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ANOTACE 

Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace bytového domu pro 

stavební povolení, časové plánování, rozpočet, zařízení staveniště a technologický postup 

hrubé stavby bytového domu jednoho podlaží. 

 

Stavba bytového domu má čtyři podlaží a to tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. 

Celkem obsahuje šest samostatných bytových jednotek o velikosti 2+1, společné schodiště a 

vstupní chodbu. Tvarově představuje symetrický obdélník s plochou střechou. Fasáda je 

hladká s vodorovným dřevěným členěním v oblasti oken. Celá stavba bytového domu je 

provedena ve zděném systému Heluz a to i včetně stropů. Počet stran je 85. 

 

Klíčová slova 

Bakalářská práce, bytový dům, objekt, technologický postup zdění, rozpočet, časový plán 

 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis is aimed at developing the project documentation of an apartment block 

for builing permit, time planning, cost estimate, building site arrangement and technological 

procedure for the structural works of one floor of this apartment block. 

 

The building of the appartment block has four floors of which three are above the ground and 

one is below the ground. It consists of six individual flat units with the size of 2+1, common 

staircase and entrance hall. The shape of the building is a symmetric rectangle with a flat roof. 

The facade is smooth with vertical wooden structuring in the window area. The entire 

building, including the ceilings is designed of Heluz brick system. Number of pages 85. 

 

Key words 

Bachelor thesis, apartment building, building, technological process brickwork, budget, 

construction schedule  



Bakalářská práce 2015 
 

OBSAH 

 

1. SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ ………………………………………… str. 12 

2. ÚVOD ………………………………………………………………………….. str. 14 

3. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – TEXTOVÁ ČÁST ............................ str. 15 

 A. Průvodní zpráva ………………………………………………………… str. 15 

  A.1.1 Identifikační údaje …………………………………………………. str. 15 

   A.1.1 Údaje o stavbě ……………………………………………….. str. 15 

   A.1.2 Údaje o stavebníkovi ………………………………………… str. 15 

   A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace ……………… str. 15 

  A.2 Seznam vstupních podkladů …………………………………………. str. 16 

  A.3 Údaje o území ………………………………………………………... str. 16 

  A.4 Údaje o stavbě ………………………………………………………... str. 18 

  A.5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení …………………. str. 19 

 B. Souhrnná technická zpráva …………………………………………….. str. 21 

  B.1 Popis území stavby …………………………………………………... str. 21 

  B.2. Celkový popis stavby ………………………………………………... str. 22 

   B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek … str. 22 

   B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení ………………. str. 22 

   B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby ……………….. str. 23 

   B.2.4 Bezbariérové užívání stavby …………………………………. str. 23 

   B.2.5 Bezpečnost užívání stavby …………………………………… str. 23 

   B.2.6 Základní charakteristika objektů …………………………….. str. 23 

   B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  str. 28 

   B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení …………………………………. str. 29 

   B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi ……………………………... str. 30

   B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

    komunální prostředí ………………………………………………… str. 30 

   B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí .. str. 30 

  B.3 Připojení na technickou infrastrukturu ……………………………….. str. 31 

  B.4 Dopravní řešení ………………………………………………………. str. 32 

  B.5 Řešení vegetace a souvislých terénních úprav ……………………….. str. 32 

  B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana ………………. str. 32 

  B.7 Ochrana obyvatelstva ………………………………………………… str. 33 



Bakalářská práce 2015 
 

  B.8 Zásady organizace výstavby …………………………………………. str. 33 

 D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení …… str. 36 

  D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu ………………. str. 36 

   D.1.1 Architektonicko-stavební řešení …………………………….. str. 36 

   D.1.2 Stavebně konstrukční řešení ………………………………… str. 41 

   D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení ………………………………… str. 42 

   D.1.4 Technika prostředí staveb …………………………………… str. 43 

  D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení …………….... str. 45 

 E. Dokladová část …………………………………………………………… str. 47 

Technická zpráva zařízení staveniště pro hrubou stavbu ……………………. str. 48 

 1. Identifikační údaje ……………………………………………………….... str. 48 

 2. Geologické podmínky staveniště a spodní voda ………………………….. str. 48 

 3. Staveniště …………………………………………………………………. str. 48 

 4. Doprava ………………………………………………………………….... str. 49 

 5. Zásobování materiály ……………………………………………………… str. 49 

 6. Vliv stavby na životní prostředí …………………………………………… str. 49 

 7. Sociální zařízení staveniště ………………………………………………... str. 49 

 8. Napojení staveniště na sítě ………………………………………………… str. 50 

 9. Zásobování staveniště elektrickou energií ………………………………… str. 51 

 10. Zásobování staveniště vodou ……………………………………………. str. 53 

 11. Skladování na staveništi ………………………………………………..... str. 53 

 12. Požadavky na zvedací mechanismy …………………………………….. str. 54 

 13. Ostatní zařízení staveniště ………………………………………………. str. 54 

 14. Komunikace a zpevněné plochy ………………………………………....  str. 54 

 15. Nakládání s odpady ………………………………………………………  str. 54 

 16. Bezpečnost práce ………………………………………………………… str. 55 

4. Technologická část ……………………………………………………………  str. 56 

 4.1 Technologický postup hrubé stavby bytového domu pro 2.NP 

   systémem Heluz …………………………………………………………  str. 57 

  4.1.1 Základní popis konstrukce a materiálu …………………………….. str. 57 

  4.1.2 Technologické etapy provádění hrubé stavby ……………………… str. 57 

A. Vyzdění obvodového a vnitřního nosného zdiva …………………………... str. 58 

 A.1 Obecné informace ……………………………………………………...... str. 58 

A.2 Materiál, doprava, manipulace a skladování …………………………………  str. 58 



Bakalářská práce 2015 
 

  A.2.1 Cihelné bloky Heluz Family 50 2in1, Heluz P15 30,  

  Heluz AKU 30 Těžká ……………………………………………………..  str. 58 

  A.2.2 Překlady Heluz 23,8 , Heluz 11,5 ………………………………….. str. 58 

  A.2.3 Pytlované suché maltové směsi …………………………………….  str. 59 

  A.2.4 Těžké asfaltové pásy ……………………………………………….. str. 59 

  A.2.5 Polystyrén EPS ……………………………………………………..  str. 59 

 A.3 Pracovní nářadí, stroje a pomůcky ……………………………………… str. 59 

 A.4 Připravenost pracoviště …………………………………………………. str. 60 

 A.5 Pracovní podmínky …………………………………………………….... str. 60 

 A.6 Personální obsazenost …………………………………………………… str. 60 

 A.7 Pracovní postup …………………………………………………………. str. 61 

  A.7.1 Založení první řady ………………………………………………… str. 61 

  A.7.2 Zdění dalších řad zdiva z broušených a nebroušených cihel ………. str. 62 

           A.7.2.1 Broušené cihly Heluz Family 50 2in1, Heluz P15 30 na   

    celoplošné lepidlo …………………………………………………..  str. 62 

    A.7.2.2 Nebroušené cihly Heluz AKU 30 Těžká ………………….. str. 62 

  A.7.3 Otvory pro okna a dveře ……………………………………………  str. 63 

  A.7.4 Překlady ……………………………………………………………. str. 63 

 A.8 Požadavky na jakost a kontrola kvality …………………………………. str. 64 

B. Provedení konstrukce stropu ………………………………………………... str. 65 

 B.1 Obecné informace ……………………………………………………….. str. 65 

 B.2 Materiál, doprava, manipulace a skladování …………………………….  str. 65 

  B.2.1 Keramické vložky Heluz Miako, věncovky Heluz 2in1 …………… str. 65 

  B.2.2 Keramobetonové nosníky ………………………………………….. str. 65 

  B.2.3 Betonářská výztuž a KARI sítě …………………………………….. str. 65 

  B.2.4 Těžké asfaltové pásy ……………………………………………….. str. 66 

  B.2.5 Polystyrén EPS a pěnové sklo ……………………………………… str. 66 

 B.3 Pracovní nářadí, stroje a pomůcky ………………………………………. str. 66 

 B.4 Připravenost pracoviště ………………………………………………….. str. 66 

 B.5 Pracovní podmínky ……………………………………………………… str. 66 

 B.6 Personální obsazenost …………………………………………………… str. 67 

 B.7 Pracovní postup ………………………………………………………….. str. 68 

  B.7.1 Montáž stropních nosníků ………………………………………….. str. 70 

  B.7.2 Montáž stropních podpěr …………………………………………… str. 70 



Bakalářská práce 2015 
 

  B.7.3 Ukládání stropních vložek ………………………………………….  str. 70 

  B.7.4 Ukládání věncovek …………………………………………………. str. 70 

  B.7.5 Ukládání výztuže …………………………………………………… str. 71 

  B.7.6 Betonáž ……………………………………………………………..  str. 71 

 B.8 Požadavky na jakost a kontrola kvality ………………………………….  str. 72 

C. Vyzdění vnitřních nenosných příček ………………………………………..  str. 73 

 C.1 Obecné informace ……………………………………………………….. str. 73 

 C.2 Materiál, doprava, manipulace a skladování ……………………………. str. 73 

  C.2.1 Cihelné bloky Helu 10 ……………………………………………...  str. 73 

  C.2.2 Překlady Heluz 11,5 ………………………………………………... str. 73 

  C.2.3 Pytlované suché maltové směsi …………………………………….. str. 74 

  C.2.4 Těžké asfaltové pásy ……………………………………………….. str. 74 

 C.3 Pracovní nářadí, stroje a pomůcky ………………………………………. str. 74 

 C.4 Připravenost pracoviště ………………………………………………….. str. 74 

 C.5 Pracovní podmínky ……………………………………………………… str. 74 

 C.6 Personální obsazenost …………………………………………………… str. 75 

 C.7 Pracovní postup ………………………………………………………….. str. 75 

  C.7.1 Založení první řady ………………………………………………… str. 75 

  C.7.2 Zdění dalších řad zdiva z broušených cihel ………………………...  str. 75 

   C.7.2.1 Broušené cihly Heluz 10 na celoplošné lepidlo ……………. str. 75 

  C.7.3 Otvory pro dveře …………………………………………………… str. 76 

  C.7.4 Překlady …………………………………………………………….  str. 76 

 C.8 Požadavky na jakost a kontrola kvality ………………………………….  str. 76 

D. Vyzdění komínu ................................................................................................ str. 77 

 D.1 Obecné informace ……………………………………………………….. str. 77 

 D.2 Materiál, doprava, manipulace a skladování ……………………………. str. 77 

  D.2.1 Komínový systém Heluz Plyn ……………………………………… str. 77 

 D.3 Pracovní nářadí, stroje a pomůcky ………………………………………. str. 78 

 D.4 Připravenost pracoviště ………………………………………………….. str. 78 

 D.5 Pracovní podmínky ……………………………………………………… str. 78 

 D.6 Personální obsazenost …………………………………………………… str. 79 

 D.7 Pracovní postup …………………………………………………………. str. 79 

 D.8 Požadavky na jakost a kontrola kvality …………………………………. str. 79 

4.1 BOZP, ochrana životního prostředí ………………………………………... str. 80 



Bakalářská práce 2015 
 

 4.2.1 Obecné požadavky bezpečnosti práce na stavbě ………………………. str. 80 

 4.2.2 Ochrana životního prostředí …………………………………………… str. 81 

 4.2.3 Přehled právních předpisů ……………………………………………... str. 81 

5. Závěr …………………………………………………………………………..  str. 82 

6. Seznam použité literatury …………………………………………………… str. 83 

7. Seznam obrázků ……………………………………………………………… str. 83 

8. Seznam tabulek ………………………………………………………………. str. 83 

9. Seznam příloh ………………………………………………………………… str. 84



12 

 

1. SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

 

BD      bytový dům 

BOZP      bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

B.p.v.      Balt po vyrovnání 

ČKAIT česká komora autorizovaných inženýrů a 

techniků 

ČSN      česká technická norma 

ČSN EN     evropská norma 

EIA  Environmental Impact Assessment, vyhodnocení 

vlivů na životní prostředí 

EPS      expandovaný polystyrén 

IČ      identifikační číslo 

ISO      International Organization for Standardization 

Kč      korun českých 

MVC      malta vápenocementová 

NN      nízké napětí 

NP      nadzemní podlaží 

NV      nařízení vlády 

PD      projektová dokumentace 

PE      polyetylén 

PO      požární ochrana 

PVC      polyvinylchlorid 

S      suterén 

Sb.      sbírky 

SO      stavební objekt 

TI      tepelná izolace 

TUV      příprava teplé vody 

UV      ultrafialové záření 

XPS      extrudovaný polystyrén 

ZTI      zdravotechnická instalace 

apod.      a podobně 

atd.      a tak dále 

cm      centimetr 
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č.      číslo 

čl.      článek 

č.p.      číslo popisné 

dB      decibel 

ks      kusů 

k.ú.       katastrální úřad 

kW      kilowatt 

m      metr 

m
2
      metr čtvereční 

m
3
      metr krychlový 

max.      maximálně 

mil.      milión 

min.       minut 

mj      měrná jednotka 

mm      milimetr 

m.n.m.      metr nad mořem 

par.č.      parcela číslo 

resp.      respektive 

str.      stránka 

tl.      tloušťka 

ul.      ulice 

vč.      včetně 
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2. ÚVOD 

 

Tématem bakalářské práce je zpracování technologického postupu hrubé stavby bytového 

domu. Podkladem pro vypracování je projektová dokumentace bytového domu ve stupni 

dokumentace pro stavební povolení. Bytový dům je zpracován zděným konstrukčním 

systémem Heluz. Je tvořen třemi nadzemními podlažími s celkem šesti bytovými jednotkami 

a jedním podzemním podlažím obsahujícím sklepní boxy a technické místnosti. Bytový dům 

má plochou střechu s atikou. Technologický postup hrubé stavby bytového domu je 

zpracován pro podlaží 2.NP včetně stropní konstrukce v systému Heluz. Předmětem 

bakalářské práce je také zpracování časového plánování výstavby, rozpočet stavby a zařízení 

staveniště pro hrubou stavbu. 
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3. PROJEKTOÁ DOKUMENTACE – TEXTOVÁ ČÁST 

 

A. Průvodní zpráva [1] 

 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Stavba bytového domu 

 

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

Katastrální území: Vávrovice u Opavy, ul. Novosvětská,  par. č. 44. 

 

c) předmět projektové dokumentace 

Stavba bytového domu pro stavební povolení 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)  

 Jedná se   Jedná se o právnickou osobu 

  

b) jméno, příjmení obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) 

Jedná se o právnickou osobu. 

 

c) obchodní název nebo název IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo.li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 

osoba) 

jméno: HASA s.r.o.  

adresa: Jantarová 35, Opava, Vávrovice, 747 73 

telefon: 776 111 111 
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email: hudecka@hasa.cz 

IČ: 41117300 

  

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 

specializací jeho autorizace 

Martin  Hudečka, ČKAIT – 1103311 – pozemní stavby 

 

c) jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod 

kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaným osob vedené Českou komorou architektů 

nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniku činných ve výstavbě, 

s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace 

Martin Hudečka, ČKAIT – 1103311 – pozemní stavby 

Ing. Marie Malá, ČKAIT – 1101011, obor – požární bezpečnost staveb 

Ing. Marie Milá, ČKAIT – 1100911, obor – technika prostředí staveb 

Ing. Milan Drozd, MPO – 0611 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 Zadání stavebníka 

 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí 

 Rozhodnutí v územním řízení o umístění stavby 

 Vyjádření dotčených orgánů státní správy 

 Vyjádření dotčených účastníků řízení 

 Vyjádření správců inženýrských sítí 

 Geodetické zaměření 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Staveniště se nachází v zastavěném území a bez využití. Pozemek je v mírném sklonu a před 

zahájením prací nevyžaduje žádné zásahy. 

 

b) údaje o ochraně území podle právních předpisů (památkové rezervace, památková zóna, 

zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
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Stavba se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště chráněném území, 

záplavovém území apod. 

 

c) údaje o odtokových poměrech 

Stavební pozemek se nachází v dobrých odtokových poměrech. 

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 

nebo územní opatření nebyl-li vydán územní souhlas 

Stavba je v souladu s vydaným územním souhlasem. 

 

e) údaje o souladu územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 

nahrazující anebo územním souhlasem, popř. s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 

nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě s územně plánovací podmiňující změnu v užívání 

stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentaci 

Stavba je v souladu s vydaným územním souhlasem. 

 

f) údaje o dodržování obecných požadavků 

Stavba je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. a 

vyhlášky 268/2009 Sb.      

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Veškeré požadavky dotčených orgánů byly splněny. 

 

h) seznam výjimek a plevových řešení 

Stavba nemá výjimky. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Stavba nemá žádné související ani podmiňující investice. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitosti) 

par. č.  majitel                                    druh pozemku 

46/3  Jiří a Dagmar Hrušovi, Pekařská 89/6, 746 01, Opava zastavěná plocha a nádvoří 

46/2  Jiří a Dagmar Hrušovi, Pekařská 89/6, 746 01, Opava  ostatní plocha 

46/1  Magdaléna Hrušová, Za Humny 147/47, 747 05, Opava  zahrada 

2308/26  Statutarní město Opava, Horní nám. 382/69, 746 26, Opava      ostatní plocha 
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44  Statutarní město Opava, Horní nám. 382/69, 746 26, Opava  ostatní plocha 

3297  Marcel Klíma, U Lesa 58/2, 758 65, Bruntál   zahrada 

262  Statutarní město Opava, Horní nám. 382/69, 746 26, Opava    zastavěná plocha a nádvoří 

2308/26  Statutarní město Opava, Horní nám. 382/69, 746 26, Opava  ostatní plocha 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novou stavbu. 

 

b) účel užívání stavby 

Účelem užívání stavby je sociální bydlení. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka…) 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 

 

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

právních přepisů 

Veškeré požadavky dotčených orgánů byly splněny. Dále byly splněny požadavky na 

výstavbu dle: 

Vyhláška č.499/2006 Sb. - O dokumentaci staveb 

Zákon č.183/2006 Sb. - O územním plánování a stavebním řádu Vyhláška č.268/2009 Sb. - O 

technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání Staveb 

 

f) seznam výjimek a plevových řešení 

Stavba nemá výjimky. 

 

g) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů/pracovníků apod.) 

zastavěná plocha: 240,82 m
2 

obestavěný prostor: 3332,40 m
3 
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užitná plocha: 854 m
2 

Jedná se o šest bytových  jednotek. Předpokládaný počet uživatelů je 12 osob. 

Velikost funkčních jednotek v 1.NP je 84m
2
, 2.NP je 95m

2
, 3.NP je 95m

2
. 

 

h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médii a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadu a emisí, třída energetické náročnosti budou 

apod.) 

Jedná se o stavbu bytového domu, třída energetické náročnosti budovy je C.  

 

i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění etapy) 

realizace stavby: leden 2014 - květen 2015 

etapy: 1.Výkopy 

2. Základy  

 3. Vnější a vnitřní stěny 

 4. Stropní konstrukce                                                                                                 

 5. Střechy a klempířské práce                                                  

 6. Okna, terasové dveře, parapety, okna 

 7. Vchodové dveře 

 8. Vnitřní schodiště 

 9. Topení 

 10. Skladby podlah                                                 

 11. Povrchy podlah                                                    

 12. Povrchová úprava stěn                                                    

 13. Vnitřní dveře 

 

j) orientační náklady stavby 

Orientační hodnota stavby je přibližně 9 966 010, 00 Kč. 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO 01… Sejmutí ornice 

SO 02… Objekt bytového domu  

SO 03… Přípojka kanalizace 

SO 04… Přípojka plynovodu 

SO 05… Přípojka vodovodu 
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SO 06… Přípojka elektrického vedení NN 

SO 07… Venkovní veřejné osvětlení 

SO 08… Komunikace vozidlové 

SO 10… Pěší komunikace 

SO 11 …Sadové úpravy 
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B. Souhrnná technická zpráva [1] 

 

B.1 Popis územní stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek se nachází v katastrální území Vávrovice u Opavy v severní části města. 

Pozemek je mírně ve svahu. Pozemek není zastavěn, vyskytuje se pouze drobná náletová 

vegetace, hlavně keře. Pozemek je vhodný k zástavbě. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Na pozemku investora par.č. 3297 byl proveden radonový průzkum, jehož výsledkem bylo 

zjištění, že se pozemek nachází v místě se středním radonovým rizikem, tudíž stavba vyžaduje 

v souladu s §6 zákona č.13/2002 Sb. realizaci opatření proti pronikání radonu. 

Byl proveden také hydrogeologický průzkum a na jehož základě je vhodné dešťové vody 

zasakovat do stavebního pozemku. 

 

c) stávající ochranná a bezpečností pásma 

Na pozemku investora nevedou žádné významné sítě technické infrastruktury, pouze sítě 

místní infrastruktury, ke kterým bude stavba připojena. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

e) vliv stavby na okolí stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Stavba nebude mít vliv na okolí stavby a pozemky. Odtokové poměry v území se nijak zvlášť 

nezmění. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje asanaci, demolici ani kácení dřevin. 

 

g) požadavky na max. zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lese (dočasně/trvale) 

Jedná se o stavbu bytového domu určeného k bydlení, z tohoto důvodu nejsou požadavky na 

zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lese. 
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h) územně technické podmínky (zejména množností napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Bytový dům bude napojen příjezdovou cestou přes nový sjezd na stávající komunikaci par. č. 

2308/4. Stavba bude připojená pomocí přípojky vody HDPE 100 D32, na stávající vodovod a 

to pomocí tvarovky ISO D32/32. Nové potrubí PE100 RC D32 bude přivedeno do technické 

místnosti. Vodovodní přípojka bude přivedena do daného objektu ve spádu min. 3% směrem 

k místu napojení. Zde bude vodoměrná sestava s kulovými ventily před vodoměrem a za 

vodoměrem. 

Kanalizace bude provedena oddílně, splaškové vody budou zaústěny přípojkou do veřejné 

kanalizace a dešťové vody budou napojeny do vsaku na pozemku investora. Kanalizace bude 

provedena z potrubí WAVIN dané dimenze a spádu. 

Stavba BD bude napojena pomocí přípojky NN na distribuční soustavu (NN). Na hranici 

pozemku investora bude umístěna hlavní domovní skříň (HDS). Z této skříně bude následně 

vyveden měřený kabel CYKY 4Bx10mm společně s ovládacím kabelem, jež se uloží v 

parcele investora a bude ukončen v domovní skříni (DS). 

Přípojka zemního plynu je napojena na hlavní středotlaký plynový řád vedený v ulici a 

ukončena na hranici pozemku v regulační stanici plynu. Plynovodní přípojka NTL  1PE  DN  

40 mm je vedená v zemi z polyetylénového potrubí. 

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejsou žádné věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané ani související investice. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účelem užívaní stavby je bydlení pro sociálně slabé. 

Velikost funkčních jednotek v 1.NP je 84m
2 

(2+1) – 2 krát, 2.NP je 95m
2
 (2+1) – 2 krát, 3.NP 

je 95m
2
 (2+1) – 2 krát. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba bude umístěna ve vzdálenosti 6,25 m (vztaženo k hraně domu) souběžně podél 

společné pozemkové hranice (par. č. 262) a ve vzdálenosti 13,75 m (vztaženo k hraně domu) 

od pozemkové hranice (par. č. 46/1). Objekt by neměl mít problém zapadnout do místní 

infrastruktury. 



Bakalářská práce 2015 
 

23 

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarovaného řešení, materiálové a barevné řešení 

Jedná se o řešení 4 podlažního bytového domu z cihelného systému Heluz. Bytový dům má 3 

nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Fasáda bude provedena tepelně izolační fasádní 

omítkou bílé barvy a v oblasti oken členěna vodorovným dřevěným obkladem. Sokl bytového 

domu je proveden dekorativní omítkou barvy antracitu. 

Bytový dům má obdélníkový půdorys o půdorysném rozměru 12,38 x 19,25 m s lodžií. 

Střecha je plochá s atikou, o sklonu 3-19% se dvěmi vpusti. Rozsah stavby bude 3332,40 m
2
 

zastavěné plochy, výška stavby bude max. 9,80 m nad úrovní vstupního podlaží +/- 0,000. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

1.PP je schodiště, 2x chodba, 2x kotelna, 2x technická místnost, kočárkárna, 6x sklepní 

místnost 

1.NP je chodba, schodiště, 2x hala, 2x koupelna+WC, 2x komora, 2x kuchyň, 2x obývací 

pokoj, 2x pokoj 

2.NP je schodiště, 2x hala, 2x koupelna, 2x WC, 2x komora, 2x kuchyň, 2x obývací pokoj, 2x 

pokoj, 2x lodžie 

3.NP je schodiště, 2x hala, 2x koupelna, 2x WC, 2x komora, 2x kuchyň, 2x obývací pokoj, 2x 

pokoj, 2x lodžie 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérově je řešen přístup do bytového domu a bytové jednotky v 1.NP 

 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

Objekt je vyhovující z hlediska bezpečného užívání stavby. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Jedná se o řešení 4 podlažního bytového domu z cihelného systému Heluz. Bytový dům má 3 

nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Fasáda bude provedena tepelně izolační fasádní 

omítkou s bílé barvy a v oblasti oken členěna vodorovným dřevěným obkladem. Sokl 

bytového domu je proveden dekorativní omítkou barvy antracitu. 

Bytový dům má obdélníkový půdorys o půdorysném rozměru 12,38 x 19,25 m s lodžií. 

Střecha je  plochá s atikou, o sklonu 3-19% se dvěmi vpusti. Rozsah stavby bude 3332,40 m
2
 

zastavěné plochy, výška stavby bude max. 9,80 m nad úrovní vstupního podlaží +/- 0,000. 
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b) konstrukční a materiálové řešení 

1. Výkopy 

Provedení sejmutí ornice o tl. 300 mm, odstranění náletové vegetace. Výkop stavební jámy, 

stěny zajištěny proti sesunutí svahováním. Sejmutá ornice bude uložena na hranici pozemku 

použita na konečnou úpravu terénu. Přebytečná zemina bude odvezena na mezideponii mimo 

stavbu. Výkopy budou prováděny strojně. Začištění základových spár ručně. Třída 

těžitelnosti: I. Zemina: písčitá hlína. 

 

2. Základy 

2.1. Obvodové základové pásy budou provedeny z prostého betonu C 20/25 do hloubky 0,75 

m pod úroveň roviny o hloubce 3,3 m od +/-0,000 o šířce 70 cm. 

2.2. Základový pás vnitřní bude proveden z betonu C 20/25 do hloubky 70 cm pod úroveň 

roviny o hloubce 3,3 m od +/-0,000 o šířce 60 cm.  

2.3. Pod podkladní beton zhutněná Štěrkodrť 16/32 tl.100 mm 

2.4. Podkladní beton C 16/20 vyztužený kari sítí 150/150/6 tl.100 mm 

 

3. Vnější a vnitřní stěny 

3.1. Vnitřní stěny tl.300mm – skladba 

 15,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073 

 300,0 mm Heluz P15 30, na celoplošné lepidlo SB C 

 15,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073 

        -  penetrace univerzální Primalex 

 1,0 mm malba tekutá Primalex standard, bílá 

 

3.1 Vnitřní stěny tl.300 mm AKU – skladba 

 15,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073 

 300,0 mm Heluz AKU 30 těžká, na plně promaltovanou spáru MVC 

 15,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073 

       -  penetrace univerzální Primalex 

 1,0 mm malba tekutá Primalex standard, bílá 

 

 3.2 Vnitřní stěny tl.100 mm – skladba 

 15,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073 

 100,0 mm Heluz 10, na celoplošné lepidlo SB C 
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 15,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073 

       -  penetrace univerzální Primalex 

 1,0 mm malba tekutá Primalex standard, bílá 

 

3.3. Vnější stěny tl.500 mm - skladba 

      -  silikonový fasádní nátěr bílý - Cemix FNB 

      -  penetrace akrylát silikon - Cemix PASN 

  3,0 mm vyrovnávací stěrka - Cemix MULTI 

40,0 mm jádrová omítka tepelně izolační - Cemix Supertherm to extra   

 3,0 mm cementový postřik -Cemix 052 

500,0 mm zdivo Heluz Family 50 2in1 

15,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073 

      -  penetrace univerzální Primalex 

1,0 mm malba tekutá Primalex standard, bílá 

65,0 mm v místě oken dřevěný rošt s dřevěným obkladem Rhumbus 

 

3.3 Vnější stěny tl.440 mm - skladba 

5,0 mm mozaiková omítka - Cemix M 

5,0 mm stěrková hmota - Cemix 135 tl. 5 mm + sklotextilní síťovina 

60,0 mm izolace XPS mechanicky kotvena 

4,0 mm SBS modifikovaný asfaltový pás mechanicky kotvený 

 1,0 mm penetrační emulze Dekprimer 

440 mm zdivo Heluz Family 44 2in1 na celoplošné lepidlo SB C 

15,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073  

       -  penetrace univerzální Primalex 

1,0 mm malba tekutá Primalex standard, bílá 

 

3.4 Vnější stěny tl.440 mm,pod úrovní terénu - skladba 

5,0 mm geotextílie 300g/m 

60,0 mm izolace XPS přilepená bitumenovou stěrkou - Baumit Bitufix 2K 

4,0 mm SBS modifikovaný asfaltový pás mechanicky kotvený 

 1,0 mm penetrační emulze Dekprimer 

440 mm zdivo Heluz Family 44 2in1 na celoplošné lepidlo SB C 

15,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073  
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      -  penetrace univerzální Primalex 

1,0 mm malba tekutá Primalex standard, bílá 

 

4. Stropní konstrukce 

Strop nad přízemím – skladba (shora dolů) 

10,0 mm dlaždice, popř. podlahová krytina 

50,0 mm cementový  potěr 

0,2 mm fólie PE 

40,0 mm kročejová izolace Steprock ND 

250,0 mm stropní konstrukce Heluz  

15,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073 

       -  penetrace univerzální Primalex 

1,0 mm malba tekutá Primalex standard, bílá 

    

5. Střecha a klempířské práce 

Střecha je plochá s atikou, se dvěmi střešními vpusti. Střešní krytinu tvoří PVC fólie 

 

Skladba střechy (shora dolů)   

1,50 mm HI fólie Dekplan 76 K mechanicky kotvená 

3,0 mm separační textilie ze 100% PP - Filtek 300 

300 mm EPS 100 S 

20-320 mm spádové klíny EPS 100 S  

4,0 mm SBS modifikovaný asfaltový pás  

1,0 mm penetrační emulze Dekprimer  

250,0 mm stropní konstrukce Heluz 

15,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073 

      -  penetrace univerzální Primalex 

1,0mm  malba tekutá Primalex standard, bílá  

 

6. Okna, terasové dveře, parapety  

Okna, terasové a balkónové dveře jsou plastové s izolačním dvojsklem, s obvodovým 

gumovým těsněním, s jednopákovým otočným výkyvným kováním. Terasové dveře mají 

z vnitřní strany kliku, z venku madlo. Výplňová skla jsou bez členění. Počet a velikost oken je 

uveden v projektu. 



Bakalářská práce 2015 
 

27 

 

Parapety: Venkovní parapety budou z titan-zinku. Vnitřní parapety jsou plastové v barvě 

oken. 

 

7. Vchodové dveře 

Vchodové dveře jsou plastové jednokřídlové vč. plastové zárubně s cylindrickým zámkem 

FAB. Zevnitř klika, zvenčí bezpečnostní štítek a koule. Vstupní dveře jsou dvoukřídlové 

plastové vč. plastové zárubně s cylindrickým zámkem FAB. Zevnitř klika, zvenčí 

bezpečnostní štítek a koule. 

 

8. Vnitřní schodiště 

Je monolitické z betonu C20/25 a vyztuženo betonářskou výztuží. Schodiště je opatřeno 

nerezovým zábradlím výšky 1m, kotveno z boku do schodiště. 

 

9. Topení 

Vytápění objektu je zajištěno závěsným deskovým topením. Ohřev TUV bude pomocí 

plynového průtokového ohřívače, který bude umístěn v technické místnosti.   

 

10. Skladby podlah  

1.S 

10,0 mm dlaždice 

50,0 mm cementový potěr 

0,2 mm fólie PE 

160,0 mm tepelná izolace - podlahový polystyrén EPS 100 S (8+8 cm) 

5,0 mm hydroizolace proti vodě vlhkosti a radonu 

   

1.NP 

10,0 mm dlaždice, popř. podlahová krytina 

45,0 mm anhydritový potěr 

0,2 mm fólie PVC 

40 mm  izolace Steprock ND 
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11. Povrchy podlah 

Dlažba v chodbě, hale, komoře, 1.PP, schodiště, obývacím pokoji, kuchyni, WC, koupelně 

bude provedena z keramických dlaždic včetně soklu, vyspárováno šedou spárovací hmotou a 

rohy přetmeleny silikonem šedé barvy. V pokojích bude koberec. 

 

12. Povrchová úprava stěn 

Stěny a stropy natřeny silikátovou bílou barvou. V koutech u stropu provedeno zaoblení tzv. 

fabion. Stěny WC jsou obloženy keramickým obkladem do výšky 2,5 m s vyspárováním 

šedou spárovací hmotou. Povrchy stěn v koupelnách jsou obloženy keramickým obkladem do 

výšky 2,5 m s vyspárováním šedou spárovací hmotou. Prostor v kuchyni mezi pracovní 

deskou a vrchními skříněmi je obložen keramickým obkladem cca 3 m
2
, vyspárováno šedou 

spárovací hmotou. Všechny rohy jsou přetmeleny sanitárním silikonem šedé barvy. 

 

13. Vnitřní dveře 

Vnitřní dveře dřevěné hladké, plné s fóliovou povrchovou úpravou vč. dřevěných 

obložkových zárubní a kováním, bez prahů.  

 

14. Komín 

Dvouvrstvý komínový systém Heluz Plyn použitelný pro spotřebiče plynná a kapalná paliva 

pracující v podtlakovém, atmosférickém a přetlakovém provozu. 

 

15. Anglické dvorky 

Anglické dvorky budou plastové a na nosnou konstrukci stěny budou připevněny šrouby. 

Proti pádu dovnitř budou opatřeny ocelovým žárově pozinkovaným roštem. 

 

c)  mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 

následek zřícení stavby nebo její části, ani větší stupeň nepřípustného přetvoření. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technická řešení 

V bytovém domě budou instalovány rozvody teplé a studené vody. Ohřev teplé vody bude 

zajištěno plynovým kotlem umístěným v kotelně 1.S. Rozvody kanalizace budou zvlášť pro 
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splaškovou a dešťovou vodu. Vytápění zajištěno plynovým kotlem umístěným v kotelně 1.S 

napojeného na komín. Byty budou vytápěny deskovými radiátory. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Nevyskytuje se, tudíž není řešeno. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Stavba bytového domu tvoří několik požárních úseků a to tvoří každé samostatné podlaží. 

 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

viz. Požárně bezpečnostní řešení stavby, vypracované Ing. Marie Malá, v lednu 2014 

 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 

zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Požární stěny, požární stropy a požární uzávěry se nevyskytují. Obvodové stěny mají požární 

odolnost 90 min, stropy 180 min. 

  

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Únik z objektu BD je nechráněnou únikovou cestou vyhovující. Dle ČSN 73 0833 [12] čl. 5.3 

se délka únikové cesty z BD neposuzuje. Dle ČSN 73 0833 [12]  je min. šířka únikové cesty 

min 1,1 m – toto je splněno. 

 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Požárně nebezpečný prostor od BD nepřekročí hranici parcely stavebníka. 

 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popř. jiného hasiva, včetně rozmístění 

vnitřních a vnějších odběrných míst 

Požadavek dle ČSN 73 0873 [13] na vnější odběrné místo bude stávajícím hydrantem na 

vodovodním řádu v komunikaci. Vnitřní odběrné místo se nepožaduje. 

 

e) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 

cesty) 

Příjezd je hlavní komunikací, až k parcele stavebníka. K danému objektu se zřízení přístupové 

komunikace, vč. nástupní plochy, vnitřní a vnější zásahové cesty nepožaduje. 
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h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 

Elektroinstalace (osvětlení) musí odpovídat příslušným normám a předpisům. Komín provést 

dle ČSN 73 4201 [14]. BD vybavit zařízením autonomní detekce a signalizace. 

 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostních značek a tabulek 

Není řešeno. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technických hodnocení 

Tepelné vlastnosti objektů budou navrženy, a posouzeny podle ČSN 73 0540-2. [7] Navržené 

konstrukce budou  vyhovovat  s rezervou požadovaným parametrům. viz. Energetický 

posudek budovy zpracovaný Ing. Milanem Drozdem. 

  

b) energetická náročnost stavby 

Jedná se o stavbu bytového domu, třída energetické náročnosti budovy je C. 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Nevyskytuje se, tudíž není řešeno. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

a) Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

Vytápění objektu je zajištěno závěsným deskovým topením. Ohřev TUV bude pomocí 

plynového průtokového ohřívače, který bude umístěn v technické místnosti.   

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Na pozemku investora par.č. 3297 byl proveden radonový průzkum, jehož výsledkem bylo 

zjištění, že se pozemek nachází v místě se středním radonovým rizikem, tudíž stavba vyžaduje 

v souladu s §6 zákona č.13/2002 Sb. realizaci opatření proti pronikání radonu. Z tohoto 

důvodu bude provedena hydroizolace spodní stavby a to 1x asfaltový modifikovaný 

oxidovaný pás pod celým objektem v místě podlahy suterénu a svislá hydroizolace suterénu 
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až do úrovně 1.NP, 150 mm nad podlahu 1.NP. Tato izolace zároveň složí i jako ochrana 

spodní stavby proti stékající vodě. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Nevyskytuje se tudíž není řešeno. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Nevyskytuje se tudíž není řešeno. 

 

d) ochrana před hlukem 

Posouzení zvukoizolačních vlastností stavebních konstrukcí vychází z požadavků ČSN 73 

0532. [8]  Byty budou oddělené akustickou stěnou, tloušťky 300 mm. Vstupní bytové dveře 

jsou navrženy s Rw= 35 dB. 

 

e) protipovodňová opatření 

Nevyskytuje se,tudíž není řešeno. 

 

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) popis dopravního řešení 

Bytový dům bude napojen příjezdovou cestou přes nový sjezd na stávající komunikaci par. č. 

2308/4. A to dlážděnou komunikací z betonové dlažby 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Bytový dům bude napojen příjezdovou cestou přes nový sjezd na stávající komunikaci par. č. 

2308/4. A to vydlážděnou komunikací z betonové dlažby 

 

c) doprava v klidu 

Pro řešení dopravy v klidu bude na pozemku investora vytvořeno parkovací stání pro osobní 

automobily. V rozmezí: 2 místa pro tělesně postižené a 5 míst pro ostatní uživatelé bytového 

domu. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Bytový dům bude napojen k veřejné komunikaci dlážděným chodníkem z betonové dlažby 

šířky 1500mm. 
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B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Podél stavby vede silnice III. třídy s chodníkem na obou stranách. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Bytový dům bude na stávající dopravní infrastrukturu napojena příjezdovou komunikací 

z betonové dlažby. 

 

c) doprava v klidu 

Před bytovým domem bude zřízené parkoviště z betonové dlažby se sedmi místy pro osobní 

auta, z toho dvě budou provedeny pro tělesně postižené. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Pro bytový dům bude zbudován pouze přístupový chodník. Cyklistické stezky nejsou řešeny. 

 

B.5 Řešení vegetace a související terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Zemina z výkopu základových pasů bude použita k zasypu hlavní jámy. Ornice bude použita 

na terénní úpravy v okolí stavby. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku. 

 

b) použité vegetační prvky 

Osetí zelení a vysázení okrasných keřů, popř. stromů. 

 

c) technická opatření 

Není řešeno. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Jedná se o stavbu určenou k bydlení, vliv na životní prostředí je minimální. Ovzduší, hluk, 

voda, půda nebude narušeno. Vytápění je zajištěno plynovými kotli. Splaškové vody budou 

odvedeny do veřejné kanalizační sítě. Dešťové vody budou odvedeny do vsaku na hranici 

pozemku. Odpady z užívání budou sváženy na místní ekologickou skládku směsného odpadu. 
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b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Jedná se o stavbu určenou k bydlení, vliv na životní prostředí je minimální. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Nevyskytuje se, tudíž není řešeno. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovaného řízení nebo stanoviska EIA 

Nevyskytuje se, tudíž není řešeno. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečností pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů. 

Nevyskytuje se, tudíž není řešeno. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Stavba nebude ohrožovat obyvatelstvo. 

 

B.8 Zásady organizované výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Zásobování vodou  

Zásobování vodou bude řešeno pomocí vodovodní přípojky o DN 50 mm od veřejné 

vodovodní sítě. 

 

Zásobování energiemi   

Plynovodní přípojka bude připojena na plynovodní síť v ulici Novosvětská o DN 50 mm. 

Elektrická energie bude napojena na elektrické vedení NN, které je vedeno v ulici 

Novosvětská pod přilehlým chodníkem. Přípojka bude vedena jako podzemní. Na staveništi 

pomocí staveništního rozvaděče, popř. benzínovým agregátem. 

 

b) odvodnění staveniště 

Není potřeba řešit, hladina podzemní vody se nachází v dostatečné hloubce pod základovou 

spárou. V případě nouze bude zajištěno čerpadly s výtokem na pozemek investora. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Bytový dům bude napojen příjezdovou cestou přes nový sjezd na obslužnou komunikaci par. 

č. 2308/4. A to zpevněnou komunikací z betonových panelů. 

  

d) vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky 

Vliv stavby na okolní pozemky není žádný. V průběhu výstavby bude mírně zvýšená hlučnost 

a prašnost, která po dokončení stavby zmizí. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště bude oploceno, vjezd na staveniště bude přes bránu s kontrolou. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Nevyskytuje se, tudíž není řešeno. 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadu a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Tabulka 1- Zatřídění odpadu dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. 

 

Směsný odpad, zařazený v katalogu jako N, bude roztříděn na jednotlivé složky a zatříděn 

podle katalogu odpadu. Odpady budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. 

Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná 

o likvidaci se zbytkovým obsahem škodlivin (N). Odpady budou shromažďovány dle druhů 

ve vhodných nádobách. Odpadový materiál, který má, nebo může mít nebezpečné vlastnosti 

Přehled všech produkovaných odpadů dle katalogu odpadů (vyhl. č. 381/2001 Sb.)

Název odpadu Kód Kategorie Množství Způsob a místo odstranění

17 01 03 O 50 kg ELIO Slezsko a.s., Holasovice II

Dřevo 17 02 01 O 1m3 ELIO Slezsko a.s., Holasovice II

Plasty 17 02 03 O 50 kg ELIO Slezsko a.s., Holasovice II

17 03 01 N 20 kg ELIO Slezsko a.s., Holasovice II

Železo a ocel 17 04 05 O 10 kg ELIO Slezsko a.s., Holasovice II

17 06 04 O 5 kg ELIO Slezsko a.s., Holasovice II

17 08 02 O 15 kg ELIO Slezsko a.s., Holasovice II

Tašky a keramické 
výrobky

Asf. Směsi 

obsahující dehet 

Izolační materiály 

neuvedené pod čísly 

170601 a 170603

Stavební materiály na 

bázi sádry neuvedené 

pod číslem 170801
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(N) bude shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných 

materiálů, chráněných proti dešti. Likvidaci a manipulaci odpadů zajistí provozovatel u 

odborných firem smluvně před uvedením stavby do provozu. Se všemi odpadu bude 

nakládáno ve smyslu zákona 185/2001 Sb. a vyhláškou č. 383/2001 Sb. Rovněž bude 

zabráněno, v době provádění stavby, nežádoucím únikům případným závadným látkám do 

půdy nebo jejich smísení se srážkovými nebo odpadními vodami. Odpady vzniklé provozem 

budou řešeny dle platných zákonů a vyhlášek o odpadech. 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Ornice bude uložena v rohu staveniště, přebytečná zemina se odveze na skládku 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Vliv stavby na životního prostředí není žádný. V průběhu výstavby bude mírně zvýšená 

hlučnost a prašnost, která po dokončení stavby zmizí. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při výstavbě budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 

zejména vyhlášky č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 

pracích, a dbát se také bude na ochranu zdraví na staveništi. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nepředpokládá se pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na staveništi. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

není řešeno 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

není řešeno 

 

n) postup  výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavební povolení  stavby      01/2014 

Zahájení stavby                                     01/2014 

Dokončení stavby              05/2015 
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

 

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických 

zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení 

v následujícím členění v přiměřeném rozsahu: 

 

 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, 

bezbariérové užívání stavby,; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 

stavby; stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – 

popis řešení, výpis použitelných norem). 

 

1. Výkopy 

Provedení sejmutí ornice o tl.300 mm, odstranění náletové vegetace. Výkop stavební jámy, 

stěny zajištěny proti sesunutí svahováním. Sejmutá ornice bude uložena na hranici pozemku 

použita na konečnou úpravu terénu. Přebytečná zemina bude odvezena na mezideponii mimo 

stavbu. Výkopy budou prováděny strojně. Začištění základových spár ručně. Třída 

těžitelnosti: I. Zemina: písčitá hlína. 

 

2. Základy 

2.1. Obvodové základové pásy budou provedeny z prostého betonu C 20/25 do hloubky 0,75 

m pod úroveň roviny o hloubce 3,3 m od +/-0,000 o šířce 70 cm. 

2.2. Základový pás vnitřní bude proveden z betonu C 20/25 do hloubky 70 cm pod úroveň 

roviny o hloubce 3,3 m od +/-0,000 o šířce 60 cm.  

2.3. Pod podkladní beton zhutněná Štěrkodrť 16/32 tl.100 mm 

2.4. Podkladní beton C 16/20 vyztužený kari sítí 150/150/6 tl.100 mm 

 

3. Vnější a vnitřní stěny 

3.1. Vnitřní stěny tl.300mm – skladba 

 15,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073 
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 300,0 mm Heluz P15 30, na celoplošné lepidlo SB C 

 15,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073 

        -  penetrace univerzální Primalex 

 1,0 mm malba tekutá Primalex standard, bílá 

 

3.2. Vnitřní stěny tl.300 mm AKU – skladba 

 15,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073 

 300,0 mm Heluz AKU 30 těžká, na plně promaltovanou spáru MVC 

 15,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073 

       -  penetrace univerzální Primalex 

 1,0 mm malba tekutá Primalex standard, bílá 

 

 3.3. Vnitřní stěny tl.100 mm – skladba 

 15,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073 

 100,0 mm Heluz 10, na celoplošné lepidlo SB C 

 15,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073 

       -  penetrace univerzální Primalex 

 1,0 mm malba tekutá Primalex standard, bílá 

 

3.4. Vnější stěny tl.500 mm - skladba 

      -  silikonový fasádní nátěr bílý - Cemix FNB 

      -  penetrace akrylát silikon - Cemix PASN 

  3,0 mm vyrovnávací stěrka - Cemix MULTI 

40,0 mm jádrová omítka tepelně izolační - Cemix Supertherm to extra   

 3,0 mm cementový postřik -Cemix 052 

500,0 mm zdivo Heluz Family 50 2in1 

15,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073 

      -  penetrace univerzální Primalex 

1,0 mm malba tekutá Primalex standard, bílá 

65,0 mm v místě oken dřevěný rošt s dřevěným obkladem Rhumbus 

 

3.5. Vnější stěny tl.440 mm - skladba 

5,0 mm mozaiková omítka - Cemix M 

5,0 mm stěrková hmota - Cemix 135 tl. 5 mm + sklotextilní síťovina 
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60,0 mm izolace XPS mechanicky kotvena 

4,0 mm SBS modifikovaný asfaltový pás mechanicky kotvený 

 1,0 mm penetrační emulze Dekprimer 

440 mm zdivo Heluz Family 44 2in1 na celoplošné lepidlo SB C 

15,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073  

       -  penetrace univerzální Primalex 

1,0 mm malba tekutá Primalex standard, bílá 

 

3.6. Vnější stěny tl.440 mm,pod úrovní terénu - skladba 

5,0 mm geotextílie 300g/m 

60,0 mm izolace XPS přilepená bitumenovou stěrkou - Baumit Bitufix 2K 

4,0 mm SBS modifikovaný asfaltový pás mechanicky kotvený 

 1,0 mm penetrační emulze Dekprimer 

440 mm zdivo Heluz Family 44 2in1 na celoplošné lepidlo SB C 

15,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073  

      -  penetrace univerzální Primalex 

1,0 mm malba tekutá Primalex standard, bílá 

 

4. Stropní konstrukce 

Strop nad přízemím – skladba (shora dolů) 

10,0 mm dlaždice, popř. podlahová krytina 

50,0 mm cementový  potěr 

0,2 mm fólie PE 

40,0 mm kročejová izolace Steprock ND 

250,0 mm stropní konstrukce Heluz  

15,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073 

       -  penetrace univerzální Primalex 

1,0 mm malba tekutá Primalex standard, bílá 

    

5. Střecha a klempířské práce 

Střecha je plochá s atikou, se dvěmi střešními vpusti. Střešní krytinu tvoří PVC fólie 
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Skladba střechy (shora dolů)   

1,50 mm HI fólie Dekplan 76 K mechanicky kotvená 

3,0 mm separační textilie ze 100% PP - Filtek 300 

300 mm EPS 100 S 

20-320 mm spádové klíny EPS 100 S  

4,0 mm SBS modifikovaný asfaltový pás  

1,0 mm penetrační emulze Dekprimer  

250,0 mm stropní konstrukce Heluz 

15,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073 

      -  penetrace univerzální Primalex 

1,0mm  malba tekutá Primalex standard, bílá 

  

6. Okna, terasové dveře, parapety  

Okna, terasové a balkónové dveře jsou plastové s izolačním dvojsklem, s obvodovým 

gumovým těsněním, s jednopákovým otočným výkyvným kováním. Terasové dveře mají 

z vnitřní strany kliku, z venku madlo. Výplňová skla jsou bez členění. Počet a velikost oken je 

uveden v projektu. 

Parapety: Venkovní parapety budou z titan-zinku. Vnitřní parapety jsou plastové v barvě 

oken. 

 

7. Vchodové dveře 

Vchodové dveře jsou plastové jednokřídlové vč. plastové zárubně s cylindrickým zámkem 

FAB. Zevnitř klika, zvenčí bezpečnostní štítek a koule. Vstupní dveře jsou dvoukřídlové 

plastové vč. Plastové zárubně s cylindrickým zámkem FAB. Zevnitř klika, zvenčí 

bezpečnostní štítek a koule. 

 

8. Vnitřní schodiště 

Je monolitické z betonu C20/25 a vyztuženo betonářskou výztuží. Schodiště je opatřeno 

nerezovým zábradlím výšky 1m, kotveno z boku do schodiště. 

 

9. Topení 

Vytápění objektu je zajištěno závěsným deskovým topením. Ohřev TUV bude pomocí 

plynového průtokového ohřívače, který bude umístěn v technické místnosti.   

 



Bakalářská práce 2015 
 

40 

 

10. Skladby podlah  

1.PP 

10,0 mm dlaždice 

50,0 mm cementový potěr 

0,2 mm fólie PE 

160,0 mm tepelná izolace - podlahový polystyrén EPS 100 S (8+8 cm) 

5,0 mm hydroizolace proti vodě vlhkosti a radonu 

   

1.NP 

10,0 mm dlaždice, popř. podlahová krytina 

45,0 mm anhydritový potěr 

0,2 mm fólie PVC 

40 mm  izolace Steprock ND 

 

11. Povrchy podlah 

Dlažba v chodbě, hale, komoře,1.PP, schodiště, obývacím pokoji, kuchyni, WC, koupelně 

bude provedena z keramických dlaždic včetně soklu, vyspárováno šedou spárovací hmotou a 

rohy přetmeleny silikonem šedé barvy. V pokojích bude koberec. 

 

12. Povrchová úprava stěn 

12.1. Stěny a stropy natřeny silikátovou bílou barvou. V koutech u stropu  provedeno zaoblení 

tzv. fabion 

12.2. Stěny WC jsou obloženy keramickým obkladem do výšky 2,5 m s vyspárováním šedou 

spárovací hmotou. 

12.3. Povrchy stěn v koupelnách jsou obloženy keramickým obkladem do výšky 2,5 m s 

vyspárováním šedou spárovací hmotou. 

12.4. Prostor v kuchyni mezi pracovní deskou a vrchními skříněmi je obložen keramickým 

obkladem cca 3 m
2
, vyspárováno šedou spárovací hmotou. Všechny rohy jsou přetmeleny 

sanitárním silikonem šedé barvy. 

 

13. Vnitřní dveře 

Vnitřní dveře dřevěné hladké, plné s fóliovou povrchovou úpravou vč. dřevěných 

obložkových zárubní a kováním, bez prahů.  
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14. Komín 

Dvouvrstvý komínový systém Heluz Plyn použitelný pro spotřebiče plynná a kapalná paliva 

pracující v podtlakovém, atmosférickém a přetlakovém provozu. 

 

15. Anglické dvorky 

Anglické dvorky budou plastové a na nosnou konstrukci stěny budou připevněny šrouby. 

Proti pádu dovnitř budou opatřeny ocelovým pozinkovaným roštem. 

 

b) Výkresová část (výkresy stavební jámy,; půdorysy základů, půdorysy jednotlivých podlaží 

a střech s rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových 

konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využití místnosti 

s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení 

základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením včetně 

řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména ohledem na hloubku 

založení navrhované stavby a staveb stávajících s výškovými kótami vztaženými ke 

stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení 

základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, barevnosti a 

charakteristickou materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající 

zástavby nebo krajiny). 

viz. Výkresová část. 

 

D1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva (popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek navržené 

materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných klimatických a neobvyklých 

konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky 

postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední 

stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí 

či postupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitelných podkladů, 

norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod. ; specifické 

požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případné dokumentace 

zajišťované jejím zhotovitelem). 

Jedná se o řešení 4 podlažního bytového domu z kompletního cihelného systému Heluz. 

Bytový dům má 3 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Fasáda bude provedena 
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tepelně izolační fasádní omítkou s bílé barvy a v oblasti oken členěna vodorovným dřevěným 

obkladem. Sokl bytového domu je proveden dekorativní omítkou barvy antracitu. 

Bytový dům má obdélníkový půdorys o půdorysném rozměru 12,38 x 19,25 m s lodžií. 

Střecha je  plochá s atikou, o sklonu 3-19% se dvěmi vpusti. Rozsah stavby bude 3332,40 m
2
 

zastavěné plochy, výška stavby bude max. 9,80 m nad úrovní vstupního podlaží +/- 0,000. 

Tepelné vlastnosti objektů budou navrženy, a posouzeny podle ČSN 73 0540-2.[7] Navržené 

konstrukce budou vyhovovat s rezervou požadovaným parametrům. 

 

b) Výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních 

výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců 

montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.). 

viz. Výkresová část 

 

c) Statické posouzení (ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení 

stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího 

založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání). 

viz. Výkresová část 

 

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby 

z hlediska jejich budoucího využití). 

Toto není řešeno. 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

a) Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění stavby a jejich objektů, 

rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, posouzení velikosti požárních úseků, 

výpočet požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti, zhodnocení navržených 

stavebních konstrukcí z hlediska požární bezpečnosti, zhodnocení navržených staveních 

konstrukcí z hlediska požární odolnosti včetně požadavků na zvýšení jejich požární 

odolnosti, zhodnocení stavebních výrobků z hlediska třídy reakce na oheň, odkapávání 

v podmínkách požáru, rychlosti šíření plamenů po povrchu, zhodnocení evakuace a 

stanovení druhu a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení, stanovení 

odstupových vzdáleností, popř. bezpečnostních vzdáleností a jejich zhodnocení ve vztahu 

k okolním zástavbě, vymezení zásahových cest, zhodnocení provedení požárního zásahu 

včetně vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových komunikací, nástupních ploch 
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pro požární techniku, způsob zabezpečení stavby požární vodou a jinými hasícími 

prostředky včetně rozmístění vnějších a vnitřních odběrných míst, stanovení počtu, druhu a 

způsobu rozmístění hasících přístrojů, popřípadě dalších technických, popřípadě, 

technologických zařízení stavby, posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně 

bezpečnostními zařízeními včetně podmínek a návrhu způsobu jejich umístění instalace do 

stavy a stanovení požadavků pro provedení stavby, rozsah a způsob rozmístění výstražných 

a bezpečnostních značek a tabulek). 

viz. Požárně bezpečnostní řešení stavby, vypracované Ing. Marií Malou. 

 

b) Výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1 000, 

půdorysy jednotlivých podlaží s označením a popisem požárních úseků, v souladu 

s požadavky jiného právního předpisu, který upravuje technické podmínky požární 

ochrany). 

viz. Požárně bezpečnostní řešení stavby, vypracované Ing. Marie Malá 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech 

dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, 

technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede 

základní  kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy. Dokumentace se 

zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní stavby a členění např.: 

zdravotně technické instalace, vzduchotechnika a vytápění, chlazení, měření a regulace, 

silnoproudá elektrotechnika, elektronické komunikace a další. Obsah a rozsah dokumentace 

se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti 

dané stavby a zařízení. Organizační uspořádání dokumentace jednotlivých částí (profesí) je 

účelné uspořádat podle postupu realizace stavby. 

 

Dokumentace zejména obsahuje: 

a) Technickou zprávu (výpis použitelných norem – normovaných hodnot a předpisů; 

výchozí podklady a stavební program; požadavky na profesi – zadání, klimatické podmínky 

místa stavby – výpočtové parametry venkovního vzduchu – zima/léto; dávky čerstvého 

vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich 

koncentrace; provozní podmínky – počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní 

režim – trvalý, občasný, nepřerušovaný popis navrženého řešení a dimenzování, popis 
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funkce a  uspořádání instalace a systému; bilance energií, médii a potřebných hmot; zásady 

ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, 

ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření, požadavky na postup realizačních prací a 

podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během 

životnosti stavby). 

Zdravotně technické instalace: 

Kanalizace bude provedena oddílně, splaškové vody budou zaústěny přípojkou do veřejné 

kanalizace a dešťové vody budou napojeny na vsakovací šachtu, umístěnou na pozemku 

investora. Kanalizace bude provedena z potrubí WAVIN dané dimenze a spádu. Potrubí DN 

do 125 mm min. 3% a potrubí od DN 150 mm – min. 2% spádu. Kanalizace vnitřní bude 

provedena z PVC HT potrubí, stoupačka (od WC a koupelny ) budou odvětrány nad střechou. 

Propojení zařizovacích předmětů a stoupaček bude pomocí připojovacího potrubí z PVC dané 

dimenze. Bude odpovídat ČSN 75 6760. [15] Přípojka vody PE100 RC D32 s vnějším 

ochraným pláštěm bude ukončena vodoměrnou  sestavou v objektu BD v šatně – ta je tvořena 

kulovými ventily CIMBERO  č. 283 DN 25 před vodoměrem  20 mm  a kul. ventil 

CIMBERO č. 210 DN 25 za vodoměrem. Odtud povede měřený vnitřní odběr vody. Vnitřní 

rozvod studené a teplé vody užitkové v BD se navrhuje z trubek plastových Hostalen PN 20 

spojovaných polyfůzním svařováním. Rozvod vody bude v celém rozsahu opatřen tepelnou 

izolací v souladu se směrnicí 193/2007 Sb.- MPO. Potrubí studené vody tl. 6-10 mm, potrubí 

teplé vody tl. 20 mm. Přívod vody je přiveden ke všem navrženým zařizovacím předmětům. 

Zařizovací předměty budou opatřeny pákovými bateriemi dle výběru investora. Ostatní 

podrobnosti viz výkresová část. Potrubí bude uloženo v souladu s normou ČSN 73 6005 [16], 

při souběhu a křížení. Před zahájením výkopových prací investor nechá vytýčit veškerá 

podzemní vedení za účasti správců sítí a zákresy vedení předá dodavateli stavby. Vytápění 

objektu je zajištěno závěsným deskovým topením. Ohřev TUV bude pomocí plynového 

průtokového ohřívače, který bude umístěn v kotelně. 

  

b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních 

mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich 

umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní 

technologická schémata; půdorysy základních trubních a kabelových rozvodů 

v jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů; umístění zařizovacích 

předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů techniky prostředí 

staveb). 
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viz. Výkresová část 

 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, 

základních mechanických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků). 

nevyskytuje se,tudíž není řešeno. 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále děli na provozní soubory 

a dílčí provozní soubory nebo funkční soubory, Technologická zařízení jsou výrobní a 

nevýrobní.  

Nevýrobní technologická zařízení jsou např.: 

 přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury (elektrická energie, 

elektronické komunikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médií atd.) včetně 

souvisejících zařízení, 

 přeložky vedení technické infrastruktury, 

 zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení, 

 vyhrazená technická zařízení, 

 vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další. 

 

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a 

zařízení. Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním 

případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na: 

 

a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, 

seznam použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, 

surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení - účel, popis a 

základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, 

požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, 

údaje o spotřebě energie, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení). 

Nevyskytuje se, tudíž není řešeno. 

b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních 

mechanických komponentů, zdrojů energie apod. ; základní vymezení prostoru na jejich 

umístění ve stavbě, základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy základních 
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potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních 

uzlů, požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařízení, 

jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; základní 

technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesů, 

dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování – půdorysy, řezy, 

zpravidla v měřítku 1 : 1 00). 

Nevyskytuje se, tudíž není řešeno. 

 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení 

základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických 

a výkonových parametrů a souvisejících požadavků). 

Nevyskytuje se, tudíž není řešeno. 
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E. Dokladová část 
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Technická zpráva zařízení staveniště pro hrubou stavbu [1] 

 

 

1. Identifikační údaje 

Údaje o stavbě 

a) název stavby: Stavba bytového domu Opava-Vávrovice 

b) místo stavby: ulice Novosvětská, parcela č 44, Opava-Vávrovice 

c) předmět projektové dokumentace: Projekt pro stavební povolení 

 

Údaje o stavebníkovi 

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava 

 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

jméno: HASA s.r.o.  

adresa: Jantarová 35, Opava, Vávrovice, 747 73 

telefon: 776 111 111 

email: hudecka@hasa.cz 

IČ: 41117300 

 

2. Geologické podmínky staveniště a spodní voda 

Na staveništi byl proveden hydrogeologický průzkum a byly zjištěny tyto geologické poměry: 

-tl. 0,3 m tvoří ornice 

-pod ornicí je v mocnosti 4,2 m je propustný písek hlinitý a dále už jen nepropustné jíly 

-hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce 4,45 m od povrchu původního terénu, hladina 

  podzemní vody je 0,45 m pod úrovní základové spáry 

 

3. Staveniště 

Staveniště je umístěno na parcele č. 44, k.ú. Opava, rozměry stavebního pozemku jsou zhruba 

32,8x40 m. Zábory dalších pozemků zde není potřeba. Zařízení staveniště je navrženo pro 

hrubou stavbu bytového domu. Staveniště bude napojeno na stávající inženýrské sítě obce 

vedené na ulici Novosvětská a to na veřejný vodovod, kanalizaci a elektřinu. Celé staveniště 

bude oploceno přenosným drátěným plotem výšky 2 m a opatřeno dvoukřídlovou 

uzamykatelnou bránou šířky 3 m. Na bráně budou umístěny veškeré výstražné a upozorňující 

tabulky dle předpisů BOZP. 
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 4. Doprava 

Staveniště je dostupné z místní obecné komunikace ulice Novosvětská šířky 6 m. Doprava na 

staveništi bude nezávislá na veřejné dopravě a nebude mít na ni příliš velký vliv. Parkování 

pro automobily zhotovitele a technických kontrol je možné na komunikaci ulice Novosvětská, 

která je málo frekventovaná. Automobily zásobující stavbu materiálem nutným k výstavbě 

mají zajištěnou komunikaci v rámci zařízení staveniště. Staveništní komunikace má i plochu 

pro otáčení vozidel, ale z důvodu prostorové tísně není určena pro nákladní vozidla s přívěsy 

či návěsy. Ty budou muset na staveniště zacouvat, nebo být složeny z ulice Novosvětská. 

 

5. Zásobování materiály 

Stavba bude průběžně zásobována stavebními materiály a to zejména keramickými materiály 

zabalenými v plastových obalech výrobce na paletách, betonářskou výztuží, betonovou směsí, 

řezivem. Na staveništi budou umístěna dvě sila na suché směsi. Ornice bude uložena na 

vyhrazené ploše k tomu určené. Přebytečná zemina bude odvážena na mezideponii v místě 

obce. 

 

6. Vliv stavby na životní prostředí 

Staveniště se nachází v zastavěném území, a tudíž musí všechny práce probíhat v souladu 

s příslušnými předpisy tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí a 

to zejména hlukem a prašností či vibracemi. Důraz se bude klást zejména na čistotu 

komunikace v místě vjezdu na staveniště. V průběhu stavebních prací se nepředpokládá 

s nějak zvýšeným provozem, který by měl nadměrný vliv na hlukovou emisní situaci v okolí 

stavby. Výstavbu je nutné provádět ekologicky a to jak prácí, tak použitými strojními 

mechanismy. Zde je nutné především kontrolovat, zda nedochází k nechtěným únikům 

provozních kapalin. V případě zjištění těchto závad je neprodleně odstranit a zabránit 

k dalším únikům, které by způsobovaly možné znečištění prostředí. Znečištěná zemina bude 

odvezena na dekontaminaci. Odpad vzniklý výstavbou bude tříděn a průběžně vyvážen na 

místa k tomu to určené. Práce budou probíhat v pracovní dny od 7:00 do 15:30. 

 

7. Sociální zařízení staveniště 

Na staveništi se nebudou zřizovat žádné pevné objekty, pouze objekty dočasné po dobu 

výstavby. Jedná se především o 2 ks obytných kontejnerů pro vedení stavby, 2 buňky šaten 

pro zaměstnance, 1 buňka sociálního zařízení napojená na vodovod a splaškovou kanalizaci. 
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Budka vrátnice. Všechny buňky, kontejnery, budky budou napojeny na elektrickou energii. 

Tyto přípojky budou vedeny v zemi nebo v chráničkách po povrchu. 

 

Předpokládaný počet pracovníků: 

 vedení stavby a technici 3 

 dělnické profese  20 

 

Dimenzování sociálního zařízení: 

 Šatny: 1,25 m
2
/1 pracovníka (1,25x20)    = 25 m

2 

 Umývárny a sprchy: 1 umyvadlo /15 osob    = 2 umyvadla 

    1 sprcha/20 osob    = 2 sprchy 

 WC:   1 sedadlo/10 pracovníků + 1 mušle 

    2 sedadla/do 50 pracovníků + 2 mušle = 2x sedadlo + 2x mušle 

Vybavení šatny: 

 šatna má 10 ks vysokých uzamykatelných kovových skříněk, 400/550/2000 mm 

 2 x lavice dl. 2 m 

 1 x elektrické topení 2 kW 

 

8. Napojení staveniště na sítě 

a) Voda 

Přívod vody bude v předstihu zrealizován pomocí vodovodní přípojky pro bytový dům a na 

přípojce bude osazena vodovodní šachta s vodoměrem a s odbočkou pro staveništní vodu. 

 

b) Kanalizace 

Odvod splaškových vod bude v předstihu zrealizován pomocí kanalizační přípojky pro bytový 

dům a na přípojce bude osazena kontrolní vstupní šachta s odbočkou pro staveništní 

splaškovou kanalizaci. 

 

c) Elektrická energie 

Přívod elektrické energie bude v předstihu zrealizován pomocí elektrické přípojky pro bytový 

dům a na přípojce bude osazen staveništní rozvaděč s elektroměrem pro rozvod elektrické 

energie po staveništi. 
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9. Zásobování staveniště elektrickou energií 

a) Provozní elektromotory, svařovací agregáty, topidla 

Svářečka 80 A 4 kW

Kontinuální míchačka PFT HM 84, 9m3/h 7,5 kW

Omítací stroj Filamos MINI 3 kW

Čerpadlo malty PFT ZP 3 XXL, 10,8 m3 13 kW

Čerpadlo kalové 600l/min 4 kW

Ponorný vybrátor 2,3 kW

Jeřáb Lirbher 32 TT 22 kW

celkem: 63,8 kW  

Tabulka 2 – Provozní elektromotory, svařovací agregáty, topidla 

 

b) Osvětlení vnější (venkovní staveniště, cesty) 

Příkon (kW) ks Celkem (kW)

Osvětlení staveniště 0,03 1 0,03

Osvětlené prostory

 

Tabulka 3 – Osvětlení vnější (venkovní staveniště, cesty) 

 

c) Osvětlení vnitřní 

Osvětlené prostory Příkon (kW) m2 Celkem (kW)

Šatna 2x 0,036 12,5x2 0,9

Umývárna+WC 0,036 15 0,54

Sklad 2x 0,036 10,5x2 0,76

Vrátnice 0,036 4 0,14

Buňka stavbyvedoucí 0,036 12,5 0,45

Buňka mistři 0,036 12,5 0,45

Celkem 3,2  

Tabulka 4 – Osvětlení vnitřní 

 

d) Vytápěné prostory 

Vytápěné prostory Příkon (kW) ks Celkem (kW)

Šatna 2x 1,5 2 3

Umývárna + WC 1,5 1 1,5

Sklad 1,5 1 1,5

Vrátnice 1,5 1 1,5

Buňka stavbyvedoucí 1,5 1 1,5

Buňka mistři 1,5 1 1,5

Celkem 10,5  

Tabulka 5 – Vytápěné prostory 
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e) Stanovení maximálního zdánlivého příkonu 

Výpočet spotřeby elektrické energie je závislý na spotřebě elektrických spotřebičů, 

venkovního a vnitřního osvětlení a vytápění. Na staveništi bude rozveden proud o nízkém 

napětí 380/220 V. Potřebný výkon je stanoven pro období maximální rozestavěnosti. Příkon 

se uvádí kilowattech (kW), výkon Transformátorů v kilovatampérech (kVA). 

 

f) Celkový elektrický výkon pro stavbu: 

S=K/cos μ (β1 * ΣP1 + β2 * ΣP2 + β3 * ΣP3) 

Kde:  S maximální současný zdánlivý příkon (kVA) 

 K  koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 

 β1 průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 

 β2 průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 

 β3 průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 

 cos μ průměrný účinek spotřebičů (0,5-0,8) 

 P1 součet štítkových výkonů elektromotorů (kVA) 

 P2 součet výkonů venkovního osvětlení (kVA) 

 P3 součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel (kVA) 

 

S=1,1/cos 0,5 *(0,7*63,8+1*0,03+0,8*13,7)= 61,217 kVA 

 

g) Vnitrostaveništní rozvody NN 

Rozvody elektrické energie budou vedeny po povrchu v chráničce a v místě vjezdu na 

staveniště pod zemi v chráničce a opatřeny výstražnou fólií. 

 

h) Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektů 

Spotřebiče a objekty budou napojeny přes rozvodné skříně staveništních buněk a kontejnerů 

s odpovídajícím jištěním a uzemněním. 

 

ch) Osvětlení na staveništi 

Osvětlení staveniště bude řešeno svítidlem na dočasném sloupu u vrátnice, napojeno 

povrchově. 
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10. Zásobování staveniště vodou 

Název potřeb Mj

Počet 

měrných 

jednotek

Střední 

norma (l)
Celkem (l)

A) Provozní potřeby

Výroba malty ks 15 9 135

Ošetřování betonových konstrukcí m3 27 250 6750

Omítky m2 50 30 1500

Mytí vozidel osobních 1 vozidlo 1 200 200

Mytí vozidel nákladních 1 vozidlo 2 1250 2500

celkem 11085

B) Hygienické potřeby

sprchování 1 pracovník 20 45 900

Hygienické potřeby 1 pracovník 20 50 1000

Celkem 1900

C) Technologické procesy

Staveniště, mytí pracovních pomůcek 300

Celkem 300  

Tabulka 6 – Zásobování staveniště vodou 

 

Vteřinová spotřeba vody pro jednotlivé druhy spotřeby: 

Qn = (Pn * Kn / t * 3600) 

Kde: Qn vteřinová spotřeba vody 

 Pn spotřeba vody v l na směnu 

 Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

  Vlastní stavební práce Kn = 1,5 

  Hygiena na staveništi Kn = 2,7 

  Užitné práce Kn = 2,0 

 

n = (11085 * 1,5 + 1900 * 2,7 + 300 * 2)/(8 * 3600) = 0,776 l/s 

Dle vypočítané spotřeby vody 0,776 l/s bude potřeba provést pro zařízení staveniště 

vodovodní přípojku o průměru 32 mm. 

 

11. Skladování materiálu na staveništi 

Pro skladování materiálu na staveništi jsou vyčleněny zpevněné plochy a uzamykatelné 

sklady s možností temperance teploty. Přebytečná zemina, která se už nevleze na staveništní 

skládku bude odvezena na deponii v místě obce Vávrovice. 
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 Skládka ornice – stávající terén     192 m
3
 

 Zdicí materiály – zpevněná plocha – štěrkodrť   35 m
2 

+ 36 m
2 

 Řezivo (materiál přikryt plachtou) - zpevněná plocha – štěrkodrť 25 m
2 

 Železo - zpevněná plocha – štěrkodrť    36 m
2 

 Sklad drobného materiálu – uzamykatelný kontejner s topením 10,5 m
2
 

 Sklad nářadí a drobné mechanizace – uzamykatelný kontejner 10,5 m
2 

 

Stavební materiály budou v průběhu výstavby průběžně dováženy a skladovány, některé 

materiály bez skladování a rovnou spotřebovány. Materiál je možné skladovat i na plochy pro 

které nejsou přímo určené. To záleží na posouzení stavbyvedoucího. 

 

12. Požadavky na zvedací mechanismy 

Horizontální a vertikální doprava materiálu na staveništi je řešená stacionárním jeřábem 

Liebher 32 TT – délka ramene 30 m, únosnost 4000 – 1100 kg a maximální vyložení 31,5 m. 

 

13. Ostatní zařízení staveniště 

Staveniště bude po celém obvodu oploceno přenosným prefabrikovaným drátěným plotem 

výšky 2 m o celkové ploše 287 m
2
, přičemž vjezd na staveniště bude opatřeno uzamykatelnou 

dvoukřídlovou bránou o celkové šířce brány 3 m. Vedle vjezdu na staveniště je budka vrátnice 

kde bude příjezdy, odjezdy, příchody, odchody hlídat vrátný. 

 

14. Komunikace a zpevněné plochy 

Komunikace na staveništi pro automobily je zajištěno betonovými panely rozměru 3000 x 

1000 x 150 mm. Zpevněné plochy a chodníky jsou tvořeny štěrkodrtí. Komunikace pro 

automobily je především pro vozy bez návěsů a přívěsů. Těm je doporučeno z hlediska 

stísněných prostorů na staveniště zacouvat z komunikace ulice Novosvětská, nebo se nechat 

složit z ulice Novosvětská. 

 

15. Nakládání s odpady 

Odpady vzniklé stavební činností budou tříděny dle materiálu a průběžně vyváženy na 

skládky odpadu k tomu to určené. Nakládání s nebezpečnými odpady pro životní prostředí se 

bude postupovat obzvlášť opatrně, aby nedošlo k jejich případnému úniku a k znečištění 

životního prostředí. U kolaudace pak bude doklad prokazující ekologickou likvidaci odpadu 
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vzniklou stavební činností. Zhotovitel bude dodržovat podmínky ochrany životního prostředí 

při výstavbě zejména dle těchto právních předpisů: 

 Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 

 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

 Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech 

 Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 

 Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 

 NV č. 61/2003 sb. o přípustném znečištění povrchových a odpadních vod 

 Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách (chemický zákon) 

 

16. Bezpečnost práce 

Během výstavby je nutné dodržovat právní předpisy BOZP a jejich souvislostí. Zaměstnavatel 

je povinen zaměstnance seznámit a proškolit předpisem BOZP. Zaměstnanci jsou povinni 

vykonávat práci v závislosti na BOZP a neprovádět práci ke které nemají dostatečnou 

kvalifikaci. Realizace stavby bude plně prováděna se součinností koordinátora BOZP a bude 

dbát jeho pokynů a doporučení. 

Při výstavbě je nutné dbát zejména těchto předpisů: 

 Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

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

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

 Vyhlášky č. 361/2007 Sb., 38/2003 Sb., 272/2011 Sb., 495/2001 Sb., 201/2010 

Sb.,372/2011 Sb., 433/1991 Sb., 192/2005 Sb. o ochraně zdraví, bezpečnosti práce a 

technických zařízeních při stavebních pracích 

 NV č. 362/2005 Sb. o provádění prací ve výšce a nad volnou hloubkou 

 Zákon č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky 

 Zákon č. 176/2008 Sb. a NV č. 378/2001 sb. o technických požadavcích na strojní 

zařízení 
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4. TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

 

Všeobecné informace 

Název stavby:  Bytového dům č.p. 44 Novosvětská – Vávrovice 

Místo stavby:  Novosvětská, Parcela č. 44, k.ú. Opava-Vávrovice 

Stavebník:  Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava 

Projektant:  Martin Hudečka, Jantarová 25, Opava, IČO: 75395165 

 

Charakteristika stavby 

Jedná se o řešení 4 podlažního bytového domu se 6 bytovými jednotkami z cihelného systému 

Heluz. Bytový dům má 3 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Fasáda bude 

provedena tepelně izolační fasádní omítkou bílé barvy a v oblasti oken členěna vodorovným 

dřevěným obkladem. Sokl bytového domu je proveden dekorativní omítkou barvy antracitu. 

Bytový dům má obdélníkový půdorys o půdorysném rozměru 12,38 x 19,25 m s lodžií. 

Střecha je plochá s atikou, o sklonu 3-19% se dvěmi vpusti. Rozsah stavby bude 3332,40 m
2
 

zastavěné plochy, výška stavby bude max. 9,80 m nad úrovní vstupního podlaží +/- 0,000. 

Objekt bude napojen na místní technickou infrastrukturu a to na plyn, vodu, elektro, 

kanalizaci. Dešťová voda bude svedena do vsaku na pozemku stavby. Součástí objektu je 

přístupová komunikace a 7 parkovacích míst včetně 2 míst pro tělesně postižené. 
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4.1 Technologický postup hrubé stavby bytového domu pro 2. NP systémem Heluz 

 

4.1.1 Základní popis konstrukce a materiálu 

Konstrukce hrubé stavby jednoho podlaží je provedena systémem Heluz a dle materiálu je 

členěna na tyto části: 

Obvodové nosné zdivo: 

 cihelný blok s integrovaným expandovaným polystyrénem Heluz Family 50 

2in1 tl. 500 mm, na celoplošné lepidlo Heluz SB C 

Vnitřní nosné zdivo: 

 cihelný blok Heluz P15 30 tl. 300 mm, na celoplošné lepidlo Heluz SB C 

 cihelný blok Heluz AKU 30 TĚŽKÁ tl. 300 mm, na plně promaltovanou spáru 

MVC oddělující bytové jednotky 

Nenosné zdivo: 

 cihelný blok Heluz 10 tl. 100 mm, na celoplošné lepidlo Heluz SB C 

Překlady: 

 Heluz 23,8 

 Heluz 11,5 (plochý) 

Komín: 

 Heluz plyn 400x400 mm, průduch 110 mm 

Strop: 

 stropní nosník Heluz Miako s osovou vzdáleností nosníků 500 a 625 mm 

 stropní vložky Heluz Miako 190/500, 190/625, 80/500 mm 

 broušená věncovka Heluz 2in1 tl. 80 mm + tepelná izolace EPS tl. 120 mm, 

pěnové sklo tl. 120 mm 

 betonáž betonem C20/25 + KARI síť 150/150/4 mm 

 

 

4.1.2. Technologické etapy provádění hrubé stavby 

Z časového hlediska jsou členěny: 

A. Vyzdění obvodového a vnitřního nosného zdiva 

B. Provedení konstrukce stropu 

C. Vyzdění vnitřních nenosných příček 

D. Vyzdění komínu 
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A. Vyzdění obvodového a vnitřního nosného zdiva 

 

A.1 Obecné informace 

Zdění je proces, při kterém se z kusového staviva spojovaného maltou, tmelem či na sucho 

vytváří konstrukce nosných nebo nenosných stěn podle daných technologických pravidel tak, 

aby po zatvrdnutí působily jako jeden celek. [5] Na zdivo klademe požadavky jako je 

bezpečnost, únosnost, trvanlivost a objemová stálost, požární bezpečnost, akumulační 

schopnost, atd. 

 

A.2 Materiál, doprava, manipulace a skladování 

A.2.1 Cihelné bloky Heluz Family 50 2in1, Heluz P15 30, Heluz AKU 30 Těžká 

Cihelné bloky jsou na stavbu dopravovány na paletách dopravního prostředku zabalené 

v ochranné fólii a připevněny upínacími pásy s ochrannými rohy tak, aby nedošlo k jejich 

poškození vlivem přepravy. Na stavbě se palety složí na rovnou zhutněnou štěrkovou a 

odvodněnou skladovací plochu pomocí montážní ruky auta se závěsem na palety, 

vysokozdvižného vozíku nebo jeřábu se závěsem na palety. Ucelené palety s cihelnými bloky 

se uskladní maximálně tři na sebe, palety s doplňkovými cihlami se uskladňuji maximálně 

dvě na sebe. Ochranná fólie by se neměla poškodit proto, aby nedocházelo k zatékání vody a 

k následnému nasáknutí. U takových případů musíme cihelné bloky chránit před zatékáním 

srážkové vody nepromokavou plachtou. [3] 

 

A.2.2 Překlady Heluz 23,8 , Heluz 11,5 

Překlady Heluz 23,8 jsou na stavbu dopravovány dopravními prostředky v ucelených 

paketech maximálně dvě na sobě, kde jsou uloženy na plocho po 20 ks sepnutých paletovací 

páskou nebo jednotlivě a zajištěny proti posunutí. Skladují se na rovné zpevněné odvodněné 

plochy podle délek a na dřevěné podkladky v takových vzdálenostech, aby nedocházelo 

k nadměrnému průhybu. Výška paket může být max. 2,6 m, pokud je zajištěna stabilita slohy 

jako celku. V zimním období je třeba překlady chránit před zatékáním vody nepromokavou 

plachtou. Manipulovat s jednotlivými překlady se doporučuje ve svislé poloze, kdy šipky 

směřují dolů a nápis Heluz je čitelný zleva do prava. Manipulace probíhá ručně nebo strojně 

pomocí jeřábu či vysokozdvižného vozíku. 

Ploché překlady Heluz 11,5 jsou na stavbu dopravovány dopravními prostředky u ucelených 

paketech po 40 ks sepnutých paketovací páskou nebo jednotlivě. Přepravovat lze max. dva 

pakety nad sebou a zajistit upínacími popruhy proti pohybu. Manipulace se provádí pomocí 
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jeřábu nebo ručně. Při ruční manipulaci se s plochými překlady manipuluje v pootočené 

poloze, tzv. na výšku z důvodu vyšší tuhosti v této poloze. Překlady se skladují na rovnou 

zpevněnou odvodněnou plochu na dřevěné proklady. Dřevěné proklady se umísťují 

v takových vzdálenostech, aby nedocházelo k nadměrnému průhybu. Zpravidla dvěma 

dřevěnými proklady ve vzdálenostech cca 1/5 – 1/6 délky překladů od konce. Maximální 

výška paket nad sebou je 2,6 m, pokud je zajištěna stabilita slohy jako celku. Chránit před 

deštěm překrytím nepromokavou plachtou. [3] 

 

A.2.3 Pytlované suché maltové směsi 

Přepravují se na paletách dopravních prostředků a jsou zajištěny proti posunutí. Na pytlované 

směsi nelze ukládat další materiál. Skladujeme ve skladech nebo pod přístřešky tak, aby byly 

chráněny před deštěm. Pytle skladujeme na podkladní paletu a chráníme před protržením 

obalu. Ukládáme tak aby nedošlo ke zhroucení. Maximálně však do 1,5 m. Na pytle už 

neumísťujeme další materiál. Manipulujeme ručně nebo pomocí manipulační techniky se 

závěsem na palety. [3] 

 

A.2.4 Těžké asfaltové pásy 

Na stavbu jsou dopravovány v rolích ve svislé poloze v automobilech. Manipulujeme ručně 

nebo jeřábem. Skladujeme v uzavíratelných a temperovatelných skladech s min. teplotou  

+ 5°C na paletě ve svislé poloze. Chráníme před mrazem a UV zářením. 

 

A.2.5 Polystyrén EPS 

Na stavbu je dopravován v balících na automobilech. Manipulace ručně. Skladovat na rovném 

zpevněném a odvodněném povrchu. Chránit před UV zářením překrytím nepromokavou 

plachtou. 

 

A.3 Pracovní nářadí, stroje a pomůcky 

Vyrovnávací souprava, rotační laser, stativ, lať délky min. 2 m, míchadlo, nádoba na míchání 

65 a 90 l, kotvy z nerezové oceli, nanášecí válec lepidla, ruční pila, stolní kotoučová pila, 

metr, jeřáb, zednické kladivo, gumová palice, vodováha, pomocné lešení, kbelík, zednická 

lžíce, kolečka, zednická šňůra, pásmo, olovnice, nůž, radlovací drát Ø 3,15 mm. 
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A.4 Připravenost pracoviště 

Uklidíme pracoviště a kontrolujeme shodnost s projektovou dokumentací, rovinatost a 

vyzrálost povrchu podkladní vrstvy zda má požadovanou pevnost v tlaku. Vytyčíme si 

pracovní, materiálový a dopravní prostor. Pro efektivní práci ve vyšší výšce si připravíme 

pomocné lešení.  Zkontrolujeme zdicí materiál, zda není mokrý, rozbitý či jinak porušený.  

Povrch bez styku s bedněním Délka Povolená tolerance 

rovinnost celková l = 2,0 m 9 mm 

rovinnost místní l = 0,2 m 4 mm 

Tabulka 7 – Rovinnost povrchu dle ČSN EN 13670 [6] 

 

A.5 Pracovní podmínky 

Zdění smíme provádět při teplotě +5 až +30 °C. Při teplotách nižších než -5 °C je zdění 

zakázáno. Použité zdicí prvky by neměly být promočené, namrzlé, zaprášené, mastné či jinak 

porušené. Při teplotě nad +10 °C se doporučuje zdicí cihelné prvky před nanesením malty 

alespoň pokropit nebo jinak navlhčit vodou. Při teplotách kolem 0 °C se doporučuje používat 

pojiva zimní varianty. Výška zděných stěn zhotovených za jeden den je omezena v závislosti 

na pevnosti čerstvé malty, aby nedošlo ke ztrátě stability zdiva vlivem její vlastní váhy. Proto 

musíme při určení mezní výšky pracovního záběru přihlédnout na tloušťku stěny, druh malty, 

hmotnost cihel a zatížení větrem. Zhotovené zdivo musíme vždy chránit před deštěm a 

povětrnostním vlivům překrytím např. PVC fólií, aby nedocházelo k nadměrnému smáčení či 

rychlému vysychání. [2] 

 

A.6 Personální obsazenost 

Pracovní četu tvoří 3-5 pracovníků pod vedením kvalifikovaného a proškoleného vedoucího 

pracovní čety v systému Heluz. Všichni pracovníci musí být zároveň seznámeni s prováděním 

zdění ze systému Heluz a doložit certifikát výrobce. 
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A.7 Pracovní postup 

 

Obrázek č. 1 – Schéma uspořádání pracoviště 

 

A.7.1 Založení první řady 

Nejdříve se výškově pomocí nivelačního přístroje zaměří podkladní konstrukce v místech 

budoucích stěn podle projektové dokumentace, aby zakládací malta měla ve všech místech 

minimálně tloušťku 10 mm. V místě budoucích stěn dle PD se položí těžký asfaltový pás, 

který u obvodových stěn nesmí zasahovat na části EPS ve věnci a musí zdivo přesahovat min. 

150 mm. U vnitřních nosných stěn musí být přesah těžkého asfaltového pásu na každou stranu 

min. 150 mm. Broušené a AKU cihly se zakládají do vyrovnaného maltového lože zakládací 

malty pomocí zakládací soupravy. Minimální tloušťka maltového lože musí být 10 mm. 

V případě větších nerovnostech kde by mohla být tl. maltového lože až 40 mm, provede se 

toto výškové vyrovnání ve dvou pracovních záběrech. Zdivo se zakládá do čerstvého 

zavadlého maltového lože, přičemž zakládací malta nesmí být přeschlá a je nutné ji při 

vyšších teplotách udržovat dostatečně vlhkou např. kropením. Cihly musí být zbaveny 

nečistot, prachu a při vyšších teplotách vlhčeny. Zdít se začíná od rohu do rohu a za první den 

se doporučuje na zakládacím maltovém loži vyzdít max. 3 řady cihel. [2] 
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A.7.2 Zdění dalších řad zdiva z broušených a nebroušených cihel 

 A.7.2.1 Broušené cihly Heluz Family 50 2in1, Heluz P15 30 na celoplošné lepidlo 

Celoplošné lepidlo se rozmíchá podle návodu na požadovanou konzistenci a nalije se do 

nanášecího válce, kterým se pojezdem po jednotlivých cihlách rovnoměrně roznáší v tl. 1-3 

mm. Před nanesením lepidla na cihly musíme cihly oprášit popř. navlhčit při teplotách 

vyšších jak +10 °C. Namíchané lepidlo nesmí být příliš řídké, aby nedocházelo k propadávání 

do jednotlivých dutin a né příliš husté, aby se netrhalo. Lepidlo nenanášíme na příliš velkou 

plochu, protože tvrdne v závislosti na čase do 5 minut. Cihly klademe podél natažené 

zednické šňůry svisle posouváním per po drážkách. Posouvání cihel vodorovně po lepidle je 

zakázáno. Při zdění se musí řádně provádět vazby rohů s použitím doplňkových cihel tak, jak 

je uvedeno v technických listech jednotlivých výrobků. Musí se dodržovat převazby, a to 

ideálně polovinu délky bloku, minimálně však 100 mm. Šířka styčné spáry by neměla být 

větší jak 5 mm a v místech dořežu a spojení cihel bez pera a drážky se vyplňuje svislá spára 

tepelně izolační maltou. V místech napojení vnitřních zdí a příček na obvodové zdivo se do 

ložných spár (každé druhé) vkládají kotvy z nerezové oceli. Pro příčky je to kotva jedna a pro 

nosné zdivo jsou to kotvy dvě. V místě styku zdiva s komínem se vkládají do každé třetí ložné 

spáry dvě nerezové ocelové kotvy. Po skončení zdění se musí nanášecí válce řádně očistit 

vodou. [2] 

 

 A.7.2.2 Nebroušené cihly Heluz AKU 30 Těžká 

Těžké nebroušené akustické cihly se zdí na plně promaltovanou ložnou spáru maltou MVC 

v průměrné tloušťce 12 mm. Cihlové kapsy je nutné vyplnit zdicí maltou. Malta MVC musí 

mít minimální objemovou hmotnost větší jak 1870 kg/m
3
. Polohu vyzdívaných cihel 

srovnáváme gumovou paličkou podle vodováhy a připravené latě. Maltu, která vytéká z ložné 

páry se stáhne zednickou lžící, aby nepřesahovala přes hrany cihelných bloků. Převazba 

svislých styčných spár u nebroušených cihel musí být min. 95 mm pro tvarovky výšky 238 

mm. Napojování vnitřního nosného či nenosného zdiva na jiné nosné zdi se dělá pomocí 

ocelových nerezových kotev, které jsou již zabudované v daném zdivu, nebo se dají 

dodatečně přikotvit buď do ložné spáry, nebo se přišroubuje šroubem s korozivzdornou 

úpravou do plastové hmoždinky UX a ohne se k zazdění do vodorovné spáry k napojovanému 

zdivu. V případě mezer o šířce 5-15 mm mezi přířezem a cihlou vyplníme tepelněizolační 

zdicí maltou. [2] 
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A.7.3 Otvory pro okna a dveře 

Okenní a dveřní otvory musí být umístěny dle projektové dokumentace. Okenní otvory 

v obvodové stěně parapetu a ostění je provedeno doplňkovými cihelnými bloky s drážkou pro 

vložení extrudovaného polystyrénu. Parapet tvoří cihelný blok Heluz Family 50-K-1/2 2in1 

položená drážkou směrem nahoru a plně promaltovanou styčnou a ložnou spárou zdicí 

maltou. Okenní a dveřní ostění  je tvořeno doplňkovými cihelnými bloky s drážkou Heluz 

Family 50-K 2in1 a Heluz Family 50-K-1/2 2in1 (do kterých se vkládá extrudovaný 

polystyrén) s prostřídanou styčnou spárou nad sebou – viz bod A.7.2.1. V nadpraží se osadí 

nosný překlad Heluz 23,8. Dveřní otvory ve vnitřních stěnách se provádějí bez doplňkových 

bloků a cihelného sortimentu. [2] 

 

A.7.4 Překlady 

Keramické překlady Heluz 23,8 jsou ihned nosné a osazují se na zdivo do maltového lože 

(nejlépe o jednu třídu vyšší pevnosti než je použito ve zdivu) tl. 10 mm vždy na výšku ve 

směru vyznačených šipek na překladu. Správné osazení překladu je i definováno správnou 

orientaci písmen v nápisu Heluz. Nad otvory v obvodových stěnách je vloženo 5 ks překladů 

Heluz 23,8 s expandovaným polystyrénem v tl. 150 mm. Sestava se skládá z pohledu vnější 

strany ze dvou překladů Heluz 23,8 , EPS 150 mm a tři překlady Heluz 23,8. Sestava je 

spojena rádlovacím drátem, aby nedošlo k překlopení. U vnitřních nosných zdí sestava 

z překladů Heluz 23,8 neobsahuje tepelnou izolaci EPS. Z vnitřní a vnější části sestavy se 

překlady osazují keramickou stranou směrem ven z důvodů lepší přilnavosti omítek. Délka 

uložení překladu se určuje podle délky překladu a to je: 

 do délky překladu 1,75 m je uložení min. 125 mm 

 do délky překladu 2,25 m je uložení min. 200 mm 

 pro delší překlady je uložení min. 250 mm [2] 

Ploché překlady Heluz se a osazují do roviny na zdivo do maltového lože (nejlépe o jednu 

třídu vyšší pevnosti než je použito ve zdivu) tl. 10 mm. Uložení překladu musí být skladebně 

min. 125 mm. Pro první řadu cihelné nadezdívky platí, že musí být vyzděna na normální zdicí 

maltu s tl. maltového lože min. 8 mm. Není potřeba podpěr plochých překladů, protože 

světlosti otvorů pod plochými překlady se pohybuje do 1 m. [2] 
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A.8 Požadavky na jakost a kontrola kvality 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí dle technologického postupu spolu s vedoucím pracovní 

zdicí čety a vše se zapisuje do stavebního deníku. Předmětem kontroly je: 

 provedení podkladní konstrukce pro zdění dle PD – rozměry, zralost, rovinnost, čistota 

 použití materiálů dle PD 

 kvalita materiálů – bez trhlin a poškození 

 dodržení vazby zdiva 

 poloha zdiva dle PD 

 napojení zdiva a jeho kotvení 

 rovinnost a svislost konstrukce dle ČSN EN 1996-2, vč. povolených odchylek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 8 – Rovinnost a svislost konstrukce dle ČSN EN 1996-2,  

vč. povolených odchylek [11] 

 

 

 

 

 

 

Geometrická tabulka pro provádění zděných konstrukcí 

Tolerance ČSN EN 1996-2 pro provádění zděných konstrukcí 

Svislost 

v rámci jednoho podlaží ± 20mm 

v rámci celkové výšky budovy o 

třech nebo více podlaží 
± 50mm 

svislá souosost stěn v podlaží nad 

sebou 
± 20mm 

Rovinnost 
a) v délce kteréhokoliv 1 metru ± 10mm 

v délce 10 metrů ± 50mm 

Tloušťka 
jedné svislé vrstvy stěny 

b) 
větší z hodnot: 

± 5mm nebo ± 5% 

tloušťky vrstvy 

celé vrstvené dutinové stěny ± 10mm 
a) 

Odchylka rovinnosti se měří od referenční přímky rovinnosti mezi 

jakýmikoliv dvěma body. 
b) 

S výjimkou vrstev o tloušťce rovné délce nebo šířce jednoho zdícího 

prvku, jehož tolerance příslušného rozměru podle ČSN EN 771 určuje 

povolenou odchylku tloušťky této vrstvy.   
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B. Provedení konstrukce stropu 

 

B.1 Obecné informace 

Stropní konstrukci tvoří keramické stropní vložky Miako a keramobetonové stropní nosníky 

Heluz vyztužené svařovanou prostorovou výztuží KARI. Po montáži stropních nosníku, 

osazení vložek a osazení prostorové výztuže, provedení věnců se celý strop zmonolitní 

dobetonováním. Stropní konstrukce musí bezpečně přenášet stálé a náhodilé zatížení a 

zároveň splňovat tepelně technické, akustické a protipožární požadavky. [2] 

 

B.2 Materiál, doprava, manipulace a skladování 

B.2.1 Keramické vložky Heluz Miako, věncovky Heluz 2in1 

Keramické vložky a věncovky jsou na stavbu dopravovány nákladními auty baleny na 

paletách a řádně zajištěny upínacími prvky proti volnému pohybu. Manipulace na staveništi 

probíhá pomocí jeřábu se závěsem na palety, hydraulické ruky auta se závěsem na palety, 

vysokozdvižným vozíkem nebo ručně. Palety s materiálem se skladují na rovný zpevněný a 

odvodněný povrch do max. výšky dvou palet. Bude-li paketovací fólie poškozena, je nutné 

keramické vložky a věncovky chránit proti povětrnostním vlivům hlavně dešti např. plachtou. 

 

B.2.2 Keramobetonové nosníky 

Nosníky jsou na stavbu dopravovány nákladními auty, kde jsou uloženy na korbě naležato 

maximálně 6 řad stropních nosníků nad sebou a proloženy dřevěnými proklady nad sebou a 

zajištěny upínacími pásy (u vrchních nosníku v místě svaru diagonální a horní výztuže) proti 

pohybu. Manipulace na staveništi probíhá pomocí jeřábu zavěšením výztuže za hák (v místě 

svaru diagonální a horní výztuže) pouze po jednom kuse, aby nedošlo k poškození) nebo 

ručně. Skladují se na rovnou zpevněnou a odvodněnou plochu na proklady vedle sebe i svisle 

nad sebe a proklad musí být umístěn v místě svaru diagonální a horní výztuže. Výška 

prokladu pří skládání jeřábem musí být min. 2 cm. Výška slohu s keramobetonovými nosníky 

max. 2 m. 

 

B.2.3 Betonářská výztuž a KARI sítě 

Na staveniště je výztuž dopravována nákladními automobily ve formě armokošů, prutů, 

svařovaných sítí zajištění upínacími popruhy proti volnému pohybu. Manipulace probíhá 

jeřábem pomocí popruhů nebo ručně. Materiál se skladuje na rovnou zpevněnou a 
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odvodněnou plochu na dřevěné proklady a odděleně podle druhu výztuže. Výztuž musíme 

chránit proti znečištění a dešti překrytím plachtou. 

 

B.2.4 Těžké asfaltové pásy 

Na stavbu jsou dopravovány v rolích ve svislé poloze v automobilech. Manipulujeme ručně 

nebo jeřábem. Skladujeme v uzavíratelných a temperovatelných skladech s min. teplotou + 

5°C na paletě ve svislé poloze. Chráníme před mrazem a UV zářením. 

 

B.2.5 Polystyrén EPS a pěnové sklo 

Na stavbu jsou dopravovány v balících na automobilech. Manipulace ručně. Skladovat na 

rovném zpevněném a odvodněném povrchu. EPS chránit před UV zářením překrytím 

plachtou. 

 

B.3 Pracovní nářadí, stroje a pomůcky 

Rotační laser, stativ, lať délky min. 2 m, míchadlo, nádoba na míchání 65 a 90 l, nanášecí 

válec lepidla, ruční pila, stolní kotoučová pila, metr, jeřáb, zednické kladivo, gumová palice, 

vodováha, kbelík, zednická lžíce, kolečka, zednická šňůra, pásmo, olovnice, nůž, radlovací 

drát Ø 3,15 mm, bednění, montážní podpory, ponorný vibrátor, vibrační lišta, hrábě, hladítko, 

plastové distanční podložky pod výztuž, dřevěné desky, kleště, vázací drát. 

 

B.4 Připravenost staveniště 

Před montáží se zkontroluje vzdálenost nosných stěn, dle projektové dokumentace, rovinatost 

nosných zdí v místě pokládky stropních nosníků. Kontrola stropních nosníků a vložek Miako 

zda nejsou nějakým způsobem poškozeny. 

 

B.5 Pracovní podmínky 

Zdění smíme provádět při teplotě +5 až +30 °C. Při teplotách nižších než -5 °C je zdění 

zakázáno. Použité zdicí prvky by neměly být promočené, namrzlé, zaprášené, mastné či jinak 

porušené. Při teplotě nad +10 °C se doporučuje zdicí cihelné prvky před nanesením malty 

alespoň pokropit nebo jinak navlhčit vodou. Při teplotách kolem 0 °C se doporučuje používat 

pojiva zimní varianty. Teplota pro betonáž by neměla klesnout pod +5 °C. 
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B.6 Personální obsazenost 

Pracovní četu tvoří 3-6 pracovníků pod vedením kvalifikovaného a proškoleného vedoucího 

pracovní čety v systému Heluz. Všichni pracovníci musí být zároveň seznámeni s prováděním 

montáže skládaných stropů systémem Heluz a doložit certifikát výrobce. 
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B.7 Pracovní postup 

 

Obrázek č. 2 – Schéma montáže podpěr stropních nosníků 
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Obrázek č. 3 – Schéma kladení stropních vložek Helez Miako a betonáže stropní konstrukce 
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B.7.1 Montáž stropních nosníků 

Stropní nosníky  se ukládají na zdivo opatřené volně položeným asfaltovým pásem Glastek 40 

Speciál Mineral v šířce 300 mm. Stropní nosníky je nutné ihned po osazení na zdivo podepřít 

montážními podpěrami. Osová vzdálenost nosníků je dle projektové dokumentace ve 

vzdálenostech 500 mm a 625 mm a udávají ji Miako vložky. Minimální uložení nosníku na 

zdivo je 125 mm. [2] 

 

B.7.2 Montáž podpěr stropních nosníků 

Stropní nosníky je nutné ihned po osazení na zdivo podepřít vodorovně trámem ze 

systémového bednění. Ten je podepřen svislou systémovou teleskopickou podpěrou. 

Vzdálenost mezi vodorovnou podpěrou a nosnou zdí musí být max. 1800 mm. Vzdálenost 

mezi svislými teleskopickými podpěrami musí být max. 1500 mm. Teleskopické podpěry je 

nutné vyklínovat z důvodu snadnější demontáže. Ze statického hlediska se provede montážní 

nadvýšení, které musí mít uprostřed nadvýšení: 

5700 / 350 = 17 mm 

 5500 / 350 = 16 mm 

U více podlaží musí být teleskopické svislé podpěry umístěny nad sebou. Demontáž podpěr je 

možné odstranit nejdříve po 21 dnech kdy beton dosáhne své 80% normové pevnosti. Podpěry 

se odstraňují vždy od horního podlaží ke spodnímu. [2] 

 

B.7.3 Ukládání stropních vložek 

Stropní vložky Heluz Miako s jednotnou délkou 250 mm se ukládají dle projektové 

dokumentace. Kladou se na sucho na podepřené už nadvýšené nosníky. Stropní vložky se 

ukládají postupně kolmo na osu nosníků. Uložení stropních vložek na nosném zdivu je min. 

25 mm. V místě prostupů se musí provést bednění a v místech bez vložek se musí provést 

bednění včetně podepření. Pro pojezd stavebních koleček se na stropní konstrukci pokládá 

pojezdová prkna tl. min. 24 mm. Plošné zatížení vložek nesmí být větší jak 1,5 kN/m
2
. 

Vložky výšky 80 mm se nesmí zatěžovat vůbec. [2] 

 

B.7.4 Ukládání věncovek 

Věncovky se vyzdívají na celoplošné lepidlo na vnější okraj stropu na pero a drážku ve 

vodorovném směru, nejlépe po uložení stropních dílců. Po vyzdění věncovovek se k nim 

z vnitřní strany přikládá stejně vysoký EPS polystyrén tl.120 mm zajištěný u spodní části 

maltou. V místě dveří se pro větší únosnost vkládá místo EPS polystyrénu pěnové sklo o 
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stejné výšce věncovky a tl. 120 mm. Proti vyvrácení věncovky betonem při betonáži se zajistí 

tuhost u každé třetí věncovky pomocí ohnutého radlovacího drátu uchyceného k výztuži 

věnce a zaháknutého shora za věncovku (do otvoru). V místě lodžie se provede bednění a to 

se sváže radlovacím drátem se stropním nosníkem. EPS nesmí přijít do kontaktu s asfaltovým 

pásem. [2] 

 

B.7.5 Ukládání výztuže 

Nad obvodovým a vnitřním nosným zdivem se vkládají ztužující věnce (armokoše) dle PD. 

Krytí výztuže je ze spodu zajištěna pomocí distančních plastových podložek výšky min. 20 

mm. V místě křížení a stykování věnců je nutno vložit rohové příložky. Po celé ploše stropu 

je uložena KARI síť ø 4 – 150 / ø 4 – 150. Za líc zdiva se zatáhne min. 150 mm a vzájemně se 

stykuje přesahem min. 210 mm v obou směrech. Nad střední podporou je přetažení KARI sítě 

min. 350 mm. KARI síť se bodově sváže se stropními nosníky vázacím drátem. Krytí výztuže 

betonem při betonáži musí být shora min. 20 mm. [2] Po zhotovení veškeré výztuže v oblasti 

stropu se provede kontrola uložení výztuže stavbyvedoucím spolu s technickým dozorem 

investora a provedou zápis do stavebního deníku. 

 

B.7.6 Betonáž 

Při betonáži v zimě nesmí být na povrchu výztuže ani led a námraza a povrchová teplota 

vložek nesmí klesnou pod +5 °C. Při provádění je nutné dodržovat ustanovení normy EN 206-

1 – Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba [9] a shoda a ustanovení ČSN EN 13670 – 

Provádění betonových konstrukcí. [10] Betonáž lze zahájit až po uložení stropních vložek a 

veškeré výztuže dle PD. U schodišťového prostoru se provede napojení na schodiště. Před 

vlastní betonáží se musí celá plocha stropu řádně navlhčit vodou. Betonuje se betonem měkké 

konzistence třídy C20/25 pomocí čerpadla betonu. Při betonování se současně betonuje 

pozední ztužující věnec a nosná žebra. Výška betonu nad vložkami je 60 mm a tu je nutné 

dodržet po celé ploše stropu i v místě nadvýšení stropu (horní hrana stropu nebude v rovině). 

Nad sníženými vložkami se betonuje do tloušťky stropu. Nesmí docházet k hromaděná betonu 

na jednom místě a zároveň se čerstvý beton nesmí nanášet volným pádem. Ukládání betonu 

musí probíhat plynule a zároveň se musí hutnit ponorným vibrátorem hlavně v místě žeber a 

věnců. Betonová směs se nesmí vibrováním rozmísit. Betonáž probíhá v pruzích ve směru 

nosníků. Pracovní spára smí být provedena pouze mezi nosníky uprostřed stropních vložek. 

Po betonáži až do zatvrdnutí se musí beton udržovat ve vlhkém prostředí kropením vodou a 

chránit před nadměrným vysycháním např. zakrytím fólie nebo geotextílie. Montážní podpěry 
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lze demontovat nejdříve po 21 dnech, resp. Po dosažení 80% konečné požadované pevnosti 

nadbetonávky posledního podlaží. S demontáží podpěr se začíná vždy od nejvyššího podlaží 

ke spodnímu. [2] 

 

B.8 Požadavky na jakost a kontrola kvality 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí dle technologického postupu spolu s vedoucím pracovní čety 

a vše se zapisuje do stavebního deníku. Předmětem kontroly je: 

 připravenost pracoviště pro zdicí práce a montáž stropní konstrukce 

 skládka keramických prvků, výztuže 

 kvalita materiálu, počet, rozměry 

 stabilita podpěrné konstrukce 

 umístění prvků dle kladečského plánu dle PD 

 dodržení technologickým postupů jednotlivých činností 
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C. Vyzdění vnitřních nenosných příček 

 

C.1 Obecné informace 

Zdění je proces, při kterém se z kusového staviva spojovaného maltou, tmelem či na sucho 

vytváří konstrukce nosných nebo nenosných stěn podle daných technologických pravidel tak, 

aby po zatvrdnutí působily jako jeden celek.[5] Na zdivo klademe požadavky jako je 

bezpečnost, únosnost, trvanlivost a objemová stálost, požární bezpečnost, akumulační 

schopnost, atd. 

 

C.2 Materiál, doprava, manipulace a skladování 

C.2.1 Cihelné bloky Heluz 10 

Cihelné bloky jsou na stavbu dopravovány na paletách dopravního prostředku zabalené 

v ochranné fólii a připevněny upínacími pásy a ochrannými rohy tak, aby nedošlo k jejich 

poškození vlivem přepravy. Na stavbě se palety složí na rovnou zhutněnou štěrkovou a 

odvodněnou skladovací plochu pomocí montážní ruky auta se závěsem na palety, 

vysokozdvižného vozíku nebo jeřábu se závěsem na palety. Ucelené palety s cihelnými bloky 

se uskladní maximálně tři na sebe, palety s doplňkovými cihlami se uskladňuji maximálně 

dvě na sebe. Ochranná fólie by se neměla poškodit proto, aby nedocházelo k zatékání vody a 

k následnému nasáknutí. U takových případů musíme cihelné bloky chránit před zatékáním 

srážkové vody nepromokavou plachtou. [3] 

 

C.2.2 Překlady Heluz 11,5 

Ploché překlady Heluz 11,5 Jsou na stavbu dopravovány dopravními prostředky u ucelených 

paketech po 40 ks sepnutých paketovací páskou nebo jednotlivě. Přepravovat lze max. dva 

pakety nad sebou a zajistit upínacími popruhy proti pohybu. Manipulace se provádí pomocí 

jeřábu nebo ručně. Při ruční manipulaci se s plochými překlady manipuluje v pootočené 

poloze, tzv. na výšku z důvodu vyšší tuhosti v této poloze. Překlady se skladují na rovnou 

zpevněnou odvodněnou plochu na dřevěné proklady. Dřevěné proklady se umístují 

v takových vzdálenostech, aby nedocházelo k nadměrnému průhybu. Zpravidla dvěma 

dřevěnými proklady ve vzdálenostech cca 1/5 – 1/6 délky překladů od konce. Maximální 

výška paket nad sebou je 2,6 m, pokud je zajištěna stabilita slohy jako celku. Chránit před 

deštěm překrytím nepromokavou plachtou. [3] 
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C.2.3 Pytlované suché maltové směsi 

Přepravují se na paletách dopravních prostředků a jsou zajištěny proti posunutí. Na pytlované 

směsi nelze ukládat další materiál. Skladujeme ve skladech nebo pod přístřešky tak, aby byly 

chráněny před deštěm. Pytle skladujeme na podkladní paletu a chráníme před protržením 

obalu. Ukládáme tak aby nedošlo ke zhroucení. Maximálně však do 1,5 m. Na pytle už 

neumísťujeme další materiál. Manipulujeme ručně nebo pomocí manipulační techniky se 

závěsem na palety. [3] 

 

C.2.4 Těžké asfaltové pásy 

Na stavbu jsou dopravovány v rolích ve svislé poloze v automobilech. Manipulujeme ručně 

nebo jeřábem. Skladujeme v uzavíratelných a temperovatelných skladech s min. teplotou + 

5°C na paletě ve svislé poloze. Chráníme před mrazem a UV zářením. 

 

C.3 Pracovní nářadí, stroje a pomůcky 

Vyrovnávací souprava, rotační laser, stativ, lať délky min. 2 m, míchadlo, nádoba na míchání 

65 a 90 l, kotvy z nerezové oceli, nanášecí válec lepidla, ruční pila, stolní kotoučová pila, 

metr, jeřáb, zednické kladivo, gumová palice, vodováha, pomocné lešení, kbelík, zednická 

lžíce, kolečka, zednická šňůra, pásmo, olovnice, nůž. 

 

C.4 Připravenost pracoviště 

Uklidíme pracoviště a kontrolujeme shodnost s projektovou dokumentací, rovinatost a 

vyzrálost povrchu podkladní vrstvy zda má požadovanou pevnost v tlaku. Vytyčíme si 

pracovní, materiálový a dopravní prostor. Pro efektivní práci ve vyšší výšce si připravíme 

pomocné lešení.  Zkontrolujeme zdicí materiál, zda není mokrý, rozbitý či jinak porušený.  

 

Povrch bez styku s bedněním Délka Povolená tolerance 

rovinnost celková l = 2,0 m 9 mm 

rovinnost místní l = 0,2 m 4 mm 

Tabulka 7  – Rovinnost povrchu dle ČSN EN 13670 [10] 

 

C.5 Pracovní podmínky 

Zdění smíme provádět při teplotě +5 až +30 °C. Při teplotách nižších než -5 °C je zdění 

zakázáno. Použité zdicí prvky by neměly být promočené, namrzlé, zaprášené, mastné či jinak 

porušené. Při teplotě nad +10 °C se doporučuje zdicí cihelné prvky před nanesením malty 

alespoň pokropit nebo jinak navlhčit vodou. Při teplotách kolem 0 °C se doporučuje používat 
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pojiva zimní varianty. Výška zděných stěn zhotovených za jeden den je omezena v závislosti 

na pevnosti čerstvé malty, aby nedošlo ke ztrátě stability zdiva vlivem její vlastní váhy. Proto 

musíme při určení mezní výšky pracovního záběru přihlédnout na tloušťku stěny, druh malty, 

hmotnost cihel a zatížení větrem. Zhotovené zdivo musíme vždy chránit před deštěm a 

povětrnostním vlivům překrytím např. PVC fólií, aby nedocházelo k nadměrnému smáčení či 

rychlému vysychání. [2] 

 

C.6 Personální obsazenost 

Pracovní četu tvoří 3-5 pracovníků pod vedením kvalifikovaného a proškoleného vedoucího 

pracovní čety v systému Heluz. Všichni pracovníci musí být zároveň seznámeni s prováděním 

zdění ze systému Heluz a doložit certifikát výrobce. 

 

C.7 Pracovní postup 

C.7.1 Založení první řady 

Nejdříve se výškově, pomocí nivelačního přístroje, zaměří podkladní konstrukce v místech 

budoucích stěn podle projektové dokumentace, aby zakládací malta měla ve všech místech 

minimálně tloušťku 10 mm. V místě budoucích stěn dle PD se položí těžký asfaltový pás 

který musí zdivo přesahovat min. 150 mm na obě strany. Zdivo se zakládá do čerstvého 

zavadlého maltového lože, přičemž zakládací malta nesmí být přeschlá a je nutné ji při 

vyšších teplotách udržovat dostatečně vlhkou např. kropením. Cihly musí být zbaveny 

nečistot, prachu a při vyšších teplotách vlhčeny. Za první den se doporučuje na zakládacím 

maltovém loži vyzdít max. 3 řady cihel. [2] 

 

C.7.2 Zdění dalších řad zdiva z broušených cihel 

  C.7.2.1 Broušené cihly Heluz 10 na celoplošné lepidlo 

Celoplošné lepidlo se rozmíchá podle návodu na požadovanou konzistenci a nalije se do 

nanášecího válce, kterým se pojezdem po jednotlivých cihlách rovnoměrně roznáší v tl. 1-3 

mm. Před nanesením lepidla na cihly musíme cihly oprášit popř. navlhčit při teplotách 

vyšších jak +10 °C. Namíchané lepidlo nesmí být přiliš řídké, aby nedocházelo k propadávání 

do jednotlivých dutin a né přiliš husté, aby se netrhalo. Lepidlo nenanášíme na příliš velkou 

plochu, protože tvrdne v závislosti na čase do 5 minut. Cihly klademe podél natažené 

zednické šňůry svisle posouváním per po drážkách. Posouvání cihel vodorovně po lepidle je 

zakázáno. Při zdění se musí řádně provádět vazby rohů. Musí se dodržovat převazby, a to 

ideálně polovinu délky bloku, minimálně však 100 mm. Šířka styčné spáry by neměla být 
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větší jak 5 mm a v místech odřezů a spojení cihel bez pera a drážky se spára vyplňuje tepelně 

izolační maltou. V místech napojení příček na obvodové a vnitřní nosné zdivo se provádí 

pomocí již osazených ocelových nerezových kotev v ložných spárách (každé druhé). Pro 

příčky je to kotva jedna. Po skončení zdění se musí nanášecí válce řádně očistit vodou. [2] 

 

C.7.3 Otvory pro dveře 

Dveřní otvory musí být umístěny dle projektové dokumentace a s prostřídanou styčnou spárou 

nad sebou – viz bod C.7.2.1. Dveřní otvory se v příčkách provádějí bez doplňkových bloků a 

cihelného sortimentu. V nadpraží se osadí plochý překlad. Cihelné bloky lze zkracovat na 

požadovanou délku pomocí kotoučové nebo ruční pily. [2] 

 

C.7.4 Překlady 

Ploché překlady Heluz se a osazují do roviny na zdivo do maltového lože (nejlépe o jednu 

třídu vyšší pevnosti než je použito ve zdivu) tl. 10 mm. Uložení překladu musí být skladebně 

min. 125 mm. Pro první řadu cihelné nadezdívky platí, že musí být vyzděna na normální zdicí 

maltu s tl. maltového lože min. 8 mm. Není potřeba podpěr plochých překladů, protože 

světlosti otvorů pod plochými překlady se pohybuje do 1 m. [2] 

 

C.8 Požadavky na jakost a kontrola kvality 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí dle technologického postupu spolu s vedoucím pracovní 

zdicí čety a vše se zapisuje do stavebního deníku. Předmětem kontroly je: 

 provedení podkladní konstrukce pro zdění dle PD – rozměry, zralost, rovinnost, čistota 

 použití materiálů dle PD 

 kvalita materiálů – bez trhlin a poškození 

 dodržení vazby zdiva 

 poloha zdiva dle PD 

 napojení zdiva a jeho kotvení 

 rovinnost a svislost konstrukce dle ČSN EN 1996-2, vč. povolených odchylek 
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Tabulka 8 – Rovinnost a svislost konstrukce dle ČSN EN 1996-2,  

vč. povolených odchylek [11] 

 

 

D. Vyzdění komínu 

 

D.1 Obecné informace 

Zdění je proces, při kterém se z kusového staviva spojovaného maltou, tmelem či na sucho 

vytváří konstrukce nosných nebo nenosných prvků podle daných technologických pravidel 

tak, aby po zatvrdnutí působily jako jeden celek.[5] Na komín klademe požadavky jako je 

bezpečnost, únosnost, trvanlivost a objemová stálost, požární bezpečnost, akumulační 

schopnost, atd. 

 

D.2 Materiál, doprava, manipulace a skladování 

D.2.1 Komínový systém Heluz Plyn 

Na stavbu dovážíme nákladními automobily zabalené fóliemi na paletách a zabezpečeny 

upínacími pásy proti pohybu ale tak, aby nedošlo k jejich poškození. Manipulujeme pomocí 

jeřábu se závěsem na palety, nákladního auta s hydraulickou rukou a závěsem na palety nebo 

ručně. Při manipulaci musíme dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození materiálu, 

protože rozložení materiálu na paletě nemusí být rovnoměrné. Zafóliované komínové sestavy, 

Geometrická tabulka pro provádění zděných konstrukcí 

Tolerance ČSN EN 1996-2 pro provádění zděných konstrukcí 

Svislost 

v rámci jednoho podlaží ± 20mm 

v rámci celkové výšky budovy o 

třech nebo více podlaží 
± 50mm 

svislá souosost stěn v podlaží nad 

sebou 
± 20mm 

Rovinnost 
a) v délce kteréhokoliv 1 metru ± 10mm 

v délce 10 metrů ± 50mm 

Tloušťka 
jedné svislé vrstvy stěny 

b) 
větší z hodnot: 

± 5mm nebo ± 5% 

tloušťky vrstvy 

celé vrstvené dutinové stěny ± 10mm 
a) 

Odchylka rovinnosti se měří od referenční přímky rovinnosti mezi 

jakýmikoliv dvěma body. 
b) 

S výjimkou vrstev o tloušťce rovné délce nebo šířce jednoho zdícího 

prvku, jehož tolerance příslušného rozměru podle ČSN EN 771 určuje 

povolenou odchylku tloušťky této vrstvy.   



Bakalářská práce 2015 
 

78 

 

plastové, kovové a betonové prvky se složí na rovnou zhutněnou štěrkovou a odvodněnou 

skladovací plochu. Materiál musíme chránit proti povětrnostním vlivům, hlavně proti 

nasáknutí vodou. Ostatní výrobky se uskladní v suchých skladovacích prostorech jedná se 

především o lepidlo pro tenké spáry. [3] 

 

D.3 Pracovní nářadí, stroje a pomůcky 

Vyrovnávací souprava, rotační laser, stativ, lať délky min. 2 m, míchadlo, nádoba na míchání 

65 a 90 l, nanášecí válec lepidla, ruční pila, stolní kotoučová pila, metr, jeřáb, zednické 

kladivo, gumová palice, vodováha, pomocné lešení, kbelík, zednická lžíce, kolečka, zednická 

šňůra, pásmo, olovnice. 

 

D.4 Připravenost pracoviště 

Uklidíme pracoviště a kontrolujeme shodnost s projektovou dokumentací, rovinatost a 

vyzrálost povrchu podkladní vrstvy zda má požadovanou pevnost v tlaku. Vytyčíme si 

pracovní, materiálový a dopravní prostor. Pro efektivní práci ve vyšší výšce si připravíme 

pomocné lešení.  Zkontrolujeme zdicí materiál, zda není mokrý, rozbitý či jinak porušený. [2] 

Povrch bez styku s bedněním Délka Povolená tolerance 

rovinnost celková l = 2,0 m 9 mm 

rovinnost místní l = 0,2 m 4 mm 

Tabulka 7 – Rovinnost povrchu dle ČSN EN 13670 [10] 

 

D.5 Pracovní podmínky 

Zdění smíme provádět při teplotě +5 až +30 °C. Při teplotách nižších než -5 °C je zdění 

zakázáno. Použité zdicí prvky by neměly být promočené, namrzlé, zaprášené, mastné či jinak 

porušené. Při teplotě nad +10 °C se doporučuje zdicí komínové prvky před nanesením malty 

alespoň pokropit nebo jinak navlhčit vodou. Při teplotách kolem 0 °C se doporučuje používat 

pojiva zimní varianty. Výška zděných komínových prvků zhotovených za jeden den je 

omezena v závislosti na pevnosti čerstvé malty, aby nedošlo ke ztrátě stability komínu vlivem 

jeho vlastní váhy. Proto musíme při určení mezní výšky pracovního záběru přihlédnout na 

druh malty, hmotnost komínových prvků a zatížení větrem. Zhotovené komínové prvky 

musíme vždy chránit před deštěm a povětrnostním vlivům překrytím např. PVC fólií, aby 

nedocházelo k nadměrnému smáčení či rychlému vysychání.[2] 
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D.6 Personální obsazenost 

Pracovní četu tvoří 2 pracovníci pod vedením kvalifikovaného a proškoleného vedoucího 

pracovní čety v systému Heluz. Všichni pracovníci musí být zároveň seznámeni s prováděním 

komínového systému Heluz a doložit certifikát výrobce. 

 

D.7 Pracovní postup 

Zaměříme polohu komínu, jelikož podkladní betonová deska (HPD) musí být ve výšce čistí 

podlahy, podložíme ji seříznutými cihelnými tvarovkami vyplněnými betonem. Betonový 

podklad očistíme, navlhčíme, naneseme maltu a osadíme podkladovou desku. Podkladová 

deska musí být usazena přesně vodorovně. Výšku cihelných komínových tvarovek musíme 

seříznout tak, aby seděly se spáry přilehlé stěny z důvodu přichycení osazených ocelových 

nerezových kotev do ložných spár. V místě komínových dvířek a sopouchu tvarovky 

upravíme seříznutím. Na podkladní desku naneseme lepící maltu a zdíme komínové tvarovky 

maltou na tenké spáry s promaltovanou ložnou a styčnou spárou. Tvarovky nad sebou jsou 

vždy vůči sobě otočeny o 90°, aby byla zachována převazba. Na plastový T – kus upevníme 

nosnou upevňovací objímku a spojíme ji s revizní zátkou odtokem kondenzátu. Na hadici 

vytvoříme tzv. sifon s hladinou přepadu min. 15 cm. Nosnou objímku s plastovým T – kusem 

umístíme do komínového pláště a upevníme do vypilovaných ložných spár v komínových 

tvarovkách, které jsme si předem připravily, na zdicí maltu. Pokračuje se ve zdění 

komínového tělesa a po každých dvou metrů je nutné komínové vložky vystředit pomocí 

distanční sady. V místě posledního podlaží, 2 m pod stropní konstrukcí se vloží do otvorů v 

rozích komínových tvarovek zaslepující plíšky. Vyzdí se další dvě řady a do otvorů v rozích 

se vloží zpevňovací výztuž a zalije se zálivkovou směsí. Tímto způsobem se pokračuje ve 

zdění až po výšku poslední tvarovky dle PD. Výztuž se musí průběžně vystřeďovat a s další 

výztuží nad sebou se spojuje pomocí převlečných matic. Zpevňovací výztuž musí být 

ukončena v horní úrovni tvarovek a nesmí ji převyšovat. Po osazení a seříznutí komínových 

vložek se osadí betonová krycí deska na 0,5 cm vrstvu lepící malty. Osazení hlavice 

odkouření. V místech prostupů komínu stropními konstrukcemi se dilatační mezery po 

obvodu komínu vyplní minerální vlnou. [2], [4] 

 

C.8 Požadavky na jakost a kontrola kvality 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí dle technologického postupu spolu s vedoucím pracovní 

zdicí čety a vše se zapisuje do stavebního deníku. Předmětem kontroly je: 

 provedení podkladní konstrukce pro zdění dle PD – rozměry, zralost, rovinnost, čistota 



Bakalářská práce 2015 
 

80 

 

 použití materiálů dle PD 

 kvalita materiálů – bez trhlin a poškození 

 dodržení vazby komínového zdiva 

 poloha komínu dle PD 

 připojení komínu na zdivo 

 svislost konstrukce dle ČSN EN 1996-2, vč. povolených odchylek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 8 – Rovinnost a svislost konstrukce dle ČSN EN 1996-2, 

vč. povolených odchylek [11] 

 

 

4.2 BOZP, ochrana životního prostředí 

 

4.2.1 Obecné požadavky bezpečnosti práce na stavbě 

Při realizaci stavby platí v plném rozsahu předpisy BOZP a přepisy s nimi související. 

Zhotovitel se musí řídit požadavky bezpečnosti práce obsažených v technologických 

postupech a v návodech výrobců. Všichni zaměstnanci musí používat ochranné pracovní 

pomůcky – pevnou obuv, přilby, vesty atd. a pro danou pracovní činnost musí být řádně 

proškoleni z hlediska BOZP a mít doklad o odborné způsobilosti. Všechny osoby pohybující 

Geometrická tabulka pro provádění zděných konstrukcí 

Tolerance ČSN EN 1996-2 pro provádění zděných konstrukcí 

Svislost 

v rámci jednoho podlaží ± 20mm 

v rámci celkové výšky budovy o 

třech nebo více podlaží 
± 50mm 

svislá souosost stěn v podlaží nad 

sebou 
± 20mm 

Rovinnost 
a) v délce kteréhokoliv 1 metru ± 10mm 

v délce 10 metrů ± 50mm 

Tloušťka 
jedné svislé vrstvy stěny 

b) 
větší z hodnot: 

± 5mm nebo ± 5% 

tloušťky vrstvy 

celé vrstvené dutinové stěny ± 10mm 
a) 

Odchylka rovinnosti se měří od referenční přímky rovinnosti mezi 

jakýmikoliv dvěma body. 
b) 

S výjimkou vrstev o tloušťce rovné délce nebo šířce jednoho zdícího 

prvku, jehož tolerance příslušného rozměru podle ČSN EN 771 určuje 

povolenou odchylku tloušťky této vrstvy.   
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se po stavbě musí být seznámeny s riziky BOZP. Zhotovitel zajistí po dobu realizace stavby 

plnou součinnost s koordinátorem BOZP, bude dbát jeho pokynů, doporučení a zároveň bude 

vytvářet vhodné podmínky se součinností BOZP při výstavbě. 

 

4.2.2 Ochrana životního prostředí 

Zhotovitel je povinen provádět opatření nutná k předcházení znečišťování životního prostředí, 

povrchových vod a ovzduší ve smyslu zákonných ustanovení a platných právních předpisů. 

 

4.2.3 Přehled právních předpisů 

 Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

 Zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 591 a č. 592, zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

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

prostředí 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., stanovení podmínek ochrany zdraví při práci 

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

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů (chemický zákon) 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., stanovení podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci 

 Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

 Nařízení vlády 495/2001 Sb. o stanovení a bližších podmínkách poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

 Vyhláška 192/2005 Sb. o stanovení základních požadavcích k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon 163/2002 Sb. o stanovení technické požadavků na vybrané stavební výrobky 

 Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 

 Zákon 17/1992 Sb. o životním prostředí 

 Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
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 Zákon 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 

 Vyhláška 381/2001 Sb. Katalog odpadů 

 Nařízení vlády 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod 

 Nařízení vlády 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení 

 

 

5. ZÁVĚR 

Bytový dům zhotovený zděným systémem Heluz a to i včetně stropů bude stát dle rozpočtu  

9 966 010,00 Kč. Doba výstavby bytového domu dle časového plánování bylo spočteno na 

340 dnů se začátkem v lednu 2014 a koncem v květnu 2015.  
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9. SEZNAM PŘÍLOH 

 

Výkresy: 

Číslo výkresu  Popis     Měřítko 

 C01  Koordinační situace   1:250 

 D01  Základy    1:100 

 D02  Půdorys 1.S    1:50 

 D03  Půdorys 1.NP    1:50 

 D04  Půdorys 2.NP    1:50 

 D05  Půdorys 3.NP    1:50 

 D06  Řez A-A    1:50    

 D07  Sestava stropních dílců 2.NP  1:50 

 D08  Půdorys zastřešení   1:100 

 D09  Pohledy    1:100 

 

Další přílohy: 

 1  Harmonogram  výstavby  - 

 2  Položkový rozpočet stavby  - 

 3  Zařízení staveniště   1:200 
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