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Abstrakt v českém a anglickém jazyce 

Bakalářská práce „Optimální návrh výrobního postupu bytového domu“ je zpracována ve 

formě projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. 

Navržený objekt bytového domu je umístěn na parcelu č. 649/3 na ulici Jana Žižky ve městě 

Havířov. Svým charakterem jde o zděný objekt prováděný pomocí keramických cihelných 

bloků systému Porotherm. Jedná se samostatně stojící třípodlažní objekt, částečně 

podsklepený. V podzemním podlaží se nachází nebytové prostory a technické místnosti. V 

ostatních nadzemních podlažích jsou navrženy bytové jednotky. Objekt je zastřešen plochou 

střechou. Práce je zpracována jako projektová dokumentace pro provádění stavby, obsahuje 

potřebnou výkresovou část, technologický postup pro proces zdění, položkový rozpočet 

stavebních prací, časový plán stavby ve formě řádkového harmonogramu a zařízení 

staveniště. 

 

Thesis „Optimal design of manufacturing process of the apartment building“ is developed into 

a project file containing all the elements according to applicable regulations. The proposed 

facility building is located on plot No. 649/3 on the street in the town of Jan Zizka Havirov. 

Its character as a building brick made using ceramic brick blocks Porotherm system. It is a 

detached three-storey building, partial basement. The ground floor is residential space and 

technical rooms. The other floors are proposed dwelling units. The building is covered with a 

flat roof. Labour is treated as project documentation for construction implementation, contains 

drawings of the necessary, process to process brickwork, itemized budget for construction 

work, construction schedule in form and timetable of line and construction site 

 

Klí čová slova v českém a anglickém jazyce 

Bytový dům – apartment house; bytová výstavba – housing development; stavebnictví – civil 

engineering; projektová dokumentace – project documentation; výkresová část projektové 

dokumentace – drawings; technická zpráva – technical report; technologie zdění – technology 

brickwork; staveniště – construction site 
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a) Identifika ční údaje 

 

Název akce:    Bytový dům v Havířově 

Místo stavby:    Jana Žižky 805/2, 73601 Havířov-Město, k. ú. Karviná 

Parcela číslo:    649/3 

Stupeň PD:    projektová dokumentace pro provádění stavby 

Investor:    VŠB-TU Ostrava 

Projektant:    Machálek Daniel 

Dodavatel stavby:   Skanska a.s, Nad Tyrkou 101, 739 61 Třinec 

     Tel.: +420 558 308 111 

 

b) Údaje o stávajících poměrech staveniště 

 Stavební parcela č. 649/3 situována v katastrálním území Karviná se nachází 

v nezastavěné obytné zóně. Parcela je ve vlastnictví statutárního města Havířov. Vjezd na 

pozemek je z místní komunikace (asfaltová komunikace šíře 6m) na ulici Jana Žižky. Parcela 

je situována v rovinatém území. Pozemek je zatravněn. Základová půda je tvořena 

písčitojílovými hlínami pevné konzistence. V území nebylo zjištěno pronikání radonu. 

V rámci geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Pozemek nebude 

oplocen. 

 

c) Přehled výchozích podkladů 

 Mapové podklady: 

• inženýrsko-geologický a radonový průzkum 

• katastrální mapa 1:1000 

 Ostatní podklady: 

• vlastní průzkumy, zaměření a fotodokumentace 

• požadavky investora 

• zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve smyslu 

pozdějších předpisů 

• vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

• energetický audit 
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d) Splnění požadavků dotčených orgánů 

 Tato projektová dokumentace je vypracována pro provádění stavby. Veškeré doposud 

známé požadavky dotčených orgánů jsou zpracovány v dokumentaci, případně budou na 

základě jejich požadavků následně doplněny. 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 V předložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu – 

dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 

499/2006 Sb. 

 

f) Údaje o splnění územních regulativů 

 Navrhované řešení je v souladu s regulativy na dané území dle Územního plánu. 

 

g) Věcné a časové vazby 

  Stavba nevyvolá související investice. 

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby 

 Předpokládaná lhůta výstavby: 7 měsíců 

 Zahájení stavby:   květen 2010 

 Ukončení stavby:   únor 2011 

 

Postup výstavby: 

- Skrývka ornice, úprava terénu, výkopy pro základy. Převzetí základové spáry. 

- Betonáž základů v úrovni -4,180 vč. podkladního betonu. Převzetí základů. 

- Hydroizolace spodní stavby, provedení svislé konstrukce 1. PP vč. osazení překladů. 

- Sestavení stropu nad 1. PP, betonáž stropů a ztužujícího věnce. 

- Provedení betonáže schodiště. 

- Betonáž základů v úrovni -1,330 vč. podkladního betonu. Převzetí základů. 

- Hydroizolace spodní stavby, provedení svislé konstrukce 1. NP vč. osazení překladů. 

- Sestavení stropu nad 1.NP, betonáž stropů a ztužujícího věnce. 

- Provedení betonáže schodiště. 

- Zdění svislých konstrukcí ve 2. NP vč. osazení překladů. 

- Sestavení stropu nad 2. NP, betonáž stropů a ztužujícího věnce. 

- Provedení betonáže schodiště. 
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- Zdění svislých konstrukcí ve 3. NP vč. osazení překladů. 

- Sestavení stropu nad 3. NP, betonáž stropů a ztužujícího věnce. Osazení střešního 

výlezu. 

- Zastřešení objektu plochou střechou. 

- Osazení výplní otvorů. Instalace, rozvody TZB. 

- Provedení omítek a obkladů, podlahových vrstev. 

- Oplechování konstrukcí, vnější povrchové úpravy. 

 

i) Orientační statistické údaje o stavbě 

Rozměr objektu:   25,26 x 12,13m   

Zastavěná plocha celkem:  298m2 

Obestavěný prostor:   3070m3 

Obytná plocha celkem:  550m2 

 Užitná plocha celkem:  198 m2 

  

 Předpokládané celkové náklady: 13,7 mil. Kč 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Havířově dne 3.5. 2010     Vypracoval: Machálek Daniel 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) Zhodnocení staveniště 

Objekt je situován na stavební parcele č. 649/3, která je umístěna v katastrálním území 

Karviná. Vjezd na pozemek je z místní komunikace ulice Jana Žižky (asfaltová komunikace 

šíře 6m). Parcela je situována v rovinatém území. Pozemek je zatravněn. Základová půda je 

tvořena písčitojílovými hlínami pevné konzistence. V území nebylo zjištěno pronikání 

radonu. V rámci geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Pozemek 

nebude oplocen. Staveništěm objektu je venkovní prostor po celém obvodu, který 

v nezbytném rozsahu slouží pro zařízení staveniště a pracovní prostor. Charakter stavby 

nevyžaduje zřízení samostatného staveništního parkoviště ani nových příjezdů a přístupů. 

Budou využity stávající zpevněné a upravené zelené plochy a přístupové komunikace. 

Materiál bude dopravován po místních komunikacích, pro dopravu materiálů na stavbu je 

možné použít běžné dopravní prostředky, přepravující stavební materiál. Inženýrské sítě 

jednotné kanalizace, vodovodu, elektra a plynu jsou vedeny v ulici Jana Žižky (viz situace 

stavby). 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 Novostavba bytového domu je situována v obytné zoně ve městě Havířov. Dotyčná 

lokalita má charakter nezastavěné parcely, v blízkém okolí se nachází zástavba bytovými 

domy. Poloha budovy je určena regulační uliční čarou. Podélná osa objektu je kolmá k ose 

komunikace (ul. Jana Žižky). Vstup na pozemek navazuje na 6 stání pro osobní auta. Pěší 

vstup je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. Objekt splňuje závazné pokyny 

zadané regulačním plánem. Území je vybaveno veřejnými inženýrskými sítěmi a je 

zpřístupněno místní obslužnou komunikací. Nezastavěná část pozemku bude upravena, 

předpokládá se zatravnění a výsadba dřevin. Pozemek nebude oplocen. 

 Půdorys objektu obytného domu má přibližně obdélníkový půdorys o základních 

rozměrech 25,26 x 12,13m. Budova je navržena jako částečně podsklepený třípodlažní objekt. 

V objektu se nachází 6 bytových jednotek – tři bytové jednotky řešené jako 3+1 a tři bytové 

jednotky řešené jako 4+1. Objekt bude zastřešen plochou střechou. Sklon střešních ploch je 

do 3°. Objemová kompozice a architektonické ztvárnění exteriéru odpovídá účelu a 

dispozičními uspořádání interiéru. Materiály venkovních povrchů a jejich barevné odstíny 

budou sladěny dle požadavku investora v souladu s celkovým vzhledem díla a podmínkami 

stanovenými územním rozhodnutím o umístění stavby. 
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c) Technické řešení 

 

 Základy 

 Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého 

betonu - C16/20 v podsklepené části a železového betonu C16/20 v nepodsklepené části 

(výztuž navržena dle statického výpočtu). Do základů budou vloženy zemnící pásky (viz 

hromosvod). V nepodsklepené části je minimální hloubka základové spáry 1,2 m od 

upraveného terénu. Podkladní betony (C16/20 tloušťky 100mm) jsou navrženy na hutněný 

štěrkopískový podsyp v tl. 100 mm. 

 

 Konstruk ční systém 

 Obvodové stěny zděné z cihelných bloků POROTHERM 44 P+D na tepelně izolační 

maltu POROTHERM TM (součástí systému jsou doplňkové cihly poloviční, koncové a 

rohové). U okenních a dveřních otvorů budou na ostění použity doplňkové tvarovky 

Porotherm s drážkou pro vlepení pruhu tepelné izolace XPS tl. 30 mm pro přerušení tepelného 

mostu. Vnitřní nosné stěny budou provedeny z cihel POROTHERM 30 P+D P10 na M5. 

Příčky budou vyzděny z cihelných bloků POROTHERM 11,5 P+D P10 na M5. Výplňové 

otvory jsou překryty originálními překlady POROTHERM 7, respektive plochými překlady 

Porotherm PTH 11,5 (viz. Specifikace překladů). Pro zamezení tepelného mostu jsou 

překlady doplněny tepelnou izolací. 

 

 Stropy 

 Stropní konstrukce tl. 250mm bude provedena ze keramobetonových nosníků 

POROTHERM POT 160x175 a keramických stropních vložek MIAKO 19/50 PTH a MIAKO 

19/62,5 PTH, v místě ztužujících a nosných trámců navrženy doplňkové vložky Miako 8/50. 

Zmonolitnění stropní konstrukce bude provedeno betonem C16/20. V úrovni stropní 

konstrukce bude objekt ztužen železobetonovými věnci (výztuž 4 Ø20, třmínky Ø6 po cca 

200mm) výšky 250mm (po obvodu s věncovou porotherm VT 8 s vloženou tepelně izolační 

deskou EPS tl. 80mm). Upozornění: dodržovat závazné podmínky pro montáž viz 

Wienerberger – podklad pro navrhování z roku 2008. 
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 Schodiště 

 Vertikální komunikace v objektu je řešena přímým tříramenným schodištěm. Nosná 

konstrukce stupňů je ze železobetonové monolitické desky tloušťky 200mm, stupně jsou 

nabetonovány s povrchovou úpravou litým teracem. Zábradlí je nerezové tyčové s dřevěným 

madlem. 

 

 Zastřešení 

 Objekt bude zastřešen plochou jednoplášťovou střechou kombinovanou s inverzní 

střechou a parotěsnící vrstvou, max. sklon střešních ploch je do 3°. Nosnou konstrukci střechy 

tvoří zastropení posledního podlaží, nad kterým bude provedena vrstva tepelná izolace EPS 

100S Stabil tl. 80mm, spádová vrstva ze spádových klínů Polydek EPS 100 TOP tl. 

20~200mm s nakašírovaným asfaltovým SBS pásem tl. 3,5mm a hydroizolační vrstvou 

z plnoplošně natavených modifikovaných asfaltových pásů Elastek tl 4,4mm chráněných 

tepelnou izolací XPS Styrodur a vrstvou kačírku frakce 16/32. Oplechování atiky a lemování 

bude provedeno z titanzinkového plechu tl. 0,7mm. 

 

 Vnější plochy 

 Chodník ze zámkové betonové dlažby tloušťky 80mm uloženou do kamenné drtě 

frakce 4-8 mm tloušťky 40mm napojený na stávající pěší komunikaci. Podkladem pak bude 

zhutněná štěrkodrť. Chodník je lemován chodnikovým obrubníkem 100x100x250mm. 

 

d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 

Stavba bude zásobována pitnou vodou ze stávajícího vodovodního řadu DN 200 

v ulici Jana Žižky v majetku SmVak a.s. pomocí nově zhotovené vodovodní přípojky DN 90 

PE, hlavní fakturační vodoměr bude umístěn ve vodoměrné šachtě v 1. PP v technické 

místnosti, každý byt a každý nebytový prostor bude vybaven podružným měřením spotřeby 

studené a teplé vody.  

Splaškové odpadní vody budou z objektu odváděny novou kanalizační přípojkou DN 

160 do stávající kanalizace v ulici Jana Žižky v majetku SmVak a.s. Dešťové vody budou 

zaústěny do veřejné kanalizace. 

 Stavba bude napojena na stávající podzemní vedení NN novou elektropřípojkou. Ta 

bude ukončena v rozpojovací a přípojkové skříni osazené v obvodové zdi domu. Ve vstupní 

části domu bude osazen elektroměrový rozvaděč. Každý byt a každý nebytový prostor bude 

mít vlastní elektroměr. Samostatný elektroměr bude též pro společné prostory domu.
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 Napojení k STL plynovodu STL PE 63 bylo již provedeno. Na fasádě objektu je 

umístěna skříň s HUP. Přístup do objektu bude řešen pomocí chodníku. 

 

e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 

 Pro přístup k objektu bude vybudován chodník ze zámkové dlažby napojený na 

stávající pěší komunikaci. Na pozemku je dále situováno 6 parkovacích stání. 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí 

Vytápění domu bode probíhat pomocí jednoho plynového kotle s max. výkonem 

130kW. Odkouření bude vyvedeno nad střechu. Splaškové a dešťové vody budou odvedeny 

do kanalizace. Stavební suť, stavební materiály apod. budou odvezeny na nejbližší řízenou 

skládku dle příslušných předpisů – zajistí dodavatelská stavební firma. Protikorozní ochrana 

konstrukcí bude řešena ochrannými nátěry. K ukládání odpadů bude sloužit odpadní nádoba a 

budou likvidovány v rámci likvidace pevného domovního odpadu. Při dodržení projektu, 

všech souvisejících norem a správném provedení všech prací, nebude stavba vykazovat žádné 

negativní vlivy. 

 

g) Bezbariérové řešení okolí stavby 

Vstup do objektu bytového domu je řešen pomocí venkovní rampy, která bude. 

Detailní řešení a použití výrobku a materiálu bude v realizaci odpovídat ustanovením příloh 

vyhl. č. 369/2001 Sb. 

 

h) Průzkumy a měření 

Před provedením projektu byly provedeny vlastní průzkumy, fotodokumentace a 

zaměření projektantem. 

 

i) Geodetické podklady 

Katastrální mapa 1:1000, výškopisné a polohopisné zaměření. 

 

j)  Členění stavby 

SO 01 – NOVOSTAVBA OBJEKTU 

SO 02 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

SO 03 – KANALIZACE 

SO 04 – PŘÍPOJKA PLYNU 
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SO 05 – PŘÍPOJKA VODY 

SO 06 – PŘÍPOJKA NN 

 

k) Vliv stavby na okolí 

Stavební úpravy nebudou mít na okolí podstatný vliv 

 

l) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, požadavky podle zákona č. 309/2006 

Sb. včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy dané výrobcem jednotlivých 

výrobků a materiálů. V průběhu stavby budou provádět speciální pracovní úkony vyžadující 

zvláštní proškolení pouze osoby způsobilé tuto činnost vykonávat. Dále budou respektovány 

ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a na něj navazující nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 Veškeré stavební konstrukce jsou navrženy z takových materiálů, aby zatížení na 

stavbu působící nemělov průběhu výstavby a užívání za následek porušení mechanické 

odolnosti a stability objektu ani nadměrná přetvoření konstrukcí (viz statický výpočet). 

 

3. Požární bezpečnost 

 Veškeré stavební konstrukce budou provedeny ze standardních materiálů běžného 

použití a výroby. Požární bezpečnost stavby byla posouzena požárním specialistou a výsledky 

hodnocení jsou přiloženy v příloze č. 1 Souhrnné technické zprávy 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 Stavba a její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou 

použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Vzrostlé stromy a keře nebudou 

káceny. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 

odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat 

povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě 

předat odborné firmě k likvidaci. 
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Zásady pro nakládání s odpady 

Při provozu je nutné: 

 • minimalizovat vznikání odpadů, 

 • separovat jednotlivé druhy odpadů, 

 • uplatňovat zásady maximální recyklace, 

 • minimalizovat odpady k přímému skládkování. 

 

Kategorizace odpadů                    

Stavební a demoliční odpady – předpokládané množství a způsob nakládání: 

                       (t/rok)  kategorie odpadu     

17 01 01 Beton                      1,0t         O  

17 02 01 Dřevo                      3,5t         O  

17 02 02 Sklo                      0,5t         O  

17 02 03 Plasty                      0,2t         O  

17 04 05 Železo a ocel                1,0t         O  

17 09 04 Směsné stavební a  

    demoliční odpady  

 

Odpady vzniklé provozem 

                                 (t/rok)  kategorie odpadu nakládání s 

           odpadem 

20 01 21*  Zářivky     0,01t  N   OZO  

20 03 01 Směsný komunální odpad    0,8t         O 

 

5. Bezpečnost při užívání 

 Stavební úpravy bezpečnost při užívání negativně neovlivní. Provede se provizorní 

oplocení staveniště. Bezpečnost nebude ohrožena 

 

6. Ochrana proti hluku  

 Hluk z blízké komunikace bude dostatečně eliminován novými okny se standardní 

zvukovou izolací. 
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7. Úspora energie a ochrana tepla 

 Tepelné izolace budou splňovat požadavky vyhlášky č. 151/2001 Sb. Vnější obálka 

objektu bude splňovat požadavky novely normy ČSN 73 0540-2(8) a měrnou energetickou 

spotřebou dle vyhlášky č. 291/2001 Sb. 

 

8. Bezbariérové řešení stavby  

 Vzhledem k charakteru stavby je stavba řešena jako bezbariérová. Přístup do objektu 

je řešen pomocí vstupní rampy provedené ze zámkové dlažby ve sklonu maximálně 3,75%. 

Detailní řešení a použití výrobku a materiálu bude v realizaci odpovídat ustanovením příloh 

vyhl. č. 369/2001 Sb. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy  

 V dané lokalitě nevznikají zásadnější vnější vlivy omezující řešenou stavbu. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

Provede se provizorní oplocení staveniště.  

 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Splaškové odpadní vody budou z objektu odváděny novou kanalizační přípojkou DN 

150 do stávající kanalizace v ulici Jana Žižky v majetku SmVak a.s. Dešťové vody budou 

zaústěny do veřejné kanalizace. 

 

b) Zásobování vodou 

Stavba bude zásobována pitnou vodou ze stávajícího vodovodního řadu v ulici Jana 

Žižky v majetku SmVak a.s. pomocí nově zhotovené vodovodní přípojky DN 90 PE, hlavní 

fakturační vodoměr bude umístěn ve vodoměrné šachtě v 1. PP v technické místnosti, každý 

byt a každý nebytový prostor bude vybaven podružným měřením spotřeby studené a teplé 

vody.  

 

c) Zásobování energiemi 

 Stavba bude napojena na stávající podzemní vedení NN novou elektropřípojkou. Ta 

bude ukončena v rozpojovací a přípojkové skříni osazené v obvodové zdi domu. Ve vstupní 
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části domu bude osazen elektroměrový rozvaděč. Každý byt a každý nebytový prostor bude 

mít vlastní elektroměr. Samostatný elektroměr bude též pro společné prostory domu. 

 

d) Řešení dopravy 

 Pro přístup k objektu bude vybudován chodník ze zámkové dlažby napojený na 

stávající pěší komunikaci. Na pozemku je dále situováno 6 parkovacích stání. 

e) Povrchové úpravy okolí stavby 

 Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby do šterkového podloží.  

 

f) Elektronické komunikace 

 Připojení na elektronické komunikace není součástí této PD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Havířově dne 3.5. 2010     Vypracoval: Machálek Daniel 
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1. Charakteristika staveniště 

 Objekt je situován na stavební parcele č. 649/3 o celkové výměřě 3248m2, která je 

umístěna v katastrálním území Karviná. Vjezd na pozemek je z místní komunikace ulice Jana 

Žižky (asfaltová komunikace šíře 6m). Staveništěm objektu je venkovní prostor po celém 

obvodu, který v nezbytném rozsahu slouží pro zařízení staveniště a pracovní prostor, tento 

prostor bude ohraničen mobilním oplocením. Charakter stavby nevyžaduje zřízení 

samostatného staveništního parkoviště ani nových příjezdů a přístupů. Budou využity stávající 

zpevněné a upravené zelené plochy a přístupové komunikace. Materiál bude dopravován po 

místních komunikacích, pro dopravu materiálů na stavbu je možné použít běžné dopravní 

prostředky, přepravující stavební materiál. 

 

2. Inženýrské sítě a jiné zařízení 

 Nebudou dotčeny. 

 

3. Napojení staveniště na energie 

 Investor umožní dodavateli stavebních prací napojit se na staveništní přípojky vody a 

elektrického proudu. Úhrada se bude účtovat na základě samostatné dohody, která bude 

součástí zápisu o převzetí staveniště 

 

4. Bezpečnost a ochrana zdraví 

 Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č. 

362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při prácí na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ZBOZP) a NV č. 591/2006 o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zvýšenou 

pozornost je třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou hloubkou. 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou dále 

povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených 

předpisů. Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaných osob. 

 

5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

 Uspořádání staveniště bude řešeno dle platných bezpečnostních předpisů, norem, 

vyhlášek a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území. 
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6. Zařízení staveniště 

 Pro zařízení staveniště budou použity provizorní dočasné objekty – stavební buňky, 

uzamykatelné sklady a kontejnery na stavební suť. Část materiálu je na staveništi skladována 

na vyhrazené ploše na paletách, které budou umístěny na vyhrazené zpevněné a odvodněné 

ploše. Tento materiál bude na staveništi skladován kratkodobě a chráněn před povětrnostními 

vlivy. 

 

7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

 Použité stavby zařízení staveniště budou typové staveništní buňky nevyžadující 

základy (nebudou pevně spojeny se zemí). Po ukončení výstavby budou buňky odvezeny. 

Uvedené stavby zařízení staveniště umístěné na staveništi v areálu investora nevyžadují 

stavební povolení ani ohlášení. 

 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 Na stavbě musí pracovat jen pracovníci vyučeni nebo zaučeni v daném oboru a musí 

být vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a prostředky, za které odpovídá dodavatel. 

Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů a pravidelně 

proškolováni. Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími 

osobami. Je třeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při pohybu staveništních 

mechanismů, překládání materiálu apod. Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických 

zařízení je potřeba v průběhu výstavby dodržovat základní požadavky dle zákona č. 362/2005 

Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky dále zákona č. 309/2006 Sb. 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 

Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

 

9. Vliv stavby na životní prostředí 

 Při realizaci stavby může dojít k ovlivnění životního prostředí nejbližšího okolí 

staveniště. Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování 

vlastníků a uživatelů okolních pozemků a staveb hlukem, otřesy, prachem, exhalacemi a 

oslňováním nad přístupnou mez Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby 

respektovat NV č. 502/2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve 

znění pozdějších předpisů. Sousední objekty se nacházejí v bezpečné vzdálenosti tak, že 
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nebudou stavební činností ohrožovány. S odpady, které vzniknou při stavbě, bude nakládáno 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a předpisy souvisejícími. Při realizaci 

stavby je nutné respektovat podmínky stanovené orgány státní správy (omezení uvedená 

v územním rozhodnutí o umístění stavby a ve stavebním povolení). Stavba ani její provoz 

nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

 

10. Orientační lhůta výstavby 

 Lhůta výstavby je 7 měsíců. Termín zahájení a ukončení stavby bude ukončen 

investorem dle finančních možností a data vydání stavebního povolení. Po vyklizení 

staveniště je dodavatel povinen staveniště upravit tak, jak mu ukládá smlouva a projektová 

dokumentace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Havířově dne 3.5. 2010     Vypracoval: Machálek Daniel 
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a) Účel a popis objektu 

 Objekt je situován na stavební parcele č. 649/3, která je umístěna v katastrálním území 

Karviná. Parcela je ve vlastnictví statutárního města Havířov. Vjezd na pozemek je z místní 

komunikace (asfaltová komunikace šíře 6m) na ulici Jana Žižky. Parcela je situována 

v rovinatém území. Pozemek je zatravněn. Základová půda je tvořena písčitojílovými hlínami 

pevné konzistence. V území nebylo zjištěno pronikání radonu. V rámci geologického 

průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Pozemek nebude oplocen. 

 

b) Architektonické, funk ční, dispoziční a urbanistické řešení 

Urbanistické řešení 

 Novostavba bytového domu je situována v obytné zoně ve městě Havířov. Dotyčná 

lokalita má charakter nezastavěné parcely, v blízkém okolí se nachází zástavba bytovými 

domy. Poloha budovy je určena regulační uliční čarou. Podélná osa objektu je kolmá k ose 

komunikace (ul. Jana Žižky). Vjezd na pozemek navazuje na 6 stání pro osobní auta. Pěší 

vstup je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. Objekt splňuje závazné pokyny 

zadané regulačním plánem. Území je vybaveno veřejnými inženýrskými sítěmi a je 

zpřístupněno místní obslužnou komunikací. Nezastavěná část pozemku bude upravena, 

předpokládá se zatravnění a výsadba dřevin. Pozemek nebude oplocen. 

Architektonické a dispoziční řešení 

 Půdorys objektu obytného domu má přibližně obdélníkový půdorys o základních 

rozměrech 25,26 x 12,13m. Budova je navržena jako částečně podsklepený třípodlažní objekt. 

Objekt bude zastřešen plochou střechou. Sklon střešních ploch je do 3°. Objemová kompozice 

a architektonické ztvárnění exteriéru odpovídá účelu a dispozičními uspořádání interiéru. 

Materiály venkovních povrchů a jejich barevné odstíny budou sladěny dle požadavku 

investora v souladu s celkovým vzhledem díla a podmínkami stanovenými územním 

rozhodnutím o umístění stavby. 

 

c) Orientační údaje o stavbě 

Rozměr objektu:   25,26 x 12,13m   

Zastavěná plocha celkem:  298m2 

Obestavěný prostor:   3070m3 

Obytná plocha:   550m2 

 Užitná plocha    198m2 
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d) Technické a konstrukční řešení 

 Objekt je zděný (konstrukční systém POROTHERM), střecha plochá, stropy jsou z 

keramobetonových nosníků POROTHERM a keramických stropních vložek MIAKO. 

Schodiště železobetonové monolitické přímé tříramenné s povrchovou úpravou litým teracem, 

příčky jsou zděné z cihelných bloků POROTHERM. Materiály a technologie použité při 

realizaci mají příslušné atesty, které budou doloženy ke kolaudaci stavby. 

 

 d1)  Příprava území a zemní práce 

 Před zahájením výkopů bude v rozsahu cca 90% pozemku sejmuta ornice mocnost 

0,3m, která bude deponována na oddělené skládce, tak, že ji bude možno využít k následným 

rekultivacím. Území s ponechanou ornicí, bude chráněno dočasným oplocením. Před 

zahájením výkopových prací je nutno vyznačit nebo provést sondy na polohu stávajících 

podzemních inženýrských sítí. Hlavní výkopová jáma je svahována (max. spád 1:1), výkopy 

rýh jsou svislé nepažené do hloubky 1,2m. Zemina bude z části deponována v blízkosti stavby 

(na zásypy), přebytek bude odvezen na skládku. Na hutněné zásypy (podél suterénní stěny v 

nepodsklepené části objektu) bude dovezen netříděný štěrkopísek. Protože písčitojílovité 

hlíny v rozsahu výkopů jsou namrzavé, je nutno chránit otevřené výkopy v zimním období 

proti promrznutí zeminy. 

 

 d2)  Základové konstrukce 

 Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého 

betonu - C16/20. Do základů budou vloženy zemnící pásky (viz hromosvod). V 

nepodsklepené části je minimální hloubka základové spáry 1,2m od upraveného terénu. 

Podkladní betony (C16/20 tloušťky 100mm) jsou navrženy na hutněný štěrkopískový podsyp 

v tl. 100 mm.  

 

 d3)  Svislé nosné konstrukce 

 Obvodové stěny zděné z cihelných bloků POROTHERM 44 P+D na tepelně izolační 

maltu POROTHERM TM (součástí systému jsou doplňkové cihly poloviční, koncové a 

rohové). U okenních a dveřních otvorů budou na ostění použity doplňkové tvarovky 

Porotherm s drážkou pro vlepení pruhu tepelné izolace XPS tl. 30mm pro přerušení tepelného 

mostu. Vnitřní nosné stěny budou provedeny z cihel POROTHERM 30 P+D P10 na M5. 

Nadpraží otvorů v nosných stěnách budou vytvořena z POROTHERM 7. 
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d4)  Příčky 

 Příčky budou vyzděny z cihelných bloků POROTHERM 11,5 P+D P10 na M5.  

 

d5)  Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce tl. 250 mm bude provedena ze keramobetonových nosníků 

POROTHERM POT 160x175 a keramických stropních vložek MIAKO 19/50 PTH a MIAKO 

19/62,5 PTH, v místě ztužujících a nosných trámců navrženy doplňkové vložky Miako 8/50. 

Zmonolitnění stropní konstrukce bude provedeno betonem C16/20. V úrovni stropní 

konstrukce bude objekt ztužen železobetonovými věnci (výztuž 4 Ø20, třmínky Ø6 po cca 

200mm) výšky 250mm (po obvodu s věncovou POROTHERM VT 8 s vloženou tepelně 

izolační deskou EPS tl. 80mm). Upozornění: dodržovat závazné podmínky pro montáž viz 

Wienerberger – podklad pro navrhování z roku 2008. 

 

d6)  Překlady 

 Výplňové otvory jsou překryty originálními překlady POROTHERM 7, respektive 

plochými překlady PORROTHERM 11,5 (viz. Specifikace překladů). Pro zamezení tepelného 

mostu jsou překlady doplněny tepelnou izolací. 

 

d7)  Schodiště 

 Vertikální komunikace v objektu je řešena přímým tříramenným schodištěm. Nosná 

konstrukce stupňů je ze železobetonové monolitické desky tloušťky 200mm, stupně jsou 

nabetonovány s povrchovou úpravou litým teracem. Zábradlí je nerezové tyčové s dřevěným 

madlem. 

 

d8)  Střecha 

 Objekt bude zastřešen plochou jednoplášťovou střechou kombinovanou s inverzní 

střechou a parotěsnící vrstvou, max. sklon střešních ploch je do 3°. Nosnou konstrukci střechy 

tvoří zastropení posledního podlaží, nad kterým bude provedena vrstva tepelná izolace EPS 

100S Stabil tl. 80mm, spádová vrstva ze spádových klínů Polydek EPS 100 TOP 

s nakašírovaným asfaltovým SBS pásem tl. 3,5mm a hydroizolační vrstvou z plnoplošně 

natavených modifikovaných asfaltových pásů Elastek tl 4,4mm chráněných tepelnou izolací 

XPS Styrodur a vrstvou kačírku frakce 16/32. Oplechování atiky a lemování bude provedeno 

z titanzinkového plechu tl. 0,7mm. 
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d9)  Komín 

 V objektu je umístěno jedno komínové těleso typu SCHIEDEL ABS 18L – 

jednoprůduchové s větrací šachtou, které slouží k odvodu spalin z kotle. Vytápění objektu je 

navrženo turbokotlem v místnosti č. S04. Přívod vzduchu je zajištěn projektem VZT. Odvod 

spalin je součástí projektu ÚT. V nadstřešní části bude komínové těleso opatřeno 

prefabrikovaným komínovým opláštěním fy Schiedel. 

 

d10)  Omítky 

 a) vnitřní – zdiva a stropy Porotherm: omítka vápenocementová jádrová tl. 15 mm a 

vápenocementová štuková tl. 2mm 

 b) vnější skladba vrstev: cementový postřik + tepelně izolační omítka Porotherm TO 

tl. 20 mm + uzavírací štuková vápenocementová omítka Porotherm univerzal tloušťky 

minimálně 5mm + penetrace pod omítku + tenkovrstvá silikátová omítka. Omítka ukončena 

na kótě +0,150. 

 c) sokl: lepicí a stěrková hmota + extrudovaný polystyrén XPS tl. 80mm + armovací 

tkanina ze skelných vláken (perlinka) + lepicí a stěrková hmota + lepidlo Knauf + obklad 

Magicrete TVD 

 

d11)  Obklady 

 V místnostech hygienického zařízení a v kuchyni navrženy keramické obklady 

(poloha, velikost obkladaček a rozsah viz výkresy podlaží a legendy místností). Přesné určení 

barevného řešení a typu obkladu bude určeno architektem v průběhu realizace stavby. 

 

d12)  Podlahy 

 Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. 

Jednotlivé nášlapné povrchy podlah jsou uvedeny v tabulce místností (viz půdorysy podlaží). 

U všech podlah (v celé tloušťce podlahy) je po obvodu stěn izolační pásek tl. 10mm. Dilatační 

spáry v betonových mazaninách jsou v maximálních úsecích 3x3m (na vazbu). Před 

provedením podlah je nutno osadit navržené instalace dle projektu jednotlivých profesí. 

Přesná barevná a materiálová specifikace dřevěné plovoucí podlahy a dlažby bude upřesněna 

při realizaci s architektem interiérů. 
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d13) Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 

 Okna a dveře dřevěné v profilaci z Euro profilů 68 s hotovou povrchovou úpravou, 

zasklena izolačním dvojsklem s teplým rámečkem (součinitel prostupu tepla okna Uw = 1,2 

W.m-2.K-1), zhotovené na zakázku v požadovaných tvarech a rozměrech. Součásti dodávky 

oken jsou i vnitřní parapety z laminované DTD desky, venkovní ze slitiny hliníku. 

Specifikace oken viz. specifikace truhlářských výrobků. Všechny výplně otvorů budou 

opatřeny kováním (případně bezpečnostními zámky) odolnými proti nežádoucímu vniknutí. 

Vnější vstupní dveře budou provedením (materiálem a barvou) přizpůsobeny vzhledu oken. 

Vnitřní dveře budou dřevěné hladké dýhované do ocelových zárubní, povrch dýha dub. 

Přesné rozměry otvorů se zaměří přímo na místě stavby! Připojovací spáry mezi obvodovým 

pláštěm a rámy nově osazovaných výplní se utěsní PUR pěnou a následně interiérovým a 

exteriérovým těsněním. V exteriéru (na vnější straně okna) se osadí v připojovací spáře 

hydroizolační páska, v interiéru (na vnitřní straně okna) pak vzduchotěsná a parobrzdicí fólie. 

 

d14) Klempířské výrobky 

 Klempířské výrobky budou provedeny ze slitiny hliníku tloušťky 0,7mm. Jedná se o 

oplechování parapetů a střechy, prostupů vystupujících nad střechu. 

 

d15)  Hydroizolace, parozábrany, geotextílie 

 a) Izolace proti zemní vlhkosti: asfaltový modifikovaný pás Glastek 40 special (tl. 4 

mm) nataven bodově na podklad s 2x penetračním nátěrem, izolace vytažena nad upravený 

terén minimálně 300mm, spoje viz vzorové detaily hydroizolací. 

 b) Hydroizolace podlah – koupelna, WC: hydroizolační elastická stěrka s izolační 

rohoží (podél stěn vytažení izolace min. 200mm na stěny) a koutovým dilatačním profilem. 

Separační vrstva PE fólie mezi betonovou mazaninou a tepelnou – zvukovou izolací podlah. 

 

d16)  Tepelné a zvukové izolace 

 Tepelné a zvukově izolační vrstvy jsou součástí skladeb stěnových, střešních, 

stropních a podlahových konstrukcí. Jsou navrženy z desek z minerálních vláken 

v tloušťkách, které zaručují požadovaný zvukový útlum a požadovaný tepelný odpor 

konstrukce. Izolace podlah je provedena z polotuhé desky z kamenné vlny (minerální plsti) 

Rockwool Steprock ND v tl. 80 a 100mm (viz. skladba konstrukce). Desky EPS tl. 80mm 

mezi překlady Porotherm 7, desky EPS o celkové tl. 80mm mezi věncovkou porotherm VT8 a 

žb věncem. Vlepené pruhy XPS tl. 30 mm do drážky Porotherm tvarovek v ostění otvorů 
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obvodové stěny. Vnější líc vnějších základu zateplen extrudovaným polystyrénem XPS tl. 80 

mm až po úroveň 2 vrstvy cihelného zdiva. Ochrana hydroizolace podsklaepené části 

provedena pomocí XPS tl. 80mm natavené k podkladu. 

 

d16)  Malby a nátěry  

 Vnitřní malby stěn a stropů provedeny 2x HET Klasik. Odstín bude určen architektem 

interiérů. 

 

d17)  Větrání místností 

 Je navrženo přirozeně – okny (v každé místnosti je okno s nastavitelnou ventilační 

štěrbinou) a vzduchotechnikou – viz projekt VZT. Poloha větracích mřížek bude upřesněna po 

konzultaci s architektem interiérů. 

 

d18)  Venkovní úpravy 

 Podél objektu (mimo přilehlé komunikace) je navržen okapový chodník z plošné 

betonové dlažby 500x500x50mm šíře 500mm s betonovým obrubníkem. Přístupový chodník 

je vydlážděn zámkovou betonovou dlažbou tloušťky 80mm uloženou do kamenné drtě frakce 

4-8 mm tloušťky 40 mm napojený na stávající pěší komunikaci. Podkladem pak bude 

zhutněná štěrkodrť. Chodník je lemován chodníkovým obrubníkem 100x100x250mm. 

 

d19)  Řešení protipožární ochrany 

 Dodavatel stavebně montážních prací (případně stavebník) je povinen zabezpečit 

objekty a zařízení na staveništi z hlediska požární ochrany dosud nepřevzatých staveb. Během 

výstavby je dodavatel (případně stavebník) povinen dodržovat veškeré požárně bezpečnostní 

opatření na jednotlivých pracovních úsecích, zejména tam, kde hrozí zvýšené požární 

nebezpečí (svařování, práce s otevřeným ohněm apod.). Zvýšenou pozornost je třeba věnovat 

skladování hořlavých látek a pracovištím s otevřeným topeništěm. Za vybavení stavby 

hasebními prostředky (přenosnými hasicími přístroji) zodpovídá dodavatel (případně 

stavebník). Pracovníci na stavbě budou seznámeni s jejich umístěním a poučeni o zacházení 

s nimi. Stavba bude vybavena příslušnými výstražnými tabulkami, viditelným označením 

hlavního uzávěru vody a hlavního vypínače elektrického proudu. Na stavbě bude trvale 

přístupný telefon (např. mobilní) pro přivolání pomoci. 
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e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

 Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka 

objektu bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 a měrnou energetickou spotřeby dle 

Vyhlášky č. 291/2001. 

 

f) Způsob založení objektu 

 Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky 

zakládání jednoduché a nenáročné. Základová půda v úrovni základové spáry byla 

klasifikována předběžně třídou F2-CG (jíl štěrkovitý, konzistence tuhá až pevná). Úroveň 

hladiny podzemní vody neovlivní zakládaní objektu. Předpokládané geologické a 

hydrogeologické poměry je nutné ověřit na staveništi po odkrytí základové spáry při 

provádění zemních prací. Měřením objemové aktivity radonu v půdním vzduchu dne 01.04. 

2010 bylo prokázáno, že pozemek se nachází v kategorii nízkého radonového indexu a stavba 

vyžaduje realizaci přiměřených radonových opatření. Objekt je založen na základových 

pásech z prostého betonu - C16/20. Do základů budou vloženy zemnící pásky (viz 

hromosvod). V nepodsklepené části je minimální hloubka základové spáry 1,2m od 

upraveného terénu. Podkladní betony (C16/20 tloušťky 100mm) jsou navrženy na hutněný 

štěrkopískový podsyp v tl. 100mm. 

 

g) Vliv stavby na životní prostředí 

 Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou 

použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Vzrostlé stromy a keře nebudou 

káceny. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 

odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat 

povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě 

předat odborné firmě k likvidaci. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 

17 – stavební a demoliční odpady (dle vyhlášky č. 381/2001 Katalog odpadů a seznam 

nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů). 

 

Zásady pro nakládání s odpady 

Při provozu je nutné: 

 • minimalizovat vznikání odpadů, 

 • separovat jednotlivé druhy odpadů, 
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 • uplatňovat zásady maximální recyklace, 

 • minimalizovat odpady k přímému skládkování. 

 

Kategorizace odpadů                    

Stavební a demoliční odpady – předpokládané množství a způsob nakládání: 

                       (t/rok)  kategorie odpadu     

17 01 01 Beton                      1,0t         O  

17 02 01 Dřevo                      3,5t         O  

17 02 02 Sklo                      0,5t         O  

17 02 03 Plasty                      0,2t         O  

17 04 05 Železo a ocel                1,0t         O  

17 09 04 Směsné stavební a  

    demoliční odpady  

 

Odpady vzniklé provozem 

                                 (t/rok)  kategorie odpadu nakládání s 

           odpadem 

20 01 21*  Zářivky     0,01t  N   OZO  

20 03 01 Směsný komunální odpad    0,8t         O 

 

h) Dopravní řešení 

 Pro přístup k objektu bude vybudován chodník ze zámkové dlažby napojený na 

stávající pěší komunikaci. Na pozemku je dále situováno 6 parkovacích stání. 

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 Zůstávají stávající a nemění se. 

 

j)  Obecné požadavky na výstavbu 

 Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č. 

362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při prácí na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ZBOZP) a NV č. 591/2006 o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zvýšenou 

pozornost je třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou hloubkou. 
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Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou dále 

povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených 

předpisů. Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaných osob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Havířově dne 3.5. 2010     Vypracoval: Machálek Daniel 
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TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO PROCES ZDĚNÍ 
 

1. Obecné informace 

Technologický předpis řeší zdění svislých konstrukcí objektu bytového domu o čtyřech 

patrech. Jedná se o samostatně stojící dům přibližně obdélníkového půdorysu, částečně 

podsklepený, o třech nadzemních podlažích a jednom podzemním podlaží. K budově vede 

přístupová cesta napojená z místní komunikace. Konstrukční výška podlaží je 3,0m. 

Konstrukční systém objektu bude proveden z keramických cihelných bloků systému 

POROTHEM. Obvodové zdivo bude tvořeno z cihelných bloků POROTHERM 44 P+D, 

vnitřní nosné zdivo bude tvořeno z cihelných bloků POROTHERM 30 P+D, příčkové zdivo 

bude tvořeno z cihelných bloků POROTHERM 11,5 P+D, jednotlivé cihelné bloky jsou 

kladeny do zdící malty POROTHERM TM. 

Nadokenní a nadedveřní překlady v obvodovém a vnitřním nosném zdivu budou z 

překladů POROTHERM 7 výšky 238mm. Překlady nad otvory v příčkách jsou tvořeny 

plochými překlady POROTHERM 11,5. V obvodovém zdivu bude do překladů vkládána 

vrstva polystyrénu tloušťky 80mm po celé ploše překladu. 

 

2. Materiál, doprava a skladování 

Nosný systém tvoří cihelné bloky POROTHERM 44 P+D a POROTHERM 30 P+D. Pro 

zdění příček budou použity cihelné bloky POROTHERM 11,5 P+D. Jako zdící malta bude 

použita průmyslově vyráběná suchá maltová směs POROTHERM TM dodaná v silech, pro 

založení zdiva bude použita pytlovaná průmyslově vyráběná vápenocementová malta 

BAUMIT Zdící malta 50. Materiál bude na staveništi skladován na určených skladovacích 

plochách a musí být v manipulačním dosahu věžového jeřábu, který bude zajišťovat 

vnitrostaveništní dopravu, míchací centrum pro výrobu maltovin bude plně zařízené. Maltová 

směs POROTHERM TM a maltová směs BAUMIT Zdící malta 50 budou skladovány jako 

volně ložené v zásobníkovém silu o rozměrech 2,5x2,5m na zpevněné ploše min. 3x3m 

v dosahu rozvaděče s 380V elektrickou přípojkou a třífázovým jističem 25A a přípojky vody 

3/4" a tlakem min 3 bary. Zdící materiál bude skladován tak, aby byl chráněn proti 

povětrnostním vlivům a bylo zabráněno provlhnutí cihelných bloků. Cihelné bloky budou 

uskladněny přímo na staveništi v původním neporušeném ochranném balení na paletách o 

rozměrech 1180 x 1000mm umístěných na zpevněné a odvodněné skládce tak, že bude 

skladován pouze pro vyzdění jednoho patra. Složení materiálu z dopravního prostředku bude 
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prováděno pomocí věžového jeřábu MB 1030.11 nebo za pomocí hydraulické ruky 

nákladního auta přímo na skladovací plochu. Na staveništi budou překlady skladovány na 

nekrytých, zpevněných plochách, budou skladovány na hranolech a budou překryty igelitem, 

který bude zajištěn proti odvátí. Polystyrén bude skladován v krytém, uzamykatelném skladu. 

Vratný obalový materiál (palety) bude skladován v krytém, uzamykatelném skladu obalového 

materiálu a bude dle potřeby ze stavby odvážen, nevratný obalový materiál bude postupně 

likvidován a odvážen na skládku. 

 

Materiál:  (výkaz výměr – viz Příloha) 

 

a) Vnější nosné zdivo     Spotřeba na 1 podlaží 

materiál:  POROTHERM 44 P+D  plocha zdí:  235,3 m2 

spotřeba cihel:  16 ks/m2    počet tvárnic:  3765 ks 

spotřeba malty: 42 l/m2     počet palet:  63 

kusů na paletě: 60 ks/pal    objem malty:  9900 l/m2 

hmotnost palety: cca 1240 kg 

 

b) Vnit řní nosné zdivo     Spotřeba na 1 podlaží 

materiál:  POROTHERM 30 P+D  plocha zdí:  77,4 m2 

spotřeba cihel:  16 ks/m2    počet tvárnic:  1238 ks 

spotřeba malty: 28 l/m2     počet palet:  16 

kusů na paletě: 80 ks/pal    objem malty:  2170 l/m2 

hmotnost palety: cca 1350 kg 

 

c) Příčky       Spotřeba na 1 podlaží 

materiál:  POROTHERM 11,5 P+D  plocha zdí:  100,5 m2 

spotřeba cihel:  8 ks/m2    počet tvárnic:  805 ks 

spotřeba malty: 11 l/m2     počet palet:  9 

kusů na paletě: 100 ks/pal    objem malty:  1105 l/m2 

hmotnost palety: cca 1320 kg 

 

d) Překlady 

materiál:  POROTHERM překlad 7 

kusů na hranolu: 20 ks/hranol (přeprava na hranolech 75x75x960mm) 
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materiál:  POROTHERM překlad 11,5 

kusů na hranolu: 40 ks/hranol (přeprava na hranolech 75x75x960mm) 

 

materiál:  tepelná izolace EPS tl. 80mm 

balení:   3,75m2/balík 

potřeba:  9,1m2 

počet balení:  3 

 

tl. zdiva 

[mm] 
ozn. prvek 

délka 

[mm] 

hmotnost 

[kg/m] 

hmotnost 

prvku [kg] 
ks 

440 H1 Porotherm 7 1000 35 35 20 

440 H2 Porotherm 7 1250 35 43,75 100 

440 H3 Porotherm 7 1750 35 61,25 72 

440 H4 Porotherm 7 2250 35 78,75 5 

440 H5 Porotherm 7 3000 35 105 30 

440 H6 Porotherm 7 1500 35 52,5 15 

440 H7 Porotherm 7 1750 35 61,25 6 

440 H8 Porotherm 7 1250 35 43,75 36 

300 H9 Porotherm 7 1500 35 52,5 52 

300 H10 Porotherm 7 1750 35 61,25 4 

300 H11 Porotherm 7 2250 35 78,75 4 

300 H12 Porotherm 7 2750 35 96,25 24 

115 F1 Porotherm11,5 1000 20 20,0 24 

115 F2 Porotherm 11,5 1250 20 25,0 31 

 

e) Malta 

materiál:  POROTHERM TM 

kusů:   1x silo 

vydatnost:  cca 1000 kg = 2000 l 

 

materiál:  BAUMIT Zdící malta 50 (zakládací malta) 

kusů:   1x silo 

vydatnost:  cca 1000 kg = 2000 l 
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Doprava: 

� nákladní vůz Tatra 815 PR 3 208 - doplněný hydraulickou rukou HR 210kNm  

� nákladní vůz Avia A 31,1 A - doplněný hydraulickou rukou HR 3 001 

� pojízdný věžový jeřáb MB 1030.11 + kolejnice jeřábové dráhy typu T 150 

 

3. Pracovní podmínky, připravenost 

Staveniště bude zařízené podle projektu „Zařízení staveniště“, bude již obsahovat všechny 

uvedené položky včetně rozvodů a napojení inženýrských sítí pro potřeby staveniště kromě 

stavebního výtahu, který bude postaven těsně před prováděním stropních konstrukcí. 

Staveniště bude oploceno, staveništní komunikace bude tvořena betonovými silničními 

panely IZD 300/100/15 JP. Skládky materiálů budou umístěny v prostoru staveniště a budou 

vyvýšené nad okolní terén, zpevněny a odvodněny. Na staveništi budou umístěny dvě 

stavební buňky pro stavbyvedoucího, dvě stavební buňky pro administrativu a dozor, dvě 

stavební buňky pro vrátnice, tři stavební buňky pro potřeby pracovníků a dva uzamykatelné 

sklady včetně přístřešku na ochranu materiálu před povětrnostními vlivy a sklad obalového 

materiálu. Prostor staveniště bude osvětlen pomocí prostředků prováděcí firmy, rozvod 

elektrické energie bude zabezpečen pomocí rozvodné skříně, která bude napojena na 

přivedené elektrické vedení z místní sítě. Rozvod vody bude napojen na veřejnou vodovodní 

síť a kanalizace pomocí kanalizační přípojky na uliční kanalizační řád. 

Zahájení stavebních prací předpokládá již provedené základové konstrukce, práce nesmí 

být započaty dříve, než dosáhnou základové konstrukce dostatečné pevnosti, tvrdosti a 

únosnosti, dále provedené veškeré ležaté rozvody pod základovou deskou včetně vyvedených 

napojení na svislé vedení a provedené hydroizolace pod svislými konstrukcemi, které budou 

popsány v předpise zaměřeném na tento materiál (nutná kontrola proti vzlínání vody a zemní 

vlhkosti). Při postupu zdění ve vyšším podlaží musí stropní konstrukce vykazovat potřebnou 

únosnost. 

Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s platnými normami a požadavky 

investora. Všichni pracovníci, kteří mají přístup na staveniště, musí být proškoleni z BOZP. 

Stavební práce budou prováděny pouze osobami kvalifikovanými v daném odvětví a budou 

podrobeni instruktáži o provádění. Na provádění stavebních prací bude osobně dohlížet 

stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr, který bude kontrolovat kvalitu dodaného materiálu, 

prostavěné kubatury a dodržení technologického postupu. Každý den se provede zápis do 

stavebního deníku o stavu prací a spotřebě materiálu. Jednotlivé pracovní činnosti budou 
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prováděny za příznivých klimatických podmínek, veškeré mokré procesy se musí provádět při 

teplotě venkovního prostředí nad +5 °C. 

 

4. Pracovní podmínky a základní opatření při zdění za nízkých teplot 

Zděním za nízkých teplot se rozumí zdění v prostředí s průměrnou denní teplotou nižší 

než +5 °C nebo poklesu teploty pod 0 °C. Při zdění za nízkých teplot se sleduje teplota 

prostředí, malty, zdících prvků a povrchu zdiva. 

 

Teploty při zdění 

• je-li teplota vzduchu +5 °C 

k výrobě malty přednostně použijeme mletého vápna max. 3 měsíce starého a vodu 

ohříváme na +60 °C, použijeme maltu cementovou případně vápeno-cementovou 

v množství zpracovatelném do 15 minut a hotové zdivo poté musíme ohřívat (zdivo je 

zakryto PE fólií nebo geotextilií a do konstrukce vpouštíme teplý vzduch) 

• je-li teplota vzduchu 0 °C 

musíme ohřívat záměsovou vodu do malty (+30 ºC), je nutno používat malty s 

pevností o stupeň vyšší, použít přísady a příměsi ovlivňující vlastnosti malty -  použití 

těchto přísad je nutno konzultovat s výrobci suchých maltových směsí nebo dodávky 

již takto upravených malt s nimi dohodnout 

• je-li teplota vzduchu -5 °C 

ohříváme i drobné kamenivo (max. +60 °C) pro výrobu malty, prodloužit dobu mísení 

na dvojnásobek než za normálních teplot, teplota malty před použitím nesmí klesnout 

pod +15 °C 

• zdění za teplot nižších než -5 °C je zakázáno 

 

Základní opatření při zdění za nízkých teplot 

• cihly určené ke zdění musí být dokonale suché a umístěny na paletách kryté fólií v 

chráněném přístěnku a musí se temperovat 

• zdící malta musí být uskladněna v suchu do teploty -5 ºC 

• povrch podkladu, na kterém se provádí zdění, musí mít teplotu min. +10 °C 

• pracuje se na menších pracovních úsecích 

• zdění musí být prováděno bez přerušení, malta se nanáší v menších záběrech, zdící 

prvky se nevlhčí 

• pro výrobu malty je zakázáno používat zmrzlé kamenivo 
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• čerstvě vyzděné úseky je třeba ochránit před povětrnostními vlivy (deštěm, sněhem 

atd.) nepromokavou fólií a teplota nesmí po dobu 14 dnů klesnout pod -5 ºC 

• po ukončení zdění musíme konstrukci zakrýt vhodnými prostředky (TI materiál), 

dokud krychelná pevnost malty nedosáhne 50% krychelné pevnosti odpovídající 

značce malty (provede se zkouška) 

• při pokračování v práci musíme zdivo očistit od sněhu nebo námrazy, nepoužívat 

rozmrazovacích solí 

• na zamrzlém nebo jinak znehodnoceném zdivu se nesmí vyzdívat - části, které byly 

takto narušené, je třeba vyměnit a opravit  

• min. 3x denně kontrolujeme teplotu vzduchu a min. 1x denně kontrolujeme teplotu 

konstrukce, naměřenou teplotu i čas měření (při začátku zdění, během i na konci dne) 

zaznamenáme do stavebního deníku 

• ohřívání konstrukce se musí provádět min. 2 dny a max. týden 

 

5. Převzetí staveniště 

Zdění bude provádět stejná firma, která prováděla základy a zemní práce. Důležitá je 

kontrola pouze těch konstrukcí, které budou zakryté, zvláště dostačující pevnost základové 

desky a kontrola její kvality, kterou provede stavbyvedoucí ve spolupráci se stavebním 

dozorem (osoba pověřená investorem). V případě, že vše bude dle požadavků, může 

proběhnout předání staveniště. Toto předání bude zapsáno ve stavebním deníku.  

 

6. Personální obsazení 

Pracovníci provádějící odborné činnosti, musí mít platná osvědčení o způsobilosti profese. 

Všichni zaměstnanci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi a o 

ochraně životního prostředí. Na provádění zděných konstrukcí bude osobně dohlížet 

stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr, který bude kontrolovat dodávku materiálu, jeho 

kvalitu a množství dle dodacího listu, prostavěné kubatury a dodržení technologického 

postupu. Každý den bude proveden záznam o stavu prací do stavebního deníku. 

Vedoucí čety zodpovídá za organizaci práce uvnitř čety a za kvalitu provedené práce, 

která musí odpovídat projektu a technologickému předpisu zdění. 

Zedník provádí vyzdívání, vyrovnávání a zakládání zdiva a osazuje také nadokenní a 

nadedveřní překlady. 

Pomocník zedníka zabezpečuje přísun potřebných materiálů, nanáší a rozprostírá maltu na 

ložnou plochu zdiva, podává tvarovky zedníkovi a připravuje lešení pro zdění druhé výšky. 
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Pomocník pro výrobu malty musí ovládat základní receptury složení jednotlivých směsí. 

Připravuje maltu pro zdění. 

Jeřábník je zodpovědný za provoz a běžnou údržbu jeřábu a také za způsob dopravy a 

ukládání všech břemen. Jeho odborná kvalifikace musí být doložena jeřábnickým průkazem. 

 

 Složení pracovní čety: 

  vedoucí čety    1 

  zedníci    4 

  pomocníci zedníků   5  

  výroba malty    2 

  jeřábník    1     

  celkem    13 

 

7. Stroje a pracovní pomůcky 

� 1x kontinuální míchačka M-tec D30 (výkon cca 35 - 50 l/min) 

� 1x stavební výtah NOV 1000 D (nosnost 1000kg) 

� 1x okružní elektrická pila 

� 4x kolečko 

� 3x lopata 

� 4x zednická lžíce, 4x zednická naběračka, 4x kladivo, 4x gumová palička 

� 1x nivelační přístroj 

� 2x olovnice, 2x vodováha (délky 0,5 a 1,5m) 

� sada HAKI lešení + podlážky 

� provázek, hřebíky, kleště, dřevěné klínky, drát, pila 

� osobní ochranné pomůcky 

� 1x věžový jeřáb MB 1030.11 

 

8. Pracovní postup 

Práce budou započaty ihned po předání staveniště. Zdění bude prováděno podle 

projektové dokumentace v těchto krocích: 

� vytýčení podle prováděcích výkresů a vyměření rohů nosných zdí, okenních a 

dveřních otvorů a prostupů, provede se kontrola těchto bodů 

� vyzdění první pracovní výšky 

� založení rohů zkušeným zedníkem (mistrem) 
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� rohové cihly se spojí zednickou šňůrou vedenou z vnější strany zdiva 

� nanesení cca 12mm tlusté vápenocementové malty BAUMIT Zdící malta 50 do ložné 

spáry na podklad ve stejné šířce jako je tloušťka stěny (maltuje se pouze ložná spára, 

styčné spáry se spojují na péro a drážku), do čerstvé malty se pokládá cihla po cihle 

podél šňůry těsně vedle sebe tak, aby se vzájemně dotýkaly, poloha cihel se kontroluje 

podle vodováhy a latě a koriguje se pomocí gumové paličky 

� další vrstvy cihel se kladou obdobným způsobem do maltové směsi POROTHERM 

TM, malta v ložné spáře musí být nanesená až k oběma lícům stěny, ale nesmí 

přesahovat přes hrany cihel a proto se přebytečná maltu vytékající z ložné spáry po 

položení cihel stáhne zednickou lžící (kapsy ve svislých spárách u cihel se zcela 

vyplní maltou) 

� vzdálenost svislých spár mezi sousedními vrstvami je ve směru délky 125mm, čímž 

dochází k provázaní svislých styčných spár 

� vnitřní nosné zdivo se zavazuje do zdiva obvodového a v dalších vrstvách se převazuje 

dle podkladů výrobce 

� kontrolu jednotné výšky vrstev zdiva pomocí latě a kontrolu svislosti zdiva pomocí 

vodováhy nebo olovnice 

� po vyzdění do výšky parapetu se osadí cihly ostění a mezi nimi se pak dozdívá zdivo 

� po překročení první zdící výšky se postaví pracovní lešení do výšky 1,2m (šířka lešení 

bude minimálně 1,5m) 

� pokračuje se ve vyzdění druhé výšky, v případě, že délka vyzdívané stěny není v 

modulu 250mm nebo v šikmých rozích, je nezbytné cihly řezat 

� nad vynechanými otvory (dveřními, okenními) se provede se osazení překladů 

v úrovni 2,5m u okenních otvorů a v úrovni 2,25 m u vstupu do objektu do lože z 

cementové malty 

� mezi překlady obvodových stěn se umístí izolace z XPS tl. 80mm a stáhne se tenkým 

drátem 

� vyzdí se zbytek konstrukce do úrovně 2,75m 

� poté je možno provést zdění příček nebo provést montáž a betonáž stropní konstrukce 

až po dosažení potřebných pevností provádět zdění těchto příček 

� vyměří se příčky a případné otvory v nich, osadí se zárubně 

� pro zdění příček se použije dobrá plastická vápenocementová nebo cementová malta, 

první vrstva příčkových cihel se uloží do nejméně 10mm silného maltového lože 

naneseného na pás izolačního materiálu (od druhé vrstvy se spárou cca 12mm) 
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� ostatní zásady zdění, tj. kladení cihel, jejich vyrovnání ve vodorovném a svislém 

směru, maltování atd., jsou totožné se zásadami pro zdění stěn 

� napojování příčky na nosnou zeď se realizuje pomocí napojení jednou plochou 

stěnovou sponou z korozivzdorné oceli, která je ohnutá do pravého úhlu, vodorovná 

část se vmáčkne do malty ložné spáry a svislou část se přišroubuje pomocí vrutu a 

hmoždinky k nosné stěně, takové ukotvení se provede v každé druhé ložné spáře 

� dveřní zárubně se vyrovnají pomocí klínů a zafixují šikmými latěmi, zárubně se 

v příčkách upevňují maltou nebo napěňovanou izolační hmotou 

� rohy příček se spojují na vazbu stejně jako u ostatních stěn 

� spára mezi stropem a příčkou se vytěsní cementovou maltou 

 

9. Jakost, kontrola kvality 

Jakost je dána normami ČSN EN ISO 9001. Práce budou provedeny v souladu s platnými 

normami dle přiložené technické dokumentace. Je nutné dbát požadavku výrobce jednotlivých 

stavebních prvků (dodržovat tloušťku spár, postup kladení cihel, kontrolovat vodorovnost a 

svislost apod.). Je nutné umožnit řádné vyvázaní příček do zdiva. 

Za kvalitu a dodržení přesných pracovních postupů, bezpečnosti práce, kvalitu provedené 

práce zodpovídá stavbyvedoucí, který může kontrolou dodržování předpisů pověřit mistra. 

Dovolená odchylka rozměrů je 5mm při přeměření dvoumetrovou latí. Kontrolu provede 

stavební dozor za přítomnosti stavbyvedoucího a o provedené kontrole bude zhotoven řádný 

záznam do stavebního deníku. Rovněž je třeba kontrolovat kvalitu pomůcek a stojů 

používaných pro stavební práce, aby se předešlo případným úrazům při pracovním procesu. 

Po ukončení stavebních prací bude proveden zápis do stavebního deníku. Všechny materiály 

dodané na stavbu musí být podloženy ke kolaudačnímu řízení certifikáty o shodě od 

dodavatelů. 

 

10. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Bezpečnost prací bude dodržována dle platných norem a předpisů, musí splňovat 

požadavky podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimi pracovně právní vztahy 

� § 3 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 

� § 4 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 

� § 5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 



44 
 

� § 9 Odborná způsobilost 

Dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví 

bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí. 

Podle BOZP by neměl být žádný pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečí a aby 

neutrpěl úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky 

k zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proškolení pracovníků bude zapsáno 

ve stavebním deníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Havířově dne 3.5. 2010     Vypracoval: Machálek Daniel 
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Příloha: 

 

Výkaz výměr 

 

tl. 440 mm => celkem 235,3m2 

zdivo – (25,26x2,75x2+12,13x2,75x2+0,75x2,75x4+11,25x2,75x2) = 275,8m2 

otvory – (1x2,25+2x1x2,25+1,5x1,5x6+1x1x2+1x1,5x2+0,75x0,75+2,5x1,5x2) = 33,32m2 

překlady – (0,25x1+0,25x1,25x6+0,25x1,75x6+0,25x2,25+0,25x3x2+0,25x1,5) = 7,2m2 

 

tl. 300 mm => celkem 77,4m2 

zdivo – (8,5x2,75x2+4,95x2,75x2+4,5x2,75+3,5x2,75x2) = 105,6m2 

otvory – (1,25x2,25x4+2,135x2,25x2+1,75x2,25) = 24,795m2 

překlady – (0,25x1,5x4+0,25x2,75x2+0,25x2,25) = 3,45m2 

 

tl. 115 mm => celkem 116,55 m2 

zdivo – (3,5x2,75x2+7x2,75x2+9,4x2,75x2+7,4x2,75) = 129,8m2 

otvory – (1,97x0,7x4+1,97x0,8x4+1,97x0,9x2+0,7x2,1x2) = 16,9m2 

překlady – (0,7x1x8+0,7x1,25x8) = 12,6m2 
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