
 

 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologický postup hrubé stavby bytového domu s variantním řešením obvodového pláště 

pro jedno podlaží 

Technological Process of Construction Site Building with a Variant Solution Envelope for 

One Floor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: 

Vedoucí bakalářské práce: 

Eva Rychtarová 

Ing. Marcela Halířová, Ph.D. 

Ostrava 2015



 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení studenta 

 

Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracovala samostatně pod 

vedením vedoucího bakalářské práce a uvedla jsem všechny použité podklady a literaturu. 

 

 

V Ostravě ........................................   ...................................................  

 podpis studenta 



 

 

Prohlašuji: 

 

 byla jsem seznámena s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 

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

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a §60 – školní 

dílo. 

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

VŠB- TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít (§35 

odst. 3). 

 souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v informačním systému 

VŠB-TUO. 

 bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

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

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

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

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

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

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

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

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

obhajoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě ........................................   ...................................................  

 podpis studenta 



 

 

ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Univerzita: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební  

Student: Eva Rychtarová 

Studijní program: B3607 Stavební inženýrství 

Studijní obor: 3607R041 Příprava a realizace staveb 

Téma: Technologický postup hrubé stavby bytového domu

 s variantním řešením obvodového pláště pro jedno podlaží 

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

Počet stran: 51 

Počet stran příloh: 41 

Rok: 2015 

 

Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce je zpracování technologického postupu pro novostavbu bytového 

domu. Stavba je řešena jako podsklepený objekt o 1 podzemním a 3 nadzemních podlažích 

s plochou jednoplášťovou střechou. Součástí je také vytvoření projektové dokumentace pro 

stavební povolení. Hlavním cílem práce je popis postupu řešení obvodového pláště budovy ze 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

 

NP  nadzemní podlaží 

PP  podzemní podlaží 

SBS styren – butadien – styren 

ŽB železobeton 

PE polyethylen 

TI tepelná izolace 

HI hydroizolace 

EPS expandovaný polystyren 

PUK polyuretan kaučuk 

PD projektová dokumentace 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ZM zakládací malta 

DPH daň z přidané hodnoty 

P pevnost 

Ru tepelný odpor 

Uu součinitel prostupu tepla 

Rw neprůzvučnost 

fk charakteristická pevnost v tlaku 

µ faktor difúzního odporu 

modif. modifikovaný 

asf. asfaltový 

min. minimální  

max. maximální 

č. číslo 

tl. tloušťka 

d délka 

š šířka 

v výška 

m metr 

m2 metr čtvereční 

m3 metr krychlový 

mm milimetr 
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mm2 milimetr čtvereční 

kg kilogram 

g gram 

ks kus 

0C stupeň Celsia 

K Kelvin 

s sekunda 

min minuta 

hod hodina 

W watt 

kW kilowatt 

N Newton 

Kč korun českých 
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1. ÚVOD 

 

 Bakalářská práce se zaobírá vypracováním technologického postupu hrubé stavby 

bytového domu pro dvě materiálové varianty řešení obvodového pláště v 1.NP. Jako podklad 

pro zpracování poslouží projektová dokumentace pro stavební povolení, která obsahuje 

technickou zprávu a výkresovou část.  Cílem práce je popsat a porovnat materiálové řešení 

obvodového pláště, čímž se zabývá technologická část. Ta obsahuje technologický postup, 

rozpočet a časový plán výstavby pro obě možnosti. Tato pasáž také zahrnuje zařízení staveniště 

a srovnání materiálových variant obvodového pláště. 

 

 Řešená novostavba bytového domu se nachází na ulici Jana Trčky ve Frýdlantě nad 

Ostravicí. Je navržena ze systému HELUZ jako podsklepený objekt se 3 nadzemními podlažími 

a jednoplášťovou plochou střechou. Na severovýchodní straně je spojen se sousedním 

objektem. Jeho vnitřní dispozice je tvořena v každém nadzemním podlaží třemi bytovými 

jednotkami a suterénní část je tvořena technickou místností, kolárnou, sušárnou a sklepními 

boxy. 
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2. TECHNICKÁ ZPRÁVA [1] 

 

 

2.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

 Stavební objekt je řešený jako novostavba bytového domu pro účel bydlení o zastavěné 

ploše 266,76 m2. Budova je navržena jako členitý útvar o 3 nadzemních podlažích a 1 

podzemním podlaží a je zastřešena jednoplášťovou nevětranou plochou střechou. Výška činí 

10 m od úrovně vstupního podlaží  0,000. Výtvarné ztvárnění objektu je dosaženo fasádní 

omítkou s roztíranou strukturou v bílé a šedé barvě. Z estetického hlediska je povrch 

obvodového pláště doplněn o dekorační úpravu z plastových fóliovaných palubek v barvě 

zlatého dubu, imitujících dřevo. Sokl bude vytvořený z dekorační mozaikové omítky šedé barvy 

po celém obvodě budovy. Klempířské prvky a výplně otvorů, umístěné v obvodovém plášti, 

jsou navrženy tak, aby dotvářely celkový vzhled objektu. Proto jsou výplně otvorů realizovány 

v barvě zlatého dubu a všechny klempířské prvky v antracitovém zbarvení. Na pozemku stavby 

se vytvoří nový chodník ze zámkové dlažby a parkoviště. 

 

 Objekt o 9 bytových jednotkách má obytné místnosti orientované na jihovýchodní, 

jihozápadní a severozápadní stranu. Na severovýchodní straně bude spojen se sousedním 

objektem. Vchod do budovy je řešen na severozápadní straně. Do 1.NP se vstupuje 

z venkovního prostředí vstupní halou, která vede do chodby s dvouramenným schodištěm a 

odtud je možný přístup k jednotlivým bytům. Každé nadzemní podlaží se dispozičně rozděluje 

na 3 bytové jednotky. První byt má z chodby přístupné WC, koupelnu a obývací pokoj, z něhož 

můžeme vstoupit do kuchyně a ložnice. Druhá bytová jednotka je vedena jako garsonka. 

Z chodby se dostaneme do koupelny s WC a obývacího pokoje s kuchyní. Poslední byt má 

z chodby přístup do koupelny s WC, ložnice a obývacího pokoje s kuchyní. V 2.NP a 3.NP je 

dispozice bytů stejná s tím rozdílem, že u první bytové jednotky je z chodby umožněn také 

přístup do dětského pokoje. V suterénu se chodbou se schodištěm dostaneme ke kolárně a 

technické místnosti nebo můžeme projít chodbami k jednotlivým sklepním boxům či sušárně. 

 

 Na bytový dům se nevztahují žádné nároky k bezbariérovému užívání. 

 

 Stavba je navržena jako zděná konstrukce ze systému HELUZ. Její svislou nosnou část 

v podzemním podlaží tvoří obvodové stěny z keramických broušených cihel HELUZ PLUS 44. 
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V nadzemních podlažích je obvodový plášť tvořený keramickými cihlami HELUZ FAMILY 

44 2in1 P10. Vnitřní nosné stěny jsou navržené z cihel HELUZ P15 30 broušených a nenosné 

příčky z cihel HELUZ 11,5 broušených. Stěna, která odděluje stavbu od sousedního bytového 

domu, je postavena z keramických cihel HELUZ PLUS 38 broušených. Vodorovná nosná 

konstrukce vznikne použitím nosníků HELUZ MIAKO a vložek HELUZ MIAKO. [3] 

 

 Objekt svými parametry odpovídá tepelně technickým a akustickým potřebám. Do 

budovy nebudou instalována technická zařízení, která by byla zdrojem hluku nebo vibrací. 

 

 

1.2 Stavebně konstrukční řešení  

 

A. Zemní práce 

Před zahájením stavebních prací se provede hydrogeologický průzkum. Následně se 

v celé ploše staveniště odstraní skrývka v tloušťce 300 mm. Její část, které poslouží ke konečné 

úpravě okolí stavby, se uloží na mezideponii a zbytek se odveze ze staveniště. Výkopy stavební 

jámy se vyhloubí ve sklonu svahu 1:1, což odpovídá svahování pro zeminu třídy těžitelnosti I 

– písčitý štěrk.  

 

B. Základové konstrukce 

 Základy objektu se vybetonují z prostého betonu C20/25 ve výškové úrovni - 3,100. 

Základové pásy pod obvodovými zdmi se provedou do hloubky 800 mm v šířce 740 mm. 

Základy pod vnitřními nosnými stěnami jsou vysoké a široké 600 mm. Pod prvním stupněm 

schodišťového ramene se vytvoří základ ve tvaru obdélníku o rozměrech 595x250x950 mm. 

Dále se vybetonuje základová deska z prostého betonu C 20/25 tloušťky 150 mm. 

 

C. Hydroizolace stavby 

 Na základové desce a svislé zděné konstrukci se udělá hydroizolace z SBS 

modifikovaného asfaltového pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL [7] tl. 4 mm, která 

zabrání vnikání vlhkosti do konstrukcí. Na svislé ploše se hydroizolace ochrání nopovou fólií 

s geotextílií 300 g/m2. Hydroizolace musí být ukončena minimálně 300 mm nad úrovní terénu. 
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D. Svislé konstrukce [3] [7] [10] [11] 

 Svislé konstrukce jsou realizovány ze zdícího systému HELUZ. Jejich povrchovou 

úpravu tvoří na vnitřní straně omítky Cemix a na vnější straně omítky STOMIX v následujících 

skladbách: 

 

Vnější stěny tl. 440 mm - silikonová barva STOMIX GAMADEKOR SA 

 - fasádní omítka STOMIX BETADEKOR AF20 

 - penetrační lak STOMIX EH 

 - vyrovnávací stěrková hmota STOMIX ALFAFORM SCA tl. 3mm 

 - skleněná síťovina VT1/1 

 - penetrační lak STOMIX EH 

 - cihly HELUZ FAMILY 44 2in1 P10 tl. 440 mm 

 - sádrová omítka gletovaná Cemix 016G tl. 10 mm 

 - silikátová penetrace Cemix PST 

 - silikátový interiérový nátěr Cemix VTB 

 

Vnější stěny tl. 440 mm - geotextílie 300 g/m2 

  (pod úrovní terénu) - nopová fólie tl. 8 mm 

 - asf. SBS modif. pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm 

 - penetrační emulze DEKPRIMER 

 - cihly HELUZ PLUS 44 broušené tl. 440 mm 

 - sádrová omítka gletovaná Cemix 016G tl. 10 mm 

 - silikátová penetrace Cemix PST 

 - silikátový interiérový nátěr Cemix VTB 

 

Dělící stěna tl. 380 mm - silikátový interiérový nátěr Cemix VTB 

 - silikátová penetrace Cemix PST 

 - sádrová omítka gletovaná Cemix 016G tl. 10 mm 

 - cihly HELUZ PLUS 38 broušené tl. 380 mm 

 

Vnitřní stěny tl. 300 mm - silikátový interiérový nátěr Cemix VTB 

 - silikátová penetrace Cemix PST 

 - sádrová omítka gletovaná Cemix 016G tl. 10 mm 

 - cihly HELUZ P15 30 broušené tl. 300 mm 
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 - sádrová omítka gletovaná Cemix 016G tl. 10 mm 

 - silikátová penetrace Cemix PST 

 - silikátový interiérový nátěr Cemix VTB 

 

Vnitřní stěny tl. 115 mm - silikátový interiérový nátěr Cemix VTB 

 - silikátová penetrace Cemix PST 

 - sádrová omítka gletovaná Cemix 016G tl. 10 mm 

 - cihly HELUZ 11,5 broušené tl. 115 mm 

 - sádrová omítka gletovaná Cemix 016G tl. 10 mm 

 - silikátová penetrace Cemix PST 

 - silikátový interiérový nátěr Cemix VTB 

 

E. Vodorovné konstrukce [3] [11] 

 Strop vznikne uložením keramických vložek na nosníky, vyztuží se a nakonec se zalije 

betonovou směsí. K zajištění tuhosti se nad nosnými stěnami provedou ztužující věnce. Výztuž 

věnců se navrhne dle statického posouzení.  

 

Stropní konstrukce - podlaha viz. skladby podlah 

 (shora dolů) - betonová mazanina C20/25 tl. 60mm 

 - kari síť 150/150/4 mm 

 - stropní vložky HELUZ MIAKO 

 - stropní nosníky HELUZ MIAKO 

 - sádrová omítka gletovaná Cemix 016G tl. 10 mm 

 - silikátová penetrace Cemix PST 

 - silikátový interiérový nátěr Cemix VTB 

 

F. Vnitřní schodiště 

 Navržené  ŽB prefabrikované schodiště se upevní na ozub předem připravené 

mezipodesty a stropní konstrukce ze systému HELUZ MIAKO [3] a ukotví se do nich. V 1.PP 

je navrženo v jednom schodišťovém rameni 9 stupňů výšky 161,1 mm a šířky 295 mm. 

Nástupní rameno se uloží na vytvořený základový pás. Ve zbývajících podlažích tvoří ramena 

9 schodišťových stupňů výšky 166,7 mm a šířky 295 mm. Schodiště se opatří ocelovým 

zábradlím výšky 1 m a ukotví se do přilehlých zdí a schodišťových ramen na konci jednotlivých 

schodišťových stupňů. 
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G. Podlahy [8] [12] [13] 

 Podlahy, které se zřídí v objektu, jsou tvořeny z těchto konstrukčních skladeb: 

 

P1 - keramická dlažba RAKO SANDSTONE PLUS tl. 10 mm 

 - lepící tmel tl. 6 mm 

 - disperzní penetrační nátěr 

 - roznášecí betonová mazanina C20/25 tl. 50 mm 

 - separační PE fólie DEKSEPAR tl. 0,2 mm 

 - TI desky RIGIFLOOR 4000 tl. 30 mm 

 

P2 - keramická dlažba RAKO NATURSTONE tl. 10 mm 

 - lepící tmel tl. 6 mm 

 - disperzní penetrační nátěr 

 - roznášecí betonová mazanina C20/25 tl. 50 mm 

 - separační PE fólie DEKSEPAR tl. 0,2 mm 

 - TI desky RIGIFLOOR 4000 tl. 30 mm 

 

P3 - keramická dlažba RAKO SANDSTONE PLUS tl. 10 mm 

 - lepící tmel tl. 6 mm 

 - ochranná HI hmota tl. 2 mm 

 - disperzní penetrační nátěr 

 - roznášecí betonová mazanina C20/25 tl. 50 mm 

 - separační PE fólie DEKSEPAR tl. 0,2 mm 

 - TI desky RIGIFLOOR 4000 tl. 30 mm 

 

P4 - laminátová podlaha EGGER FLOORLINE BUSINESS CLASSIC 33 tl. 10 mm 

 - tlumící podložka z pěněného PE tl. 5 mm 

 - separační PE fólie DEKSEPAR tl. 0,2 mm 

 - roznášecí betonová mazanina C20/25 tl. 50 mm 

 - separační PE fólie DEKSEPAR tl. 0,2 mm 

 - TI desky RIGIFLOOR 4000 tl. 30 mm 

 

P5 - keramická dlažba RAKO SANDSTONE PLUS tl. 10 mm 

 - lepící tmel tl. 6 mm 
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 - disperzní penetrační nátěr 

 - roznášecí betonová mazanina C20/25 tl. 40 mm s ocelovou kari sítí 150/150/4 

 - separační PE fólie DEKSEPAR tl. 0,2 mm 

 - TI desky DEKPERIMETR SD tl. 80 mm 

 - ochranná betonová mazanina C20/25 tl. 60 mm 

 - HI z SBS modifikovaného asf. pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm 

 - penetrační asfaltová emulze DEKPRIMER 

 

P6 - keramická dlažba RAKO SANDSTONE PLUS tl. 10 mm 

 - lepící tmel tl. 6 mm 

 - ochranná HI hmota tl. 2 mm 

 - disperzní penetrační nátěr 

 - roznášecí betonová mazanina C20/25 tl. 40 mm s ocelovou kari sítí 150/150/4 

 - separační PE fólie DEKSEPAR tl. 0,2 mm 

 - TI desky DEKPERIMETR SD tl. 80 mm 

 - ochranná betonová mazanina C20/25 tl. 60 mm 

 - HI z SBS modifikovaného asf. pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm 

 - penetrační asfaltová emulze DEKPRIMER 

 

P7 - keramická dlažba RAKO SANDSTONE PLUS tl. 10 mm 

 - lepící tmel tl. 6 mm 

 - disperzní penetrační nátěr 

  

H. Výplně otvorů 

 Veškerá okna se navrhují jako plastová 5-ti komorová. Zhotoví se ve standartním dekoru 

barvy zlatého dubu, který imituje dřevo. V obytných místnostech jsou navržena okna, která se 

mohou otvírat nebo sklápět dovnitř. Ve schodišťovém prostoru a podzemním podlaží se okenní 

křídla pouze vyklápějí. Vchodové hliníkové dveře se vyrobí jako dvoukřídlé s ocelovou 

zárubní.  Vnitřní výplně otvorů jsou navrženy jako dřevěné dveře, které se uchytí do ocelových 

zárubní. Počet, rozměry a umístění výplní otvorů je znázorněno ve výkresové části.  

  

I. Povrchová úprava   

Vnější povrchová úprava je vytvořena ze silikonové barvy STOMIX GAMADEKOR 

SA a fasádní omítky STOMIX BETADEKOR AF20. Pro doplňkovou úpravu se použijí 
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plastové fóliované palubky v barvě zlatého dubu. V místě suterénního zdiva bude vytvořen po 

celém obvodě stavby sokl z mozaikové dekorační omítky ALFADEKOR G. [10] 

 

 Vnitřní povrchovou úpravu tvoří sádrová omítka gletovaná Cemix 016G a silikátový 

interiérový nátěr Cemix VTB. Stěny v koupelnách jsou obloženy keramickým obkladem do 

výšky 2 m, na toaletách do výšky 1,8 m a v kuchyni je obložen prostor mezi pracovní plochou 

a horními skříňkami. Obklady jsou navrženy ve formátu 300x300 mm a v kuchyni 

150x150 mm. Spárování se zajití bílým spárovacím tmelem. Aby nedocházelo k vnikání 

vlhkosti za keramický obklad, provede se utěsnění všech přechodů silikonem. [11] 

J. Střešní konstrukce [3] [9] [11] 

 Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová nevětraná plochá střecha se dvěma 

odtoky, kterýma odtéká srážková vody do vnitřní dispozice objektu. Skladbu střechy z vnějšího 

do vnitřního prostředí tvoří: 

S1 - pás z SBS modifikovaného asfaltu ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR tl. 5,2 mm 

  - samolepící pás z SBS modif. asfaltu GLASTEK 30 STICKER PLUS tl. 3 mm 

 - TI spádové klíny EPS 100 S 

 - TI desky z EPS 100 S tl. 200 mm 

 - polyuretanové lepidlo PUK (INSTA-STICK) 

 - parozábrana z SBS modif. asfaltového pásu GLASTEK 40 MINERAL tl. 4 mm 

 - penetrační emulze DEKPRIMER 

 - betonová mazanina C20/25 tl. 60 mm 

 - kari síť 150/150/4 mm 

 - stropní vložky HELUZ MIAKO 

 - stropní nosníky HELUZ MIAKO 

 - sádrová omítka gletovaná Cemix 016G tl. 10 mm 

 - silikátová penetrace Cemix PST 

 - silikátový interiérový nátěr Cemix VTB 

 

K. Klempířské výrobky 

 Oplechování atiky, střešního výlezu a parapetů je navrženo z hliníkového plechu 

s lakovanou úpravou povrchu v barvě antracitu. 
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1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 

 Tématika zabývající se požárně bezpečnostním řešením bytového domu je zpracovaná 

v dokumentaci požární ochrany. 

 

 

1.4 Technika prostředí staveb 

 

 Není tématem řešené bakalářské práce. 
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3. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ [1] 

 

 

3.1 Základní údaje 

 

A. Údaje o stavbě 

Název stavby: Novostavba bytového domu 

Místo stavby: Jana Trčky, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 

Parcelní číslo: 346/1 

Katastrální území: Frýdlant nad Ostravicí 

Účel PD: Projekt pro stavební povolení 

 

B. Údaje o žadateli  

Žadatel: město Frýdlant nad Ostravicí 

Adresa žadadele: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 

 

C. Údaje o zhotoviteli 

Zhotovitel: ARKO – Projekční kancelář s.r.o. 

Adresa zhotovitele: Teslova 1129/2b, 702 00 Ostrava – Přívoz 

 

 

3.2 Popis staveniště 

 

 Staveniště je vytvořeno na stavební parcele č. 346/1 na ulici Jana Trčky ve Frýdlantě 

nad Ostravicí. Je mírně svažitá a tvořená z propustné písčitoštěrkové zeminy. Její celková 

rozloha činí 3492,3 m2. Na severozápadní hranici pozemku se nachází bytový dům s parcelním 

číslem 257 a na jihozápadní hranici sousedí pozemek 346/4 se zastavěnou plochou. Zbývající 

ohraničení parcely tvoří vedlejší komunikace Jana Trčky, která slouží jako příjezdová cesta. Po 

celém obvodě staveniště se vybuduje z mobilního oplocení a patek ohrazení výšky 2 m. Na 

severovýchodní straně pozemku se zajistí vjezd na staveniště pomocí posuvných 

uzamykatelných vrat. Oplocení a vjezd na staveniště se řádně označí příslušnými značkami.  

 

 

 



22 

 

3.3 Vnitrostaveništní doprava 

 

Vjezd na staveniště se zajistí uzamykatelnou bránou na severovýchodní hranici 

pozemku. Z vedlejší příjezdové silnice Jana Trčky se provede napojení na vnitrostaveništní 

komunikaci, která se vytvoří ze štěrkodrti. Je navržena v šířce 6 m na obousměrný provoz, tak 

aby se zajistila snadná přístupnost k jednotlivým skládkám materiálů. Pro otáčení vozidel se na 

konci cesty vytvoří plocha ve tvaru písmena T, kde může automobil zacouvat a poté se otočit 

do daného směru. 

 

 

3.4 Skládky a zařízení staveniště 

 

A. Ornice a zemina 

 Na staveništi se sejme ornice v tloušťce 300 mm o obdélníkové ploše výskytu budoucího 

umístění stavby a zvětšené o 5 m z každé strany. Dále se odstraní skrývka zeminy pod zařízením 

staveniště. Provedení sejmutí ornice a hloubení výkopů se zabezpečí kolovým rypadlem. 

Vytěžená zemina se rozdělí na dvě části. Ornice o 351,43 m3 a zemina o 1029,25 m3, jež budou 

potřebné ke zpětnému zásypu a úpravě terénu, se uloží na meziskládce a zbylých 2 149,2 m3 

zeminy se odveze na řízenou skládku vzdálenou 16 km. Mezideponie ornice a zeminy se uloží 

podél jihozápadní části pozemku do výšky 3 m. Při sklonu 450 bude mít meziskládka ornice 

rozměry 8x15 m a meziskládku zeminy budou tvořit 2 skládky o rozměrech 12x15 m. 

 

B. Skládky stavebního materiálu 

 Plochy, které jsou určeny k venkovnímu skladování materiálů, se připraví odstraněním 

ornice, nasypáním kameniva frakce 16/32 mm a jeho zhutněním. Vytvoří se čtyři skládky a to 

pro skladování zdících prvků o rozměrech 10x12 m, pro skladování výztuže o rozměrech 5x7 m, 

dále pro uskladnění bednění a lešení o rozměrech 6x8 m a poslední skládka velikost 6x10 m se 

zrealizuje pro stropní prvky. Nad skládkou výztuže se provede přístřešek s trapézovým 

zastřešením. Skládky se umístí v dosahu stavebního jeřábu a v blízkosti staveništní komunikace. 

 

C. Sklady materiálů, přístrojů a drobného nářadí  

 Vedle buňky s umývárnou a wc se umístí na zpevněnou plochu 2 uzamykatelné sklady 

o rozměrech 2,2x6 m a výšce 2,2 m. V jednom z nich se uskladní přístroje a drobný materiál a 

v druhém se uloží stavební materiál. 
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D. Sila 

 Prostor pro dvě mobilní sila o průměrech 2,5 m na suché maltové směsi se umístí blízko 

stavby tak, aby vzdálenost čerpání hmoty byla malá. Pro umístění sil se vytvoří zpevněná plocha 

z ŽB panelů o ploše 47,96 m2 s přístupovou komunikací dostatečné únosnosti. 

 

E. Odpadní kontejnery 

 Dva vanové kontejnery se umístí na plochu zbavenou ornice a zhutněnou kamenivem 

frakce 16/32 mm. Do nich se vloží veškerý vzniklý odpad, který se následně předá k recyklaci 

a likvidaci.  

 

F. Stavební jeřáb 

 Jeřáb Liebherr 63K se namontuje na ŽB panely v ploše 4,45x4,15 m. Firma provádějící 

instalaci, provede bezpečnostní a technické zkoušky a kopii těchto záznamů odevzdá 

stavbyvedoucímu, který provede zápis do stavebního deníku. Dosah jeřábu se zajistí po celém 

staveništi. 

 

 

3.5 Napojení staveniště na zdroje 

  

3.5.1 Voda 

 

 Rozvod vody na staveništi se zajistí napojením vodovodní přípojky na stávající 

vodovodní řad v ulici Jana Trčky. V místě přípoje se vytvoří provizorní vodovodní šachta, 

kde se umístí vodoměr. Staveništní rozvod bude sloužit k zásobování sociálních zařízení a 

sil pitnou vodou. Umístí se jako podzemní vedení v hloubce 0,5 m. 

 

Výpočet spotřeby: 

zpracování betonu a jeho ošetření 175 l/m3 30,52 m3 5341 l 

zdění z cihel 225 l/m3 40,38 m3 9086 l 

omítání 25 l/m3 76,26 m3 1907 l 

mytí strojů 1000 l/ks 3 ks 3000 l 

hygiena 40 l/osobu 24 osob 960 l 

sprchy 45 l/osobu 24 osob 1080 l 
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Qn = (Pn ∙ kn) ÷ (t ∙ 3600) 

Qn  vteřinová spotřeba vody 

Pn  spotřeba vody za směnu 

kn  koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

t  doba odběru vody 

 

Qn = (Pn ∙ kn) ÷ (t ∙ 3600) = (19334 ∙ 1,5 + 2040 ∙ 2,7) ÷ (8 ∙ 3600) = 1,2 l/s 

 

 

3.5.2 Kanalizace 

 

Kanalizační rozvod staveniště se odvede do veřejné kanalizační sítě pomocí 

kanalizační přípojky.  V místě spoje se zřídí kanalizační šachta. Potrubí se povede 

podzemním vedením hloubky 0,75 m. 

 

 

3.5.3 Elektrická energie 

 

Na staveništi se vybuduje hlavní staveništní rozvaděč, kterým se přivede ze 

současného vedení elektrický proud. Jelikož je elektrický rozvod rozsáhlý a větvený, zřídí 

se ještě jeden rozvaděč, aby nedocházelo ke kolísání proudu. Přívody se vedou 

k jednotlivým odběrným místům, kterými jsou stavební buňky pracovníků, uzamykatelné 

sklady, stavební výtah, sila, stavební jeřáb a osvětlení staveniště. 

 

P1 – stavební stroje Příkon 

jeřáb Liebherr 63K  2,8 kW 

stavební výtah Geda 500 Z  5,5 kW 

silo na suché směsi s vodní pumpou a míchačkou 6,1 kW 

ponorný vibrátor betonu LUMAG LFR 40 4,0 kW 

pila okružní s kotoučem 235 mm BOSH GK 85 G 2,2 kW 

vrtací stroj STARTECH 27 1,5 kW 

invertorová svářečka Superior 245 Telwin 3,5 kW 

elektrické ruční míchadlo na maltové směsi MX 1200 P 0,5 kW 
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P2 – vnitřní osvětlení Příkon 

administrativní část  0,02 kW/m2 27 m2 0,54 kW 

šatny, sociální zařízení, WC  0,01 kW/m2 54 m2 0,54 kW 

sklady 0,01 kW/m2 36 m2 0,36 kW 

 

P3 – vnějšího osvětlení Příkon 

vnější osvětlení  0,01 kW/m2 700 m2  7 kW 

 

Výpočet spotřeby: 

Pc = (K ÷ cosΦ) ∙ (K1 ∙ P1 + K2 ∙ P2 + K3 ∙ P3)  

K  koeficient ztráty vedení  1,1  

Φ účiník  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  30,6 kW 

P2 součet výkonů vnitřního osvětlení  1,44 kW 

P3 součet výkonů vnějšího osvětlení  7 kW 

 

Pc = (K ÷ cosΦ) ∙ (K1 ∙ P1 + K2 ∙ P2 + K3 ∙ P3) 

Pc = (1,1 ÷ cos 0,75) ∙ (0,75 ∙ 30,6 + 0,8 ∙ 1,44 + 1 ∙ 7) = 34,21 kW 

 

 

3.6 Sociální a hygienická zařízení 

 

Parametry pro návrh: 

maximální počet pracovníků za den: 24 

podlahová plocha na 1 pracovníka: 1,25 m2 

2 sedadla a 2 mušle 11 – 50 mužů, 11 – 30 žen 

1 umyvadlo 10 osob 

1 sprcha 15 osob 

 

 Dle uvedených údajů je zapotřebí 30 m2 podlahové plochy šaten, 2 wc a 2 pisoáry, 3 

umyvadla a 2 sprchy. 
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 Proto se na staveniště umístí na předem zpevněnou plochu 2 stavební buňky, které 

budou sloužit jakou šatny pracovníků. Hned vedle se uloží sanitární kontejner se 2 wc a pisoáry, 

5 umyvadly a 2 sprchami.  Další obytná stavební buňka se vyhradí pro stavbyvedoucího a 

poslední kontejner se umístí k vjezdu pro potřeby vrátného. Všechny buňky dodá firma STG 

trade, s.r.o. a jejich rozměry činí 3x6,055x2,5 m. 

 

 

3.7 Bezpečnost práce 

  

 Před zahájením stavebních prací se všichni pracovníci seznámí se zásadami bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a s předpisy požární ochrany. Stavbyvedoucí provede školení a zapíše 

do stavebního deníku záznam. Poté je nutnou povinností každého zaměstnance, aby dané 

předpisy dodržoval. 

 

 

3.8 Vliv stavby na životní prostředí 

 

 Při výstavbě se musí dbát na ochranu životního prostředí. Z tohoto důvodu se bude 

pracovní doba pohybovat v rozmezí od 7 do 21 hodin, aby nebyly překročeny hodnoty 

hlučnosti. Vozidlům vyjíždějících ze staveniště se očistí kola a podvozek a převážejí-li prašný 

materiálem, musí se zkropit. Dále se zajistí recyklace a likvidace vzniklých odpadů dle platných 

předpisů. 
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4. TECHNOLOGICKÝ POSTUP ŘEŠENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ PRO 

1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 

 

 

4.1 Obecné údaje 

 

Technologický postup, který popisuje provádění zdění obvodového pláště v 1.NP ve 

dvou materiálových variantách, se vztahuje se na novostavbu bytového domu o zastavěné ploše 

266,76 m2. Stavba se nachází v zastavěném území na ulici Jana Trčky ve Frýdlantě nad 

Ostravicí. Jedná se o bytový dům členitého tvaru se 3 nadzemními podlažími a 1 podzemním 

podlažím. Na severovýchodní straně je spojen se sousedním objektem. Celková výška činí 10 

m od úrovně vstupního podlaží a konstrukční výška jednoho podlaží je 3 m.  

 

V první variantě se pro vytvoření obvodových konstrukcí použije zdící systém 

společnosti HELUZ z broušených cihel na celoplošné lepidlo. Obvodový plášť se vyzdí z cihel 

HELUZ FAMILY 44 2in1 P10 broušených tloušťky 440 mm a nad otvory se provedou nosné 

překlady HELUZ 23,8. [3] 

 

 V druhé variantě je konstrukce navržena ze zdícího systému pórobetonových tvárnic 

YTONG. Na stavbu obvodové konstrukce se použijí tepelně izolační tvárnice Lambda+ P2-350 

v tloušťce 450 mm.  Nosné překlady se vytvoří z dvojic U-profilů. [14] 

 

 

4.2 Materiál, doprava, manipulace a skladování 

 

 4.2.1 Zdící systém HELUZ [3] [4] [17] 

  

HELUZ FAMILY 44 2in1 P10 

- rozměry (dxšxv): 247x440x249 mm 

- hmotnost: 17,3 kg 

- počet kusů na paletě: 72 ks 

- spotřeba cihel na 1 m2: 16 ks 

 skutečná plocha zdiva: 137,14 m2 

 vypočtená spotřeba:  137,14 ∙ 16 = 2194,24 ÷ 72 = 30,48 + 5% = 32 palet 
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HELUZ FAMILY 44-K 2in1 P10 

- rozměry (dxšxv): 247x440x249 mm 

- hmotnost: 17,6 kg 

- počet kusů na paletě: 72 ks 

skutečný počet kusů: 94 ks 

 vypočtená spotřeba:  94 ÷ 72 = 1,31 + 5% = 2 palety 

 

HELUZ FAMILY 44-K-1/2 2in1 P10 

- rozměry (dxšxv): 125x440x249 mm 

- hmotnost: 9,2 kg 

- počet kusů na paletě: 120 ks 

skutečný počet kusů: 166 ks 

 vypočtená spotřeba:  166 ÷ 120 = 1,38 + 5% = 2 palety 

 

HELUZ FAMILY 44-R 2in1 P10 

- rozměry (dxšxv): 187x440x249 mm 

- hmotnost: 13,9 kg 

- počet kusů na paletě: 84 ks 

skutečný počet kusů: 110 ks 

 vypočtená spotřeba:  110 ÷ 84 = 1,31 + 5% = 2 palety 

 

Překlad HELUZ 23,8 b - 100 

- rozměry (dxšxv): 1000x70x238 mm 

- hmotnost: 35 kg 

- počet kusů v paketě: 20 ks 

skutečný počet kusů: 5 ks 

 vypočtená spotřeba:  5 ÷ 20 = 0,25 + 5% = 1 paketa 

 

Překlad HELUZ 23,8 b - 175 

- rozměry (dxšxv): 1750x70x238 mm 

- hmotnost: 62 kg 

- počet kusů v paketě: 20 ks 

skutečný počet kusů: 10 ks 

 vypočtená spotřeba:  10 ÷ 20 = 0,5 + 5% = 1 paketa 
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Překlad HELUZ 23,8 a - 250 

- rozměry (dxšxv): 2500x70x238 mm 

- hmotnost: 90 kg 

- počet kusů v paketě: 20 ks 

skutečný počet kusů: 15 ks 

 vypočtená spotřeba:  15 ÷ 20 = 0,75 + 5% = 1 paketa 

 

Překlad HELUZ 23,8 a - 300 

- rozměry (dxšxv): 3000x70x238 mm 

- hmotnost: 108 kg 

- počet kusů v paketě: 20 ks 

skutečný počet kusů: 15 ks 

 vypočtená spotřeba:  15 ÷ 20 = 0,75 + 5% = 1 paketa 

 

HELUZ zakládací malta 

- tl. spáry: min. 10 mm, max. 40mm 

- hmotnost 1 pytle: 25 kg 

- vydatnost 1 pytle: 13,9 l 

- počet kusů na paletě: 48 ks 

skutečná plocha zdiva: 26,73 m2 

předpokládaná průměrná tl.: 25 mm 

 vypočtená spotřeba:  26,73 ∙ 0,025 = 0,668 m3 = 668 l ÷ 13,9 = 48 pytlů = 

= 1 paleta 

 

HELUZ celoplošné lepidlo 

- tl. spáry: max. 3 mm 

- hmotnost 1 pytle: 25 kg 

- vydatnost 1 pytle: 36 l 

- počet kusů na paletě: 30 ks 

- spotřeba na 1 m2: 6,7 l 

skutečná plocha zdiva: 137,14 m2 

 vypočtená spotřeba:  137,14  ∙ 6,7 = 918,84 ÷ 36 = 25,52 + 5% = 27 pytlů = 

  = 1 paleta 
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Malta HELUZ TM 39 

- tl. spáry: optimálně 12 mm 

- hmotnost 1 pytle: 25 kg 

- vydatnost 1 pytle: 39 l 

- počet kusů na paletě: 30 ks 

- spotřeba na 1 kapsu: 1,31 l 

- spotřeba na 1 m2: 6,7 l 

skutečná počet kapes: 118 ks 

skutečná plocha uložení: 0,22 m2 

 vypočtená spotřeba:  118  ∙ 1,31 + 0,22  ∙ 6,7 = 156,05 ÷ 39 = 4 pytle = 1 paleta 

 

Věncovka HELUZ 8/25 2in1 

- rozměry (dxšxv): 375x80x249 mm 

- hmotnost: 5,4 kg 

- počet kusů na paletě: 144 ks 

- spotřeba na 1 m: 2,7 ks 

skutečný délka: 5,74 m 

 vypočtená spotřeba:  5,74 ∙ 2,7 = 15,5 ÷ 144 = 0,11 + 5% = 1 paleta 

 

Tepelná izolace styro EPS 50Z  

- rozměry (dxšxv): 1000x500x90 mm 

- počet kusů v balení: 6 ks 

- spotřeba na m: 0,5 ks  

skutečný délka překladů: 21 m 

 vypočtená spotřeba:  21 ∙ 0,5 = 10,5 ÷ 6 = 1,75 + 5% = 2 balení 

 

Tepelná izolace styro EPS 50Z  

- rozměry (dxšxv): 1000x500x100 mm 

- počet kusů v balení: 6 ks 

- spotřeba na m: 0,5 ks  

skutečný obvod mezipodesty: 5,38 m 

 vypočtená spotřeba:  5,38 ∙ 0,5 = 2,69 ÷ 6 = 0,45 + 5% = 1 balení 
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Zdící materiál a pytlovaná směs lepidla se na stavbu dopraví na paletách v nákladním 

automobilu s hydraulickým ramenem pro vykládku. Tyto palety musí být uloženy ve 

vodorovné poloze na rovném podkladě a zajištěny proti případným pohybům, ke kterým 

může dojít při přepravě na staveniště. Stabilizace nákladu se zajistí pomocí upínacích pásů 

a v místech, kde se pás dotýká hran cihel či vložek, musí být vložena dřevěná podložka. 

Na palety s pytlovanou směsí je zakázáno ukládat jiné zboží. Polystyren a nosné překlady 

jsou na staveniště dopraveny také nákladním autem s hydraulickou rukou. Balení překladů 

je možné ukládat na sebe nejvýše ve dvou vrstvách. Opět se materiál zabezpečí popruhy 

proti nedovolenému posunu. Materiál převezme stavbyvedoucí, který zkontroluje jeho 

množství a kvalitu dle dodacího listu, a poté provede zápis do stavebního deníku. [5] 

 

Při manipulaci s jednotlivými prvky je kladen důraz na dodržování podmínek BOZP.  

Dále se dbá se na to, aby při nakládání s materiály, nedošlo k jejich poškození a tím ke 

ztrátě kvality. K vykládce zboží na paletách se použije hydraulické rameno nákladního 

automobilu a na staveništi se zajistí přesun prostřednictvím věžového jeřábu. Materiál se 

zavěsí pomocí paletových vidlí s převěšením, vycentruje se a upevnění řetězem, který je 

součástí závěsu. Nosné překlady se přemístí po staveništi zvedacím prostředkem a musí 

mít svislou pozici, což znamená, že šipky na nich vyznačené míří směrem dolů a nápis se 

dá zleva doprava přečíst. Manipulace s polystyrénem a pytlovanou směsí lepidla je 

provedena ručně. [5] 

 

Všechny materiály na paletách, s výjimkou pytlované směsi, se uloží na venkovní 

zpevněnou a odvodněnou plochu, která vznikne odstraněním ornice a následným 

zhutněním kameniva frakce 16/32 mm. Keramické výrobky se uskladní vedle sebe tak, aby 

mezi nimi byl vyhrazen průchod o šířce 0,75 m a čela jednotlivých prvků měla vzdálenost 

minimálně 1,2 m. Každá figura se pečlivě označí a zabezpečí proti povětrnostním, 

slunečním a dešťovým vlivům ochrannými plachtami. Palety s keramickými cihlami se 

uloží maximálně ve 3 vrstvách nad sebou a palety s doplňkovými cihlami maximálně ve 2 

vrstvách nad sebou. Fóliované palety s pytlovanou směsí se uloží do skladu, kde mohou 

být maximálně ve 2 vrstvách nad sebou. Jestliže máme samostatné pytle, uloží se do výšky 

1,5 m. Ve skladech se také uloží balení tepelné izolace, které nesmí přijít do styku 

s rozpouštědly a těkavými látkami. Nosné překlady se umístí dle délek do figur 

obsahujících nanejvýš 6 balení. Mezi ně se vloží dřevěné proklady o rozměrech 80x80x930 

mm a jejich umístění je dáno následující tabulkou [5]: 
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Délka překladu 

(mm) 

Umístění prokladů od okrajů 

(mm) 

1000 200 

1750 350 

2500 400 

3000 500 + střed 

Tabulka č. 1 – Umístění prokladů mezi překlady [5] 

  

 

 4.2.2 Zdící systém YTONG [14] [18] 

 

YTONG Lambda+ P2-350 

- rozměry (dxšxv): 599x450x249 mm 

- počet kusů na paletě: 18 ks 

- spotřeba cihel na 1 m2: 6,7 ks 

 skutečná plocha zdiva: 139,16 m2 

vypočtená spotřeba:  139,16 ∙ 6,7 = 932,37 ÷ 18 = 51,8 + 5% = 55 palet 

 

Plochý překlad P4,4-600 

- rozměry (dxšxv): 1150x150x124 mm 

- hmotnost: 18 kg 

- počet kusů na paletě: 32 ks 

skutečná počet kusů: 3 ks 

vypočtená spotřeba:  3 ÷ 32 = 0,09 + 5% = 1 paleta 

 

Plochý překlad P4,4-600 

- rozměry (dxšxv): 2000x150x124 mm 

- hmotnost: 31 kg 

- počet kusů na paletě: 32 ks 

skutečná počet kusů: 6 ks 

vypočtená spotřeba:  6 ÷ 32 = 0,19 + 5% = 1 paleta 
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Plochý překlad P4,4-600 

- rozměry (dxšxv): 2500x150x124 mm 

- hmotnost: 31 kg 

- počet kusů na paletě: 32 ks 

skutečná počet kusů: 9 ks 

vypočtená spotřeba:  9 ÷ 32 = 0,28 + 5% = 1 paleta 

 

Plochý překlad P4,4-600 

- rozměry (dxšxv): 3000x150x124 mm 

- hmotnost: 46 kg 

- počet kusů na paletě: 32 ks 

skutečná počet kusů: 9 ks 

vypočtená spotřeba:  9 ÷ 32 = 0,28 + 5% = 1 paleta 

 

YTONG – věncová tvárnice 

- rozměry (dxšxv): 599x125x249 mm 

- hmotnost: 6 kg 

- počet kusů na paletě: 72 ks 

- spotřeba na 1 m: 1,67 ks 

skutečný délka: 5,38 m 

 vypočtená spotřeba:  5,38 ∙ 1,67 = 8,98 ÷ 72 = 0,12 + 5% = 1 paleta 

 

YTONG zdící malta šedá 

- hmotnost 1 pytle: 17 kg 

- počet kusů na paletě: 30 ks 

- spotřeba na 1 m2: 4,6 kg 

skutečná plocha zdiva: 137,14 m2 

vypočtená spotřeba:  137,14 ∙ 4,6 = 630,84 ÷ 17 = 37,12 + 5% = 39 pytlů = 

= 2 palety 
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Profimix ZM 910 

- hmotnost 1 pytle: 40 kg 

- vydatnost 1 pytle: 24,75 l 

- spotřeba na 1 m2: 18,9 kg 

skutečná plocha zdiva: 26,73 m2 

vypočtená spotřeba:  26,73 ∙ 18,9 = 505,2 ÷ 40 = 12,6 + 5% = 14 pytlů 

 

Materiál se u výrobce naloží na nákladní prostředek s hydraulickým ramenem. Palety 

se uloží vedle sebe na rovnou plochu korby, a aby nedošlo při dopravě k jejich poškození, 

zajistí se proti případným pohybům upínacími popruhy. Pod oblastmi, kde se pásky 

dotýkají hran pórobetonových výrobků, se vloží dřevěná výztuha. Takto zafixované zboží 

se doveze na staveniště objektu, kde jej zkontroluje a převezme stavbyvedoucí. [15] 

 

K vyložení palet poslouží hydraulická ruka vozidla a manipulace na staveništi se 

zajistí věžovým jeřábem. Materiál se uloží na závěsné zařízení s vidlicemi a zabezpečí se 

řetězem, který je jeho součástí. V obou případech se musí brát zřetel na zásady bezpečnosti 

a ochrany při práci. [15] 

 

Tvárnice a překlady se uskladní na plochu se zhutněným kamenivem do stohů, mezi 

nimiž musí být vymezen minimální průchod šířky 750 mm a vzdálenost jejich čel nesmí 

být menší než 1200 mm. Zdící tvárnice se skladují do maximální výšky dvou palet, ostatní 

prvky se ukládají po jedné paletě. Malty se uloží do uzamykatelných skladů a jejich doba 

skladovatelnosti je 6 měsíců v případě zdící malty a 9 měsíců u zakládací malty. Vše se 

zachová v původních obalech, na kterých je uvedena specifikace jednotlivých výroků. [15] 

 

 

4.3 Připravenost staveniště 

 

 Po celém obvodě staveniště se postaví zábrany z mobilního oplocení a patek. Vjezd na 

staveniště je zajištěn uzamykatelnou bránou, jenž má na starost vrátný. Staveništní komunikace 

vytvořená ze štěrkodrti se napojuje na stávající příjezdovou cestu z asfaltu. Oplocení a vjezd na 

staveniště se řádně vyznačí. 
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 V prostoru staveniště se vybuduje odvodněná a zpevněná skládka ze zhutněného 

kameniva frakce 16/32 mm pro zdící prvky, výztuž, bednění a lešení. Na staveništi se umístí 

dva uzamykatelné sklady, kde se v jednom z nich uloží tepelná izolace a pytlovaná směs malt 

a v druhém drobné nářadí. K uložení odpadu se vyhradí 2 kontejnery. Pro pracovníky se na 

staveniště umístí dvě stavební buňky s funkcí šaten a vedle nich se položí buňka s umývárnou 

a wc. Poslední dvě stavební buňky nacházející se na stavbě poslouží pro potřeby 

stavbyvedoucího a vrátného. 

 

 Elektrický proud se na stavbu přivede pomocí elektrického rozvaděče ze stávajícího 

podzemního vedení. Rozvod vody na staveništi se vytvoří napojením vodovodní přípojky na 

vodovodní řad.  V místě přípoje se nachází vodovodní šachta s vodoměrem. Kanalizační 

přípojka se odvede do kanalizačního řadu a v místě spojení těchto infrastruktur vznikne 

kanalizační šachta. 

 

 Dříve než se začnou provádět zdící práce, musí konstrukce stropu na 1.PP vykazovat 

dostatečnou nosnost a vyzrálost. Horní plocha stropní konstrukce musí být rovinná, bez trhlin, 

mastnot a nečistot. V případě jakéhokoliv znečištění je nutné podklad očistit. Součástí 

připravenosti konstrukce je kontrola hydroizolačních pásů, na které se uloží první vrstva 

nosného zdiva. Pásy musí být širší o 150 mm než obvodové stěny a to z obou stran. Dále musí 

být podle projektové dokumentace zaměřeny a zakresleny otvory v budoucím zdivu. Před 

začátkem zdění se umístí palety s keramickými cihlami nebo pórobetonovými tvárnicemi na 

podkladní konstrukci ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od vyznačených míst. 

 

 

4.4 Pracovní podmínky 

 

 4.4.1 Zdící systém HELUZ 

 

 Zdění probíhá za teplot od +5 0C do +30 0C.  Je-li tato teplota překročena, práce musí 

být okamžitě přerušeny. Podkladová plocha nesmí mít nižší dotykovou teplotu než +10 0C. 

Cihly se při teplotě nad +10 0C musí vlhčit vodou a až poté mohou být uloženy do 

konstrukce. Keramické výrobky musí splňovat podmínky kvality a to znamená, že musí 

být nepoškozené a čisté. S namrzlými a vodou nasycenými prvky se nemůže pracovat. 
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Betonáž se provádí za teplot od +15 0C do 25 0C. Nelze-li betonovat v tomto teplotním 

rozsahu, probíhá betonování za pravidelného kropení. O průběhu teplot se vede záznam. [3] 

 

 4.4.2 Zdící systém YTONG 

 

 Vyzdívání z pórobetonových tvárnic YTONG nesmí být prováděno, jestliže teplota 

vzduchu nebo zdících prvků klesne pod + 5 0C. Do stavby se nesmí zabudovat poškozené, 

vlhké či znečištěné výrobky.  

 

 

4.5 Převzetí staveniště 

 

Před převzetím staveniště je nutní provést kontrolu, zda je podklad vyklizen, očištěn a 

připraven k zahájení prací. Také se kontroluje rovinnost podkladu, která musí být v rozmezí  

 20 mm, kompletnost, tuhost a kvalita provedení. Kontrola dále zahrnuje správnost vytyčení a 

zakreslení zdiva dle projektové dokumentace a provedení hydroizolace pod navrhovaným 

zdivem. V situaci, kdy některá z podmínek není splněna, zhotovitel nesmí převzít staveniště, 

dokud se vady a nedodělky neodstraní. Je-li vše v pořádku, převezme dodavatel pracoviště a 

vytvoří se protokol o převzetí staveniště. Tímto úkonem se zahájí stavební práce. Za provedení 

díla zodpovídá zhotovitel a po ukončení prací jej předává dále. 

 

 

4.6 Personální obsazení 

 

Pro technologii zdění obou variant se vytvoří pracovní četa o 8 zaměstnancích. Hlavním 

pracovníkem je stavbyvedoucí, který řídí práce dle projektové dokumentace, školí osoby 

v rámci BOZP a spolupracuje s ostatními příslušníky stavby. Do jeho kompetence také spadá 

vedení stavebního deníku, do kterého se provádí každodenní záznamy. Dalším pracovníkem je 

mistr, kterého pověří stavbyvedoucí osobně, aby dohlížel na technologický postup zdění a 

kontroloval práci svých podřízených. Na výstavbě konstrukce se podílí 4 kvalifikovaní zedníci 

a 2 pomocní pracovníci, mezi jejichž povinnosti patří donáška materiálu. Kvalifikovaný 

personál musí mít platné osvědčení o způsobilosti práce. Před zahájením prací se všichni 

zaměstnanci proškolí o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a podrobně se seznámí 

s technologickým postupem. [2] 
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4.7 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

 

 4.7.1 Zdící systém HELUZ 

 

Stavební jeřáb, vyrovnávací soustava HELUZ LIGHT, stativ, nivelační soustava a 

lať, profi pila HELUZ, hliníková lať 2,75 m, gumová palička, vodováha, zednická šňůra, 

vázací drát, křída, nanášecí válec pro celoplošné lepidlo, stavební míchačka, míchadlo, 

vědro 90 l, zednická lžíce, tužka, metr, kotvy z nerezové oceli, lešení, bednění. K ochraně 

pracovníků se použije pracovní obuv s ocelovou špičkou, dlouhé pracovní kalhoty, přilba, 

reflexní vesta, ochranné brýle. [3] 

 

 

4.7.2 Zdící systém YTONG 

 

Stavební jeřáb, stativ, nivelační soustava a lať, úhelník, ruční pila, dřevěná lať 2,75 

m, zubatá lžíce, gumové kladívko, hoblík, drážkovač, brusné hladítko, vodováha, křída, 

tužka, míchadlo, vědro 90 l, zednická šňůra, metr, nerezová spojka zdiva YTONG. 

Pracovníci musí mít pracovní obuv s ocelovou špičkou, dlouhé pracovní kalhoty, přilbu, 

reflexní vestu, ochranné rukavice a ochranné brýle. [16] 

 

 

4.8 Pracovní postup 

 

4.8.1 Zdící systém HELUZ [3] [6] 

 

Před samotným zděním se zkontroluje, zda pod obvodovým zdivem je řádně 

provedena hydroizolace v šířce 590 mm a jestli jsou vyznačeny obrysy budoucího zdiva a 

otvorů. Pokud je vše v pořádku, provede se výškové zaměření podkladní konstrukce a 

výška se vyznačí křídou na podklad. Díku tomu se určí nejvyšší bod, od kterého se odvíjí 

vyrovnání konstrukce. Do bodu se ustaví jedna část vyrovnávací soustavy a nastaví se na 

výšku 10 mm. Druhý díl se umístí o 2,5 m dále a nastaví se pomocí vodících lišt do potřebné 

roviny. Na vyrovnávací soustavě se seřídí šířka obvodového zdiva 440 mm. Poté se ve 

stavební míchačce připraví zakládací malta. Ta se aplikuje na podklad s vyrovnávací 

soustavou a pomocí hliníkové latě se zarovná. Pak se vzdálenější část vyrovnávacího 
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zařízení vyjme a umístí se ve směru pokračování kladení malty. Přebytečná malta se 

odstraní zednickou lžící.  Takto se postupuje po celém obvodě budoucího zdiva. Po hodině 

vytvrzování se začne zakládat první vrstva cihel.  

 

Než se začnou ukládat cihly, vyznačí se na hliníkovou lať značky po 250 mm pro 

kontrolu modulu. Poté se uloží rohová skladba cihel do všech rohů a kapsy doplňkových 

cihel se vyplní tepelněizolační maltou HELUZ TM 39. Mezi rohy se upevní zednická 

šňůra, která poslouží jako vodící prvek. Na severozápadní straně se v místě ostění dveřního 

otvoru uloží doplňkové cihly. Zdění pokračuje směrem doprostřed těchto vytvořených 

prvků. Místa, která nejsou spojena na péro a drážku se musí promaltovat. Pozice cihel se 

průběžně kontroluje zednickou šňůrou a vodováhou, v případě nerovností se umístění 

upraví gumovou paličkou. 

Obrázek č. 1 – Rohová skladba cihel [3] 

 

Po uložení první řady zdiva se zpracuje celoplošné lepidlo, vloží se do nanášecího 

válce a pojezdem se nanese na vrchní plochu položených cihel. Nanáší se pouze taková 

vrstva, aby bylo možné do 5 minut po nanesení lepidla uložit keramické prvky. Jestliže 

teplota okolního vzduchu je větší než + 10 0C, cihla se navlhčí a pak se klade do lepidla dle 

kladečského výkresu. Ten zajišťuje převazbu cihel, která v našem případě činí minimálně 

125 mm. Opět se nejprve založí rohy a ostění, napne se zednická šňůra a pak se uloží 

cihelné bloky směrem do středu. Je nutné kapsy polovičních cihel vyplnit tepelněizolační 
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maltou a styky bez péra a drážky promaltovat. V úsecích, kde se na zdivo napojí nosné 

stěny, se vloží do ložné spáry dvě kotvy z nerezové oceli a v případě příčky kotva jedna. 

Postupně se kontroluje svislost a vodorovnost řady. Takto se zpracují v jednoho pracovním 

záběru tři řady obvodového pláště a potom nastane jednodenní přestávka, během které 

zdivo získá požadovanou únosnost. 

 

Další den se postup u čtvrté řady opakuje s tím rozdílem, že do míst, nad kterými se 

bude vyskytovat otvor, se použijí krajové cihly. Ty se kladou výřezem směrem nahoru do 

tepelněizolační malty. Styčné spáry mezi okrajovými a klasickými cihlami se promaltují 

tepelněizolační maltou a na spáry jednotlivých okrajových prvků se použije celoplošné 

lepidlo. Od páté řády se použijí doplňkové cihly pro vytvoření okenního ostění. 

 

V následujícím páse se vytvoří ve výklenku schodišťového prostoru mezipodesta 

z nosníků a vložek. Vnější obezdění konstrukce se vyzdí z věncovek, na které se nanese 

celoplošné lepidlo a usadí se na okraj. Jejich styčná spára je provedena na péro a drážku. 

Za věncovku se uloží na sucho tepelná izolace tl. 100 mm, která se zafixuje ke konstrukci 

maltou na ložné spáře. Pak se mezi stropní prvky a izolaci vloží výztuž věnce a na nosníky 

a vložky se položí kari sítě. Kolem konstrukce se vytvoří bednění a vše se zabetonuje. Další 

řady se mohu zdít až po 28 dnech tvrdnutí betonu. Během doby zrání betonu, se postaví na 

venkovní straně fasádní lešení, které se využije k další výstavbě obvodové stěny. 

 

Ve dvou posledních vrstvách obvodového pláště se provedou nad dveřními a 

okenními otvory nosné překlady. Jednotlivé překlady se dle délek nejprve sestaví na zemi 

a to tak, že na vnějších stranách se umístí keramickou částí ven. Za překlad, který bude 

umístěn v exteriérovém prostředí, se vloží tepelná izolace z EPS tloušťky 90 mm a zbytek 

sestavy se doplní dalšími třemi překlady. Musí se dbát na to, aby překlady byly správně 

osazeny. Proto se kontroluje, zda zakreslené šipky směřují dolů a nápis HELUZ je čitelný 

zleva doprava. Jestliže se nápis smaže, provede se kontrola správného uložení pomocí 

drážek na spodní straně. Sestavený prvek se sváže dvěma dráty a prostřednictvím jeřábu se 

klade na tepelněizolační maltové lože. Zkontroluje se uložení překladu, které činí 125 mm 

nebo 250 mm a dozdí se zbytek obvodového pláště. Spára mezi překlady a cihlami se 

promaltuje tepelněizolační maltou. 
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Obrázek č. 2 – Konečná skladba obvodového pláště 

 

 

4.8.2 Zdící systém YTONG [16] 

    

Než začnou stavební práce, zkontroluje se stav podkladní konstrukce, provedení 

hydroizolačních pásů a kontrola zakreslení budoucích obvodových zdí dle projektové 

dokumentace. Poté se pomocí nivelačního přístroje a latě zaměří výšková úroveň jednoho 

rohu po druhém a určí se ten, který je nejvýše. V tomto rohu se uloží pórobetonová tvárnice 

do zakládací cementové malty tloušťky 20 mm. Péro tvárnice musí směřovat na vnější 

stranu. Pak se zkontroluje vodorovnost prvku vodováhou a případné nerovnoměrnosti se 

upraví gumovou paličkou. Následně se osadí tvárnice do všech rohů a na kraj dveřního 

ostění na severozápadní straně objektu a jejich výškové uložení se zkontroluje nivelačním 

přístrojem. Mezi tvárnicemi se napne zednická šňůra, která poslouží jako vodící linka. Pak 

se kladou jednotlivé výrobky do cementové malty, jejíž tloušťka závisí na nerovnoměrnosti 

podkladu. Postupuje se od založených rohů a ostění směrem do středu. Spáry, které nejsou 

spojeny na péro a drážku, se musí promaltovat tenkovrstvou maltou YTONG. V průběhu 

vyzdívání se koriguje vodorovnost poklepem gumové paličky a vnikne-li nějaký nerovnost, 

zarovná se hoblíkem.  

 

Pro výstavbu dalších vrstev se připraví dle návodu na obalu tenkovrstvá malta 

YTONG. Ta se nanese zubovým hladítkem na tvárnice a to nejprve v rohových a 
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okrajových místech, kde se následně uloží pórobetonové prvky. Zkontroluje se jejich 

vodorovná a svislá poloha a poté se pokračuje v kladení tvárnic směrem od těchto míst. Je 

nutné dodržet minimální převazbu mezi prvky, která činí 100 mm. V pozici, kde se na 

obvodový plášť napojuje nosná stěna, se provede převázání tvárnic.  Styčné spáry bez péra 

a drážky se opět promaltují a eventuální nerovnosti se zarovnají hoblíkem. 

 

Po dokončení třetí řady se pod budoucími otvory šířky 2 a 2,5 m provede vyztužení. 

Na plochu již vyzděného pláště se vyznačí šířka otvoru zvětšená o 600 mm na každou 

stranu a v těchto místech se ve vzdálenosti 100 mm od okraje tvárnic vytvoří dvě drážky o 

rozměrech přibližně 40x40 mm. Zářezy se očistí a vyplní zhruba do poloviny tenkovrstvou 

maltou YTONG. Poté se do ní umístí na celou délku betonářská ocel průměru 8 mm a 

drážka se zarovná maltou. Následuje vytvoření čtvrté a páté vrstvy. 

 

 

Obrázek č. 3 – Umístění výztuže pod otvorem [16] 

 

V páté řadě obvodového pláště se vytvoří mezipodesta. Dle projektové dokumentace 

se na obvodové zdivo uloží nosníky a vložky a pak se vnější prostor kolem nich obezdí 

věncovou tvárnicí, která se v ložné i styčné spáře promaltuje tenkovrstvou maltou. 

Pro dokončení konstrukce se za věncovku uloží armokoše, na vložky se položí kari sítě, 

vytvoří se bednění a udělá se nadbetonávka. Následuje technologická přestávka v časovém 

úseku 28 dní, během níž se provede montáž lešení. 

 

Ve dvou posledních vrstvách obvodového pláště se provedou nad dveřními a 

okenními otvory překlady. Na vnější stranu konstrukce se do maltového lože délky 250 mm 

uloží plochý překlad tak, aby šipka zobrazená na boku překladu směřovala vzhůru. Pak se 

na boční stěnu nanese tenkovrstvá malta a přiloží se druhý trámec. Opět se boční plocha 
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promaltuje a uloží se třetí prvek. Zkontroluje se vodorovné uložení a nedokonalosti se 

zahoblují. Jelikož překlady nejsou samy o sobě nosné, provede se v polovině světlosti 

otvoru montážní podepření. Poté se provede na překlady nadezdívka výšky 125 mm. 

Tvárnice se celoplošně kladou do tenkovrstvé malty YTONG a také se musí promaltovat 

péro a drážka tvárnice. Nakonec se dozdí zbytek nosné stěny. Montážní podepření se 

odstraní až po vytvrdnutí konstrukce. 

 

 

4.9 Jakost a kontrola kvality 

 

4.9.1 Zdící systém HELUZ 

 

Před předáním dokončené hrubé stavby obvodového pláště k dalšímu zpracování se 

provede kontrola konstrukce. Technický dozor investora kontroluje, zda je dodržená 

minimální vazba zdiva 100 mm, uložení překladů 125 a 250 mm a tloušťka spár 1 mm. 

Dále se monitoruje kvalita svislosti, rovinnosti a tloušťky provedeného cihlového zdiva. 

Parametry povelených odchylek znázorňuje následující tabulka [3]: 

 

Pozice Největší povolená odchylka 

Svislost 

v rámci jednoho podlaží  20 mm 

svislá souosost  20 mm 

Rovinnost* 

v délce kteréhokoliv 1 metru  10 mm 

v délce 10 m  50 mm 

Tloušťka 

jedné svislé vrstvy stěny** větší z hodnot  5 mm nebo 5 % tloušťky vrstvy 

celé vrstvené dutinové stěny  10 mm 

* Odchylka rovinnosti se měří od referenční přímky rovinnosti jakýmikoliv dvěma body 

** S výjimkou vrstev o tloušťce rovné délce nebo šířce jednoho zdícího prvku, jehož 

tolerance příslušného rozměru určuje povolenou odchylku tloušťky této vrstvy 

Tabulka č. 2 – Největší povelené geometrické odchylky pro zděné prvky [19] 
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Kontrolu, převzetí a vlastní hodnocení provádí technický dozor investora za 

přítomnosti stavbyvedoucího a o provedené kontrole se zapíše záznam do stavebního 

deníku. 

 

 

4.9.2 Zdící systém YTONG 

 

Jelikož norma ČSN 73 24132 Provádění a kontrola pórobetonových konstrukcí [20] 

neudává skutečné požadavky na geometrii provedené konstrukce, uskuteční se před 

předáním dokončeného díla pouze vizuální prohlídka. Zde se kontroluje dodržení svislosti 

a vodorovnosti konstrukce, minimální převazba tvárnic 100 mm, zda uložení plochých 

překladů činí 250 mm a nadezdívka nad překlady je vysoká 125 mm. Kontrola proběhne 

za účasti technického dozoru investora a stavbyvedoucího a výsledky se zaznamenají do 

stavebního deníku.  

 

 

4.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

Před zahájením prací musí být pracovníci seznámeni s technologickými postupy a 

proškoleni z hlediska BOZP. Práce mohou vykonávat pouze kvalifikovaní pracovníci 

s platnými průkazy o způsobilosti. Dále se nesmí pracovníci vystavovat nebezpečí, při kterém 

by mohlo dojít k úrazu osob. Každý zaměstnanec dostane osobní ochranné pomůcky, které je 

povinen při práci na staveništi používat. Za kontrolu používání pracovních pomůcek je 

zodpovědný mistr. 

 

Od výšky 1,5 m je jakákoliv stavební činnost považovaná za práci ve výškách. Tu smí 

provádět pouze kvalifikované a zdravotně způsobilé osoby a pracovní prostor nebo lešení se 

musí od této výšky zabezpečit proti pádu zábradlím. V případě pracovního nářadí se zajistí 

bezpečnost proti pádu přivázáním. Při manipulaci se zavěšeným břemenem se dbá na to, aby se 

pod nákladem nevyskytovala žádná osoba. Je-li zapotřebí uložit zavěšený materiál do 

konstrukce ve výšce, je možné se k němu přiblížit až v místě pokládky. 

 

Je důležité, aby se na pracovišti zachovával pořádek a nepovolaným osobám se zamezil 

přístup na staveniště. Pro zachování bezpečnosti na stavbě se dále dbá pravidel těchto předpisů: 
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 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

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

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

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o provádění prací ve výšce a nad hloubkou 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 
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5. SROVNÁNÍ MATERIÁLOVÝCH VARIANT OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 

 

 Obvodový plášť ze systému Heluz je tvořený keramickými cihlami HELUZ FAMILY 

44 2in1 P10. Jedná se o prvky z hlinitých materiálů, které jsou vypáleny za vysokých teplot. 

Pro zlepšení tepelněizolačních vlastností jsou cihly vyplněny mezi skořepinami integrovaným 

samozhášivým expandovaným polystyrénem. Rozměr broušené cihly činí 247x440x249 mm a 

zdí se na tenkovrstvé celoplošné lepidlo HELUZ tl. 1 mm. [3] 

 

 Druhý plášť tvoří pórobetonové tepelněizolační tvárnice YTONG Lambda+ P2-350. 

Hlavními surovinami pro jejich výrobu je přírodní křemičitý písek, vápno, cement, plynotvorné 

a pomocné látky. Tyto materiály vytvářejí nehořlavé prvky se strukturou vzduchových pórů o 

rozměrech 599x450x249 mm, které se ukládají do tenkovrstvé malty YTONG. [16] 

 

 Obecně při porovnání těchto stavebních materiálů platí, že pórobeton je lehčí než 

keramická cihla a vlastnosti tvárnice YTONG jsou ve všech směrech stejné oproti cihlám 

HELUZ. Ze srovnání stavebně-fyzikálních vlastností jasně vyplývá, že z tepelněizolačního 

hlediska lépe vyhovuje obvodový plášť ze systému HELUZ. Jeho tepelný odpor činí 

Ru = 7,20 m2K/W  a součinitel prostupu tepla Uu = 0,14 Wm2/K. Pro srovnání, stejné veličiny 

obvodového pláště ze systému YTONG mají hodnoty Ru = 5,04 m2K/W a Uu = 0,19 Wm2/K. 

Dále systém HELUZ vyniká lepší charakteristickou pevností v tlaku fk = 2,0 N/mm2. Podstatný 

rozdíl mezi materiály je v pevnosti v tlaku, kdy u zdiva HELUZ činí pevnost 10 N/mm2 a u 

systému YTONG 2,5 N/mm2. Naproti tomu YTONG zdivo oplývá lepší neprůzvučností, která 

je Rw = 45 dB bez omítnutí, požární odolností stanovenou na 180 min a faktorem difúzního 

odporu µ = 5/10. Součinitel tepelné vodivosti a měrné tepelné kapacity je u obou variant 

stejný. [3] [14] 

 

 Z ohledu náročnosti návrhu a výstavby je podle mého názoru lepší stavět z tvárnic 

YTONG. Oba systémy mají sice totožný výškový modul 250 mm, ale při návrhu zdiva YTONG 

se dbá pouze na to, aby byla dodržena převazba min. 100 mm mezi jednotlivými prvky. 

Výstavba probíhá pořád z jednoho typu tvárnic a v případě nezbytnosti se může na stavbě 

kdykoliv ruční pilou dořezat potřebný rozměr tvárnice. Naproti tomu systém HELUZ uvádí 

navrhovat rozměry stěn v modulu 250 nebo 125 mm, aby byla dodržena vazba zdiva min. 

100 mm. Při výstavbě k tomu slouží daná sestava tří cihel, která se ukládá do rohů objektu. Je 

doporučeno, aby se cihly neřezaly. Je-li ovšem nutné řezání provést, nastává problém, protože 
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materiál je křehký a může snadno prasknout. Dále se při návrhu musí dbát na použití okrajových 

cihel u otvorů, do kterých se vloží pruhy extrudovaného polystyrénu, což zajišťuje eliminaci 

tepelného mostu mezi konstrukcí a výplní otvoru.  

 

 Z časového hlediska není mezi oběma variantami nijak razantní rozdíl. Dle 

zpracovaných  časových harmonogramů, které jsou přílohou této práce, je patrné, že stavba 

bude v obou případech zahájena 4. 5. 2015 v 9:00 hod. Výstavba obvodového zdiva z cihel 

HELUZ bude dokončena 18. 6. 2015 v 17:00 hod a celková doba zdění je tedy stanovena na 

32,88 dnů. V případě obvodového zdiva z pórobetonových tvárnic YTONG je doba výstavby 

vytyčena na 32,5 dnů a dokončena bude v 18. 6. 2015 v 13:00. Časový rozdíl 4 hodin mluví ve 

prospěch zdícího systému YTONG. 

 

 Cena obvodového pláště z cihel HELUZ FAMILY 44 2in1 P10 vyjde podle rozpočtu, 

který je součástí přílohy této bakalářské práce, na 298 972,82 Kč bez DPH. Z této ceny tvoří 

68 412,32 Kč montážní práce a 230 560,5 Kč dodávka materiálu. Cena i s DPH je stanovena na 

343 819 Kč. Za výstavbu obvodového pláště z pórobetonových tvárnic YTONG se dle rozpočtu 

zaplatí částka 279 620 Kč s DPH. Cena bez DPH činí 243 147,92 Kč z toho za montáž je 

účtováno 59 172,38 Kč a za dodávku 183 975,54 Kč. Finanční rozdíl mezi systémy je 

64 199 Kč. 
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6. ZÁVĚR 

 

Tato práce řeší dva typy obvodového pláště a ke každému z nich zpracovává podrobný 

technologický postup, rozpočet a časový plán výstavby. Na základě těchto zpracovaných údajů 

se obě varianty porovnají. Obvodový plášť ze systému HELUZ má lepší převážnou část 

stavebně-fyzikálních vlastností (tepelněizolační, pevnostní). Naproti tomu výhody zdícího 

systému YTONG spočívají v nenáročném návrhu a výstavbě konstrukce, nepatrně kratší době 

výstavby a v nižší ceně, jejíž rozdíl při porovnání činí 18%. 
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