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Anotace 

ŽENOŽIČKA, Martin. Technologický postup hrubé stavby bytového domu. Bakalářská práce, 

44s. Ostrava, 2015. VŠB-Technická univerzita Ostrava. 

Bakalářská práce se zabývá návrhem technologického postupu stavby bytového domu, který 

je řešen z kompletního cihlového systému Porotherm. Práce obsahuje projektovou 

dokumentaci potřebnou k žádosti o vydání stavebního povolení. Důležitou částí práce je 

stanovení technologického postupu výstavby jednoho podlaží bytového domu. Cílem 

navrženého technologického postupu bude stanovení přesných informací v procesu výstavby 

jednoho podlaží, které budou sloužit stavebníkovi ke snadnější realizace stavby. Jedná se 

zejména o přesný postup zdění prvního podlaží, zhotovení stropní konstrukce a výpis 

používaných materiálů, pracovních strojů a nářadí a obecné informace o dodržování 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

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

 

 

Annotation 

ŽENOŽIČKA, Martin. Technological Process of Construction Site of a Residential Building. 

Bachelor's thesis, 44p. Ostrava, 2015. VŠB-Technical university of Ostrava. 

The thesis deals with the construction of an apartment house to the routing, which is dealt 

with from a complete Porotherm system. The work contains the project documentation 

required to request for the issue of a building permit. An important part of the work is the 

determination of the routing of the construction of one floor of the apartment house. The aim 

of the proposed routing will be the establishment of accurate information in the process of 

construction of one floor, which will serve to stavebníkovi easier construction. This is in 

particular about the exact steps to the first floor, making a masonry ceiling construction and 

used materials, working machines and tools and general information about the compliance 

with the safety and health protection at work. 

Keywords: technological process, residential house, horizontal construction, vertical 

construction. 
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1. Úvod 
 

 Bakalářská práce se zabývá návrhem technologického postupu hrubé stavby bytového 

domu, zejména jeho jednoho podlaží. Práce je členěna na dvě dílčí části. V první části je 

obsažena projektová dokumentace potřebná k doložení žádosti o stavební povolení obsahující 

technickou zprávu a výkresovou dokumentaci. Druhá dílčí část práce, technologická, obsahuje 

návrh technologického postupu pro hrubou stavbu jednoho podlaží, časové plánování tohoto 

podlaží, rozpočet jednoho podlaží a zařízení staveniště. 

 

 Cílem práce je navrhnout technologický postup výstavby prvního nadzemního podlaží 

z kompletního cihlového systému Porotherm, a tím vytvořit pro stavebníka bytového domu 

srozumitelný dokument pro jednoduchou realizaci stavby typizovaného podlaží. Práce neřeší 

výstavbu celého bytového domu. 

 

 Jedná se o novostavbu třípodlažního zděného objektu, který je kompletně podsklepen. 

Objekt je situován ve východní části města Konice na pozemcích p.č. 4785 a p.č. 4786 

v katastrálním území Konice (dále jen k.ú. Konice). V každém ze tří nadzemních podlaží se 

nachází dvě bytové jednotky. Velikost bytů je v celém objektu totožná. Bytová jednotka 

obsahuje předsíň, koupelnu s WC, kuchyň a 3 obytné místnosti. V podzemním podlaží se 

nacházejí sklepní prostory související s jednotlivými byty, technické místnosti a společná 

kočárkárna. 

 

 Bytový dům je navržen z kompletního cihlového systému Porotherm. Vnější nosné 

zdivo podsklepené části (dále jen PP) objektu je vyzděno z cihelných tvárnic Porotherm 40 

EKO + Profi DRYFIX, vnitřní nosná stěna je vyzděna z cihelných tvárnic Porotherm 25 AKU 

SYM a nenosné příčky jsou vyzděny z cihelných tvárnic Porotherm 11,5 Profi DRYFIX. 

V nadzemních podlažích (dále jen NP) jsou vnější nosné stěny zhotoveny z cihelných tvárnic 

Porotherm 44 EKO + Profi DRYFIX, vnitřní nosné stěny jsou vyzděny z cihelných tvárnic 

Porotherm 25 AKU SYM a nenosné příčky jsou vyzděny z cihelných tvárnic Porotherm 11,5 

Profi DRYFIX. Vodorovné stropní konstrukce jsou tvořeny stropními nosníky POT 175 a 

cihelnými vložkami MIAKO. Základy budou monolitické z betonu C25/30.  
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2. Technická zpráva 

2.1. Identifikace stavby 

 

Název:    BYTOVÝ DŮM V KONICI 

Umístění:   pozemky p.č. 4785 a p.č. 4786 

Katastrální území:  Konice, 669 091 

Obec:    Konice 

Kraj:    Olomoucký 

Stavební úřad:   Městský úřad  Konice, odbor výstavby 

    Na Příhonech 405, 798 52, Konice 

Investor:   město Konice, 

    Masarykovo nám. 27, 798 52, Konice 

 

2.2. Účel objektu 

  

 Stavba bytového domu bude užívána pro bydlení v 6 bytových jednotkách na 3 

výškových podlažích. 

 

2.3. Architektonicko-stavební řešení 

 

 Jedná se o stavbu bytového domu v Konici na pozemcích p.č. 4785 a p.č. 4786 v  k.ú. 

Konice. Pozemky určené pro výstavbu jsou vedeny v  územním plánu města Konice jako 

návrhové plochy pro bydlení. Parcely určené k výstavbě jsou v katastru nemovitostí vedeny 

jako orná půda a před realizací akce budou vyjmuty ze ZPF. V současnosti jsou pozemky 

zemědělsky využívány.  

 

 Jako přístupová komunikace k objektu bude sloužit stávající místní komunikace III. třídy. 

V komunikacích jsou umístěny veškeré v místě dostupné inženýrské sítě, potřebné k provozu 

budovaného objektu. Po realizaci bytového domu dojde před terénními a dokončovacími 
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úpravami ke zbudování parkovacích ploch a místa pro umístění sběrných nádob komunálního 

odpadu. Tyto prostory budou umístěny podél místní komunikace. Napojení objektu na 

inženýrské sítě bude provedeno samostatnými přípojkami, které budou vedeny kolmo na 

stávající sítě. 

 

 Stavba bytového domu je řešena jako konstrukční celek s procházejícím schodištěm. 

Svislé nosné konstrukce a vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy z cihelného systému 

Porotherm. Zastřešení objektu je řešeno jednoplášťovou plochou střechou. Odvodnění střešní 

roviny je navrženo pomocí dvou střešních vpustí zaústěných do dešťové kanalizace uvnitř 

objektu. Skladba střešní konstrukce je uložena na vodorovné stropní konstrukci posledního 

podlaží.  

 

 Vstup do obytného domu je řešen pomocí přístupové rampy ze stávajícího chodníku. 

Přístupová rampa svým umístěním a sklonem kopíruje podélnou linii bytového domu. 

 

2.4. Základní údaje stavby a její kapacity 

 

Počet podlaží:   1 podzemní podlaží, 3 nadzemní podlaží 

Plocha parcel:   p.č. 4785 – 4221 m
2
 

    p.č. 4786 – 4501 m
2 

Zastavěná plocha:  224,62 m
2
 

Rozměry objektu:  10,63 m x 21,13 m 

Výška objektu:  9,68 m  

Počet bytů v patře:  2 bytové jednotky 

Počet bytů v objektu:  6 bytových jednotek 

Velikost bytové jednotky: 3+1 

Obytná plocha bytu:  63,60 m
2
 

Užitná plocha bytu:  78,15 m
2
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2.5. Stavebně konstrukční řešení 

 

2.5.1. Přípravné práce 

 

 Geologickým průzkumem nebyla nalezena hladina podzemní vody. Detailním 

radonovým průzkumem byl zjištěn nízký radonový index. Mezi přípravné práce se zahrnují 

práce spojené především s přípravou staveniště a následnou přípravou stavby. 

 

2.5.2. Zemní práce 

 

 Stavba se nachází na rovinatém terénu. Geologickým průzkumem byla zjištěna zemina 

F3 hlína písčitá. Převažující třída těžitelnosti zeminy 3. Před zahájením výkopových prací 

hlavní stavební jámy bude na ploše staveniště sejmuta ornice v tloušťce 300 mm. Ornice bude 

uložena na staveništní deponii na pozemcích staveniště a po ukončení výstavby se materiál 

použije na konečnou úpravu terénu. Hlavní stavební jáma je svahována ve sklonu 1:1. Dno 

hlavní stavební jámy je na výškové kótě -3,250. Dále budou hloubeny základové pásy 

v šířkách 700 mm pod vnější nosnou zdí, 550 mm pod vnitřní nosnou zdí a 300 mm pro 

základ pod schodištěm. Hloubka základových pasů je navržena 600 mm, tudíž základová 

spára je umístěna v nezámrzné hloubce na výškové kótě -3,850 mm. Zemina z výkopů bude 

částečně deponována v blízkosti překladiště v obci a následně použita na násypy a zásypy. 

Zbytek zeminy bude odvážen nákladními automobily na řízenou skládku v západní části 

města Konice. 

 

2.5.3. Základové konstrukce 

 

 Základové podmínky na staveništi jsou jednoduché a nenáročné. Stavba bude založena na 

betonových základových pasech z prostého betonu C25/30, které budou řádně hutněny. Šířky 

základových konstrukcí vyhází z výkopů základových pasů, tedy v šířkách 700 mm, 550 mm 

a 300 mm. Na základové pasy bude umístěna základová deska tloušťky 150 mm z betonu 

C25/30. Deska bude vyztužena kari sítí 4/100/100 mm.  
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2.5.4. Izolace proti vlhkosti  

 

 Izolace proti zemní vlhkosti je navržena z SBS modifikovaných asfaltových pásů 

s nosnou vložkou z polyesterové rohože plošné hmotnosti 200g/m
2
 – Elastek 40 Special 

Mineral. Izolace bude plošně natavena na podklad s penetračním nátěrem z asfaltové emulze 

DEKPRIMER. [18] Svislá izolace stěn v PP bude vytažena min 300 mm nad terén.  

 

 Izolace proti vodě v podlahách nadzemního podlaží je navržena hydroizolační stěrkou 

TERIZOL na podklad s penetračním nátěrem. Stěrka se vytáhne min 150 mm nad podlahu. 

Styk podlahy se stěnou bude vyztužen bandáží – elastickou páskou. [25] 

 

 Pro izolaci proti dešťové vodě jednoplášťové ploché střechy je použita střešní 

hydroizolační fólie z měkčeného PVC Alkorplan 35179 s nakašírovaným PES rounem tl. 3,2 

mm. [18] 

 

2.5.5. Tepelná a kročejová izolace 

 

 Tepelná izolace střešní konstrukce je navržena z pěnového polystyrenu EPS 150S Stabil 

v tl. 180 mm, minimální spád je vytvořen spádovými klíny 150S Stabil pro spád 2%. [21] 

 

 Tepelná izolace spodní stavby bude provedena z extrudovaného polystyrenu tl. 50 mm a 

bude umístěna jako ochrana hydroizolace spodní stavby na styku se zeminou. [21] Izolace 

bude vytažena spolu s hydroizolací 300 mm nad terén. Ukončení bude provedeno jako typový 

detail soklu u podsklepeného domu systému Porotherm.  

 

 Tepelná a izolace podlah v PP – pěnový polystyren EPS 150S Stabil tloušťky 60 mm. [21] 

Tepelná a kročejová izolace podlah NP – elastifizovaný polystyren EPS Rigifloor 4000 

tloušťky 30 mm. [20] 

 

2.5.6. Svislé nosné konstrukce 

 

 Vnější nosné zdivo v podsklepené části objektu bude vyzděno z broušených cihel 

Porotherm 40 EKO+ Profi DRYFIX na zdící pěnu Porotherm DRYFIX. Vnější nosné zdivo 

v nadzemních podlažích bude provedeno z broušených cihel Porotherm 44 EKO+ Profi 
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DRYFIX na zdící pěnu Porotherm DRYFIX. Vnitřní nosné stěny budou vyzděny ze svisle 

děrovaných cihel Porotherm 25 AKU SYM na maltu Porotherm TM. První vrstva broušených 

cihel bude založena na dokonale vodorovnou a souvislou vrstvu provedenou na zakládací 

maltu Porotherm Profi o tloušťce min. 10 mm. Ostění okenních a dveřních otvorů bude 

provedeno pomocí doplňkových cihel Porotherm, které jsou dodávány spolu s klasickými 

cihelnými tvárnicemi. [17] 

 

2.5.7. Svislé nenosné konstrukce  

 

 Nenosné zdivo v celém objektu bude vyzděno z broušených cihel Porotoherm 11,5 Profi 

DRYFIX na zdící pěnu Porotherm. Příčky se k nosnému zdivu kotví plochými kotvami FD 

KSF v každé druhé ložné spáře. [17] 

 

2.5.8. Komín 

 

 Komínový systém Schiedel UNI ADVANCED ABS 16 L 36/50 pro plynové spotřebiče. 

Komínové těleso bude vystavěno dodatečně, proto budou ve stropní konstrukci vynechány 

prostupy.[19] 

 

2.5.9. Vodorovné nosné konstrukce  

 

 Stropní konstrukce je tvořena keramobetonovými stropními nosníky POT 175 v osové 

vzdálenosti 500 mm a stropními vložkami MIAKO 19/50 PTH. Minimální uložení stropních 

POT nosníků na zdivu je 125 mm. V místech prostupu komínového tělesa je použita stropní 

vložka MIAKO 8/50 PTH pro umístění válcovaného profilu L75x50x6 z důvodu provedení 

komínové výměny. Součástí stropní konstrukce je i věncovka Porotherm VT 8/23,8 doplněná 

o tepelnou izolaci EPS tl. 120 mm. Pro zmonolitnění skládané stropní konstrukce dojde 

k provedení nadbetonávky stropních vložek a nosíků betonem C25/30, který bude vyztužen 

kari sítí 4/100/100 mm. Součástí stropní konstrukce je i železobetonový věnec. [17] Podrobná 

specifikace stropní konstrukce je uvedena v příloze č. 08. ,,Výkres stropu 1.NP‘‘. 

 

 

 



 

15 

 

2.5.10. Překlady  

 

 Nad okenními a dveřními otvory v nosných stěnách jsou použity cihelné překlady 

Porotherm 7. Skladba překladů v jednotlivých nosných stěnách je doplněna o tepelnou izolaci 

EPS. V objektu jsou umístěny překlady Porotherm 7 délky 1250 mm, 1500 mm, 1750 mm a 

2500 mm, vždy podle světlosti okenního nebo dveřního otvoru. Minimální uložení překladu je 

125 mm. V nenosných stěnách tloušťky 115 mm jsou použity překlady Porotherm 11,5 délky 

1250 mm. [17] 

 

2.5.11. Vertikální komunikace – schodiště 

 

 V objektu je navrženo dvouramenné, pravotočivé schodiště s mezipodestou. Schodiště je 

ze železobetonu. Schodišťová ramena jsou provedena jako jedenkrát zalomená deska uložená 

na podestovém nosníku. 

Šířka schodišťového ramene 1200 mm. 

Rozměr schodišťových stupňů: 1.PP – 1.NP 163,9 x 300 mm 

      1.NP – 3.NP 166,7 x 300 mm 

Schodišťové stupně jsou provedeny jako nadbetonované na železobetonové desce. Povrchová 

úprava je z keramické dlažby s protiskluzovou úpravou. Výškový rozdíl původního terénu a 

podlahou ve vstupním prostoru je řešen pomocí přístupové rampy ve sklonu 6%. 

 

2.5.12. Výplně otvorů 

 

 Okna jsou navržena jako plastová, z pětikomorových profilů v bílé barvě. Profily jsou 

vyztuženy mohutnou ocelovou výztuhou zajišťující stabilitu a spolehlivou funkčnost. Pro 

zasklení je použito izolační trojsklo se součinitelem prostupu tepla Ug=0,6 W/m
2
K. 

 

 Interiérové dveře budou provedeny jako dřevěné do ocelových zárubní. Vzhled dveří 

bude upřesněn dle požadavků investora během realizace stavby. 

 

 Vstupní dveře do jednotlivých bytů budou použity s protipožární ochranou jako 

kouřotěsné do ocelových zárubní. 
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 Společné vstupní dveře do chodby budou plastové, částečně prosklená, Ug=0,6 W/m
2
K, 

opatřená automatickým zavíráním.  

 

 Parapety budou provedeny z titanzinku pro vnější umístění a plastové parapety pro 

vnitřní použití. 

 

2.5.13. Podlahy 

 

 V navrženém objektu se vyskytují čtyři druhy konstrukcí podlah podle jejich nášlapných 

vrstev. V podzemním podlaží je navržena skladba podlahy H1 s nášlapnou vrstvou z 

epoxidového nátěru v následujícím složení: epoxidový nátěr, penetrační nátěr, cementový litý 

potěr vyztužen kari sítí, separační PE folie, tepelná izolace EPS 150S Stabil. Tato konstrukce 

podlahy je uložena na hydroizolací spodní stavby. Nosnou konstrukci podlahy tvoří 

železobetonová základová deska tloušťky 150 mm. Nosnou konstrukcí podlah v nadzemních 

podlažích je vždy stropní konstrukce z cihelných tvarovek MIAKO a stropních nosníků POT 

nadbetonována betonem C25/30. Tloušťka stropní konstrukce je 250 mm. Skladba podlahy 

H2 je ve složení: laminátová podlaha, podklad pod laminátovou podlahu Polyplan, 

anhydritový litý potěr, fólie PE, kročejová izolace EPS Rigifloor 4000. Skladba podlahy H3 

ve složení: keramická dlažba, penetrační nátěr, lepidlo, spárovací hmota, anhydritový litý 

potěr, folie PE, kročejová izolace EPS Rigifloor 4000. Skladba podlahy H4 je ve složení: 

Keramická dlažba, penetrační nátěr, lepidlo, spárovací hmota, hydroizolační stěrka Terizol, 

anhydritový litý potěr, folie PE, kročejová izolace EPS Rigifloor 4000. Podlahy jsou navrženy 

dle hygienických norem. Jednotlivé druhy podlah jsou uvedeny v legendě místností 

výkresových příloh. Architektonické řešení nášlapných vrstev bude upřesněno dle požadavků 

investora po dohodě s projektantem. [18] 

 

2.5.14. Povrchové úpravy vnitřních stěn 

 

 Povrchové úprava stěn se liší podle druhu místností. Základní vrstva vnitřních omítek 

bude provedena minerální přírodně bílou vápenocementovou jednovrstvou omítkou 

Porotherm Universal v tloušťce 10 mm. Vnitřní omítka se natahuje přímo na zdivo 

Porotherm. Povrchová úprava je provedena buď nanesením ušlechtilé omítky, nebo 

keramickým obkladem v koupelně. [17] 
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2.5.15. Povrchové úpravy stropů 

 

 Stropy budou opatřeny vápennou štukovou omítkou. Jako základ bude natažena 

vápenocementová jednovrstvá omítka Porotherm Universal v tloušťce 10 mm. [17] 

 

 

2.5.16. Povrchové úpravy fasády 

 

 Povrchová úprava na vnější straně zdiva bude zhotovena pomocí cementového postřiku a 

natažením tepelněizolační omítky Porotherm TO v tloušťce 30 mm. Nejsvrchnější vrstva 

omítky bude provedena silikátovou probarvenou jemnozrnnou omítkou v provedení dle 

přílohy číslo 10 ,,Pohledy‘‘. [17] 

 

2.5.17. Klempířské výrobky 

 

 Mezi klempířské prvky budou zahrnuty veškeré konstrukce oplechování atiky, 

komínového tělesa, výlezu na střechu, prostupů střešní rovinou a vnějších parapetů. Prvky 

budou zhotoveny z titanzinku v odstínu RAL3009. 

 

2.5.18. Zámečnické výrobky 

 

 Zábradlí vnitřního schodiště  vytvořeno z nerezového materiálu. Povrchová úprava 

nátěrem dle architektonického návrhu interiérů. Vnější zábradlí přístupové rampy 

z nerezového materiálu. 

 

2.5.19. Vnější plochy a komunikace 

 

 Kolem celého objektu je navržen okapový chodník šířky 500 mm z oblázků. Přechod 

mezi sypaným materiálem a terénními úpravami je zajištěn osazením zahradního obrubníku 

šířky 50 mm. V okapovém chodníku jsou umístěny sklepní světlíky MEA MULTINORM 

s nerezovou mřížkou pro zajištění přirozeného osvětlení sklepních prostor.  
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 Před objektem je nevrženo 8 parkovacích stání pro osobní automobily. Povrch parkoviště 

je vydlážděn ze žulových dlažebních kostek 10/10 na podkladní vrstvy ze štěrkodrtě. Veřejně 

přístupná komunikace pro pěší – chodníky jsou řešeny zámkovou betonovou dlažbou.  

 

 Prostor pro umístění sběrných nádob komunálního odpadu je umístěn vedle parkovacích 

stání. Prostor bude ohraničen zdivem z betonových pohledových tvarovek. 

3. Technologický postup pro hrubou stavbu jednoho podlaží 

 

3.1. Obecné informace o stavbě 

 

 Jedná se o novostavbu třípodlažního zděného objektu, který je kompletně podsklepen. 

Základy budou monolitické z betonu C25/30.  Objekt je postaven z kompletního cihlového 

systému Porotherm. Zastřešení objektu jednoplášťovou plochou střechou. Objekt je situován 

ve východní části města Konice na pozemcích p.č. 4785 a p.č. 4786 v katastrálním území 

Konice (dále jen k.ú. Konice). V každém ze tří nadzemních podlaží se nachází dvě bytové 

jednotky. Velikost bytů je v celém objektu totožná. Bytová jednotka obsahuje předsíň, 

koupelnu s WC, kuchyň a 3 obytné místnosti. V podzemním podlaží se nacházejí sklepní 

prostory související s jednotlivými byty, technické místnosti a společná kočárkárna. 

 

3.2. Obecné informace o procesu 

 

 Technologickým postupem bude navržena výstavba svislého nosného i nenosného zdiva 

a provedení vodorovné stropní konstrukce. Nadzemní podlaží je vyzděno v systému 

Porotherm. Vnější nosné stěny jsou provedeny za cihelných tvárnic Porotherm 44 EKO+ 

Profi DRYFIX, vnitřní nosné stěny jsou vyzděny z cihelných tvárnic Porotherm 25 AKU 

SYM a nenosné příčky jsou zhotoveny z cihelných tvárnic Porotherm 11,5 Profi DRYFIX. 

Cihelné bloky Profi DRYFIX jsou vyzděny na zdící pěny DRYFIX. Vnitřní nosné akustické 

tvárnice Porotherm 25 AKU SYM jsou vyzděny na maltu Porotherm TM. Pro nadokenní a 

naddveřní překlady v nosných stěnách budou použity překlady Porotherm 7, pro naddveřní 

překlady v příčkách budou použity ploché překlady Porotherm 11,5. Stropní konstrukce nad 

prvním nadzemním podlažím bude zhotovena ze stropních nosníků POT 175 a stropních 

vložek MIAKO. [17] 
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3.3. Připravenost staveniště 

 

 Zařízení staveniště bylo již zhotoveno realizační firmou před zahájením zemních prací. 

Staveniště je oploceno mobilním ocelovým oplocením výšky 2m. Jednotlivá pole jsou vykryta 

neprůhlednými plachtami. Pro staveništní komunikace je částečně využita stávající asfaltová 

místní komunikace. Tato komunikace byla vybudována pro potřeby budoucích obytných 

objektů a po dobu výstavby bytového domu je uzavřena veřejné dopravě. Zbytek 

staveništních komunikací je zhotoven pomocí železobetonových panelů. Staveniště je dále 

vybaveno sociálním zařízením pro pracovníky, skladovacími plochami pro jednotlivé druhy 

stavebního materiálu. Energiemi je staveniště zařízeno pomocí jednotlivých přípojek, které 

budou po realizaci stavby upraveny jako přípojky inženýrských sítí pro bytový dům. 

 

3.4. Převzetí stavby  

 

 Stavební práce bude provádět stejná společnost, která vykonávala stavební práce na 

vyzdívání spodního podlaží a výstavbě stropní konstrukce nad 1.PP. Zdící práce mohou začít 

až po dostatečném vyzrání betonové směsi stropní konstrukce nad podzemním podlažím, tedy 

po 28 dnech. Před zahájením samotného zdění bude provedena kontrola stropní konstrukce 

nad 1.PP a informace o předání budou zapsány ve stavebním deníku. 

 

3.5. Použitý materiál pro zdění 

 

a) Porotherm 40 EKO+ Profi Dryfix 

 

 Broušené cihelné tvárnice určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné zdivo 

tloušťky 400 mm s velmi vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Ke 

zdění se používá speciální zdící pěna Porotherm DRYFX. Cihelnými tvárnicemi tloušťky 400 

bude vyzděna jen první vrstva obvodového zdiva z důvodu vytvoření typového detailu 

napojení izolace spodní stavby. Rozměr cihly 248x400x249 mm (d/š/v), spotřeba cihel je 16 

ks/m
2
   a 40  ks/m

3
. [17] 
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b) Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix 

 

 Broušené cihelné tvárnice určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné zdivo 

tloušťky 440 mm s velmi vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Ke 

zdění se používá speciální zdící pěna Porotherm DRYFX. Cihelnými tvárnicemi tloušťky 440 

mm bude vyzděno celé podlaží 1.NP. Rozměr cihly 248x440x249 mm (d/š/v), spotřeba cihel 

je 16 ks/m
2
 a 36,4 ks/m

3
.  [17] 

 

c) Porotherm 25 AKU SYM 

 

 Svisle děrované cihly jsou určené pro omítané nosné vnitřní zdivo tl. 250 mm. Cihly mají 

výborné akustické a tepelně akumulační vlastnosti a proto jsou použity jako vnitřní nosná 

stěna, vhodná pro mezibytové příčky. Ke zdění se používá vápenocementová malta. Rozměr 

cihly 372x250x238 mm (d/š/v), spotřeba cihel je 10,7 ks/m
2
 a 42,7 ks/m

3
, spotřeba malty je 

26 l/m
2
 a 104 l/m

3
. [17] 

 

d) Porotherm 11,5 Profi DRYFIX 

 

 Broušené cihelné tvárnice určené pro omítané nenosné zdivo vnitřních příček tloušťky 

115 mm. Ke zdění se používá speciální zdící pěna Porotherm DRYFX. Rozměr cihly 

497x115x249 mm (d/š/v), spotřeba cihel je 8 ks/m
2
. [17] 

 

e) Porotherm překlady 7  

 

 Používají se jako plné nosné prvky nad okenními a dveřními otvory ve zděných 

stěnových konstrukcích. Osazují se na výšku, svojí rovnou stranou do maltového lože. 

Rozměry překladu 70x238 (š/v), délka se stanoví podle světlosti okenního nebo dveřního 

otvoru. [17] 

 

 Porotherm překlad 7 pro obvodové zdivo délky 1250 mm, 1750 mm a 2500 mm. Sestava 

překladů je složena z 5 kusů překladu Porotherm 7 a tepelné izolace EPS 150 S Stabil tl. 90 

mm. [17] 
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 Porotherm překlad 7 pro vnitřní nosné zdivo délky 1250 mm a 1500 mm. Sestava 

překladů je složena z 3 kusů překladu Porotherm 7. [17] 

 

Obr. 2 Porotherm překlad 7 ve vnitřním nosném zdivu [17] 

 

f) Porotherm překlad 11,5 pro nenosné příčkové zdivo délky 1250 mm. 

 

 Keramické ploché překlady se používají jako nosné prvky nad otvory ve stěnových 

konstrukcích. Ploché překlady nejsou samy o sobě nosné. Nosnými se stávají teprve ve 

spojení s nad nimi vyzděnou spolupůsobící nadezdívkou – tlakovou zónou. Nadezdívka bude 

provedena na maltu cementovou z tvárnic Porotherm 11,5 P+D seříznutých na 2/3 výšky. 

Rozměr cihly P+D je 497x115x238 mm. [17] 

Obr. 1 Porotherm překlad 7 v obvodovém zdivu [17] 
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Obr. 3 Provedení nadezdívky překladu Porotherm 11,5 [17] 

 

g) Malta pro založení první vrstvy broušených cihel Porotherm Profi AM. 

 

 Minerální vápenocementová malta určená pro snazší a přesné vyrovnání první vrstvy 

broušených cihel na stropní desce pro ruční zpracování. [17] 

 

h) Zdící pěna Porotherm DRYFIX 

 

 Jednosložková pěna určená ke zdění zdiva z broušených cihelných bloků. Pěna se nanáší 

pomocí aplikační pistole. [17] 

 

i) Maltové směsi 

 

 Pro zdění vnitřního nosného zdiva bude použita malta vápenocementová. Pro uložení 

překladů bude použita malta cementová. [17] 

 

j) Nerezové spony 

 

 Spony z nerezové oceli jsou používány v ložných spárách pro napojení vnitřních příček. 

Umísťují se v každé druhé ložné spáře. [17] 
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k) Ocelové zárubně 

 

 Pro budoucí osazení výplní interiérových dveří budou použity ocelové zárubně H 

110/800 a H 110/900 podle způsobu otevírání dveřního křídla na levé a pravé.  

 

l) Stropní nosníky POT 175/902 

 

 Jedná se o keramobetonové stropní nosníky vyztužené svařovanou prostorovou výztuží. 

Základ je tvořen cihelnými tvarovkami 160x60x250 mm betonovou směsí C25/30 s výztuží 

BSt 500M. [17] 

 

m) Stropní vložky MIAKO  

 

 Pro stropní konstrukci nad 1.NP budou použity cihelné stropní tvarovky MIAKO 19/50 

PTH a MIAKO 8/50 PTH pro umístění ztužujícího žebra pro komínovou výměnu. [17] 

 

n) Nadbetonování stropní konstrukce betonovou směsí s ocelovou výztuží 

 

 Nadbetonávka stropní konstrukce bude provedena z betonu C25/30, tím dojde ke spojení 

stropní konstrukce. Tloušťka stropu je 250 mm. [17] 

 

3.6. Doprava materiálu 

 

a) Primární doprava – mimostaveništní 

 

 Materiál bude na staveniště dovážen pomocí valníkových nákladních automobilů po 

veřejně přístupných komunikacích. Vyložení nákladu na příslušné skladovací místo bude 

zajištěno pomocí staveništního jeřábu. Zásobování bude probíhat po etapách podle potřeby. 

 

b) Sekundární doprava – staveništní 

 

 Doprava materiálu po staveništi bude zajištěna pomocí jeřábu Liebher 34K s maximálním 

dosahem ramene 33 m. [23] Doprava drobného materiálu bude probíhat stavebními kolečky o 

objemu 80 l.  
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3.7. Skladování materiálu 

 

 Veškerý materiál bude na staveništi skladován na určených místech, viz. ,,příloha č. 12 

Zařízení staveniště‘‘. Cihelné tvarovky jsou dodávány a budou skladovány zafóliované na 

paletách o rozměrech 1340 x 1000 mm a 1180 x 1000 mm. Překlady Porotherm 7 jsou 

dodávány po 20ti kusech na dřevěných hranolech rozměrů 75x75x960 mm a jsou sepnuté 

paletovací páskou. Ploché překlady Porotherm 11,5 jsou dodávány v paketu po max. 40 

kusech sepnuté paletovací páskou. Ocelové pruty a kari sítě pro vyztužení betonových 

konstrukcí budou ukládány na skládky výztuže. Suché maltové směsi, zdící pěny, ocelové 

spony a další drobný materiál bude uskladněn v uzamykatelných skladech. Stropní nosníky 

budou prokládány dřevěnými prokladky rozměrů 40 x 20 mm nejvýše po vzdálenosti 500 mm 

od konců nosníků. Stropní vložky MIAKO jsou dodávány zafóliované na paletách o 

rozměrech 1180 x 1000 mm. [17] 

 

3.8. Pracovní podmínky 

 

 Zdění bude probíhat pouze za příznivých klimatických podmínek, bez dešťových srážek a 

za dobré viditelnosti. Průměrná denní teplota nesmí být méně než +5°C a zároveň nesmí 

klesnout pod 0°C. V případě překročení teploty přes + 30°C se musí cihelné tvarovky před 

osazením namáčet. Po dobu déle trvajících dešťů je nutno poslední již vyzděnou vrstvu zdiva 

zakrýt. [4] 

 

3.9. Personální obsazení 

 

Hlavní zedník - mistr, osobně dohlíží na provádění zdících prací 

Zedník – 3, osoby s požadovanou kvalifikací provádějí odborné práce spojené s vyzdíváním 

Pomocní pracovníci  - 5, pracovníci provádějící pomocné práce 

Obsluha jeřábu – 1, osoba vlastnící profesní průkaz potřebné skupiny umožňující obsluhu 

jeřábu.  

Všichni pracovníci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy na staveništi a stvrdí to svým 

podpisem. 
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3.10. Pracovní postup hrubé stavby 1.NP 

 

a) vyznačení polohy a vytyčení rohů 

b) založení první vrstvy 

c) zdění zdiva první výškové úrovně 

d) vytvoření ostění a parapetu 

e) montáž lešení 

f) zdění zdiva druhé výškové úrovně 

g) osazení překladů 

h) zdění příček 

i) osazení stropních nosníků 

j) osazení stropních vložek 

k) betonáž stropní konstrukce 

 

a) vyznačení polohy a vytyčení rohů 

 

 Podle projektové dokumentace se vyznačí poloha zdiva. Z tohoto vyznačení je 

nejdůležitější vytyčení rohů zdiva a polohy dveří. [17]  

 

b) založení první vrstvy cihelného zdiva 

 

 Při použití broušených cihelných tvarovek je velmi důležité věnovat pozornost přesnému 

založení první vrstvy zdiva. Před samotným založením dojde k výškovému zaměření stropní 

konstrukce pomocí nivelačních přístrojů. Nivelací se stanoví přesná výšková úroveň založení 

pro použití zakládací vápenocementové malty a stanoví se nejvyšší bod stropní konstrukce. 

Z toho se odvodí tloušťka zakládací vrstvy, přičemž nesmí být menší jak 10 mm. Jelikož 

první vrstva musí být dokonale vodorovná, používá se pro její zhotovení a pro nanášení 

zakládací malty speciální vyrovnávací soustava (obr.4) a nivelační přístroj s latí. První vodící 

přípravek vyrovnávací soustavy se umístí do nejvyššího bodu stropní konstrukce, nastaví se 

minimální požadovaná tloušťka spáry 10 mm a dále, podle této tloušťky, se nastaví vodící 

lišty do vodorovné polohy. Vodící lať se osadí laserovým zařízením pro kontrolu vodorovné 

roviny. Následuje umístění druhého vodícího přípravku podle délky používané hliníkové latě. 

Po umístění obou vyrovnávacích přípravků může dojít k nanášení zakládací malty zednickou 

lžící. Poté se nanesená malta stahuje pomocí hliníkové latě na úroveň horní hrany vodící lišty 
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(obr.5). Po dokončení jednoho takto zvoleného úseku se jeden vodící přípravek přemístí o 

stejnou vzdálenost jako v předešlém případě ve směru postupu zdění a druhý přípravek se 

ponechá v původní poloze. [17] 

 

 

Obr. 4 Vyrovnávací soustava [17] 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celý, takto navržený postup, se opakuje do doby zhotovení souvislého úseku, nejčastěji na 

délku jedné stěny. [17] 

 

c) zdění zdiva první výškové úrovně 

 

 První vrstva zdění se začíná v rozích s použitím rohových cihelných bloků. Mezi rohy 

z vnější strany se natáhne zednická šňůra, podle které se ukládají další cihelné bloky. První 

Obr. 6 Nanášení maltového lože [17] Obr. 5 Vyrovnání maltového lože [17] 
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vrstva se ukládá rovnou do maltového lože, přičemž malta musí mít neustále správnou 

konzistenci. Osazované cihly je možno podle potřeby vyrovnávat pomocí gumové paličky a 

vodorovná rovina se zkontroluje vodováhou. Zdění dalších vrstev se začíná opět od rohů, 

s tím rozdílem, že musí být provedena správná vazba zdiva. U rohů se správné vazby cihel 

dosáhne půdorysným otočením cihly o 90°. Pro vazbu zdiva ve směru zdění bude dodržena 

podmínka vazby při dodržení přesahu vrchní cihly oproti spodní vrstvě o 125 mm (polovina 

délky standardního cihelného bloku). Zdivo z broušených cihel se bude vyzdívat na speciální 

zdící pěnu Porothem DRYFXI. Tato pěna je určena pro zdění tenké spáry. Na očištěnou a 

bezprašnou vodorovnou ložnou spáru se nanesou pomocí aplikační pistole dva pásy zdící 

pěny v tloušťce cca 30 mm rovnoběžně s probíhajícím zdivem. Vzdálenost pásů pěny od 

okraje zdiva musí být 50 mm. Správně převázané cihelné vrstvy se vyzdí do výšky 1,5 m. 

 

Obr. 7 Vazba rohu pomocí rohových cihel [17] 

 

Spolu s obvodovým nosným zdivem bude provedeno i vnitřní nosné zdivo. Styk 

vnějšího a vnitřního nosného zdiva bude navzájem propojen pomocí vazby jednotlivých cihel 

(obr.8). [17] 
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Obr. 8 Napojení zdiva tl. 250 mm [17] 

 

d) vytvoření ostění a parapetu 

 

 Ostění okenních a dveřních otvorů se zhotovuje pomocí koncových polovičních a celých 

cihel. Použití těchto cihel zaručuje správné provedení vazby zdiva. Koncové cihly mají u 

jednoho povrchu vytvořeny dva otvory kryté přepážkou, takže z venku tvoří hladký líc. 

Parapet okenního otvoru se zhotovuje osazením koncové poloviční cihly otočené ve svislé 

rovině o 90°. Toto osazení cihelných bloků se provede do tepelněizolační malty. Po zhotovení 

se přepážka jednoho otvoru odstraní vyklepnutím. Do vzniklého prostoru se poté osazuje 

tepelná izolace pro zamezení vzniku tepelných mostů. [17] 

 

 

 

Obr. 9 Provedení parapetu z koncových cihel [17] 
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e) montáž lešení 

 

 Po vyzdění zdiva do výšky max. 1,5 m se z hlediska bezpečnosti provede kozlíkové 

lešení pro výstavbu zdiva druhé výškové úrovně, tedy v tomto případě do 2,75 m. Lešení se 

skládá z kozlíků, které jsou dohromady spojeny příčníky a podélníky. Pracovní šířka lešení je 

stanovena podle délky příčníků, tedy 1,25 m. Ocelová konstrukce lešení bude doplněna 

dřevenou skládanou podlahou. 

 

f) zdění zdiva druhé výškové úrovně 

 

 Zdění zdiva druhé výškové úrovně, tedy od výšky 1,5 metru, bude probíhat obdobným 

způsobem jako u zdění zdiva první výškové úrovně. Zdění bude probíhat z lešení. 

 

g) osazení překladů 

 

 Po vyzdění zdiva do požadované výšky, která je dána projektovou dokumentací, se osadí 

v tomto objektu používané překlady Porotherm 7. Překlady se osazují oblou stranou nahoru. 

Rovná spodní strana se uloží do lože z cementové malty. Jednotlivé překlady se po osazení 

k sobě zafixují rádlovacím drátem, čímž se zamezí jejich překlopení. [17] 

 

h) zdění příček 

 

 Příčkové nenosné zdivo tloušťky 115 mm je vyzdíváno po realizaci všech nosných 

konstrukcí objektu. Napojení na nosnou zeď je provedeno ,,na tupo‘‘ pomocí ploché ocelové 

spony. Spony jsou vyrobeny z korozivzdorného materiálu a jsou osazeny v místě napojení již 

pří zdění nosného zdiva. Styčná spára napojení na nosné zdivo se vyplňuje vápenocemntovou 

maltou. Před samotným zděním příček jsou osazeny a zafixovány ocelové zárubně. Cihly jsou 

při zdění osazovány až do rámu zárubně, spáry jsou vyplňovány maltou. Nad zárubní je 

osazen plochý překlad Porotherm 11,5m který je opatřen nadezdívkou z tvárnic Porotherm 

11,5 P+D seříznutých na 2/3 výšky uložených do cementové malty. [17] 
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i) osazení stropních nosníků 

 

 Stropní nosníky se ukládají na nosné zdivo do cementové malty v osové vzdálenosti 500 

mm. Délka uložení nosníku na každé straně je min. 125 mm. Nosníky se při ukládání na 

nosné stěny musí  podepřít, a to v maximální vzdálenosti podpory 1,8 m po délce nosníku. 

Dále se podepření nosníků musí podložit dřevěnými hranoly a jednotlivé svislé podpory musí 

být zavětrovány. Podrobné umístění stropních nosníků je uvedeno v příloze č. 08 ,,Výkres 

stropu 1.NP‘‘. [17] 

 

Obr. 10 Ukázka podepření stropních nosníků [17] 

 

j) osazení stropních vložek 

 

 Stropní vložky MIAKO se kladou na sucho na horní hranu stropních nosníků, které jsou 

již podepřeny. Kladení stropních vložek probíhá rovnoběžně s vnější nosnou zdí. [17] 
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Obr. 11 Schéma kladení stropních vložek – ukázka [17] 

 

k) betonáž stropní konstrukce 

 

 Před betonáží stropní konstrukce musí být dokončena pokládka stropních vložek po délce 

nosníků, osazení věncovky, tepelné izolace stropní konstrukce a vyztužení věnců. Poté dojde 

k navlhčení vyskládané stropní konstrukce a samotné betonáži. Nejdříve se betonem vyplní 

mezery nad nosníky mezi stropními vložkami a spolu s nimi i pozední věnce nad nosnou zdí, 

poté i betonová vrstva nad stropními vložkami v tloušťce 60 mm. Při betonářských pracích se 

používají prkna pro rozložení zatížení na více nosníků nebo vložek a zabránění deformacím 

ocelové části nosníků. Stropní konstrukce se betonuje v pruzích ve směru délky nosníků. 

Betonáž lze přerušit jen po vybetonování celého pruhu, pracovní spáru je možno vytvořit jen 

uprostřed stropních vložek, nikdy ne nad betonovým žebrem nad nosníkem. Po vybetonování 

stropní konstrukce je nutné beton dostatečně ošetřovat až do úplného zatvrdnutí. Tím se 

zamezí vzniku trhlin v konstrukci. Podpory nosníků je možno odstranit až po dosažení 

předepsané pevnosti. [17] 
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Obr. 12 Stropní konstrukce před betonáží [17] 

 

3.11. Stoje, nářadí a pomůcky 

 

a) Stroje 

 

 Doprava materiálu uskladněného na paletách bude provedena nákladním automobilem 

Tatra 6x6 s valníkovou nástavbou. Doprava betonové směsi pro betonáž stropní konstrukce 

bude řešena autodomíchávačem Tatra 815.[24] Svislá i vodorovná doprava matriálu po 

staveništi bude zajištěna pomocí staveništního jeřábu s příhradovou konstrukcí Liebher 34 K. 

[23] 

 

b) nářadí 

 

 K rozmíchání suchých maltových směsí bude použito elektrické míchadlo. Ruční nářadí: 

zednické lžíce, kalfas (maltovník), fanky, zednická kladiva, metr, vodováha, zednická šňůra, 

nivelační přístroj, lať, vyrovnávací soustava pro založení první vrstvy zdiva, olovnice, 

stavební kolečka, pila na řezání cihel. 

 

3.12. Kontrola jakosti a kvality [4] 

 

 Kvalita a jakost stavebního procesu zděných konstrukcí se provádí ve třech hlavních 

rovinách. Jedná se kontrolu vstupní, mezioperační a výstupní. Požadavky, které musejí zděné 

konstrukce splňovat, jsou dány příslušnými legislativními předpisy a normami. O 

provedených kontrolách je nutné vést příslušnou dokumentaci.  
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a) vstupní kontrola 

 

 Při vstupní kontrole se provádí kontrola vstupů, tedy kontrola splnění předcházejícího 

stavebního procesu a jeho kvalita, připravenost materiálu a pracovních nástrojů pro realizaci 

procesu zdění a v neposlední řadě i zajištění podmínek pro dodržování bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a požární ochrany. Výsledkem vstupní kontroly je předání a převzetí části díla 

a provede se zápisem do příslušné dokumentace prováděných kontrol či do stavebního deníku.  

 

b) kontrola mezioperační 

 

 Probíhá na základě vypracovaných kontrolních a zkušebních plánů, které stanovují 

způsob provádění jednotlivých kontrol. Jednotlivé druhy kontrol se provádějí během realizace 

technologického procesu.  

 

c) kontrola výstupní 

 

 Jedná se o kontrolu po realizaci technologického procesu zdění. Při výstupní kontrole se 

zejména ověřuje: 

- zda byly prováděny předešlé stupně kontrol 

- splnění požadovaných vlastností dodávaných materiálů  

- zda byly dodrženy veškeré podmínky dané projektovou dokumentací, kontrolními a 

zkušebními plány a legislativními předpisy 

- dodržení podmínek výrobce  

 

3.13. BOZP  

 

 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou specifikovány pro každou 

stavební činnost. Pracovní prostředí musí být uzpůsobeno tak, aby splňovalo bezpečnostní a 

hygienické požadavky na pracoviště. Prostory určené pro práci musí mít požadované rozměry 

a být řádně vybaveny pro stanovený druh práce. Zaměstnavatel také musí dohlížet na 

dodržování čistoty na pracovišti. Závazné pro všechny pracovníky je předcházet zdravotním 

rizikům, používat poskytnuté ochranné pomůcky a dodržovat stanovené minimální požadavky 
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na bezpečnost. Všichni pracovníci musí být proškoleni a poučeni o dodržování BOZP a 

dalších podmínek pro dodržení požadovaných postupů. [7] 

  

 Při zdění se v první řadě jedná o podmínky na připravenost staveniště, uskladňování 

materiálu, tak aby zůstal volný prostor min 600 mm. Při činnostech, kde hrozí odstříknutí 

vápenné malty nebo jiných chemických lepidel, je nutné používat správné ochranné pomůcky. 

Na vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat ani nijak ji zatěžovat. Osazování technologických 

zařízení a konstrukcí do zdiva musí být řešeno v projektové dokumentaci. Při zednických 

pracích, kde hrozí nebezpečí pádu z výšky nebo hloubky nebo nebezpečí propadnutí 

konstrukcí, musí být zajištěny další požadavky podle zvláštních předpisů. Vstupovat na 

vodorovně osazované konstrukce je možné jen po jejich zabezpečení. Zdění bez lešení může 

probíhat do výšky max. 1500 mm. [12] 

 

3.14. Nakládání s odpady – ochrana životního prostředí 

 

 Při realizaci hrubé stavby prvního nadzemního podlaží budou vznikat podle vyhlášky č. 

381/2001 Sb., Katalog odpadů, tyto druhy odpadu: 

17 01 02 Cihly – zdrojem odpadu jsou zbytky zdiva 

17 01 03 Beton – přebytek při betonáži stropní konstrukce 

17 02 03 Plasty – obalový materiál 

20 03 01 Směsný komunální odpad – vzniká činností pracovníků 

Tento odpad musí být likvidován nebo opětovně využit v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., Zákon o odpadech, tak, aby nedocházelo k ohrožení životního prostředí. 
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4. Položkový rozpočet hrubé stavby 1.NP 

 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet 04052015001 JKSO 

Objekt SKP 

Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Název Celkem

776 927,42

0,00

0,00

0,00

0,00

776 927,42

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Základ pro DPH                            21

DPH                                              21

Zaokrouhlení

%  

% 

% 

% 

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH                            15

DPH                                              15

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Název objektu

Název stavby

003

001

Martin Ženožička

Martin ŽenožičkaZpracovatel projektu

1.NP

Bytový dům v Konici

Položkový rozpočet

776 927,42 CZK

Martin Ženožička

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

   Martin Ženožička    Martin Ženožička    

0,00 CZK

893 466,00 CZK

-0,42 CZK

116 539,00 CZK

0,00 CZK

Datum : Datum : Datum :
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REKAPITULACE DÍLŮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba :

Objekt : Položkový rozpočet

001 Bytový dům v Konici

003 1.NP

Rozpočet :04052015001

Stavební díl Typ dílu Celkem

3 HSV 344 740,23

4 HSV 297 892,14

64 HSV 14 719,12

94 HSV 84 900,00

99 HSV 34 675,91

CELKEM  OBJEKT 776 927,40

Staveništní přesun hmot

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy
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Položkový rozpočet 

 

 

 

 

S: 001

O: 003

R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce

Zdivo POROTHERM 44 EKO+ Profi DRYFIX P8, 

tl.440 mm

m2 129,01850

160,35000

-31,33150

Zdivo POROTHERM 25 AKU SYM P20 na MC 10, 

tl.250 mm

m2 77,28000

93,83000

-16,55000

Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm kus 10,00000

10,00000

Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm kus 16,00000

1NP : 5*2+3*2 16,00000

Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm kus 12,00000

Včetně dodávky překladů.

1NP : 3*4 12,00000

Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1750 mm kus 5,00000

Včetně dodávky překladů.

1NP : 5*1 5,00000

Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2500 mm kus 45,00000

Včetně dodávky překladů.

1NP : 5*9 45,00000

8 317238111R00 Nadezdívka překladů š. 115 mm na MVC 5 m 12,50000 196,97 2 462,13

Izolace mezi překlady Porotherm 7 polystyren tl. 

90 mm

m 26,75000

26,75000

Příčky POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX, tl. 115 

mm

m2 95,88150

113,21750

-17,33600

Kotva z nerezové oceli, ke kotvení cihelných příček 

Porotherm

kus 84,00000

84,00000

11 54872368R

1.NP : 6*7*2

8,90 747,60

10 342248152R00 444,30 42 600,15

1NP : 

((5,5+4,285)*2+(4+2,615+2,685+0,615+0,885)*2)*2,

75

Otvory 1NP : -((0,9*1,97*8)+(0,8*1,97*2))

7 317168136R00 750,20 33 759,00

9 317998114R00 73,70 1 971,48

1NP : 9*2,5+2*1,25+1,75

5 317168132R00 347,20 4 166,40

6 317168133R00 424,78 2 123,90

1NP : 10

229,50 2 295,00

Včetně dodávky překladů.

4 317168131R00 300,20 4 803,20

Včetně dodávky překladů.

1 311238547R00

1NP : (2,37+1,63*2+8,5*2+10,63*2+20,25)*2,5

Otvory v 1NP : -

((1,87*2,45*1)+(2*1,5*8)+(1*1*2)+(1,5*0,5*1))

1 243,40 160 421,60

2 311238124R00

1NP : ((8,5*2)+(8,56*2))*2,75

Otvory 1NP : -((1,25*2,45*4)+(1*2,15*2))

1 156,70 89 389,78

3 317168112R00

Bytový dům v Konici

1.NP

Položkový rozpočet

344 740,23
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Díl:4 Vodorovné konstrukce

Strop POROTHERM, OVN 50, tl.250, nosník 2,25-

3 m, s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 100x100 mm

m2 13,64000

13,64000

Strop POROTHERM, OVN 50, tl.250, nosník 4,25-

5 m, s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 100x100 mm

m2 66,92000

68,00000

-1,08000

Strop POROTHERM, OVN 50, tl.250, nosník 5,25-

6 m, s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 100x100 mm

m2 93,50000

93,50000

Ztužující žebro strop POROTHERM tl.250, OVN 

500 mm

m 1,64000

1,64000

Věnec vnější pro PTH zeď tl. 440, tl.stropu 250 

mm

m 65,90000

65,90000

Věnec vnitřní pro PTH zeď tl.250, tl.stropu 250 

mm

m 34,12000

34,12000

Díl:64 Výplně otvorů

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, 

včetně dodávky zárubně  80 x 197 x 11 cm

kus 2,00000

2,00000

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, 

včetně dodávky zárubně  90 x 197 x 11 cm

kus 10,00000

10,00000

Díl:94 Lešení a stavební výtahy

20 31686255R Lešení HAKI KOZLÍKOVÉ délka pole 3,05 

m+podl.

sada 10,00000 8 490,00 84 900,00

Díl:99 Staveništní přesun hmot

21 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 144,70000 239,64 34 675,91

19 642942111RT5

1.NP : 10

1 228,17 12 281,70

18 642942111RT4

1.NP : 2

1 218,71 2 437,42

17 417388174R00

1 NP : (8,5*2+8,56*2)

339,20 11 573,50

16 417388134R00

1NP : (2,37+1,19*2+9,38*2+10,63*2+21,13)

531,40 35 019,26

15 417328114R00

1NP : 0,82*2

151,70 248,79

14 411168145RT2

1NP : 5,5*8,5*2

1 453,90 135 939,65

13 411168144RT2

1NP : 4*8,5*2

Otvory pro stupačky a komíny : -

((0,34*1*2)+(0,4*0,5*2))

1 428,80 95 615,30

12 411168142RT2

1NP : 4,96*2,75

1 429,30 19 495,65

84 900,00

34 675,91

297 892,15

14 719,12
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5. Závěr 

 

 Cílem bakalářské práce bylo navrhnout technologický postup výstavby prvního 

nadzemního podlaží z kompletního cihlového systému Porotherm a vytvořit tak pro 

stavebníka bytového domu srozumitelný dokument pro jednoduchou realizaci stavby prvního 

nadzemního podlaží. 

 

 V první části práce byla vytvořena projektová dokumentace potřebná k žádosti o stavební 

povolení. Obsah dokumentace je v rámci práce členěn technickou zprávou a výkresovou 

dokumentací. Tím je popsán celkový objekt bytového domu v Konici, jeho umístění v dané 

lokalitě a stanovení konstrukčních a materiálových údajů potřebných pro zhotovení objektu. 

 

 V druhé částí práce byl vyhotoven technologický postup výstavby hrubé stavby prvního 

nadzemního podlaží. V této dílčí části byl sestaven přesný postup výstavby daného podlaží. 

Dále je zde uveden veškerý materiál, stroje a nástroje potřebné k výstavbě prvního poschodí a 

počet pracovníků podílejících se na výstavbě prvního podlaží. Stejně tak jsou zde i uvedeny 

obecné podmínky nutné k dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

  

 Veškeré informace uvedené v bakalářské práci mohou sloužit investorovi, popřípadě 

zhotoviteli stavby ke kontrole správnosti postupu výstavby jednotlivých dílčích částí, jako je 

kontrola vazby zdiva, osazování překladů a především dodržování obecných podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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