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Seznam použitého značení: 
 

AKU   akustický 

BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

B.p.v.   Balt po vyrovnání 

cm   centimetr – délková jednotka (10-2 m) 

C 20/25 označení betonu: concrete = beton; 20 - válcová pevnost v tlaku;  

25 - krychelná pevnost v tlaku 

ČSN   české technické normy 

DPH   daň z přidané hodnoty 

EPS   expandovaný polystyren 

FeZn   pozink 

IČ   identifikační číslo 

K   Kelvin 

Kč   koruna česká 

kg   kilogram – jednotka hmotnosti 

ks   kus 

k.ú.   katastrální území 

m   metr – délková jednotka 

max.   maximální 

MIAKO  stropní keramická vložka 

min.    minimální 

mm   milimetr – délková jednotka (10-3 m) 

m2   metr čtvereční, plošná jednotka (1 x 1 m) 

m3   metr krychlový, jednotka objemu (1 x 1 x 1 m) 

NN   nízké napětí 

parc.č.   parcelní číslo 

SO    stavební objekt 

ŠP   štěrkopísek 

ŠD   štěrkodrť 

T   tuna – jednotka hmotnosti (103 kg) 

tl.   tloušťka 

U   součinitel prostupu tepla 

ÚRS   cenová soustava pro ocenění stavebního díla 



v.   výška 

W   watt - jednotka tepelného výkonu 

1.NP   první nadzemní podlaží 

2.NP   druhý nadzemní podlaží 

3.NP   třetí nadzemní podlaží 
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A. TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO 

VYDÁNÍ STAVENÍHO POVOLENÍ 

A.A PR VODNÍ ZPRÁVA [2] 

A.A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE [2] 

A.A.1.1 ÚDAJE O STAVB  [2] 

a) Název stavby: [2] 

Bytový d m Beroun. 

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemk ): [2] 

Navržený objekt se nachází v k.ú. Beroun - m sto (602868), na pozemku parc. č. 6434/11. 

c) P edm t projektové dokumentace – nová stavba nebo zm na dokončené stavby, trvalá 
nebo dočasná stavba, účel užívání stavby: [2] 

Jedná se o novostavbu bytového domu se sedmi bytovými jednotkami, ke kterým jsou v 1.NP 

navrženy sklady. Je určen pro bydlení, trvalému užívání. 

 

A.A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI [2] 

a) Jméno, p íjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba): [2] 

Jind ich Stejskal, Poncarova 978, 267 51  Zdice  

 

A.A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE [2] 

a) Jméno, p íjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající):[2] 

Veronika Stejskalová, student VŠB-TUO, STE0282, Knížkovice 21, 267 51  Zdice 

b) Jméno a p íjmení hlavního projektanta včetn  čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architekt  nebo Českou komorou 
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autorizovaných inženýr  a technik  činných ve výstavb , s vyznačeným oborem, 

pop ípad  specializací jeho autorizace: [2] 

Není součástí zadání bakalá ské práce. 

c) Jména a p íjmení projektant  jednotlivých částí projektové dokumentace včetn  čísla, 
pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 

architekt  nebo Českou komorou autorizovaných inženýr  a technik  činných ve 
výstavb , s vyznačeným oborem, pop ípad  specializací jejich autorizace: [2] 

Není součástí zadání bakalá ské práce. 

 

A.A.2 ČLEN NÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHOLOGICKÁ 
ZA ÍZENÍ [2] 

SO01 – Bytový d m 

SO02 – Chodníky, vč. plochy pro ukládání odpadu – zpevn ná plocha 

SO03 – Parkovišt  a p íjezdová komunikace - zpevn ná plocha 

 

SO10 – P ípojka vodovodu 

SO20 – P ípojka splaškové kanalizace 

SO30 – P ípojka dešťové kanalizace 

SO40 – P ípojka elektro - NN 

SO50 – P ípojka plynovodu 

 

A.A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD  [2] 

Požadavky investora stavby 

Projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí 

Polohopis a výškopis zam ený v p edchozím stupni dokumentace geodetem 

Hydrogeologické pom ry území 

Vyjád ení správc  inženýrských sítí o existenci inženýrských sítí 

Informace o okolní zástavb  plynoucí z územního plánu m sta Beroun 
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A.B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA [2] 

A.B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY [2] 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastav né a nezastav né území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastav nost území: [2] 

Bytový d m je navržen na rovinatém pozemku v blízkosti centra m sta, kde je dostupná veškerá 

občanská vybavenost. Je situován v zastav ném území. Navržený objekt odpovídá svým 

charakterem okolní výstavb . Plocha pozemku byla doposud využívána jako ve ejné 

parkovišt , konstrukčn  zpevn ná plocha s betonovým krytem. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím: [2] 

Navržený objekt je v souladu s vydaným územním rozhodnutím. 

c) údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, v p ípad  stavebních úprav 

podmiňujících zm nu v užívání stavby: [2] 

Navržený objekt je v souladu s územn  plánovací dokumentací. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavk  na 
využívání území: [2] 

Charakter stavby nevyžaduje vydání rozhodnutí o povolení z výjimky z obecných požadavk  

na využívání území. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledn ny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgán : [2] 

Není součástí zadání bakalá ské práce. 

f) výčet a záv ry provedených pr zkum  a rozbor  – geologický pr zkum, 

hydrogeologický pr zkum, stavebn  historický pr zkum apod.: [2] 

Z provedeného geologického pr zkumu vyplývá, že je podloží složeno ze soudržné zeminy 

t ídy 3. Podloží je dostatečn  únosné pro založení objektu. Na základ  hydrogeologického 

pr zkumu nejsou t eba žádná stavební opat ení, neboť se hladina podzemní vody nachází 

v hloubce 2,5 m pod upraveným terénem. 
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g) ochrana podle jiných právních p edpis : [2] 

Charakter stavby nevyžaduje ochranu podle jiných právních p edpis . 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: [2] 

Navržený bytový d m není umíst n v záplavovém, ani na poddolovaném území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ry 

v území: [2] 

Zamýšlená stavba, a p edevším její následný provoz bude mít p íznivý vliv na okolní zástavbu 

a pozemky. Vzhledem k tomu, že byl pozemek dosud využíván jako parkovišt  se sníží hluk a 

smogový dopad na okolí. Zároveň se mírn  zm ní i odtokové pom ry v území, jelikož bude 

zatravn nou plochou kolem objektu vsakováno více dešťové vody oproti p vodnímu stavu. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení d evin: [2] 

Demolice p vodního parkovišt  a p ípadná asanace je ešena investorem jako samostatná 

zakázka, není tudíž součástí projektu. Staveništ  pro výstavbu bytového domu bude investorem 

p edáno po dokončení demolice. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zem d lského p dního fondu nebo 

pozemk  určených k pln ní funkce lesa: [2] 

V projektu není uvažováno s dočasným, ani trvalým záborem. 

l) územn  technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového p ístupu k navrhované stavb : [2] 

Napojení na dopravní infrastrukturu je zajišt no z p iléhající ulice Bezručova, p ičemž bude 

zachováno umíst ní p íjezdové komunikace na p vodní parkovišt . Napojení technické 

infrastruktury bude zajišt no p ípojkami realizovanými p ed zahájením stavby samotného 

bytového domu. P ípojky budou napojeny na ve ejnou síť vedenou v ulici Bezručova. 

Bezbariérový p ístup z ulice Bezručova je zajišt n napojením chodníku vedoucím ke vstupu do 

objektu. Na parkovišti je navrženo jedno rozší ené parkovací stání a p ístup z parkovišt  

k objektu je také bezbariérový. 
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m) v cné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: [2] 

Zahájení stavby je v tomto p ípad  vázáno na p edání staveništ , ke kterému m že dojít až po 

demolici p vodního parkovišt . P edpokládaný termín zahájení je 03/2019 a dokončení 

11/2020. 

n) seznam pozemk  podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí: [2] 

Stavba bude dle katastru nemovitostí provedena na pozemku parc. č. 6434/11, nacházejícím se 

v k.ú. Beroun – m sto (602868). 

o) seznam pozemk  podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečností pásmo: [2] 

Charakter stavby nevyžaduje vznik ochranného ani bezpečnostního pásma. 

 

A.B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY [2] 

A.B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ UŽÍVÁNÍ [2] 

a) nová stavba nebo zm na dokončené stavby: [2] 

Jedná se o novostavbu bytového domu. 

b) účel užívání stavby: [2] 

Účelem užívání stavby je bydlení, v bytovém dom  je navrženo sedm bytových jednotek. 

c) trvalá nebo dočasná stavba: [2] 

Stavba trvalá. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavk  na 
stavby a technických požadavk  zabezpečujících užívání stavby: [2] 

Charakter stavby nevyžaduje rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavk  na 

stavby a technických požadavk  zabezpečujících užívání stavby. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledn ny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgán : [2] 

Není součástí zadání bakalá ské práce. 
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f) ochrana stavby podle jiných právních p edpis : [2] 

Charakter stavby nevyžaduje ochranu stavby podle jiných právních p edpis . 

g) navrhované parametry stavby – zastav ná plocha, obestav ný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.: [2] 

zastav ná plocha:  349 m2  

obestav ný prostor:  3 574 m3  

výška objektu:   10,24 m 

funkční jednotky:  celkem sedm bytových jednotek, ke každé pat í sklad v 1.NP 

h) základní bilance stavby – pot eby a spot eby médií a hmot, hospoda ení s dešťovou 

vodou, celkové produktové množství a druhy odpad  a emisí, t ída energetické náročnosti 
budov apod.: [2] 

Není součástí zadání bakalá ské práce. 

i) základní p edpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, člen ní na etapy: [2] 

P edpokládaný termín zahájení stavby je 03/2019 a termín dokončení 11/2020. 

j) orientační náklady stavby: [2] 

27. 600. 000 Kč 

 

A.B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ EŠENÍ [2] 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení: [2] 

Navržený objekt respektuje územní plán m sta Beroun. Je umíst n v zastav ném území 

v dostatečném odstupu od hranice pozemku, nemá tedy svým umíst ním negativní vliv na 

okolní zástavbu. Jedná se t ípodlažní zd ný bytový d m, který je zast ešen plochou st echou. 

P dorysn  má bytový d m tvar obdélníka o rozm rech 20,5 x 17 m, zastav ná plocha tedy 

odpovídá 349 m2. Výška objektu je 10,24 m. Vchodové dve e jsou situovány na jihozápadní 

stranu a je k nim p ístup po chodníku ústícím do ulice Bezručova. Chodník je z ízen také 

z parkovišt , které je umíst no na jihovýchodní stran  pozemku vedle objektu. Na parkovišti je 

dev t parkovacích stání vč. jednoho pro parkovacího stání pro hendikepované. Okolo objektu 

je navržen okapový chodník. Zbytek pozemku je zatravn n, místy s ke ovým porostem. 
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b) architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné ešení:[2] 

Novostavba bytového domu svým charakterem zapadá do okolní výstavby. Stavba je navržena 

jako objekt o t ech nadzemních podlažích. P dorysn  má tvar obdélníka o rozm rech 20,5 x 17 

m, kdy je svou delší stranou orientována na jihozápadní sv tovou stranu. Objekt je zd ný ze 

systému POROTHERM, st echa je plochá a lemována atikou oplášt nou titanzinkem. Výpln  

otvor  jsou navrženy s d ev nými rámy v hn dé barv , ve stejné barv  budou provedeny i 

vchodové dvouk ídlé dve e do objektu. Klempí ské prvky budou vyrobeny také z titanzinku. 

Fasáda je navržena v odstínech bílé a šedé. Zpevn ná plocha parkovišt  je navržena 

s asfaltovým krytem. Okapový chodník a chodníky pro p ší jsou navrženy s krytem ze zámkové 

dlažby. 

 

A.B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ EŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY [2] 

Stavba bude provozována v b žném režimu stavby pro bydlení. Napojení na inženýrské sít  

nutné pro provoz objektu bude zajišt no nov  vybudovanými p ípojkami. Z hlediska 

technologie bude postupováno standardními postupy a s dodržením technických a 

technologických p edpis  výrobc  použitých materiál  a obecných zásad pro výstavbu. 

 

A.B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY [2] 

Do 1.NP je zajišt n bezbariérový p ístup po navrženém chodníku pro p ší a z parkovišt . 

 

A.B.2.5 BEZPEČNOST P I UŽÍVÁNÍ STAVBY [2] 

Do 1.NP je zajišt n bezbariérový p ístup po navrženém chodníku pro p ší a z parkovišt . 

 

A.B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKT  [2] 

a) stavební ešení: [2] 

P ÍPRAVA STAVENIŠT  

P ed začátkem prací bude na staveništi z ízeno oplocení výšky 1,8 m a umíst no zázemí pro 

pracovníky. V prostoru vjezdu a výjezdu bude osazena uzamykatelná dvouk ídlá brána. 

 



8 

 

ZEMNÍ PRÁCE 

Na základ  výsledk  geologického pr zkumu, je podloží ze soudržné zeminy t ídy 3 [3]. 

Rozsah zemních prací musí být nejprve vytyčen geodetem. Výkopy budou odpovídajícím 

zp sobem označeny. Na celé ploše objektu bude odkopána zemina pro srovnání do navržené 

roviny. Následn  budou hloubeny rýhy pro základové pasy a pro konstrukci okapového 

chodníku. Ší ka základových pas  je v rozmezí 0,6 – 1,66 m. Hloubka rýh je pod obvodovými 

zdmi 0,9 m a pod vnit ními nosnými zdmi 0,5 m. Zemní práce jsou realizovány strojn  a rýhy 

následn  ručn  dočišt ny. 

 

ZÁKLADY 

Objekt je založen na plošných základech. Navrženy jsou základové pásy ve dvou variantách. 

První varianta uvažuje se založením objektu na základových pasech z tvárnic ztraceného 

bedn ní. Druhá varianta uvažuje se založením na základových pasech z prostého betonu. 

P ed zahájením prací je v obou p ípadech nutná kontrola dna rýh, respektive základové spáry a 

zam ení základ  nivelací. Na základovou spáru bude uložen zemnící pásek FeZn s vývody pro 

napojení hromosvodu. Bude osazeno bedn ní pro prostupy inženýrských sítí a uložena ležatá 

kanalizace. Vzhledem k soudržnosti zeminy není nutné bedn ní základových pas . 

V první variant  jsou navrženy základové pasy z tvárnic ztraceného bedn ní. Do rýh bude vylita 

vrstva betonu C 20/25 [4]. Beton se dodatečn  zhutní. Do podkladní vyrovnávací vrstvy ze 

zavlhlého betonu budou kladeny tvárnice ztraceného bedn ní ve dvou adách. Tvárnice se svisle 

i vodorovn  vyztuží betoná skou ocelí B500B, žeb íkovou pr m ru 10 mm [5]. Poté budou 

tvárnice zmonolitn ny vylitím betonu t ídy C20/25 [4]. Tento výplňový beton bude zhutn n. 

Druhá varianta uvažuje konstrukci základových pas  z prostého betonu. Pro tuto technologii je 

nezbytné jednostranné bedn ní v horní části základového pasu. Toto bedn ní bude provedeno 

pouze pro pasy pod obvodovými nosnými st nami, neboť je zde rozší ena rýha pro konstrukci 

okapového chodníku. Pro vylití pas  bude použit beton C 20/25 [4], který bude vylíván po 15 

cm a každá vrstva se zhutní.  

Podkladní železobeton bude na základové pasy betonován po technologické p estávce. 

P ípadné nerovnosti podkladu budou dorovnány št rkem, který se zhutní. Pro realizaci 

podkladního betonu se zhotoví d ev né bedn ní po obvodu objektu. Podkladní beton tloušťky 

15 cm bude vyztužen KARI sítí 8/100/100 mm [5].  

Na podkladní beton bude uložena hydroizolační fólie Fatrafol 803/V [6]. 
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SVISLÉ KONSTRUKCE 

Objekt je navržen ze zdícího systému POROTHERM. Obvodové nosné zdivo tloušťky 50 cm 

je navrženo z tepeln izolačních broušených cihelných blok  s minerální izolací POROTHERM 

50 T Profi, na maltu pro tenké spáry, U = 0,14 W/m2K. Vnit ní nosné zdivo tloušťky 30 cm je 

navrženo z akustického broušeného cihelného bloku POROTHERM 30 AKU Z, na maltu pro 

tenké spáry, U = 0,8 W/m2K. D lící nenosné p íčky v bytech tloušťky 11,5 cm jsou navrženy 

z broušených akustických cihelných blok  POROTHERM 11,5 AKU Profi, P+D, na maltu pro 

tenké spáry, U = 1,40 W/m2K. Dále jsou v bytech navrženy d lící nenosné p íčky tloušťky 8 

cm z broušených cihelných blok  POROTHERM 8 Profi, na maltu pro tenké spáry, U = 1,6 

W/m2K. [7] 

Komín pro odvod spalin je navržen dvoupr duchový. Jedná se o vícevrstvý izolovaný komín s 

tenkovrstvou keramickou vložkou. [8] 

 

VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

Stropy jsou navrženy rovn ž v systému POROTHERM – strop s nadbetonávkou. Jejich 

konstrukční výška je 250 mm. Na svislé konstrukce jsou uloženy stropní keramobetonové trámy 

POT, v délkách odpovídajících p dorysnému uspo ádání objektu. Na stropní trámy jsou 

ukládané stropní cihelné vložky MIAKO. Celá konstrukce je sjednocena betonem C20/25, 

kterým je zalita. [7] 

V úrovni strop  je na nosných st nách realizován ztužující v nec ze železobetonu. Ztužující 

v nec je vyztužen ocelovou betoná skou výztuží B500B [5]. Betonáž ztužujícího v nce probíhá 

zároveň s betonáží stropní konstrukce, také z betonové sm si C 20/25 [4]. P ed betonováním 

musí být z ízeno bedn ní. V nec na obvodových nosných zdech bude od exteriéru odd len 

tepelnou izolací EPS tl. 100 mm a v ncovkou POROTHERM VT8/25 PROFI tl. 80 mm [7]. 

P eklady jsou rovn ž navrženy z výrobkové ady systému POROTHERM. Pro zajišt ní otvor  

v nosných zdech jsou použity p eklady KP 7, které jsou v obvodových zdech dopln ny tepelnou 

izolací. Otvory v p íčkách jsou realizovány pomocí výrobk  KP11,5. Použité p eklady jsou 

r zných délek, viz. výpis p eklad  v p ílohách B.3, B.4 a B.5. 

Bytový d m je zast ešen nepochozí plochou st echou, která je p dorysn  obdélníkového tvaru, 

je navržena tak, aby zast ešila a balkón ve 3.NP. Konstrukce st echy je uložena na stropní 

konstrukci nad 3.NP, která tvo í její nosnou část. Na stropní konstrukci je nanesena asfaltová 

emulze DEKPRIMER, na ní jsou uloženy parot snící pásy z SBS modifikovaného asfaltu 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL [9]. Následn  je uložena tepelná izolace EPS tloušťky 
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200 mm a na ní spádové klíny z EPS v tloušťce min. 0 – max. 256 mm. Krytina ploché st echy 

je navržena z hydroizolační st ešní povlakové krytiny FATRAFOL 807/V, které jsou p ímo 

lepeny na podklad z EPS [10]. 

Schodišt  bude dvouramenné železobetonové monolitické, t ídy betonu C 20/25 [4]. p enos 

zatížení je zajišt n zapušt ním schodišt  do bočních schodišťových st n. Konstrukčn  je 

zapušt né do bočních schodišťových st n. 

 

OMÍTKY 

Pro omítky vnit ních st n i strop  bude použita jednovrstvá sádrová hlazená omítka BAUMIT 

RATIO GLATT L, tloušťka vrstvy je 10 mm. Podklad pod omítku bude nejprve ošet en 

nát rem BAUMIT VYROVNÁVAČ NASÁKAVOSTI. [11] 

Pro realizaci vn jších omítek je nezbytné podklad, v tomto p ípad  zdivo ošet it p ednást ikem 

BAUMIT, na který bude nanesena BAUMIT TERMO OMÍTKA tloušťky 30 mm. Poté se 

nanáší lepicí hmota BAUMIT PROCONTACT se síťovinou. Následuje vrstva penetračního 

nát ru BAUMIT UNIPRIMER a pastovitá fasádní omítka BAUMIT. [7] 

 

VÝPLN  OTVOR  

Vchodové dve e a okna bytového domu jsou navrženy s d ev ným rámem hn dého odstínu. 

Výplní je izolační trojsklo. Součinitel prostupu tepla pro okna odpovídá U = 0,73 W/m2K, 

vchodových dve í U = 0,82 W/m2K. 

Vnit ní dve e jsou d ev né osazené do obložkových d ev ných zárubní. 

Vstupní dve e do jednotlivých byt  jsou navrženy také d ev né do ocelových zárubní. 

 

PODLAHY 

Nášlapné vrstvy podlah jsou v objektu navrženy dle účelu jednotlivých místností. Použití 

jednotlivých typ  skladeb podlah v místnostech je patrné z výkresové části dokumentace, resp. 

z tabulek uvedených na p dorysech jednotlivých podlaží. 

Skladba s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby je tvo ena samotnou keramickou dlažbou 

p ilepenou k podkladu lepicím tmelem. Roznášecí vrstvu této skladby tvo í betonová mazanina, 

pod kterou je uložena separační fólie FATRATEX.která je od tepelné/kročejové izolace z EPS 

odd lena separační fólií FATRATEX. 

Skladba s nášlapnou vrstvou z laminátové podlahy je obdobná, místo lepicího tmele je pod 

laminátovou vrstvou mirelonová podložka. 
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Na schodišti tvo í nášlapnou vrstvu podest, mezipodest, podstupnic a schodišťových stupň  

keramická dlažba. 

 

KLEMPÍ SKÉ PRVKY 

Oplechování atiky a parapetní plechy jsou navrženy z titanzinku. 

 

OBKLADY 

Keramické obklady jsou navrženy v sociálních prostorách, tedy WC a koupelny, a v kuchyních 

(pás u linky). Budou lepeny do lepicího tmelu. Konkrétní výrobky obkladu budou up esn ny 

investorem. 

 

TRUHLÁ SKÉ PRVKY 

Truhlá skou profesí budou dodány d ev né vnit ní obložkové zárubn  a výpln  otvor . 

Dodávanými výrobky budou také d ev né vnit ní parapety a d ev né madlo schodišťového 

zábradlí. Konkrétní specifikace na základ  volby investora. 

 

ZÁMEČNICKÉ PRVKY 

Zámečnicky bude zajišt no dodání kování dve í a oken, zábradlí balkón , schodišťové zábradlí 

a ocelové zárubn  vstupních a vchodových dve í. Zámečnické prvky budou opat eny 

povrchovou úpravou, dle požadavk  investora. 

 

NÁT RY A MALBY 

Malby st n a strop  budou provedeny ve dvou vrstvách, nejprve základní, poté krycí nát r. 

Nap . vnit ním nát rem weber.deco mal. [12] 

b) konstrukční a materiálové ešení: [2] 

Objekt je založen na plošných základech, v první variant  na pasech z tvárnic ztraceného 

bedn ní, druhé variant  na pasech z prostého betonu. P es základové pasy je v celé ploše 

objektu realizován podkladní beton vyztužený KARI sítí, na kterém je uložena hydroizolační 

fólie a položen podlahový polystyren EPS. Svislé konstrukce objektu jsou zd né ze systémové 

ady POROTHERM. Pro odvod spalin je bude postaven dvoupr duchový komín Schiedel. Nad 

výpln  otvor  jsou osazeny p eklady POROTHERM. Stejný sytém je použit i pro konstrukci 

strop , které jsou navrženy z nosník  POT a vložek MIAKO, strop je po vyztužení vylitý 

betonem t ídy C 20/25. V úrovni strop  je realizován ztužující v nec z železobetonu, který 
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zajišťuje ztužení objektu. V objektu je navrženo dvouramenné schodišt  ze železobetonu, které 

je zapušt no do bočních schodišťových zdí. Zast ešení objektu je ešeno plochou st echou, jejíž 

skladba je uložena na stropní konstrukci posledního podlaží. Skladba st ešní konstrukce 

v posloupnosti realizace je následující: asfaltová emulze, parot snící pás z SBS 

modifikovaného asfaltu, tepelná izolace EPS, spádové klíny z EPS, lepená hydroizolační st ešní 

povlaková krytina. Po obvodu st echy je vyzd na atika oplášt ná titanzinkem. 

c) mechanická odolnost a stabilita: [2] 

Není součástí zadání bakalá ské práce. 

 

A.B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZA ÍZENÍ [2] 

a) technické ešení: [2] 

Technické ešení není součástí zadání bakalá ské práce. 

V objektu budou realizovány vnit ní rozvody studené a teplé vody, vnit ní rozvody kanalizace, 

vnit ní rozvody plynovodu a elektroinstalace. Vytáp ní objektu a teplá voda bude zajišt na 

plynovým kotlem umíst ným v technické místnosti v 1.NP. 

b) výčet technických a technologických za ízení: [2] 

Výčet technických a technologických za ízení není součástí zadání bakalá ské práce. 

 

A.B.2.8 ZÁSADY POŽÁRN  BEZPEČNOSTNÍHO EŠENÍ [2] 

Zásady požárn  bezpečnostního ešení nejsou součástí zadání bakalá ské práce. 

 

A.B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA [2] 

Použité materiály a skladby konstrukcí splňují požadavky ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana 

budov, Část 2: Požadavky. [13] 

konstrukce    navrženo   požadováno min. 

zeď POROTHERM 50 T Profi U = 0,14 W/m2K  UN = 0,30 W/m2K 

podlaha na terénu   U = 0,23 W/m2K  UN = 0,45 W/m2K 
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okenní otvory    U = 0,73 W/m2K  UN = 1,50 W/m2K 

vchodové dve e   U = 0,85 W/m2K  UN = 1,70 W/m2K 

st ešní konstrukce   U = 0,15 W/m2K  UN = 0,24 W/m2K 

 

A.B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA 

PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROST EDÍ [2] 

V pobytových místnostech je v trání zajišt no p irozen  okny, která jsou opat ena 

mikroventilací.  

V prostorách bez oken je v trání nucené pomocí ventilátoru.Vytáp ní bude zajišt no radiátory, 

zdrojem tepla bude plynový kotel umíst ný v 1.NP v technické místnosti. Spaliny budou 

odvád ny dvoupr duchovým komínem. Kotel bude zásobován z plynovodní p ípojky napojené 

na ve ejné plynovodní potrubí. 

Osv tlení v pobytových místnostech je zajišt no okenními otvory. V ostatních prostorách je 

um lé osv tlení. Návrh osv tlení respektuje požadavky vyplývající z ČSN 73 0580-1 Denní 

osv tlení obytných budov, Část 1: Základní požadavky [14]. 

Voda bude do objektu p ivád na p ípojkou z ve ejné vodovodní sít . Na p ípojce bude ve 

vodom rné šacht  osazen vodom r a za ním ve sm ru toku vody domovní uzáv r vody. [15][16] 

Splašková kanalizace bude z objektu odvád na do ve ejné kanalizační stokové sít . [16] [17] 

Dešťová kanalizace odvádí vodu zachycenou na st eše objektu a vodu odvád nou p es lapač 

splavenin z parkovišt . Kanalizace je napojena na dešťovou kanalizační síť. [16] [17] 

Odpad bude ukládán na ploše k tomu určené a bude s ním nakládáno v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb, Zákon o odpadech a o zm n  n kterých dalších zákon . [18] 

Charakter stavby nebude svým provozem obt žovat okolí hlukem, prašností, ani vibracemi. Ani 

v samotném objektu nebudou vznikat nep íznivé vlivy hluku, prašnosti a vibrací, neboť byly 

použity materiály a dodrženy zásady návrhu eliminující tyto nep íznivé vlivy. 

 

A.B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY P ED NEGATIVNÍMI ÚČINKY 

VN JŠÍHO PROST EDÍ [2] 

Na stavbu nep sobí žádné negativní účinky vn jšího prost edí, proto nejsou nutná žádná 

opat ení. 
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A.B.3 P IPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU [2] 

a) napojovací místa technické infrastruktury: [2] 

P ípojky technické infrastruktury budou napojeny na ve ejné sít  vedené v ulici Bezručova. Za 

hranicí pozemku bude z ízena vodom rná šachta, ve které bude umíst n vodom r a domácí 

uzáv r vody. Na hranici pozemku bude sk íň pro hlavní uzáv r plynu s osazeným plynom rem 

a sk íň s elektrom rem. 

b) p ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky [2] 

Není součástí zadání bakalá ské práce. 

Délky p ípojek od hranice pozemku do objektu jsou cca 12,25 m. P i realizaci p ípojek budou 

respektována ochranná pásma jednotlivých sítí a dodrženy požadavky správce inženýrských 

sítí. [16] 

 

A.B.4 DOPRAVNÍ EŠENÍ [2] 

a) popis dopravního ešení včetn  bezbariérových opat ení pro p ístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace: [2] 

Na pozemku bude vedle samotného objektu postavena p íjezdová komunikace s parkovišt m 

s devíti parkovacími místy včetn  jednoho místa pro hendikepované. Plocha parkovišt  a 

p íjezdové komunikace je navržena s asfaltovým krytem. Z parkovišt  bude postaven chodník 

vedoucí k vchodovým dve ím. P ístup pro p ší je odd len od p íjezdové komunikace pásem 

zelen  a ústí zároveň do ulice Bezručova. P ístup do objektu, resp. 1.NP je bezbariérový. Kryt 

chodník  je navržen ze zámkové dlažby s podsypem ze št rkodrti. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: [2] 

P íjezdová komunikace je napojena na ulici Bezručova. Ší ka p íjezdové komunikace je 9 m. 

Dopravní zatížení komunikace se sníží vzhledem ke zm n  využívání pozemku, kdy tu bylo 

p vodn  parkovišt  s vysokou kapacitou parkovacích míst. Chodník pro p ší vedoucí od 

vchodových dve í je zaúst n na chodník p iléhající k pozemku v ulici Bezručova. 

c) doprava v klidu [2] 

Není součástí zadání bakalá ské práce. 
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d) p ší a cyklistické stezky [2] 

Chodník pro p ší vede z ulice Bezručova k vchodovým dve ím, zároveň je z ízen p ístupový 

chodník z parkovišt  a okapový chodník kolem celého objektu. 

 

A.B.5 EŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV [2] 

a) terénní úpravy: [2] 

Pozemek je rovinatý, proto není nutné terén výškov  upravovat. Vzhledem k demolici 

p vodního parkovišt  z stala na pozemku pouze neúrodná vrstva zeminy. Je tedy nutné 

ohumusování ploch kolem objektu v tloušťce 30 cm. 

b) použité vegetační prvky: [2] 

Na ohumusované ploše bude založen trávník. Kolem parkovišt  budou vysazeny okrasné ke e. 

Okrasné d eviny budou zároveň lemovat p ístupový chodník a další budou vysazeny na západní 

stran  pozemku dle požadavk  investora. 

c) biotechnická opat ení: [2] 

Stavba svým charakterem nevyžaduje žádná biotechnická opat ení. 

 

A.B.6 POPIS VLIV  STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ A JEHO OCHRANA [2] 

Není součástí zadání bakalá ské práce. 

 

A.B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA [2] 

Bytový d m bude provozován v b žném režimu. St echa je navržena jako nepochozí. P ed 

kolaudací budou zajišt ny revize elektriky, plynového kotle a komínu. Veškeré plochy 

vyvýšené oproti okolnímu terénu o více než 50 cm budou opat eny zábradlím.  

 

A.B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY [2] 

Není součástí zadání bakalá ské práce. 
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A.B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁ SKÉ EŠENÍ [2] 

Splašková kanalizace bude z objektu odvád na kanalizační p ípojkou do splaškové kanalizační 

sít . 

Dešťová voda zachycená na st eše objektu bude svedena st ešní vpustí a napojena na p ípojku 

dešťové kanalizace. Voda zachycená na ploše parkovišt  bude svedena p es lapač splavenin 

také do p ípojky dešťové kanalizace. Plochy chodník  a okapového chodníku budou vsakovány 

okolní zatravn nou plochou. 
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C. POPIS JEDNOTLIVÝCH VARIANT ZÁKLADOVÉ 

KONSTRUKCE 

V bakalá ské práci porovnávám finanční náklady na založení objektu na plošných základech, 

konkrétn  základových pasech z r zných materiál . První varianta uvažuje založení objektu na 

základových pasech ze ztraceného bedn ní. Druhá varianta potom založení na základových 

pasech z prostého betonu. 

Hlavním účelem konstrukce základ  je p enášení zatížení vyvozeného objektem a vlastní tíhou 

základ  p es základovou spáru do podloží. Podloží je dle výsledk  geologického pr zkumu 

tvo eno soudržnou zeminou t ídy 3 [3] a dle hydrogeologického pr zkumu je hladina podzemní 

vody v úrovní -2,5 m rostlým terénem. Z uvedených údaj  vyplývá, že není pot eba žádných 

zvláštních opat ení p i zakládání, neboť je únosnost zeminy dostatečná a její stlačitelnost malá.  

Základová spára se nachází v hloubce 1,07 m od upraveného terénu, čímž splňuje požadavek 

na založení objektu v nezámrzné hloubce, který je 0,8 m. 

Pod vnit ními zdmi je základová konstrukce chrán na, a proto je navržena základová spára 

v hloubce 0,67 m pod upraveným terénem, pod schodišt m také v hloubce 0,67 m. 

P ed zahájením prací je t eba zkontrolovat únosnost základové spáry geologem. Dále musí být 

základová spára rovná, čistá a suchá. 

Musí být z ízeny prostupy pro inženýrské sít  a montáž ležaté kanalizace, vč. p ípravy napojení. 

Bedn ní prostup  bude provedeno z d ev ného bedn ní, p ípadn  ochrán no chráničkami. 

Na dno rýh bude uložen zemnící pásek FeZn s vývody pro svedení hromosvodu. 

 

První varianta uvažuje založení objektu na základových pasech z tvárnic ztraceného bedn ní. 

Pracovní postup je blíže popsán v následující části bakalá ské práce – 4. Technologický postup 

jedné varianty základové konstrukce. 

 

Druhá varianta uvažuje založení na základových pasech z prostého betonu. Pasy jsou navrženy 

ší ky 600 mm. Pod obvodovými nosnými st nami hloubky 900 mm a pod vnit ními nosnými 

st nami hloubky 500 mm. Betonová sm s bude ukládána pomocí čerpadla p ímo do 

vyhloubených rýh. Bedn ní je nutné zhotovit pouze jednostranné a to pro vrchní polovinu 

základového pásu u obvodových zdí, neboť je zde rýha rozší ena pro konstrukci okapového 

chodníku. Beton bude dodatečn  zhutn n ponorným vibrátorem. 
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Podkladní beton je pro ob  varianty realizován stejnou technologií. Jeho tloušťka bude 150 mm 

a bude použita betonová sm s t ídy C20/25 [4]. Pro betonáž bude po p dorysném obvodu 

zhotoveno d ev né bedn ní výšky 25 cm. Podkladní beton bude vyztužen KARI sítí pr m ru 8 

mm, velikost oka 100/100 mm. [5] Podkladní beton bude zhutn n. Finální úprava povrchu 

podkladního betonu bude provedena hliníkovou latí, která zajistí shrnutí pro dosažení rovného 

povrchu. Na podkladní beton bude uložena hydroizolační fólie FATRAFOL 803/V.  
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D. TECHNOLOGICKÝ POSTUP JEDNÉ VARIANTY 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

D.1 OBECNÉ INFORMACE 

Navrženým objektem je bytový d m o t ech nadzemních podlažích se sedmi bytovými 

jednotkami. Objekt je p dorysn  obdélníkového tvaru. Zastav ná plocha je 349 m2. Budova je 

zd ná ze systému POROTHERM, zast ešená plochou st echou. Objekt je založen na plošných 

základech, konkrétn  na základových pasech z tvárnic ztraceného bedn ní. 

Technologický postup popisuje proces provád ní základových pas  ze ztraceného bedn ní. 

Tvárnice ztraceného bedn ní budou vyzd ny na výšku ve dvou adách, což odpovídá 50 cm. 

Pod tvárnicemi se provede vybetonování základového pasu z prostého betonu tloušťky 35 cm 

a dalších 5 cm zavlhlého betonu bude použito pro založení první ady tvárnic. Po vyzd ní budou 

dutiny tvárnic vylity betonem C 20/25 [4]. Pro betonáž podkladního betonu bude použit beton 

stejné t ídy. Podkladní beton bude vyztužen KARI sítí a ukládán do p ipraveného d ev ného 

bedn ní. Tloušťka podkladního betonu je 150 mm. 

 

D.2 MATERIÁLY 

D.2.1 TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDN NÍ 

Jako tvárnice pro ztracené bedn ní budou použity dutinové tvárnice z vibrolisovaného prostého 

betonu. Vlastnostmi odpovídají požadavk m normy ČSN EN 771-3 +A1 Specifikace zdicích 

prvk  – Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem [19] [20]. Typov  

budou použity tvárnice ztracené bedn ní DEK 50/25, její rozm ry jsou 500 x 400 x 250 mm. 

[20]. 
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Obr. 1 – Rozm ry a spot eba tvárnic a výplňového betonu [20] 

 

 

Obr. 2 – Vlastnosti podle EN 771-3: 2015 [20] 

 

D.2.2 BETON 

Pro všechny betoná ské práce je navržen beton t ídy C 20/25 [4]. Vyráb n bude v betonárce ze 

sm si drobného a hrubého kameniva, cementu a vody v odpovídajícím pom ru. Díky výrob  

v betonárce budou zajišt ny požadované normové vlastnosti uvedené v ČSN EN 206 +A1 

Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda [4]. 

Spot eba betonu pro konstrukci pas  z prostého betonu je 30 m³, pro vrstvu pro kladení tvárnic 

je 4,2 m³, na výplň tvárnic ztraceného bedn ní bude potom pot eba 20 m³ a na podkladní beton 

se spot ebuje 49 m³ betonu. 

 



21 

 

D.2.3 BETONÁ SKÁ VÝZTUŽ 

Betoná ská žeb íková výztuž B500B bude odpovídat normovým požadavk m ČSN 42 0139 

Ocel pro výztuž do betonu – Sva itelná betoná ská ocel žeb íková a hladká [5]. Pro výztuž 

tvárnic ztraceného bedn ní budou použity tyčové prvky pr m ru 10 mm. Uvažované vyztužení 

je 9 kg/m². Pro uložení bude pot eba rádlovacího a vázacího drátu. 

KARI síť je také definována v ČSN 42 0139 Ocel pro výztuž do betonu – Sva itelná betoná ská 

ocel žeb íková a hladká [5]. Je navržena KARI síť pr m ru 8 mm, velikost oka 100/100 mm 

v jedné vrstv . Jako pomocný materiál bude použit vázací a rádlovací drát a distanční hadi 

s hrboly. 

 

D.2.4 MATERIÁL PRO BEDN NÍ 

Pro bedn ní podkladního betonu bude použito d ev ných prvk , prken a hranol  z jehličnatého 

d eva. Na materiál jsou kladeny požadavky z hlediska pevnosti, spolehlivosti a nepropustnosti. 

Jako spojovací prost edek p i zhotovování bedn ní bude používán rádlovací a vázací drát, 

h ebíky apod. Pro odbedn ní se použije odbedňovací olej. 

 

D.3 DOPRAVA MATERIÁLU 

Tvárnice ztraceného bedn ní budou na stavbu dopraveny nákladním automobilem typu LIAZ. 

Tvárnice jsou uloženy na EURO paletách a zajišt ny. Pro vyložení palet a dopravu na staveništi 

bude používán je áb LIEBHERR 1055/1, který je na stavb  umíst n v rámci za ízení staveništ . 

P eprava betonu z betonárky na staveništ  bude realizovaná pomocí autodomíchávače 

s čerpadlem betonu typu CIFA MK25H CARBOTECH [21]. Na stavb  je beton ukládán p ímo 

do místa zabudování pomocí čerpadla. 
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Obr. 3 – Autodomíchávač s čerpadlem CIFA MK25H CARBOTECH [21] 

 

Ocelová betoná ská výztuž bude na stavbu p ivezena nákladním automobilem typu LIAZ a 

pomocí je ábu p emíst na na plochu určenou ke skladování, následn  k místu zabudování. 

Všechen materiál dodaný na stavbu musí p ebírá stavbyvedoucí, p ípadn  jím pov ená osoba. 

O p evzetí materiálu se provede záznam do stavebního deníku. P i p evzetí materiálu bude 

zkontrolována jeho jakost a množství. 

 

D.4 SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 

Veškerý materiál dodaný na stavbu musí být chrán n proti p sobení nep íznivých klimatických 

vliv  a proti poškození. 

Tvárnice ztraceného bedn ní budou dodány na EURO paletách, ty budou následn  umíst ny na 

zpevn nou plochu za ízení staveništ  a dle pot eby staveništním je ábem umisťovány 

k blízkosti místa zabudování, stále ponechány na paletách. 

Prkna a hranoly pro zhotovení bedn ní budou uloženy a zpevn né ploše za ízení staveništ . 

Budou uloženy na podkladních trámcích pro odd lení od terénu. 

Výztuž bude uložena na d ev ný podklad, p ičemž se musí zamezit pr hybu výztuže. Pruty 

r zných pr m r  jsou svázány k sob  a označeny. Na staveništi nesmí být skladovány p íliš 

dlouho, aby se zamezilo možnému vzniku koroze. 
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Drobný, resp. pomocný materiál, materiál pro zhotovení bedn ní a uložení výztuže bude 

skladován v uzamykatelném skladu. Zároveň budou v uzamykatelném skladu skladovány 

drobné pracovní, p edevším elektrické nástroje.  

 

D.5 P EVZETÍ A P IPRAVENOST STAVENIŠT  PRO REALIZACI 

P evzetí pracovišt  se m že uskutečnit po dokončení výkopových prací. Budou dokončeny 

výkopy rýh, které budou zároveň ručn  dočišt ny do požadovaného profilu dle projektové 

dokumentace. Staveništ  p ebírá stavbyvedoucí, který je zodpov dný za kontrolu a ov ení 

dokončených prací. Stavbyvedoucí provede záznam o p evzetí do stavebního deníku. 

Pro realizaci technologické etapy bude nadále využíváno za ízení staveništ , v rámci kterého je 

zhotoveno oplocení v. 1,8 m, zázemí pro zam stnance, p ípojka elekt iny a skladovací plochy. 

 

D.6 SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY 

D.6.1 ZD NÍ Z BETONOVÝCH TVÁRNIC [22] 

Vedoucí čety – 1. Zodpovídá za kvalitu provedených prací a ídí skupinu pracovník . 

Zedníci – 2. Osazují tvárnice ztraceného bedn ní dle zásad pro zd ní, zodpovídají za 

provedenou práci. Zadávají úkoly pomocným d lník m. 

Vazač oceli – 1. Je zodpov dný za ukládání svislé a vodorovné výztuže do dutinových 

tvárnic ztraceného bedn ní. 

Pomocní d lníci – 2. Zajišťují p ísun pot ebného materiálu k místu zabudování. 

Vazač – 1. Je zodpov dný za p ipevn ní b emen k je ábu, musí vlastnit vazačský 

pr kaz. 

Je ábník – 1. Je zodpov dný za provoz je ábu a p epravování materiálu ze skladovacích 

ploch staveništ  k místu zabudování. Musí vlastnit je ábnický pr kaz. 
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D.6.2 BETONÁŽ ZÁKLADOVÝCH PAS , VÝPLN  TVÁRNIC, PODKLADNÍHO 
BETONU 

Vedoucí čety – 1. Zodpovídá za kvalitu provedených prací a zadává úkol skupin  

pracovník . 

Obsluha autodomíchávače – 1. Zodpovídá za včasnou dopravu materiálu na staveništ . 

Obsluha čerpadla – 2. Je zodpov dný za ukládání betonové sm si do stavby dle 

projektové dokumentace. 

Pomocní d lníci – 3. Zajišťují hutn ní betonu a jeho úpravy. 

 

D.6.3 BEDN NÍ PODKLADNÍHO BETONU 

Vedoucí čety – 1. Zodpovídá za kvalitu provedených prací a zadává úkol skupin  

pracovník . 

Tesa  – 2. Zajišťuje montáž bedn ní. Zadává úkoly pomocným d lník m. 

Pomocní d lníci – 2. Zajišťují p ísun pot ebného materiálu k místu zabudování. 

Vazač – 1. Je zodpov dný za p ipevn ní b emen k je ábu, musí vlastnit vazačský 

pr kaz. 

Je ábník – 1. Je zodpov dný za provoz je ábu a p epravování materiálu ze skladovacích 

ploch staveništ  k místu zabudování. Musí vlastnit je ábnický pr kaz. 

 

D.6.4 VÁZÁNÍ VÝZTUŽE PODKLADNÍHO BETONU 

Vedoucí čety – 1. Zodpovídá za kvalitu provedených prací a zadává úkol skupin  

pracovník .  

Vazač oceli – 2. Zajišťuje uložení KARI sítí. Zadává úkoly pomocným d lník m. 

Pomocní d lníci – 2. Zajišťují p ísun pot ebného materiálu k místu zabudování. 

Vazač – 1. Je zodpov dný za p ipevn ní b emen k je ábu, musí vlastnit vazačský 

pr kaz. 

Je ábník – 1. Je zodpov dný za provoz je ábu a p epravování materiálu ze skladovacích 

ploch staveništ  k místu zabudování. Musí vlastnit je ábnický pr kaz. 
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D.7 STROJE A PRACOVNÍ POM CKY 

Hlavními stroji pot ebnými pro popisovanou technologickou etapu jsou autodomíchávač 

s čerpadlem betonu typu CIFA MK25H CARBOTECH [21], nákladní automobil typu LIAZ, 

je áb typu LIEBHERR 1055/1. 

Pro zpracování betonové sm si ponorný vibrátor Wacker M2000 + SM2s + H45 [23] , vibrační 

lišta ENAR QXH [24] a hliníková lať. 

Ná adí pro realizaci je následující: optický nivelační p ístroj, m ící pásmo, skládací metr, 

zednická šň ra, vodováha, m rná lať, olovnice, stavební kolečko, lžíce a nab račka, et zová 

pila, vrtačka, kladivo, h ebíky, vázací a rádlovací drát, propichovací tyče, pákové a armovací 

klešt . 

 

 

Obr. 4 - Ponorný vibrátor Wacker M2000 + SM2s + H45 [23] 
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Obr. 5 – Vibrační lišta ENAR QXH [24] 

 

D.8 PRACOVNÍ POSTUP 

Po dokončení zemních prací a ručním dočišt ní rýh bude staveništ  p edáno. Bude 

zkontrolována základová spára, která musí být suchá, čistá a rovná. Nesmí v ní stát voda. Její 

požadovaná únosnost bude p ezkoušena geologem. 

Základová spára se nachází v hloubce 1,07 m od upraveného terénu pod obvodovými nosnými 

st nami a v hloubce 0,67 m od upraveného terénu pod vnit ními nosnými st nami.  

Na základovou spáru bude uložen zemnící pásek FeZn s vývody pro napojení hromosvodu. 

Budou z ízeny prostupy pro inženýrské sít . Tyto prostupy se zhotoví z d ev ného bedn ní, 

p ípadn  se zajistí použitím chrániček. Bude uložena ležatá kanalizace a zajišt na proti posunu 

a poškození. Hlavní p ívod vody do objektu bude vytažen. Bude položena ležatá kanalizace a 

zajišt na proti posunutí. 

Pod tvárnice ztraceného bedn ní bude proveden podkladní beton t ídy C 20/25 [4]. Jeho výška 

bude 350 mm pod obvodovými nosnými st nami, výška 200 mm pod vnit ními nosnými 

st nami. Požadované výšky se zam í pomocí nivelačního p ístroje a označí se zatlučením 

ocelových tyčí pr m ru 5 mm do dna rýhy. Ší ka podkladního betonu bude 700 mm, což 

odpovídá ší ce vyhloubené rýhy. Beton bude na stavbu dopraven autodomíchávačem 

s čerpadlem z betonárky. Do rýhy bude ukládán pomocí čerpadla, p i ukládání nesmí dojít 

k rozmísení jednotlivých složek betonu. Obsluhu čerpadla zajišťují dva pracovníci, který 
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sm ují a regulují ukládání betonové sm si. Ihned po ukládání budou pomocní d lníci beton 

ponorným vibrátorem hutnit. V první fázi budou vpichy ponorného vibrátoru po 0,5 m, do doby, 

kdy se na povrchu vytvo í cementové mléko [25]. V druhé fázi budou vpichy hluboké 5 – 10 

cm do první vrstvy. Po dokončení betonáže bude následovat technologická pauza sedm dní. 

Pro ukládání betonové sm si je ideální okolní teplota 15 – 20 °C. V p ípad  poklesu teploty 

pod 5 °C musí být dodrženy zásady pro betonáž v zimním období. V p ípad  poklesu teploty je 

nutné beton zah ívat vytáp ním nebo zateplením. Naopak p i vysokých teplotách je nutné beton 

chránit proti nadm rnému odpa ování vody ze sm si. Lze tak provést kropením, p ípadn  

zakrytím. Dále je nutné betonovou sm s chránit proti nep íznivým klimatickým vliv m jako je 

déšť nebo krupobití, neboť by mohlo docházet k vyplavování částic sm si.  

Po uplynutí technologické pauzy m že začít zd ní tvárnic ztraceného bedn ní. Na začátku 

procesu se pomocí nivelačního p ístroje zam í nejvyšší bod podkladního betonu. Na tomto 

míst  bude založena první ada tvárnic. Výškov  se ada tvárnic označí stavebním provázkem. 

Tvárnice první ady budou ukládány do vyrovnávací podkladní vrstvy zavlhlého betonu t ídy 

C 20/25 [4], tl. 50 mm. Beton bude dle pot eby rozvážen po staveništi pomocí stavebního 

kolečka. Svislá spára a druhá vrstva tvárnic se zdí na sucho. Zároveň se zd ním bude do dutin 

ukládána svislá a vodorovná výztuž. Bude použita betoná ská žebírková výztuž pr m ru 10 

mm, spot eba na 1 m2 zdiva je 9 kg. Pro uložení vodorovné výztuže jsou v tvárnicích vyrobeny 

drážky. Polohové zajišt ní svislé a vodorovné výztuže bude zajišt no pomocí vázacího drátu. 

Tvárnice p evazovány na vazbu o p l tvárnice a pro navázání roh  budou použity tvárnice 

poloviční, které jsou dodávány společn  s hlavním materiálem. Pod obvodovými nosnými 

st nami budou tvárnice vyzd ny ve dvou adách. Pod vnit ními nosnými st nami se vyzdí jedna 

ada tvárnic. Pomocí vodováhy a olovnice bude b hem zd ní kontrolována rovinnost. [26] [20] 

 

Obr. 6 – P íklad uložení vodorovné a svislé výztuže v konstrukci [20] 
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Obr. 7 – Uložení výztuže [26] 

 

Tvarovky budou vypln ny betonem t ídy C20/25 [4]. Betonová sm s pro pln ní bude na stavbu 

dopravena autodomíchávačem a z n j na místo uložení p epravena čerpadlem na beton. Za 

ukládání sm si odpovídá obsluha čerpadla. Betonová sm s bude ukládána po vrstvách tloušťky 

150 mm a následn  hutn na ponorným vibrátorem. Zásady pro betonáž platí stejné jako p i 

ukládání podkladního betonu. Následn  se povrch stáhne hliníkovou latí. 

Následuje realizace podkladního betonu tloušťky 150 mm. Pro p ípadné vyrovnání podkladu 

se použije št rkodrť. Pro podkladní beton se nejprve zhotoví bedn ní po obvodu objektu. Pro 

bedn ní budou použity prvky z jehličnatého d eva. Z prken a hranol  se vytvo í pomocná 

konstrukce výšky 25 cm nad hranu tvárnic. Prvky budou zajišt ny spojovacími prost edky. Pro 

vyztužení je navržena KARI síť 8/100/100 mm. Betonová sm s bude na plochu ukládána 

pomocí čerpadla a bude zhutn na vibrační lištou. Následn  bude povrch stažen hliníkovou latí. 

Pro betonáž podkladního betonu platí stejné zásady provád ní jako u p edcházejících postup . 

Podkladní beton musí být rovný a hladký, aby bylo možné pokládání hydroizolační vrstvy. 

 

D.9 BOZP 

Požadavky na bezpečnost a ochranu p i práci pro popsanou technologickou etapu jsou 

zpracovány v poslední části bakalá ské práce. 
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D.10 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

P ed zahájením prací bude provedena kontrola p ijaté projektové dokumentace a kontrola 

p ipravenosti staveništ  pro možnost zahájení technologické etapy. P i dodávce materiál  

budou kontrolovány jeho deklarované vlastnosti a o p ejímce materiálu bude proveden záznam 

do stavebního deníku. Pomocí nivelačního p ístroje bude zkontrolováno zhotovení zemních 

prací p edepsaných v projektové dokumentaci.  

P ed betonáží podkladního betonu bude provedena kontrola základové spáry, která musí být 

suchá a čistá. Geolog zajistí kontrolu její únosnosti. P ed započetím ukládání betonové sm si 

se ov í kvalita uložení zemnícího pásku, prostupy inženýrských sítí a uložená ležatá 

kanalizace. V pr b hu betonáže nesmí na práce p sobit negativní klimatické vlivy, neslučující 

se s provád ním prací. 

P ed započetím zd ní z betonových tvárnic bude zkontrolována kvalita podkladního betonu, 

který musí vykazovat dostatečnou únosnost. B hem zd ní bude pr b žn  kontrolována svislost 

a rovinnost konstrukce. Vkládaná výztuž musí být ádn  svázána, zajišt na proti posunutí. 

Uložení výztuže bude ov eno p ed započetím ukládání betonové sm si jako výpln  systému. 

P ed betonáží podkladního betonu bude ov ena stabilita, t snost, rozm ry bedn ní a poloha 

uložení, čistota výztuže. Výstupní kontrola po betonáži podkladního betonu vypovídá 

p edevším o jeho rovinnatosti a dále je kladen požadavek na hladký povrch podkladního betonu. 

O p edání technologické etapy bude op t proveden záznam do stavebního deníku. 
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E. POLOŽKOVÝ ROZPOČET JEDNOTLIVÝCH 

VARIANT ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

E.1 OBECNÉ INFORMACE 

Položkový rozpočet jednotlivých variant byl zpracován v programu KROS4, v cenové soustav  

ÚRS 2018/1. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu pro bydlení, vztahuje se na objekt daňová 

sazba ve výši 15%. V první variant  je objekt založen na základových pasech z tvárnic 

ztraceného bedn ní. Druhá varianta navrhuje založení objektu na základových pasech 

z prostého betonu. 

V položkových rozpočtech pro ob  varianty jsou shodn  použity položky pro geodetické práce 

a z ízení prostup  pro inženýrské sít . Položka pro z ízení prostup  pro inženýrské sít  je do 

rozpočtu zanesena jako R-položka. Položky pro zhotovení podkladního betonu jsou v obou 

variantách také uvažovány totožné. Z toho plyne, že rozdíl ceny vytvá í pouze samotná 

konstrukce základových pas  a z ní vyplývajících požadavk  na zemní práce.   

Do ceny první varianty – založení ze ztraceného bedn ní se promítá cena za samotné tvárnice 

vypln né betonovou sm sí a jejich svislá a vodorovná výztuž, p ičemž uvažovaná hmotnost 

výztuže odpovídá 9 kg/m². 108 619,28 Kč + 18 113,70 Kč, bez DPH. Celková cena první 

varianty činí 702 211,91 Kč bez DPH, 807 543,70 Kč s DPH. 

Do ceny druhé varianty se oproti tomu promítne cena za bedn ní vrchní části základového pasu 

pod obvodovými nosnými st nami, kde je výkop rýhy rozší en o konstrukci okapového 

chodníku. Celková cena varianty je 670 360, 10 Kč bez DPH, 770 914,12 Kč s DPH. 

Z výsledk  finančního porovnání vyplývá, že je cena založení z tvárnic ztraceného bedn ní 

dražší o 31 851,81 Kč bez DPH, 36 629,58 Kč s DPH. 
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E.2 VARIANTA 1 – ZALOŽENÍ NA ZÁKLADOVÝCH PASECH 

Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDN NÍ 
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E.3 VARIANTA 2 – ZALOŽENÍ NA ZÁKLADOVÝCH PASECH 

Z PROSTÉHO BETONU 
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F. BEZPEČNOST PRÁCE EŠENÉ TECHNOLOGICKÉ 

ETAPY 

 

Zásady BOZP jsou zpracovány pro technologickou etapu založení objektu na základových 

pasech z tvárnic ztraceného bedn ní. Pro dodržení zásad BOZP budou dodržovány p edevším 

na ízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví p i práci na staveništích [27]. 

V rámci za ízení staveništ  bude z ízeno oplocení výšky 1,8 m kolem celého staveništ . Pro 

vjezd, výjezd a vstup bude namontována dvouk ídlá uzamykatelná brána. Tento vstup bude 

zároveň opat en informací o zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

Všechny osoby pohybující se na staveništi budou poučeni o p edpisech a pokynech pro 

dodržování BOZP a p ezkoušeni ze znalosti zásad BOZP nutných pro jejich pohyb a činnost na 

stavb . Toto je povinností zhotovitele stavebního díla.  

Pracovníci musí mít odpovídající schopnosti pro pln ní úkol . P ípadn  pr kazy a doklady o 

zp sobilosti k provád ní činnosti. 

Dle provád ných činností musí být pracovníci vybaveni osobními ochrannými pom ckami, 

jako je pracovní obuv, od v, ochranné brýle, rukavice, helma atd. 

Základová spára se nachází v maximální hloubce 1,07 m, proto není nutné zajišťovat výkopy 

pažením (pažení se z izuje od hloubky výkopu 1,3 m. 

Pro bezpečný sestup a výstup pracovník  není pot eba žádných opat ení, neboť jsou rýhy 

rozší eny o ší ku okapového chodníku, čímž je pro vstup vytvo en schod. Bezpečný p echod 

p es vyhloubené rýhy bude zajišt n p echodem, po jedné stran  opat eným zábradlím. 

P i práci ve výkopu používají pracovníci ochranné helmy, kterou je chrání proti padajícímu 

p edm tu do výkopu. 

Svahování hloubených rýh není nutné neboť jsou hloubeny v soudržné zemin . Nehrozí tedy 

sesutí svahu. 

Musí být zamezeno vtékání povrchové vody do výkopu, aby se p edcházelo sesutí st n výkopu 

v d sledku promáčení zeminy. P ípadná stojatá voda musí být z výkopu odčerpána. 

Okraje výkopu nesmí být p it žovány materiály ani mechanizací, ochranné pásmo je 0,5 m od 

hrany výkopu. 

P i hutn ní musí být postupováno tak, aby nebyla ohrožena stabilita st n výkopu. 
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Je ábnické práce m že provád t pouze osoba k tomu zp sobilá, která je držitelem je ábnického 

pr kazu. Je ábník zodpovídá za bezpečné užívání stroje, p ičemž se ídí pokyny vazače / 

signalisty. Vázání b emen na zdvihací za ízení m že zajišťovat pouze vazač s platným 

vazačským pr kazem. Zp sob vázání b emen je zvolen tak, aby bylo zajišt no bezpečné 

p emíst ní. P i manipulaci je ábu s b emenem nesmí být ohroženy osoby ani provoz na stavb . 

Autodomíchávač s čerpadlem betonové sm si musí dodržet ochranné pásmo 0,5 m od hrany 

výkopu. Funkčnost autodomíchávače i čerpadla na beton bude p ed zahájením provozu 

zkontrolována obsluhou stroj . Na zhotovené konstrukce se nesmí vstupovat ani je jinak 

zat žovat, a to do doby, než dosáhnou určené únosnosti. 
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Záv r 

Cílem mé bakalá ské práce bylo finanční porovnání variantního ešení založení objektu. Pro 

toto porovnání jsem zvolila variantu založení objektu na základových pasech z tvárnic 

ztraceného bedn ní a variantu založení objektu na základových pasech z prostého betonu. 

Výsledkem tohoto porovnání jsem dosp la k záv ru, že finanční rozdíl mezi ob ma variantami 

není nijak radikální, činí 31 851,81 Kč bez DPH, 36 629,58 Kč s DPH. Cenov  výhodn jší je 

varianta založení objektu na základových pasech z prostého betonu.  

V bakalá ské práci jsem dále zpracovala textovou a výkresovou část projektové dokumentace 

pro vydání stavebního povolení, popsala ob  varianty posuzované konstrukce, zpracovala 

technologický postup pro variantu založení objektu na základových pasech z tvárnic ztraceného 

bedn ní a zásady BOZP pro zmín nou technologickou etapu. 
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