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Anotace 

 

Předmětem bakalářská práce je vypracování technologického předpisu hrubé stavby domu       

s pečovatelskou službou v 1. NP, jehož cílem je stanovit a popsat obecná pravidla při zdění 

svislých konstrukcí a při provádění stropních konstrukcí. Součástí je také vytvoření 

projektové dokumentace pro stavební povolení a zařízení staveniště, rozpočtu a časového 

plánu pro provádění hrubé stavby. Rozpočet a časový plán se zabývá pouze 1.NP. Bakalářská 

práce má 44 stran. 

 

Stavba má obdélníkový tvar a je navržena ze systému POROTHERM. Je čtyřpodlažní, 

přičemž tři podlaží jsou nadzemní a jedno podzemní. Uvnitř je rozdělena na dvě samostatné 

části, které spolu nejsou vnitřně propojené a každá má svůj vlastní hlavní vchod. 

Jednoplášťová plochá střecha stavby je odvodněna dovnitř dispozice. 

 

Klíčová slova 

 

Bakalářská práce, dům s pečovatelskou službou, technologický předpis, hrubá stavba, systém 

POROTHERM 

  



 

Abstract 

 

The subject of this bachelor thesis is to develop technological regulation of construction site 

of nursing home on the 1st floor, which aims to identify and describe general rules when 

walling vertical structures and the implementing ceiling structures. It also includes               

the creation of project documentation for building permission, building site equipment         

and itemized budget with the time schedule for implementation of the construction sitein 1st 

floor. The bachelor thesis has 44 pages. 

 

The building has a rectangular shape and is designed from the system POROTHERM. It is     

a four floor, three floors are above ground and one underground. Inside is divided into two 

separate parts, which are not internally connected together and each has its own main 

entrance. Single casing flat roof of the building is drained into the disposition.  
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Seznam použitého značení 

 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČSN česká technická norma 

ČSN EN evropská norma 

EPS pěnový (expandovaný) polystyrén 

NP nadzemní podlaží 

PE polyethylen 

PUK polyuretan kaučuk 

P+D spojení na pero a drážku 

SBS styren butadien styren 

XPS vytlačovaný (extrudovaný) polystyrén 

TDI technický dozor investora 

ŽB železobeton 

atd. a tak dále 

cca přibližně 

č. číslo 

l litr 

max. maximálně 

ml mililitr 

mm milimetr 

m metr 

m2 metr čtvereční 

m3 metr krychlový 

např. například 

kg kilogram 

ks kus 

kW kilowatt 

obr. obrázek 

s sekunda 

tl. tloušťka 

°C stupně Celsia  
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1. Úvod 

 

 

 Bakalářská práce se zabývá technologickým předpisem hrubé stavby domu                  

s pečovatelskou službou v 1. NP, konkrétně zděním svislých konstrukcí a zhotovením 

konstrukcí stropu. Podkladem pro vypracování je projektová dokumentace pro stavební 

povolení, která obsahuje technickou zprávu a výkresovou část.  Technologický předpis tvoří 

technologickou část bakalářské práce stejně jako položkový rozpočet a časový plán              

pro provádění hrubé stavby v 1.NP. 

 

 Dům s pečovatelskou službou je určen pro seniory, kteří potřebují pomoct se 

zajištěním některých potřeb nebo péči jiné osoby a nemohou jim to poskytnout rodinní 

příslušníci. Pečovatelské služby nejsou poskytovány nepřetržitě. Zahrnují např. dodání, 

přípravu a podávání jídla, nákupy, pomoc při osobní hygieně, úklid bytu a praní.                

Mezi obyvatelem domu s pečovatelskou službou a poskytovatelem těchto služeb je uzavřena 

smlouva, kterou obě stravy stvrdí podpisem. V této smlouvě jsou popsány poskytované služby 

a čas poskytování služeb. Byty jsou ve vlastnictví města, které o nich samo rozhoduje 

(přiděluje byty). Město s obyvateli jednotlivých bytů uzavírá běžnou nájemní smlouvu. [22] 

 

 Stavba má obdélníkový tvar je navržena ze systému POROTHERM. Je čtyřpodlažní, 

přičemž tři podlaží jsou nadzemní a jedno podzemní. Uvnitř je rozdělena na dvě samostatné 

části, které spolu nejsou vnitřně propojené a každá má svůj vlastní hlavní vchod. 

Jednoplášťová plochá střecha stavby je odvodněna dovnitř dispozice. 
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2. Technická zpráva [1] 

 

 

2.1 Architektonicko stavební řešení 

 

 Jedná se o novostavbu o čtyřech podlažích, přičemž jedno podlaží se nachází               

v podzemním prostoru (suterén) a 3 jsou nadzemní. Všechny podlaží jsou spolu spojeny 

monolitickým schodištěm a hydraulickým výtahem. Stavba je uvnitř rozdělena na dvě 

samostatné části, které spolu nejsou vnitřně propojené a každá má svůj vlastní hlavní vstup. 

Každá z nich je dále dělena na část ubytovací a část služeb. Část služeb se nachází v prvním 

nadzemním podlaží a zahrnuje prostor pro lékařské vyšetření, prostor pro sestru, čekárnu, 

sociální zařízení a sklady, které se nachází jak v prvním nadzemním podlaží, tak v suterénu.  

V ubytovací části se nachází 10 bytů, které mají předsíň, koupelnu s vanou a WC, kuchyňský 

kout a jeden až dva pokoje. Ke každému bytu je přidělen jeden sklep. V suterénu se kromě 

těchto sklepů nachází technické místnosti, prádelna a již zmiňovaný sklad pro část služeb. 

Hlavní vstupy jsou situovány z jihovýchodní strany objektu z ulice V. Poláka. 

 

 Stavba je navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo        

k úrazu jakékoli charakteru. Při provádění a užívání staveb nebude ohrožena bezpečnost 

provozu na pozemních komunikacích. Větrání objektu je zajištěno přirozeně pomocí oken, 

avšak v některých místnostech (koupelny a WC, sklepy č. 2, sklepy č. 4 a technické místnosti) 

je nutné nuceného větrání (přes stoupačky).    

 

 Z urbanistického hlediska se pozemek, na kterém je stavba umístěna, nachází na okraji 

města Nový Jičín. Oblast není hustě zastavěná a nebývá zde hustý provoz. Centrum města, 

Masarykovo náměstí, se nachází 1,5 km od stavby. 

 

2.2 Stavebně konstrukční řešení 

 

 Celá stavba je rozdělena na dvě samostatné stejně velké části. Tato část technické 

zprávy popisuje jen jednu část stejně, jako výkresová dokumentace. 
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1. Výkopy 

 Je provedeno sejmutí ornice o tl. 300 mm. Většina sejmuté ornice je uskladněna        

na staveništi pro pozdější použití. Výkopy budou prováděny strojně, ale začištění rýh se 

provede ručně. Stěny výkopu jsou proti sesunutí zajištěny svahováním ve sklonu 1:0,5. 

Přebytečná zemina je odvezena na skládku.  

 

2. Základy 

 Stavba je založena na základových pásech z prostého betonu C16/20, který bude 

hutněný vibrováním. Základové pásy šířky 740 mm pod obvodovými zdmi a základové pásy 

600 mm pod vnitřními nosnými stěnami tl. 300 mm mají hloubku 800 mm. Jsou betonovány 

od výškové úrovně 3,920. Hloubka základového pásu šířky 560 mm pod schodišťovým 

ramenem je 500mm. Je betonovaný od výškové úrovně 3,620. Podkladní beton (C 16/20) je 

vyztužený KARI sítí a nanesen ve vrstvě o mocnosti 160 mm od úrovně 3,280. Pod úroveň 

podkladního betonu a základových pásů zasahuje dojezd výtahu. Je tvořen betonem C 16/20  

a výztuží. Po celém obvodě má šířku 390 mm. Nejnižší bod dojezdu výtahu je v úrovni 

4,310. Stěny dojezdu výtahu končí v úrovni 3,120 stejně jako zbytek základů. Výšková 

úroveň ±0,000 je shodná s výškou 300,020 m nad mořem. Veškerá výztuž je navržena 

statickým výpočtem, který není součástí této bakalářské práce. 

 

3. Hydroizolace spodní stavby 

 Pro hydroizolaci spodní stavby proti zemní vlhkosti, gravitační a tlakové vodě je 

použit asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, který se na podklad celoplošně 

natavuje. [2] Napojení vodorovné a svislé hydroizolace je řešeno pomocí zpětného spoje. 

Svislá hydroizolace spodní stavby je vytažena 300 mm nad terén a je chráněna fólií DELTA

TERRAXX, která plní kromě funkce ochranné také funkci drenážní. [3] 

 

4. Drenáž  

 Drenážní systém odvádí prosakující vodu, aby jejím vlivem nedocházelo ke vzniku 

tlakového namáhání. Skládá se z plošné drenáže, kterou tvoří již zmíněná fólie DELTA

TERRAXX, a z drenážního potrubí (DN 125) ve spádu 0,5 cm/m, které vede kolem stavby. 

Fólie DELTA TERRAXX je umístěna na svislých stěnách spodní stavby, které jsou               

v kontaktu se zeminou. Spodní hrana fólie je ukončena u základů s přesahem 300 mm,     

který je ukončen ve filtračním štěrkopískovém obsypu (8/16 mm) drenážního potrubí. 

Štěrkopískový obsyp je obalen filtrační tkaninou DELTA. V místech, kde drenážní potrubí 
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mění svůj směr (roh budovy), jsou umístěny čistící a kontrolní šachty o průměru 300 mm. 

Voda z drenáže se odvádí do dešťové kanalizace. [4] 

 

5. Svislé konstrukce 

 Pro zdění obvodových nosných stěn jsou použity cihly POROTHERM 44 EKO+ Profi 

s doplňkovými cihlami. Vnitřní nosné zdivo, které tvoří obezdění výtahové šachty, je zděno   

z cihel POROTHERM 24 P+D. Další vnitřní nosné zdi jsou ze zdiva POROTHERM 30 P+D 

a z akustického zdiva POROTHERM 30 AKU P+D. Cihly POROTHERM 30 P+D jsou 

použity v suterénu budovy a cihly POROTHERM 30 AKU P+D v ostatních nadzemních 

podlažích. Všechny nosné příčky jsou zděny z cihel POROTHERM 11,5 P+N. Všechny 

vnitřní cihly se zdí na maltu vápenocementovou CEMIX. Zdivo pro vnější nosné zdi se 

provádí na maltu pro tenké spáry POROTHERM profi. Obvodové stěny jsou navrženy         

ve výškovém i půdorysném modulu 250 mm. Díky správnému návrhu a používání 

doplňkových cihel není nutně při zdění obvodového pláště řezat cihly. Sestavy překladů jsou 

navrženy podle světlé šířky otvorů a podle tloušťky zdi, v které bude sestava umístěna. Popis 

všech sestav, jejich umístění i uložení, je uveden ve výkresové dokumentaci. V sestavách jsou 

použity překlady 7 a 11,5 POROTHERM. [5] 

 

6. Stropní konstrukce 

 Stropní konstrukce je tvořena v systému POROTHERM. Její tloušťka je 250 mm        

a skládá se z věncovek VT 8, EPS tl. 120 mm, MIAKO vložek, nosníků POT, výztuže            

a betonu C 20/25 tl. 60 mm. Nad nosnými zdmi jsou umístěny ztužující žebra. Světlé rozpětí 

pro ukládání nosníků je 5975 mm, 6450 mm a 6500 mm. Při světlém rozpětí 6450 mm a 6500 

mm bude asi v půlce délky nosníku zhotoveno ztužující žebro. Pod toto ztužující žebro se 

ukládají snížené vložky MIAKO. Tyto vložky se využívají i při řešení prostupů, kde je nad ně 

umístěn válcovaný profil. Veškerá výztuž je navržena statickým výpočtem, který není 

součástí této bakalářské práce. [5] 

 

7. Povrchová úprava stěn a stropů 

 Povrch obvodových stěn tl. 440 mm je z vnější strany tvořen tenkovrstvou omítkou 

BAUMIT NANOPORTOP (škrábaná struktura 1,5 mm, odstín 0202 a 0208). Do výšky 550 

od terénu je po celém obvodu stavby vytvořen sokl z mosaikové omítky BAUMIT 

MOSAIKTOP. Z vnitřní strany je na zdivo nanesena jednovrstvá vápenocementová omítka 

POROTHERM UNIVERSAL o tl. 10 mm. Na tu je nanesena univerzální penetrace 
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PRIMALEX a dva nátěry bílou barvou PRIMALEX STANDARD. Stejné materiály,        

které tvoří povrchovou úpravu obvodových stěn z jejich vnitřní strany, jsou také naneseny      

z obou stran vnitřních stěn tl. 300 mm a 115 mm (s výjimkou míst, kde je stěna obložena 

keramickým obkladem), na spodní straně nosné stropní konstrukce a z vnější strany obezdění 

výtahu tl. 240 mm. Na vnitřní stranu obezdění výtahu se žádné další vrstvy nenanáší.  

 

 Keramickým obkladem jsou obloženy stěny v koupelnách do výšky 2 m a prostory     

v kuchyňských koutech od 0,6 m do 0,85 m, které jsou mezi pracovní plochou kuchyňské 

linky a horními skříňkami. Jsou použity obklady RAKO (WAA1N000) ve formátu 200x200 

mm. Obklady budou lepeny přímo na zdivo. Spáry budou provedeny spárovací cementovou 

hmotou vhodné barvy. 

 

8. Podlahy 

 V místnostech jsou použity různé skladby podlah. Jejich rozmístění je patrné               

z výkresové dokumentace. Nášlapná vrstva podlah je tvořena buď dlažbou RAKO,           

nebo laminátovou plovoucí podlahou EGGER FLOORLINE. Všechny spáry mezi 

keramickou dlažbou jsou provedeny spárovací cementovou hmotou vhodné barvy. V suterénu 

je dlažba RAKO provedena včetně keramického soklu výšky 80 mm. 

 

Skladba S1 (shora dolů) [6]: 

dlažba RAKO (série RANDOM DAK26676) 10 mm 

lepící tmel  6 mm 

penetrace   

roznášecí betonová mazanina C 20/25 50 mm 

separační PE fólie DEKSEPAR 0,2 mm 

tepelná izolace DEKPERIMER SD 120 mm 

ochranná betonová mazanina C 20/25 60 mm 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 mm 

penetrační asfaltová emulze DEKPRIMER  
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Skladba S2 (shora dolů) [6]: 

dlažba RAKO (série ANDALUSIA DAR35111) 10 mm 

lepící tmel  6 mm 

ochranná hydroizolační hmota 2 mm 

penetrace   

roznášecí betonová mazanina C 20/25 50 mm 

tepelná izolace RIGIFLOOR 4000 50 mm 

 

Skladba S3 (shora dolů) [6]: 

dlažba RAKO (série RANDOM DAK26676) 10 mm 

lepící tmel  6 mm 

penetrace   

roznášecí betonová mazanina C 20/25 50 mm 

separační PE fólie DEKSEPAR 0,2 mm 

tepelná izolace RIGIFLOOR 4000 50 mm 

 

Skladba S4 (shora dolů) [6]: 

laminátová plovoucí podlaha EGGER FLOORLINE  

(série SOLUTION 31 H2633) 10 mm 

tlumící podložka  5 mm 

separační PE fólie DEKSEPAR 0,2 mm 

roznášecí betonová mazanina C 20/25 50 mm 

separační PE fólie DEKSEPAR 0,2 mm 

tepelná izolace RIGIFLOOR 4000 50 mm 

 

Skladba S5 (shora dolů) [6]: 

dlažba RAKO (série RANDOM DAK26676) 10 mm 

lepící tmel  6 mm 

penetrace   
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9. Výplně otvorů 

 Umístění, rozměry a počet výplní otvorů je patrný z výkresové dokumentace. 

 

 Veškerá okna jsou plastová sedmikomorová s izolačním dvojsklem. Barva oken je      

z exteriéru i interiéru bílá. V obytných místnostech jsou navržena okna dvoudílná se 

sloupkem (otevíravé vlevo, otevíravé a sklápěcí vpravo) a ve schodišťovém prostoru               

a podzemním podlaží jednodílná sklopná.  

 

 Dveře uvnitř bytů jsou navrženy dřevěné v dekoru ořechu. Vchod do bytu je 

zabezpečen dřevěnými dveřmi s kovovým jádrem (bezpečnostní dveře). Na straně směřující 

do chodby má jejich povrch bílou barvu a na straně druhé povrch barevně odpovídá zbylým 

dveřím v bytě. 

 

 Vchodové dveře do budovy jsou plastové jednodílné s bočním dílem a s cylindrickým 

zámkem FAB. Boční díl je neotevíravý. Zvenčí i zevnitř je klika. Mají stejnou barvu jako 

použitá okna. Vchodové dveře vedou na chodbu, na jejímž konci jsou dvoukřídlé vstupní 

dveře. Jsou bílé a opatřené cylindrickým zámkem FAB stejně jako dveře vchodové. Na straně 

směřující do chodby jsou opatřeny koulí a na druhé straně klikou. 

 

 10. Schodiště a výtahy 

 Jednotlivá podlaží jsou mezi sebou spojená hydraulickým výtahem s nepřímým 

hydraulickým pohonem a monolitickým levotočivým dvouramenným schodištěm. Výtahová 

šachta je obezděna (viz bod č. 5. Svislé konstrukce) a nachází se v prostoru zrcadla schodiště. 

Strojovna výtahu (hydraulická centrála, rozvaděč ovládající výtah) je umístěna v technické 

místnosti (S01 viz výkresová dokumentace), která je umístěna v suterénu poblíž výtahu. [7] 

Podesty a mezipodesty jsou tvořeny stejně jako stropní konstrukce ze systému 

POROTHERM. Stropní nosníky jsou uloženy na nosných zdech tl. 300 mm, které vymezují 

schodišťový prostor. Na mezipodesty a podesty navazují schodišťová ramena, které jsou celé 

tvořeny betonem C 20/25 a výztuží, která je opět navržena statickým výpočtem (není součástí 

bakalářské práce). Zábradlí z nerezové oceli je kotveno k obezdění výtahové šachty ve výšce 

1 m od hrany stupňů. Na stupnice i podstupnice železobetonových stupňů se lepí dlažba 

RAKO (série RANDOM DAK26676). 
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11. Vytápění  

 Vytápění objektu bylo zvoleno formou elektrických radiátorů umístěných pod okny. 

Tímto vytápěním je zajištěno: 

 

snížení přenosu hluku mezi místnostmi  

optimalizace regulace teplot v jednotlivých místnostech (rychlost reakce na pokles 

teploty, programovatelné snížení teplot na noc, nezávislé topení v každé místnosti 

zvlášť). 

minimalizace rizika výpadku centrálního topení 

prodloužení periody kontrol a snížení s ní spojených nákladů 

odstranění potřeby plynové přípojky, prostoru kotelny a komínového systému [8] 

 

12. Střecha 

 Jedná se o střechu plochou, která je ohraničena atikou a odvodněná dovnitř dispozice 

čtyřmi svody. Je řešena metodou různého spádu, čímž se zajistí, že střešní plášť bude na atiku 

napojen ve stejné výškové úrovni. Požadovaný sklon je docílen spádovými klíny EPS. 

Asfaltové pásy, které tvoří povlakovou krytinu, jsou vytaženy pod oplechování atiky. 

Oplechování atiky je vyrobeno z lakovaného hliníkového plechu (barva RAL 7016). 

 

Skladba S6 (shora dolů) [9]: 

ELASTEK 50 SPECOAL DEKOR 5,2 mm 

GLASTEK 30 STICKER PLUS 3 mm 

EPS  260 460 mm 

lepidlo PUK (INSTA STICK)  

GLASTEK AL 40 MINERAL 4 mm 

penetrační asfaltová emulze DEKPRIMER  

nosná stropní konstrukce POROTHERM 250 mm 

jednovrstvá vápenocementová omítka POROTHERM UNIVESSAL  10 mm 

penetrace univerzální PRIMALEX  

malba PRIMALEX STANDARD BÍLÝ 1 mm 
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 13. Zpevněné plochy 

 Kolem domu je okapový chodník, který tvoří betonové dlaždice o rozměrech 

500x500x50 mm. Na jihovýchodmí straně je navržen chodník a prostor pro venkovní 

posezení. Tyto zpevněné plochy jsou provedeny z dlažby BEST PERSINO (COLORMIX 

TABASCO) a ohraničeny betonovým obrubníkem stejné barvy šířky 80 mm.  

 

 14. Anglické dvorky 

 Pro stavbu budou použity anglické dvorky MEA MULTINORM STANDARD            

o rozměrech 2000x1500x700 mm, který je vyroben ze sklolaminátového polyesteru.              

K anglickým dvorkům je pořízeno i následující příslušenství: lisovaný rošt s ochranou hran 

(oka 30x30 mm), černá odvodňovací přípojka se sítkem a sada pro upevnění anglického 

dvorku. [10] 

 

2.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 

 Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

2.4 Technika prostředí staveb 

 

 Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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3. Technické zpráva zařízení staveniště pro provádění hrubé 

stavby [1] 

 

 

3.1 Identifikační údaje 

 
údaje o stavbě 

 Název stavby: Dům s pečovatelskou službou 

 Místo stavby: Pod Skalkou 2248/8, 74101 Nový Jičín, katastrální území Nový Jičín

   Horní Předměstí, parcelní číslo 509/20 

 Předmět projektové dokumentace: Projekt pro stavební povolení 

 

údaje o objednateli 

 město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín 

 

údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 Lucie Hadidová, Hukovice 57, 742 13 Studénka 3 

 

3.2 Popis staveniště 

 

 Staveniště se nachází na parcele v katastrálním území Nový Jičín Horní předměstí 

[707431]. Jedná se o parcelu č. 509/20 o výměře 1250 m2. Se souhlasem majitele bude        

pro zařízení staveniště využita i sousední parcela č. 509/19 v katastrálním území Nový Jičín

Horní předměstí [707431]. Po celém obvodu staveniště je postaveno staveništní oplocení 

výšky 2 m z mobilního oplocení a patek. Na staveništi je sejmutá ornice výšky 300 mm. 

 

3.3 Vnitrostaveništní doprava 

 

 Na staveniště se bude vjíždět ze severovýchodní strany pozemku uzamykatelnou 

bránou z místní komunikace v ulici Pod Skalkou. Na staveniště se bude vjíždět přes chodník  

a je tedy nutné provést zábor chodníku. Staveništní komunikace je provedena z ŽB panelů     

o rozměrech 3000x1000x150 mm a ze štěrkodrtě frakce 16/32 mm. 
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3.4 Skládky a zařízení staveniště  

 

 Rozmístění jednotlivých skládek a zařízení staveniště je patrné z výkresu staveniště. 

 

1.  Skladování ornice 

 Mezideponie ornice jsou umístěny v severozápadní a jižní části pozemku. Jedna          

o rozměrech 12,1x12,9 m a druhá o rozměrech 21x5 m. Ornice budou využity na zásypy        

a terénní úpravy. 

 

2. Skladování stavebního materiálu a nářadí  

 Pro skladování stavebního materiálu jsou na staveništi vytyčeny plochy, nacházející se 

na zpevněné ploše staveniště ze štěrkodrtě frakce 16/32 mm v blízkosti věžového jeřábu, a tři 

uzamykatelné sklady (unimobuňky). V unimobuňkách se krom drobného stavebního 

materiálu skladuje i nářadí. 

 

prostor pro skladování zdících prvků (7000x5000 mm) 

prostor pro skladování a přípravu bednění (6000x3755 mm) 

prostor pro skladování a přípravu výztuže (6000x3755 mm) 

prostor pro skladování stropních prvků (6000x6100 mm) 

uzamykatelné sklady (6100x2500x2800 mm) 

 

3. Jeřáb 

 Na staveništi je umístěn stavební věžový jeřáb Liebherr 32TT, tak aby jeho dosah byl 

dostatečný pro celou stavbu. Uložen je na železobetonových panelech (3000x1000x150 mm), 

které jsou umístěny v ploše 6x6 m. 

 

4. Lešení 

 Lešení je umístěno v prostoru k tomu určeném. Je to prostor kolem stavby o šířce  

1250 mm.  
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5. Stavební výtah  

 Na staveništi se nachází dva klecové stavební výtahy GEDA 200 Z o nosnosti 200 kg 

(klec 1240x830x1100 mm). Jsou umístěny na zpevněné ploše staveniště ze štěrkodrtě frakce 

16/32 mm u lešení na severozápadní straně objektu. 

 

6. Sila 

 Prostor pro mobilní silo na suché směsi je vymezen v blízkosti stavby na zpevněné 

ploše staveniště ze štěrkodrtě frakce 16/32 mm. Na staveništi budou umístěny dvě stavební 

sila CEMIX na suché směsi o objemu 6 m3. 

 

7. Stavební míchačka 

 Stavební míchačka 260L/400V je umístěna na zpevněné ploše vedle skládky 

stavebních materiálů a mobilního sila na zpevněné ploše ze štěrkodrtě frakce 16/32 mm.  

 

8. Odpadní kontejnery 

 Na stavbě budou umístěny dva vanové kontejnery (3600x2000x1500 mm). Umístí se 

na zpevněnou plochu staveniště ze štěrkodrtě frakce 16/32 mm. Do nich se vloží veškerý 

staveništní odpad, který se následně odveze k likvidaci. Likvidace odpadu proběhne v souladu 

se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

 

9. Osvětlení staveniště 

 Osvětlení staveniště je provedeno pomocí halogenových reflektorů. Hliníkové 

teleskopické stožáry s 2 reflektory jsou rozmístěny po staveništi poblíž unimobuněk                

a skladovacích prostorů. 

 

10. Sociální a hygienické zařízení staveniště 

 Na staveništi budou umístěny dvě šatnové buňky pro dělníky (6100x2500x2800 mm), 

jedna buňka, která slouží jako umývárna a WC (3 umyvadla, 1 mísa, 2 pisoáry a 2 sprchy),     

a tři buňky, z nichž jedna je určená pro administrativu, druhá pro vrátného a security a třetí 

pro stavbyvedoucího. 

 

 Na stavbě se za den během provádění hrubé stavby bude pohybovat průměrně 15 

pracovníků. Maximální možný počet pracovníků na stavbě je 24 osob. 
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3.5 Napojení staveniště na sítě 

 

Elektrická energie 

 Pro přívod elektrické energie bude na stavbě zřízena dočasná nadzemní přípojka.     

Pro rozvod elektrické energie po staveništi slouží staveništní rozvaděč, který je opatřen 

elektroměrem. 

 

Voda 

 Na staveniště je voda přivedena z veřejného vodovodního řádu pomocí dočasné 

vodovodní přípojky k provizorní vodovodní šachtě s vodoměrem a uzávěrem, odkud se bude 

dále rozvádět po staveništi. 

 

Kanalizace 

 Bude zřízena dočasná kanalizační přípojka s kontrolní šachtou. Splaškové vody budou 

odvedeny do jednotné veřejné kanalizace. 

 

3.6 Zásobování staveniště elektrickou energií 

 

P1 Stavební stroje a nářadí (elektromotory) 

 

Stavební stroje a nářadí (elektromotory) Příkon [kW] 

jeřáb Liebherr 32TT 22 

stavební výtah GEDA 200 Z 2x3,68 

silo na suché směsi s vodní pumpou a 
čerpadlem 

2x6,1 

stavební míchačka 1,5 

ponorný vibrátor TREMIX VH 38 2,3 

ruční přímočará pila 1,8 

vrtačka s míchadlem 2x1,8 

Tabulka 1: Elektromotory a jejich příkon 
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P2 Výkon vnitřního osvětlení 

 

Vnitřní osvětlení kW/ m2 m2 
Příkon 

celkem [kW] 

administrativní část 0,02 45,75 0,915 

šatny, sociální zařízení, WC 0,01 45,75 0,4575 

uzamykatelné sklady 0,01 45,75 0,4575 

Tabulka 2: Výkon vnitřního osvětlení 

 

P3 Výkon vnějšího osvětlení 

 

Vnější osvětlení kW ks 
Příkon 

celkem [kW] 

osvětlení staveniště 1,0 9 9,0 

Tabulka 3: Výkon vnějšího osvětlení 

 

Pc Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro staveniště 

 

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

 

Označení Název Hodnota 

K koeficient ztráty ve vedení 1,1 

cos Φ průměrný účiník spotřebičů cos 0,75 

K1 koeficient současnosti elektromotorů 0,75 

K2 koeficient současnosti vnitřního osvětlení 0,8 

K3 koeficient současnosti vnějšího osvětlení 1,0 

P1 součet výkonů elektrických motorů 50,76 kW 

P2 součet výkonů vnitřního osvětlení   1,38 kW 

P3 součet výkonů vnějšího osvětlení 9 kW 

Tabulka 4: Legenda značek ve vzorci pro výpočet maximálního příkonu elektrické energie  

pro staveniště 
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Pc = (1,1 / cos 0,75) * (0,75 * 50,76 + 0,8 * 1,38 + 1,0 * 9) 

Pc = (1,1 / 1) * (38,07 + 1,104 + 9) 

Pc = 53 kW 

 

3.7 Výpočet spotřeby vody pro staveniště 

 

Předpokládaná provozní potřeba 

 

Provozní potřeby Množství Spotřeba  
Celková 

spotřeba [l] 

zpracování malty a ošetření betonu 35 m3 220 l/m3 7700 

zdění z cihel 40,4 m3 225 l/m3 9090 

mytí strojů 3 ks 1000 l/ks 3000 

Tabulka 5: Provozní potřeba vody 

 

Předpokládaná sociální potřeba 

 

Sociální potřeby počet osob l/osoba 
Celková 

spotřeba [l] 

Hygiena  24 40 960 

Sprchy 24 45 1080 

Tabulka 6: Sociální potřeba vody 

 

Výpočet vteřinové spotřeby vody 

 

Qn = (Pn * kn) / (t * 3600) 

 

Označení Název 

Pn spotřeba vody za směnu 

kn 
koeficient nerovnoměrnosti pro danou 

spotřebu (1,5  a 2,7) 

t doba odměru vody 

Tabulka 7: Legenda značek ve vzorci pro výpočet vteřinové spotřeby vody 
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Qn = (19790 * 1,5 + 2040 * 2,7) / (8 * 3600) 

Qn = 1,22 l/s 

 

3.8 BOZP a ochrana životního prostředí 

 

 Všichni zaměstnanci musí být proškoleni z hlediska BOZP a musí používat osobní 

ochranné pomůcky (pracovní oděv, pracovní obuv, přilba atd.). Odborné činnosti mohou 

vykonávat pouze pracovníci s platným osvědčením o odborné způsobilosti.  

 

 Při realizaci stavby se dodržují platné předpisy a normy týkající se BOZP (zákon        

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., zákon a zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2009 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na BOZP 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 atd.) a ochrany životního prostředí (zákon č. 17/1992 Sb., o životním 

prostředí, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 100/2001 Sb.,              

o posuzování vlivu na životní prostředí, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon                 

č. 254/2001 Sb., o vodách, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 356/2003 Sb.,   

o chemických látkách, zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií atd.). 
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4. Technologický předpis hrubé stavby 

 

 

 Technologický předpis řeší provedení hrubé stavby ze systému POROTHERM. Neřeší 

však výstavbu celé stavby, ale pouze jednoho typizovaného podlaží (1.NP).  

 

4.1 Technologický předpis zdění svislých konstrukcí 

 

4.1.1 Obecné informace 

 

 Účelem je stanovit a popsat obecná pravidla při zdění z jednotlivých cihelných bloků. 

Pakliže se dodrží správný postup, konstrukce stěn budou po zatvrdnutí malty působit jako 

celek. 

 

 Obvodové zdivo slouží převážně k přenášení svislého zatížení vyvolaného vlastní 

tíhou, stropními konstrukcemi, vyššími podlažími, schodišti a konstrukcí stropu do základů    

a k ochraně vnitřního prostředí stavby před vlhkostí  a vnějšími klimatickými vlivy. Plní 

ovšem i řadu dalších funkcí, které jsou pro stavbu a její využívání budovy nezbytné,          

jako například přenášení vodorovného zatížení (například větrem), funkce protipožární, 

tepelně a zvukově izolační. [11]  

 

 Vnitřní nosné zdivo slouží stejně jako zdivo obvodové k přenášení svislého zatížení. 

Krom toho slouží také k členění vnitřního prostoru, stejně jako nenosné příčky. Také slouží 

jako ochrana proti hluku a k zabránění úniku tepla. 

 

4.1.2 Materiál, doprava a skladování 

 

 Hrubá stavba je navržena z následujících materiálů. 

 

POROTHERM 44 EKO+ Profi 

 Základní cihly POROTHERM 44 EKO+ Profi jsou cihly broušené, stejně jako jejich 

doplňkové cihly, které se při zdění také používají. Doplňkovými cihlami jsou POROTHERM 

44 1/2 K EKO+ Profi (poloviční koncová), POROTHERM 44 K EKO+ Profi (koncová)         
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a POROTHERM 44 R Profi (rohová). Broušené cihly se vyznačují svou přesností výškových 

rozměrů a snadným ukládáním. Díky tomu, a díky použití malty pro tenké spáry, se sníží 

celková doba zdění. Spotřeba malty je 3,1 l/m2. Dodávají se zafóliované na vratných paletách 

o rozměrech 1340x1000 mm. [5] 

 

Materiál 
Rozměry 

[mm] 
Hmotnost 

[kg/ks] 
Cihel na 

paletě [ks] 

POROTHERM 44 EKO+ Profi 248x440x249 17,4 60 

Doplňkové 
cihly 

POROTHERM 44 1/2 K 
EKO+ Profi 

125x440x249 8,3 120 

POROTHERM 44 K 
EKO+ Profi 

250x440x249 16,4 60 

POROTHERM 44 R Profi 187x440x249 14,3 72 

Tabulka 8: Obecné informace o cihlách POROTHERM 44 EKO+ Profi [5] 

 

POROTHERMM 30 AKU P+D 

 Tyto cihly jsou určeny pro akusticky dělící nosné zdivo. Hlavními výhodou jsou jejich 

akustické vlastnosti (splňují požadavky ČSN na zvukovou izolaci zdiva). Díky tomu jsou 

výborným materiálem pro zdění mezibytových stěn. Jsou zděny na vápenocementovou maltu, 

jejíž spotřeba je 22 l/m2. Jsou dodávány zabalené fólií na vratných paletách rozměrů 

1180x1000 mm. [5] 

 

Materiál 
Rozměry 

[mm] 
Hmotnost 

[kg/ks] 
Cihel na 

paletě [ks] 

POROTHERMM 30 AKU P+D 247x300x238 17,1 80 

Tabulka 9: Obecné informace o cihlách POROTHERM 30 AKU P+D [5] 

 

POROTHERM 24 P+D 

 Cihly určené pro jednovrstvé nosné stěny, které se zdí na vápenocementovou maltu. 

Spotřeba malty je 23 l/m2. Dodávají se zafóliované na vratných paletách o rozměrech 

1180x1000 mm. [5] 
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Materiál 
Rozměry 

[mm] 
Hmotnost 

[kg/ks] 
Cihel na 

paletě [ks] 

POROTHERM 24 P+D 372x240x238 19,1 60 

Tabulka 10: Obecné informace o cihlách POROTHERM 24 P+D [5] 

 

POROTHERM 11,5 P+D 

 Používají se pro zdění nenosných vnitřních příček. Jsou zděny na vápenocementovou 

maltu. Spotřeba malty je 11 l/m2. Jsou dodávány zabalené fólií na vratných paletách rozměrů 

1180x1000 mm, stejně jako cihly POROTHERM 30 AKU P+D a POROTHERM 24 P+D. [5] 

 

Materiál 
Rozměry 

[mm] 
Hmotnost 

[kg/ks] 
Cihel na 

paletě [ks] 

POROTHERM 11,5 P+D 497x115x238 11,8 96 

Tabulka 11: Obecné informace o cihlách POROTHERM 11,5 P+D [5] 

 

POROTHERM překlady 7  

 Jedná se o nosné prvky používané nad dveřními a okenními otvory. Jsou plně staticky 

účinné a v montážním stavu se nemusí podpírat. Vyrábí se v rozměrech 70x238x1000 až 

3500mm, přičemž délka je odstupňována po 250 mm. Ukládají se do předem připraveného 

maltového lože oblou stranou nahoru. Jsou dodávány na plocho sepnuté paletovací páskou   

po 20 kusech na nevratných dřevěných hranolech o rozměrech 75x75x960 mm. Dřevěné 

hranoly jsou umístěny tak, aby bylo zajištěno, že se vlastní tíhou nezdeformují. [5] 

 

Délka překladu [mm] Minimální uložení [mm] 

do 1750 125 

2000 a 2250 200 

2500 a delší 250 

Tabulka 12: Minimální uložení POROTHERM překladu 7 [5] 

 

POROTHERM překlad 11,5 

 POROTHERM překlad 11,5 jsou ploché překlady, které nejsou samy o sobě nosné. 

Nosnými se stávají ve spojení se spolupůsobící nadezdívkou. Vyrábí se v rozměrech 115x71x 

1000 až 2750 mm, přičemž délka je odstupňována po 250 mm. Ukládají se na výškově 
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vyrovnané zdivo do maltového lože tak, aby šipky vyražené na boku tvarovek směřovaly 

vzhůru. Jsou dodávány sepnuté paletovací páskou po 40 kusech na nevratných dřevěných 

hranolech o rozměrech 75x75x960 mm. [5] 

 

POROTHERM Profi 

 Malta pro tenké spáry, která se nanáší na obvodová a vnitřní žebra speciálním 

nanášecím válcem. Jejím použitím spotřebujeme méně malty než při zdění na maltu 

tepelněizolační, nebo na maltu klasickou. Také se výrazně zmenší tloušťka ložné spáry,      

což zmenšuje možnost, že se budou tvořit trhliny v omítkách. Dodává se v papírových pytlích 

po 25 kg, které jsou zafóliované na vratných paletách o rozměrech 1200x800 mm po 48 

kusech. [5] 

 

POROTHERM Profi AM 

 Zakládací malta určená pro ruční zpracování, která se používá při založení první 

vrstvy cihel. Dodává se, stejně jako malta pro tenké spáry POROTHETM Profi, v papírových 

pytlích po 25 kg, které jsou obalené fólií na vratných paletách o rozměrech 1200x800 mm    

po 48 kusech. [5] 

 

POROTHERM TM 

  Tepelně izolační malta POROTHERM TM je určena pro ruční zpracování.                 

K nejdůležitějším výhodám při použití této malty patří velmi dobrá pevnost a zvýšení 

tepelného odporu zdiva až o 22%. Dodává se v papírových pytlích o hmotnosti 22,5 kg,   

které jsou zafóliované na vratných paletách o rozměrech 1200x800 mm po 55 kusech. [5] 

 

Cementová a vápenocementová zdící malta CEMIX  

 Na stavbu se dodávají jako suchá maltová směs ve stavebním silu CEMIX. 

 

Stěnová spona 

 Stěnová spona je plochá kotva z korozivzdorné oceli délky 300 mm. Umisťuje se        

v ložných spárách a používá se pro vzájemné připojení příček, nebo připojení stěn a příček. 

Spony jsou dodávány v balení po 100 kusech. [12] 
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Asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

 Používá se jako hydroizolace a je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Na stavbu 

se dodává v rolích. Jedno balení obsahuje 7,5m2 asfaltového pásu. [13] 

 

Styrotrade EPS 70F 

 Expandovaný pěnový polystyrén se používá jako tepelná izolace. Používá se v sestavě 

překladu pro obvodové zdi. Dodává se ve formě desek o rozměrech 1000x500 mm a tl. 80 

mm v balení o obsahu 3,5m2. [14] 

 

Nízkoexpanzní pěna DEN BRAVEN 

 Dodává se v balení po 750 ml.  

 

 Prvky POROTHERM jsou na stavbu dopravovány kamionem, který poskytuje 

Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. (ucelený kamion=doprava zdarma). Všechen materiál je 

při dopravě zabezpečen proti posunutí, aby nedošlo k jeho poškození a ohrožení bezpečnosti. 

Zbylý materiál je na stavbu dopraven nákladním automobilem a je rovněž zabezpečen proti 

posunutí. Stavební materiál přebírá stavbyvedoucí. Kontroluje zda nebyl materiál při převozu 

poškozen a zda bylo dovezeno všechno, co bylo objednáno. [5] 

 

 Po dopravení na staveniště jsou všechny zdící prvky pomocí jeřábu uloženy               

na zpevněném prostoru staveniště, který je určen pro jejich skladování. Manipulace                 

s jednotlivými prvky probíhá podle pokynů výrobce tak, aby nedocházelo k poškození 

materiálu a k ohrožení bezpečnosti. Všechen materiál je na stavbě uložen ve stejném stavu,    

v jakém byl přepravován (např. na paletách, sepnuté paletovací páskou, atd.). Ucelené palety  

s cihlami se nad sebou uskladní maximálně dvě. Před použitím zůstanou cihly zafóliované,    

a tím budou chráněny proti nepříznivým vlivům. Ucelené pakety překladů se ukládají           

do výšky max. 2,6 m (max. 6 paketů), musí být ovšem zabezpečena jejich celková stabilita. 

Aby byly chráněny před deštěm, budou překryty nepromokavou fólií. Jednotlivé palety cihel  

a ucelené pakety překladů jsou umísťovány tak, aby mezi nimi byl umožněn pohyb. Pytlované 

maltové směsi jsou skladované v jedné skladovací buňce v prostoru staveniště (v suchu          

a v uzavřeném balení). V druhé skladovací buňce bude umístěn veškerý drobný materiál         

a nářadí. Stavební sila CEMIX, ve kterých jsou uloženy suché maltové směsi (cementová       

a vápenocementové zdící malty CEMIX), jsou umístěny na zpevněnou plochu staveniště      

na místo k tomu určené. [5] 
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4.1.3 Pracovní podmínky 

 

 Teplota při práci nesmí klesnout pod +5 °C, protože by nebyly zaručeny parametry 

malty udávané výrobcem. Dodržení pracovních teplot a jejich kontrola je v kompetenci 

stavbyvedoucího, který ji prokazuje záznamem do stavebního deníku. Zdící prvky nesmí být 

použity, pokud jsou namrzlé, provlhnuté nebo poškozené. [15] 

 

 Postavené, nebo rozestavěné zdi je nutné chránit před vodou. Pakliže k tomu 

nedochází, muže dojít k odplavení vrstvy malty, nebo jejích složek a k vzniku výkvětů.         

K výkvětům dochází navlhnutím, nebo přímým vnikem dešťové, či jiné vody převážně         

do horních vrstev cihel, které ještě nebyly překryty (zvláště u stěn a parapetů). K ochraně se 

používají nepromokavé fólie, které se zatěžují podle povětrnostních podmínek. [15] 

 

4.1.4 Převzetí pracoviště 

 

 Pracoviště je rozděleno na prostor pracovní o šířce 700 mm, kde se pohybují 

pracovníci při manipulaci se zdícími prvky a prostor materiálový o šířce 1000 mm, kam se 

přesouvá materiál těsně před jeho použitím. [16] 

 

 Před předáním pracoviště pro provádění zednických prací musí být zkontrolována jeho 

připravenost. Provádí se kontrola řádného uklizení staveniště (snížení možnosti vzniku 

pracovních úrazů), dostupnosti a stavu lešení, logistického řešení pracoviště s optimalizací 

přesunu materiálu i pohybu pracovníků, podkladní vrstvy (kvalita, vyzrálost a rovinnost)        

a potřebného materiálu (mechanické poškození, znečištění, atd.). Předání provádí 

stavbyvedoucí za účasti TDI a je o něm proveden zápis do stavebního deníku. 

 

4.1.5 Personální obsazení 

 

 Na provádění zděných konstrukcí bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím 

pověřený mistr (vedoucí pracovní čety). Kontroluje se materiál (stav materiálu a druh 

použitého materiálu podle projektové dokumentace), jeho spotřeba (odhalení nadměrného 

prořezu, nebo špatného stavebního postupu) a provádění prací podle předepsaných postupů. 
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Včasné odhalení jakýchkoliv nesrovnalostí značně zjednodušuje napravení chyby.                 

O provedených pracích provádí stavbyvedoucí každý den zápis do stavebního deníku. 

 

 Pracovní četa se skládá ze 6 pracovníků (3 zedníci a 3 pomocníci zedníka),                

na které dohlíží vedoucí pracovní čety. Všichni pracovníci musí být seznámeni s předepsaným 

pracovním postupem, který musí být dodržován. 

 

4.1.6 Stroje a pomůcky 

 

 Při zdění jsou použity následující stroje a pomůcky.  

 

věžový jeřáb LIEBHERR 32TT  

stavební výtah GEDA 200 Z 

stavební míchačka (pracovní objem bubnu 150 l)  

lešení pro zdění (zvýší se produktivita práce)  

vrtačka s míchadlem (2x) 

nivelační stroj 

měřičská lať  

zednická šňůra  

nanášecí válec (3x) 

vyrovnávací souprava (přepravována v nerezovém kufru) (3x) 

hliníková lať (3 m) (3x) 

pilník (3x) 

gumová palička (3x) 

vodováha (3x) 

nádoba na míchání (90 l) (3x) 

kbelík (6x) 

ruční přímočará pila  

hoblovaná lať (se značkami po 125 mm) (1x) 

pásmo (3x) 

zednická lžíce (3x) 

naběračka s rukojetí (fanka) (3x) 

malířská štětka (3x) 
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kolečko (3x) 

ochranné pracovní pomůcky (pro všechny pracovníky na staveništi) 

radlovací drát 

 

4.1.7 Pracovní postup 

 

 První činností, která musí být provedena, je vyměření polohy všech zdí podle 

výkresové dokumentace. Také se tím určí místa, kde se mají napojovat vnitřní stěny                

a pokládat asfaltové pásy. U obvodových stěn se pás pokládá tak, že nezasahuje do tepelné 

izolace EPS ve stropní desce suterénu (zakládací rovina) a že na vnitřní straně přesahuje zdivo 

minimálně o 150 mm. U vnitřních nosných stěn musí být přesah 150 mm na obou stranách. 

Dále se v místech budoucích stěn zaměří nejvyšší bod zakládací roviny. V tomto bodě bude 

mít maltové lože nejmenší možnou tloušťku, která je 10 mm. [15] 

 

4.1.7.1 Zdění vnějších nosných stěn 

 

 Při zdění z broušených cihel se klade velký důraz na zakládání první vrstvy cihel. Je to 

z toho důvodu, že v ložné spáře o tl. jen 1 mm se nemůžou vyrovnat případné větší výškové 

nerovnosti, které by mohly vzniknout při špatném založení. Také se tím zefektivní ukládání 

dalších vrstev cihel. [15] 

 

Příprava maltového lože 

 Podle zaměřeného nejvyššího bodu se nastaví vyrovnávací souprava, aby mohla být 

nanesena zakládací malta. Vyrovnávací soupravu tvoří dvě stejné části, které se skládají         

z vodící lišty, výškově nastavitelného přípravku, úchyt pro lať a obousměrné libely. První část 

soupravy se umístí na nejvyšší vyměřený bod tak, aby byla vodící lišta a celý přístroj            

ve vodorovné poloze. Do úchytu se umístí tří metrová lať a podle ní se nastaví čtecí zařízení  

a laserový nivelační přístroj. S tímto nastavením se bude pracovat po celou dobu nanášení 

zakládací malty v prvním nadzemním podlaží. První část se umístí na roh budovy, druhá      

do vzdálenosti maximálně tří metrů (délka hliníkové latě) od ní a pomocí stavěcích šroubů ji 

nastavíme do výškové úrovně, kterou udává dříve nastavený nivelační přístroj. Nastaví se 

šířku maltového lože na 440 mm (podle tloušťky obvodových stěn) a zkontroluje se, zda jsou 

vodící lišty vodorovně. [15] 



26 

 

 

 Mezi oběma částmi soupravy se zednickou lžící nanese zakládací malta 

POROTHERM Profi AM, která byla připravena podle postupu daného výrobcem.                

Po nanesení se použije hliníková lať k urovnání malty do úrovně, kterou udávají vodící lišty. 

Následně se odstraní přebytečná maltu a malta, která přesahuje nastavenou šířku maltového 

lože. Nyní je hotov první úsek vodorovného maltového lože. [15] 

 

 Dále následuje přemístění zadní části soupravy umístěné na rohu budovy ve směru 

nanášení malty opět maximálně tři metry od části druhé, která zůstává na svém místě,             

a opětovné nastavení požadované výšky a šířky maltového lože. Nanášení a urovnávání malty 

je prováděno stejně jako při tvorbě prvního úseku. Tento postup se opakuje, dokud nebude 

hotové souvislé maltové lože po celém obvodu budovy. [15] 

 

Založení první vrstvy cihel 

 Před započetím ukládání cihel se zkontroluje konzistence maltového lože. V případě, 

že ztuhlo, přidá se na jeho povrch vrstva malty pro tenké spáry. Tato malta se aplikuje pomocí 

nanášecího válce, do kterého se dávkuje čerstvá malta vyrobená podle postupu daného 

výrobcem. [15] 

 

 Zdění se postupuje od rohů ke středu. Zdění rohů se řídí podle pravidla, že každá 

rohová cihla v lichých vrstvách (obr. 1) je oproti rohovým vrstvám v sudých vrstvách (obr. 2) 

otočená o 90⁰. Vazby dvou sousedících rohů v jedné vrstvě jsou zrcadlově shodné podle osy 

umístěné doprostřed zdi, která dané rohy spojuje. [5] 
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Obrázek 1: Vazba rohu v lichých vrstvách [5] 

 

 

Obrázek 2: Vazba rohu v sudých vrstvách [5] 

 

 Mezi rohové cihly se na vnější straně natáhne zednická šňůra, která udává rovinu 

budoucích obvodových zdí. Cihly se ukládají pomocí spojení P+D. Minimální délka jejich 

převázání je 100 mm. Ukládání probíhá tak, že se okraj cihly opře o vrchní okraj cihly,     

která už je uložená, a sune se po drážkách dolů. Tímto způsobem ukládání se zabraňuje 

malta pro tenké spáry 
POROTHERM Profi 

440 250 250 

250 

250 
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190 

malta pro tenké spáry 
POROTHERM Profi 
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250 

250 

250 250 125 190 
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setření nanesené tenké vrstvy malty. Cihly se pokládají těsně vedle sebe podél zednické šňůry 

a jejich uložení se koriguje gumovou paličkou podle vodováhy a připravené hoblované latě. 

Výškový rozdíl cihel nesmí přesáhnout 1 mm. [5] 

 

Zdění dalších vrstev cihel 

  Další vrstvy cihel se zdí vždy na maltu pro tenké spáry. Před jejím nanesením se otřou 

již zazděné cihly malířskou štětkou s vodou. Tím dojde k odstranění prachu a částečnému 

navlhčení cihel, čímž se zabrání broušeným cihlám pohlcovat vodu z malty, což zlepší 

přilnavost, a tím usnadní nanášení malty. Ukládání cihel probíhá stejně jako při ukládání první 

řady. [5] 

 

 V místech kde se budou napojovat vnitřní stěny je potřeba vložit stěnové spony 

polovinou jejich délky do obvodového zdiva do každé druhé vrstvy zdiva. Pro napojení 

nenosných příček postačuje 1 spona, pro nosné vnitřní zdivo je potřeba vložit 2 spony.       

Aby nedošlo ke zvětšení tloušťky ložné spáry, zdivo pod sponou se zbrousí pilníkem. [15] 

 

Zdění okenních a dveřních otvorů 

 Při zdění okenních a dveřních otvorů se použijí doplňkové cihly celé a poloviční 

koncové. Tím dojde ke snížení úniku tepla kolem rámu oken a dveří. Při zdění ostění střídavě 

umisťujeme ve vrstvách nad sebou koncové cihly celé a poloviční tak, aby jejich kapsy tvořily 

svislé drážky. Pro vytvoření vodorovné drážky při zdění parapetu u okenního otvoru se 

pokládají celé koncové cihly zazubenou stranou do tepelně izolační malty. Na jejich řezné 

plochy, které utvoří svislou spáru, se nanese malta pro tenké spáry. Toto neplatí pro ty,     

které se opět napojují na zazubenou stranu cihel základních. Na ty se opět nanáší malta 

tepelně izolační. Všechny vzniklé drážky se později před osazením okna nebo dveří vyplní 

XPS tloušťky 40 mm a šířky 200 mm. [15] 

 

Uložení překladů 

 Překlady se začínají ukládat po vyzdění otvorů do navržené výšky. V místě, kde budou 

překlady uloženy, se provede maltové lože z cementové malty. V blízkosti prostoru             

pro skladování zdících prvků se složí sestava překladu včetně desky EPS. Popis všech sestav, 

jejich umístění i uložení, je uveden ve výkresové dokumentaci. Jednotlivé PROTHERM 

překlady 7, které jsou použity v sestavách určených pro obvodové zdi, se ukládají na výšku 

oblou stranou nahoru. Složenou sestavu je potřeba srádlovat dostatečně nosným drátem,       
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za který se sestava zvedne pomocí stavebního věžového jeřábu a uloží do předem 

připraveného maltového lože. [5] [15] 

 

4.1.7.2 Zdění vnitřních nosných stěn 

 

Zdění vrstev cihel 

 V místě budoucí nosné stěny se provede maltové lože, na které se ukládá první vrstva 

cihel. Provádí se ze zakládací malty do stejné výšky jako maltové lože pro vnější nosné zdivo. 

Další vrstvy cihel se ukládají na vápenocementovou maltu se spárou o tl. cca 12 mm. Ložná 

spára musí být zcela promaltována. Přebytečná malta se odstraní zednickou lžící. [15] 

 

 Cihly se kladou pomocí spojení P+D. Pokládají se těsně vedle sebe a jejich minimální 

převázání je 95 mm. Uložení se koriguje gumovou paličkou podle vodováhy a připravené 

hoblované latě. Napojování příček probíhá pomocí předem uložených stěnových kotev.         

V místě napojování cihel nosné příčky na obvodové zdivo se cihly z boku namaltují                

a přimáčknou se k obvodové stěně. Rohy příček se spojují na vazbu stejně jako u ostatních 

stěn.  V místech, kde se budou napojovat nenosné příčky, se do každé druhé vrstvy vkládá 

stěnová spona polovinou její délky. [5] [15] 

 

Řezání cihel 

 Cihly se řežou ruční přímočarou pilou, abychom se vyhnuli zbytečnému odpadu          

a aby se nenarušovala kvalita zděných stěn. [15] 

 

Zdění dveřních otvorů a uložení překladů 

 Dveřní otvory jsou umístěny podle výkresové dokumentace. Zárubně se ukládají       

na místo po vyzdění druhé řady cihel. Jsou upevněny šikmými latěmi a vyrovnány pomocí 

klínků. Nad zárubněmi se provádí sestava z POROTHERM překladů 7. [15] 

 

 Ukládání překladů probíhá stejně jako u obvodového zdiva. 
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4.1.7.3 Zdění nenosných příček 

 

Zdění vrstev cihel 

 Zdění nenosných příček se provádí až po zhotovení konstrukce stropu. Pracovní 

postup je skoro stejný jako při zdění příček nosných. 

 

 V místě budoucí příčky se provede maltové lože, na které se ukládá první vrstva cihel. 

Provádí se z vápenocementové malty do stejné výšky jako maltové lože pro vnější a vnitřní 

nosné zdivo. Další vrstvy cihel usazujeme rovněž do vápenocementové malty se spárou o tl. 

cca 12 mm. Ložná spára je zcela promaltována. Malta, která přesahuje přes hrany cihel, se 

odstraní zednickou lžící. [15] 

 

 Cihly se kladou pomocí spojení P+D. Pokládají těsně vedle sebe (minimální převázání 

95 mm) a jejich uložení se koriguje gumovou paličkou podle vodováhy a připravené 

hoblované latě. Napojování příček probíhá pomocí předem uložených stěnových kotev. 

Mezera mezi poslední vrstvou příčky a stropem se vypění nízkoexpanzní pěnou. Rohy příček 

se spojují na vazbu stejně jako u ostatních stěn. [5] [15] 

 

Řezání cihel 

 Cihly se řežou ruční přímočarou pilou, abychom se vyhnuli zbytečnému odpadu          

a aby se nenarušovala kvalita zděných stěn. [15] 

 

Zdění dveřních otvorů a uložení překladů 

 Dveřní otvory jsou umístěny podle výkresové dokumentace. V nadpraží se osazují 

ploché POROTHERM překlady 11,5. Ukládají se na výškově vyrovnané zdivo do maltového 

lože z cementové malty o tl. 10 mm. Není třeba provádět podpěry, neboť světlost dveřních 

otvorů nepřesahuje délku 1 m. [15] 

 

4.1.8 Požadavky na jakost a kontrola kvality 

 

 Konečnou kontrolu kvality zhotovených konstrukcí stěn provádí stavbyvedoucí           

s vedoucím pracovní čety. Kontroluje se především dodržení předepsaného postupu, shoda      

s projektovou dokumentací, dodržení převázání cihelných bloků, minimální uložení překladů 
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a svislost, rovinnost a tloušťka stěn (viz tabulka 13,14 a 15). Dodržování minimálního 

převázání cihel a minimální uložení překladů je důležité, aby zdivo po zatvrdnutí malty 

působilo jako celek, což je cílem při zdění z jednotlivých cihelných bloků. Pro překlady 

POROTHERM 11,5 je minimální délka uložení 120 mm. Pro POROTHERM překlady 7 je to 

125 mm pro překlady do délky 1750 mm, 200 mm pro délky 2000 mm a 2250 mm a 250 mm 

pro délku 2500 mm a víc. Sestavy překladů jsou navrženy tak, aby vyhovovaly těmto 

požadavkům. [5] 

 

Svislost 

v rámci jednoho podlaží ±20 mm 

v rámci celkové výšky budovy o třech nebo více 
podlaží 

±50 mm 

svislá souosost stěn v podlaží nad sebou ±20 mm 

Tabulka 13: Tolerance svislosti pro provádění zděných konstrukcí dle ČSN EN 1996 2 [17] 

 

Rovinnost a) 
v délce kterékoliv 1 metru ±10 mm 

v délce 10 metrů ±50 mm 
a) Odchylka rovinnosti se měří od referenční přímky rovinnosti mezi jakýmikoliv 

dvěma body. 

Tabulka 14: Tolerance rovinnosti pro provádění zděných konstrukcí dle ČSN EN 1996 2 [17] 

 

Tloušťka 
jedné svislé vrstvy stěny b) 

větší z hodnot: 
±5 mm nebo  

±5 % tloušťky 
vrstvy 

celé vrstvené dutinové stěny ±10 mm 
b) S výjimkou vrstev o tloušťce rovné délce nebo šířce jednoho zdícího prvku, jehož 

tolerance příslušného rozměru podle ČSN EN 771 určuje povolenou odchylku 
tloušťky této vrstvy. 

Tabulka 15: Tolerance tloušťky pro provádění zděných konstrukcí dle ČSN EN 1996 2 [17] 

 

4.1.9 BOZP a ochrana životního prostředí 

 

 viz kapitola 3.8 
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4.2 Technologický předpis provedení stropu 

 

4.2.1 Obecné informace 

 

 Cílem tohoto technologického předpisu je stanovit a popsat obecná pravidla při 

provádění stropní konstrukce ze systému POROTHERM.  

 

 Stropní konstrukce rozděluje prostor na jednotlivá podlaží. Plní statickou funkci tím, 

že zajišťuje tuhost a stabilitu stavby a přenáší zatížení do svislých nosných stěn, na kterých je 

uložena. Dále musí plnit požadavky akustické (vzduchová a kročejová neprůzvučnost), 

protipožární a tepelně technické. [18] 

 

4.2.2 Materiál, doprava a skladování 

 

 Při zhotovení konstrukce stropu je použit následující materiál. 

 

Věncovky VT 8/23,8 

 Věncovky VT 8/23,8 se používají, pakliže zhotovujeme stropní konstrukci o tloušťce 

250 mm. Plní funkci ztraceného bednění. Při ukládání na obvodové stěny se k jejich vnitřní 

straně umisťuje EPS tl. 120 mm. Použitím této kombinace materiálů se v těchto místech 

omezuje vznik tepelných mostů. Jejich rozměry jsou 497x80x238 mm. Ukládají se               

do vápenocementové malty. Dodávají se na vratných paletách o rozměru 1180x1000 mm po 

140 kusech. [5] 

 

Vložky MIAKO 

 Keramické vložky, které se vkládají mezi stropní nosníky POT. Při stavbě jsou použity 

MIAKO vložky 19/50 PTH, 19/62,5 PTH, 8/50 PTH a 8/62,5 PTH. Vložky MIAKO 8/50 

PTH a 8/62,5 PTH jsou snížené a používají se v místech ztužujícího žebra, prostupů a tam, 

kde by vložky MIAKO 19/50 PTH a 19/62,5 PTH překážely ztužujícímu věnci. Jsou 

dodávány zafóliované na vratných paletách o rozměrech 1180x1000 mm. [5] 
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Materiál 
Hmotnost 

[kg/ks] 
Vložek na 
paletě [ks] 

MIAKO vložky 19/50 PTH 11,2 72 

MIAKO vložky 19/62,5 PTH 14,7 48 

MIAKO vložky 8/50 PTH 6,4 144 

MIAKO vložky 8/62,5 PTH 8,8 96 

Tabulka 16: Obecné informace o vložkách MIAKO [5] 

 

Stropní nosník POT 

 Jedné se o keramobetonové nosníky vyztužené svařovanou výztuží. Vyrábějí se          

v rozměrech 160x175x1750 až 6250 mm. Minimální uložení nosníku je 125 mm na každé 

straně. Na ploše dopravního prostředku musí ležet celou svou délkou. Při ukládání se nosníky 

prokládají ve vzdálenosti max. 500 mm od konců nosníků dřevěnými proklady (40x20 mm). 

Proklady jsou umístěny v místě sváru příčné výztuže s horní výztuží a vždy nad sebou. 

Nosníky se ukládají maximálně do 2 m. [5] [19] 

 

Styrotrade EPS 70F 

 Expandovaný pěnový polystyrén se používá jako tepelná izolace. Používá se v sestavě 

překladu pro obvodové zdi. Dodává se ve formě desek o rozměrech 1000x500 mm a tl. 120 

mm v balení o obsahu 2,5 m2. [14] 

 

Cementová a vápenocementová zdící malta CEMIX  

 Na stavbu se dodávají jako suchá maltová směs ve stavebním silu CEMIX. 

 

Beton C 20/25 

 

Výztuž  

 Jako výztuž jsou použity KARI sítě, ocelové pruty, třmínky, armokoše a válcované 

profily L. Veškerá výztuž je navržena statickým výpočtem, který není součástí této bakalářské 

práce. [5] 

 

 Stejně jako zdící prvky POROTHERM jsou stropní prvky POROTHERM na stavbu 

dopravovány kamionem, který poskytuje Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. (ucelený 
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kamion=doprava zdarma). Všechny palety i stropní nosníky jsou při dopravě zabezpečeny 

proti posunutí, aby nedošlo k jejich poškození nebo k ohrožení bezpečnosti. Betonová směs je 

na stavbu dovezena autodomíchávačem vybaveným čerpadlem. Zbylý materiál je na stavbu 

dopraven nákladním automobilem a je rovněž zabezpečen proti posunutí. [5]  

 

 Po dopravení na staveniště jsou palety se stropními prvky a nosníky POT pomocí 

jeřábu uloženy na zpevněnou plochu staveniště, vymezenou ve výkresu staveniště jako 

prostor pro skladování stropních prvků. Manipulace s jednotlivými prvky probíhá podle 

pokynů výrobce tak, aby nedocházelo k poškození materiálu a k ohrožení bezpečnosti. Palety 

s věncovkami a MIAKO vložkami se ukládají maximálně dvě na sebe. Zůstanou zafóliované, 

dokud se nebudou používat. Nosníky jsou na staveništi uloženy tak, jako při ukládání           

na dopravní prostředek. Aby byly chráněny před deštěm, překryjí se nepromokavou fólií. 

Palety a slohy nosníků jsou umísťovány tak, aby mezi nimi byl umožněn pohyb. Jednotlivá 

výztuž je skladována odděleně, aby nedošlo k její záměně. Proti znečištění a dešti je chráněna 

nepromokavou fólií.  Stavební sila CEMIX, ve kterých jsou uloženy suché maltové směsi 

(cementová a vápenocementové zdící malty CEMIX), jsou umístěny na zpevněnou plochu 

staveniště na místo k tomu určené. [5] 

 

4.2.3 Pracovní podmínky 

 

 Teplota při práci by neměla klesnout pod +5 °C. Dodržení pracovních teplot a jejich 

kontrola je v kompetenci stavbyvedoucího, který ji prokazuje záznamem do stavebního 

deníku. Použité stropní prvky nesmí být použity, pokud jsou poškozené, namrzlé               

nebo provlhnuté. Rovněž se nesmí použít výztuž, na které je led nebo námraza. [15] 

 

4.2.4 Převzetí pracoviště 

 

 Před předáním pracoviště pro provádění stropní konstrukce musí být zkontrolována 

jeho připravenost. Provádí se kontrola dostupnosti a stavu lešení, řádného uklizení staveniště 

(snížení možnosti vzniku pracovních úrazů) a provedení nosných zděných konstrukcí. Ty jsou 

připraveny pro provádění stropní konstrukce, pakliže vyhovují požadavkům na jakost             

a vyhověly při kontrole kvality (viz kapitola 3.1.8). Předání provádí stavbyvedoucí za účasti 

TDI a je o něm proveden zápis do stavebního deníku. 
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4.2.5 Personální obsazení 

 

 Na provádění stropních konstrukcí bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím 

pověřený mistr (vedoucí pracovní čety). Kontroluje se materiál (stav materiálu a druh 

použitého materiálu podle projektové dokumentace) a provádění prací podle předepsaných 

postupů. Včasné odhalení jakýchkoliv nesrovnalostí značně zjednodušuje napravení chyby.   

O provedených pracích provádí stavbyvedoucí každý den zápis do stavebního deníku. 

 

 Pracovní četa se skládá ze 7 pracovníků, na které dohlíží vedoucí pracovní čety. 

Všichni pracovníci musí být seznámeni s předepsaným pracovním postupem, který musí být 

dodržován. 

 

4.2.6 Stroje a pomůcky 

 

 Při provádění stropní konstrukce jsou použity následující stroje a pomůcky.  

 

věžový jeřáb LIEBHERR 32TT  

stavební výtah GEDA 200 Z 

autodomíchávač PUMI vybavený čerpadlem 

ponorný vibrátor TREMIX VH 38  

lešení  

zednická šňůra 

zednické kladívko (2x) 

vrtačka s míchadlem (2x) 

kolečko (2x) 

kbelík (3x) 

gumová palička (3x) 

vodováha (3x) 

pásmo (3x) 

zednická lžíce (3x) 

naběračka s rukojetí (fanka) (3x) 

ochranné pracovní pomůcky (pro všechny pracovníky na staveništi) 
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4.2.7 Pracovní postup 

 

Zhotovení provizorního podepření nosníků 

 Montážní průvlaky (dřevěné hranoly) se umisťují tak, že stropní nosníky se budou 

pokládat kolmo k nim. Jejich vzájemná vzdálenost a vzdálenost k nosným zdem, které jsou    

s nimi rovnoběžné, je max. 1800 mm. Podpírají se montážními stojkami. Osová vzdálenost 

stojek nesmí být větší než 1500 mm. Vzdálenost 1500 mm nesmí být překročena ani mezi 

krajními stojkami a nosnými zdmi, které jsou k montážním průvlakům kolmé. [15] 

 

Ukládání stropních nosníků POT a MIAKO vložek 

 Stropní nosníky se ukládají do maltového lože z cementové malty o tl. 10 mm           

za pomocí jeřábu. Poloha uložení musí být přesně podle výkresové dokumentace. [5] 

 

 Stropní vložky se kladou na sucho. Nejprve se uloží krajní řady u konců nosníků. Tím 

se nosníky zajistí proti posunutí do stran. Poté se ukládají další MIAKO vložky v řadách 

jedna za druhou. Při světlém rozpětí větším než 6 m se uprostřed rozpětí provede ztužující 

žebro. Pod tímto žebrem se ukládají vložky snížené. Tyto vložky se používají i při řešení 

prostupů, kde je nad ně umístěn válcovaný profil. [15] 

 

Ukládání věncovek a EPS  

 Věncovky se ukládají do maltového lože z vápenocementové malty o tl. 12 mm. 

Kladou se k sobě za použití spojení P+D. Nejprve se uloží v rozích a mezi ně se natáhne 

zednické šňůra, podle které se ukládají zbylé věncovky. Dělení věncovek se provádí pomocí 

zednického kladívka. [5] 

 

 Poté se ukládá EPS o tl. 120 mm, který se přidrží maltou na vnitřní straně věncovek 

(tvar fabionu). [5] 

 

Výztuž 

 Nad nosným zdivem se provádí ztužující věnce. V místě křížení a stykování věnců se 

provede přivyztužení podporovými příložkami ve tvaru L. V celé ploše stropu je umístěna 

vázaná výztuž nebo KARI síť, která přesahuje líc zdiva o 150 mm a vzájemně se stykuje 

přesahem 210 mm. U stropu o tl. 250mm se KARI síť používá při světlém rozpětí do 6000 
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mm. U vyššího rozpětí se použije vázaná výztuž pro zajištění předepsaného minimálního krytí 

výztuže. Po uložení výztuže provede stavbyvedoucí společně s TDI kontrolu výztuže,             

o které se provede zápis do stavebního deníku. Kontroluje se především typ výztuže a její 

správné uložení. [5] [15] 

 

Betonáž 

 Provede se bednění dobetonávek u prostupů. Před betonáží se celá stropní konstrukce 

navlhčí. Betonová směs C20/25 se ukládá pomocí čerpadla, které je součástí autodomíčávače. 

Betonáž se provádí v pruzích podél stropních nosníků. Betonáž pruhu se nesmí přerušit. 

Pracovní spáru lze provést jen uprostřed stropních vložek mezi nosníky (nikdy                    

nad nosníkem). Pracovníci, kteří betonování provádí, dbají na to, aby se beton nehromadil     

na jednom místě a aby pronikl do všech určených míst. Lití betonu se provádí z výšky max. 

1m. Betonování se provádí po celé ploše současně (betonování ztužujících věnců, mezer mezi 

vložkami a vrstvy nad stropními vložkami). Tím je dosaženo zmonolitnění stropní desky. 

Betonová směs je hutněna pomocí ponorných vibrátorů. Po vybetonování stropu do výšky 

250 mm se betonová plocha kropí vodou (třikrát denně) až do zatvrdnutí, aby se zabránilo 

vzniku smršťovacích trhlin. [15] [20] 

 

Odstranění provizorního podepření nosníků 

 Podepření nosníků se odstraňuje nejdříve za 21 dní. Nesmí se odstranit dříve,           

než stropní konstrukce dosáhne aspoň 70% své předepsané pevnosti. Zároveň se nesmí 

odstranit, pokud podepřený strop vynáší podepření stropu vyššího podlaží. Ve chvíli kdy se 

strop betonuje, nebo když se provádí odstranění jeho podepření, se pod daným stropem nesmí 

provádět žádné další práce. [20] 

 

4.2.8 Požadavky na jakost a kontrola kvality 

 

 Konečnou kontrolu kvality zhotovených stropních konstrukcí provádí stavbyvedoucí    

s vedoucím pracovní čety. Kontroluje se umístění stropních prvků podle výkresové 

dokumentace, dodržení jejich minimálního uložení stropních nosníků a betonová vrstva. 

Minimální uložení stropních nosníků je 125 mm a MIAKO vložek (při ukládání kratší strany 

na nosnou zeď) 25 mm. Umístění stropních prvků je navrženo tak, aby vyhovovaly těmto 

požadavkům. Po vybetonování by měla mít stropní konstrukce ve všech místech tl. 250 mm    

a měla by vyhovět požadavkům na rovinnost povrchu (viz tabulka 17).  
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Povrch bez styku s 
bedněním 

Délka Povolená tolerance 

rovinnost celková l = 2,0 m 9 mm 

rovinnost místní l = 0,2 m 4 mm 

Tabulka 17: Rovinnost povrchu dle ČSN EN 13670 [21] 

 

4.2.9 BOZP a ochrana životního prostředí 

 

 viz kapitola 3.8 
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5. Závěr 

 

 

 Bakalářská práce byla zaměřena na technologii hrubé stavby. Byl proveden návrh 

konstrukce zohledňující účel budovy z pohledu ergonomického, bezpečnostního a estetického 

a také se snahou o optimalizaci stavebního procesu. Součástí návrhu jsou základy, zdi, stropy 

i střecha spolu s příslušnými součástmi. Technologický předpis zahrnuje technické i zákonné 

požadavky, materiál, postup prací a zodpovědnosti jednotlivých pracovníků. 

 

 Vhodným rozšířením práce by bylo provedení zmiňovaných statických výpočtů, návrh 

rozvodů vody, kanalizace a elektřiny a provedení 3D vizualizace pro prezentační účely. 
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