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Anotace 

DEÁKOVÁ, Petra. Technologický postup hrubé stavby bytového domu. Ostrava, 2014. 

Bakalářská práce. 54 s. VŠB-Technická univerzita Ostrava.  

Bakalářská práce se zabývá postupem výstavby zděného bytového domu komplexně řešeného 

ze systému Porotherm. Je zde dopodrobna popsána otázka přípravy a samotné výstavby. Práce 

mimo jiné obsahuje vyřešenou projektovou dokumentaci potřebnou k žádosti o stavební 

povolení. Stěžejní část práce je věnována samotnému postupu výstavby svislých  

a vodorovných konstrukcí jednoho podlaží. Závěr práce rozebírá zajišťování bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci a ochranu životního prostředí ve vztahu ke stavebnictví. Hlavním 

cílem je předložit stavebníkovi srozumitelný a přehledný postup, který bude sloužit  

ke snadnější realizaci celé stavby.  

Klíčová slova: bytový dům, technologický postup, zdící systém, vodorovné konstrukce, svislé 

konstrukce, staveniště, kontrola 

 

Annotation 

DEÁKOVÁ, Petra. Technological progress construction site of a residential building. 

Ostrava, 2014. Bachelors thesis. 54 p. VSB - Technical University of Ostrava. 

The bachelor abstract deals with the procedure of construction of the residential housing 

completely designed from the Porotherm system. In details there are described the preparation 

and the construction as such.. The abstract among other contents the project documentation 

which is necessary to apply for the building permition. The main part of the abstract is 

focused on the procedure of constructing the vertical and horizontal constructions of a floor 

itself. In the conclusion deals with the security and health protection at work and the 

protection of the environment related to the building. The main aim is to set up a clear and 

synoptic procedure which will serve to easier realization of the whole construction. 

Key words: residential housing, technological procedure, masonry system, horizontal 

constructions, vertical constrictions, building site, supervision 
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1. Úvod 

 

 Tato práce se zabývá návrhem technologického postupu hrubé stavby bytového domu. 

Je rozdělena do dvou částí a to na část stavební a technologickou. Ve stavební části  

je obsažena projektová dokumentace, tj. výkresy základů, půdorysy všech podlaží, sestavy 

stropů, konstrukční řešení ploché střechy, řezy a pohledy celé stavby. Stavební část dále 

obsahuje technickou zprávu. V technologické části jsou zahrnuty technologický postup, 

zařízení staveniště, časové plánování a rozpočet stavby. Celá tato dokumentace je nezbytná 

k získání rozhodnutí o stavebním povolení. 

 Cílem této práce je vytvořit pro stavebníka srozumitelný a přehledný postup,  

který bude sloužit ke snadnější realizaci bytového domu. Práce však neřeší výstavbu celého 

domu, ale pouze jednoho typizovaného podlaží.  

 Byl zvolen třípodlažní objekt, celý podsklepený, řešený s jednoplášťovou plochou 

střechou. Střecha je odvodněná dovnitř dispozice. Objekt byl umístěn na parcele č. 123/45 

v katastrálním území Jirkov, obec Chomutov. V podzemním podlaží se nacházejí společné 

prostory pro obyvatele, tj. sklepní kóje, prádelna, prostor pro kola a technická místnost. 

V každém nadzemním podlaží (dále jen NP) jsou dvě bytové jednotky, v 1. NP jsou byty  

o velikosti 1 obytná místnost, kuchyň, koupelna a 2 obytné místnosti, kuchyň, koupelna.  

Ve 2.NP  a 3.NP jsou vždy dva totožné byty o velikosti 2 obytné místnosti, kuchyň, koupelna. 

 Bytový dům je kompletně řešen ze systému Porotherm. Obvodové zdivo  

v 1. podzemním podlaží (dále jen PP) je vyzděno z tvárnic Porotherm Profi 36,5. Vnitřní 

nosné zdivo z tvárnic Porotherm 30 Profi a nenosné příčky z Porotherm 8. V dalších patrech 

je obvodové zdivo z Porotherm 42,5 T Profi. Vnitřní nosné zdi z Porotherm 30 Aku P+D  

a nenosné příčky z Porotherm 11,5 P+D. Stropní konstrukci tvoří nosníky POT a stropní 

vložky Miako. Konstrukce stropů je následně zmonolitněna betonem C16/20 XC1. 
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2. Technická zpráva 

D.1.1-1 Technická zpráva [15] 

 

Název:   BYTOVÝ DŮM JIRKOV 

Místo stavby:  Stavební pozemek č. parcely 123/45 

  Katastrální území: Jirkov 

  Obec: Jirkov 

  Okres: Chomutov  

  Kraj: Ústecký 

  Stavební úřad: Jirkov 

Investor:   město Jirkov 

  nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov 

Projektant:  Petra Deáková 

Zastavěná plocha:  187 m²  

Plocha parcely:  689 m
2
  

 

Rozdělení 

a) Účel objektu  

b) Architektonické a stavebně technické řešení  

c) Základní údaje o stavbě  

d) Stavebně technické řešení  
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a) Účel objektu 

 Bytový dům je určen k bydlení v 6 bytových jednotkách. 

 

b) Architektonické a stavebně technické řešení  

 Jedná se o novostavbu bytového domu, který se nachází na severním okraji města 

Jirkov. Staveniště se nachází na parcele č. 123/45 v katastrálním území Jirkov. Svým 

dispozičním řešením plně uspokojí bydlení. Suterén poskytuje prostory pro uschování  

a uložení předmětů obyvatel domu, dále je v suterénu umístěn elektrický kotel z důvodu 

vytápění bytového domu. Charakter stavby nevyžaduje zřízení nových parkovacích stání  

ani příjezdové komunikace. Pro potřeby obyvatel bytového domu budou využity stávající 

plochy. Vstup do obytného domu je řešen z přístupového chodníku, který je kolmo napojen  

na komunikaci a dále je přístup ze schodiště na severní straně objektu. Tento dům svoji 

plochou a dispozičním řešením splňuje požadavky náročného bydlení.  

 

c) Základní údaje o stavbě 

Zastavěná plocha objektu - 187 m
2
 

Plocha parcely - 689 m
2
 

Střecha - jednoplášťová plochá  

Počet podlaží - jedno podzemní podlaží, 3 nadzemní podlaží  

 

Inženýrské sítě:  

 stávající vedení NN 

 stávající plynovodní potrubí 

 stávající vodovodní potrubí 

 stávající potrubí splaškové kanalizace  
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 stávající potrubí dešťové kanalizace  

 Napojení objektu na inženýrské sítě bude provedeno novými přípojkami, které budou 

napojeny na stávající sítě probíhající rovnoběžně s místní komunikací. 

 

d) Stavebně technické řešení 

1) Bourací práce 

 Neřešeno. 

 

2) Příprava území a zemní práce 

  V průběhu geologického průzkumu nebyla zjištěna podzemní voda ani 

přítomnost radonu. Před zahájením výkopů bude nutno sejmout ornici mocnosti  

300 mm, která bude deponována na oddělené skládce tak, že ji bude možno využít  

k následným rekultivacím. Hlavní výkopová jáma je svahována ve spádu 45°. 

Základové pásy budou vyhloubeny do rostlého terénu a budou v nezámrzné hloubce, 

800 mm. Zemina bude zčásti deponovaná v blízkosti stavby a následně opět použita 

pro terénní úpravy okolí stavby. Přebytek zeminy bude odvezen na skládku  

ve vzdálenosti 5 km od staveniště.  

 

3) Základy a podkladní beton 

 Podmínky pro zakládání jsou jednoduché a nenáročné. Objekt je založen  

na základových pásech z prostého betonu C12/15, který bude řádně zhutněn 

vibrátorem. Betonová deska (C12/15 tloušťky 100 mm) je navržena na hutněný 

štěrkový podsyp v tloušťce 150 mm a bude vyztužena kari sítí 6/150/150 mm. Frakce 

štěrkového podsypu byla zvolena 16/32 mm z drceného kameniva. Před betonáží 

základových konstrukcí bude položeno ležaté potrubí (dešťová kanalizace a drenážní 

potrubí). Větrání a prosvětlení sklepních prostor budou zajišťovat anglické dvorky. 
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4) Svislé nosné konstrukce 

  Obvodové stěny jsou zděné z cihelných bloků Porotherm 42,5 T Profi, zděno 

na maltu Porotherm T, která je součástí dodávky (součástí systému jsou doplňkové 

cihly poloviční a koncové). Obvodové zdivo v podzemním podlaží je zděné 

z cihelných bloků Porotherm 36,5 Profi, zděno na maltu Porotherm Profi. Vnitřní 

nosné zdivo je zděné z cihelných bloků Porotherm 30 AKU P+D, zděno na maltu 

vápenocementovou. Příčky v nadzemních podlažích jsou ze zdiva Porotherm 11,5 

P+D, zděno na maltu vápenocementovou. Příčky v podzemním podlaží jsou ze zdiva 

Porotherm 8, zděno na maltu vápenocementovou. 

 

5) Překlady 

  Překlady jsou z keramických překladů Porotherm 7 a budou umístěny  

nad okenními i dveřními otvory. Nad otvory v příčkách tloušťky 115 mm, se umisťují 

ploché překlady Porotherm 11,5. 

 

6) Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce je z nosníků Porotherm POT a vložek Miako. Tloušťka 

stropu je 290 mm a je z betonu C16/20 XC1. Součástí stropní konstrukce jsou také 

navržená ztužující žebra, které tvoří snížené stropní vložky Miako a výztuž.  

Při montáží stropu je nutné dodržovat technologické postupy. Součástí stropní 

konstrukce je i věncovka Porotherm a železobetonový monolitický věnec zateplen 

tepelnou izolací EPS tloušťky 70 mm. 

  Vodorovná konstrukce je podrobněji specifikována ve výkrese „sestava 

 stropních dílců nad 2.NP“. 
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7) Schodiště 

 Schodiště je dvouramenné pravotočivé. Schodišťová deska (tloušťka 120 mm) 

je zasekaná min. 100 mm do zdiva. Deska je ze železobetonu. Výztuž desky tvoří 

výztuž vázaná R6-100/100 při dolním i horním povrchu. Výztuž na výstupu bude 

kotvena příložkami 8 x R10 á 100 mm. Nosnou konstrukci stupňů tvoří železobeton. 

Stupnice i podstupnice jsou obloženy keramickým obkladem. Schodišťové zábradlí  

je z nerezové oceli. 

 

8) Krov 

 Neřešeno. 

 

9) Střecha 

 Střecha je jednoplášťová plochá bez provozu se sklonem 2-3% a bude ze všech 

stran ohraničena atikou. Odvodněná je do dvou vytápěných vpustí, které jsou svedeny 

dovnitř objektu. Střecha bude přístupná pomocí výlezu 1200 x 1000 s oplechováním. 

Výlez je umístěn v blízkosti schodiště. Nosnou část střechy bude tvořit strop z nosníků 

POT a keramických vložek Miako. Dále bude provedena v této skladbě: asfaltová 

penetrační emulze, parozábrana Glastek 40 special mineral, tepelná izolace EPS 100 

S Stabil v tloušťce 200 mm, spádová vrstva izolace EPS 100 S Stabil s klíny v tloušťce 

0-140 mm, netkaná textilie Filtek 300, folie Dekplan 76 z měkčeného PVC. Fólie bude 

vyvedena nad atiku.  

  Oplechované prvky střechy jsou z titanzinku. 

 

10) Komín 

Neřešeno. 

 



 

13 

 

11) Podlahy 

 Podlaha v podzemním podlaží je odizolována polystyrenem PSB-S25 tloušťky 

70 mm. Tepelná izolace bude položená na hydroizolaci z modifikovaného asfaltového 

pásu Glastek 40. Na tepelnou izolaci bude položena separační vrstva z PE fólie 

Deksepar a poté bude provedena betonová mazanina (C 16/20) vyztužená kari sítí 

8/100/100. Podlahy nadzemních podlaží budou ve skladbě stropní konstrukce, přičemž 

zde budou další vrstvy (separační vrstva z PE fólie Deksepar, kročejová izolace 

Rockwool Steprock, separační vrstva z PE fólie Deksepar, betonová mazanina 

(C16/20) s kari sítí 8/100/100). Podlaha prvního nadzemního podlaží bude navíc 

zespodu zateplena izolací Rockwool Fasrock LL tloušťky 100 mm. 

  Podlahy jsou navrženy podle hygienických norem a z provozního požadavku 

stavebníka. Jednotlivé nášlapné povrchy podlah jsou uvedeny v tabulce místnosti  

(viz. půdorysy jednotlivých podlaží). Před provedením podlah je nutno osadit 

navržené instalace. Přesná barevná a materiálová specifikace laminátové podlahy  

a dlažby se upřesňuje při realizaci s architektem interiéru. 

 

12) Výplně otvorů 

  Větrání místností je navrženo přírodní plastovými okny (v místnostech je okno  

s nastavitelnou ventilační štěrbinou). Okna a dveře jsou plastové s hotovou bílou 

povrchovou úpravou. Okna jsou zasklená izolačním dvojsklem, které mají součinitel 

prostupu tepla Uw=1,1 W/m
2
K. Vnitřní parapety oken jsou plastové a okna budou 

doplněna o žaluzie připojené k rámu okna. Vstupní dveře jsou bílé plastové  

se skleněnou výplní, Uw=1,1 W/m
2
K. Dveře jsou vybaveny automatickým zavíráním 

a jsou včetně madla. Interiérové dveře budou fóliované z CPL fólie, osazovány budou 

do dřevěných obložkových zárubní. Vstupní dveře do bytů budou s protipožární 

ochranou a budou mít ocelovou zárubeň. Podrobnější specifikace bude upřesněna 

během realizace architektem interiéru. 
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13) Omítky 

a) Vnitřní - zdivo a stropy: omítka vápenocementová. Keramický obklad v koupelně  

+ WC je do výšky 2100 mm, v kuchyni jen v místě kuchyňské linky (600-900 mm). 

b) Vnější - silikátová probarvená jemnozrnná omítka, sokl obvodové zdi tvoří soklová 

omítka do výšky +250 mm. 

 

14) Obklady 

a) Vnitřní - v koupelně+WC a v kuchyni jsou navrženy keramické obklady.  

b) Vnější - obklad opěrné stěny z kamenných pásků. 

 Přesné určení barevného řešení a typu obkladu bude upřesněno architektem  

v průběhu realizaci stavby. 

 

15) Malby a nátěry 

a) Vnitřní - malby stěn a stropů 2x Primalex Plus. Odstín bude určen architektem 

interiéru v průběhu realizace. 

b) Vnější - silikátová probarvená jemnozrnná omítka šedé a červené barvy  

( viz. výkres „pohledy“). 

 

16) Tepelná a kročejová izolace 

 Podlahy v 1.PP - tepelná izolace polystyren PBS-S25, tloušťka 70 mm. 

 Podlahy v 1.-3. NP - kročejová izolace Rockwool steprock, tloušťka 40 mm. 

 Spodní stavba - tepelná izolace EPS, tloušťka 40 mm. 

 Střecha - tepelná izolace EPS 100 S Stabil, tloušťka 200 mm, spádové klíny EPS 100 

 S Stabil, tloušťka 0-140 mm. 
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17) Izolace proti vodě 

 Jako hydroizolace u základů je použit modifikovaný asfaltový pás Glastek 40. 

Jako izolace proti zemní vlhkosti bude v rámci celého objektu použita nopová fólie 

s ochrannou geotextilií. U podlah a zdí v koupelně a WC se natáhne hydroizolační 

stěrka. 

 

18) Podhledy 

 Neřešeno. 

 

19) Zámečnické výrobky 

 Zábradlí schodiště je nerezové a jeho vzhled upřesní architekt interiéru 

v průběhu realizace. Rám vnitřní čistící rohože je z hliníku. 

 

20) Klempířské konstrukce 

 Klempířské prvky, jako jsou oplechování atiky, výlez na střechu, parapety 

oken, jsou vyrobeny z titanzinku. 

 

21) Zpevněné plochy a terénní úpravy 

 Kolem domu je okapový chodník ze sypaného kačírku, který je ohraničený 

betonovým obrubníkem šířky 50 mm. Ze severní strany objektu je navržený chodník 

z betonové zámkové dlažby ohraničený betonovým obrubníkem šířky 80 mm. 

Chodník navazuje na venkovní schodiště a je spojen s přístupovou cestou do objektu. 

Po skončení výstavby bude pozemek zatravněn a současně se zde vysadí stromy.  

Na pozemku je také navržena opěrná zídka z tvárnic ze štípaného betonu do výšky  

1,4 m. Do dutin tvárnic se vloží výztuž a zabetonuje se.  
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3. Technická zpráva zařízení staveniště [15] 

 

Název:   BYTOVÝ DŮM JIRKOV 

Místo stavby:  Stavební pozemek č. parcely 123/45 

  Katastrální území: Jirkov 

  Obec: Jirkov 

  Stavební úřad: Jirkov 

  Kraj: Ústecký 

Investor:   město Jirkov 

  nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov 

Projektant:  Petra Deáková 

 

A) Popis staveniště 

  Staveniště se nachází v Jirkově na parcele č. 123/45. Příjezdová cesta vede  

po hlavní silnici, přes pozemek stejného majitele, parcela č. 123/52. V blízkosti 

staveniště se nenachází žádná stavba. Pozemek je oplocen původním oplocením  

výšky 2 m. Oplocení bude zachováno, pouze část mezi parcelami č. 123/45 a 123/52 

bude během výstavby demontována. Pozemky jsou svažité na západ, majitelem 

nepoužívané. Vjezd na staveniště bude ze západní strany. Vjezd bude tvořit ocelová 

uzamykatelná brána. Příjezdová cesta je asfaltová, na pozemku zhutněný makadam 

32/64, pod zařízením staveniště štěrk 16/32.  
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B) Skládky zařízení staveniště 

1)  Ornice a zemina 

  Trvalé deponie nejsou navrženy. Mezideponie budou provedeny podél západní 

strany pozemku do výšky 2 m. Sejmutí ornice provede kolové rypadlo - nakladač 

JCB 123/ABC. Ornice a část zeminy určená ke zpětnému zásypu bude uložena  

na mezideponii ve východní části pozemku. Na řízenou skládku ve vzdálenosti  

5 km bude odvezeno 862,4 m
3
 zeminy. 

  B.1 - Pod veškerým zařízením staveniště, včetně stavebních buněk, bude 

sejmuta ornice a na takto připravený podklad bude zhutněno štěrkové lože tloušťky 

100 mm, frakce 16/32. 

Množství zeminy na meziskládku  kn=1,2 (koeficient nakypření) 

Zemina  140,3*1,2 = 168,4 m
3  

 

Ornice  135,0*1,2 = 162,0 m
3
 

Množství zeminy na skládku 

Zemina  862,4*1,2 = 1034,9 m
3
 

Velikost skládky ornice a zemina   v=2 m (max. výška skládky)  

Ornice 

Sklon 45
o
 162,0/2 = 81,0 m

2 
tj. cca 9x9 m  

Zemina 

Sklon 45
o
 168,4/2 = 84,2 m

2 
tj. cca 9x9 m 

2) Bednění 

 Bednění se bude montovat na připravené ploše na severní straně pozemku. 

Plocha viz. B.1. Přesun bude prováděn pomocí jeřábu, který je v dosahu připravené 

plochy. 
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3) Výztuž 

Výztuž bude skladována pod ocelovým přístřeškem s plechovou střechou. 

Ukládána bude na zpevněnou plochu, viz. B.1. 

4) Silo 

Silo bude umístěno v blízkosti stavby na povrchu hutněného kameniva 16/32 

zbaveného ornice. Objem sila bude 11,5 m
3
. 

5) Odpad 

Kontejnery na odpad budou umístěny na severozápadní části pozemku. 

Podkladní plocha viz. B.1. Budou vytvořena dvě místa pro velkoobjemový kontejner. 

6) Sklad 

Vedle buňky stavbyvedoucího bude umístěn uzamykatelný sklad. Pověřené 

osoby pro vstup do skladu budou stavbyvedoucí a mistři. 

7) Sklad stavebního materiálu 

Sklad je navržen v dosahu jeřábu, podklad zbaven ornice a zhutněn 

s kamenivem 32/64. 

 

 

C) Zařízení staveniště 

1) Jeřáb 

Stavební jeřáb Liebherr 22HM bude umístěn v prostoru staveniště. Podloží  

pod jeřábem bude zbavené ornice, vyrovnané a řádně zhutněné. Na toto podloží 

firma, která bude instalovat jeřáb, umístí železobetonové panely. Firma provede 

veškeré bezpečnostní a technické zkoušky a jejich kopie předá stavbyvedoucímu. 

Provede se také školení jeřábníka a rovněž bude provedena pravidelná technická 

prohlídka. Vše bude zapsáno ve stavebním deníku. 
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2) Stavební Unimobuňky 

Na stavbě bude celkem 5 buněk typu Unimo, velikost 3,0 x 6,0 m. Z toho 4ks 

obytného typu a 1 skladovací. 

Obytné:   

 1x kancelář stavbyvedoucího 

 2x šatny: 28 ks uzamykatelných šatních skříněk, 4 ks dřevených lavic 

 1x univerzální hygienická buňka s nádrží na odpadní vody: 2x sprcha,  

2x WC sezení, 2x WC pisoár, 2x umyvadlo, 1x bojler na teplou vodu 

3) Oplocení 

 Oplocení bude použito stávající s napojením na ocelovou uzamykatelnou 

bránu. Celková délka oplocení je 172 m. Oplocení mezi pozemky č. 123/45  

a 123/52 bude demontováno a uloženo na západní hranici pozemku ke zpětnému 

použití.  

 

 

D) Napojení staveniště na zdroje 

1) Elektrická energie 

Elektrický proud 380 V bude na stavbu přiveden ze stávajícího podzemního 

elektrického vedení. Bude sloužit jako budoucí přívod stavby. Součástí přívodu 

bude elektroměr. Elektrický proud bude dále rozveden nadzemním vedením výšky 

2 m po oplocení směrem ke stavebním buňkám, odtud ve výšce 3,0 m k jeřábu  

a silům. 
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2) Pitná voda 

Voda bude přivedena z hlavního vodovodního řádu vodovodní přípojkou.  

V přípoji bude umístěn vodoměr a bude dále rozveden nadzemním vedením  

ve výšce 2 m po oplocení směrem ke stavebním buňkám, odtud ve výšce 3,0 m 

k jeřábu a silům.  

3) Splašková kanalizace 

Splašky zůstanou pod univerzální stavební buňkou a budou čerpány  

do nákladního automobilu po každém naplnění. Likvidaci odpadu bude provádět 

odborná firma. 

4) Zásobování staveniště elektrickou energií    

Určení druhů spotřebičů: 

P1 – stavební stroje (elektromotory) Příkon 

Jeřáb Liebherr 22 kW 

Silo na suché směsi s vodní pumpou a míchačkou 5,8 kW 

Stavební výtah NOV 1000 D 7,5 kW 

Ponorný vibrátor betonu 2,0 kW 

Pila okružní 4,0 kW 

Univerzální vrtací stroj 0,8 kW 

Svářečka 20 kW 

Elektrické ruční míchadlo na maltové směsi 1,0 kW 

 

P2 – výkon vnitřního osvětlení Příkon 

Administrativní část  0,02kW/m
2  

18 m
2  

0,36 kW 

Šatny, sociální zařízení, WC 0,01kW/m
2  

54 m
2  

0,54 kW 
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Sklady    0,01kW/m
2  

18 m
2  

0,18 kW 

 

P3 – výkon vnějšího osvětlení Příkon 

Vnější osvětlení  0,01kW/m
2  

186,6 m
2  

1,87 kW 

 

Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro staveniště (Pc):  

Pc = (K/cos ф) * (K1* P1 + K2*P2 + K3*P3)  

K  koeficient ztráty ve vedení 

cos ф průměrný účiník spotřebičů 

K1 koeficient současnosti elektromotorů 

K2 koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

K3 koeficient současnosti vnějšího osvětlení 

P1 součet výkonů elektrických motorů 

P2 součet výkonů vnitřního osvětlení 

P3 součet výkonů vnějšího osvětlení 

Pc = (1,1 / cos 0,75) * (0,75*63,1 + 0,8*1,08 + 1*1,87) 

Pc = 55,07 kW 

5) Výpočet spotřeby vody pro staveniště    

Pro stavební účely: 

Ošetření betonu 250 l/m
3 

základy 48,6m
3
, stropy 134,3m

3
  45 725 l 

Omítání  30 l/m
3  

vnitřní 2208,1m
2
, vnější 525,7m

2
  82 041 l 
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Mytí strojů  1000 l/ks 3ks, 1x/týden, 268 dní  114 000 l 

  

Pro sociální a hygienické potřeby:   

Sociální zařízení  30 l/pracovníka/den  

    průměr 14 pracovníků, 268 dní  112 560 l

  

E) Předpokládaný počet pracovníků po jednotlivých profesích a jejich hygienická 

a sociální zařízení  

1) Profese 

zemní práce 7 

základy 5 

hydroizolace 3 

svislé konstrukce 7 

vodorovné konstrukce 5 

vnitřní omítky 6 

podlahy a podlahové konstrukce 4 

obklady a dlažby 4 

zastřešení 4 

vnější omítky 7 

výplně otvorů 4 

malby 3 

zdravotechnika 3 

elektroinstalace 3 
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obsluha jeřábu 1 

administrativa stavby 3 

Maximální počet pracovníků výstavby je 28 osob. 

2) Šatny 

maximální vzdálenost od staveniště je 35m, plocha na pracovníka je 1,25 m
2 

 

podlahová plocha 36 m
2
 = 36/1,25 = 28,8 tj. 28 pracovníků maximálně 

úprava podkladu viz. B 1. 

3) WC + Umývárna    

maximální vzdálenost od staveniště je 30 m 

2 sedadla (11-30 osob) 

2 umyvadla (30 osob)  

2 sprchy (30 osob) 

úprava podkladu viz. B 1. 

F) Bezpečnost práce 

Při provádění stavby budou dodržovány předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci a požární ochrany. Všichni pracovníci budou proškoleni o bezpečnosti práce. 

G) Vliv stavby na životní prostředí 

V oblasti ochrany životního prostředí bude při realizaci všech činností  

na staveništi postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí a budou 

dodrženy příslušné zákonné předpisy. Při realizaci stavby je nutno provést opatření, 

kterými se minimalizují dopady vyplývající z prováděných prací na staveništi  

z hlediska hluku, vibrací a prašnosti. 

Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem 185/2001 Sb.,  

o odpadech a bude vedena evidence o nakládání s odpady. 
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4. Převzetí staveniště 

 

 Staveniště převezme stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka. O převzetí bude 

sepsán protokol a provede se zápis do stavebního deníku. Po převzetí staveniště spadá veškerá 

zodpovědnost v daném prostoru na stavbyvedoucího zhotovitele. Dále se stavebník  

se zhotovitelem dohodnou na termínech kontrolních dnů. Staveniště musí být oplocené  

a prostor staveniště bude osvětlen. Na staveništi budou skladovací plochy a sklady  

na materiál, bednění, výztuž, skládka ornice atd., dle výkresu zařízení staveniště. Dále se  

na staveništi bude nacházet stavební výtah a buňky pro stavbyvedoucího a ostatní pracovníky.  

 

 

5. Přejímka stavebních hmot 

 

 Kontroluje se jakost použitých materiálů, ve stavební praxi tzv. „shoda materiálů“. 

Pod tímto pojmem je myšleno, že je nutné dodržet požadavky na kvalitu dle předpisů 

(norem). Všechny subdodávky musí mít certifikát, který poskytne výrobce materiálů. Betony 

musí mít garantovanou pevnost, stavební výztuž musí splňovat tahové zkoušky a musí být 

vyrobena z požadované třídy oceli. Zdící malta musí být připravena ve správném poměru 

jednotlivých složek. U zdících materiálů je potřeba klást důraz nejen na kvalitu výrobku,  

ale i minimalizovat možné poškození během přepravy např. poškození rohů cihelných bloků, 

poškození pero-drážky, narušení tepelné izolace uvnitř bloku. Dále se kontrolují stropní dílce, 

bednící technika, armatura dle projektové dokumentace, přípravky pro vybednění  

a vyarmování konstrukce (bednící olej, podložky, svorky, příponky atd.). Musí být dodržena 

doba použitelnosti, nesmí být poškozené palety, které musí být zabalené v originálních 

obalech. Pro všechna uvedená kritéria jsou použita ustanovení příslušných norem v souladu 

s požadavky stavebníka. 
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6. Požadavky na prostředí 

 

 Při provádění celé stavby nesmí teplota prostředí klesnout pod +5 °C a zároveň 

přesáhnout + 30 °C. Pokud by teplota klesla pod -10 °C, veškeré práce na stavbě se přeruší. 

Při teplotách nižších než +5 °C se musí zakrýt zdící materiály fólií a nesmí se ani betonovat. 

Pokud zdivo zamrzne, je nutné udělat technologickou přestávku. Jestliže mráz zdivo poškodí, 

je nezbytné před dalším vyzdíváním promrzlé zdivo odstranit. V případě delších prostojů  

je nutné zdivo zakrýt fólií proti povětrnostním vlivům. Zakrývají se parapety a koruny zdí. 

Předtím než se začne ukládat stropní konstrukce, musí být svislé zdi dokončené a musí mít 

požadovanou pevnost. Povrch musí být rovný, čistý a bez zbytků malty, tím se vytvoří 

předpoklad pro pokládku asfaltových pásů. Tyto pásy vyrovnávají podklad pro stropní nosník 

a tvoří zvukovou izolaci. Požadavky na prostředí pro pokládku asfaltových pásů jsou stejné 

jako pro zdění. Pás musí být chráněný před sálajícím teplem, v jeho blízkosti nesmí být žádné 

přímé zdroje tepla. Při hustém sněžení či dešti a při rychlostech větru nad 10,7 m/s musí být 

práce na staveništi zastaveny. 

 

 

7. Stavební připravenost 

 

 Kontroluje se stavební připravenost stropu 1.NP ve vztahu k umístění další svislé 

konstrukce. U stropní konstrukce je nutno se soustředit zejména na fyzikálně technické 

vlastnosti, kterými jsou např. vyzrálost, pevnost a vlhkost. Povrch musí být suchý,  

bez uvolňujících se částic a nesmí být zmrzlý. Před započetím výstavby dalšího NP, již nesmí 

docházet k sedání stavby. Kontrolují se rozměry a výška prostoru dle projektové 

dokumentace. Do kontrolní činnosti lze dále zahrnout, zda je na staveništi vyčleněn prostor 

pro jednotlivé odpady a skladovací plochy.  
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Do přejímky dílčí stavby musí být na pracovišti hotovy následující práce:  

 

 stavba hotová do 1.NP včetně stropů, 

 řádně ukončené technologické přestávky, 

 strop 1.NP musí mít rovný povrch a musí být zbaven všech nečistot,  

pokud povrch není rovný, je nutné ho dodatečně vyrovnat, 

 před začátkem zdění dalšího patra nesmí na povrchu stát voda, povrch nesmí být 

namrzlý ani pokrytý sněhem, 

 musí být zajištěny následné montážní podmínky, přísun materiálu na stavbu  

a vymezení pracovních úseků, 

 v zimním období je nutné stavbu vytápět. 

 

 

8. Složení pracovní čety 

 

 Pracovní četa se skládá ze stavbyvedoucího, mistrů, zedníků, pomocných pracovníků a 

jeřábníka. Všichni pracovníci musí být seznámeni s tímto technologickým postupem. 

Pracovníci, kteří budou provádět odborné práce, musí mít platné osvědčení o odborné 

způsobilosti, jako je např. jeřábnický průkaz, vazačský průkaz, svářečský průkaz a další. 

 

Složení čety:   

 

 Jeřábník  1 

 Mistr  1  

 Zedník  4 

 Pomocný pracovník  3  

 Stavbyvedoucí  1 
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8.1. Stavbyvedoucí 

 Stavbyvedoucí je odpovědný za dodržování technologického postupu, provádí zápisy 

do stavebního deníku, vede pracovníky, odpovídá za kvalitu prováděných prací  

a je odpovědný za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP).  

Při kontrolních dnech jedná o změnách a úpravách s technickým a autorským dozorem. Jedná 

se o situace, se kterými projektová dokumentace nepočítala. 

  

8.2. Mistr  

 Mistr vede odborné pracovníky, dohlíží na kvalitu použitého materiálu, zařízení  

a nářadí. Projednává průběh stavby se stavbyvedoucím a je mu za své dílčí práce odpovědný. 

Dohlíží na dodržování technologického postupu, kontroluje kvalitu prováděných prací  

a jejich soulad s projektovou dokumentací. 

 

8.3. Zedníci 

 Úkolem zedníka je provádění odborných zednických prací a samokontroly. Zedníci 

také vedou pomocné pracovníky. 

 

8.4. Pomocní pracovníci 

 Pomocní pracovníci provádějí pomocné práce dle pokynů zedníků nebo mistra, 

obsluhují míchačky, starají se o přísun zdících materiálů.  
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9. Pracovní nářadí a pomůcky 

 

 Nezbytnými stroji, zařízeními a nářadím pro výstavbu bytového domu tohoto typu 

jsou:  

 

 Stroje a zařízení: lešení, silo na suché směsi s vodní pumpou a míchačkou, ponorný 

vibrátor betonu, pila okružní, univerzální vrtací stroj, svářečka, 

elektrické ruční míchadlo na maltové směsi, stavební výtah NOV 

1000 D s nosností 1000 kg, nakladač Bobcat S185, věžový jeřáb 

Liebherr 22HM, systémové bednění Peri Beamdeck, stropní stojky 

Peri Pep 20. 

 Nářadí pro výrobu: vědro pro rozmíchávání, vědro na vodu, míchačka, bádie, kolečko. 

 Ostatní nářadí: zednická lžíce, kladívko, nivelační přístroj, hadicová vodováha, 

vodováha s libelou, Schmidtovo kladívko, šňůra, závaží, stahovací lať, 

vyrovnávací souprava, mísidlo, zednická naběračka, pilník, maltovací 

vozík, kleště pro pokládání, pila pro mokré řezání, metr, rozbrušovací 

stroj, dřevěné klíny, svářecí agregát, vysílačky, sprej pro značkování, 

pila pro zkracování vložek a věncovek. 

 Pomůcky BOZP: přilba, reflexní vesty, pracovní oděv, pracovní obuv, ochranné brýle, 

rukavice, svářečský štít, svářečské rukavice, oblek s nehořlavou 

úpravou. 

 

 

10.  Materiál pro stavbu 

 

A. Cihly Porotherm 42,5 T Profi  

 

Broušené cihly Porotherm 42,5 T Profi jsou určené pro obvodové nosné zdivo.  

Mají velmi vysoké nároky na tepelný odpor a teplenou akumulaci stěny. Cihly jsou již 
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z výroby plněné minerální vatou, která zajišťuje dokonalou izolaci bez nutnosti dodatečného 

zateplování. Hydrofobizace vaty zajišťuje její nenasákavost, tzn. voda po vatě stéká. Spojení 

cihel je na tzv. pero drážku. Díky tomu, že je cihla broušená je možné ji ukládat  

na tenkovrstvou maltu o tloušťce 1 mm. Rozměr cihly je 248x425x249 mm. Spotřeba je  

16 ks/m
2
 a 37,7 ks/m

3
. Spotřeba malty pro tenké spáry je 5,1 l/m

2
, 12 l/m

3
. [17] 

 

B. Cihly Porotherm 30 Aku P+D  

 

Cihly Porotherm 30 Aku P+D jsou určené pro vnitřní nosné zdivo. Díky svislému 

děrování mají velmi dobré akustické a tepelně izolační vlastnosti. Tato cihla se zdí  

na vápenocementovou maltu. Jejich rozměr je 247x300x238 mm. Spotřeba cihel je 16 ks/m
2
, 

53,3 ks/m
3
. Spotřeba malty je 22 l/m

2
, 72 l/m

3
. [17] 

 

C. Cihly Porotherm 11,5 P+D  

 

Cihly Porotherm 11,5 P+D jsou určené pro zdivo vnitřních příček tloušťky 115 mm. 

Cihla se usazuje do vápenocementové malty. Rozměr cihly je 497x115x238 mm. Spotřeba  

je 8 ks/m
2
. Spotřeba malty je 11 l/m

2
. [17] 

 

D. Překlady Porotherm 7, délky 1750 mm 

 

Používají se jako plně nosné prvky nad okenní a dveřní otvory v obvodových nosných 

stěnách. Ukládají se vždy zaoblením nahoru z důvodu způsobu vyztužení. Překlad má stejnou 

výšku jako cihly Porotherm. Minimální délka uložení je 125 mm. [17] 

 

 

Obr. 1 Překlad Porotherm 7 v obvodové zdi, [17] 
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E. Překlady Porotherm 7, délky 1250mm  

 

 Ukládají se u vnitřních nosných zdí tloušťky 300 mm. Minimální délka uložení  

je 125 mm. [17] 

 

F. Překlady Porotherm 11.5, délky 1250 mm 

 

 Plochý překlad se používá u příček tloušťky 115 mm. Tyto prefabrikáty nejsou nosné 

samy o sobě, nosnými se stávají po spojení s nadezdívkou, která tvoří tlakovou zónu. Je nutné 

je po usazení podepřít. V překladu je beton třídy C 25/30 s výztuží 10 505 nebo BSt 500 S. 

Rozměr překladu je 115x71x1250 mm. [17] 

 

G. Malta pro tenké spáry Porotherm T 

 

 Jedná se o minerální vápenocementovou maltu, která je určená pro zdivo z cihel 

Porotherm 42,5 T Profi. Malta se zpracovává ručně. [17] 

 

H. Zakládací malta Porotherm Profi AM 

 

 Malta Porotherm Profi AM je určena na zakládání první vrstvy cihel a zpracovává  

se ručně. [17] 

 

I. Maltová směs 

 

 Vápenocementová malta bude použita pro vyzdívání příček tloušťky 300 a 115 mm. 

Pro ukládání věncovek a překladů se použije malta cementová. Na stavbu bude dovážena 

suchá směs v silech a na staveništi bude míchána s vodou podle potřeby. 

 

J. Spony z nerezové oceli 

 

 Spona se používá v ložných spárách stěn pro vzájemné spojení stěny a příčky. 
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K. Nosníky POT 

 

 Stropní nosníky jsou vyztužené svařovanou prostorovou výztuží. Pro tento objekt 

používáme POT 300/902, POT 525/902, POT 575/902. Jsou tvořeny z cihelných tvarovek  

o rozměrech 160x60x250 mm, dále z betonu třídy C 25/30 a výztuže BSt 500 M. [17] 

 

L. Stropní vložky Miako 

 

 Pro tento strop jsou použity keramické vložky Miako 8/62,5 a 23/62,5. Miako 8/62,5 

jsou snížené vložky, které budou ukládány v místech ztužujícího žebra. [17] 

 

 

Obr. 2 Snížená stropní vložka Miako 8/62,5; [17] 

 

M. Věncovka 8/27,5 

 

 Věncovka je cihelný prvek určený jako ztracené bednění stropní konstrukce. Spolu 

s tepelnou izolací značně omezuje tvorbu teplených mostů nad obvodovými stěnovými 

konstrukcemi. Ukládají se do cementové malty. Styčná spára je ve spojení pero drážky. 

Rozměr věncovky je 497x80x275 mm. Spotřeba je 2 ks/m. [17] 

 

N. Výztuž  

 

 Výztuž betonové desky stropu je z oceli třídy 10 505(R). Bude použita kari síť z prutů 

průměru 6 mm a o velikosti ok 100x100 mm. Výztuž pozedního věnce bude převázána 

v rozích, viz výkres „sestava stropních dílců nad 2.NP“. 
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O. Betonová směs 

 

Na dobetonávku stropní konstrukce se použije beton třídy C16/20 XC1. Vytvoří se 

deska o tloušťce 60 mm, která vytvoří spolu s nosníky POT a vložkami Miako nosnou 

konstrukci o celkové výšce 290 mm. Na stavbu bude dovážena z centrální betonárky pomocí 

autodomíchávače. Betonová směs bude na stavbě dopravována čerpadlem MERCEDES 

BENZ 45.42, který má výškový dosah 31 m. Čerpadlo má objem 7 m
3
. 

 

P. Další materiály  

 

Odbedňovací přípravek, čistící sprej (separační prostředek), rádlovací drát, 

modifikovaný asfaltový pás Glastek 40, polystyrenové desky PSB-S25, tloušťky 70 mm. 

 

 

11.  Skladování 

 

 Skládka stavebních materiálů je umístěna v prostoru staveniště, vyvýšena nad okolní 

terén a odvodněna. Sklad materiálů pro výstavbu je krytý, nesmí být vystavený přímému 

slunci, dešti, mrazu a agresivním látkám. Cihly a ostatní materiál pro zdění chráníme  

před povětrnostními vlivy, skladujeme na paletách na zpevněném a suchém povrchu. Palety 

musí být zabalené v originálních obalech od výrobce. Obaly musí být celistvé a nepoškozené. 

Překlady Porotherm 7 a Porotherm 11,5 se dodávají na dřevěných hranolech sepnuté 

plastovou páskou a ukládají se do maximální výšky 3 m. Pro omezení poškození překladů 

Porotherm 11,5 je doporučeno výrobcem, aby manipulace s nimi probíhala v poloze otočení 

podélné osy o 90 nebo 180°. Vápenocementová malta se na staveništi míchá z předem 

připravené suché maltové směsi, která bude skladována v silech. Stropní vložky Miako  

a věncovky se dodávají na paletách, které jsou od výrobce zabaleny ve fóliích. Stropní 

nosníky se skladují na podkladech. Rozmístění podkladů je dle výrobce ve vzdálenosti 

maximálně 500 mm od konců nosníků. Podklady musí mít minimální rozměry 40x20 mm. 

Proklady jednotlivých vrstev stropních nosníků se umisťují vždy na svar výztuže a musí být 

nad sebou. Nosníky se ukládají podle délek a nesmí se míchat více druhů. Výztuž je na stavbu 
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dodávána ve svazcích o maximálních délkách 8 m. Musí být uskladněna v zastřešených 

skladech s pevnou podlahou. Bude rozdělena podle délek a typů, nesmí se míchat dohromady. 

Kari sítě jsou dodávány jako rohože 2x3 m a jsou po 50 kusech. Skladují se na sobě. Veškerá 

výztuž musí být skladována tak, aby nedošlo k její deformaci. 

 

 

12.  Pracovní úsek 

 

 Zdění probíhá na pracovním úseku, který dělíme na tři sektory. Prvním z nich  

je pracovní část (sektor), kde dochází přímo k výkonu práce. Další částí (sektorem) je místo, 

kde je uložen materiál, který bude zpracován v nejbližší době, například při zdění je nutné mít 

k dispozici zdící materiál a pojiva. Třetí částí (sektorem) je dopravní prostor, který spojuje 

část pracovní a materiálovou. Zde je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Ukládání materiálu  

má být takové, aby při jeho podávání byl pohyb co nejkratší a pracovník těchto pohybů 

vykonal co nejméně vzhledem k normě času. Zároveň by neměl být materiál umístěn  

do pracovní části.  

 

 

13. Mezioperační kontrola jakosti 

 

 Mezioperační kontrola jakosti představuje následující úkony. Průběžně se kontroluje 

pomocí šňůry a závaží svislá rovinatost cihel a poloha krajních cihel v každé vrstvě. Jakmile 

se krajní vrstvy položí, napíná se šňůra mezi nimi. Vždy po vyzdění několika vrstev  

se kontroluje vodorovnost spár pomocí latě a vodováhy. Současně je nutno se zaměřit  

na neporušenost používaných cihel a dodržení postupu míchání malty. Musí být dodržen úhel 

v rozích. Také se kontrolují výšky parapetů, překladů a výšky uložení stropní konstrukce. 

Stavbyvedoucí a mistři kontrolují, zda pracovníci dodržují technologický postup. Dále se 

provádí kontrola soudržnosti materiálů, tj. mimo jiné, zda se zdivo nedrolí, zda nevznikají 
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praskliny, nedochází k sedání stavby, zda zdivo nenamrzá a není mokré. U stropní konstrukce 

se kontroluje výškové umístění dle projektové dokumentace. Kontroluje se bednění věnců  

a celé konstrukce, dále správné umístění stropních dílců, tloušťka tepelné izolace u věnců, 

vyvázání a svaření armatury a konečná betonáž. 

 

 

14.  Postup prací  

 

 Dle výkresů se vyznačí poloha zdí a také všech otvorů a prostupů pro 2.NP. Průběžně 

se kontrolují místa pro schodiště a překlady, pro které musí být vynechány kapsy. Dodatečné 

vysekávání by bylo neekonomické a velmi pracné a mohlo by narušit pevnost zdiva. 

 

 14.1. Vyzdění první vrstvy cihel 

 

 Před samotným začátkem zdění, bude v místě uložení zdiva položena hydroizolace. 

Jako hydroizolace byl použit modifikovaný asfaltový pás Glastek 40. Jako maltu  

pro vyzdívání používáme maltu doporučenou výrobcem, jedná se o zakládací maltu 

Porotherm Profi AM. Pro vyzdění jsou použity broušené cihly. První vrstva cihel se zakládá 

na vrstvu zakládací malty, která musí být přesně vyrovnaná. Usazování cihel se provádí  

do čerstvého maltového lože. Pokud by bylo maltové lože před umístěním cihel již zatuhlé,  

je nutné těsně před samotným zděním nanést vrstvu malty pro tenké spáry Porothem T.  

Pro provedení maltového lože je nutné stanovit minimální výšku vrstvy malty. Což bude 

provedeno tak, že zjistíme nejvyšší bod u betonové desky pomocí nivelačního přístroje. 

Pomocí vyrovnávací soupravy se provede přesné výškové uložení. Vyrovnávací soupravu 

uložíme v místech budoucí zdi na délku latě, srovná se pomocí nivelačního přístroje, poté se 

malta rozprostře zednickou lžící. Malta se vyrovná podle lišt na vyrovnávací soupravě 

stahovací latí. Poté se jedna vodící lišta přesune o délku latě a znovu se vyrovná. Postup takto 

opakujeme na délku jedné obvodové stěny. Obvodové stěny začínáme zdít v rozích osazením 
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rohových cihel. Na rohové cihly se přiloží vodící provázek, který slouží k přesnému položení 

zbývajících cihel. Cihly se kladou co nejvíce k sobě na sraz pomocí pero drážky. Poté se cihly 

srovnají pomocí gumové paličky, měří se vodováhou v obou směrech.  

 

 

Obr. 3 Vytvoření rohu nosné stěny, Porotherm. [17] 

 

14.2. Pokládání dalších vrstev cihel 

 

 Tenkovrstvá malta se smíchá s vodou dle pokynu výrobce a řádně se rozmísí.  

Před samotným naplněním maltovacího vozíku tenkovrstvou maltou je nutné vozík nejprve 

nastříkat vrstvou čistícího spreje. Vozík se naplní maltou a přiloží k rohu první vrstvy cihel. 

K vytvoření tenkého maltového lože, se užije táhlý pohyb do konce řady cihlových bloků. 

V obou rozích se uloží cihla do maltového lože a přiloží se k nim šňůra. Pokud by při zdění 

vznikaly delší přestávky, tak se maltovací vozík položí do vodní lázně. Před dalším použitím 

se z něj voda vytřese. Po skončení zdících prací vozík vyčistíme proudem čisté vody. Příčky 

se ukládají do vápenocementové malty, která bude na stavbu dovážena v silech na suché 

směsi. Silo je opatřeno vodní pumpou a míchačkou. Pracovníci budou odebírat maltu ze sila 

dle potřeby. 
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14.3. Výškové vyrovnání parapetů 

 

 Pro vyrovnání výšek řežeme cihly pomocí pily na mokré řezání. Okenní parapety  

se celoplošně pokryjí vrstvou malty.  

 

 

Obr. 4 Vyrovnání výšky parapetu, [17] 

 

14.4. Překlady 

 

 Překlady Porotherm 7 se osazují na výšku do cementové malty, vždy oblým okrajem 

nahoru. Po osazení se překlady k sobě zafixují měkkým rádlovacím drátem tak, aby nedošlo 

k překlopení překladů. Pokud se překlady správně usadí, měli bychom na dolní straně vždy 

vidět nápis „DOLNÍ STRANA-BHИ3“. Překlady osazujeme dle výkresu stropů. 
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Obr. 5 Popisy na Překladu Porotherm 7, [17] 

 

 Překlady Porotherm 11,5 se ukládají u příček rozměrů 115 mm. Jedná se o ploché 

překlady, které se stávají nosnými až ve spojení s nadezdívkou. Z boku překladů jsou 

vyraženy šipky, které při správném usazení překladu směřují vzhůru. Překlad se ukládá  

do 10 mm tlustého lože z cementové malty. Na každém konci překladu musí být délka uložení 

na konstrukci minimálně 120 mm. Po uložení překladu a před samotným návazným zděním, 

musí být překlad podepřen provizorními vzpěrami, např. vyklínovanými dřevěnými sloupky. 

Je to z toho důvodu, že u těchto překladů běžně dochází k prohnutí, což neznamená,  

že výrobek je závadný. Poškozené či nalomené překlady se nesmí použít. Podepření musí být 

stejnoměrné, vzdálenost mezi vzpěrami musí být maximálně 1 m a to i mezi podporou  

a nosnou zdí. Před začátkem provádění nadezdívky musí být horní plocha zbavena nečistot  

a navlhčená. U takto nadezdívaných překladů musí být ložná i styčná spára cihel 

promaltována. Přerušení malty v ložné spáře je nepřípustné. Minimální pevnost malty  

je 2,5 MPa a minimální tloušťka ložné i styčné spáry je 10 mm. U nadezdívky musí být 

provedena vazáková vazba s délkou převazby ve směru zdiva nejméně 0,4 násobku výšky 

bloků. Vzpěry u překladů se mohou odstranit nejdříve po dostatečném zatvrdnutí malty  

a to zpravidla za 7-14 dní. Pokud se bude ukládat stropní konstrukce ještě před zatvrdnutím 

tlakové zóny spřaženého překladu, musí být zatížení od stropů přeneseno samostatným 

podepřením mimo překlad. 

 



 

38 

 

14.5. Provádění tupých spojů 

  

 V místech vložení spon z nerezové oceli vybrousíme cihlu pilníkem o 1mm proto,  

aby nedošlo ke zvětšení ložné spáry. Nejprve se nanese vrstva tenké malty. Poté na místo,  

kde se napojí vnitřní stěna, vložíme ocelovou sponu a zapustíme jí do maltového lože.  

Po položení další vrstvy cihel můžeme sponu ohnout, aby nedocházelo k úrazům. Až budeme 

provádět připojení ke stěně, ohneme sponu zpět. Styčnou spáru v tupém spoji postupně 

vyplníme maltou po položení každé vrstvy cihel. Stěnové spony vkládáme do každé ložné 

spáry, aby nedocházelo k trhlinám v oblasti styku. U vnitřních nosných zdí vkládáme dvě 

spony na cihlu, u příček pouze jednu. 

 

14.6. Ostění oken a dveří 

 

 Ostění vytvoříme pomocí polovičních cihel Porotherm ½ T Profi. Pokud by ostění 

nevycházelo na rozměr poloviční cihly, je možné tuto cihlu uříznout na požadovaný rozměr 

pomocí pily na mokré řezání.  

 

 

Obr. 6 Vytvoření ostění, [17] 
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14.7. Řezání cihel 

 

 Při řezání cihel mokrým způsobem se musí voda v nádrži minimálně jednou za den 

vyčistit. Proud vody při řezání nesmí mířit přímo na výplň, aby nedošlo ke zbytečnému 

zvlhčení minerální vaty v bloku. Při osazování nařezaných cihel se pera sousední cihly 

zamáčknou do izolační výplně cihly řezané. Řez cihly musí vždy směřovat dovnitř stěny, 

nikdy ne směrem do ostění.  

 

14.8. Ukládání stropních nosníků 

 

 Nejprve na nosné zdivo pokládáme těžký asfaltový pás, který slouží proti šíření hluku 

v budově ve svislém směru. Dále zamezí pevnému spojení poslední vrstvy cihel a stropní 

desky a proto zamezuje vzniku trhlin ve fasádě okolo ložné spáry. Asfaltový pás se pokládá 

pouze pod budoucí ztužující věnec, nikoli pod tepelnou izolaci a věncovku. Samotné ukotvení 

pásu se provádí pomocí hřebíků. Stropní nosníky se ukládají přímo na asfaltový pás a to  

125 mm na každém konci pomocí staveništního jeřábu přesně podle projektové dokumentace. 

Nosníky se podepřou svislými vzpěrami, mezi vzpěru a nosník se vloží vodorovný dřevěný 

hranol. Vzpěry musí být podloženy hranolem, zaklínovány a následně zavětrovány. Tyto 

vzpěry se ukládají symetricky a to tak, že maximální vzdálenosti mezi jednotlivými vzpěrami 

bude 1,8 m a to i mezi poslední vzpěrou a zdí. 

 

14.9. Ukládání stropních vložek  

 

 Stropní vložky Miako klademe na sucho. Umisťují se proti sobě, vždy jedna vložka  

na každý konec nosníku. Poté co jsou vložky takto položené, tak pokračujeme v řadách 

postupně podél nosné zdi. V místech, kde bude ztužující věnec, pokládáme snížené stropní 

vložky. Ukládání vložek Miako je velmi dobře patrné z přílohy číslo 13. 
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14.10. Ukládání věncovek a výztuže  

 

 Po uložení stropních nosníků i vložek se k vnějšímu líci zdiva uloží jedna vrstva 

věncovek. Věncovky se kladou na cementovou maltu. Výšku malty srovnáme tak, aby horní 

hrana věncovky lícovala s horní hranou budoucího stropu, tzn. tloušťka malty bude 15 mm. 

Věncovky se kladou k sobě na sraz ve vodorovném směru pomocí pero drážky. První uložíme 

věncovky v rozích a mezi ně natáhneme z vnější strany zednickou šňůru. Poté ukládáme zbylé 

věncovky. V místech kde mají věncovky otvory je lze libovolně dělit pomocí zednického 

kladívka. Z vnitřní strany věncovky přikládáme pás tepelné izolace o tloušťce 70 mm,  

který se u věncovky přidrží maltou do tvaru fabionu. Nyní nastává čas uložení výztuže. 

Výztuží se zpevňuje věnec i navazující strop. Jako výztuž věnce je zvolená ocel, viz. výkres 

„sestava stropních dílců“. Pro výztuž stropu je použita kari síť z oceli, viz výkres „sestava 

stropních dílců“. Distanční vložky zajistí krytí výztuže, přičemž výška krytí bude minimálně 

20 mm. 

 

14.11. Manipulace s materiálem 

 

 Při montáži stropů je nutno materiál na konstrukci pokládat rovnoměrně a to tak,  

že na stropní vložky pokládáme prkna nebo roznášecí plošiny, aby bylo zatížení rozloženo  

a nebyla tak deformována výztuž v nosníku. Zatížení stropu nesmí celkově překročit  

1,5 kN/m
2
. U stropních vložek Miako nesmí dojít až do celkového zalití betonem k žádnému 

zatížení. 

 

14.12. Bednění 

 

 Bednění stropu bude zřízeno pomocí systémového bednění a to také v místech 

prostupů (tzn. v prostoru budoucího schodiště). Pro tyto účely budeme používat bednění 
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PERI. Bednění bude opatřeno vrstvou odbedňovacího přípravku, který se nesmí přijít do 

styku s výztuží. 

 

14.13. Betonáž  

 

 Betonovat se začne, až když jsou stropní vložky Miako uloženy po celé délce nosníku. 

Před začátkem betonáže se zkontrolují všechny stropní prvky, které později beton ukryje,  

tzn. uložení výztuže, osazení nosníků, těsné uložení vložek, uložení věncovek a tepelné 

izolace atd., vše podle projektové dokumentace. Dutiny krajních vložek Miako nijak 

nezavíráme proti zatékání betonu. Těsně před samotnou betonáží se celá konstrukce navlhčí. 

Poté se mezery mezi vložkami vyplní betonem, tím se vytvoří betonová žebra. Betonáž  

se provádí celoplošně tj. pozední věnce, stropní vložky, mezery mezi vložkami. Betonáž se 

provádí v pruzích ve směru nosníků a nelze ji přerušit. Může se přerušit pouze mezi nosníky 

uprostřed stropních vložek a tím vytvořit pracovní spáru. Spára, která prochází nad nosníkem 

je nepřípustná. V příloze číslo 14 je naznačeno jakým způsobem se betonáž provádí. 

 

 Když beton dosáhne stanovené charakteristické pevnosti v tlaku 20MPa, můžeme 

podpory u nosníků odstranit. Jakost betonu je možno na stavbě zjistit pomocí Schmidtova 

kladívka. Betonová směs na staveniště bude dodána dle receptur v projektové dokumentaci. 

Při ukládání betonové směsi nesmí docházet k lití z velké výšky (maximálně 1 m),  

aby nedošlo k oddělení složek betonu. Nalitý beton je nutné okamžitě hutnit. Betonová směs 

se nesmí nahromadit na jednom místě, směs se rozprostře a srovná dvoumetrovou latí. 

Pracovníci, kteří provádějí betonáž budou dbát na to, aby směs pronikla do všech míst a aby 

bylo zamezeno vzniku vzduchových bublin. Směs bude dopravována na stavbu 

autodomíchávači a přímo na stavbě čerpadlem MERCEDES BENZ 45.42. Směs na staveništi 

se nesmí ředit ani nijak upravovat. 
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Po zalití celého stropu betonem je nutné jej udržovat ve vlhkém stavu až do úplného 

vytvrdnutí. K tomuto účelu se může zakrýt fólií a v případě rychlého vysychání se bude 

kropit. Poté co beton dostatečně zatvrdne, se provedou smršťovací spáry pomocí pily  

na mokré řezání. Spáry musí mít maximální šířku 5 mm a musí vytvářet síť 3x3 m. Spára se 

provede do hloubky 1/3 tloušťky desky. Spáry se prořežou po 12 hodinách, maximálně však 

do 24 hodin od skončení betonáže. Po prořezání se plocha zakryje fólií a po uplynutí doby 

zrání budou spáry vyplněny měkčeným epoxidem. 

 

14.14. Odbedňování 

 

 Bednění se odstraní až po dosažené pevnosti betonu předepsanou pro příslušnou třídu 

dle normy. Při odstraňování systémového bednění musí být dodrženy veškeré postupy  

dle dodavatele. Samotné odbedňování je činnost velmi náročná především na BOZP. 

 

 

15.  Výstupní kontrola 

 

 Zdivo se kontroluje pomocí měřících přístrojů, ale také vizuálně. Kontroluje se 

svislost zdiva a rovinnost stropu. Zdivo se nesmí drolit a nesmí se v něm objevovat praskliny. 

Zeď musí být celistvá a povrch hladký. Dále je nutné prověřit, zda rozměry konstrukce 

odpovídají projektové dokumentaci. V průběhu prací musí být dodrženy všechny 

technologické přestávky, při zdění tenkost spár, vazby zdících prvků a úhly v rozích. 

Kontroluje se provedení betonáže dle projektové dokumentace. Dále je nutné prověřit 

celkovou návaznost díla na budoucí stavební práce. 
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16.  Přejímka díla (2.NP) 

 

 Přejímka díla zahrnuje prohlídku, přejímku prováděcí dokumentace, všech certifikátů 

týkající se shody materiálů a ukončený stavební deník. Kontroluje se, zda dílo odpovídá 

platným normám, předpisům a především projektové dokumentaci. Dílo musí být únosné, 

musí splňovat požadavky na požární odolnost, akustickou neprůzvučnost, zdravotní 

nezávadnost a tepelnou ochranu. Ze stavebního deníku je nutné ověřit, zda při provádění prací 

byly dodrženy veškeré platné předpisy BOZP. 

 

 

17.  BOZP 

 

 Veškeré práce jsou povinni vykonávat pouze proškolení pracovníci pod dohledem 

mistra. Školení pracovníků bude zapisováno do stavebního deníku. Všichni pracovníci jsou 

povinni dodržovat platné bezpečnostní předpisy. Pracovníci musí být řádně proškoleni 

z hlediska bezpečnosti práce.  

 

 Zhotovitel stavby je zodpovědný za to, že pracovníci nebudou vykonávat zakázané 

práce. Dále práce, které neodpovídají schopnostem pracovníka a jež nejsou schopni 

vykonávat z hlediska zdravotní způsobilosti. Zaměstnavatel je také povinen poskytnout 

pracovníkům ochranné pomůcky. Zaměstnanci jsou povinni ochranné pomůcky používat,  

za což si nesou společně s vedoucím čety zodpovědnost. Zhotovitel odpovídá za to,  

že pracovníci vlastní platné průkazy odborné způsobilosti, které jsou třeba k provádění 

činností dle zvláštní odborné kvalifikace. Zhotovitel je povinen zvolit odpovědného 

pracovníka spolupracujícího s koordinátorem BOZP, který je určen stavebníkem  

(zadavatel stavby). 
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 Při provádění konstrukce budou používána lešení, která musí být konstruována tak, 

aby byla dostatečně únosná a stabilní. Je-li pracovní plocha nebo lešení ve výšce 1,5 m a více, 

musí být opatřena zábradlím. Lešení musí být také řádně ukotveno. Otvory ve stropech se 

musí zakrýt ochrannou podlahou a zabezpečí se také vnější obvod stavby, aby nebyla 

ohrožena bezpečnost osob a nedošlo k pádu materiálu. Stroje a technická zařízení se musí 

pravidelně revidovat, jejich opravy musí provádět odborný pracovník. Po celou dobu 

výstavby musí být udržovány bezpečné přístupové cesty. Při snížené viditelnosti musí být 

zajištěno dostatečné osvětlení staveniště. Skladovací plochy a celé staveniště musí být řádně 

označeny tabulkami zakazující vstup nepovolaným osobám. Prvky pravidelných tvarů  

je možno skladovat při ukládání a odebírání mechanizačními prostředky do výšky až 4 m, 

pokud tomu výrobce nebo zvláštní předpis nestanoví jinak. Jeden pracovník může ručně 

přenášet břemena do hmotnosti 50 kg, pokud tomu zvláštní přepis nestanoví jinak.  

Další podrobnosti k bezpečnosti lze nalézt v zákonech, vyhláškách a nařízeních vlády, jejichž 

seznam je uveden v seznamu použité literatury.  

 

 

18.  Ochrana životního prostředí 

 

 Dodavatel stavby odpovídá za to, že stavební práce neohrozí životní prostředí. 

Veškerý odpadový materiál, který na stavbě vzniká, bude shromažďován na určeném místě  

na staveništi. Dodavatel také odpovídá za průběžné odvážení odpadů k likvidaci v souladu 

s předpisy a technickými normami. Určený pracovník bude odpovídat za parkování 

stavebních strojů na stavbě takovým způsobem, aby bylo zabráněno úniku motorových 

kapalin a tím kontaminaci půdy, popř. spodní vody. Na stavbě nesmí docházet k likvidaci 

odpadů spalováním, zavážením do výkopů apod. 
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19.  Souhrnný rozpočet stavby  

POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

Rozpočet 13070801     Bytový dům - stavební práce JKSO  803.56 

Objekt Název objektu     SKP    

01 Stavební práce     Měrná jednotka   

Stavba Název stavby     Počet jednotek 0 

130708 Bytový dům, Jirkov, č. parcely 123/45 Náklady na m.j. 0 

Projektant   Typ rozpočtu   

Zpracovatel projektu 0     

Objednatel město Jirkov     

Dodavatel   Zakázkové číslo  28 

Rozpočtoval   Počet listů   

  
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY   

 
  

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 

  HSV celkem 5 638 230 Ztížené výrobní podmínky 0 

Z PSV celkem 1 805 273 Oborová přirážka  0 

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit  0 

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0 

ZRN celkem 7 443 503 Zařízení staveniště   178 644 

    Provoz investora 
 

0 

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0 

ZRN+HZS 7 443 503 Ostatní náklady neuvedené 0 

ZRN+ost.náklady+HZS 7 622 147 Ostatní náklady celkem   178 644 

Vypracoval   Za zhotovitele  Za objednatele 

Jméno : Petra Deáková Jméno : 
Petra 
Deáková Jméno : 

Petra 
Deáková 

Datum : 1.4.2014 Datum : 1.4.2014 Datum : 1.4.2014 

  
 

  
  

    

Podpis :   Podpis:   Podpis:   

  
 

    
 

  

Základ pro DPH 15,0 %     7 622 147 Kč 

DPH 15,0 %    1 143 322 Kč 

Základ pro DPH 0,0 %    0 Kč 

DPH   0,0 %    0 Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM     8 765 469 Kč 

       Poznámka : 
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Stavba: 130708 Bytový dům, Jirkov, č. parc.123/45 Rozpočet: 13070801 

Objekt: 01 Stavební práce   Bytový dům - stavební práce 

         
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

         Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 

1 Zemní práce   702 894 0 0 0 0 

2 Základy a zvláštní zakládání 214 584 0 0 0 0 

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 822 862 0 0 0 0 

4 Vodorovné konstrukce 1 068 693 0 0 0 0 

43 Schodiště   104 516 0 0 0 0 

61 Upravy povrchů vnitřní   692 550 0 0 0 0 

62 Úpravy povrchů vnější   323 075 0 0 0 0 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 102 064 0 0 0 0 

64 Výplně otvorů   93 704 0 0 0 0 

94 Lešení a stavební výtahy 151 687 0 0 0 0 

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 44 813 0 0 0 0 

99 Staveništní přesun hmot 316 789 0 0 0 0 

711 Izolace proti vodě   0 133 973 0 0 0 

712 Živičné krytiny   0 209 784 0 0 0 

713 Izolace tepelné   0 186 995 0 0 0 

721 Vnitřní kanalizace   0 10 429 0 0 0 

764 Konstrukce klempířské 0 21 183 0 0 0 

766 Konstrukce truhlářské 0 91 464 0 0 0 

769 Otvorové prvky z plastu 0 337 076 0 0 0 

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 380 581 0 0 0 

775 Podlahy vlysové a parketové 0 217 503 0 0 0 

781 Obklady keramické   0 124 463 0 0 0 

783 Nátěry 

 
  0 7 790 0 0 0 

784 Malby 

 
  0 84 032 0 0 0 

  CELKEM  OBJEKT   5 638 230 1 805 273 0 0 0 

         
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

         Název VRN     Kč % Základna Kč 

Ztížené výrobní podmínky   0 0,0 7 443 503   0 

Oborová přirážka   0 0,0 7 443 503   0 

Přesun stavebních kapacit   0 0,0 7 443 503   0 

Mimostaveništní doprava   0 0,0 7 443 503   0 

Zařízení staveniště   0 2,4 7 443 503 178 644 

Provoz investora   0 0,0 7 443 503   0 

Kompletační činnost (IČD)   0 0,0 7 443 503   0 

Rezerva rozpočtu   0 0,0 7 443 503   0 

  CELKEM VRN         178 644 
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20. Položkový rozpočet hrubé stavby (2.NP)  

 

Položkový rozpočet  

       Stavba: 130708 Bytový dům, Jirkov, č. parcely123/45   Rozpočet: 13070801   

Objekt: 01 Stavební práce   Bytový dům - stavební práce 

       
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství 

cena / 
MJ celkem (Kč) 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce         
1 311237375R00 Zdivo POROTHERM 30 AKU P+D, tl. 300 mm m2 74,10 1 354,00 100 331,40 

    2.NP:       

    (15,18+5*2+5,4)*2,75 84,10     

    -(0,8*2*4+0,9*2*2) -10,00     

    Mezisoučet   74,10     

2 311238606R00 Zdivo POROTHERM 42,5 T Profi s min.vatou, tl. 425 mm m2 129,93 1 849,00 240 240,57 

    2.NP:         

    (16,15*2+10,7*2)*2,75 147,68     

    -(1,5*1,5*7+1*1*2)   -17,75     

3 317168131R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm  kus 34,00 302,00 10 268,00 

    2.NP:       

    17*2 34,00     

4 317168132R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1750 mm  kus 15,00 349,50 5 242,50 

    2.NP:       

    15*2 10,00     

    5 5,00     

5 317169132R00 Překlad POROTHERM 11,5 vysoký 115x71x1250 mm  kus 8,00 169,50 1 356,00 

    2.NP:       

    4*2 8,00     

6 342248112R00 Příčky POROTHERM 11,5 P+D, tl. 115 mm  m2 91,95 462,50 42 526,88 

    2.NP:       

    (5,4*2+1,285*2+3,3*2+3,715*2)*2,75 75,35     

    (2,585*2+1,3*2+1,315*2)*2,75 28,60     

    -(0,7*2*4+0,8*2*4) -12,00     

    Mezisoučet 91,95     

7 358167122R00 Ocelová zárubeň + osazení zárubně kus 2,00 998,00 1 996,00 

    2.NP:       

    1*2 2,00     

8 378167921R00 Kotvení příček - spony z nerezové oceli kus 396,00 8,50 3 366,00 

    2.NP:       

    8*2*11 176,00     

    20*1*11 220,00     

    Mezisoučet 396,00     

  Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce       405 327,35 
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    Díl: 4 Vodorovné konstrukce         
9 411168262RT2 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.290, nosník 2,25-3 m s 

Kari sítí KA 18 drát 6 mm oko 100x100 mm 
m2 4,05 1 460,00 5 913,00 

    2.NP:       

    (2,7*1,5)*1 4,05     

10 411168264RT2 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.290, nosník 4,25-5 m s 
Kari sítí KA 18 drát 6 mm oko 100x100 mm 

m2 60,00 1 458,00 87 480,00 

    2.NP:       

    (6*5*2)*1 60,00     

11 411168265RT2 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.290, nosník 5,25-6 m s 
Kari sítí KA 18 drát 6 mm oko 100x100 mm 

m2 81,97 1 478,00 121 151,66 

    2.NP:       

    (15,18*5,4)*1 81,97     

12 417328126R00 Ztužující žebro strop POROTHERM tl.290, OVN 625 mm  m 39,30 160,00 6 288,00 

    2.NP:       

    15,3*1 15,30     

    (6*2)*2*1 24,00     

    Mezisoučet 39,30     

13 417388136R00 Věnec vnější pro PTH zeď tl. 42,5, tl.stropu 290 mm  m 53,60 572,00 30 659,20 

    2.NP:       

    16,15*2 32,30     

    10,65*2 21,30     

    Mezisoučet 53,60     

14 417388176R00 Věnec vnitřní pro PTH zeď tl.300, tl.stropu 290 mm  m 30,58 383,00 11 712,14 

    2.NP:       

    15,18+5*2+5,4 30,58     

15 418385176R00 Věncovka PTH, tl.stropu 290 mm  m 55,08 253,00 13 935,24 

    2.NP:       

    16,15*2 32,30     

    11,39*2 22,78     

    Mezisoučet 55,08     

16 418751156R00 Tepelná izolace PSB-S25, tl. 70 mm, tl. stropu 290 mm m 54,48 138,00 7 518,24 

    2.NP:       

    15,99*2 31,98     

    11,25*2 22,50     

    Mezisoučet 54,48     

  Celkem za 4 Vodorovné konstrukce       284 657,48 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot         
17 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m  t 320,70 247,00 79 212,90 

  Celkem za 99 Staveništní přesun hmot       79 212,90 
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21.  Závěr 

 

 Tato práce monitoruje a do detailu rozebírá, pracovní postup výstavby jednoho 

nadzemního podlaží, v tomto případě 2.NP. Tento postup může být přínosem pro zhotovitele, 

přičemž zde najde souhrn všech úkonů, které se na stavbě provádějí. Dále jsou zde uvedeny 

všechny materiály, stroje, potřebný počet pracovníků a veškeré požadavky na BOZP  

a ochranu životního prostředí. Pokud si tuto práci přečte zhotovitel, popř. stavbyvedoucí,  

je schopen si ověřit význam jednotlivých úkonů při stavbě, tj. jakým způsobem se umisťuje 

izolace, co všechno je nutné udělat, aby stavební povrchy byly zcela rovné, jakým způsobem 

se umisťuje výztuž stropu a jak se následně betonuje a další. U takto umístěných stavebních 

prvků má i jistotu, že budou dostatečně únosné a budou splňovat všechny stavební normy. 

Prací je možné se řídit při podání žádosti o stavební povolení na místně příslušný stavební 

úřad. Také je z ní možné pochopit jakým způsobem se z pohledu stavebníka přebírá staveniště 

a následně se předává hotové dílo investorovi. Kromě popisů a postupů, lze zde najít i veškeré 

náležitosti projektové dokumentace. 



 

50 

 

22.  Seznam použité literatury 

 

[1 ] KOČÍ, Bohumil. Technologie pozemních staveb I: technologie stavebních procesů. Brno: 

CERM, 1997, 319 s. ISBN 80-214-0354-3. 

 

 

[2 ] JARSKÝ, Č. a kol. Technologie staveb II: příprava a realizace staveb. Brno:  

 CERM, 2003, 318 s, ISBN 80-7204-282-3. 

 

 

[3] ZAPLETAL, I a kol. Technológia stavieb: dokončovacie práce. Bratislava: 

 STU, 2004, 299 s, ISBN 80-227-2084-4. 

 

 

[4] Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

 

 

[5] Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů. 

 

 

[6] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

 

 

[7] Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

 

[8] Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

 

 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

 

[10] Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 

desinfekčních prostředků. 

 

 

[11] Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 

 

[12] Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 

z odborné způsobilosti. 



 

51 

 

 

[13] Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

 

 

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

 

 

[15] Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

 

 

[16] Vyhláška č. 502/2006 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

 

 

[17] WIENERBERGER cihlářský průmysl, a.s., [online]  Dostupné z: 

<http://www.wienerberger.cz/ke-stažení-download/technické-podklady>  

 

 

[18] PERI, spol. s r.o., [online],  

Dostupné z: <http://www.peri.cz/>. 

 

 

[19] Bobcat CZ a.s., [online],  

Dostupné z :< http://www.bobcat.cz/tech_udaje.html/>.  

 

 

[20] DEKTRADE, a.s. ČR, [online],  

Dostupné z:<http://dektrade.cz/podpora/glastek-al-40-mineral> 

 

 

[21] LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o., [online],  

Dostupné z: < http://www.liebherr.cz/cs-CZ/94695.wfw>  

 

 

[22] SKANSKA, a.s., [online], Dostupné z:< http://www.skanska.cz/Produkty-

Sluzby/Pujcovny/Pujcovna-jerabu-a-zdvihadel/ > 

 

 



 

52 

 

23.  Seznam obrázků 

 

Obr. 1 Překlad Porotherm 7 v obvodové zdi, [17] ................................................................... 29 

Obr. 2 Snížená stropní vložka Miako 8/62,5; [17] ................................................................... 31 

Obr. 3 Vytvoření rohu nosné stěny, Porotherm. [17] ............................................................... 35 

Obr. 4 Vyrovnání výšky parapetu, [17] .................................................................................... 36 

Obr. 5 Popisy na Překladu Porotherm 7, [17] .......................................................................... 37 

Obr. 6 Vytvoření ostění, [17] ................................................................................................... 38 

  



 

53 

 

24.  Seznam příloh 

 

1. Výkres číslo 01 Situace 

2. Výkres číslo 02 Půdorys 1.PP 

3. Výkres číslo 03 Půdorys 1.NP 

4. Výkres číslo 04 Půdorys 2.NP 

5. Výkres číslo 05 Půdorys 3.NP 

6. Výkres číslo 06 Půdorys střechy 

7. Výkres číslo 07 Řez A-A 

8. Výkres číslo 08 Pohledy 

9. Výkres číslo 09 Základy 

10. Výkres číslo 10 Sestava stropních dílců nad 2.NP 

11. Výkres číslo 11 Zařízení staveniště 

12. Výkres číslo 12 Časový plán 

13. Výkres číslo 13 Schéma ukládání stropních vložek Miako 

14. Výkres číslo 14 Schéma provádění betonáže stropů 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

 Děkuji vedoucí bakalářské práce Ing. Marcele Halířové, Ph.D. za cenné a odborné 

rady, které mi při zpracování bakalářské práce poskytla. 


