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c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, případně 

územně plánovací informace 

g) Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území 

h) Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby 

i) Orientační statistické údaje o stavbě 



a) Identifikace stavby 
 
 

Název akce:  BYTOVÝ DŮM VŘESINA 
 

Místo stavby:  Lázeňská 186, 74285 Vřesina 
 

Parcela číslo:  2960/3 
 

Stupeň PD:  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI  
 

Kraj:   Moravskoslezský 
 

Stavební úřad:  Ostrava 
 

Investor:  město Ostrava 
 

Dodavatel stavby: Stavitex s.r.o. 
 

Projektant:  Bc. Petr Zbořil 
 
 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o  

majetkoprávních vztazích 

 

 Stavební parcela č. 2960/3 o celkové výměře 2305,5 m2 v katastrálním území Ostrava 

se nachází v obytné zóně ,,Lázně“. Vjezd na pozemek je z Lázeňské ulice (asfaltová 

komunikace šíře 5 m). Parcela je situována  na území, kde je maximální převýšení 1,05 m. 

Pozemek je zatravněn a nenachází se zde žádné stromy ani jiné porosty. Základová půda je 

tvořena písčito jílovými hlínami pevné konzistence. V území nebylo zjištěno riziko pronikání 

radonu. V rámci geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina spodní vody. Na hranici jižní 

strany pozemku a Hlavní ulice je ve zděné pilířku napojení elektřiny se zásuvkovou skříní. 

Vodovod je napojen z uličního řádu do vodoměrné šachty. Inženýrské sítě jednotné 

kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny v Hlavní ulici. 

 
 

 

 

 

 

 



c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní  

a technickou infrastrukturu 

  

Mapové podklady: 

- katastrální mapa 1:20000 

- výškopisné a polohopisné zaměření 1:500 

- inženýrsko-geologický a radonový průzkum 

 

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. 137/1998 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu 

- energetický audit 

 
 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

 Tato projektová dokumentace je vypracována pro realizaci 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. 137/1998 Sb. Ze dne 9. června 1998 O obecných požadavcích na výstavbu ve 

znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

 
 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí,  

popřípadě územně plánovací informace 

 

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

 
 



g) Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném 

území 

 

 V okolí stavby není uvažováno s další výstavbou. Stavba nevyvolá související 

investice. 

 
h) Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby 

 

 Dokončení projektu  prosinec 2010 

 Zahájení stavby  květen 2011 

 Ukončení stavby  květen 2012 

 
Postup výstavby 

 

 - výkopové a základové práce 1,5 měsíce 

 - hrubá stavba    5,5 měsíce 

 - dokončovací práce   5 měsíců 

 

i) Orientační statistické údaje o stavbě 

 

 Zastavěná plocha celkem: 411 m2 

 Obestavěný prostor:   4262 m3 

 Podlahová plocha celkem: 1 029 m2 

 Celkové náklady stavby: 24,3 mil Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě ………………………….                                Vypracoval………………………… 
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3. Požární bezpečnost 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

  

a) Zhodnocení staveniště 

 

Stavební parcela č. 2960/3 o celkové výměře 2305,5 m2 v katastrálním území Ostrava 

se nachází v obytné zóně ,, Lázně“. Vjezd na pozemek je z Lázeňské ulice (asfaltová 

komunikace šíře 5m). Parcela je situována na území, kde je maximální převýšení 1,05 m. 

Pozemek je zatravněn a nenachází se zde žádné stromy ani jiné porosty. Základová půda je 

tvořena písčito jílovými hlínami pevné konzistence. V území nebylo zjištěno riziko pronikání 

radonu. V rámci geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina spodní vody. Na hranici jižní 

strany pozemku a Hlavní ulice je ve zděné pilířku napojení elektřiny se zásuvkovou skříní. 

Vodovod je napojen z uličního řádu do vodoměrné šachty. Inženýrské sítě jednotné 

kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny v Hlavní ulici 

 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

Objekt BYTOVÉHO DOMU je situován v obytné zóně: Lázně. Poloha budovy určena 

regulační čarou. Podélná osa objektu je kolmá k ose komunikace. Vjezd na pozemek bude 

z ulice Lázeňská na parkoviště pro osobní vozidla. 

Půdorys objektu BYTOVÉHO DOMU je složen ze tří obdélníků. Budova je 

čtyřpodlažní. V 1S se nachází sklepy, kočárkárna, kotelna, sušárna a sklad pro údržbu domu. 

V 1NP jsou 2 byty pro tři až čtyři lidi a jeden byt pro osobu tělesně postiženou. Ve 2NP a 

3NP jsou vždy dva byty řešené stejným způsobem jako byty 1NP. 

 
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. Podkladní betony (C20/25 tloušťky 150mm) jsou navrženy na hutněné 

štěrkopískové lože tl. 150 mm. 

 
 
 
 
 



Konstruk ční systém 

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

maltu POROTHERM SO. Vnitřní nosné stěny jsou z cihel POROTHERM 25 AKU P+D na 

maltu POROTHERM TM.. Příčky jsou konstruovány z příčkovek POROTHERM 11,5 P+D 

na maltu POROTHERM TM. 

 
Stropy 

Stropní k-ce je z keramicko betonových nosníků porotherm POT 160x 175 a vložek 

MIAKO 23/50 PTH. Tloušťka stropu 290mm, beton C20/25. Železobetonový monolitický 

věnec tl.250mm (po obvodu s věncovkou Porotherm 23,5 s vloženou TI deskou PPS tl.7 mm). 

 
Schodiště 

Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým dvouramenným pravotočivým 

schodištěm. Jedná se o ŽB monolitickou konstrukci, která je vetknuta v obvodové nosné 

stěně. Stupně jsou s keramickým obkladem. Zábradlí dřevěné tyčové. 

 
Zastřešení 

Je navržena jednoplášťová plochá střecha. Střecha je řešena zvlášť pro byt pro tělesně 

postižené, kde je nad 1.NP a zvlášť pro část se třemi nadzemními podlažími a pro místo 

vstupu do budovy. 

 
Vnější plochy 

Vjezd na pozemek je z Lázeňské ulice (asfaltová komunikace  šíře 5m), 

která je spojena s parkovištěm pro osobní  automobily. Pěší vstup je přímo z parkoviště a je 

řešen zvlášť pro byt pro tělesně postižené, kde je navržena rampa a přístup k ní je ze zámkové 

dlažby. Pro bytové jednotky je vstup řešen také z parkoviště a zámkovou dlažbou.  

 
d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 

 Dešťové vody budou zaústěny do RŠ dešťové kanalizace zhotovené v rámci přípravy 

staveniště.  

Splašková kanalizace bude svedena do veřejné kanalizace. 

Bude provedeno napojení  k prodlouženému vodnímu řádu DN 90 PE v ulici Hlavní 

v majetku JČVaK. 

Napojení k elektrické síti bylo již provedeno. Na hranici pozemku je umístěna HDS. 



Napojení s STL plynovodu STL PE 63 bylo již provedeno. Na hranici pozemku je 

umístěna skříň s HUP. 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z místní 

komunikace na ulici Lázeňská. 

 
e) Řešení dopravní a technické infrastruktury, včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svaženém území 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z místní 

komunikace na ulici Lázeňská. Pěší vstup je přímo z parkoviště a je řešen zvlášť pro byt pro 

tělesně postižené, kde je navržena rampa a přístup k ní je ze zámkové dlažby a pro bytové 

jednotky je vstup řešen také z parkoviště a zámkovou dlažbou. 

 
f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Vytápění bytového domu bude probíhat pomocí plynového kotle. Odkouření bude 

vyvedeno nad střechu. 

Splašková kanalizace bude svedena do veřejné kanalizace. 

Dešťové vody budou zaústěny do RŠ dešťové kanalizace v rámci přípravy staveniště. 

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

dle příslušných předpisů. 

Protikorozní ochrana konstrukcí bude řešena protikorozními nátěry. 

K ukládání odpadků bude sloužit odpadní nádoba a budou likvidovány v rámci 

likvidace pevného domovního odpadu v obci.  

Při dodržení projektu, všech souvisejících norem a správného provedení všech prací, 

nebude stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí. 

 
g) Bezbariérové řešení užívání  navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

Budou dotčeny všechny související normy. 

 
h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do PD 

Před provedením projektu byly provedeny vlastní průzkumy, fotodokumentace a 

zaměření projektantem. 

 
i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém 

Katastrální mapa 1:2000, výškopisné a polohopisné zaměření. 



j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 

Stavba je členěna na stavební objekty: 

SO 01 – Novostavba objektu 

SO 02 – Zpevněné plochy 

SO 03 – Jímka na vybírání 

SO 04 – Kanalizace 

SO 05 – Přípojka plynu 

SO 06 – Přípojka vody 

SO 07 – Přípojka NN 

 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím ukončení , resp. jejich minimalizace  

Stavební úpravy nebudou mít vliv na okolí. 

 
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, Vyhláška o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy dané výrobcem 

jednotlivých materiálů. 

Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu bude stanoven způsob zajištění 

bezpečnosti práce dle ČSN EN 1050, ČSO ISO 3864, ČSN 26 9030. 

Pro Kotelny platí ČSN 07 0703 včetně změny č.6. 

Dále budou respektovány ustanovení zákona č.22/1997 Sb. V platném znění a na něj 

navazující ustanovení vlády. 

 
2. Mechanická odolnost a stabilita 

Viz statický výpočet. 

 
3. Požární bezpečnost 

 Požární bezpečnost stavby byla posouzena požárním specialistou. 

 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba ani její provoz nebude mít vliv na životní prostředí.  



Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, Vyhláška o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy dané výrobcem 

jednotlivých materiálů. 

Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu bude stanoven způsob zajištění 

bezpečnosti práce dle ČSN EN 1050, ČSO ISO 3864, ČSN 26 9030. 

Pro Kotelny platí ČSN 07 0703 včetně změny č.6. 

Dále budou respektovány ustanovení zákona č.22/1997 Sb. V platném znění a na něj 

navazující ustanovení vlády. 

Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 17 – stavební a demoliční 

odpady. 

 

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     2,8t   O 

17 02 01 Dřevo     5,5t   O 

17 02 02 Sklo      1,0t   O 

17 02 03 Plasty     0,5t   O 

17 04 05 Železo a ocel    1,0t   O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady  

Odpady vzniklé provozem 

                   Nakládání s odpadem 

20 01 21 Zářivky     0,01t   N  OZO 

20 03 01 Směsný komunální odpady   0,8t   O 

 
 
 
 



5. Bezpečnost při užívání 

 Stavební úpravy bezpečnost při užívání negativně neovlivní. Provede se provizorní 

oplocení staveniště. 

 Bezpečnost při užívání nebude ohrožena. 

 
6. Ochrana proti hluku 

Hluk z blízké komunikace bude dostatečně eliminován novými okny se standardní 

zvukovou izolací. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

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

objektu bude splňovat požadavky novely normy ČSN 73 05 40-2 z roku 2002 a měrnou 

energetickou spotřebu dle Vyhlášky č.291/2001. 

 
8. Bezbariérové řešení stavby 

Budou dotčeny všechny související normy. 

 
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 ploch 

 Dešťové vody budou zaústěny do RŠ dešťové kanalizace zhotovené v rámci přípravy 

staveniště 

 Splašková kanalizace bude svedena do veřejné kanalizace. 

  

b) Zásobování vodou 

 Bude provedeno napojení k prodlouženému vodnímu řádu DN 90 PE v ulici Hlavní 

v majetku JČVaK 

  

 



c) Zásobování energiemi 

Napojení k elektrické síti bylo již provedeno. Na hranici pozemku je umístěna HDS. 

Napojení s STL plynovodu STL PE 63 bylo již provedeno. Na hranici pozemku je 

umístěna skříň s HUP. 

d) Řešení dopravy 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z místní 

komunikace na ulici Lázeňská. 

e) Povrchové úpravy okolí stavby 

Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby do štěrkového podloží. 

f) Elektronické komunikace 

Připojení na elektronické komunikace není součástí této PD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě ………………………….                                Vypracoval………………………… 
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a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště,  

jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

   Staveniště bude v rozsahu pozemku parcela č. 2960/3 – předpokládá se využití 

celého pozemku v okolí samotné stavby. Pro provizorní připojení vody a elektřiny bude 

využit také 5m pás pozemku na severní straně, tento pozemek je v majetku města a to souhlasí 

s využíváním tohoto prostoru, pronájem pozemku je řešen ve smlouvě o dílo. Staveniště je 

trvale oploceno. 

Místo vjezdu bude zřízeno z ulice Lázeňská pomocí zpevněné panelové plochy. 

Mezideponie sejmuté ornice, skládky, sklady, umístění jeřábu, lešení, manipulačních ploch 

atd., budou zřízeny přímo na staveništi dle výkresu zařízení staveniště.  

 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

Na vlastním pozemku není žádná významná síť.  

Bude třeba vytyčit  kabel O2, který je veden pod příjezdovou cestou. Jeho zabezpečení 

zajistí O2. 

 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

Bude provedeno provizorní připojení vody, které provede odborná firma a bude 

napojeno na skříň s vodoměrem a hlavním uzávěrem vody. 

Elektřina bude napojena z ulice  Hlavní. Toto napojení provede opět odborná firma 

včetně revize.  

Při průzkumu staveniště se na spodní vodu nenarazilo, v případě vytrvalých dešťů ve 

fázi výkopů, bude tyto nutno odvodnit do doby jejich betonáže. 

 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných  

úprav pro osoby s omezenou a schopností pohybu a orientace 

Na staveniště nebudou mít nepovolané osoby přístup, staveniště je oploceno, zajištění 

výkopů a stavebních konstrukcí bude dle platných bezpečnostních předpisů, tyto právní 

předpisy jsou specifikovány v odstavci g). Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

se na staveništi nebudou vyskytovat. 

Realizace přípojek vody a plynu bude probíhat na pozemku parcely č. 2960/3, a to z 

ulice Hlavní. V případě, že výkop bude otevřen více než 1 pracovní den, je nutno ho trvale 

zajistit překrytím pro umožnění přejezdu vozidly a pro zamezení pádu osob do tohoto výkopu, 

v průběhu výkopu musí být zabezpečen trvalý průjezd a průchod po těchto komunikacích 



mobilním překrytím. Tato opatření vyplynou z povolení záboru veřejné komunikace, které 

bude nutno před realizací dotčených přípojek vyřídit na příslušném odboru ÚMOb Poruba. 

  

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Nedotýká se. 

 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Pro zařízení staveniště jsou navrženy dva plechové uzamykatelné sklady, které budou 

uloženy na zpevněná štěrkopískové plochy a jednu zastřešený sklad prefabrikátů a oceli. Dále 

pak se na staveništi budou vyskytovat nezpevněné a zpevněné štěrkopískové plochy. Do ZS 

zahrnujeme také buňku pro stavbyvedoucího (3x6,5m) a buňka vrátného. Šatny, záchody a 

umývárna jsou navrženy do jedné budovy velké 45 m2. Jako WC jsou navrženy 4 chemické 

WC typu TOI, dále 3 umyvadla a 2 sprchy. Šatny jsou navrženy pro maximální počet 

pracovníků, kteří se můžou na stavbě pohybovat, tj. 25 osob, tomuto počtu odpovídá také 

návrh sociálního zařízení. Bližší umístění jednotlivých skladů, skládek a zázemí je zakresleno 

ve výkresu zařízení staveniště. 

 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Nedotýká se. 

 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany  

zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Z hlediska bezpečnosti práce budou dodrženy tyto právní předpisy : 

- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon 

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

- zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

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

prostředí 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 



- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

- nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 

prostředky 

- nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 

- nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci, ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

- vyhláška č. 77/1965 Sb., o kvalifikaci obsluh stavebních strojů 

- vyhláška č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní požadavky 

k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Vymezení staveniště je vyznačeno ve výkresu zařízení staveniště. Staveniště je již 

oploceno, vjezd bude opatřen uzamykatelnou bránou s tabulkami zakazujícími vstup 

nepovolaných osob na staveniště. 

Osvětlení na staveništi bude zajištěno přenosnými svítidly jednotlivých zhotovitelů 

dle potřeby při zajištění platné revize těchto zařízení. 

Manipulace s materiálem bude prováděna ručně a s pomocí mechanizačních 

prostředků, je navržen jeřáb 30 EC-B 2.5 LIEBHER. 

Případné prozatímní elektrické zařízení bude připojeno na hlavní staveništní 

rozváděč s příslušnou revizí.  

V případě pojezdu mechanizace pod nadzemním vedením bude určena osoba, která 

bude navádět řidiče dopravního prostředku tak, aby se nepřiblížil na vzdálenost menší než 1 m 

od vedení, jinak bude toto na nezbytně nutnou dobu vypnuto.              

Přejezdy přes podzemní vedení budou řešeny přejezdy položením panelů apod. 

   Lešení fasády musí být řádně ukotveno. Kozová lešení uvnitř objektu není potřeba 

kotvit. 



   Práce ve výšce nebudou prováděny zaměstnanci osamoceně. V případě nehody budou 

volat mobilním telefonem č. 112. 

Výkopy budou prováděny tak, aby nedošlo k jejich sesunutí – výkopy ovšem nejsou 

tak hluboké, aby se muselo provádět zapažení, v extrémním případě se může provést 

provizorní zapažení pomocí dřevěného příložného pažení - dle aktuální soudržnosti zeminy a 

stávajících povětrnostních podmínek. Výskyt spodní vody se nepředpokládá. Ochrana proti 

pádu do výkopů bude provedena zábranami (reflexní fólie ve výšce 1,1 m na sloupcích 1,5 m 

od hran výkopu, přes výkopy budou provedeny přechody; nebudou zajištěny pouze výkopy, v 

nichž se bude pracovat. Vstupy do výkopů budou zajištěny žebříky. Prostor kolem výkopu do 

vzdálenosti rovnající se hloubce výkopu nesmí být zatěžován. Pojíždět s kolečky lze kdekoliv 

po staveništi mimo prostory vymezené kolem výkopu, které nesmí být zatěžovány. 

Kolem zemních strojů se považuje za nebezpečný prostor 2 m od nebezpečného 

dosahu stroje. Tento prostor si hlídá obsluha stavebního stroje, podle typu použitého stroje je 

potřeba případná opatření doplnit do plánu. 

Pro pohyb mechanizace mimo stávající komunikace bude terén urovnán a povrch 

komunikací upraven posypem kameniva. 

Rozmístění skládek bude na urovnaném a případně zpevněném terénu. 

  Pro pohyb osob při betonáži budou použity dřevěné podlahové dílce z lešení, aby se 

jednotlivé osoby nemusely pohybovat po armaturách.  

V harmonogramu prací je potřeba zohlednit dobu potřebnou pro tuhnutí betonu do 

požadované minimální pevnosti. 

Způsob skladování dílců - dílce budou skladovány pouze krátkou dobu na dřevěných 

hranolech a to v poloze, v jaké budou umístěny do stavby. Konkrétní podrobnosti stanoví 

technologický postup konkrétního zhotovitele. Dílce budou uvolněny z vázacích prostředků 

až po jejich zakotvení podle konkrétního technologického postupu daného zhotovitele. 

Svařování pod místem svařování bude ohrožený prostor vymezen a zajištěn zábranou 

z výstražné fólie. Svařování bude probíhat tak, aby nebyli těmito pracemi oslňováni jiní 

zaměstnanci práce je nutno zkoordinovat. 

Sklenářské práce nebudou prováděny, bude pouze manipulace s okny. Skleněný 

odpad bude ukládán do kontejneru na sklo.  

Lešení - konkrétní postup montáže je předepsán v návodu na montáž konkrétního typu 

lešení. S postupem montáže lešení je v případě, že lešení bude postaveno dále než 0,25 m od 

líce objektu, nutné opatřit lešení zábradlím také na vnitřním okraji lešení. Toto se týká 

zateplování fasády a při postupu prací zespodu nahoru umožní, aby v místě práce, pod nímž je 



již mezera vyplněna, bylo zábradlí na vnitřní straně lešení demontováno, zmenší-li se mezera 

mezi podlahami lešení a objektem na vzdálenost 25 cm nebo menší.  

Při montáži střechy je nutné, aby montážníci používali systém zachycení pádu 

kotvený k hotovým částem konstrukce. Riziko zasažení padajícím materiálem z výšky je 

aktuální všude pod místy práce ve výšce - tyto prostory budou ohrazeny zábranami podle 

požadavků nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Na staveništi se nenachází vzrostlá zeleň. S odpady bude nakládáno v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., jak je uvedeno v souhrnné technické zprávě.  Sejmutá ornice bude 

uložena na mezideponii a po dokončení stavby rozprostřena na nezastavěných částech 

pozemku. 

 

j) Orienta ční lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

 

      - výkopové a základové práce 1,5 měsíce 

 - hrubá stavba    5,5 měsíce 

 - dokončovací práce   5 měsíců 
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Obsah: 

 

a) Účel a popis objektu 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění  

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost  

e) Tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce a výplně otvorů 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko geologického a 

hydrogeologického průzkumu 

g) Vliv stavby a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků 

h) Dopravní řešení 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, proti radonová 

opatření 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 



a) Účel a popis objektu  

Stavební parcela č. 2960/3 o celkové výměře 2305,5 m2 v katastrálním území Ostrava 

se nachází v obytné zóně ,,Lázně“. Vjezd na pozemek je z Lázeňské ulice (asfaltová 

komunikace šíře 5m). Parcela je situována na území, kde je maximální převýšení 1,05 m. 

Pozemek je zatravněn a nenachází se zde žádné stromy ani jiné porosty. Základová půda je 

tvořena písčitojílovými hlínami pevné konzistence. V území nebylo zjištěno riziko pronikání 

radonu. V rámci geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina spodní vody. Na hranici jižní 

strany pozemku a Hlavní ulice je ve zděné pilířku napojení elektřiny se zásuvkovou skříní. 

Vodovod je napojen z uličního řádu do vodoměrné šachty. Inženýrské sítě jednotné 

kanalizace, plynu jsou vedeny v Hlavní ulici. 

 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace  

Objekt BYTOVÉHO DOMU je situován v obytné zóně: Lázně. Poloha budovy určena 

regulační čarou. Podélná osa objektu je kolmá k ose komunikace. Vjezd na pozemek navazuje 

na zpevněnou plochu, která bude požívána jako parkoviště pro dva osobní automobily.  

 
Architektonické a dispoziční řešení 

Půdorys objektu BYTOVÉHO DOMU je složen ze tří obdélníků. Budova je 

čtyřpodlažní. V 1S se nachází sklepy, kočárkárna, kotelna, sušárna a sklad pro údržbu domu. 

V 1NP jsou 2 byty pro tři až čtyři lidi a jeden byt pro osobu tělesně postiženou. Ve 2NP a 

3NP jsou vždy dva byty řešené stejným způsobem jako byty 1NP. 

 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení 

a oslunění 

 Zastavěná plocha celkem: 411 m2 

 Obestavěný prostor:   4262 m3 

 Podlahová plocha celkem: 1 029 m2 

 Celkové náklady stavby: 24,3 mil Kč 

 
 
 
 
 
 



d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a 

jeho požadovanou životnost 

  Objekt je zděný (POROTHERM), střecha jednoplášťová plochá, stropy 

z nosníků Porotherm a vložek MIAKO. Schodiště ŽB monolitické, příčky PTH 11,5. 

 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 sejmuta ornice na caa 75% pozemku o mocnosti 0,1m, 

která bude deponována na oddělené skládce tak, aby mohla být použita zpět. Bude vykopána 

stavební jáma, jejíž dno bude mít výškovou kotu -3,650, rýhy potom budou vykopány na kótu 

-4,100 a – 4,000. Po dokončení základů a hrubé stavby bude proveden zásyp, který se bude 

zhutňovat a poté bude ručně nebo lehkou technikou vykopány a zabetonovány základy pro 

rampu a venkovní schodiště na kótu -1,200. Zemina bude zčásti deponována a zčásti 

odvezena. Na hutněné zásypy bude dovezen netříděný štěrkopísek. 

 
d2) Základy a podkladní betony 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

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

betonu C16/20. Hloubka základové spáry je 4,0 a 4,1 m od upraveného terénu. Podkladní 

betony (C20/25 tloušťky 150m) jsou navrženy na hutněné štěrkopískové lože  tl. 150mm. 

 
d3) Svislé nosné konstrukce 

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

maltu POROTHERM SO. Vnitřní nosné stěny jsou z cihel POROTHERM 25 AKU P+D na 

maltu POROTHERM TM.. Příčky jsou konstruovány z příčkovek POROTHERM 11,5 P+D 

na maltu POROTHERM TM. 

 
d4) Stropní konstrukce 

 Stropní k-ce je z keramicko betonových nosníků porotherm POT 160x 175 a vložek 

MIAKO 23/50 PTH. Tloušťka stropu 290 mm, beton C25/30. Železobetonový monolitický 

věnec cl.250mm(po obvodu s věncovkou Porotherm 23,5 s vloženou TI deskou PPS tl.7mm). 

 
 
 
 



d5) Schodiště 

Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým dvouramenným pravotočivým 

schodištěm. Jedná se o monolitickou ŽB konstrukci, která je v obvodové nosné stěně. Stupně 

jsou s keramickým obkladem. Zábradlí dřevěné tyčové. 

 
d6) Střecha 

Je navržena jednoplášťová plochá střecha, jejíž skladba a výpočet tepelně technických 

podmínek je přiložena v příloze textové části.  

 
d7) Komín 

Komín bude proveden ze systému Schiedel. 
 

d8) Příčky 

. Příčky jsou konstruovány z příčkovek POROTHERM 11,5 P+D na maltu 

POROTHERM TM. 

 

d9) Překlady 

Výplňové otvory jsou překryty originálními překlady POROTHERM 23,5. 

 

d10) Podlahy 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem. Jednotlivé nášlapné vrstvy jsou 

uvedeny v tabulce místnostní. 

 
d11) Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 

a) Izolace proti zemní vlhkosti: HI Alkorplan , izolace vytažena nad upravený terén 

minimálně 300mm. Izolaci je třeba dle technického listu výrobce. 

b) Hydroizolace podlah – koupelna: profilová folie Schutler DITRA s izolační rohoží 

KERDI a koutovým dilatačním profilem DILEX-EKE. Separační vrstva A 330H mezi 

betonovou mazaninou a tepelnou-zvukovou izolaci podlah. 

c) plochá střecha: viz. příloha k textové části 

 
d12) Tepelná, zvuková a kročejová izolace 

Podlahy v přízemí : podlahová izolace orsil 90mm  

Kročejová - použita izolace Schonox. 

 
 
 



 
d13) Omítky 

a) Vnitřní - zdiva stropů Porotherm: omítka POROTHERM Universal tl.10 mm. 

b) Vnější –  Fasáda STOMIX, rýhovaná struktura GAMA DEKOR, zrnitostní třída  

2 mm. Číslo barvy  NSC S 1030-Y30R. 

 
d14) Obklady 

a) Vnitřní – v místnostech hygienického zařízení a v kuchyni navrženy keramické 

obklady. Přesné určení barevného řešení a typu obkladu si určí investor. 

b) vnější- po obvodu vytažen do koty + 0,300 k upravenému terénu dekorační soklová 

omítka  

 
d15) Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 

viz výkresy: Výpisy prvků 

 
d16) Malby a nátěry 

a) vnitřní – malby stěn a stropů 2x PRIMALEX Plus. 

b) vnější – Fasáda STOMIX, rýhovaná struktura GAMA DEKOR, zrnitostní třída  

2 mm. Číslo barvy  NSC S 1030-Y30R. 

 
d17) Větrání místností 

Je navrženo přirozené větrání. 

 
d18) Venkovní úpravy 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z místní 

komunikace na ulici Lázeňská. Pěší vstup je přímo z parkoviště a je řešen zvlášť pro byt pro 

tělesně postižené, kde je navržena rampa a přístup k ní je ze zámkové dlažby a pro bytové 

jednotky je vstup řešen také z parkoviště a zámkovou dlažbou. 

 
e) Tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce a výplně otvorů 

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

objektu bude splňovat požadavky novely normy ČSN 73 05 40-2 z roku 2002 a měrnou 

energetickou spotřebu dle Vyhlášky č.291/2001. 

 
 
 



f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

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

betonu C16/20. Hloubka základové spáry je v celém objektu -4,000 a -4,100 m. Podkladní 

betony (C20/25 tloušťky 150 m) jsou navrženy na hutněné štěrkopískové lože tl. 150 mm. 

 
g) Vliv stavby a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků 

Stavba ani její provoz nebude mít vliv na životní prostředí.  

Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, Vyhláška o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy dané výrobcem 

jednotlivých materiálů. 

Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu bude stanoven způsob zajištění 

bezpečnosti práce dle ČSN EN 1050, ČSO ISO 3864, ČSN 26 9030. 

Pro Kotelny platí ČSN 07 0703 včetně změny č.6. 

Dále budou respektovány ustanovení zákona č.22/1997 Sb. V platném znění a na něj 

navazující ustanovení vlády. 

Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 17 – stavební a demoliční 

odpady. 

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     2,8t   O 

17 02 01 Dřevo     5,5t   O 

17 02 02 Sklo      1,0t   O 

17 02 03 Plasty     0,5t   O 



17 04 05 Železo a ocel    1,0t   O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady  

Odpady vzniklé provozem 

                   Nakládání s odpadem 

20 01 21 Zářivky     0,01t   N  OZO 

20 03 01 Směsný komunální odpady   0,8t   O 

 
h) Dopravní řešení 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z místní 

komunikace na ulici Lázeňská. Pěší vstup je přímo z parkoviště a je řešen zvlášť pro byt pro 

tělesně postižené, kde je navržena rampa a přístup k ní je ze zámkové dlažby a pro bytové 

jednotky je vstup řešen také z parkoviště a zámkovou dlažbou. 

   
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

 Zůstávají stávající a nijak se nemění. 

 
j) Dodržení Obecných požadavků na výstavbu 

Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, Vyhláška o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy dané výrobcem 

jednotlivých materiálů. 

Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu bude stanoven způsob zajištění 

bezpečnosti práce dle ČSN EN 1050, ČSO ISO 3864, ČSN 26 9030. 

Pro Kotelny platí ČSN 07 0703 včetně změny č.6. 

Dále budou respektovány ustanovení zákona č.22/1997 Sb. V platném znění a na něj 

navazující ustanovení vlády. 

 Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaných osob. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě ………………………….                                Vypracoval………………………… 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:  Obvodová st ěna Porotherm  na maltu Porotherm  
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Fasáda stomix   0,005       0,800  14,0 
   2  Porotherm 44  na maltu Porot  0,440       0,110  5,0 
   3  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,942 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na sou činitel prostupu tepla ( čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,24 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na ší ření vlhkosti konstrukcí ( čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,435 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm Universal). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0683 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 5,6650 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.  
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
 
 
 Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   střecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Stropnice s vložkami PLM  0,190       1,100  23,0 
   3  Perlitbeton 2  0,100       0,130  11,0 
   4  Icopal Polar  0,001       0,210  50000,0 
   5  Glastek 40 Special Mineral  0,0012       0,160  20000,0 
   6  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,180       0,037  30,0 
   7  Alkorplan 35 179  0,0032       0,160  20000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,959 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na sou činitel prostupu tepla ( čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na ší ření vlhkosti konstrukcí ( čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,108 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 100 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0187 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0372 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.  
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
 
 
 Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   podlaha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  5,3 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,007       1,010  200,0 
   2  Silikonový tmel (čistý)  0,003       0,350  1350,0 
   3  Beton hutný 1  0,035       1,230  17,0 
   4  Icopal Polar  0,001       0,210  50000,0 
   5  Orsil P  0,070       0,045  1,2 
   6  Alkorplan 35 177  0,002       0,160  20000,0 
   7  Beton hutný 1  0,150       1,230  17,0 
   8  Půda písčitá vlhká  5,000       2,300  2,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   -0,069+0,000 = -0,069 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,933 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na sou činitel prostupu tepla ( čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,27 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na ší ření vlhkosti konstrukcí ( čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLN ĚNY. 
 
 
 Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software 
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1 Úvod  

 V protokolu je zpracován technologický předpis pro provedení zemních prací na 

navrženém objektu. Úkolem je podrobně popsat jednotlivé etapy zemních prací, navržení 

strojů a časový sled jednotlivých pracovních záběrů. 

 

1.1 Obecné informace o území 

 Stavební parcela č. 2960/3 o celkové výměře 2305,5 m2 v katastrálním území Ostrava 

se nachází v obytné zóně ,, Lázně“. Vjezd na pozemek je z Lázeňské ulice (asfaltová 

komunikace šíře 5m). Parcela je situována na území, kde je maximální převýšení 1,05 m. 

Pozemek je zatravněn a nenachází se zde žádné stromy ani jiné porosty. Na území nebylo 

zjištěno riziko pronikání radonu. 

 

1.2 Geologické podmínky 

 Na území staveniště se nachází průběžná vrstva ornice tloušťky 0,10m. Ornice patří do 

třídy těžitelnosti 1. Pod ornicí je vrstva písečné hlíny mocnosti 0,45m, třídy těžitelnosti 2. 

Následná vrstva je jílovitá hlína o mocnosti 0,2m – 1,25m, tato vrstva patří do 2. třídy 

těžitelnosti. Podloží je tvořeno silně zvětralou břidlicí, třídy těžitelnosti 3. 

V rámci geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina spodní vody.  

 

1.3 Popis objektu 

Jedná se o samostatně stojící objekt skládající se v půdorysu ze tří obdélníků, jde o 

stavbu o čtyřech podlažích. Objekt má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. V podzemním 

podlaží jsou umístěny sklepy, kotelna, sušárna, kočárkárna, kolárna, sklad pro údržbu domu a 

technická místnost. V prvním nadzemním podlaží jsou umístěny dva byty pro tři až čtyři 

osoby, do kterých se obyvatelé domu dostanou přes zádveří, schodiště a společnou chodbu. 

Byt pro osobu tělesně postiženou je situován na západní straně objektu, má samostatný vchod, 

před kterým je zkonstruována nájezdová rampa. V druhém a třetím nadzemním podlaží jsou 

umístěny vždy dva byty, které jsou shodné s byty v prvním podlaží.  

 

1.3.1 Výkopy 

 Výkopy jsou předmětem tohoto technologického předpisu, jsou tedy řešeny níže. 

Jedná se však o jednoduché výkopy bez podzemních ani nadzemních překážek. Pozemek je 



pouze zatravněn. Velikost pozemku je dostatečně velká, není tedy nutné používat žádné 

pažení, roubení ani podzemní stěny. V rámci bezpečnosti je navržen sklon svahu 1:0,6.  

 

1.3.2 Základy 

Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu C 16/20. Základová spára 

je ve dvou úrovních a to na kótě – 4,000 pro stěny tloušťky 440mm a na kótě -3,900 a to pro 

stěny tloušťky 250mm, základy pro komín a pro vnitřní schodiště.  

 

1.3.3 Konstrukční systém a stropy 

Konstrukční systém objektu je navržen z cihelných bloků a stropů POROTHERM. 

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

POROTHERM SO. Vnitřní nosné stěny jsou z cihel POROTHERM 25 AKU P+D na maltu 

POROTHERM TM. Příčky jsou konstruovány z příčkovek POROTHERM 11,5 P+D na 

maltu POROTHERM TM. Stropní konstrukce je z keramicko-betonových nosníků 

POROTHERM POT 160x 175 a vložek MIAKO 23/50 PTH. Tloušťka stropu 290mm, beton 

C25/30. Železobetonový monolitický věnec tloušťky 250mm(po obvodu s věncovkou 

Porotherm 23,5 s vloženou TI deskou PPS tloušťky 7 mm). 

 

1.3.4 Schodiště 

Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým, dvouramenným, 

pravotočivým schodištěm, které se nachází u vstupu do objektu za zádveřím. Jedná se o 

monolitickou konstrukci, která je zakotvená v obvodové nosné stěně.  

 

1.3.5 Zastřešení 

 Pro bytový dům je navržena jednoplášťová plochá střecha, která vyhovuje všem 

statickým i tepelně technickým požadavkům. Střecha je řešena zvlášť pro byt pro tělesně 

postiženou osobu, který se nachází v 1. nadzemním podlaží a zvlášť pro část budovy, kde se 

nacházejí byty pro 3-4 osoby a schodiště a jsou ukončeny 3. nadzemním podlažím. Dále je 

samostatně vyřešen také vstup do budovy. 

 

2 Materiály a skladování 

 Materiálem používaným při provádění zemních prací jsou především horniny, které se 

od sebe vzájemně liší především technologickými vlastnostmi, jde zejména o objemovou 



hmotnost, úhel přirozeného sklonu a těžitelnost, která udává množství práce provedené za 

určitou časovou jednotku. Existuje celkem sedm tříd těžitelnosti hornin. U této stavby se 

setkáváme pouze se třemi třídami těžitelnosti a to 1., 2. a 3. 

 

Kubatury: 

− Ornice     88,40 m3 

− Vytěžená zemina třídy 2  804,56 m3 

− Vytěžená zemina třídy 3  869,43 m3 

-  Zpětné zásypy    250,00 m3 

 

2.1 Materiál 

 Na území se nachází vrstva ornice tloušťky 0,1m, třídy těžitelnosti 1, ta bude uložena 

na skládku ornice, která je umístěna na staveništi. Skládka je zakreslena ve schématu sejmutí 

ornice (příloha č. S1). Pod ornicí je vrstva horniny mocnosti 0,65m – 1,70m, třídy těžitelnosti 

2 a podloží je tvořeno silně zvětralou břidlicí třídy těžitelnosti 3, tyto vykopávky budou 

uloženy na skládku, která se nachází 8 km od staveniště. Velikost parcely nedovoluje uložit 

vytěženou zeminu na plochu staveniště. Materiál pro zpětné zásypy, které budou prováděny 

po dokončení hrubé nosné konstrukce 1. nadzemního podlaží, bude tedy uložen na 

meziskládce, která je umístěna 500m od staveniště. Tento pozemek je ve vlastnictví investora, 

nebude tedy potřebné zohledňovat cenu pronájmu pozemku a uložení zeminy do rozpočtu. 

 

2.2 Skladování na staveništi  

Na staveništi se objevují 3 typy skládek materiálu: 

 

- skládka otevřená na volném prostranství – skládka ornice                                                                 

- kryté (zastřešené) sklady - umístěný na zpevněné ploše - štěrkodrť 

- uzamykatelný sklad - sklad je ocelový, umístěný na zpevněné ploše                                       

 

3 Pracovní podmínky 

 Staveniště bude v rozsahu pozemku parcely č. 2960/3. Předpokládá se využití celého 

pozemku v okolí samotné stavby. Staveniště je trvale oploceno drátěným pletivem do výšky 

1,8m. Místo vjezdu je zřízeno z ulice Lázeňské. Vjezd bude opatřen uzamykatelnou bránou s 

tabulkami zakazujícími vstup nepovolaných osob na staveniště. Za branou bude zřízena 



vrátnice, kde bude nepřetržitě osoba pověřená k pouštění oprávněných osob na staveniště a 

k hlídání materiálů a strojů po dobu výstavby. Pohyb na staveništi bude možný po zpevněné 

panelové ploše, která bude během zemních prací zakončena u vjezdu (výjezdu) do stavební 

jámy. Tato komunikace bude sloužit také jako oklepová vozovka a bude průběžně čištěna. 

 

4 Převzetí staveniště 

 Před započetím přípravných prací předá objednatel (investor) staveniště zhotoviteli. 

Staveniště bude předáno za přítomnosti objednatele, eventuálně jeho zástupce, projektanta a 

stavebního dozoru. Objednatel předá stavební povolení, schválenou projektovou dokumentaci, 

pokud již nebude předána v předstihu, hranici pozemku, který je již dnes oplocen a základní 

vytyčovací body. O odevzdání a převzetí staveniště bude pořízen zápis do stavebního deníku, 

popřípadě bude vyhotoven předávací protokol, který bude vyhotoven ve dvou provedeních, 

jedno si ponechá objednatel, druhé dostane zhotovitel. 

 

5 Personální obsazení 

 Za celý průběh stavby bude zodpovědný stavbyvedoucí hlavního dodavatele. Před 

zahájením zemních prací je potřeba, aby převzal staveniště včetně výškových a směrových 

vytyčovacích bodů. Předpokládá se, že celý objekt není ohrožen žádnou podzemní překážkou. 

Toto ustanovení je však potřeba vnést do protokolu o předání staveniště a nechat si ho 

potvrdit investorem. V průběhu zemních prací bude na staveniště dohlížet stavební mistr 

pověřený stavbyvedoucím, bude předávat informace o průběhu stavby, nedostatcích, 

časových skluzech atd. Dále pak bude na staveništi po celou dobu provádění zemních prací 

vrátný, který bude mít na starosti vjezd a výjezd stavebních strojů na staveniště a ze staveniště 

a mimo pracovní dobu bude dohlížet na to, aby se stroji nemanipulovaly neoprávněné osoby, 

a bude dohlížet na to, aby je nikdo nezcizil. 

 

5.1 Personální obsazení jednotlivých etap zemních prací 

 Tento bod řeší pouze personální obsazení jednotlivých etap. Nasazení strojů a výpočet 

časového průběhu jednotlivých záběrů bude řešen v bodě 6. Stroje a pomůcky. 

 

5.1.1 Sejmutí ornice 

 U sejmutí ornice bude zapotřebí strojníka UNC a řidičů nákladních vozidel, které 

budou vozit vytěženou ornici na meziskládku, která je umístěna na staveništi. 



5.1.2 Vytyčení stavební jámy 

 Bude nasazena četa dvou pracovníků. Jeden geodet a jeden jeho pomocník. 

 

5.1.3 Výkop odvodnění okolo stavební jámy a výkop 1. hloubkového stupně (stavební 

jámy)  

 Výkop stavební jámy bude prováděn strojně a to DH 441, který bude obsluhován 

jedním strojníkem. Dále potom bude zapotřebí řidičů nákladních vozidel, které budou 

vytěženou zeminu odvážet na meziskládku, která je umístěna 500m od staveniště a na skládku 

nacházející se 8km od místa stavby. Výkop odvodnění je možný také soupravou JCB 3D, 

která již bude k dispozici na staveništi. 

 

5.1.4 Výkop odvodnění vně stavební jámy 

 Výkop bude proveden stejně jako výkop patek a pásů soupravou JCB 3D a je třeba 

tedy obsluha tohoto stroje, odvoz bude zajištěn v rámci výkopu 1. hloubkového stupně. 

 

5.1.5 Vytyčení pásů uvnitř stavební jámy 

 Bude nasazena četa dvou pracovníků. Jeden geodet a jeden jeho pomocník. 

 

5.1.6 Strojní výkop pásů 

 Provedení výkopu pásů bude pomocí JCB 3D, zapotřebí je tedy strojníka tohoto stroje 

a řidiči nákladních aut, které budou vytěženou zeminu odvážet na 8km vzdálenou skládku 

zeminy. 

 

5.1.7 Ruční dokopání pásů 

 K ručnímu dokopání a dočištění pásů uvnitř jámy bude nasazena četa 3 pracovníků. 

 

5.1.8 Provedení zpětných zásypů 

 Stroje potřebné k zásypům jsou nakladač UNC 151, dva nakládací automobily T 815 a 

samotný obsyp okolo objektu bude provádět nakládací lopata JCB 3D, je tedy zapotřebí dvou 

strojníků a dvou řidičů. Navíc bude zásyp hutněn po vrstvách o mocnosti maximálně 300 mm 

a to samohybným ježkovým vibračním válcem ovladatelným dálkové o šířce běhounu max. 

600 mm, je teda nutné zajistit obsluhu tohoto stroje. 

 

 



5.1.9 Ruční výkop pásů 

 Ruční výkop pásů pro vnější schodiště a pro rampu bude ručně kopat četa 2 

pracovníků. 

 

6 Nasazení strojů včetně časového postupu provádění zemních prací 

 Sled procesů včetně vzájemných vazeb a časového hodnocení. Všechny práce budou 

prováděny v jednosměnném provozu – 1 den = 8 hodin. Normové hodnoty pro výpočet časů 

převzaty ze základních norem, popřípadě poupraveny dle zkušeností a poznatků z již 

provedených stavebních děl podobného rozsahu. Veškeré stroje, které budou použity 

k výkopům a odvozu zeminy jsou v majetku dodavatele, proto bylo přihlédnuto v návrhu 

souprav i k maximální použitelné kapacitě, kterou dodavatel disponuje. 

 

6.1 Návrh stavebních strojů pro těžbu a dopravu vytěžené zeminy: 

− Pro sejmutí ornice se navrhuje nakladač UNC 151 (objem lopaty 1,5 m3). 

− Pro těžbu stavební jámy (kromě pásů) bude použito rýpadlo DH 441 s hloubkovou 

lopatou o objemu 1 m3). 

− Pro výkop pásů bude použito rýpadlo na traktorovém podvozku JCB 3D, je možno 

použít dvě lopaty a to hloubková lopata šíře 0,8 m a objemu 0,24 m3 nebo lopata šíře 

0,4 m a objemu 0,09 m3. 

− Odvoz vytěženého materiálu bude pomocí vozidel T 815 bez přívěsu s maximální 

nosností 16t. 

− Stěny a dna pásů budou dotěženy ručně a to přibližně v mocnosti 0,1 m. 

  

6.1.1 Sejmutí ornice 

 Navržená souprava:  UNC 151 + 2 x T 815 

 Výkonné položky:  UNC 151 – 0,911 Nh/100m3 

     T 815 – nosnost 16t 

 Kubatura:   Ornice – 88,4 m3 

 Výpočet doby trvání:  88,4 x 0,911/100 = 0,805hod.  

 Celkem:    1 směna 

 

Sejmutí ornice bude provedeno v průběhu jedné směny, je zohledněno to, že jsou 

použity pouze dvě T 815. 



6.1.2 Vytyčení stavební jámy 

 Nasazená četa:   2 pracovníci, ostatní práce v režii 

 Výkonné položky:  Zřízení lavičky rohové – 0,97 Nh/kus 

     Zřízení lavičky podélné – 0,48 Nh/kus 

 Kubatura:   6 x lavička rohová 

     8 x lavička podélná 

 Výpočet doby trvání:  6 x 0,97 = 5,82hod. 

     8 x 0,48 = 3,84hod. 

     9,66 /2 = 4,83hod. 

 Celkem:   1 směna 

 Vytyčení stavební jámy proběhne v rámci jedné směny. 

 

6.1.3 Výkop odvodnění okolo a stavební jámy a výkop 1. hloubkového stupně (stavební 

jámy)  

Nasazená souprava: Rýpadlo DH 441 + 6 x T 815 (maximální kapacita 

dodavatele) 

 Výkonné položky:  Hloubení jam DH 441 lopata 1m3 třída 2 – 0,719 Nh/m3 

    Hloubení jam DH 441 lopata 1m3 třída 3 – 0,797 Nh/m3  

 Při průměrné rychlosti 30 km/h, vzdálenosti skládky 8km a nasazení maximálního 

počtu 6-ti nákladních automobilů T 815 (nosnost 16t) a pokud se bere v úvahu, že po 

nakypření má zemina 1500kg/m3, pak můžeme počítat s tím, že za sebe za jeden den odveze 

48 plně naložených aut, což dělá 768t materiálu =) 512 m3. 

 Při průměrné rychlosti 30 km/h, vzdálenosti meziskládky 500m a nasazení 

maximálního počtu 6-ti nákladních automobilů T 815 (nosnost 16t) a pokud se bere v úvahu, 

že po nakypření má zemina 1500kg/m3, pak můžeme počítat s tím, že za jeden den odveze 96 

plně naložených aut, což dělá 1 536t materiálu =) 1 024 m3. 

 

Kubatura:  Zemina třídy těžitelnosti 2 odvezená na meziskládku – 250 m3 

  Zemina třídy těžitelnosti 2 odvezená na skládku – 548,52 m3 

  Zemina třídy těžitelnosti 3 odvezená na skládku – 820,57 m3 

Výpočet doby trvání:   

    Výpočet zohledněný dle stroje DH 441 

798,52 x 0,719 x 100-1 = 5,74 hod. 



   820,57 x 0,797 x 100-1 = 6,54 hod. 

Výpočet zohledněný dle maximálního počtu nákladních 

automobilů T 815 

 250/1024 x 8 = 1,95 hod. 

 548,52/512 x 8 = 8,57 hod. 

 820,57/512 x 8 = 12,82 hod. 

  Celkem:   Dle užití D 441 – 12,28 hod. =) 1,54 směny 

     Dle užití T 815 – 23,34 hod. =) 2,92 směny 

 Výkop odvodnění okolo stavební jámy a výkop 1. hloubkového stupně proběhne 

během tří pracovních směn včetně výkopu odvodnění vnitřku stavební jámy, který bude 

vykopán strojem JCB 3D. Tento stroj již bude k dispozici na staveništi během výkopu 

stavební jámy, a pokud by některé z nákladních aut mělo mít prostoje, bude po domluvě se 

stavebním mistrem nakládáno právě JCB 3D a to výkopem odvodnění okolo stavební jámy. 

 

6.1.4 Vytyčení pásů uvnitř stavební jámy 

 Nasazená četa:   2 pracovníci, ostatní práce v režii 

 Výkonné položky:  Zřízení lavičky rohové – 0,97 Nh/kus 

     Zřízení lavičky podélné – 0,48 Nh/kus 

 Kubatura:   7 x lavička rohová 

     6 x lavička podélná 

 Výpočet doby trvání:  7 x 0,97 = 6,79hod. 

     6 x 0,48 = 2,88hod. 

     9,67 /2 = 4,84hod. 

 Celkem:   1 směna 

 Vytyčení stavební jámy proběhne v rámci jedné směny. 

 

6.1.5 Strojní výkop pásů 

 Nasazená souprava:  JCB 3D + 2 x T 815 

 Výkonné položky:   JCB 3D – 13,33 m3/hod. 

     T 815 – nosnost 16t 

 Kubatura:  Zemina třídy těžitelnosti 3 odvezená na skládku – 38,79 m3 

 Výpočet doby trvání:  38,79/13,33 = 2,91 hod. 

 Celkem:   1 směna 



Strojní výkop pásů proběhne v rámci 1 směny, není třeba posuzovat nasazení T 815, 

jelikož je zjevné dle předchozího výpočtu, že 2 nákladní automobily budou naprosto 

dostačující, Zbytek času během této směny může být věnován nedodělkům a začne se 

s ručním dokopáním pásů, případně může být využit jako časová rezerva. 

 

6.1.6 Ruční dokopání pásů 

 Nasazená četa:  3 pracovníci 

 Výkonné položky:   1 pracovník – 2,12 Nh/m3 

 Kubatura:   Zemina třídy těžitelnosti 3 – 10,07 m3 

 Výpočet doby trvání:  10,07 x 2,12/3  =  7,12hod. 

 Celkem:   1 směna 

 

 Ruční dokopání pásů proběhne v rámci jedné směny, může začít v tentýž den, kdy 

začne strojní výkop pásů. Bude třeba dočistit odvodnění okolo stavební jámy a poté je možné 

začít začisťovat výkop pásů za strojem v bezpečné vzdálenosti. 

 

6.1.7 Provedení zpětných zásypů 

 Nasazená souprava:  UNC 151 + 2 x T 815 + JCB 3D + vibrační válec 

 Výkonné položky:  Doprava na staveniště:  

UNC 151 + 2 x T 815  

dle výpočtu (viz kap. 6.1.3)  

     Práce na staveništi včetně vibrace: 

     JCB 3D + vibrační válec – 0,18hod./m3 

 Kubatura:    Zemina třídy těžitelnosti 2 – 250 m3 

 Výpočet doby trvání:  Doprava na staveniště: 250/342 = 5,85hod. = 1 směna 

Práce na staveništi: 250 x 0,18 = 45hod. = 6 směn 

Celkem: 6 směn 

 

Práce začnou současně, doprava na staveniště proběhne v rámci jedné směny  

na meziskládku, poté budou postupně probíhat zásypy a vibrování, na což bude třeba  

využít 6 směn. 

 

6.1.7 Ruční výkop pásů (výkopy venkovních schodišť a rampy) 

 Nasazená četa:  2 pracovníci 



 Výkonné položky:   1 pracovník – 1,98 Nh/m3 

 Kubatura:   Zemina třídy těžitelnosti 2 – 6,04 m3 

 Výpočet doby trvání:  6,04 x 1,98/2  = 5,98 hod. 

 Celkem:   1 směna 

 

 Ruční výkop pásů proběhne během jedné směny po provedení zásypů a jejich 

zhutnění. 

 

7 Pracovní postup  

  

Předběžný návrh provedení zemních prací: 

 

1. Sejmutí ornice 

2. Vytyčení stavební jámy 

3. Výkop odvodnění stavební jámy a výkop 1. hloubkového stupně 

4. Výkop odvodnění uvnitř stavební jámy 

5. Vytyčení jednotlivých pásů uvnitř stavební jámy 

6. Strojní výkop pásů 

7. Ruční dokopání a dočištění pásů 

8. Předání základové spáry 

9. Provedení zpětných zásypů 

10. Ruční výkop pásů (venkovní schodiště a rampa) 

 

7.1 Sejmutí ornice 

 Ornice o mocnosti 0,1 m bude odstraněna pomocí nakladače UNC 151, ten jí naloží na 

nákladní automobily T 815 a ty jí uloží na skládku ornice, která se nachází na staveništi. 

Schematický nákres postupu provedení a umístění skládky ornice je zakreslen v příloze toho 

dokumentu SCH1. 

 

7.2 Vytyčení stavební jámy 

Hlavní vytyčovací body objektu a 4 vzájemně nezávislé výškové body budou 

vytyčeny oprávněným geodetem. Tato činnost bude prováděna až po sejmutí ornice. Geodet 

vytyčí obrys stavební jámy a vjezdu do jámy na provedené lavičky, požadavky na umístění a 



počet laviček jsou vneseny na výkrese ,, Schéma vytyčení stavební jámy“ (výkres č. SCH2), 

který je součástí příloh tohoto dokumentu. Veškeré výšková vytyčení budou prováděna 

během výkopových prací pomocí rotačního laseru. O tomto vytyčení bude geodetem 

vypracován náčrt, který odevzdá stavbyvedoucímu, případně jeho zástupci na stavbě v podobě 

stavebního mistra.  

 

 

 

7.3 Výkop odvodnění stavební jámy a výkop 1. hloubkového stupně 

 Výkop stavební jámy bude provádět rýpadlo DH 441, které naloží vytěženou zeminu 

na nákladní automobily T 815, které budou odvážet část zeminy na meziskládku zeminy, 

která je vzdálena od staveniště 500 m. Tato část zeminy bude připravena k použití na zpětné 

zásypy. Větší část zeminy bude odvezena na skládku zeminy, která je ve vzdálenosti 8 km od 

staveniště. Vjezd a výjezd do stavební jámy bude zajištěn pomocí rampy o šířce 4 m a sklonu 

17%, na rampu bude navazovat staveništní panelová komunikace (o poloměru 12 m). Tato 

komunikace bude sloužit také jako oklepová vozovka a bude průběžně čištěna. Odvodnění 

stavební jámy bude proveden po dokončení výkopů stavební jámy, doporučuje se použít 

rypadlo JCB 3D, které bude na staveništi k dispozici. Postup výkopu je zanesen do schémat 

odvodnění a hloubení 1. Hloubkového stupně (výkres č. SCH3 a SCH4), které jsou součástí 

příloh tohoto dokumentu. 

 

7.4 Výkop odvodnění uvnitř stavební jámy 

Výkop odvodnění uvnitř stavební jámy bude provádět rýpadlo JCB 3D, které naloží 

vytěženou zeminu na nákladní automobily T 815, tento výkop je součástí výkopu 1. hl. 

stupně. Odvodnění okolí stavební a samotné stavební jámy bude řešeno pomocí 

odvodňovacích příkopů, které jsou zaústěny do jímky, kde bude umístěné kalové čerpadlo 

s plovákovým spínačem. Odtok vody je zajištěn pomocí provizorní kanalizace do veřejné 

kanalizace. Umístění odvodňovacích příkopů, jímek i provizorní kanalizace je zakresleno 

v příloze SCH3. Samotné pásy nebudou odvodňovány. 

 

7.5 Vytyčení jednotlivých pásů uvnitř stavební jámy 

Po odtěžení na úroveň dna stavební jámy budou vytyčeny obrysy pásů uvnitř stavební 

jámy. Požadavky na umístění laviček jsou vneseny do vytyčovacího schématu pásů, které je 

součástí příloh (výkres č. SCH5). Veškeré výšková vytyčení budou prováděna během 



výkopových prací pomocí rotačního laseru. O tomto vytyčení bude geodetem vypracován 

náčrt, který odevzdá stavbyvedoucímu, případně jeho zástupci na stavbě v podobě stavebního 

mistra.  

 

7.6 Strojní výkop pásů 

Strojní výkop pásů bude prováděn pomocí rýpadla JCB 3D, které naloží vytěženou 

zeminu na nákladní automobily T 815 a ty po připravené rampě, staveništní panelové vozovce 

a veřejné komunikaci dopraví vytěženou zeminu na skládku vzdálenou 8 km od staveniště. 

Postup hloubení je ve výkrese postupu hloubení pásů, který je součástí příloh (výkres č. 

SCH6). 

 

7.7 Ruční dokopání a dočištění pásů 

Abychom dosáhly svislosti a přesné úrovně základové spáry, budou pásy dokopány 

ručně a to v průměru tloušťky 0,1 m. Ručně vytěžený materiál bude skladován vedle pásů a 

vzhledem k tomu, že jde o malé množství, bude po dokončení základů rozprostřen a použit 

jako podkladní materiál pro betonovou desku. 

 

7.8 Předání základové spáry 

Předání základové spáry bude probíhat za přítomnosti stavbyvedoucího, stavebního 

dozoru, projektanta a investora. Bude vypracován protokol o předání nebo se předání zapíše 

do stavebního deníku. 

 

7.9 Provedení zpětných zásypů 

 Zpětné zásypy budou prováděny až po dokončení hrubé nosné konstrukce objektu 

(včetně izolací a ochranných přizdívek), budou prováděny z vytěženého materiálu, který je 

uložen na 500 m vzdálené meziskládce. Zeminu naloží nakladač UNC 151 na nákladní 

automobily T 815, ty ho dopraví na staveniště, na meziskládku, odkud jí rozveze a obsyp 

provede JCB 3D po vrstvách max. 300 mm, po nichž je třeba obsyp vibrovat, a to vibračním 

válcem o šířce běhounu max. 600 mm. 

 

7.10 Ruční výkop pásů (venkovní schodiště a rampa) 

 Ruční výkop pásů pro základové konstrukce venkovních schodišť a rampy bude 

proveden až po dokončení hrubé stavby prvního nadzemního podlaží, po dokončení zásypů a 

jejich zhutnění. Vytyčení je jednoduché a provede ho stavbyvedoucí.  



8 Jakost a kontrola kvality 

 Jelikož se jedná o zemní práce malého objektu, které nevyžadují žádné speciální 

konstrukce a jde o jednoduché výkopové práce bez podzemních ani nadzemních překážek, 

budou se u tohoto objektu kontrolovat základní parametry, uvedené v tomto technologickém 

předpise.  

 

 U zadaného objektu budeme postupně sledovat: 

 

Předmět 

kontroly 

Podklady ke 

kontrole 

Způsob 

kontroly 

Doklady Kdo kontrolu 

provádí 

Četnost 

 

Převzetí 

staveniště 

Smlouva, 

projektová 

dokumentace 

Odborné 

posouzení 

Protokol, 

Stavební 

deník 

Stavbyvedoucí 1 x před 

započetím 

prací 

Vyhodnocení 

BOZP 

Technologický 

postup, 

projektová 

dokumentace, 

platné zákony a 

vyhlášky 

Odborné 

posouzení 

Protokol Stavbyvedoucí, 

Koordinátor 

BOZP, 

Bezpečnostní 

technik 

1 x před 

započetím a 

v průběhu 

celé 

výstavby  

Kontrola 

projektové 

dokumentace 

a průzkumů 

Projektová 

dokumentace, 

průzkumy 

Odborná 

posouzení 

Bez 

dokladů 

Stavbyvedoucí, 

Příprava stavby 

Před 

započetím 

zemních 

prací 

Geodetické 

práce 

Technologický 

postup, 

projektová 

dokumentace 

Měřením Protokol, 

Stavební 

deník 

Měřič, geodet Před a 

během 

zemních 

prací 

Sejmutí ornice 

v projektové 

hloubce 

Technologický 

postup, 

projektová 

dokumentace 

Měřením Stavební 

deník 

Stavbyvedoucí Průběžně 

Výkop Technologický Měřením Stavební Stavbyvedoucí Průběžně 



zemního tělesa postup, 

projektová 

dokumentace 

deník 

Svahování 

výkopu 

Technologický 

postup, 

projektová 

dokumentace 

Měřením Stavební 

deník 

Stavbyvedoucí Průběžně 

Dno výkopu, 

ruční 

dokopání 

Technologický 

postup 

Měřením Stavební 

deník 

Stavbyvedoucí Průběžně 

Stav technických prostředků 

Nákladní auto Technický 

průkaz, plán 

nakládaní 

s odpady, 

dopravní řád 

stavby 

Vizuálně  Bez 

dokladů 

Řidič, 

stavbyvedoucí 

Průběžně 

Čerpadlo Bez podkladů Vizuálně Bez 

dokladů 

Stavbyvedoucí Průběžně 

Nakladače Technický 

průkaz, 

technologický 

postup 

Odborné 

posouzení 

Bez 

dokladů 

Stavbyvedoucí, 

strojník 

Průběžně 

 

9 Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

Z hlediska bezpečnosti práce budou dodrženy tyto právní předpisy: 

-  zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon 

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

- zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 



-  nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

-  nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí 

-  nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace 

práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při 

provozování dopravy dopravními prostředky 

-  nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády  

č. 405/2004 Sb. 

- nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů 

-  vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 

výstavbu 

-  vyhláška č. 77/1965 Sb., o kvalifikaci obsluh stavebních strojů 

-  nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší 

podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 

mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

-  vyhláška č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se 

stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení 

 

 

 

 

 

V Ostravě ………………………….                                Vypracoval………… 
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1 Úvod  

 V protokolu je zpracován technologický předpis řešící zdění svislých konstrukcí 

bytového domu o čtyřech podlažích. Jedná se o volně stojící objekt se třemi nadzemními a 

jedním podzemním podlažím. K budově vede příjezdová cesta napojená z místní komunikace. 

Konstrukční výška podlaží je 3,29m. 

 Konstrukční systém objektu je zděný a to z cihelný bloků POROTHERM P+D. 

Obvodové stěny jsou vytvořeny ze zdiva POROTHERM 44 P+D, budou kladeny do TI malty 

POROTHERM. Pro vnitřní nosné zdivo je použit POROTHERM 25 AKU na maltu CB 

POROTHERM. Vnitřní dělící příčky jsou zhotoveny z cihel POROTHERM 11,5 P+D také na 

maltu CB POROTHERM. U vstupu do bytu pro tělesně postiženou osobu bude vyzděna zídka 

z cihly POROTHERM 30 P+D na maltu PROTHERM CB. 

 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 70mm po celé ploše překladu. 

 

1.1 Obecné informace o území 

 Stavební parcela č. 2960/3 o celkové výměře 2305,5 m2 v katastrálním území Ostrava 

se nachází v obytné zóně ,, Lázně“. Vjezd na pozemek je z Lázeňské ulice (asfaltová 

komunikace šíře 5m). Parcela je situována na území, kde je maximální převýšení 1,05 m. 

Pozemek je zatravněn a nenachází se zde žádné stromy ani jiné porosty. Na území nebylo 

zjištěno riziko pronikání radonu. 

 

1.2 Popis objektu 

Jedná se o samostatně stojící objekt skládající se v půdorysu ze tří obdélníků, jde o 

stavbu o čtyřech podlažích. Objekt má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. V podzemním 

podlaží jsou umístěny sklepy, kotelna, sušárna, kočárkárna, kolárna, sklad pro údržbu domu a 

technická místnost. V prvním nadzemním podlaží jsou umístěny dva byty pro tři až čtyři 

osoby, do kterých se obyvatelé domu dostanou přes zádveří, schodiště a společnou chodbu. 

Byt pro osobu tělesně postiženou je situován na západní straně objektu, má samostatný vchod, 

před kterým je zkonstruována nájezdová rampa. V druhém a třetím nadzemním podlaží jsou 

umístěny vždy dva byty, které jsou shodné s byty v prvním podlaží.  

 



1.2.1 Výkopy 

 Jedná se o jednoduché výkopy bez podzemních ani nadzemních překážek. Pozemek je 

pouze zatravněn. Velikost pozemku je dostatečně velká, není tedy nutné používat žádné 

pažení, roubení ani podzemní stěny. V rámci bezpečnosti je navržen sklon svahu 1:0,6.  

 

1.2.2 Základy 

Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu C 16/20. Základová spára 

je ve dvou úrovních a to na kótě – 4,000 pro stěny tloušťky 440mm a na kótě -3,900 a to pro 

stěny tloušťky 250mm, základy pro komín a pro vnitřní schodiště.  

 

1.2.3 Konstrukční systém a stropy 

Konstrukční systém objektu je navržen z cihelných bloků a stropů POROTHERM. 

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

POROTHERM TI. Vnitřní nosné stěny jsou z cihel POROTHERM 25 AKU P+D na maltu 

POROTHERM CB. Příčky jsou konstruovány z příčkovek POROTHERM 11,5 P+D na maltu 

POROTHERM CB. Stropní konstrukce je z keramicko-betonových nosníků POROTHERM 

POT 160x 175 a vložek MIAKO 23/50 PTH. Tloušťka stropu 290mm, beton C25/30. 

Železobetonový monolitický věnec tloušťky 250mm(po obvodu s věncovkou Porotherm 23,5 

s vloženou TI deskou PPS tloušťky 7 mm). 

 

1.2.4 Schodiště 

Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým, dvouramenným, 

pravotočivým schodištěm, které se nachází u vstupu do objektu za zádveřím. Jedná se o 

monolitickou konstrukci, která je zakotvená v obvodové nosné stěně.  

 

1.2.5 Zastřešení 

 Pro bytový dům je navržena jednoplášťová plochá střecha, která vyhovuje všem 

statickým i tepelně technickým požadavkům. Střecha je řešena zvlášť pro byt pro tělesně 

postiženou osobu, který se nachází v 1. nadzemním podlaží a zvlášť pro část budovy, kde se 

nacházejí byty pro 3-4 osoby a schodiště a jsou ukončeny 3. nadzemním podlažím. Dále je 

samostatně vyřešen také vstup do budovy. 

 

 



2 Materiály a skladování 

 Materiál pro zdění a pro překlady je v systému POROTHERM. 

 

2.1 Materiál 

Nosný systém tvoří cihelné bloky POROTHERM 44 P+D na tepelněizolační maltu 

POROTHERM TI.  Pro vnitřní nosné zdivo bude použit POROTHERM 25 AKU P+D,  pro 

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

bloků bude použita pytlovaná průmyslově vyráběná suchá maltová směs POROTHERM CB 

dodaná na paletách, pro založení zdiva bude použita pytlovaná průmyslově vyráběná malta 

POROTHERM profi AM.  

 

2.2 Skladování na staveništi  

 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 TI, 

POROTHERM CB a POROTHERM profi AM bude skladována na paletách ve skladu 

sypkého materiálu ve stohu maximální výšky 1,5m.  

 

2.2.1 Zdící materiál 

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 prováděno pomocí věžového 

jeřábu 30 EC-B 2.5 nebo za pomocí hydraulické ruky nákladního auta přímo na skladovací 

plochu.  

 

2.2.2 Překlady 

Na staveništi budou překlady skladovány na nekrytých, zpevněných plochách, budou 

skladovány na hranolech a budou překryty igelitem, který bude zajištěn proti odvátí.  

 

 

 



2.2.3 Polystyrén 

Polystyrén bude skladován v krytém, uzamykatelném skladu.  

 

2.2.4 Obalový materiál 

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. 

 

2.2.5 Spotřeba materiálu 

 

Materiál:   

 

a) Vnější nosné zdivo     Spotřeba na celý bytový dům 

materiál:  POROTHERM 44 P+D  plocha zdí:  1249 m2 

spotřeba cihel:  16 ks/m2    počet tvárnic:  19 984 ks 

spotřeba malty: 42 l/m2     počet palet:  331 

kusů na paletě: 60 ks/pal    objem malty:  52 458 l 

hmotnost palety: cca 1240 kg 

 

b) Vnit řní nosné zdivo     Spotřeba na celý bytový dům 

materiál:  POROTHERM 25 P+D  plocha zdí:  336 m2 

spotřeba cihel:  16 ks/m2    počet tvárnic:  5376 ks 

spotřeba malty: 28 l/m2     počet palet:  68 

kusů na paletě: 80 ks/pal    objem malty:  9408 l 

hmotnost palety: cca 1350 kg 

 

c) Příčky       Spotřeba na celý bytový dům 

materiál:  POROTHERM 11,5 P+D  plocha zdí:  699,35 m2 

spotřeba cihel:  8 ks/m2    počet tvárnic:  5595 ks 

spotřeba malty: 11 l/m2     počet palet:  56 

kusů na paletě: 100 ks/pal    objem malty:  7692,9 l 

hmotnost palety: cca 1320 kg 

 

 



d) Překlady 

materiál:  POROTHERM překlad 7 

kusů na hranolu: 20 ks/hranol (přeprava na hranolech 75x75x960mm) 

materiál:  POROTHERM překlad 11,5 

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

 

materiál:  tepelná izolace PPS tl. 70mm 

balení:   3,75m2/balík 

potřeba:  28,44 m2 

počet balení:  8 

 

tl. zdiva 

[mm] 
ozn. prvek 

délka 

[mm] 

hmotnost 

[kg/m] 

hmotnost 

prvku [kg] 
ks 

440 P1 Porotherm 7 1750 35 61,25 255 

440 P2,P5 Porotherm 7 1250 35 43,75 165 

440 P3 Porotherm 7 1000 35 61,25 15 

440 P7 Porotherm 7 1500 35 52,5 5   

115 P4 Porotherm11,5 1250 20 20,0 22 

115 P6 Porotherm 11,5 1000 20 25,0 11 

 

e) Malta 

materiál:  POROTHERM TI 

kusů:   2761 

vydatnost:  52 458 l 

počet palet:  58 ks (na jedné paletě je 48 pytlů malty) 

 

materiál:  POROTHERM CB 

kusů:   814 

vydatnost:  17 101 l 

počet palet:  17 ks (na jedné paletě je 48 pytlů malty) 

 

 

 



materiál:  POROTHERM Profi AM 

kusů:   48 

vydatnost:  672 l 

počet palet:  1 ks (na jedné paletě je 48 pytlů malty) 

 

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 

 Staveniště bude v rozsahu pozemku parcely č. 2960/3. Předpokládá se využití celého 

pozemku v okolí samotné stavby. Staveniště je trvale oploceno drátěným pletivem do výšky 

1,8m. Místo vjezdu je zřízeno z ulice Lázeňské. Vjezd bude opatřen uzamykatelnou bránou s 

tabulkami zakazujícími vstup nepovolaných osob na staveniště. Za branou bude zřízena 

vrátnice, kde bude nepřetržitě osoba pověřená k pouštění oprávněných osob na staveniště a 

k hlídání materiálů a strojů po dobu výstavby.  

Staveniště bude zařízené dle projektu „Zařízení staveniště“, bude již obsahovat 

všechny uvedené položky včetně rozvodů a napojení inženýrských sítí pro potřeby staveniště. 

Skládky materiálů budou umístěny v prostoru staveniště a budou vyvýšené nad okolní 

terén, zpevněny a odvodněny. Na staveništi bude umístěna jedna stavební buňka pro 

stavbyvedoucího, jedna stavební buňka se sociálním zařízením a šatnami. 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 

prováděny za příznivých klimatických podmínek, veškeré mokré procesy se musí provádět při 

teplotě venkovního prostředí nad +5 °C. 

 

4 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, což provede stavbyvedoucí společně se stavebním dozorem. 

V případě, že bude vše dle požadavků, může proběhnout předání staveniště. Toto předání 

bude opět zapsáno ve stavebním deníku. 

 

5 Personální obsazení 

 Za celý průběh stavby bude zodpovědný stavbyvedoucí hlavního dodavatele. Před 

zahájením zednických prací je potřeba, aby převzal staveniště včetně výškových a směrových 

vytyčovacích bodů. V průběhu zdících prací bude na staveniště dohlížet stavební mistr 

pověřený stavbyvedoucím, bude předávat informace o průběhu stavby, nedostatcích, 

časových skluzech atd. Dále pak bude na staveništi po celou dobu provádění zdících prací  

 

 

 



vrátný, který bude mít na starosti vjezd a výjezd stavebních strojů na staveniště a ze staveniště 

a mimo pracovní dobu bude dohlížet na to, aby se stroji nemanipulovaly neoprávněné osoby, 

a bude dohlížet na to, aby je nikdo nezcizil. 

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.  

 

Složení pracovní čety: 

  vedoucí čety    1 

  zedníci    3 

  pomocníci zedníků   3  

  výroba malty    1 

  jeřábník    1     

  celkem    9 

 

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. 

   Pomocný zedník zabezpečuje přísun potřebných materiálů, nanáší a rozprostírá maltu 

na ložnou plochu zdiva, podává tvarovky zedníkovi a připravuje lešení pro zdění druhé výšky. 

   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. 

 

6 Nasazení strojů a pracovních pomůcek 

• 2x spádová míchačka Atika Dynamic 165 (užitečný objem mísícího bubnu 0,165 

m³) 

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

• 1x okružní elektrická pila 

 

 



• 3x kolečko 

• 2x lopata 

• 3x zednická lžíce, 3x zednická naběračka, 3x kladivo, 3x 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 30 EC-B 2.5 

 

7 Pracovní postup  

 Práce budou započaty ihned po předání staveniště.  

 

7.1 Zdění za běžných podmínek 

• vytyčení a vyměření rohů nosných zdí, okenních a dveřních otvorů a prostupů 

• vyzdění první pracovní výšky 

• založení rohů zkušeným zedníkem (mistrem) 

• na rohové cihly se upevní a napne zednická šňůra z vnější strany 

• nanesení cca 12mm tlusté malty POROTHERM profi AM 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 

• vnitřní nosné zdi se zavazují do obvodových a v dalších vrstvách se převazují dle 

podkladů od výrobce 

• další vrstvy se kladou do maltové směsi POROTHERM TI a korigují poklepáním 

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

čímž dochází k provázání svislých styčných spár 

• svislost konstrukce se hlídá vodováhou 

 

 

 

 



• 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 1,2 m 

• šířka lešení bude minimálně 1,5 m  

• vyzdění druhé výšky 

• osazení překladů v úrovni 2,5 m u oken a 2,0 m u dveřních otvorů do cementové 

malty 

• mezi překlady se umístí izolace polystyrénem a stáhnou se tenkým drátem 

• vyzdí se zbytek konstrukce do výšky 3,00 m 

• poté je možno provádět příčky nebo provést montáž a betonáž stropu a po dosažení 

potřebných pevností provádět zdění těchto příček 

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

• osadí se krajní cihly a napne se zednická šňůra 

• do cementové malty se srovná první vrstva 

• další vrstvy se kladou do maltové směsi Porotherm TI a korigují poklepáním 

• spojení dvou křížících se příček vzájemným převázáním a do nosných konstrukcí 

se připojují pomocí ploché kotvy, která se ohne do pravého úhlu a jeden konec se 

připevní pomocí hmoždínky a vrutu do nosné zdi  a druhý konec je položen 

v ložné spáře, takovéto ukotvení se provádí v každé druhé spáře 

• spára mezi stropem a zdí se vytěsní PE pěnou 

 

7.2 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 

• 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 

 

8 Jakost a 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. 

 

9 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 mimo 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 

� § 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 Ostravě ………………………….                                Vypracoval……………… 
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1 Úvod  

 V protokolu je zpracován technologický předpis řešící provedení sádrokartonových 

příček bytového domu o čtyřech podlažích.  

 Obecně lze říci, že sádrokartonový program tvoří sádrokartonové desky připevňované 

na nosnou konstrukci (rošt) z dřevěných nebo ocelových tenkostěnných profilů z jedné nebo z 

obou stran. Konstrukce sádrokartonových příček je tvořena tenkostěnnými ocelovými 

pozinkovanými profily o tloušťce 0,6 mm typu UW a CW, které jsou opláštěny 

sádrokartonovými stavebními deskami. Změnou spodní (nosné) konstrukce nebo druhem 

opláštění (2 vrstvy nebo jiná síla desek) je možné snadno vyhovět různým požadavkům na 

funkci příčky. Nezáleží na tom, jaký typ příčky je požadován, všechny se montují obdobným 

způsobem a lze je přizpůsobit každému stavebnímu dílu (stropu, stěně, podlaze). Výsledkem 

je konstrukce s vysokými tepelně a zvukově izolačními vlastnostmi, s vysokou požární 

odolností, minimální hmotností a vysokou rovinností povrchu. Sádrokartonové konstrukce se 

zatřiďují podle účelu použití konstrukce, druhu použitých materiálů, povrchových úprav, 

případně dalších kritérií. 

  

1.1 Obecné informace o území 

 Stavební parcela č. 2960/3 o celkové výměře 2305,5 m2 v katastrálním území Ostrava 

se nachází v obytné zóně ,, Lázně“. Vjezd na pozemek je z Lázeňské ulice (asfaltová 

komunikace šíře 5m). Parcela je situována na území, kde je maximální převýšení 1,05 m. 

Pozemek je zatravněn a nenachází se zde žádné stromy ani jiné porosty. Na území nebylo 

zjištěno riziko pronikání radonu. 

 

1.2 Popis objektu 

Jedná se o samostatně stojící objekt skládající se v půdorysu ze tří obdélníků, jde o 

stavbu o čtyřech podlažích. Objekt má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. V podzemním 

podlaží jsou umístěny sklepy, kotelna, sušárna, kočárkárna, kolárna, sklad pro údržbu domu a 

technická místnost. V prvním nadzemním podlaží jsou umístěny dva byty pro tři až čtyři 

osoby, do kterých se obyvatelé domu dostanou přes zádveří, schodiště a společnou chodbu. 

Byt pro osobu tělesně postiženou je situován na západní straně objektu, má samostatný vchod,  

před kterým je zkonstruována nájezdová rampa. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží jsou 

umístěny vždy dva byty, které jsou shodné s byty v prvním podlaží.  



 

1.2.1 Výkopy 

 Jedná se o jednoduché výkopy bez podzemních ani nadzemních překážek. Pozemek je 

pouze zatravněn. Velikost pozemku je dostatečně velká, není tedy nutné používat žádné 

pažení, roubení ani podzemní stěny. V rámci bezpečnosti je navržen sklon svahu 1:0,6.  

 

1.2.2 Základy 

Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu C 16/20. Základová spára 

je ve dvou úrovních a to na kótě – 4,000 pro stěny tloušťky 440mm a na kótě -3,900 a to pro 

stěny tloušťky 250mm, základy pro komín a pro vnitřní schodiště.  

 

1.2.3 Konstrukční systém a stropy 

Konstrukční systém objektu je navržen z cihelných bloků a stropů POROTHERM. 

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

POROTHERM TI. Vnitřní nosné stěny jsou z cihel POROTHERM 25 AKU P+D na maltu 

POROTHERM CB. Příčky jsou konstruovány ze sádrokartonového systému W 111, výrobce 

KNAUF. Stropní konstrukce je z keramicko-betonových nosníků POROTHERM POT 160x 

175 a vložek MIAKO 23/50 PTH. Tloušťka stropu 290mm, beton C25/30. Železobetonový 

monolitický věnec tloušťky 250mm(po obvodu s věncovkou Porotherm 23,5 s vloženou TI 

deskou PPS tloušťky 7 mm). 

 

1.2.4 Schodiště 

Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým, dvouramenným, 

pravotočivým schodištěm, které se nachází u vstupu do objektu za zádveřím. Jedná se o 

monolitickou konstrukci, která je zakotvená v obvodové nosné stěně.  

 

1.2.5 Zastřešení 

 Pro bytový dům je navržena jednoplášťová plochá střecha, která vyhovuje všem 

statickým i tepelně technickým požadavkům. Střecha je řešena zvlášť pro byt pro tělesně 

postiženou osobu, který se nachází v 1. nadzemním podlaží a zvlášť pro část budovy, kde se  

nacházejí byty pro 3-4 osoby a schodiště a jsou ukončeny 3. nadzemním podlažím. Dále je 

samostatně vyřešen také vstup do budovy. 

 



 

2 Materiály a skladování  

 Použitý materiál: Sádrokartonové desky BA, RBI, nosné ocelové profily UW a CW, 

připevňovací prostředky.  

 

2.1 Materiál 

a) Bíle sádrokartonové desky BA – vhodné pro použití do interiéru s relativní 

vlhkostí menší než 65 % při 20°C (suché prostory) a pro konstrukce bez požárních 

požadavků. 

 

b) Zelené impregnované desky RBI – vhodné do vlhkých prostot a s možností 

obkladu této desky. 

 

c) Nosné ocelové prvky  

• UW-profil: používá se na podlahu a strop, připevňuje se hmoždinkou 

• CW-profil: používá se pro svislé prvky nosné konstrukce příčky 

 

d) Připevňovací prostředky - Tvoří sortiment rychlošroubů, hřebíků a sponek. Pro 

montáž sádrokartonových příček je nutné používat originální připevňovací prostředky firmy 

Knauf. Druhy, velikosti, odstupy a minimální hloubky zapuštění rychlošroubů a 

sádrokartonových hřebů, jakož i pro sponky a hřeby jsou stanoveny v montážních návodech 

fy. Knauf a v DIN 18182 T2,3 a 4. 

 

2.2 Skladování na staveništi  

Sádrokartonové desky je nutné ukládat na rovném podkladu, buď na paletách, na 

páscích desek, nebo dřevěných latích. Podklady musí být v osových vzdálenostech max. 250 

mm. Sádrokartonové desky je nutno při skladování chránit proti vlhkosti a chránit vodo 

nepropustnou folií. 

Nosné konstrukce příček (ocel, profily, dřevěné profily) se skladují na pracovišti na 

podložkách do hranic podle druhu. Manipulace se provádí ručně. Izolační výplň je balena do 

balíků z folií a tak přepravována a skladována. 

 

 



 

2.3 Manipulace a doprava  

Na pracovišti se desky přepravují na speciálním vozíku a roznáší pomocí speciálního 

nosiče desek. Na speciálním vozíku lze přepravovat až 12 desek najednou. Vozík je možné 

sklopit a využít jako pracovní stůl. 

 

2.4 Spotřeba materiálu 

 

Příčky        Spotřeba na celý bytový dům 

materiál:  SDK příčky W 111   plocha příček:  699,35 m2 

 

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 

 Staveniště bude v rozsahu pozemku parcely č. 2960/3. Předpokládá se využití celého 

pozemku v okolí samotné stavby. Staveniště je trvale oploceno drátěným pletivem do výšky 

1,8m. Místo vjezdu je zřízeno z ulice Lázeňské. Vjezd bude opatřen uzamykatelnou bránou s 

tabulkami zakazujícími vstup nepovolaných osob na staveniště. Za branou bude zřízena 

vrátnice, kde bude nepřetržitě osoba pověřená k pouštění oprávněných osob na staveniště a 

k hlídání materiálů a strojů po dobu výstavby.  

Staveniště bude zařízené dle projektu „Zařízení staveniště“, bude již obsahovat 

všechny uvedené položky včetně rozvodů a napojení inženýrských sítí pro potřeby staveniště. 

Skládky materiálů budou umístěny v prostoru staveniště a budou vyvýšené nad okolní 

terén, zpevněny a odvodněny. Na staveništi bude umístěna jedna stavební buňka pro 

stavbyvedoucího, jedna stavební buňka se sociálním zařízením a šatnami. 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. 

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.  

 

4 Převzetí staveniště 

 Základním předpokladem pro zahájení prací je předání a převzetí pracoviště mezi 

objednatelem a zhotovitelem. Pracoviště (staveniště) musí být předáno vyklizené, umožňující 

bezpečný přístup eventuálně příjezd, v technologické úrovni umožňující montáž 

sádrokartonových stropů a podhledů. O předání a převzetí pracoviště musí být sepsán zápis 

(stavební deník). 

Pracoviště musí umožnit bezpečné provádění sádrokartonových příček včetně nutné 

manipulace s materiálem.  

Na pracovišti, nebo v jeho blízkosti musí být k dispozici nezbytné skladovací prostory, 

umožňující skladovat materiály s předzásobením alespoň pro den práce čety. (Skladování 

musí být umožněno v normových podmínkách (vlhkost, teplota). 

Při předání pracoviště musí být splněny požadavky na kvalitu podkladu (podlaha, 

strop), pokud tyto nejsou součástí dodávky prací. Tyto požadavky nejsou v platných českých 

normách specifikovány a jsou obsaženy v technických podmínkách a technologických 

podkladech výrobce a dodavatele systému sádrokartonových příček (fa Knauf). 

Součástí předání pracoviště je předání prováděcího projektu, který musí obsahovat veškeré 

technické podklady pro provedení konkrétního typu sádrokartonových příček. 

Pracovní prostor musí být pečlivě zajištěn tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob, 

ohrožení provozu a obecného zájmu a vyloučeno nebezpečí úrazu uživatelů a chodců. 

 

 

 



 

5 Personální obsazení 

 Za celý průběh stavby bude zodpovědný stavbyvedoucí hlavního dodavatele. Před 

zahájením sádrokartonových prací je potřeba, aby převzal staveniště včetně výškových a 

směrových bodů. V průběhu SDK prací bude na staveniště dohlížet stavební mistr pověřený 

stavbyvedoucím, bude předávat informace o průběhu stavby, nedostatcích, časových skluzech 

atd. Dále pak bude na staveništi po celou dobu provádění SDK prací vrátný, který bude mít na 

starosti vjezd a výjezd stavebních strojů na staveniště a ze staveniště a mimo pracovní dobu 

bude dohlížet na to, aby se stroji nemanipulovaly neoprávněné osoby, a bude dohlížet na to, 

aby je nikdo nezcizil. 

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.  

 

Složení pracovní čety: 

  vedoucí čety    1 

  montážníci   3 

  pomocní pracovníci   3  

  jeřábník    1     

  celkem    8 

 

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

která musí odpovídat projektu a technologickému předpisu sádrokartonových konstrukcí. 

   Montážník provádí nosnou konstrukci SDK, osazuje také nadedveřní profily, 

upevňuje SDK desky. 

   Pomocný pracovník zabezpečuje přísun potřebných materiálů. Řeže, podává, 

popřípadě připevňuje SDK desky na konstrukci.  

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. 

 

 

 

 



 

6 Nasazení strojů a pracovních pomůcek 

- nosiče, vozíky a zvedače desek, montážní zvedáky 

- řezače desek a nože na řezání desek 

- hoblíky na nerovnosti a na hrany včetně výměnných čepelí 

- značkovací šňůra 

- vrtačky a stavební šroubováky s nástavci a adaptéry 

- upevňovač nárožníků včetně osazovacího nože a gumového kladiva 

- kleště na spojování profilů 

- probrušovače a prořezávač otvorů 

- kruhové vrtáky pro elektro krabice (do el. vrtačky) 

- taška na nářadí, šrouby a opasek 

- čistící kartáč 

- štuková pila 

- mixer a míchací kroužky 

- hřebenová stěrka 

- truhlík na míchání 

- sada špachtlí, včetně rohových 

- brousky na spáry včetně nástavců, brusná síťka, brusný papír 

- nářadí na opracování děrovaných desek včetně děrovacích koleček 

- tmelící souprava 

 

Veškeré nářadí, používané při montáži sádrokartonových příček musí být v 

dobrém technickém stavu, měřidla cejchována a elektrické stroje musí mít platné revize, 

zkoušky a kontroly včetně technických osvědčení. 

 

7 Pracovní postup  

 Práce budou započaty ihned po předání staveniště.  

 

7.1 Vyměření a rozkreslení příčky 

Na podlaze vyměříme značkovací šňůrou nebo pravítkem hranu příčky (i s dveřními 

otvory), pomocí vodováhy přeneseme a vyznačíme hranu příčky i na stěny a strop. 

 



 

7.2 Připevnění UW-profil ů 

Na UW-profil se přilepí těsnící páska, UW-profil se přiloží k vyznačené rysce na 

podlaze. Podle otvorů (jsou již v profilu vyraženy) se UW-profil připevní k podlaze 

univerzálními zatloukacími hmoždinkami K 6/35. V případě, že příčka je delší než 4 m 

(maximální délka UW-profilu), nastaví se dalším UW-profilem (ustřiženým na potřebnou 

délku) prostým přisazením. Analogicky se připevní UW-profily také na strop. 

 

7.3 Osazení CW-profilů 

Profily CW se nastříhají na potřebnou délku (světlá výška místnosti), na CW-profil, 

který osazujeme na zeď, přilepíme těsnící pásku (stejně jako u UW-profilů) univerzálními 

hmoždinkami připevníme na zeď (předem se ale musí předvrtat otvory průměru 6 mm ve 

vzdálenosti cca 80 cm od sebe). Postupně osazujeme do stěn další profily v osové vzdálenosti 

62,5 cm od sebe otevřenou stranou profilů ve směru postupu montáže sádrokartonových 

desek. 

 

7.4 Opláštění sádrokartonovými deskami 

Připravenou sádrokartonovou desku (o plné šířce 125 cm) osadíme na nosnou 

konstrukci tak, že desku přisadíme ke stropu a přišroubujeme k nosné konstrukci. Šroubujeme 

od středu desky na CW-profily ve vzdálenosti cca 25 cm. Od podlahy musí být deska 

odsazena cca 1 cm. Další desky přikládáme těsně na doraz k předchozím. Šrouby na styku 

desek šroubujeme cca 1 cm od hrany desek. V případě, že délka příčky není násobkem šířky 

desky, je nutné poslední desku přiříznout na potřebnou šířku. 

Pozn.: u příček vyšších než je délka dodané sádrokartonové desky, je nutné desky 

nastavovat tak, že další deska se přiřízne na požadovanou délku, přičemž se musí nově 

vzniklá hrana upravit - nožem nebo speciálním hoblíkem se seřízne pod úhlem cca 22,5 do 

cca 2/3 tloušťky desky - tak vznikne na srazu desek "V" hrana, kterou se doporučuje podložit 

a prošroubovat profilem VW (délka cca 50cm). 

 

7.5 Dokončení opláštění příčky 

Postupujeme analogicky jako v bodu 7.4, opláštění začínáme ze stejného místa, ale s 

deskou o poloviční šířce 62,5 cm (desky z obou stran se musí křížit - tj. na jednom CW 

profilu nesmí být sesazení desek z obou stran příčky). 

 



 

7.6 Připojení příčky ke stavební konstrukci 

V místě styku příčky se stropem, nebo stěnami se pro zpevnění spoje používá papírová 

resp. skelná páska s Uniflottem (spárovací hmota). 

 

7.7 Montáž zárubní 

Pro sádrokartonové příčky jsou vyráběny speciální dřevěné zárubně. Postup montáže je 

následující: 

• v příčce se vyměří a vyznačí dveřní otvor 

• připevní se UW-profily 

• osadí se zárubeň 

• k zárubním se připevní CW-profily zesílené dřevěnými hranolky (při hmotnosti 

dveřního 

• křídla do 25 kg) při hmotnosti dveřního křídla nad 25 kg, se zesiluje speciálním 

UAprofilem 

• CW-profily se k UW-profilům připevní šrouby (event. se spoj zesílí rohovými 

spojkami) 

• fixace zárubně se dokončí přišroubováním UW-profilu na její horní část, tento UW-

profil 

• se současně přišroubuje k CW-profilům 

• v nadpraží se osadí svisle CW-profily v takové vzdálenosti, aby nedošlo ke společné 

• svislé spáře 

• opláštění se začíná zpravidla v prostoru zárubně tak, aby hrana sádrokartonové desky 

• nelícovala se svislou hranou zárubně, nebo aby hrana desky nebyla na VW-profilu, ke 

• kterému je přišroubována zárubeň a přesahovala do nadpraží min. na 1/3 dveřního 

• otvoru; opláštění druhé strany příčky se provádí obdobně s tím, že hrany 

• sádrokartonových desek musí být oproti prvnímu opláštění posunuty. 

 

7.8 Finální povrchové úpravy sádrokartonových desek 

Před provedením finální úpravy je nutno viditelné plochy natřít příslušným základním 

nátěrem. KNAUF. 

 

 



 

8 Jakost a 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. 

Sádrokartonové příčky může provádět jen ten zhotovitel, který má pro tuto technologii 

oprávnění a pracovníky proškolené nositelem certifikátu systému. Kontrola kvality 

prováděných prací se provádí převážně vizuálně, po ucelených částech a jednotlivých 

technologických etapách. Po provedení rozhodujících technologických etap montáže 

sádrokartonových příček musí být mezi zhotovitelem a objednatelem sepsán protokol o 

přejímce. Závěrečná přejímka sádrokartonových příček se provádí po celkovém zhotovení, na 

základě dílčích kontrol a výsledného provedení (rovinnosti, struktury a barevnosti povrchu, 

kvality a přesnosti provedení, dle požadavku projektového řešení a technických a 

technologických podmínek výrobce systému). 

9 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 mimo 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 

� § 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 Ostravě ………………………….                                Vypracoval…………………… 


