – pomocí keramobetonových 

stropních nosníků POT a cihelných vložek MIAKO.   

 

b) Materiály, doprava, skladování 

Materiály: 

 

Cihelné bloky POROTHERM 44 Profi 

Obvodové nosné zdivo je navrženo z cihelných bloků POROTHERM 44 Profi                  

o rozměrech 248 x 440 x 249 mm a doplňkových cihel POROTHERM 44 ½ K Profi – 

poloviční koncová o rozměrech 125 x 440 x 249 mm, POROTHERM 44 K Profi – koncová   

o rozměrech 250 x 440 x 249 mm a POROTHERM 44 R Profi – rohová o rozměrech 187 x 

440 x 249 mm. 

Cihelné bloky POROTHERM 44 Profi, včetně doplňkových cihel, jsou dodávány 

zafóliované na vratných paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.  

 

Cihelné bloky POROTHERM 30 Profi 

Nosné vnitřní stěny v suterénu jsou navrženy z cihelných bloků POROTHERM 30 Profi  

o rozměrech 247 x 300 x 249 mm a doplňkových cihel POROTHERM 30 ½ Profi – poloviční 

o rozměrech 125 x 300 x 249 mm a POROTHERM 30 R Profi – rohová o rozměrech 175 x 

300 x 249 mm. 

Cihelné bloky POROTHERM 30 Profi, včetně doplňkových cihel, jsou dodávány 

zafóliované na vratných paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.  
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Cihelné bloky POROTHERM 30 AKU SYM 

V nadzemních podlažích jsou vnitřní nosné stěny a mezibytové příčky navrženy 

z cihelných bloků POROTHERM 30 AKU SYM o rozměrech 247 x 300 x 238 mm. 

Cihelné bloky POROTHERM 30 AKU SYM jsou dodávány zafóliované na vratných 

paletách rozměrů 1180 x 1000 mm. 

 

Cihelné bloky POROTHERM 14 Profi 

Vnitřní příčky jsou navrženy z cihelných bloků POROTHERM 14 Profi o rozměrech    

497 x 140 x 249 mm. 

Cihelné bloky POROTHERM 14 Profi jsou dodávány zafóliované na vratných paletách 

rozměrů 1180 x 1000 mm.  

 

Cihelné bloky POROTHERM 11,5 Profi 

Vnitřní příčky a instalační šachty jsou navrženy z cihelných bloků 11,5 Profi o rozměrech 

497 x 115 x 249 mm. 

Cihelné bloky POROTHERM 11,5 Profi jsou dodávány zafóliované na vratných paletách 

rozměrů 1180 x 1000 mm.  

 

Stěnové spony z korozivzdorné oceli 

Speciální nerezové ploché kotvy, které se používají při napojení vnitřních nosných stěn a 

dělících příček, osazují se do ložných spár. Spony se dodávají v balení po 100 kusech. 

 

Malta pro tenké spáry POTOTHERM Profi 

Součástí dodávky cihelných bloků POROTHERM 44 Profi, 30 Profi, 14 Profi a 11,5 Profi 

je odpovídající množství malty pro tenké spáry POROTHERM Profi. Malta pro tenké spáry 

POROTHERM Profi je dodávána v papírových pytlích o hmotnosti 25 kg, zafóliována na 

vratných EUR paletách rozměrů 1200 x 800 mm.  

 

Malta pro založení první vrstvy broušených cihel POROTHERM Profi AM 

Pro založení stěn z cihelných bloků 44 Profi, 30 Profi, 14 Profi a 11,5 Profi se dodává 

zakládací malta POROTHERM Profi AM. Malta pro zdění POROTHERM Profi AM je 

dodávána v pytlích o hmotnosti 25 kg, zafóliována na vratných paletách rozměrů              

1200 x 800 mm. 
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Tepelněizolační malta pro vnější stěny POROTHERM TM 

Při zdění rohů a koutů vnějších stěn se použijí koncové cihly. Kapsa, která tímto 

postupem vznikne, se vyplní tepelněizolační maltou. Dále se do této malty kladou koncové 

cihly v parapetu. Tepelněizolační malta POROTHERM TM je dodávána v pytlích o objemu 

40 litrů a hmotnosti 22,5 kg, zafóliovaná na vratných paletách rozměrů 1200 x 800 mm. 

 

Vápenocementová zdící malta třídy M10 

Pro zdění vnitřních nosných stěn a mezibytových příček POROTHERM 30 AKU SYM je 

použita vápenocementová zdící malta Baumit 100, třídy M10. Dodávána je na staveniště 

v papírových pytlích o hmotnosti 40 kg, zafóliována na paletách po 35 kusech.  

 

POROTHERM překlad 7 

Nad okenní a dveřní otvory jsou navrženy POROTHERM překlady 7 o rozměrech          

70 x 238. Délkový rozměr se řídí velikostí jednotlivých otvorů. 

POROTHERM překlady 7 jsou dodávány po 20 kusech na nevratných dřevěných 

hranolech o rozměrech 75 x 75 x 960 mm a jsou sepnuté paletovací páskou. 

 

POROTHERM překlad 11,5 a 14,5 

Pro použití v příčkách tl. 115 mm a 140 mm jsou navrženy POROTHERM překlady 11,5 

a 14,5 o rozměrech 115 / 145 x 71 mm. Délkový rozměr se řídí velikostí jednotlivých otvorů.  

POROTHERM překlady 11,5 a 14,5 jsou dodávány na nevratných dřevěných hranolech o 

rozměrech 75 x 75 x 960 mm a jsou sepnuty paletovací páskou.  

 

Doprava: 

Materiál se bude dopravovat na stavbu nákladním automobilem MAN TGA. Materiál 

bude dopravován v originálních obalech buď na paletách, nebo v případě překladů na 

dřevěných hranolech. Při převážení překladů se postupuje dle stejných zásad, jako při jejich 

skladování.  

Vnitrostaveništní přeprava materiálu bude řešena vysokozdvižným vozíkem 

JUNGHEINRICH DFG 25 BS. 

 

Skladování: 

Cihelné bloky a maltová směs budou na staveništi skladovány v neporušených 

originálních obalech na paletách v řadách vedle sebe. Palety budou uloženy maximálně ve 
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dvou řadách nad sebou. Palety se skladují na zpevněné a odvodněné ploše, umístěné dle 

výkresu zařízení staveniště, popřípadě v uzavřených skladech, kde budou chráněny před 

působením povětrnostních vlivů. 

Překlady se ukládají na dřevěné hranoly (v tomto případě je nutno překlady uložit tak, aby 

vzdálenosti hranolů mezi sebou, nebo od konce překladu nebyly příliš velké a překlady se 

nedeformovaly vlastní tíhou), nebo se skladují přímo na paletách. Překlady ani palety se mezi 

sebou neprokládají. Maximální výška pro skladování překladů je 3,0 m. Překlady jsou na 

skládce uloženy podle délek. Překlady POROTHERM se skladují na rovném a řádně 

odvodněném terénu, umístění skladovací plochy řeší výkres zařízení staveniště. 

Stěnové spony a jiný drobný materiál se uskladňují v uzamykatelném skladu. 

 

c) Pracovní podmínky, připravenost 

Staveniště bude oploceno po celém svém obvodu. Na jižní straně objektu bude oplocení 

plné neprůhledné výšky 2,0 m, pro ostatní okraje staveniště lze použít pletivo výšky 1,8 m 

(pevné nebo mobilní). Příjezd vozidel stavby bude řešen provizorní vozovkou tvořenou ze 

železobetonových panelů. Zařízení staveniště bude vybudováno v bezprostřední blízkosti 

objektu. Kancelářské prostory a sociální zařízení budou realizovány pomocí mobilních buněk 

stavěných do patra a buňkou s umývárnou a WC. Podklad pro mobilní buňky bude připraven 

ze silničních panelů. Stavební materiál a odpady budou skladovány na vymezeném prostoru, 

umístěném dle výkresu zařízení staveniště. Mezi další body připravenosti patří zajištění zdroje 

elektřiny a vody nutné k technologickému postupu zvoleného zdícího systému. 

Zahájení zdících prací předpokládá kompletní dokončení základových konstrukcí, včetně 

provedení hydroizolace. Ta bude provedena na napenetrovaný podklad asfaltovými pásy pod 

budoucími nosnými zdmi i příčkami. Pásy přesahují zděné konstrukce o normou stanovený 

přesah pro napojení dalších asfaltových pásů. Pokud se jedná o vyzdívání vyšších podlaží, 

asfaltové pásy se pokládají pouze pod budoucí obvodové zdivo a to pouze nad ztužující věnec 

a pod vnitřní nosné stěny a mezibytové příčky, v ploše pásy nezřizujeme. Asfaltové pásy zde 

neplní funkci hydroizolační, ale akustickou – zabraňují šíření hluku v budovách ve svislém 

směru. Základová konstrukce musí splňovat normové požadavky na rovinatost, pevnost, 

celistvost. Teplota podkladu i zdícího materiálu při zdění nesmí klesnout pod + 5 °C. Zdivo je 

třeba chránit před přímým slunečním zářením, deštěm i silným větrem. Pro zdění se nesmí 

použít cihelné bloky, na kterých ulpívá sníh či led. Před zahájením prací je nutno stavbu 

zásobit stavebním materiálem v patřičném množství.  

 



43 

 

Práce se nesmí provádět: - za snížené viditelnosti pod 30 m 

    - za bouřky, silného deště nebo sněžení 

    - silného větru nad 10,7 m/s 

 

d) Převzetí pracoviště 

Podmínkou převzetí pracoviště je dokončení základových konstrukcí včetně provedení 

hydroizolace. Kontroluje se, zda konstrukce odpovídají kvalitativním požadavkům. Musí 

splňovat požadavky na rovinatost, únosnost, tvarovou a úhlovou přesnost. Pokud se shledají 

výškové nerovnosti, provede se vyrovnání pomocí zakládací malty POROTHERM Profi AM, 

která se nanese v souvislé vrstvě o minimální tloušťce 10 mm. Vyrovnání se vždy provádí od 

nejvyššího bodu základů.  

Pracoviště pro provádění zdění přebírá stavbyvedoucí, předání a převzetí se účastní           

i technický dozor stavebníka. O předání a převzetí pracoviště se sepíše protokol a provede se 

také zápis do stavebního deníku, který podepisují zodpovědní pracovníci obou smluvních 

stran. Tímto převzetím přebírá zhotovitel plnou zodpovědnost za pracoviště, včetně škod, 

které na něm mohou vzniknout ostatním účastníkům výstavby.  

 

e) Personální obsazení 

Zdící práce budou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci, kteří mají osvědčení              

o proškolení technologických postupů zdění a technických předpisů výrobce pro správné 

provádění staveb z broušených cihel POROTHERM Profi.  

 

Složení pracovní čety pro zdění:  1 x mistr 

      4 x zedník (z toho 1 vedoucí čety) 

      4 x pomocníci 

 

Zdící práce budou provádět celkem 2 pracovní čety. 

 

Složení pracovní čety pro vertikální dopravu materiálu: 1 x obsluha jeřábu 

         1 x vazač   

  

Mistr:   - kontroluje dodržování technologického postupu 

    - dohlíží na zdící práce 

    - zodpovídá za kvalitu provedených prací 
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Vedoucí čety:  - rozděluje práci zedníkům 

    - předává dokončenou práci mistrovi 

    - zakládá první vrstvu cihel 

 

Zedník:   - provádí zdění 

    - rozděluje práci pomocníkům 

 

Pomocník:   - zajišťuje přísun materiálu 

    - provádí pomocné práce  

 

Obsluha jeřábu:  - zodpovědný za správné ovládání jeřábu v souladu s požadavky 

      výrobce a za dodržení zásad a podmínek BOZP 

    - musí vlastnit platný jeřábnický průkaz 

 

Vazač:   - zodpovědný za zahájení pohybu jeřábu a břemene 

    - musí vlastnit platný vazačský průkaz 

 

f) Stroje a pomůcky 

Stroje: - stavební věžový jeřáb MB 1030.1 [23] 

  - valník s hydraulickou rukou MAN TGA 

  - vysokozdvižný vozík JUNGHEINRICH DFG 25 BS 

  - nákladoosobní stavební výtah NOV 500 

  - ruční elektrická pila na DeWalt DW 393 nebo kotoučová stolní pila 

 

Zednické pomůcky a nářadí: - systémové lešení Sprint  

     - nanášecí válce 

     - vyrovnávací souprava 

     - rotační laser, olovnice 

     - 3 m hliníková lať 

     - gumová palička 

     - vodováha, pásmo, svinovací metr 

     - zednická lžíce 

     - zednický provázek 

     - míchadlo 
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g) Pracovní postup  [18] 

 

I. Zaměření základové desky a příprava maltového lože  

• Před samotným založením první vrstvy zdiva je nutné výškové zaměření základové desky 

v místech, kde se budou vyzdívat stěny. Zaměření se provádí až po natavení izolačních 

pásů v místech budoucích stěn. Laserovým nivelačním přístrojem se určí nejvyšší bod 

základů, což je i výchozí bod pro zakládání první vrstvy cihel. 

• Vrstva malty pod první vrstvou cihel musí být dokonale rovná a souvislá, nelze ji nanášet 

pouze v pruzích. Tloušťka vrstvy malty musí být v nejvyšším – výchozím bodě alespoň  

10 mm. Abychom docílili vodorovnosti maltového lože, použijeme při jeho nanášení 

vyrovnávací soupravu a nivelační přístroj s latí. Vyrovnávací souprava se skládá ze dvou 

přípravků s měnitelným nastavením. Jeden přípravek umístíme na nejvyšší bod základové 

konstrukce, kde se vyrovná do vodorovné polohy a nastaví se i požadovaná minimální 

tloušťka maltové vrstvy. Na přípravek nasadíme lať se čtecím zařízením osazeným přesně 

do výšky laserového paprsku. Podle délky hliníkové latě, kterou budeme používat na 

stahování malty, rozměříme vzdálenost druhého přípravku od prvního. Oba přípravky 

vyrovnáme do výšky určené nivelačním přístrojem a zároveň nastavíme i požadovanou 

šířku maltového lože podle šířky následně zděné konstrukce. Na závěr se zkontroluje 

vodorovná poloha vodících lišt. 

• Po nastavení vyrovnávací soupravy začneme nanášet mezi oba přípravky maltovou směs.  

Pro zakládání první vrstvy se používá speciální vápenocementová zakládací malta, která 

musí mít i požadovanou konzistenci. Po nanesení vrstvy malty začneme maltu stahovat 

hliníkovou latí až na úroveň vodících lišt přípravků. Přebytečnou maltu odstraníme.  

• První z přípravků přemístíme opět o vzdálenost délky latě, urovnáme ho do požadované 

výšky a nastavíme jeho vodorovnou polohu. Další postup se opakuje do vytvoření 

souvislého úseku maltového lože, např. na délku jedné stěny. 

 

II. Zdění obvodových stěn 

• Obvodové zdivo začínáme zdít od rohů, do nichž se osadí rohové cihly. Mezi ty z vnější 

strany natáhneme zednickou šňůru, podél které začneme klást mezilehlé cihly. Polohu 

cihel kontrolujeme a upravujeme pomocí vodováhy a gumové paličky. 
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• Od druhé vrstvy zdíme na maltu na tenké spáry. Malta se připraví dle návodu výrobce, 

který je na obale. Při zdění za vysokých teplot je možno ložnou spáru těsně před 

nanesením malty navlhčit, abychom zabránili rychlému odsátí vody z malty. 

• Maltu nanášíme pomocí nanášecího válce. Při vyzdívání příček je možná i varianta 

namáčení cihel do malty. Při tomto postupu se však výrazně zvyšuje spotřeba malty. 

• Při zdění postupujeme tak, že spodní okraj osazované cihly opřeme o vrchní okraj 

vedlejší- již uložené cihly a spustíme po drážkách dolů. Cihly se nesmí usazovat 

posouváním po ložné ploše, protože by se setřela tenká vrstva nanesené malty. 

• K vytvoření vazby v rohu se používají doplňkové cihly rohové POROTHERM 44 R Profi, 

koncové POROTHERM 44 K Profi a poloviční koncové POROTHERM 44 ½ K Profi. 

V každé vrstvě se tyto cihly pootočí o 90°. Musíme také dodržovat doporučenou 

minimální délku převazby, která je u systému POROTHERM Profi 0,4 x 249 = 100 mm. 

Doporučená délka převazby je 125 mm. 

 

 

Obr. 1 Řešení vazby rohu broušených cihel POROTHERM Profi s použitím  

  doplňkových cihel [18] 

 

• Kapsa vzniklá uložením koncových cihel se zcela vyplní tepelněizolační maltou pro zdění. 

Při použití koncových a polovičních koncových cihel ve vazbě rohu se malta pro tenké 

spáry nanese i na hladkou plochu cihel, viz obr. 2. Poté se cihly osadí k rohové cihle 

POROTHERM 44 R Profi. 
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Obr. 2 Vazba rohu broušených cihel POROTHERM 44 Profi [18] 

 

• Pro řešení ostění a parapetů používáme celé a poloviční koncové cihly. V ostění nad sebe 

střídavě klademe celé a poloviční cihly tak, aby vznikla svislá drážka. V parapetu klademe 

koncové cihly do tepelně izolační malty pro zdění na sraz. Zabroušené plochy cihel se 

opatří maltou pro tenké spáry. Cihly se kladou drážkou shora, směrem k rámu okna tak, 

aby drážka v parapetu navazovala na drážku v ostění. Drážky se posléze vyplní pruhy 

extrudovaného polystyrénu o tloušťce 40 mm a šířce 200 mm, který se buď do drážek 

zamáčkne, nebo vlepí na tmel. 

• Rám okna nebo dveří osazujeme proti tepelnému izolantu mezi překlady a v drážce ostění 

a parapetu tak, aby po celém obvodu překrýval izolant minimálně o 40 mm. 
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Obr. 3 Detail ostění a parapetu otvoru z broušených cihel POROTHERM Profi  

  s použitím doplňkových koncových cihel K a ½ K [18] 

 

III. Zdění vnitřních nosných stěn  

• Nosné vnitřní stěny v suterénu jsou navrženy taktéž z cihel POROTHERM Profi na 

tenkovrstvou maltu. Založení první vrstvy se provádí stejně jako u obvodových stěn. 

Taktéž zdění dalších vrstev se provádí již na maltu pro tenké spáry, jako u obvodových 

konstrukcí. 

• Vnitřní nosné stěny se vyzdívají zároveň s obvodovými stěnami. Při napojování vnitřní 

nosné stěny na obvodovou stěnu se musí styčná plocha cihly v místě napojení namaltovat, 

přisadit a přimáčknout k obvodové stěně. V každé druhé vrstvě se vnitřní nosná stěna 

zaváže do obvodové stěny pomocí převazby. 

• Druhou variantou napojení na obvodové zdivo je použití stěnových spon. Spony se 

zazdívají do ložných spár obvodového zdiva v místech plánovaných vnitřních nosných 

stěn, nebo se dodatečně k obvodové stěně připevní pomocí šroubů nebo hmoždinek. 

Kotvení se provádí pomocí dvojice spon uložené v každé druhé ložné spáře. Spona před 

svým osazením musí být namočena v maltě. V místě osazení kotev je možno cihly 

probrousit, abychom předešli rozšíření ložné spáry. 

• Napojení příček na obvodové stěny se provádí taktéž pomocí stěnových spon. V tomto 

případě se používá jedna spona do každé druhé ložné spáry. 
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Obr. 4 Napojení vnitřní nosné stěny k obvodové stěně pomocí stěnových spon [18] 

 

• Vnitřní nosné stěny a mezibytové příčky v nadzemních podlažích jsou zděny z cihel 

POROTHERM 30 AKU SYM. První vrstva cihel se zakládá na stropní konstrukci 

opatřenou asfaltovými pásy do maltového lože z vápenocementové malty o minimální 

tloušťce 10 mm. 

• Další vrstvy cihel se vyzdívají na maltu třídy M10, cihly se kladou na sraz. Svislé kapsy 

ve styčných spárách se zcela vyplňují maltou třídy M10 z důvodu zlepšení akustických 

vlastností. 

• Vrchní část cihel poslední vyzděné vrstvy je nutno před nanesením malty pro další vrstvu 

cihel navlhčit. Zdící malta nesmí zatékat do svislých otvorů cihel.  

• Napojování vnitřní nosné stěny na obvodovou je řešeno stěnovými sponami, tzv. tuhým 

připojením. 

 

Obr. 5 Připojení stěny pomocí tuhého spojení [18] 
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IV. Zdění příček 

• Založení příček z cihel POROTHERM Profi i jejich vyzdívání je shodné s postupem 

nosných stěn z cihel POROTHERM Profi. Jejich kotvení k nosným stěnám se provádí 

pomocí jedné stěnové kotvy v každé druhé ložné spáře. 

• Dveřní zárubně se umístí na vytýčené místo, vyrovnají a zajistí proti vybočení. Příčky se 

do zárubní napojují pomocí malty nebo napěňovanou izolační hmotou. 

• Mezera mezi poslední vrstvou příčky a stropní konstrukcí se vyplní stlačitelným 

materiálem. 

• Příčky se v rozích převazují stejně jako u ostatních stěn. 

 

 

Obr. 6 Napojení příčky k nosné stěně pomocí stěnové spony [18] 

 

V. Osazování POROTHERM překladu 7 

• Osazují se na výšku, rovnou stranou do lože z cementové malty. Překlady je nutno zajistit 

proti překlopení jejich svázáním pomocí měkkého drátu. 

 

VI. Osazování překladů POROTHERM 11,5 a 14,5 

• Překlady se osazují do lože z cementové malty tl. 10 mm, šipkami na nich vyraženými 

směrem vzhůru. 

• Před zahájením vyzdívání či betonování stěnové konstrukce nad překladem je třeba 

překlady provizorně podepřít pomocí podpor. 

• Před realizací tzv. tlakové zóny musíme překlady zbavit nečistot a řádně navlhčit. 

• U nadezdívaných překladů musíme styčné i ložné spáry cihel zcela promaltovat v tloušťce 

min. 10 mm. 

• Pokud budeme tlakovou zónu betonovat, musíme použít beton třídy minimálně C 12/15.  



51 

 

• Provizorní podpory překladů lze odstranit až po dostatečném zatvrdnutí malty nebo 

betonu. 

 

h) Jakost a kontrola kvality 

Kontrolu jakosti a provedení konstrukcí provádí stavbyvedoucí společně s technickým 

dozorem investora. O provedených kontrolách se sepisuje protokol a záznam do stavebního 

deníku.  

Provádí se kontroly shody použitých materiálů s PD, dodržení požadavků výrobce daných 

materiálů, dodržení maximálních přípustných odchylek zdiva [19], doporučené délky 

převazby zdiva, uložení překladů. Dále kontrola tloušťky a vyplnění spár, konzistence 

maltové směsi, umístění otvorů dle PD, dodržení výškového modulu 250 mm. 

 

Tab.1 Maximální přípustné odchylky zdiva [19] 

 

i) Bezpečnost a ochrana zdraví 

Při provádění stavebních prací se musí dodržovat zákony a vyhlášky týkající se BOZP. 

Patří mezi ně: 

• Zákon 309/2006 Sb. [9] o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. [10] o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb. [11] o technických požadavcích na stavby 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. [12] o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [13] o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. [14], kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Svislost 

v rámci jednoho podlaží ± 20 mm 

v rámci celkové výšky budovy (tři a více podlaží) ± 50 mm 

svislá souosost ± 20 mm 

Rovinnost 
v délce kteréhokoliv 1 metru ± 10 mm 

v délce 10 metrů ± 50 mm 
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Všichni pracovníci musí být s bezpečnostními předpisy seznámeni před vlastním 

zahájením prací. Zaměstnanci jsou povinni používat osobní ochranné pracovní pomůcky, 

dodržovat předepsané pracovní postupy a účastnit se školení. Dále je nutné při provádění 

veškerých prací dodržovat předpisy uvedené výrobcem a provádět pracovní postupy tak, aby 

byly dodržovány zásady bezpečnosti práce.  

 

 

 

 

Obr. 7 Schéma postupu zdění svislých konstrukcí POROTHERM Profi [18] 
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3.2  Technologický předpis provádění stropu POROTHERM 

a) Obecné informace 

Shodné s Technologickým předpisem pro zdění POROTHERM Profi. 

 

b) Materiály, doprava, skladování 

Materiály: 

Věncovka VT 8 

Pro zhotovení obezdívky stropní konstrukce jsou navrženy cihelné bloky VT 8/23,8          

o rozměrech 497 x 80 x 238 mm. Věncovky VT 8/23,8 jsou dodávány zafóliované na 

vratných paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.  

 

Stropní nosníky POT 

Nosníky jsou tvořeny cihelnými tvarovkami a svařovanou prostorovou výztuží              

BSt 500 M, vyplněné betonovou směsí třídy C 25/30. Rozměry nosníků jsou 160 x 230 x 

6500 až  8250 mm. 

Stropní nosníky jsou dodávány na nevratných dřevěných hranolech o rozměrech 75 x 75 x 

960 mm a jsou sepnuty paletovací páskou.  

 

Stropní vložky MIAKO 19/50 PTH , MIAKO 19/62,5 PTH a doplňkové stropní vložky 

MIAKO 8/50 PTH a MIAKO 8/62,5 PTH 

Stropní vložky mají jednotnou délku 250 mm, jsou pro osovou vzdálenost nosníků        

625 mm a 500 mm. Výškový rozměr mají 190 mm nebo 80 mm pro doplňkové vložky. 

Stropní vložky jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.  

 

Asfaltový pás 

Pod budoucí železobetonový věnec se položí těžký asfaltový pás DEKBIT AL S40 

tloušťky 40 mm. Asfaltový pás se dodává v rolích šíře 1,0 m. 

 

Tepelná izolace  

K omezení tepelných mostů ve stropní konstrukci je vkládán do vnějšího líce 

železobetonového ztužujícího věnce tepelný izolant EPS 100 S tloušťky 100 mm a výšky   

250 mm. Tepelná izolace se dodává v zafóliovaných balících.  
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Výztuž 

Nadbetonávka stropních vložek je vyztužena kari sítí s průměrem prutů 4 mm a velikostí 

ok 150 x 150 mm. Na ztužující věnce a ztužující žebra jsou navrženy ocelové pruty 4 x ø 12 

mm s třmínky ø 6 á 250 mm. Použita je ocel B 500 A. Nadimenzování výztuže schodiště je 

řešeno samostatným statickým výpočtem. Betonářská ocel je dodávána ve svazcích. Kari sítě 

jsou dodávány ve formě rohoží o rozměrech 3 x 2 m.  

 

Betonová směs 

Konstrukce stropu se zmonolitní betonovou směsí minimální pevnostní třídy C 20 / 25.  

 

Doprava: 

Materiál bude dopravován pomocí nákladního automobilu MAN TGA v originálních 

obalech buď na paletách, nebo v případě stropních nosníků na dřevěných hranolech. Při 

dopravě stropních nosníků je nutno zajistit, aby ležely celou svou délkou na ložné ploše 

dopravního prostředku. Betonová směs bude na stavbu dopravena autodomíchávačem 

SCHWING Stetter AM 10 C [25] a přečerpána do požadovaných konstrukcí pomocí 

autočerpadla SCHWING S 31 XT. [25] 

Vnitrostaveništní přeprava materiálu bude řešena vysokozdvižným vozíkem 

JUNGHEINRICH DFG 25 BS. 

 

Skladování: 

Cihelné bloky budou skladovány v neporušených originálních obalech na paletách 

v řadách vedle sebe. Palety budou uloženy maximálně ve dvou řadách nad sebou. Palety se 

skladují na zpevněné a odvodněné ploše, umístěné dle výkresu zařízení staveniště, popřípadě 

v uzavřených skladech, kde budou chráněny před působením povětrnostních vlivů. 

Stropní nosníky je třeba podkládat v max. vzdálenosti 500 mm od jejich konců dřevěnými 

proklady o rozměrech min. 40 x 20 mm. Proklady musí být umístěny svisle nad sebou            

a v místě svaru příčné výztuže s horní výztuží. Výška slohy skladovaných nosníků musí 

splňovat určení výrobcem a být volena dle platných bezpečnostních předpisů a norem. 

Nosníky jsou na skládce uloženy podle délek. V zimním období je nutno nosníky chránit proti 

povětrnostním vlivům. 

Asfaltové pásy se dodávají ve svislé poloze, uloženy jsou na paletách. Role pásu se musí 

skladovat ve svislé poloze a být chráněny před působením povětrnostních vlivů, např. 

uložením v uzavřených skladech. 
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Tepelná izolace se skladuje v dobře větraných skladech, kde je chráněna před působením 

povětrnostních vlivů. Neskladuje se spolu s organickými rozpouštědly. 

Svazky betonářské výztuže a kari síť se skladují na kryté, zpevněné a odvodněné ploše. 

 

c) Pracovní podmínky, připravenost 

Pracovní podmínky se shodují s popisem pracovních podmínek v kapitole Technologický 

předpis zdění POROTHERM Profi.  

Před zahájením provádění stropní konstrukce musí být stavba zásobena veškerým 

potřebným zdícím materiálem, bedněním i stropními podpěrami v potřebném množství. Do 

konstrukce nesmí být zabudován materiál, na kterém ulpívá sníh či led. 

Provádění stropní konstrukce může započít až po dokončení svislých nosných konstrukcí, 

které musí dosáhnout požadované pevnosti.  

Betonáž se doporučuje provádět za teplot nad +5 °C. Při nižších teplotách dochází ke 

zpomalení až zastavení hydratace cementu. Při teplotách od -5 °C do -10 °C se do směsi může 

přidávat urychlující přísada, betonáž za nižších teplot je zakázána. Naopak při teplotách nad 

+25 °C je třeba betonovou směs pravidelně vlhčit a zakrývat geotextilií, do doby dosažení 

předepsané pevnosti. [19] 

Práce se nesmí provádět: - za snížené viditelnosti pod 30 m 

    - za bouřky, silného deště nebo sněžení 

    - silného větru nad 10,7 m/s 

 

d) Převzetí pracoviště 

Před zahájením pokládky stropní konstrukce je nutno zkontrolovat veškeré svislé 

konstrukce a taktéž překlady. Kontrolujeme kvalitu jejich provedení, dosažení předepsané 

pevnosti a shodu s projektovou dokumentací. Svislost a rovinnost svislých konstrukcí nesmí 

překročit přípustné odchylky, uvedené v Tabulce 1 [19]. 

 

e) Personální obsazení 

Složení pracovní čety pro kladení stropu:  1 x mistr 

        4 x zedník 

        4 x pomocník 
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Složení pracovní čety pro položení armatury:  1 x mistr 

        2 x svářeč 

        2 x pomocník 

 

Složení pracovní čety pro betonáž:   1 x mistr 

        6 x zedník (betonář) 

        2 x pomocník 

 

Složení pracovní čety pro vertikální dopravu materiálu:  1 x obsluha jeřábu 

          1 x vazač 

 

f) Stroje a pomůcky 

Stroje: - stavební věžový jeřáb MB 1030.1 [23] 

  - autočerpadlo SCHWING S 31 XT [25] 

  - autodomíchávač SCHWING Stetter AM 10 C  [25] 

  - valník s hydraulickou rukou MAN TGA 

  - vysokozdvižný vozík JUNGHEINRICH DFG 25 BS  

  - nákladoosobní stavební výtah NOV 500 

  - svářečka 

  - ponorný vibrátor 

  - stahovací vibrační lišta 

  - střihačka výztuže 

 

Zednické pomůcky a nářadí: - systémové lešení Sprint 

     - systémové bednění DOKA [22] 

     - rotační laser 

     - 3 m hliníková lať 

     - gumová palička 

     - vodováha 

     - zednická lžíce 

     - zednický provázek, vázací drát, kleště 

     - míchadlo 

     - pásmo, svinovací metr 

     - olovnice 
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g) Pracovní postup  [18] 

 

I. Montáž stropních nosníků a vložek 

• Z důvodu zabránění šíření hluku bude použit těžký asfaltový pás, který se položí na nosné 

zdivo do míst pod budoucím ztužujícím věncem. Pás se nesmí pokládat pod tepelnou 

izolaci věnce ani nad překlady v místě nad otvory.  

• Stropní nosníky se u varianty použití broušených cihel POROTHERM Profi pokládají 

přímo na asfaltový pás. V místech nad překlady se ukládají do 10 mm tlustého 

cementového lože.  

• Skutečná délka uložení stropních nosníků je minimálně 125 mm. 

• Stropní nosníky se musí již při svém ukládání na nosné zdivo podepřít vodorovnými 

dřevěnými bednícími nosníky a stropními podpěrami. Vzdálenost mezi dvěma podporami 

nebo mezi podporou a nosnou stěnou musí být maximálně 1,8 m. Osová vzdálenost 

stropních podpěr ve směru bednících nosníků může být nejvýše 1,5 m. Podpěry musí být 

řádně osazeny do trojnožek, které zajišťují jejich stabilitu a dále doplněny hlavicí, která 

drží bednící nosník v požadované poloze. 

• Pokud zhotovujeme stropy ve více podlažích nad sebou, umisťují se stropní podpěry 

svisle nad sebe. 

• Pokud je štíhlostní poměr stropu (poměr světlého rozpětí k tloušťce stropní konstrukce) 

větší než 15, při montáži stropu se provede jeho vzepětí o hodnotu 1/300 rozpětí.  

• V místě napojení schodišťového ramene je nutno umístit tři nosníky na sraz vedle sebe, 

abychom zajistili dostatečnou zakotvení výztuže monolitického schodiště. 

• Prostup stropem, např. pro instalační šachtu, je řešen zdvojením nosníků v okrajích 

prostupu. 

• Konstrukce balkonů bude provedena prodloužením stropních nosníků do požadovaného 

vyložení. Stropní nosníky se podepřou stropními podpěrami. 
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Obr. 8 Konzola balkonu [18] 

 

• Stropní vložky MIAKO se ukládají na sucho na osazené a podepřené nosníky. Začíná se 

uložením jedné řady vložek po obou koncích nosníků, poté se ukládají postupně v řadách 

rovnoběžných s nosnou stěnou.  

• Uložení vložek na nosném zdivu je minimálně 25 mm, abychom zabránili podtékání 

betonové směsi. 

• V místě napojení schodišťového ramene se ukládá jedna řada plochých vložek, abychom 

zajistili dostatečné zakotvení výztuže monolitického schodiště. 

• Ploché vložky použijeme i v místě výměny nosníku z důvodu vytvoření prostoru pro 

uložení výztuže. 

• Vložky MIAKO se ukládají i na prodloužené stropní nosníky v místech balkonů. Okraj 

balkonu je tvořen plochou vložkou MIAKO z důvodu vytvoření prostoru pro uložení 

výztuže. V místě obvodového ztužujícího věnce – při přechodu z interiéru do exteriéru – 

vkládáme mezi MIAKO vložky tepelný izolant. 

• Poté se vyzdívá vrstva věncovek, která se ukládá do lože z vápenocementové malty 

tloušťky 10 mm. Spojení věncovek je provedeno na pero a drážku, svislá styčná spára se 

nepromaltovává. 

• Po vyzdění věncovek se k nim z vnitřní strany ukládá pás tepelné izolace, který se do své 

polohy fixuje maltou ve tvaru tzv. fabionu. 

 

II. Vyztužení stropní konstrukce 

• Nad obvodové a vnitřní nosné zdivo uložíme výztuž ztužujícího věnce. Výztuž osazujeme 

dle projektové dokumentace, krytí výztuže zajišťujeme pomocí distančních podložek. 



59 

 

• Nadbetonávku stropních vložek musíme vyztužit svařovanou sítí, použijeme KARI síť 

4/200-4/200. Vzájemný přesah sítí jsou minimálně dvě oka.  

• Pokud není ukotvení sítě v okrajích desky dostatečné, použijeme podporové příložky 

tvaru L. Příložky se ukládají nad nosníky a připevňují se ke KARI síti. Jejich délka je cca 

1/5 světlého rozpětí ve směru nosníků. 

• V místě výměny nosníku se nad plochou vložku MIAKO vkládá výztuž, která přesahuje 

zřizovaný prostup o jedno pole na obou koncích.  

• Při řešení konstrukcí balkonů provedeme vyztužení nosných žeber pomocí výztuže dle 

statického výpočtu. 

 

III. Betonáž stropní konstrukce 

• Betonáž se začne provádět až po uložení vložek po celé délce nosníků. Dutiny krajních 

vložek se nemusejí uzavírat proti zatékání betonové směsi, protože délka zatékání je 

pouze cca 100 mm.  

• Celou plochu stropní konstrukce je nutno před betonáží navlhčit. Poté se mezery nad 

nosníky mezi stropními vložkami a nad plochými vložkami vyplní betonovou směsí o 

minimální třídě C 20/25 měkké konzistence. Tímto vzniknou betonová žebra. Zároveň 

s betonáží těchto žeber probíhá betonáž pozedního ztužujícího věnce nad nosnými zdmi, 

ztužující výztuže v místě výměn nosníků a vrstvy nad stropními vložkami o tloušťce 60 

mm.  

• Betonáž probíhá v pruzích ve směru nosníků. Pracovní spáru můžeme provést jen 

uprostřed vložek, nelze ji zřizovat v žebru nad nosníky. 

• Betonová směs se nesmí hromadit na jednom místě. Ploché vložky se nesmí až do 

provedení betonové vrstvy zatěžovat. 

• Po dokončení betonáže je nutno strop vlhčit a chránit proti povětrnostním vlivům až do 

zatvrdnutí betonové směsi.  

• Stropní podpěry lze odstranit až po dosažení normou stanovené pevnosti betonu. 

S odstraněním podpěr se začíná vždy od horního podlaží. 

 

h) Jakost a kontrola kvality 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora.                      

O provedených kontrolách se sepisuje protokol a záznam do stavebního deníku. 
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Při provádění prací je nutno dodržovat platné normy, požadavky výrobce jednotlivých 

stavebních prvků a projektovou dokumentaci.  

Kontroluje se kvalita a správnost provedení, poloha jednotlivých prvků v konstrukci. 

Povolená vodorovná odchylka stropní konstrukce je ± 5 mm na dvoumetrové lati.  

 

i) Bezpečnost a ochrana zdraví 

Stejná jako u Technologického předpisu zdění POROTHERM Profi. 

 

 

 

Obr. 9 Schéma pokládky stropní konstrukce POROTHERM [18] 
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3.3  Technologický předpis montáže svislých konstrukcí v systému 

ztraceného bednění 

a) Obecné informace 

Bytový dům je navržen jako čtyřpodlažní se třemi nadzemními podlažími a suterénem. 

Zastřešen bude jednoplášťovou plochou střechou. Půdorys objektu bytového domu je ve 

tvaru obdélníků o rozměrech 21,63 x 13,63 m. Konstrukční výška jednoho podlaží je  

3000 mm.  

Jako konstrukční systém objektu je zvolen stavební systém VELOX, tj. systém ztraceného 

bednění ze štěpkocementových desek.  

 

b) Materiály, doprava, skladování 

Materiály: 

• Obvodová stěna YL 34:  

- štěpkocementová deska VELOX WS - EPS tl. 35 mm s deskou pěnového polystyrenu 

EPS tl. 120 mm, dodávána je v balení po 9 m2 o hmotnosti 29 kg/m2 

 

 

 

 

Obr. 10 Deska WS – EPS [21] 
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- štěpkocementová deska VELOX WSD tl. 35 mm, dodávána v balení po 30 m2 o 

hmotnosti 29 kg/m 

 

Obr. 11 Deska VELOX WSD [21] 

 

• Vnitřní stěna LL 22: 

- štěpkocementová deska VELOX WSD tl. 35 mm, dodávána v balení po 30 m2                

o hmotnosti 29 kg/m2 

 

• Příčka z desek VELOX tl 100 mm: 

- dvojice desek VELOX WS tl. 50 mm, dodávána v balení po 10 m2 o hmotnosti 73 kg/m2  

 

 

Obr. 12 Deska VELOX WS [21] 

 

• Betonová směs 

Betonové jádro bude vytvořeno z betonové směsi třídy C 16/20. 

 

• Okrajové pruhy s izolací 

Z desek VELOX WS tl. 50 mm jsou vytvořeny pruhy, které se používají k vytváření 

ostění otvorů. Desky jsou navíc osazeny polystyrenovou izolací tloušťky 100 mm a šířky   

150 mm 
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• Okrajové pruhy 

Z desek VELOX WS tl. 50 mm jsou vytvořeny pruhy, které se používají k vytváření 

ostění otvorů. 

 

• Stavební ocelové spony 

Spony se používají k zafixování polohy desek vnějšího a vnitřního bednění stěn a také ke 

spojování jednotlivých desek na sebe. Podle tvaru a místa použití se spony rozdělují na 

jednostranné, oboustranné, stropní a tahové. Dodávány jsou v balení po 25 kusech.  

 

Obr. 13 Stavební ocelové spony [21] 

 

• Stěnové výztuhy 

Výztuhy se používají při sestavování bednění z důvodu zajištění svislosti stěn. Jsou 

vyrobeny z oceli R 10 505. 

 

Obr. 14 Stěnová výztuha [21] 
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• Prostorový nosník 

Používají se pro vyztužení žebírka stropu a také pro vyztužení nadedveřních                      

a nadokenních překladů. Jsou vyrobeny z oceli R 10 505. 

 

 

Obr. 15 Prostorový nosník [21] 

 

Doprava: 

Materiál bude dopravován v originálních obalech pomocí nákladního automobilu MAN 

TGA. Betonová směs bude na stavbu dopravena autodomíchávačem SCHWING Stetter AM 

10 C [25] a přečerpána do požadovaných konstrukcí pomocí autočerpadla SCHWING S 31 

XT [25]. 

Při dopravě materiálu pomocí stavebního jeřábu musíme používat vykládací vidlici nebo 

zvedací popruhy. Je zakázáno přímé nasazení řetězů a ocelových lan. 

Vnitrostaveništní přeprava materiálu bude řešena vysokozdvižným vozíkem 

JUNGHEINRICH DFG 25 BS. 

 

Skladování: 

Stěnové desky jednovrstvé i vícevrstvé a okrajové pruhy budou skladovány na rovné 

odvodněné ploše překryté vhodným krycím materiálem, popř. pod přístřeškem z důvodu 

ochrany před povětrnostními vlivy. Podloženy musí být třemi podklady min. výšky 300 mm, 

jako materiál pro ně nesmí být použita kulatina. Prvky budou skladovány do výšky           

max. 1,5 m v řadách, mezi kterými bude mezera min. 0,75 m.  Desky přenášíme pouze ve 

svislé poloze. 

Stavební spony se skladují v uzamykatelném krytém skladu, abychom je chránili před 

povětrnostními vlivy. 

Prostorová ocelová armatura – stěnové nosníky, musí být rozděleny podle jednotlivých 

délek. Ukládají se na prokladech na zpevněnou a odvodněnou plochu. Pokud bude armatura 
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skladována ve více vrstvách, proklady se umisťují nad sebe v místě sváru příčné výztuže 

s horní výztuží. 

 

c) Pracovní podmínky, připravenost 

Staveniště bude oploceno po celém svém obvodu. Na jižní straně objektu bude oplocení 

plné neprůhledné výšky 2,0 m, pro ostatní okraje staveniště lze použít pletivo výšky 1,8 m 

(pevné nebo mobilní). Příjezd vozidel stavby bude řešen provizorní vozovkou tvořenou ze 

železobetonových panelů. Zařízení staveniště bude vybudováno v bezprostřední blízkosti 

objektu. Kancelářské prostory a sociální zařízení budou realizovány pomocí mobilních buněk 

stavěných do patra a buňkou s umývárnou a WC. Podklad pro mobilní buňky bude připraven 

ze silničních panelů. Stavební materiál a odpady budou skladovány na vymezeném prostoru, 

umístěném dle výkresu zařízení staveniště. Mezi další body připravenosti patří zajištění zdroje 

elektřiny a vody nutné k technologickému postupu zvoleného zdícího systému. 

Zahájení montáže předpokládá kompletní dokončení základových konstrukcí, včetně 

provedení hydroizolace. Ta bude provedena na napenetrovaný podklad asfaltovými pásy pod 

budoucími nosnými stěnami i příčkami. Pásy přesahují svislé konstrukce o normou stanovený 

přesah pro napojení dalších asfaltových pásů. Základová konstrukce musí splňovat normové 

požadavky na rovinatost, pevnost, celistvost. 

Při montáži systému VELOX se musíme řídit stejnými zásadami jako při provádění 

betonových monolitických konstrukcí. Betonáž se doporučuje provádět za teplot nad +5 °C. 

Při nižších teplotách dochází ke zpomalení až zastavení hydratace cementu. Při teplotách od   

-5 °C do -10 °C se do směsi může přidávat urychlující přísada, betonáž za nižších teplot je 

zakázána. Naopak při teplotách nad +25 °C je třeba betonovou směs pravidelně vlhčit             

a zakrývat geotextilií, do doby dosažení předepsané pevnosti. [19] 

Práce se nesmí provádět: - za snížené viditelnosti pod 30 m 

    - za bouřky, silného deště nebo sněžení 

    - silného větru nad 10,7 m/s 

 

d) Převzetí pracoviště 

Pracoviště pro provádění montáže svislých konstrukcí přebírá stavbyvedoucí, předání       

a převzetí se účastní i technický dozor stavebníka. O předání a převzetí pracoviště se sepíše 

protokol a provede se také zápis do stavebního deníku. 
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Podmínkou převzetí pracoviště je dokončení základových konstrukcí včetně provedení 

hydroizolace. Kontroluje se, zda konstrukce odpovídají kvalitativním požadavkům. Musí 

splňovat požadavky na rovinatost, únosnost, tvarovou a úhlovou přesnost. 

 

e) Personální obsazení 

Složení pracovní čety pro montáž stěnového bednění:  1 x mistr 

         4 x tesař 

         2 x tesař pro řezání desek 

 

Složení pracovní čety pro vertikální dopravu materiálu: 1 x obsluha jeřábu 

         1 x vazač 

 

f) Stroje a pomůcky 

Stroje: - stavební věžový jeřáb MB 1030.1 [23] 

  - autočerpadlo SCHWING S 31 XT [25] 

  - autodomíchávač SCHWING Stetter AM 10 C  [25] 

  - valník s hydraulickou rukou MAN TGA 

  - vysokozdvižný vozík JUNGHEINRICH DFG 25 BS  

  - nákladoosobní stavební výtah NOV 500 

  - svářečka 

  - okružní pila 

  - ponorný vibrátor 

  - střihačka výztuže 

  - elektrická vrtačka 

 

Zednické pomůcky a nářadí: - systémové lešení Sprint 

     - rotační laser 

     - 3 m hliníková lať 

     - vodováha, olovnice 

     - zednická lžíce 

     - zednický provázek 

     - pásmo, svinovací metr 

     - kleště 

     - vázací drát, stavební hřebíky 100/4 mm 
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g) Pracovní postup  [21] 

 

I. Montáž bednění obvodových konstrukcí 

• Na základovou konstrukci opatřenou asfaltovými pásy přeneseme půdorys stavby podle 

projektové dokumentace. Se sestavováním bednění začínáme v rohu objektu. První vrstva 

bednění se sestaví v celém rozsahu půdorysu. 

• Na vnější bednící desku nasadíme ocelové spony. První spona se nasadí ve vzdálenosti 

cca 400 mm (tloušťka stěny bez omítek + cca 50 mm) od rohu stavby - tedy hrany desky. 

Další spony osazujeme ve vzdálenosti cca 250 mm, poslední spona je ve vzdálenosti       

50 mm od konce desky. Součástí vnější desky je i tepelná izolace, kterou musíme v rozích 

stěn odříznout a to přesně o tloušťku napojované desky. Pro sestavování bednění v rozích 

se nesmí používat desky kratší než 1 m. 

 

 

Obr. 16 Osazení spon na vnější desku VELOX WS – EPS [21] 

 

• Následně se deska otočí o 180° a položí na předem vyznačený půdorys. 

• Do spon se na jejich vnitřní stranu osadí vnitřní deska, která je na svém konci opatřena 

další jednostrannou sponou. Vnější a vnitřní bednící desky se musí překrývat alespoň       

o tloušťku stěny, nejlépe o polovinu délky desek. 
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Obr. 17 Osazení vnitřní desky [21]   

 

• Vnější i vnitřní deska se zajistí oboustrannými sponami. Při osazování spon se řídíme 

stejnými zásadami – první spona se osazuje ve vzdálenosti cca 50 mm od koutu, další 

spony ve vzdálenostech asi 250 mm. Poslední spona je opět cca 50 mm od konce desky.  

• Nyní se přisadí vnitřní deska navazující stěny, která je již osazená jednostrannými 

sponami. K vnitřní desce již stojícího bednění se přibije střídavě šikmo alespoň třemi 

hřebíky délky 100 mm.  

 

 

Obr. 18 Montáž rohu [21] 

 

• Nyní osadíme do spon i vnější desku bednění. Po jejím uložení zajistíme vnější i vnitřní 

desku oboustrannými sponami. Vnější desku po jejím vyrovnání do svislice přibijeme 

hřebíky. Z rohu pokračuje montáž bednění po celém půdorysu stavby. 
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Obr. 19 Dokončení bednění rohu [21] 

 

II. Montáž bednění vnitřních nosných konstrukcí a obedňování otvorů 

• Při montáži bednění obvodových stěn se zároveň provádí bednění vnitřních nosných stěn 

a obednění otvorů. Při napojení bednění vnitřní nosné stěny na obvodovou řešíme spoj 

desek jejich vzájemným přibitím pomocí hřebíků. 

 

Obr. 20 Napojení vnitřní stěny [21] 

 

• Ostění otvorů je řešeno pomocí okrajových pruhů, které se přibijí mezi desky bednění 

stěn. Před osazením okrajových pruhů v obvodových stěnách je třeba v obvodové desce 

bednění vyříznout pás tepelného izolantu, o tloušťce okrajového pruhu a tepelné izolace 
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na něj osazené, pro vsazení pruhu mezi desky nosné konstrukce. Okrajové pruhy se poté 

přibijí mezi desky pomocí hřebíků.  

• Do bednění první vrstvy se z důvodu zajištění svislosti stěn vsazují po cca 2 m stěnové 

výztuhy na celou výšku podlaží. 

• V případě nerovného podkladu spodní hranu desek podklínujeme. 

 

III. Betonáž první vrstvy bednění 

• Po dokončení montáže první řady bednění v celém rozsahu půdorysu provedeme betonáž 

celého půdorysu objektu do výše cca 400 mm od spodní hrany desek bednění.  

• Po zhutnění betonové směsi osadíme do pracovní spáry ocelové trny z důvodu zlepšení 

spojení s následující betonovou vrstvou.  

• Poté je třeba provést kontrolu bednění – kontrolujeme svislou polohu okrajových pruhů    

a stěnových výztuh. 

 

IV. Montáž druhé a následných vrstev bednění 

• Druhá a následné vrstvy desek osazujeme do stěnových spon a zajišťujeme sponami         

a hřebíky. Přesah desek v jednotlivých vrstvách musí být min. 250 mm, přesah vnějších    

a vnitřních desek bednění je alespoň o tloušťku stěny.  

• V rozích vnější desky střídáme a vzájemně přesazujeme. V místě jejich styku desky 

přibíjíme střídavě kolmo, trojicí hřebíků délky 100 mm.  

• Pro zvýšení pevnosti bednění je možno do každé vrstvy umisťovat tahové spony. 

• Ukončení stěny pod stropem je řešeno tak, že se vnitřní deska ukončí těsně pod budoucí 

stropní konstrukcí v systému VELOX a vnější deska bednění je vytažena až k horní 

úrovni budoucí stropní konstrukce. V místě styku stěny a stropní konstrukce nesmí 

vzniknout horizontální spára. Vnější bednící deska se musí zajistit stropními sponami, 

které se osazují v počtu 4 ks/bm v místě spodního okraje budoucí stropní konstrukce. 

Spony se usazují jednou stranou na vnitřní bednící desku a druhou se provlečou 

předvrtanými otvory ve vnější desce. Sponu z vnější strany zajistíme hřebíkem, který 

provlečeme okem na sponě. Toto zajištění se provádí z důvodu zabránění vytržení spony 

z konstrukce při betonáži. 

• Betonáž se provádí v rozsahu celého patra včetně konstrukce stropu. Postup betonáže je 

popsán v kapitole Technologický předpis provádění stropní konstrukce v systému 

ztraceného bednění.  
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Obr. 21 Detail napojení obvodové stěny a stropní konstrukce [21] 

 

 

V. Vytvoření okenních a dveřních otvorů 

• Postup pro vytvoření ostění otvorů je popsán v bodě II. Montáž vnitřních nosných stěn a 

obedňování otvorů.  

• Nadpraží otvorů je řešeno pomocí okrajových pruhů. Pruhy jsou v délkách otvorů +        

50 mm na každou stranu pro uložení na pruhy v ostění, na které se přitlučou hřebíky. Na 

vytvořené nadpraží se osadí prostorový ocelový nosník. Nadpraží otvorů je třeba před 

betonáží podepřít ocelovými výškově nastavitelnými podpěrami nebo dřevěnými sloupky.  

• Úroveň parapetů u okenních otvorů zůstává otevřená pro následnou betonáž. Do 

betonového jádra pod parapetem se vkládají alespoň dva kusy žebrované betonářské oceli, 

které musí přesahovat do navazující stěny cca 750 mm. 
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Obr. 22 Provádění ostění a nadpraží otvoru [21] 

 

VI. Příčky 

• Na základovou konstrukci předkreslíme půdorys stěny. Ve vzdálenostech cca 1,5 m 

rozestavíme pomocné stojky, které budou zajišťovat počáteční stabilitu příčky.  

• Desky se ve styčných spárách přesazují, v rozích se přesazují vzájemně střídavě.  

• Spojovacím materiálem desek je polyuretanová montážní pěna, popř. lepidlo na bázi 

cementu.  

• Desky navíc zajišťujeme hřebíky, abychom zabránili jejich posunu. 

• Nad otvory se v příčkách osazuje celá deska s potřebným výřezem.  

• Místo pod stropem je řešeno tak, že se desky uklínují a spára vyplní spojovacím 

materiálem. 

• Díky rychlému tvrdnutí spojovacího materiálu dosahují příčky ihned po svém provedení 

konečné pevnosti.  

 

h) Jakost a kontrola kvality 

Kontrolu jakosti a provedení konstrukcí provádí stavbyvedoucí společně s technickým 

dozorem investora. O provedených kontrolách se sepisuje protokol a záznam do stavebního 

deníku.  
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Provádí se kontroly shody použitých materiálů s PD, rovinnosti vodorovné i svislé, 

dodržení požadavků výrobce daných materiálů, doporučené délky převazby desek, uložení 

výztuže, umístění otvorů, stability. 

 

i) Bezpečnost a ochrana zdraví 

Při provádění stavebních prací se musí dodržovat zákony a vyhlášky týkající se BOZP. 

Patří mezi ně: 

• Zákon 309/2006 Sb. [9] o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. [10] o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb. [11] o technických požadavcích na stavby 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. [12] o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [13] o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost    

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. [14], kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 

Všichni pracovníci musí být s bezpečnostními předpisy seznámeni před vlastním 

zahájením prací. Zaměstnanci jsou povinni používat osobní ochranné pracovní pomůcky, 

dodržovat předepsané pracovní postupy a účastnit se školení. Dále je nutné při provádění 

veškerých prací dodržovat předpisy uvedené výrobcem a provádět pracovní postupy tak, aby 

byly dodržovány zásady bezpečnosti práce. 
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Obr. 23 Schéma postupu montáže svislých konstrukcí [21] 
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3.4  Technologický předpis provádění stropní konstrukce v systému 

ztraceného bednění 

a) Obecné informace 

Shodné s Technologickým předpisem montáže svislých konstrukcí v systému ztraceného 

bednění. 

 

b) Materiály, doprava, skladování 

Materiály: 

Prefabrikované stropní prvky 

Prvky mají tvar dutých krabic s přesahy, určenými pro vytvoření žebírek. Jsou lepeny 

z přířezů desek VELOX WS a VELOX WSL. Výška stropních prvků je 220 mm, 

půdorysná šířka 500 mm a délka 2000 mm.  

 

Prostorový nosník 

Používají se pro vyztužení žebírka stropu a také pro vyztužení nadedveřních                      

a nadokenních překladů. Jsou vyrobeny z oceli R 10 505. 

 

Betonová směs 

Na betonáž stropu se použije betonová směs třídy C 16/20 měkké konzistence. 

 

Stavební ocelové spony 

Pro montáž stropu použijeme spony jednostranné, které se použijí v úrovni uložení stropu 

na vnitřní nosné stěny a spony stropní, které se osazují na obvodovou nosnou stěnu v úrovni 

uložení stropu. 

 

Vázací drát 

Vázací drát bude dodáván ve svitcích po 100 m.  

 

Doprava: 

Shodná s dopravou v Technologickém předpisu montáže svislých konstrukcí v systému 

ztraceného bednění. 
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Skladování: 

Shodné se skladováním v Technologickém předpisu montáže svislých konstrukcí 

v systému ztraceného bednění. 

 

c) Pracovní podmínky, připravenost 

Pracovní podmínky se shodují s popisem pracovních podmínek v kapitole Technologický 

předpis montáže svislých konstrukcí v systému ztraceného bednění. 

Před zahájením provádění stropní konstrukce musí být stavba zásobena veškerým 

potřebným materiálem pro montáž stropu i stropními podpěrami v potřebném množství. Do 

konstrukce nesmí být zabudován materiál, na kterém ulpívá sníh či led. 

Provádění stropní konstrukce může započít až po dokončení svislých nosných konstrukcí, 

které musí dosáhnout požadované pevnosti. 

Betonáž se doporučuje provádět za teplot nad +5 °C. Při nižších teplotách dochází ke 

zpomalení až zastavení hydratace cementu. Při teplotách od -5 °C do -10 °C se do směsi může 

přidávat urychlující přísada, betonáž za nižších teplot je zakázána. Naopak při teplotách nad 

+25 °C je třeba betonovou směs pravidelně vlhčit a zakrývat geotextilií, do doby dosažení 

předepsané pevnosti. [19] 

Práce se nesmí provádět: - za snížené viditelnosti pod 30 m 

    - za bouřky, silného deště nebo sněžení 

    - silného větru nad 10,7 m/s 

 

d) Převzetí pracoviště 

Před zahájením montáže stropní konstrukce je nutno zkontrolovat veškeré svislé 

konstrukce. Kontrolujeme kvalitu jejich provedení, dosažení předepsané pevnosti a shodu 

s projektovou dokumentací. Svislost a rovinnost svislých konstrukcí nesmí překročit přípustné 

odchylky uvedené v tabulce č. 1. 

 

e) Personální obsazení 

Složení pracovní čety pro kladení stropu:  1 x mistr 

        4 x tesař 

        2 x pomocník 
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Složení pracovní čety pro položení armatury:  1 x mistr 

        2 x svářeč 

        2 x vazač výztuže 

        2 x pomocník 

 

Složení pracovní čety pro betonáž:   1 x mistr 

        6 x zedník (betonář) 

        2 x pomocník 

 

Složení pracovní čety pro vertikální dopravu materiálu: 1 x obsluha jeřábu 

         1 x vazač 

 

f) Stroje a pomůcky 

Stroje: - stavební věžový jeřáb MB 1030.1 [23] 

- autočerpadlo SCHWING S 31 XT [25] 

- autodomíchávač SCHWING Stetter AM 10 C  [25] 

- valník s hydraulickou rukou MAN TGA 

- vysokozdvižný vozík JUNGHEINRICH DFG 25 BS  

- nákladoosobní stavební výtah NOV 500 

 - svářečka 

 - okružní pila 

 - ponorný vibrátor 

 - stahovací vibrační lišta 

 - střihačka výztuže 

 - elektrická vrtačka 

 

Zednické pomůcky a nářadí:  - systémové lešení Sprint 

      - systémové bednění DOKA [22] 

     - rotační laser 

     - 3 m hliníková lať 

     - vodováha 

     - zednická lžíce 

    - zednický provázek 

     - pásmo, svinovací metr 
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     - olovnice 

     - vázací drát 

     - kleště 

     - stavební hřebíky 100/4 mm 

 

 

g) Pracovní postup  [21] 

 

I. Montáž stropní konstrukce 

• Podle výkresu skladby stropu se pod styky stropních prvků ukládají roznášecí fošny         

o šířce 200 mm a tloušťce 50 mm. Styk stropních prvků se musí umístit přesně do podélné 

osy roznášecí fošny. Fošny jsou podporovány ocelovými stropními podpěrami ve 

vzdálenosti max. 800 mm. Musíme zkontrolovat stabilitu, svislost a správné umístění 

podpěr. Poté se roznášecí fošna přibije hřebíky k vnitřní desce bednění stěny. 

 

Obr. 24 Montáž podpěrné konstrukce [21] 

 

 

• Pokud zhotovujeme stropy ve více podlažích nad sebou, umisťují se stropní podpěry 

svisle nad sebe. 
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• Pokud je štíhlostní poměr stropu (poměr světlého rozpětí k tloušťce stropní konstrukce) 

větší než 15, při montáži stropu se provede jeho vzepětí o hodnotu uvedenou v předpisech 

výrobce. 

• Po sestavení podpěrné konstrukce začneme na roznášecí fošny ukládat stropní prvky. Po 

obvodu stěn se prvky uloží na vnitřní desky bednění, do kterých se přibijí hřebíky ve 

vzdálenostech po cca 250 mm. Uložení stropních prvků na vnitřní desku musí být 35 mm, 

což je právě tloušťka desky. 

• Pokud potřebujeme stropní prvek zkrátit, je nutno jej uzavřít proti zatékání betonové 

směsi.  

• Prostup stropní konstrukcí je řešen vyříznutím otvoru o potřebné velikosti ve stropních 

prvcích. Pomocí bednících desek vytvoříme okolo otvoru bednění pro následnou betonáž. 

Desky tohoto bednění se k sobě přitlučou hřebíky, po obvodu se svážou vázacím drátem    

a rozepřou se dřevěnými hranoly.   

• Po osazení stropních prvků se do vzniklých žeber vloží prostorová ocelová výztuž - 

trigony. Výztuž se, z důvodu dodržení minimálního krytí výztuže, pokládá na distanční 

podložky a její přesah musí být min. 120 mm do nosných stěn. 

• Konstrukce balkónů bude provedena pomocí balkónových termoizolačních nosníků 

Bronze. Nosníky jsou svázány s prostorovou ocelovou výztuží stropní konstrukce. 

Konstrukce balkónu je celoplošně podbedněna pomocí bednících desek. Pod desky 

ztraceného bednění se ukládají roznášecí fošny, které jsou podporovány ocelovými, 

výškově nastavitelnými, stropními podpěrami. Tyto podpěry balkónové konstrukce jsou 

umístěny v exteriéru, odstraňují se až po odbednění balkónu nad 1.NP. 
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Obr. 25 Montáž stropní konstrukce [21] 

 

• Nyní se do obvodových a nosných stěn zaváže věncová výztuž, která se pomocí vázacího 

drátu připevní k trigonům. 

• Z důvodu zvýšení únosnosti stropu se mohou na plochu bednění vkládat KARI sítě 

s přesahem min. dvou ok. Sítě se pokládají na distanční podložky, které jsou umístěny na 

stropních prvcích. 

• Betonáž stěn a stropní konstrukce se provádí současně. Stěny se betonují po vrstvách 

výšky cca 50 cm a ihned hutní pomocí ponorného vibrátoru. Stropní konstrukce se 

betonuje v pruzích ve směru nosníků. Současně se betonují žebra i deska a to do výšky   

50 mm nad horní hranu stropních prvků. Betonáž pruhu nesmí být přerušena, pracovní 

spára je možná jen uprostřed stropního prvku. Betonovou směs zhutňujeme pomocí 

ponorného vibrátoru a vibrační lišty.   

• Používá se betonová směs třídy C 16/20 měkké konzistence. 

• Po dokončení betonáže je nutno strop vlhčit a chránit proti povětrnostním vlivům až do 

zatvrdnutí betonové směsi.  
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• Stropní podpěry lze odstranit až po dosažení normou stanovené pevnosti betonu. 

S odstraněním podpěr se začíná vždy od horního podlaží. 

 

h) Jakost a kontrola kvality 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora.                      

O provedených kontrolách se sepisuje protokol a záznam do stavebního deníku. 

Při provádění prací je nutno dodržovat platné normy, požadavky výrobce jednotlivých 

stavebních prvků a projektovou dokumentaci.  

Kontroluje se kvalita a správnost provedení, poloha jednotlivých prvků v konstrukci. 

Povolená vodorovná odchylka stropní konstrukce je ± 5 mm na dvoumetrové lati. 

 

i) Bezpečnost a ochrana zdraví 

Stejná jako u Technologického předpisu montáže svislých stěn v systému ztraceného 

bednění. 
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Obr. 26 Pracovní postup montáže stropní konstrukce [21] 
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3.5  Technická zpráva zařízení staveniště – systém z keramických bloků 

3.5.1 Základní údaje 

Název stavby: Bytový dům,  

Zhotovitel: Sestav s.r.o. 

3.5.2 Popis stavby 

Jedná se o čtyřpodlažní bytový dům se suterénem a třemi nadzemními podlažími, ve 

kterých se nachází 6 bytových jednotek. Zastřešen je jednoplášťovou plochou střechou. 

Půdorys objektu bytového domu je ve tvaru obdélníků o rozměrech 21,63 x 13,63 m.  

Hlavní nosná konstrukce stavby je navržena jako podélný stěnový systém vyzděný 

z cihelných tvárnic POROTHERM tl. 300 mm, obvodové stěny jsou ze zdiva POROTHERM              

tl. 440 mm. Stropy budou tvořeny keramobetonovými stropními nosníky POT a cihelnými 

vložkami MIAKO. 

3.5.3 Postup budování a likvidace staveniště 

Pozemky určené k výstavbě jsou ve vlastnictví investora. V současné době není pozemek 

nějakým způsobem využíván. Na pozemku se nevyskytuje žádná vzrostlá zeleň. Hranice pro 

zábor pozemku pro zařízení staveniště bude vytýčena objednatelem a zaznamenána při 

předání a převzetí staveniště. Pozemek bude oplocen, výška oplocení min. 1,8 m a bude 

zřízen uzamykatelný staveništní vjezd. 

Staveniště se začne budovat 14 dní před zahájením prací a bude se postupně 

přizpůsobovat dle potřeb v průběhu stavby. Uspořádání staveniště bude řešeno dle výkresu 

zařízení staveniště. Během výstavby se budou postupně odstraňovat již nepotřebné objekty 

zařízení staveniště tak, aby bylo zlikvidováno před definitivním vyčištěním objektu                

a následným předáním a převzetím stavebního díla. 

Před samotným zahájením stavebních prací zajistí investor vytýčení stávajících 

inženýrských sítí. Veškeré inženýrské sítě musí být lokalizovány, označeny a spolehlivě 

chráněny po celou dobu výstavby. 
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3.5.4 Uspořádání staveniště 

Staveniště bude oploceno po celém svém obvodu. Na jižní straně objektu bude oplocení 

plné neprůhledné výšky 2,0 m, pro ostatní okraje staveniště lze použít pletivo výšky 1,8 m. U 

vjezdu na staveniště bude umístěna výstražná tabule se zákazem vstupu cizích osob. Dále 

musí být u vjezdu do staveniště umístěna výstražná tabule s omezením rychlosti a také 

s upozorněním o výjezdu vozidel ze stavby. Staveništní vjezd bude zřízen uzamykatelnou 

bránou o šířce 6 m. Při odjezdu vozidel ze staveniště bude prováděna jejich kontrola                

a případné čištění na mycí rampě k tomuto zřízené, aby nedocházelo ke znečišťování 

komunikací. Na staveništi budou zřízeny zpevněné skládky stavebního materiálu a odpadů. 

Pro výstavbu bude použitá těžká mechanizace - stavební věžový jeřáb MB 1030.1. [23] 

3.5.5 Dopravní opatření 

Dopravně bude objekt napojen z ulice Tupolevova, po dobu výstavby bude přístup na 

stavební pozemek zajištěn po účelové komunikaci kolem plaveckého stadionu.  

Vjezd na staveniště bude opatřen výstražnou tabulí „ POZOR! VÝJEZD VOZIDEL 

STAVBY“.  

Staveništní komunikace bude zhotovena z betonových panelů o rozměrech 3000 x 1500 

mm. Před jejich pokládkou proběhne skrývka ornice o mocnosti 300 mm a zhutnění podloží. 

3.5.6 Významné sítě technické infrastruktury 

a) Voda 

Přívod vody bude realizován staveništní přípojkou, která bude napojena na veřejnou 

vodovodní síť. K měření odběru vody bude zřízena provizorní vodoměrná šachta 

s vodoměrem a uzávěrem. Tato staveništní přípojka bude po realizaci stavby zrušena. 

b) Elektrická energie 

Přípojka elektrické energie (NN) pro zařízení staveniště bude po dohodě s PREdi 

vyvedena ze stávající trafostanice. Z trafostanice je zřízená přípojka k HDS, na kterou je 

napojen rozvaděč zařízení staveniště schváleného typu.  
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c) Kanalizace 

Splašková voda ze sociálního a provozního zařízení staveniště bude odváděná přípojkou 

napojenou na hlavní řad.  

3.5.7 Zásobování staveniště elektrickou energií 

Při projektu elektrizace vycházíme z: 

• Vypracované předběžné rozvahy o odběru, která je podkladem k jednání s příslušnými 

orgány o možnosti připojení na státní energickou síť 

• Určení požadavků na nepřerušenou dodávku 

• Jednání o využití budoucích definitivních zařízení pro účely výstavby 

• Určení pořadí důležitosti jednotlivých odběrných míst, na základě kterých jsou 

dimenzovány rozvody 

 

Určení druhu spotřebičů 

a) Spotřebiče provozní – elektromotory, svářecí agregáty, topidla, míchačky, atd. 

 

P1 – PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 

Stavební stroj 
Štítkový příkon 

[kW] 

Množství 

[ks] 

Celkový 

příkon [kW] 

Stavební věžový jeřáb MB 1030.1 60 1 60 

Stavební výtah NOV 500 10 1 10 

Pila DeWalt DW 393 1,3 1 1,3 

Svářečka 7 2 14 

Ponorný vibrátor 2 2 4 

Střihačka výztuže 3 1 3 

Vrtačka Makita 0,7 2 1,4 

Úhlová bruska Makita 1,3 2 2,6 

Zásobníkový ohřívač na vodu 200 l 5 1 5 

Otopné těleso v buňce 2,5 8 20 

∑ P1 121,3 kW 

Tab. 2 Druhy a příkony provozních elektrospotřebičů  
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b) Spotřebiče pro osvětlení – vnitřní 

 

P2 – VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 

Osvětlené prostory 
Příkon pro 

osvětlení [kW/m2] 

Plocha prostoru 

[m2] 

Celkový příkon pro 

osvětlení [kW] 

Kanceláře 0,02 30 0,6 

Šatny, WC, sprchy 0,006 45 0,3 

Sklady 0,003 15 0,1 

∑ P2 1 kW 

Tab. 3 Celkový příkon vnitřního osvětlení  

 

c) Spotřebiče pro osvětlení vnější 

 

P3 – VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ 

Osvětlené prostory 

Příkon pro 

osvětlení 

[kW/m2] 

Plocha 

prostoru [m2] 

Celkový příkon 

pro osvětlení [kW] 

Osvětlení staveniště 0,01 1250 12,5 

Stavebně montážní práce 0,01 250 2,5 

∑ P3 15 kW 

Tab. 4 Celkový příkon vnějšího osvětlení  

 

Stanovení nutného příkonu elektrické energie: 

 

                                   

 

 

Kde:  

1,1   - koeficient ztráty ve vedení 

0,5 a 0,7  - koeficient současnosti el. motorů 

0,8   - koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

Staveniště bude napojeno na stávající trafostanici, která poskytuje požadovaný příkon. 
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Určení vnitrostaveništního rozvodu NN 

Druh rozvodu je navržen jako podzemní vedení. Vedení kabelů je uloženo v hloubce     

0,6 m pod povrchem.  

 

Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektů 

Rozvod k jednotlivým spotřebičům bude z odběrného místa proveden měděnými vodiči 

v obalu z kaučukového vulkanizátoru. Vodiče musí být umístěny tak, aby nedošlo k jejich 

poškození mechanickými vlivy nebo odcizení. 

 

Osvětlení na staveništi 

Trasu a umístění těles navrhuje projektant ZS. Vlastní rozvod a dimenzování vodičů 

navrhne projektant elektro. Osvětlovací trasu je vhodné vést samostatně z důvodu 

koordinovaného zapínání a vypínání elektrického proudu. Osvětlení uvnitř objektu bude 

řešeno žárovkovými a výbojkovými tělesy napájenými z rozvaděče.   

3.5.8 Zásobování staveniště vodou 

Staveniště je zásobováno vodou: 

• užitkovou 

• pitnou 

• požární 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

Určení spotřeby vody 

a) Voda pro provozní účely 

 

A – VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

Potřeba vody pro: 
Měrná 

jednotka 
Počet m.j. 

Střední 

norma 

[l/m.j.] 

Potřebné 

množství 

vody [l/den] 

Zpracování bet. směsi a 

ošetřování  bet. kcí 
m3 65,76 200 7152 

Výroba malty m3 4,86 200 972 

Omítka (bez vody pro 

maltu) 
m2 648 25 16200 

MEZISOUČET A 24324 

Tab. 5 Stanovení množství vody pro provozní účely  

 

b) Voda pro hygienické a sociální účely 

 

B – VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 

Potřeba vody pro: 
Měrná 

jednotka 
Počet m.j. 

Střední norma 

[l/m.j.] 

Potřebné 

množství 

vody [l/den] 

Hygienické účely 1 pracovník 25 40 800 

Sprchování 1 pracovník 25 45 900 

MEZISOUČET B 1700 

Tab. 6 Stanovení množství vody pro hygienické a sociální účely  
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c) Voda pro technologické účely 

 

C – VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY 

Potřeba vody pro: 
Potřebné množství vody 

[l/den] 

Staveniště, mytí pracovních pomůcek apod. 200 

MEZISOUČET C 200 

Tab. 7 Stanovení množství vody pro technologické účely  

 

Výpočet spotřeby vody: 

 

   

                       

 

Qn = 1,52 l/s 

 

Qn – spotřeba vody 

Pn – potřeba vody v l/den (směnu 8 hod.) 

kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

t – doba odběru vody (jednosměnný provoz 8 hodin) 

 

Dle stanovené vteřinové spotřeby vody navrhuji potrubí DN 50. 

3.5.9 Systém zásobování materiály 

Cihelné bloky POROTHERM 44 Profi, včetně doplňkových cihel, jsou dodávány 

zafóliované na vratných paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.  

Cihelné bloky 30 Profi, 30 AKU SYM, 14 Profi, 11,5 Profi jsou dodávány zafóliované na 

vratných paletách rozměrů 1180 x 1000 mm. 

POROTHERM překlady 7 jsou dodávány po 20 kusech na nevratných dřevěných 

hranolech o rozměrech 75 x 75 x 960 mm a jsou sepnuté paletovací páskou. 

POROTHERM překlady 11,5 a 14,5 jsou dodávány na nevratných dřevěných hranolech    

o rozměrech 75 x 75 x 960 mm a jsou sepnuty paletovací páskou.  
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Suché maltové směsi POROTHERM jsou dodávány v papírových pytlích zafóliované na 

vratných EUR paletách rozměrů 1200 x 800 mm.  

Stropní nosníky jsou dodávány na nevratných dřevěných hranolech o rozměrech 75 x 75 x 

960 mm a jsou sepnuty paletovací páskou. 

Stropní vložky jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.  

Betonová směs bude na stavbu dopravena autodomíchávačem SCHWING Stetter         

AM 10 C [25] a přečerpána do požadovaných konstrukcí pomocí autočerpadla SCHWING 

S 31 XT [25]. 

Betonářská ocel je dodávána ve svazcích. Kari sítě jsou dodávány ve formě rohoží            

o rozměrech 3 x 2 m. 

3.5.10 Skladování materiálu na staveništi 

I. Zásady na uspořádání skládek 

Kusový materiál pravidelných tvarů se může skladovat do výše 1,8 m, kusový materiál 

nepravidelných tvarů do výše 1 m materiál, jehož plocha je větší než 4 m2 a materiál, při 

jehož přemisťování připadá na jednoho muže váha větší, než 50 kg se smí skladovat do 

výše max. 1,2 m. Pokud se materiál ukládá pomocí mechanizmů, nebo pokud se při ruční 

manipulaci nezvedá výše než 1,2 m, pak se může skladovat až do výše 2,2 m na 

dočasných a max. 3 m na trvalých skládkách.  

 

II. Skladování materiálu na staveništi 

Na staveništi se objevují 2 typy skládek materiálu: 

• skládka otevřená na volném prostranství 

• krytý sklad 

 

Na otevřených skládkách se skladuje: bednění, svazky výztuže a kari sítě, cihelné 

prefabrikáty (cihly, překlady, věncovky, stropní nosníky, stropní vložky). 

Konkrétní požadavky na skladování materiálů potřebných pro výstavbu objektu v systému 

POROTHERM jsou uvedeny v kapitole Technologický předpis zdění POROTHERM Profi    

a Technologický předpis provádění stropu POROTHERM. 

V krytých skladech se skladují stěnové spony, spojovací a kotvící součásti, pytlovaný 

materiál, ruční nářadí. 

Umístění skládek je zakresleno ve výkrese zařízení staveniště. 



91 

 

3.5.11 Sociální zařízení staveniště 

Sociální zařízení slouží sociálním a hygienickým potřebám všech pracovníků na 

staveništi. Zařízení staveniště musí být vybudováno před zahájením stavebních prací. Rozsah 

sociálního zařízení staveniště závisí na počtu pracovníků. Zařízení staveniště musí být 

v souladu s platnými hygienickými předpisy vydanými Ministerstvem zdravotnictví. 

 

I. Návrh sociálního zařízení staveniště 

Předpokládaný počet pracovníků, kteří se budou na stavbě pohybovat, je 25 osob. Pro 

kancelářské prostory a sociální zařízení staveniště se uvažuje s mobilními buňkami stavěnými 

do patra a buňkou s umývárnou a WC. Veškeré sociální, správní a provozní zařízení 

staveniště musí odpovídat základním hygienickým předpisům a směrnicím. Podklad pod 

mobilní buňky bude připraven ze silničních panelů. Vytápění bude elektrické. 

 

Šatny 

• min. 1,75 m2 na jednoho pracovníka z důvodu, že bude sloužit i pro stravování, 

tj. 25 x 1,75 = 43,75 m2 

• navrženy 3 stavební buňky TOI TOI BK1 o rozměrech 6 x 2,5 m, tj. 45 m2 
 

 

Obr. 27 Stavební buňka TOT TOI BK1 [24] 

 

WC a umývárna 

• je třeba alespoň 2 pisoáry a 2 sedadla pro 50 mužů  

• je třeba 1 umyvadlo / 15 osob a 1 sprcha / 20 osob 

• navržen KOMBI kontejner TOI TOI SK1 
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Obr. 28 KOMBI kontejner SK1 [24] 

 

II. Návrh administrativního zařízení staveniště 

• Pro stavbyvedoucího je navržena stavební buňka TOI TOI BK1 o rozměrech         

6 x 2,5 m = 15 m2 

• Pro mistra a další administrativu jsou navrženy dvě stavební buňky TOI TOI BK1 

= 30 m2 

3.5.12 Vliv na životní prostředí, odpady 

Prováděné stavební práce nebudou mít negativní vliv na životní prostředí.  

Při výjezdu vozidel ze staveniště je nutné jejich řádné očištění, v případě znečištění 

vozovky zajistí dodavatel její čištění.  

Pokud dojde k úkapům hydraulických olejů a tím ke kontaminaci zeminy nebo jiných 

odpadů zařazených v katalogu jako ostatní odpad, bude nutno takové odpady odtěžit                

a nakládat s nimi jako s nebezpečnými.  

Během výstavby budou všechny odpady skladovány v kontejneru a poté likvidovány 

povoleným způsobem. Zhotovitel stavebních prací musí nakládat s odpady pouze způsobem 

stanoveným v zákoně č. 185/2001 Sb. [6] o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

včetně novely 169/2013 Sb. [7]. Dále je povinen vést předepsanou evidenci odpadů, rozsah je 

stanoven ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. [8] 

Při provádění stavebních prací se musí dodavatel řídit nařízením vlády č. 148/2006 Sb.      

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací [17]. 
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3.5.13 Bezpečnost práce 

Při všech pracích je nutno důsledně dodržovat: 

• Zákon č. 309/2006 Sb. [9] o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. [10] o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb. [11] o technických požadavcích na stavby 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. [12] o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [13] o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost    

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. [14], kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. [15] o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu 

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. [16], kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících                       

a dezinfekčních prostředků 

 

Všichni pracovníci budou s předpisy seznámeni před zahájením stavebních prací. 

Pracovníci jsou povinni používat osobní ochranné pracovní prostředky.  

Staveniště bude oploceno po celém svém obvodu. U vjezdu na staveniště bude umístěna 

výstražná tabule se zákazem vstupu cizích osob. Dále musí být u vjezdu do staveniště 

umístěna výstražná tabule s omezením rychlosti a také s upozorněním o výjezdu vozidel ze 

stavby. 
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4. Porovnání dvou variant systému 

Mým úkolem bylo porovnání výstavby v systému POROTHERM a v systému VELOX.  

První varianta je řešena systémem z cihelných bloků POROTHERM Profi, zděných na 

tenkovrstvou maltu. Pro variantu stavebního systému VELOX jsem zvolila takové 

konstrukční řešení, aby součinitel prostupu tepla U byl u obou systémů co nejbližší a tím bylo 

srovnání co nejefektivnější. 

Systémy jsem srovnávala z finančního, časového a stavebně konstrukčního hlediska. 

Finanční náklady na výstavbu hrubé stavby jednoho nadzemního podlaží vychází u obou 

systémů téměř shodně. K časovému srovnání výstavby obou konstrukčních systémů nám 

poslouží harmonogramy provádění prací. Z těchto harmonogramů zjistíme, že systém 

VELOX je mírně časově náročnější. Systémy jsem porovnala i z hlediska pracnosti 

provádění. Výhodou systému VELOX je vytvoření jeho nosné konstrukce pomocí strojního 

zařízení – čerpadla. Nevýhodou je nutnost přesného provedení detailů bednění, z důvodu 

jednorázové betonáže celého patra včetně stropní konstrukce. Systém POROTHERM je 

taktéž náročný na pracnost zdění, ale složité technické detaily jsou řešeny tvarovkami 

dodávanými přímo výrobcem. 

 

5. Rozpočet – systém z keramických bloků 

Je obsažen v příloze č. 4 

 

6. Rozpočet – systém ze ztraceného bednění 

Je obsažen v příloze č. 5 

 

7. Harmonogram postupu prací pro oba systémy 

Jsou obsaženy v příloze č. 6 
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8. Závěr 

Při porovnávání systémů z cihelných bloků POROTHERM a ztraceného bednění VELOX 

jsem zjistila pouze mírné rozdíly ve finančním a časovém hledisku. Po vyhodnocení obou 

systémů jsem došla k závěru, že nelze jednoznačně určit, který systém je výhodnější. Proto 

záleží pouze na rozhodnutí investora, pro jaký stavební systém se rozhodne.  
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9. Seznamy 

Seznam použitých zdrojů: 

 

• Vyhlášky, zákony, nařízení vlády a normy: 

 

[1] Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích  zabezpečujících 

 bezbariérové užívání staveb 

[2] Vyhláška č. 20/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb.                

 o technických požadavcích na stavby  

[3] Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov 

[4] ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

[5] ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 

[6] Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

[7] Novela 169/2013 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých 

 dalších zákonů 

[8] Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů 

[9] Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně 

 zdraví při práci 

[10] Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště                  

 a pracovní prostředí 

[11] Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

[12] 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  

[13] Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost   

 a ochranu zdraví při práci na staveništích 

[14] Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

 provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

[15] Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 

 o úrazu 

[16] Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

 poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 

 dezinfekčních prostředků 
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[17] Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku        

 a vibrací 

[26] ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb 

 

• WWW stránky: 

 

[18] www.wienerberger.cz 

[19] www.zapa.cz 

[20] https://homel.vsb.cz/~per31/priprava-a-realizace-staveb/Realizace-staveb-2/ 

[21] www.velox.cz 

[22] www.doka.com 

[23] www.craneservice.cz 

[24] www.toitoi.cz 

[25] www.schwing.cz 
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