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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá řešením výplní otvorů v zadané budově – bytový dům. Budova je 

řešena jako celo – podsklepená s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. Cílem 

práce je řešení výplní otvorů v zadané budově a jejich technologický postup. Jsou navrženy 

dvě varianty obvodových výplní, oken. Součástí práce je technologický osazování výplní 

otvorů v obvodovém plášti a osazování vnitřních výplní otvorů. 
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Abstract 

Bachelor thesis is devoted the windows and doors in the specified building - flat building. 

The building is designed with a full basement with a one basement and three floors above. 

The aim of this work is the solution with windows and doors in the specified building and 

technological process. I proposed two variants of windows. Part of the work is a technological 

mounting apertures in the envelope and the inner door mounting. 
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SEZNAM ZKRATEK 

BOZP  - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

B.p.v.  - Balt po vyrovnání 

ČSN  - česká technická norma 

DKM  - digitální katastrální mapa 

EPS  - pěnový (expandovaný) polystyren 

XPS  - extrudovaný polystyren 

HI  - hydroizolace 

NP  - nadzemní podlaží 

OOPP  - osobní ochranné pracovní pomůcky 

PD  - projektová dokumentace 

PE  - polyetylen 

PO  - požární ochrana 

S  - suterén (podzemní podlaží) 

PUR  - polyuretan 

RAL - standardizovaný vzorník barevných odstínů 

SO  - stavební objekt 

TI  - tepelná izolace 

LV  - list vlastnictví 

k. ú.  - katastrální území 

m. n. m. - metrů nad mořem 

p. č.  - parcelní číslo 

VZT  - vzduchotechnika 

P01   - přejímací formulář 

P02   - předávací formulář 

EI  - požární bezpečnost konstrukce v minutách 

ZS   - zařízení staveniště 

 

SEZNAM ZNAČENÍ 

U  - součinitel prostupu tepla (W/m²K) 

UN  - požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla (W/m²K) 

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

Ug  - součinitel prostupu tepla sklem okna (W/m²K) 
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 

Novostavba bytového domu na ulici Polní. 

 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 

Adresa stavby:    Ostrava – Poruba, 708 00, ul. Polní 

Katastrální území:    Ostrava – Poruba 

Parcela:     p. č. 4708/1 

 

c) předmět dokumentace. 

Dokumentace pro stavební povolení dle přílohy č. 4 zákona č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb ve znění pozdějších předpisů. [1] 

 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 

Objednatel:  Nerychel Ladislav 

Adresa objednatele: Na Výsluní 1282, Ostrava 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

Projekční kancelář 

Svatoprojekt s.r.o. 

Černá 953/13 

Praha 3, Smíchov 

IČO: 24083228 

 

Hlavní projektant 

Jméno:      Ing. Karel Novák 

Číslo autorizace:    0123456 

Obor autorizace:    autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 
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Zpracovatel inženýrsko-geologického a radonového průzkumu 

GEOIN s.r.o. 

Černá 953/13 

Praha 3, Smíchov 

IČO: 24083227 

 

A.2  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

• Architektonická studie. 

• Kopie katastrální mapy. 

• Inženýrsko-geologický průzkum. 

• Posudek o stanovení radonového indexu pozemku. 

• Inventarizace zeleně - vlastní průzkum a doměření. 

• Podklady správců inženýrských sítí. 

• Územní plán města Ostravy. 

 

A.3  ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území, 

Řešená parcela č. 4708/1 v k. ú. Ostrava – Poruba se nachází v zastavěném území v blízkosti 

centra obce. Blízké okolí je nezastavěné, širší okolí tvoří soustředěná občanská vybavenost. 

 

b) dosavadní využití a zastavěnost území, 

Dotčená parcela č. 4708/1 nebyla dosud využívána. Jedná se o zastavitelnou plochu. 

 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů, 

Dotčená parcela č. 4708/1 a bezprostřední okolí nemá statut ochrany dle jiných právních 

předpisů. [2-4] 

 

d) údaje o odtokových poměrech, 

Plocha řešené parcely je mírně svažitá, plnoplošně zatravněná, což umožňuje vsakování 

dešťových vod. Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. 
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e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, 

Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací města. Řešená parcela je určená jako 

zastavitelný stavební pozemek. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

Při řešení projektu byly dodrženy následující předpisy ve znění pozdějších právních předpisů: 

• zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),[5] 

• vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území.[6] 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu se všemi písemnými vyjádřeními, 

podmínkami a technickými požadavky všech dotčených orgánů a institucí. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení, 

K danému projektu se nevztahují žádné výjimky a nebyla zaznamenána úlevová řešení. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

Nejsou známy další podmiňující investice k tomuto projektu. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle 

katastru nemovitostí). 

Parcela:     p. č. 4708/1 

Číslo LV:     1234 

Mapový list:     DKM 

Výměra [m2]:     1 482 

Způsob využití:    zeleň 

Druh pozemku:    ostatní plocha 
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A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

Jedná se o novostavbu bytového domu. 

 

b) účel užívání stavby, 

Účelem bytového objektu je bydlení. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Stavba bude trvalého charakteru. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů, 

K projektu se nevztahují žádné zvláštní požadavky o ochraně stavby dle jiných právních 

předpisů. 

 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

Stavba nemá požadavky na bezbariérové užívání. 

 

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

právních předpisů, 

Projektová dokumentace respektuje písemná vyjádření, podmínky, technické požadavky 

všech dotčených orgánů i institucí a požadavky vyplývající z jiných právních předpisů. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení, 

K danému projektu se nevztahují žádné výjimky a nebyla zaznamenána úlevová řešení. 

 

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

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

apod.), 

Zastavěná plocha:    208,5 m2 

Obestavěný prostor:    2502 m3 

Užitná plocha:     669,8 m2 

Počet pracovníků:    28 osob 
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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.), 

Není předmětemzadání bakalářské práce. 

 

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

etapy), 

Předpokládaný začátek stavby:  06/2014 

Předpokládané ukončení stavby:  01/2015 

Předpokládaná kolaudace:   01/2015 

 

k) orientační náklady stavby. 

Předpokládaný celkový náklad stavby je 7 888 343,- Kč vč. DPH. 

 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ 

 

SO 01  Bytový dům 
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D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 

SO 01  Bytový dům 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

Objekt je řešen jako celo-podsklepená budova obdélníkového tvaru se třemi nadzemními 

podlažími a plochou střechou. Obytné místnosti jsou navrženy na východní, jižní a západní 

stranu. Zděný objekt bude mít strukturovanou fasádní omítku. Obvodové výplně otvorů jsou 

navrženy v celkovém souladu se stavbou a výrazem fasády. Barevné řešení zahrnuje 

kombinaci žlutého povrchu fasády omítkou s černými klempířskými prvky, hnědými okny 

a hnědým soklem. V jižním průčelí je umístěn hlavní vstup do objektu. Pozemek se napojuje 

na stávající chodník i silnici a nenarušuje tak přirozenou pěší a dopravní komunikaci. 

 

Objekt je řešen jako zděná budova ze systému Porotherm. Nosný systém je tvořen 

obvodovými a vnitřními nosnými stěnami systému Porotherm a vodorovnou konstrukcí 

stejného systému. Pro výstavbu svislých konstrukcí budou použity keramické tvárnice 

Porotherm 44 EKO+ Profi, Porotherm 30 Profi a Porotherm 11,5 Profi. Objekt je dispozičně 

rozdělen na bytovou část a suterénní, ty jsou dále děleny na6 bytových jednotek v bytové části 

a 6 sklepních kójí a dvě technické místnosti v suterénní části. 

 

Všechna nadzemní podlaží objektu jsou typizována a mají shodný tvar i rozložení místností. 

Do budovy se vchází z jižní strany do schodišťového prostoru mezipodesty. 

 

Ze schodišťového prostoru se v úrovni 1.S vchází do chodby a následně do sklepních kójí 

a technických místností. Suterén je rozdělen na 6 sklepních kójí a 2 technické místnosti. 

V technické místnosti se nachází příprava teplé vody, vytápění objektu a jejich rozvody 

do instalačních šachet. 

 

V úrovni 1.NP, 2.NP a 3.NP schodišťového prostoru se vchází do chodby, ze které je přístup 

do ostatních místností bytu. 
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V prvním až třetím nadzemním podlaží se nachází celkem 6 bytových jednotek 4+1. 

Na každém podlaží jsou 2 bytové jednotky. Bytové jednotky jsou situačně zrcadlově shodné. 

Každá bytová jednotkaobsahuje celkem 3 osobní pokoje, 1 obývací pokoj, kuchyň, koupelnu 

a WC. 

 

V objektu se nepředpokládá provoz činností se zvýšenou hlučností a zdrojem vibrací. 

S výstavbou výtahu pro dopravu osob mezi jednotlivými patry se nepočítá. Konstrukce 

objektu byly navrženy s ohledem na tepelně technické požadavky.Tepelně technická 

posouzení jsou součástí tohoto dokumentu. 

 

b) Výkresová část 

Výkresová dokumentace je součástí přílohy této technické zprávy viz Seznam příloh. 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 

 

Zemní práce 

Na staveništi bude sejmuta ornice v mocnosti 250 mm. Vytěžená zemina se uloží 

na mezideponii přímo na staveništi a poté bude použita pro dokončovací terénní 

úpravy.Výkopy budou hloubeny strojně pomocí rypadel. Hlavní stavební jáma bude 

svahována. 

 

Vytěžená zemina se částečně uloží na mezideponii na staveništi. Následně bude použita pro 

dokončovací terénní úpravy a pro zásypy pracovního prostoru v stavební jámě okolo 

objektu,zbytek bude odvezen a uložen na skládku.Výkopy budou prováděny strojně a poté 

ručně začištěny. Ihned po dokončení výkopových prací se začne s realizačními pracemi 

na základových konstrukcích dle harmonogramu. 

 

Založení objektu 

Založení objektu je navrženo s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického průzkumu, 

který stanovil vhodné základové podmínky bez vzniku zvláštních opatření a konstrukčních 

řešení. 
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Základová konstrukce objektu je navržena z  monolitických pasů z prostého betonu. 

Základové pasy obvodového a vnitřního nosného zdiva jsou založeny v nezámrzné hloubce 

a mají obdélníkový profil 840x600a 700x400mm.Jako hrubá podlaha bude vybetonovaná 

podkladní betonová mazanina o tloušťce 100 mm. 

 

Hydroizolace 

Spodní stavba objektu bude opatřena hydroizolační vrstvou z asfaltových pasů proti zemní 

vlhkosti. Hydroizolační souvrství se skládá z 2 asfaltových SBS modifikovaných pásů Elastek 

40 SpecialMineral s nosnou vložkou z polyesterové rohože. [8] Hydroizolační vrstva vnější 

svislé plochy obvodového suterénního zdiva bude chráněna vrstvou tepelné izolace z XPS 

desek o tloušťce 100 mm. Hydroizolace bude vyvedena 300 mm nad úroveň upraveného 

terénu. 

 

Svislé nosné konstrukce 

Veškeré svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm 44 EKO+ 

Profi Dryfix a Porotherm 30 Profi Dryfix. Při návrhu byly použity informační technické 

podklady Porotherm. [7] 

 

Svislé nenosné konstrukce 

Všechny svislé nenosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm 11,5 

Profi Dryfix. Při návrhu byly použity technické podklady výrobce.[25] 

 

Komín 

Komínové těleso je navrženo ze systému SCHIEDEL UNI pro odvod spalin od jednoho 

plynového spotřebiče, který bude zajišťovat vytápění objektu a ohřev teplé vody potřebné pro 

provoz v objektu. Projektovou dokumentaci zpracoval výrobce. 

 

Místnost v suterénu, kde bude umístěn plynový kotel, bude trvale větraná pomocí 

elektrického ventilátoru přes sklepní kóji VZT potrubím a bude napojena na venkovní 

prostředí. Vzduch pro spalování bude přiváděn z venkovního prostředí, spaliny odváděny 

pomocí komína nad střechu objektu. 
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Komínové těleso prostupuje všemi podlažími objektu. V místech styku s vodorovnými 

a svislými konstrukcemi objektu bude těleso komína konstrukčně odděleno pomocí dilatační 

spáry vyplněné rohoží z minerální vlny, která umožňuje dilatační pohyby. 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1.S, 1.NP, 2.NP a 3.NP je navržena jako prefa-monolitická skládaná. 

Je tvořena ze stropníchkeramobetonovýchnosníků Porotherm POTa stropních vložek 

MIAKO. Při návrhu byly použity technické podklady výrobce Porotherm. [27] 

 

Stropní keramobetonové nosníky Porotherm POTjsou uloženy na obvodové a vnitřní nosné 

stěny. Minimální uložení je 125 mm. Jednotlivé stropní nosníky jsou typizované, proto 

mohou mít větší uložení než je požadované uložené. Nosníkyse ukládají na doraz 

ke keramickým vložkám MIAKO dle technologického postupu výrobce. Po uložení 

keramobetonových nosníků a keramických vložek dle výkresu daného stropu se provede 

dobetonávka z prostého betonu. Tloušťka dobetonávky je 60 mm v ploše a 170 mm u kotvení 

schodišťového ramene. 

 

Pozední věnec 

Pozední ztužující věnce jsou provedeny nad obvodovými nosnými stěnami v úrovni 

stropníchkonstrukcí. Výztuž je tvořena čtyřmi profily hlavní tahové výztuže a třmínky, 

dle statického posudku. U výztuže musí být dodrženo minimální krytí, které bude zajištěno 

distančníky. Beton bude použit C20/25. Věnec bude betonován současně s dobetonávkou 

stropní konstrukce. 

 

Překlady 

Překlady otvorů jsou navrženy keramobetonové Porotherm KP7 v nosných konstrukcích 

a keramobetonové Porotherm 11,5. Při návrhu byly použity technické podklady výrobce 

Porotherm. [18] 

 

Překlady Porotherm KP7 jsou použity v nosných stěnách, v nenosných stěnách jsou použity 

překlady Porotherm 11,5. Sestava překladů je navržena s ohledem na světlou šířku daného 

otvoru, tloušťku zdiva, ve kterém se otvor nachází a na minimální uložení překladu, které činí 

125 mm na každé straně. 

 



21 
 

Schodiště 

Schodiště je navrženo jako deskové monolitické, ukotvené do stropní konstrukce systému 

Porotherm dle požadavků podkladů výrobce Porotherm. [9] Schodiště bude monoliticky 

vetknuto do stropní konstrukce v úrovni mezipodesty i v úrovni stropní konstrukce. Schodiště 

je typizované pro všechny podlaží. Pouze mezi 1.S a 1.NP bude nástupní rameno uloženo 

podepřením do připraveného základu. Příprava mezipodesty bude provedena během 

obezdívání schodišťového prostoru daného podlaží, bude předbetonována a připravena 

pro následné napojení na schodišťové rameno. 

 

Stupnice i podstupnice budou obloženy keramickou dlažbou lepenou na lepidlo pro 

keramickou dlažbu. Zábradlí je ocelové kruhové tyčové se skleněnými výplněmi. Madlo 

je dřevěné, půlkruhového průřezu. Zábradlí je ukotveno do zdi a do schodišťového ramene 

z boku. Povrchová úprava bude matná černá u ocelových tyčí, čiré sklo u výplní a přírodní 

dřevo u madla. 

 

Podlahy 

Skladby podlah: 

S1 

- keramická dlažba 8 mm 

- lepidlo pro dlažbu na anhydrit 7 mm 

- penetrace podkladu 

- anhydrit 45 mm 

- separační folie 

- EPS 100S stabil 40 mm 

- stropní konstrukce Porotherm 

 

S2 

- cementový potěr s pochůzí povrchovou úpravou 50 mm 

- separační folie 

- EPS 100S stabil 50 mm 

- hydroizolace Elastek 40 Special Mineral 

- podkladní beton C16/20 100 mm 
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S8 

- dřevěná třívrstvá lepená podlaha 15 mm 

- lepidlo na dřevěnou podlahu 5 mm 

- penetrační nátěr 

- anhydrit 40 mm 

- EPS 100S stabil 40 mm 

- stropní konstrukce Porotherm 

 

Výplně otvorů 

VNĚJŠÍ OTVOROVÉ VÝPLNĚ 

Všechna okna jsou navržena ze dřeva z lepeného eurohranolu jako jednoduchá dřevěná 

eurookna IV68, [10] prosklená izolačním dvojsklem s dvoustupňovou funkční spárou. 

Do bytových částí a do schodišťového prostoru jsou navržena otvíravě – výklopná 

a do suterénu výklopná okna. Vstupní venkovní dveře jsou navržena z plastových 

pětikomorových profilů s izolačním dvojsklem. [11] Okna i dveře splňuji všechny normové 

požadavky, týkající se stavební fyziky. (UN = 1,5 W/m²K) Technické vlastnosti jsou uvedeny 

ve výpisu prvků. Odstín vnějšího povrchu dveřních a okenních výplní obvodového pláště 

je hnědý (RAL 8019).Hlavní vstupní dveře jsou navrženy jakou jednokřídlé o otevíratelné 

šířce 900 mm, prah je navržen z hliníkové lišty pod kterou je přerušen tepelný most 

pěnosklem. 

 

VNITŘNÍ OTVOROVÉ VÝPLNĚ 

Jako vnitřní výplně jsou navrženy voštinové dveře plné s hliníkovým přechodovým profilem, 

osazeny do ocelové zárubně v bytových prostorech a v suterénu. Jako vchodové dveře jsou 

navrženy dveře dřevěné plné do ocelových zárubní. Ocelové zárubně do nosných konstrukcí 

budou typu Montkov ZBt a do nenosných konstrukcí Montkov ZHt. [12] 

 

Úpravy vnějších povrchů 

Vnější plocha obvodového pláště se skládá z tepelně – izolační omítky Porotherm TO, 

penetračního nátěru a Omítky WEBER.PAS ExtraClean žlutá. Skladba obvodového pláště 

bude směrem od interiéru k exteriéru následující: 
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S4 

- vnitřní omítka Porotherm UNI 15 mm 

- zdivo Porotherm EKO+ Profi Dryfix 

- vnější omítka Porotherm TO 20 mm 

- omítka WEWEBER.PAS ExtraClean žlutá 

 

Sokl bude upraven po celém obvodu vnějšího pláště ve výšce 1050 mm od upraveného terénu 

mozaikovou soklovou omítkou se zvýšenou odolností proti odstřikující a stékající vodě. 

 

V místě suterénního zdiva bude omítka Porotherm UNI opatřena hydroizolační vrstvou 

z asfaltových pásů hydroizolace Elastek 40 Special Mineral, která bude chráněna 

extrudovaným polystyrénem (XPS) tloušťky 100 mm. Budou zde použity dvě skladby 

obvodového pláště směrem od interiéru k exteriéru v následující skladbě: 

 

S5a 

- vnitřní omítka Porotherm UNI 15 mm 

- zdivo Porotherm EKO+ Profi Dryfix 

- vnější omítka Porotherm TO 15 mm 

- asfaltová penetrace 

- hydroizolace Elastek 40 Special Mineral 

- flexi lepící stěrková hmota 

- omítka WEBER.PAS Marmolit hnědá 

 

S5b 

- vnitřní omítka Porotherm UNI 15 mm 

- zdivo Porotherm EKO+ Profi Dryfix 

- vnější omítka Porotherm TO 20 mm 

- flexi lepící stěrková hmota 

- omítka WEBER.PASMarmolit hnědá 
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S7 

- vnitřní omítka Porotherm UNI 15 mm 

- zdivo Porotherm EKO+ Profi Dryfix 

- vnější omítka Porotherm UNI 15 mm 

- flexi lepící stěrková hmota 

- omítka WEBER.PAS Marmolit hnědá 

 

Obvodový plášť je navržen s ohledem na tepelně technické požadavky na stavby. [23] 

 

Úpravy vnitřních povrchů 

Vnitřní omítky budou tvořeny bílou vápeno – cementovou jednovrstvou omítkou Porotherm 

universal. Sanitární prostory budou obloženy keramickým obkladem do výšky 1500 mm. 

Omítka bude opatřena bílou malbou. 

 

Vnitřní obklady jsou navrženy jako keramické formátu 300 x 600 mm. Na zdivo v obvodu 

vany bude proveden penetrační nátěr a stěrková hydroizolace, do výšky 1500 mm nad 

podlahou. Spárování bude provedeno spárovací cementovou hmotou vhodné barvy. Přechod 

mezi obkladem a omítkou bude upraven akrylátovým tmelem, rohy a kouty okolo vany 

a obkladu budou vyspárovány sanitárním silikonem. 

 

Střešní konstrukce  

Nosná konstrukce je tvořena stropní konstrukcí Porotherm z keramobetonových nosníků 

Porotherm POT a keramických vložek Porotherm MIAKO s následnou 40 – 240 mm 

nabetonávkou liaporbetonové spádové vrstvy. Samotná skladba střešního pláště je pak 

navrhnuta jako jednoplášťová plochá střecha. Je použita systémová skladba Dekroof 02. [13] 

Skladba střešního pláště směrem od exteriéru: 

- Dekplan 76 tl. 1,5 mm, hydroizolační fólie z PVC-P určená k mechanickému kotvení 

- Filtek V separační vrstva 

- tepelná izolace - EPS 100S STABIL 200 mm 

- parotěsnící vrstva - Glastek 40 Special Mineral tl. 4,0 mm 

- asfaltová penetrační emulze – Dekprimer 

- monolitický podklad ve spádu. 
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Střešní plocha bude odvodněna dovnitř dispozice, pomocí 2 odvodňovacích vpustí. Dešťová 

voda bude odváděna svislými svody odpadních šachet do jednotné kanalizační sítě. Vpusti 

a svody jsou řešeny tak, aby splňovaly veškeré technické a normové požadavky. 

 

Klempířské výrobky 

Oplechování atiky, komína, parapetů budou vyráběny z pozinkovaného plechu 

s polyesterovým lakem (RAL 9011). 

 

b) Výkresová část 

Výkresová část dle zadání bakalářské práce: 

- D.1.1 PŮDORYS 1.S 

- D.1.2 PŮDORYS 1.NP 

- D.1.3 PŮDORYS 2.NP 

- D.1.4 PŮDORYS 3.NP 

- D.1.5 ŘEZ A-Á 

- D.1.6 POHLED Z, J 

- D.1.7 POHLED V, S 

- D.1.8 DETAIL OKNA, EUROOKNO 68, NADPRAŽÍ 

- D.1.9 DETAIL OKNA, EUROOKNO 68, OSTĚNÍ 

- D.1.10 DETAIL OKNA, EUROOKNO 68, PARAPET 

- D.1.11 DETAIL VSTUPNÍCH DVEŘÍ, PRÁH 1 

- D.1.12 DETAIL VSTUPNÍCH DVEŘÍ, PRÁH 2 

- D.1.13 DETAIL VSTUPNÍCH DVEŘÍ, OSTĚNÍ 

- D.1.14 DETAIL VSTUPNÍCH DVEŘÍ, NADPRAŽÍ 

- D.1.15 DETAIL VNITŘNÍCH DVEŘÍ, PŘÍČKA, NADPRAŽÍ 

- D.1.16 DETAIL VNITŘNÍCH DVEŘÍ, PŘÍČKA, OSTĚNÍ 

- D.1.17 DETAIL VNITŘNÍCH DVEŘÍ, PŘÍČKA, PRÁH 

- D.1.18 DETAIL VNITŘNÍCH DVEŘÍ, NOSNÁ STĚNA, NADPRAŽÍ 

- D.1.19 DETAIL VNITŘNÍCH DVEŘÍ, NOSNÁ STĚNA, OSTĚN 

- D.1.20 DETAIL VNITŘNÍCH DVEŘÍ, NOSNÁ STĚNA, PRÁH 

- D.1.21 DETAIL VARIANTNÍHO OKNA TERMOOKNO IV 84, NADPRAŽÍ 

- D.1.22 DETAIL VARIANTNÍHO OKNA TERMOOKNO IV 84, OSTĚNÍ 

- D.1.23 DETAIL VARIANTNÍHO OKNA TERMOOKNO IV 84, PARAPET 
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c) Statické posouzení 

Není předmětem zadání bakalářské práce. 

 

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 

Není předmětem zadání bakalářské práce. 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem zadání bakalářské práce. 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Není předmětem zadání bakalářské práce. 

 

D.2  DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Není předmětem zadání bakalářské práce. 
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1. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ 

OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 

 

Údaje o stavbě 

Název stavby:  Bytový dům na ulici Polní 

Místo stavby:  ul. Polní, p. č. 4708/1, Ostrava 

 

Objednatel 

Stavebník:  Nerychel Ladislav 

Adresa:  Na Výsluní 1282, Ostrava 

 

Zhotovitel 

Obchodní firma: Karel Javorek 

IČ:   240 83229 

Adresa:  Černá 953/13, Praha 3 Smíchov 

 

Pod-zhotovitel 

Obchodní firma: Vysot s.r.o. 

IČ:   25825526 

Adresa sídla:  Kunín 105, 724 53 

 

Pod-zhotovitel 

Obchodní firma: Okna s.r.o. 

IČ:   95825529 

Adresa sídla:  Kunín 104, 724 53 
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1.1. OBECNÉ INFORMACE 

Jedná se o novostavbu 4 patrového celo-podsklepeného bytového domu nacházející se na 

ul. Polní v Ostravě. Je navržen ze systému Porotherm s betonovými základy C16/20. 

Obvodové zdivo bude Porotherm 44 EKO+ Profi, vnitřní nosné zdivo Porotherm 30 Profi 

a příčky Porotherm 11,5 Profi. Okenní a dveřní výplně dodá firma Vysot s.r.o., jedná se 

o okenní výplně typu Eurookno IV68, dřevěná dvoukřídlá, otvíravě – výklopná okna v bytové 

části, a výklopná okna ve sklepní části. Vchodové dveře GAMA, plastové 5 komorové 

otvíravé. Osazování výplní bude zajišťovat firma Okna s.r.o. 

 

SEZNAM VÝPLNÍ OTVORŮ 

Výplně obvodového pláště: 

- 30x otvíravě – výklopné okno 1500 x 1500 mm 

- 12x otvíravě – výklopné okno 2000 x 1500 mm 

- 8x výklopné sklepní okno 750 x 1500 mm 

- 4x výklopné sklepní okno 750 x 2000 mm 

- 1x výplň vstupního otvoru 2500 x 2250 mm (dveře 900/2100 mm) 

1.2. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

1.2.1. DOPRAVA 

PRIMÁRNÍ 

- Výplně otvorů jsou dodávkou firmy Vysot s.r.o. Dodavatel dodá výplně dle 

stanoveného harmonogramu výstavby. Firma Vysot s.r.o. je zodpovědná 

za bezpečné složení výplní na stavbě, a předání firmě OKNA s.r.o. na skládce 

stavebního materilálu. 

SEKUNDÁRNÍ 

- Okenní rámy a výplně budou rozmístěny zaměstnanci firmy Okna s.r.o. přímo 

na montážní místo a ihned osazeny. 

- Za přesun výplní po objektu stavby je zodpovědná firma Okna s.r.o. Výplně 

budou transportovány bezpečně s ohledem na možné poškození viz pracovní 

postup, v množství nezbytně nutném pro denní montáž. 
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1.2.2. SKLADOVÁNÍ 

- Výplně budou na stavbě skladovány na místě tomu určeném – skládka 

stavebního materiálu. Za koordinaci skladování je zodpovědná firma Okna 

s.r.o. 

- Ze skládky materiálu se budou výplně roznášet na místo montáže, kde bude 

ihned provedena montáž. 

- Skladování výplní na místě montáže bude omezeno jen na nezbytné množství 

výplní, které bude možno být namontováno v den montáže.  Toto bude určeno 

dle harmonogramu a operativního postupu stavby. Výplně, které nebudou 

namontovány, budou přesunuty zpět na skládku stavebního materiálu z důvodu 

možného poškození. 

 

1.3. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Staveniště je situováno v nezastavěném území a je dostupné po asfaltové komunikaci. 

Příjezdová cesta na staveniště je uzpůsobena na dovoz materiálu kamionovou dopravou dle 

technické zprávy. Skladovací plocha je odvodněná se zhutněným štěrkem dle technické 

zprávy ZS. Je umožněno bezpečné otočení dopravních prostředků a manipulaci se zvedacími 

zařízeními. Materiál na stavbě je možno skladovat jen na místě tomu určeném a jen na 

nezbytně nutnou dobu. Je zajištěna trvalá ochrana staveniště vyšším dodavatelem, včetně 

sociálního zázemí. 

 

1.4. PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 

1.4.1. STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 

Předpokladem je ukončení zdících, betonářských a tesařských procesů, včetně střešní 

konstrukce. Okenní výplně a výplň vstupních dveří se bude provádět až po dokončení hrubé 

stavby. Především jde o tyto podmínky: 

- Hotovo kompletní obvodové zdivo 

- Objekt je zastřešen 

- Dokončeny objekty výškové komunikace (schodiště) 
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1.4.2. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

Pracoviště přebírá zodpovědný stavbyvedoucí uvedený v SOD po kontrole otvorů určených 

k osazení výplní.  Jako podklad kontroly slouží projektová dokumentace a kontrola bude 

prováděná se zodpovědnou osobou vyššího dodavatele. Kontrolovat bude stavební 

připravenost, správnou velikost, rovinnost ostění, rovinnost překladů, umístění otvorů a jejich 

čistotu. Místo montáže musí být dostupné pro montážníky a vhodné k uložení výplní v místě 

montáže. 

 

Objednatel a zhotovitel, případně pod-zhotovitelé se navzájem prokazatelně seznámí 

s možnými riziky vyplývající z jejich pracovní činnosti na stavbě. 

 

Zápis o převzetí staveniště se provede do stavebního deníku nebo na samostatný předávací 

protokol P01 a P02. 

 

1.5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Práci budou provádět zaškolení pracovníci firmy Okna s.r.o. 

- Montážní dělník: 3x 

- Pomocník:  3x 

- Mistr:   1x 

Předpokládaná doba osazování dle harmonogramu celkem 5 dní. 

 

OBVODOVÉ VÝPLNĚ 

- 55 obvodových výplní otvorů x směrná pracnost osazení (dle Okna s.r.o.) 2 hod/ks = 

110 NH 

- 3 montážní pracovníci x 8 hod/den = 24 NH/den 

- 106/24 = 4,4 dní to znamená 5 dní. 

 

1.6. STROJNÍ A RUČNÍ MECHANIZACE 

- Ruční příklepové akumulátorové vrtací kladivo 

- Aplikační pistole pro PUR pěnu 

- Prostředky detailního nivelování (vodováha, laser…) 
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- Pomocní dělníci pro sekundární dopravu 

- Pomocné prostředky kladivo, špachtle, šroubováky atd. 

 

1.7. POSLOUPNOST PROVEDENÝCH PRACÍ 

1.7.1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

- Zařízení staveniště 

Zajištění uzamykatelného skladu na nářadí, odběrového místa el. energie 

a sociálního zařízení pro pracovníky. 

- Zaměření okenních otvorů 

Změří se přesné rozměry otvoru, šířka, výška a úhlopříčky. Kontrola 

vodorovných a svislých ploch vodováhou, kontrola nerovností a výstupků. 

- Kontrola dle výkresové dokumentace 

Naměřené hodnoty se zkontrolují dle výkresové dokumentace, provede se 

kontrola osazení XPS vložek. 

- Doprava výplní na staveniště 

Doprava výplní k místu montáže. Výplně jsou dopravovány v původním obalu 

a jako podložky se použije pěnový polystyren. Dopravovat se budou ve svislé 

poloze a zabezpečovat proti překlopení. 

- Montáž lešení, popřípadě bezpečnostních opatření pro práci ve výškách 

Zajištění montážního lešení nebo zdvižné plošiny, a uchycení jistících bodů 

pro zabezpečení pracovníků proti pádu. 

1.7.2. MONTÁŽNÍ PRÁCE 

- Demontáž křídel z rámu 

Demontáž křídel z rámu okna, popřípadě dveřních křídel a jejich bezpečné 

uložení do doby jejich montáže. Jako podložka a opěrná podložka se použije 

pěnový polystyren. 

- Osazení rámu do otvoru 

Před osazením rámu do otvoru se provede montáž ocelových kotevních bodů 

po obvodu rámu ve vzdálenostech á 800 mm a nejdále 150 mm od kraje. Poté 

se provede osazení rámu do otvoru a jeho zajištění proti pohybu. 

- Vypodložení klínky, kontrola nivelety 
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Vypodložení rámu klínky, ustavení do předepsané polohy dle výkresové 

dokumentace a kontrola měřením metrem a vodováhou. 

- Ukotvení okenního rámu 

Provádění definitivního kotvení do ostění. Předvrtávání montážních děr, čištění 

děr, montáž plastové kotvící hmoždinky, zašroubování ocelového vrutu 

do hmoždinky pro její aktivaci a dotáhnutí požadovaným utahovacím 

momentem daným výrobcem kotvy. 

- Vyplnění připojovací spáry 

Před vyplněním připojovací spáry tepelně izolačním materiálem 

polyuretanovou pěnou je potřeba rozepřít rám v polovinách výšky i šířky. 

Tento krok je vhodné dodržet i při použití nízko – expanzní polyuretanové 

pěny. Následné provedení vyplnění připojovací spáry polyuretanovou pěnou. 

- Osazení okenních křídel 

Po vytvrdnutí polyuretanové pěny bude provedenou její seříznutí zároveň 

s plochou rámu ze strany interiéru i exteriéru a následná montáž okenních 

křídel, dveří. 

- Montáž technických pásek 

Montáž technických pásek po obvodu výplně, v interiéru parotěsná páska 

a z exteriéru paro – propustná páska. Pásky musí dokonale přilnout k povrchu 

zdiva i k povrchu okenního rámu. 

- Kontrola montážních prací, předání vyššímu zhotoviteli 

Na konci tohoto procesu bude provedena kontrola funkčnosti veškerých 

otvorových výplní, vizuální kontroly povrchů, kontroly svislosti a okna budou 

opatřena průhlednou ochrannou fólií proti poškození následujícími procesy, 

především omítáním. 

Zápis o předání části díla se provede do stavebního deníku nebo na samostatný 

předávací protokol P01 a P02. Zápis bude podkladem pro vyplacení faktury. 

 

1.8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 

Dodržovat požadavky výrobce jednotlivých prvků, požadavky investora, a to kontrolu 

rovinatosti a funkčnosti. Zápis o kontrole bude proveden do stavebního deníku. Více v Plánu 

jakosti osazování výplní otvorů. 
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Okenní i dveřní křídla se nesmí samovolně otevírat a zavírat, drhnout nebo se zadrhávat 

o podlahu či rám. Dveřní i okenní výplně musí přesně doléhat. Nejsou povoleny žádné 

odchylky. 

 

Nejvyšší povolené geometrické odchylky rozměrů připravených montážních otvorů: 

Pozice Největší povolená odchylka 
Svislost ± 5 mm 
Vodorovnost ± 5 mm 
Velikost otvoru ± 5 mm 

 

1.9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Zaměstnanci jsou při práci povinni používat OOPP, to znamená pracovní oděv, obuv, brýle, 

sluchátka, rukavice, respirátor, ochrannou přilbu, reflexní vestu, osobní nebo kolektivní 

zajištění proti pádu a vhodné nástroje. Stavbyvedoucí prokazatelně zajistí proškolení 

pracovníků firmy Okna s.r.o. 

Rizika a plán BOZP zpracuje bezpečnostní technik zhotovitele. 

 

Podklady 

Zákon č. 309/2006 sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na stavbě. 

Nařízení vlády č. 591/2009 sb. – o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany. 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

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. 
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2. TECHNOLOGICKÝ POSTUP OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ VNITŘNÍCH 

OTVORŮ 

 

Údaje o stavbě 

Název stavby:  Bytový dům na ul. Polní 

Místo stavby:  ul. Polní, p. č. 4708/1, Ostrava 

 

Objednatel 

Stavebník:  Nerychel Ladislav 

Adresa:  Na Výsluní 1282, Ostrava 

 

Zhotovitel 

Obchodní firma: Karel Javorek 

IČ:   240 83229 

Adresa sídla:  Černá 953/13, Praha 3 Smíchov 

 

Subdodavatel 

Obchodní firma Dveře s.r.o. 

IČ:   12345678 

Adresa sídla:  Kunín 106, 724 53 
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2.1. OBECNÉ INFORMACE 

Jedná se o 4 patrový celo-podsklepený bytový dům ze systému POROTHERM s betonovými 

základy C16/20. Obvodové zdivo bude POROTHERM 44 EKO+ Profi, vnitřní nosné zdivo 

POROTHERM 30 Profi a příčky POROTHERM 11,5 Profi, vše na POROTHERM Dry-fix. 

Vnitřní výplně dodá firma DVEŘE s.r.o. Jedná se o dveřní výplně plné jednokřídlé voštinové 

a plné jednokřídlé dřevěné bezpečnostní. Veškeré dveře budou osazovány do ocelových 

zárubní. 

 

SEZNAM VÝPLNÍ OTVORŮ 

Výplně vnitřních otvorů: 

- 10x sklepní dveře obyčejné – voštinové 800/1970 mm (6x pravé, 4x levé) 

z toho 6 do nosné konstrukce a 4 do nenosné konstrukce 

- 24x bytové dveře obyčejné – voštinové  800/1970 mm (12x pravé, 12x levé) 

z toho 6 do nosné konstrukce a 18 do nenosné konstrukce 

- 12x bytové dveře obyčejné – voštinové 700/1970 mm (6x pravé, 6x levé) 

všech 12 do nosné konstrukce 

- 6x bytové vstupní dveře – dřevěné 800/1970 mm (3x pravé, 3x levé) 

všech 6 do nosné konstrukce 

- 1x požární dveře – dřevěné 800/1970 mm, pravé, do nosné konstrukce 

 

2.2. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

2.2.1. DOPRAVA 

PRIMÁRNÍ 

- Výplně otvorů jsou dodávkou firmy Dveře s.r.o. Dodavatel dodá výplně 

dle stanoveného harmonogramu výstavby. Firma Dveře s.r.o. 

je zodpovědná za bezpečné složení výplním na skládce stavebního 

materiálu. 

SEKUNDÁRNÍ 

- Ocelové zárubně budou rozmístěny zaměstnanci firmy Dveře s.r.o. přímo 

na montážní místo a ihned osazeny. 
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- Za přesun výplní po objektu stavby je zodpovědná firma Dveře s.r.o. 

Výplně budou transportovány bezpečně s ohledem na možné poškození  

viz. pracovní postup, v množství nezbytně nutném pro denní montáž. 

2.2.2. SKLADOVÁNÍ 

- Výplně budou na stavbě skladovány na místě tomu určeném – krytá 

skládka stavebního materiálu. Za koordinaci skladování vyjmenovaných 

výplní je zodpovědná firma Okna s.r.o. 

- Ze skládky materiálu se budou výplně roznášet na místo montáže, kde 

bude ihned provedena montáž. 

- Skladování výplní na místě montáže bude omezeno jen na nezbytné 

množství výplní, které bude možno být namontováno v den montáže.  

Toto bude určeno dle harmonogramu a operativního postupu stavby. 

Výplně, které nebudou namontovány, budou přesunuty zpět na skládku 

stavebního materiálu z důvodu možného poškození. 

- Dveřní křídla se na stavbu dodají až v době montáže dle harmonogramu. 

2.3. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Staveniště je situováno v nezastavěném území a je dostupné po asfaltové komunikaci. 

Příjezdová cesta na staveniště je uzpůsobena na dovoz materiálu kamionovou dopravou dle 

technické zprávy. Skladovací plocha je odvodněná se zhutněným štěrkem dle technické 

zprávy ZS. Je umožněno bezpečné otočení dopravních prostředků a manipulaci se zvedacími 

zařízeními. Materiál na stavbě je možno skladovat jen na místě tomu určeném a jen na 

nezbytně nutnou dobu. Je zajištěna trvalá ochrana staveniště vyšším dodavatelem, včetně 

sociálního zázemí 

2.4. PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 

2.4.1. STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 

PRO OSAZOVÁNÍ ZÁRUBNÍ: 

- stavební připravenost úrovně hrubé stavby 

- hotova vodorovná nosná konstrukce daného podlaží 

- je splněna připravenost pro zdění (technologická přestávka betonových 

konstrukcí) 
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- pro osazování do nosných stěn je podmínkou vyzdění nosných zdí včetně 

osazení překladu 

PRO OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ 

- kompletní konečné povrchové úpravy 

- hotovy vnitřní povrchové úpravy 

- hotovy podlahy 

- zabudovány ocelové zárubně 

 

2.4.2. PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 

Pracoviště přebírá zodpovědný stavbyvedoucí uvedený v SOD po kontrole otvorů určených 

k osazení výplní. Jako podklad kontroly slouží projektová dokumentace a kontrola bude 

prováděná se zodpovědnou osobou vyššího dodavatele. Kontrolovat bude stavební 

připravenost, správnou velikost, rovinnost ostění, rovinnost překladů, umístění otvorů a jejich 

čistotu. Místo montáže musí být dostupné pro montážníky a vhodné k uložení výplní v místě 

montáže. 

 

Objednatel a zhotovitel, případně pod-zhotovitelé se navzájem prokazatelně seznámí 

s možnými riziky vyplývající z jejich pracovní činnosti na stavbě. 

 

Zápis o převzetí staveniště se provede do stavebního deníku nebo na samostatný předávací 

protokol P01 a P02. 

 

2.5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Osazování ocelových zárubní do nosných stěn budou provádět pracovníci firmy Dveře s.r.o. 

a obezdívání ocelových zárubní budou provádět pracovníci zdící danou konstrukci pod 

dohledem stavbyvedoucího dle technologického postupu. 

Montážní práce osazování dveřních křídel budou provádět zaškolení pracovníci firmy Dveře 

s.r.o. 

- Montážní dělník 3x 

- Pomocník  1x 
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OBVODOVÉ VÝPLNĚ 

- 54 vnitřních výplní otvorů x směrná pracnost osazení (dle Dveře s.r.o.) 0,4 hod/ks = 

21,6 NH 

- 3 montážní pracovníci x 8 hod/den = 24 NH/den 

- 21,6/24 = 0,9 dní tj. cca 1 den 

 

Předpokládaná doba zdění podlaží (1S, 1NP, 2NP nebo 3NP) je 5 dní na patro, z toho 

osazování a příprava pro obezdívání 1 den dohromady. 

Doba montáže ocelových zárubní do nosných stěn dle harmonogramu je 1 den. 

Doba montáže dveřních křídel dle harmonogramu je 1 den. 

 

Celkem budou osazovací práce probíhat 3 dny. 

 

2.6. STROJNÍ A RUČNÍ MECHANIZACE 

PRO OSAZOVÁNÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ DO NOSNÝCH STĚN 

- Ruční příklepové akumulátorové vrtací kladivo 

- Aplikační pistole pro PUR pěnu 

- Prostředky detailního nivelování (vodováha, laser…) 

- Pomocní dělníci pro sekundární dopravu 

- Pomocné prostředky kladivo, špachtle, šroubováky atd. 

- Dřevěné rozpěry (proti vyboulení) 

 

PRO OSAZOVÁNÍOCELOVÝCHZÁRUBNÍDONOSNÝCHSTĚN 

- základní zednické náčiní – zednická lžíce a špachtle 

- prostředky detailního nivelování (vodováha, laser…) 

- pomocné prostředky kladivo, špachtle, šroubováky atd. 

 

PRO MONTÁŽ DVEŘNÍCH KŘÍDEL 

- pomocné prostředky kladivo, špachtle, šroubováky atd. 

- prostředky detailního nivelování (vodováha, laser…) 
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2.7. PRACOVNÍ POSTUP 

2.7.1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

- Zařízení staveniště 

Bude zajištěn uzamykatelný sklad na nářadí, odběrové místo elektrické energie 

a sociální zařízení pro pracovníky. 

- Zaměření stávajících otvorů 

Změří se přesné rozměry otvoru, šířka, výška a úhlopříčky. Provede se kontrola 

vodorovných a svislých ploch vodováhou, kontrola nerovností, výstupků 

a poškození. 

- Kontrola dle výkresové dokumentace 

Naměřené hodnoty se zkontrolují dle výkresové dokumentace. 

- Doprava výplní na staveniště 

Výplně budou dopraveny až k místu montáže a budou dopravovány 

v původním obalu a jako podložky se použije pěnový polystyren. Dopravovat 

se budou ve svislé poloze a budou se zabezpečovat proti překlopení. 

2.7.2. OSAZOVÁNÍ ZÁRUBNÍ 

VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ OSAZOVÁNÍM ZÁRUBNÍ DO PŘÍČKY 

- Vyměření pozice, stabilizace, výškové osazení 

Pro osazování (obezdívání) ocelových zárubní do nenosných konstrukcí 

se provede vyměření pozice pomocí měřících nástrojů a ustavení pomocí 

6 stabilizačních prvků. Například dřevěné prkna, dvě na každou stranu 

upevněné k zárubni na budoucím nadpraží a u podlahy, proti posunutí. Výška 

zárubně od hrubé výšky stropní konstrukce se určí dle projektu pomocí vztažné 

výškové rysky ocelových zárubní, umístěnou u zapadacího otvoru. Výškově 

se usadí pomocí dvou klínů. 

- Obezdívání, rozpěry, průběžná kontrola 

Poté se bude zdít nenosná konstrukce a postupně obezdívat ocelová zárubeň 

současně s úplným vyplňováním vnitřního prostoru zárubně maltou 

a vkládáním přivařených pásků mezi cihelné tvárnice při zdění. Během tohoto 

procesu se bude kontrolovat výšková a tvarová poloha zárubně a ta se bude 

případně opravovat. Během vyplňování vnitřního prostoru zárubně maltou 
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může dojít k vyboulení zárubně, proto se vloží do 1/3 a 2/3 výšky rozpírací 

vložky, například dřevěné prkno. 

- Závěrečná kontrola 

Ocelová zárubeň je osazena až po vytvrzení výplňové malty, dozdění nenosné 

konstrukce, osazení překladu do maltového lože a následné kontrole svislé 

a vodorovné polohy, včetně vyboulení a výškového osazení. 

Zápis o předání části díla se provede do stavebního deníku nebo na samostatný 

předávací protokol P01 a P02. Zápis bude podkladem pro vyplacení faktury. 

VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ OSAZOVÁNÍ ZÁRUBNÍ DO NOSNÉ STĚNY 

- Kontrola 

Pro osazování ocelových zárubní do nosných stěn se změří přesné rozměry 

otvoru (kontrola), dle projektu, pomocí metru či laserového měřícího přístroje, 

změří se úhlopříčky (pro pravý úhel) a šířka s výškou otvoru. Změří se šířka 

otvoru u překladu a u podlahy. 

- Vyměřování, příprava otvoru 

Výška zárubně od hrubé výšky stropní konstrukce se určí dle projektu pomocí 

vztažné výškové rysky ocelových zárubní, umístěnou u zapadacího otvoru. 

Vyměří se přesné polohy kotev, vyvrtají se požadované otvory a vloží se 

do nich plastové části kotev. 

- Vložení, stabilizace 

Poté se daná zárubeň vloží do připraveného otvoru a polohově usadí pomocí 

klínků. 

- Upevnění kotvením 

Přes zárubeň se namontují ocelové šrouby a před jejich dotažením se mezi 

ocelové přivařené kotvící plechy a ostění vloží vymezovací podložky z důvodu 

zamezení prohnutí rámu. Poté se provede dotažení kotvy na požadovaný 

moment. 

- Výplň rámu, rozpěry 

Přes montážní otvory se provede vyplnění vnitřního prostoru zárubně pomocí 

nízko-expanzní polyuretanové pěny. POZOR! U požárních dveří se zárubeň 

vyplní cementovou maltou pomoci kuželového aplikátoru. Proti vyboulení 

vlivem roztažnosti i nízko-expanzní PUR pěny se vloží do třetin dřevěné 

rozpěrky stejné šířky jako je montážní rozpěrka u podlahy. 
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- Závěrečná kontrola, předání vyššímu zhotoviteli 

Ocelová zárubeň je osazena až po vytvrzení polyuretanové pěny a následné 

kontrole svislé a vodorovné polohy, včetně vyboulení a výškové polohy. 

Zápis o předání části díla se provede do stavebního deníku nebo na samostatný 

předávací protokol P01 a P02. Zápis bude podkladem pro vyplacení faktury. 

2.7.3. OSAZOVÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL 

- Doprava, kontrola, těsnění 

Dveřní výplně budou dopraveny na místo montáže, bude zkontrolována jejich 

přímost v obou směrech, zdali nejsou prohnuté či zkroucené. Do připravené 

a vyčištěné drážky ocelových zárubní se vloží příslušné těsnění. 

- Montáž vybavení křídel 

Poté budou zavěšeny na ocelové závěsy a bude do nich namontován příslušný 

zadlabávací zámek pro vnitřní bytové vložky klasický FAB 5210, pro sklepní 

a vstupní bytové vložky FAB 9600 s cylindrickou vložkou. Jako poslední 

se namontuje dveřní klika. 

- Závěrečná kontrola, předání vyššímu zhotoviteli 

Dveře budou osazeny tak, aby se samovolně neotevíraly a nezavíraly, nesmí 

drhnout nebo se zadrhávat o podlahu. Dveřní výplně musí přesně doléhat 

na těsnění. 

Zápis o předání části díla se provede do stavebního deníku nebo na samostatný 

předávací protokol P01 a P02. Zápis bude podkladem pro vyplacení faktury. 

2.8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 

Dodržovat požadavky výrobce jednotlivých prvků, požadavky investora, a to kontrolu 

funkčnosti, vyvarovat se drhnutí, samovolnému otevírání či zavírání, nedovírání, nedoléhání 

dveřního křídla až k těsnění na rámu. Zápis o kontrole bude proveden do stavebního deníku. 

Více v Plánu jakosti osazování výplní otvorů. 

Hlavním požadavkem však bude, že dveřní výplně se nesmí samovolně otevírat a zavírat, 

drhnout nebo se zadrhávat o podlahu. Dveřní výplně musí přesně doléhat. 
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Nejvyšší povolené geometrické odchylky pro ocelové zárubně: 

Výšková tolerance ± 3 mm 
Svislost ± 2 mm 
Vodorovnost ± 2 mm 
Vyboulení ± 0 mm 

 

Nejvyšší povolené geometrické odchylky pro dveřní výplně: 

Zkroucení ± 1 mm 
Podélný průhyb ± 1 mm 
Příčný průhyb ± 1 mm 

 

2.9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Zaměstnanci jsou při práci povinni používat OOPP, to znamená pracovní oděv, obuv, brýle, 

sluchátka, rukavice, respirátor, ochrannou přilbu, reflexní vestu a vhodné nástroje. 

Stavbyvedoucí prokazatelně zajistí proškolení pracovníků firmy Dveře s.r.o. 

Rizika a plán BOZP zpracuje bezpečnostní technik zhotovitele. 

 

Podklady: 

Zákon č. 309/2006 sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na stavbě. 

Nařízení vlády č. 591/2009 sb. – o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany. 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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3. PŘÍLOHY 

3.1. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ DETAILU STYKU OKNA SE 

STĚNOU 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   STYK OKNA A STĚNY                        
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,653 
       Požadavek platí pro posouzení výplně otvoru (okno, dveře). 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   1,000 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 100% (kritérium vyloučení povrchové kondenzace). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů 
programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a 
normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Obr. 01 – Průběh teplotního pole 
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Obr. 02 – Izotermy 
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Obr. 03 – Rozložení relativní vlhkosti 
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3.2. NABÍDKOVÝ LIST OBVODOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ 
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3.3. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR         

Stavba:   Bytový dům na ul. Polní         

Objekt:   Bytový dům na ul. Polní   
JKSO:   803 
56     

                

          Zpracoval:   Karel Javorek   

          Datum:       5.5.2014   
                

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena 
celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

  
HSV Práce a dodávky HSV    

   
16 338,00 

  
6 

Úpravy povrchů, podlahy a 
osazování výplní    

   
16 338,00 

137 011 642942111 
Osazování zárubní nebo rámů 
dveřních kovových do 2,5 m2 na MC    kus 22,000 194,00 4 268,00 

138 011 642942611 

Osazování zárubní nebo rámů 
dveřních kovových do 2,5 m2 na 
montážní pěnu    kus 30,000 310,00 9 300,00 

139 011 642945111 

Osazování protipožárních nebo 
protiplynových zárubní dveří 
jednokřídlových do 2,5 m2    kus 1,000 2 770,00 2 770,00 

  
PSV Práce a dodávky PSV    

   
721 160,08 

  
766 Konstrukce truhlářské    

   
721 160,08 

47 766 766621011 
Montáž oken výšky do 1,5m s rámem 
do zdiva    m2 117,450 425,00 49 916,25 

      2,0*0,75*4      6,000     

      1,5*0,75*4      4,500     

      2,0*1,5*4      12,000     

      1,5*1,5*10      22,500     

      1,5*1,15*1      1,725     

      2,0*1,5*4      12,000     

      1,5*1,5*10      22,500     

      1,5*1,15*1      1,725     

      2,0*1,5*4      12,000     

      1,5*1,5*10      22,500     

48 611 611400290 
okno dřevěné dvoukřídlé otvíravé 
+otvíravé a vyklápěcí 150 x 150 cm    kus 30,000 8 325,00 249 750,00 

      10      10,000     

      10      10,000     

      10      10,000     

50 611 611400280 
okno dřevěné dvoukřídlé otvíravé 
+otvíravé a vyklápěcí 150 x 115 cm    kus 2,000 6 900,00 13 800,00 

      1      1,000     

      1      1,000     

49 611 611400310 
okno dřevěné dvoukřídlé otvíravé 
+otvíravé a vyklápěcí 200 x 150 cm    kus 12,000 11 200,00 134 400,00 

      4      4,000     

      4      4,000     

      4      4,000     

51 611 611400270 
okno dřevěné dvoukřídlé otvíravé 
+otvíravé a vyklápěcí 150 x 75 cm    kus 8,000 4 163,00 33 304,00 

      8      8,000     
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52 611 611400300 
okno dřevěné dvoukřídlé otvíravé 
+otvíravé a vyklápěcí 200 x 75 cm    kus 4,000 5 550,00 22 200,00 

      4      4,000     

53 766 766641141 

Montáž vstupních dveří  1křídlových s 
pevnými bočními díly včetně rámu do 
zdiva    kus 1,000 3 500,00 3 500,00 

      "1S"            

      1      1,000     

54 611 611309180R 
Dveře vstupní Vysot Omega 
2500x2150mm    ks 1,000 35 200,00 35 200,00 

      "1S"            

      1      1,000     

69 766 766660001 

Montáž dveřních křídel otvíravých 
1křídlových š do 0,8 m do ocelové 
zárubně    kus 53,000 479,00 25 387,00 

      53      53,000     

134 553 553311430 
zárubeň ocelová pro běžné zdění ZHt 
145 800 L/P    kus 22,000 864,00 19 008,00 

135 553 553315220 zárubeň ocelová ZBt 100 800 L/P    kus 19,000 2 240,00 42 560,00 

      19      19,000     

136 553 553315210 zárubeň ocelová ZBt 100 700 L/P    kus 12,000 739,00 8 868,00 

70 611 611600510 
dveře voštinové vnitřní hladké plné 
1křídlové 70x197    kus 12,000 852,00 10 224,00 

      4      4,000     

      4      4,000     

      4      4,000     

71 611 611600520 
dveře voštinové vnitřní hladké plné 
1křídlové 80x197    kus 34,000 885,00 30 090,00 

      34      34,000     

132 611 611731200 
dveře dřevěné bytové plné palubkové 
model B 80x197 cm    kus 6,000 5 790,00 34 740,00 

      "1NP 3x"            

      2*3      6,000     

133 611 611822590 
protipožární pro dveře 1křídlové 
80x197 cm    kus 1,000 4 980,00 4 980,00 

123 766 998766102 
Přesun hmot tonážní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 12 m    t 4,237 763,00 3 232,83 

   
Celkem    

   
737 498,08 
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4. ZÁVĚR 

Ze zpracované bakalářské práce na téma Řešení výplní otvorů v zadané budově vyplývá, že 

nejvyšší náklady, včetně pracnosti jsou spojené s obvodovými výplněmi, s kterými je svázán 

největší počet požadavků na jejich vlastnosti. Z nabídkového listu viz. 3.2 vyplývá, že 

náklady na montáž jsou stejné pro okno s izolačním dvojsklem i pro okno s izolačním 

trojsklem, totéž platí i pro obvodové vstupní dveře. V účelně zvolených typech obvodových 

výplní se podstatnou měrou odráží budoucí náklady na provoz budovy a tepelné pohody jejich 

budoucích uživatelů. Proto je důležité si spočítat vložené investice s ohledem na jejich 

návratnost.  
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