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Anotace 

Cílem této práce bylo vypracovat stavebně technologickou studii penzionu v obci 

Jindřišská. Obsahuje textovou a výkresovou část. Textová část má zhruba 170 stran. 

Stavebních výkresů je 22. Diplomová práce je členěna na stavební část a technologickou část.  

 

V rámci realizačního projektu byly vypracovány stavební výkresy části objektu v 

zadaném rozsahu a to v souladu se všemi platnými normami. Půdorys objektu penzionu je 

tvaru dvou obdélníků. Budova je dvoupodlažní a oba obdélníky jsou od sebe výškově 

posunuty vzhledem k terénu. Celý objekt je zasazen do krajiny tak, aby kopíroval svah, a 

zároveň aby nenarušoval pohled na vesnici. Hotel se začleňuje do zdejší vesnice. 

 

Annotation 

The aim of this study was to develop a building technology study of the apartment 

hotel in village of Jindřišská. My work includes text and drawing part. The range is about 170 

pages of text and 22 building drawings. The thesis is divided into structural and the 

technological part. 

 

 In the project of realization have been elaborated building drawings of the object in the 

given range and building drawings are in accordance with all contemporary standards.  

Ground plan of the apartment hotel is the shape of two rectangles. The building has two floors 

and two rectangles are shifted vertically from each other. The whole building is located into 

the landscape, apartment hotel is copying the slope, and also building is not to interfere with 

the view of the village. Hotel is included to local village. 
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Seznam použitých symbolů a značek 

 

BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

cca – cirka 

č. - číslo 

ČSN – česká státní norma 

DN - dimenze 

FAST – stavební fakulta 

HDS – hlavní domovní skříň 

I – ocelový profil typu I 

Kč – korun českých 

km – kilometr, délková jednotka, 1 kilometr = 1000metrů 

k.ú. – katastrální úřad 

m – metry, základní délková jednotka 

mm – milimetry, základní délková jednotka, 1 mm = 0,001 metrů 

m2 – metry čtvereční 

m3 – metry krychlové 

parc. – parcela 

P+D – typ zdiva firmy Porotherm, (pero + drážka) 

PE - polyethylen 

popř. – popřípadě 

resp. – respektive 

RŠ – revizní šachta 

Sb. – sbírky, sbírka 

S.O. – stavební objekt 

St - stupně 

SV - světlost 

SVaK – Šumavské vodovody a kanalizace 

tis. – tisíc 

tl. - tloušťky 

VN – vysoké napětí 

ŽB - železobeton 
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1. Úvod 

 

Náplní diplomové práce bylo vypracování projektu dokumentace k realizaci stavby. 

Tato diplomová práce je zaměřena především na část pozemního stavitelství. Zadání 

diplomové práce se dělí na dvě části, stavební část a technologickou část. Stavební část 

obsahuje studii stavby a projektovou dokumentaci k realizaci stavby. Technologickou část 

tvoří technologický předpis zdění, stropů, překladů, podmínky pro návrh technických zařízení 

budov, podmínky montáže lešení, návrh strojů a zařízení pro vertikální dopravu, návrh 

zařízení staveniště, plán organizace výstavby - harmonogram předinvestiční fáze projektu. 

Technologická část se skládá z výkresové a textové části (s vazbou na prostorovou strukturu 

penzionu a potřeby zařízení staveniště). 

 

Při návrhu objektu jsem se řídila platnými předpisy, jako je například zákon 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), Vyhláška č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Vyhláška č. 

268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci 

staveb. 

 

Stavební část diplomové obsahuje textovou a grafickou část stavby. Textová část je 

zpracovaná podle stavebního zákona 183/206 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace 

pro provádění stavby je stanoven v příloze č. 1 a č. 2 vyhlášky 499/2006 Sb. Dle přílohy č.2 

projektová dokumentace pro provádění stavby obsahuje části: A. Pozemní objekty, B. 

Inženýrské objekty, C. Provozní objekty. V diplomové práci je předmětem řešení pouze část 

A. Technická zpráva se zpracovává ve stejné skladbě a členění jako v projektové dokumentaci 

uvedené v příloze č. 1, z níž příslušné údaje přebírá s tím, že se zpřesňují a zdůvodňují 

technická, konstrukční, materiálová nebo dispoziční řešení. Textovou část tvoří tedy průvodní 

zpráva, architektonické a stavebně technické řešení stavby - technická zpráva, stavebně 

konstrukční část – technická zpráva. Grafická část zahrnuje výkresovou dokumentaci objektu. 

Stavební výkresy jsou uvedeny v obsahu výkresové části této diplomové práce. 
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1.1.  Informace o zadaném pozemku a obci 

 

Určený pozemek mé diplomové práce se nachází v obci Jindřišská v Krušných Horách. 

Nachází se nedaleko města Jirkova, ke kterému tato vesnice správně patří. V obci žije necelá 

dvacítka obyvatel v devíti trvale obydlených domech. Dalších čtrnáct chalup je rekreačních. 

 

Obec je soustředěna podél silnice vedoucí z Jirkova do obce Boleboř. V Jidřišské se 

zachovala dvě hrázděná stavení, zařazená do kategorie památek II. stupně. Na návsi stojí 

kaplička, která se dnes využívá jako malý kulturní objekt, ve kterém se konají koncerty a 

výstavy výtvarníků. Centrum tvoří požární nádrž, již zmíněný kostelík a zastávka autobusu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Letecký pohled na Jindřišskou 
 

Podle územního plánu je v obci vymezena plocha pro výstavbu rodinných domků – 

bydlení venkovského typu. Tato plocha je však v průběhu roku značně podmáčená, tvoří ji 

mělké údolí, jehož středem vede potok, který se často rozlévá do okolí. Záměrem je na zadaný 

pozemek umístit stavby pro bydlení venkovského typu s možným využitím pozemků a 

objektů pro podnikání, nebo jiné aktivity, třeba sport. Cílem je vyvrátit argumenty odpůrců, 

kteří tvrdí, že záměrem v obci Jindřišská je vytvořit zde satelitní městečko. Tento projekt 

bakalářské práce by měl podpořit realizaci zadaného pozemku, ukázat konkrétní možné řešení 

využití pozemku. 
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1.2.  Současný stav řešené problematiky 

 

Zadaná parcela se nachází v prostředí luk a remízků. Místo tvoří 3 rozlehlé louky, které 

jsou rozděleny remízky. K parcele vedou 2 cesty, které jsou zpevněné, a je z nich přístup na 

hlavní silnici obce. Pozemek je ve východní části omezen pásmem vysokého napětí XTR 

22/04 kV, které však nevede přes jeho velké území.  Místo se nachází v nadmořské výšce 530 

m. n. m. - 540 m. n m., to znamená, že parcela není v rovině, nýbrž je svahovaná směrem 

k jihu. Domy v okolí parcely jsou umístěny na východní stranu. Parcela leží v klimaticky 

mírném pásmu a tak je nutno počítat s faktory jako je sníh, déšť a vítr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Severovýchodní pohled na parcelu 
 

 

1.3.  Postup řešení diplomového úkolu 

 

Vzhledem k tomu, že zadaný pozemek se nachází v horách poblíž zóny „venkovského 

typu“, bylo vhodné zde zachovat charakter tohoto území. Cílem bylo nenarušit chod a pohled 

na obec, a zároveň zatraktivnit tuto část Krušných Hor, přilákat zde cyklisty a turisty. 

 

1.3.1. Vstupní údaje 

 

Na příslušných úřadech jsem získala dostupné materiály, které se staly podkladem pro 

zpracování mé práce. Podkladem mi byl územní plán města Jirkova, mapa katastrálního 
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území této obce, vyjádření správců inženýrských sítí, osobně jsem si prohlédla staveniště a 

provedla jeho fotodokumentaci. 

 

Nápad, který se mi jevil jako nejpřijatelnější pro mé zadání, jsem zpracovala do této 

práce. Výsledek je zpracován jak v textové tak výkresové části. Pro napojení stavby na 

dopravní infrastrukturu je nutno vytvořit novou komunikaci. Jedna bude kopírovat stávající 

zpevněnou cestu, která v současné době vede okolo pozemku. Druhá cesta bude sloužit pro 

zásobování objektu, nenaruší klidný ráz penziónu, a bude vedena z opačné strany než 

komunikace první. Z obou cest bude také řešeno napojení inženýrských sítí. 

 

1.3.2. Typologie a její požadavky 

 

Penzion respektuje Vyhlášku č. 398/2009, protože první nadzemní podlaží s restaurací 

je řešeno bezbariérově. Vnitřní komunikace musí mít minimální rozměr 1500 mm. Výškové 

rozdíly vnějších a vnitřních komunikací nejsou vyšší než 20 mm. Povrch vnitřních 

komunikačních prostor je upravený proti skluzu, součinitel smykového tření je nejméně 0,5. 

Je navrženo jedno bezbariérové WC v restauraci. 

 

Plocha oken v restauraci musí být větší než 1/10 podlahové plochy místnosti. Minimální 

šířka dveří je 0,9 m, chodby je 0,8 m. Světlá výška v restaurační části je 3,5 m, v pokojové 

části je 3 m.  
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2. Průvodní zpráva 

 

 

2.1.  Identifikační údaje 

 

Název stavby: Penzión v obci Jindřišská (Jindřišská) 

Druh stavby: Novostavba 

Místo stavby: Jirkov - Jindřišská 

Okres: Chomutov  

Stavební úřad: Jirkov   

Katastrální území: Jindřišská,  parc. č. 751/1 

Katastrální úřad: Chomutov 

Kraj: Ústecký 

Investor: Martin Hájevský – vlastník pozemku  

Boleboř 118, 431 21 

Projektant: Lucie Milatová 

  Lipová 683, 739 34, Šenov u Ostravy  

Zodpovědný projektant: Lucie Milatová 

Stavební náklady: cca 21 165 000,00 Kč  

datum: 11/2010 

 

 

2.2.  Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 

a o majetkoprávních vztazích  

 

Stavební parcela č. 751/5, o celkové výměře 36,566 m2 v katastrálním území Jindřišská, 

se nachází poblíž zóny ,,Bydlení venkovského typu“, ale samotný pozemek již do této zóny 

nespadá. Tento pozemek určený pro výstavbu penziónu je tedy součástí zastavěného území 

obce Jindřišská. Bude tvořen souvislým celkem s objektem penzionu a zázemím pro provoz 

budovy. Dále jeho odpočinkovou částí, vstupní části, kterou je zastavěné parkoviště.  
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Stavební parcela je situována v západní části obce v blízkosti centra vesnice. 

Dostupnost MHD je cca 1000 m. Pozemek je svažitý. Celá parcela má převýšení až 10 metrů, 

se svahem k jihu, jihovýchodu. Vlastníkem stavebního pozemku je pan Martin Hájevský. 

Parcela je zatravněna a na pozemku se nachází 3 pruhy trvalých porostů - remízků. Pozemek 

není oplocen.  

 

U zásobovací zadní části objektu bude navrženo ve zděném pilířku napojení elektřiny se 

zásuvkovou skříní. Vodovod je napojen z uličního řádu do vodoměrné šachty (na parcele 4 m 

od objektu). Inženýrské sítě jednotné kanalizace a telefonu jsou vedeny ve vedlejší ulici. 

 

 

2.3.  Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 

 

2.3.1. Mapové podklady 

 

- katastrální mapa 1:5000 

- územní plán města Jirkova 

 

2.3.2. Ostatní podklady 

 

- vlastní průzkumy, zakreslení stávajícího stavu na místě, zaměření a 

fotodokumentace 

- požadavky investora 

- zákon č 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve smyslu 

pozdějších předpisů 

- vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  

- vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

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

 
Speciální průzkumy prováděny nebyly.  
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2.3.3. Dopravní napojení 

 

Pozemek neleží na místní komunikaci. Jelikož se stavba nachází mimo silniční 

komunikaci, je zde třeba provést návrh cesty k penzionu z nedaleké zpevněné komunikace. 

 

2.3.4. Napojení na elektrickou energii  

 

Napojení k elektrické síti bude provedeno. Na hranici pozemku je umístěna stávající 

trafostanice XTR 22/04 KN. Ukončena bude v HDS umístěné společně s rozvaděčem 

umístěné na stěně objektu RD (konkrétně: na stěně objektu technické místnosti 1.21). Viz 

zpráva: podmínky pro návrh TZB. 

 

2.3.5. Rozvod tepla  

 

Vytápění objektu bude řešeno lokálně a to pomocí elektrického vytápěni, umístěného 

uvnitř objektu.  Objekt bude temperován na teplotu 20st, 24st v koupelnových prostorech.  

 

2.3.6. Napojení na vodovod  

 

Bude provedeno napojení k prodlouženému vodnímu řádu DN 80 PE v majetku SVaK. 

Přípojka vody bude provedena z HDPE 100 SV 32 x 3,0 s vnějším ochranným pláštěm a s 

integrovaným detekčním vodičem CU 1,5 mm2. Viz zpráva: podmínky pro návrh TZB. 

 

2.3.7. Napojení na jednotnou kanalizaci  

 

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

staveniště. Splašková kanalizace bude svedena do stokové sítě po úhlem 30st v místě vysazení 

odbočky. Veřejná kanalizační síť je vedena v hloubce 1,2 m pod terénem. Viz zpráva: 

podmínky pro návrh TZB. 
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2.4.  Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

 Tato projektová dokumentace je vypracována pro provedení stavby. Veškeré doposud 

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

základě jejich požadavků následně doplněny. Stavba nijak nebude omezovat okolí obce. 

 

 

2.5.  Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

V předložené projektové dokumentaci je dodržen zákon č 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu ve smyslu pozdějších předpisů, Vyhláška č. 268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavby, Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Vyhláška č. 499/2006 Sb. O 

dokumentaci staveb, Vyhláškou č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany 

staveb. 

 

 

2.6.  Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 

popř. územně plánovací informace dle § 104, odst. 1 stavebního zákona. 

 

Navržená stavba je v souladu s územním plánem obce. Územní rozhodnutí vydal 

stavební úřad v Chomutově dne 23. 1. 2009. 

 

 

2.7.  Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 

opatření v dotčeném území 

 

Přes pozemek neprochází žádné inženýrské sítě, které by bylo nutno překládat kvůli 

výstavbě penzionu. V okolí stavby není uvažováno s další výstavbou. Stavba nevyvolá 

související investice. Před započetím výkopových prací nebude nutno provést žádné kácení 

stromů či jiných porostů. 
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2.8.  Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu výstavby 

 

Projekt byl zadán jako diplomová práce. Předpokládaná lhůta výstavby je 11 měsíců. 

V prvním kroku bude provedena úprava terénu, dále pak vybetonování základů a samotná 

stavba penzionu. Materiál pro výstavbu bude skladován přímo na pozemku.  

 

Postup výstavby: 

 - výkopové a základové práce  3 měsíce 

 - hrubá stavba  3 měsíce 

 - dokončovací práce 5 měsíců 

 

 

2.9.  Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, na ochranu 

životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše 

budovy v m2 a o počtu bytů 

 

Zastavěná plocha celkem:1 250 m2 

Obestavěný prostor: 3 965 m3 

Podlahová plocha celkem:750 m2 

Celkové náklady stavby: cca 21 165 000,00 Kč 

 

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. Stavba 

a ani její provoz nevyžaduje speciální ochranu proti hluku. Při výstavbě nedojde k narušení 

žádných ochranných pásem a nevzniknou nároky na zřízení nových. Při realizaci stavby se 

nepředpokládá znečištění podzemních nebo povrchových vod. Pro zajištění bezpečnosti při 

budoucím provozu bude stanoven způsob zajištění bezpečnosti práce dle ČSN EN 1050, ČSN 

ISO 3864, ČSN 26 9030. Dále budou respektovány ustanovení zákona č.22/1997 Sb. 

v platném znění a na něj navazující ustanovení vlády. Při realizaci stavby dojde k produkci 

odpadů skupiny 17 – stavební a demoliční odpady. 
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Projektová dokumentace pro realizaci stavby – pozemní 
(stavební) objekty 

 

3. Architektonické a stavebně technické řešení - Technická zpráva 

 

3.1.  Účel objektu 

 

 Objekt penzionu by měl sloužit hlavně pro sportovce a turisty. Jedná se o stavbu 

občanského vybavení, ubytování. Penzion se nachází v Krušných Horách, poblíž cyklostezek 

a nedaleko většího města Jirkova.  

 

 Jedná se o stavební parcelu č. 751/5 o celkové výměře 36,566 m2 v katastrálním území 

Jindřišská. Nachází se poblíž zóny ,,Bydlení venkovského typu“, ale sám objekt již do této 

zóny nespadá. Pozemek určený pro výstavbu penziónu je součástí zastavěného území obce 

Jindřišská. Bude tvořen souvislým celkem s objektem penzionu, zázemím pro provoz 

penzionu, odpočinkovou částí a vstupní části, kterou je zastavěné parkoviště. 

 

  Stavební pozemek je situován v západní části obce v blízkosti centra vesnice. 

Pozemek je svažitý. Celá parcela má převýšení až 20 metrů, se svahem k jihu, jihovýchodu. 

Vlastníkem stavebního pozemku je pan Martin Hájevský. Pozemek je zatravněn, neoplocen a 

na pozemku se nachází 3 pruhy trvalých porostů - remízků.  

 

 

3.2.  Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 

řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu 

a užívání objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace 

 

 Objekt penzionu je situován poblíž obytné zóny venkovského typu. V obci se 

nacházejí pouze rodinné domy. Ty mají fasády upravené dřevem nebo bílou omítkou. Poloha 

budovy je orientována na všechny světové strany. Vjezd na pozemek navazuje na zpevněnou 

plochu, která bude používána jako parkoviště pro dvacet osobních automobilů. 
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 Architektonické řešení vychází vstříc představám investora. Půdorys objektu penzionu 

je tvaru dvou obdélníků, z nichž u každého je jedna obvodová stěna zkosená o 75 stupňů. 

Budova je dvoupodlažní a oba obdélníky jsou od sebe výškově posunuty vzhledem k terénu. 

Celý objekt je zasazen do krajiny tak, aby kopíroval svah, a zároveň aby nenarušoval pohled 

na vesnici. Na fasádu je použit přírodní kámen, který vychází z rázu Krušných Hor. 

V kombinaci s kamenem je použito na obložení dřevo.  

 

  V přízemí se nachází recepce, restaurace, zázemí restaurace, WC, hala, úklidová 

místnost, šatna pro zaměstnance s hygienickým zázemím. Ve vyvýšené části přízemí je pak 

sklad kol – kolárna. Dále šatna pro hosty s hygienickým zázemím, která přímo navazuje na 

infrasaunu a relaxační místnost s vířivkou. V dalších patrech penzionu jsou umístěné pokoje 

pro hosty a herna. 

 

 Vjezd na pozemek navazuje na zpevněnou asfaltovou plochu, která tvoří parkoviště 

pro dvacet automobilů. Pochůzí venkovní plochy jsou tvořeny zámkovou dlažbou. Pěší vstup 

je od komunikace oddělen pruhem zeleně. Nedílnou součástí stavby je zahrada s 

architektonickou úpravou v anglickém stylu, terasa, hřiště pro nejmenší a výběh pro ovce. 

Ohraničení parcely bude vyjadřovat pár nenáročných stromů. 

 

 Přístup zdravotně postižených osob do restaurace je umožněn hlavním vchodem 

z úrovně terénu. Vstup je rovněž zajištěn ze strany terasy. Parkovací plocha pro tělesně 

postižené občany je vymezena co nejblíže ke vstupu do objektu. Projekt však nepředpokládá 

vysokou návštěvnost těchto občanů, jelikož je objekt nachází v horách a je určen hlavně pro 

cyklisty. 

 

 

3.3.  Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 

orientace, osvětlení a oslunění 

 
 Počet míst k sezení v restauraci je 32 a u barového stolu 5. Ubytovací kapacita 

penzionu je 16 lůžek. Pro provoz je potřeba 4 až 6 zaměstnanců. 

  

 Zastavěná plocha celkem: 1 250 m2 
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 Obestavěný prostor:  3 965 m3 

 Podlahová plocha celkem: 750 m2 

  

Užitkové plochy jsou znázorněny ve výkresu č. 4 a č. 5. 

 

 Osvětlení v objektu je díky proskleným stěnám a použitých velkých oknům přirozené. 

Restaurace a terasa má okna mířené na jih, relaxační místnosti a kolárna mají okna 

s výhledem na sever, severovýchod. Herna je natočena k východu. Pokoje hostů jsou 

situovány na všechny světové strany, pokoje s lodžií na západ. 

 

 

3.4.  Technické a konstrukční řešení objektů, jeho zdůvodnění ve vazbě na 

užití objektu a jeho požadovanou životnost 

 

 Objekt je zděný ze systému POROTHERM, střecha sedlová - krov dřevěný. Stropní 

konstrukce jsou z ŽB nebo z nosníků POROTHERM a vložek MIAKO PTH. Schodiště ŽB 

monolitické, příčky ze systému POROTHERM. 

 

 Materiály a technologie použité při realizaci mají příslušné atesty, které budou 

doloženy ke kolaudaci stavby. 

 

 Je vybrán systém POROTHERM, protože splňuje požadavky na tepelné a akustické 

vlastnosti stavby. Tyto požadavky byly hlavními podmínkami pro výběr konstrukčního 

systému penzionu. Ke kladům také patří, že systém POROTHERM je systém variabilní, 

ekologický, recyklovatelný a léty prověřený. 

 

 

3.5.  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 

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

objektu bude splňovat požadavky novely normy ČSN 73 0540-2 z roku 2002 a měrnou 

energetickou spotřebu dle Vyhlášky č.291/2001. 
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 Byl vybrán systém POROTHERM, právě proto, že splňuje veškeré požadavky na 

tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí. Výplně otvorů, okna a dveře, byly taktéž 

navrženy tak, aby splňovaly podmínky příslušného tepelného odporu.  

 

 

3.6.  Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-

geologického a hydrogeologického průzkumu 

 

 Objekt bude založen v nezamrzlé hloubce 1700 mm. Pod obvodovou zdí budou 

základy široké 750 mm, pod vnitřní nosnou zdí 600 mm. Pod zdivem tloušťky 150 mm, bude 

základ široký 300 mm. Základy budou tvořit základové pásy z prostého betonu tř. C 16/20. 

 

 Výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu nejsou známy, 

protože se jedná o diplomovou práci. Předpokládá se, že podzemní voda nezasáhne do 

konstrukce základů. 

 

 

3.7.  Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 

 

 Objekt penzionu nebude mít negativní vliv na chaty, či rodinné domy v obci. Stavba 

nebude hlučná, nevznikají v ní žádné nebezpečné odpady a ani zvýšená prašnost. Není třeba 

řešit případné negativní účinky na životní prostředí, stavba žádné takové nebude poskytovat. 

 

 

3.8.  Dopravní řešení 

 

Pozemek neleží na místní komunikaci. Jelikož se stavba nachází mimo silniční 

komunikaci, je zde třeba provést návrh cesty k penzionu. 

 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí vystavění nové asfaltové 

cesty. A to jak z jedné strany pro hosty objektu, tak z druhé strany pro zásobování a obsluhu.  
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Pěší vstup je od mobilní komunikace oddělen pouze pruhem zeleně. Vedle objektu se nachází 

dvacet parkovacích stání na zpevněné ploše, asfaltu. 

 

 

3.9.  Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 

protiradonová opatření 

 

Radon - nenachází se zde. 

 

Agresivní spodní vody - nebylo zjištěno. 

 

Seismicita - území se nenachází v seizmické oblasti. 

 

Poddolování - území se nenachází v dosahu účinků důlních vlivů. Nejedná se o 

poddolované území. 

 

Ochranná a bezpečnostní pásma - pozemek je omezen pásmem vysokého napětí XTR 

22/04 kV, toto pásmo však nezasahuje do zvoleného 

místa výstavby. 

 

Sesuvy půdy – pozemek se nachází ve svažité oblasti, ale nehrozí zde sesuvy půdy 

 

Povodně – objekt se nenachází v povodňovém území a účinku dosahu povodňové vlny. 

 

Povětrnostní vlivy – proti těmto vlivům chrání objekt zastřešení a obvodová konstrukce 

budovy. Viz příloha č. 3, povětrnostní mapa zatížení větrem. 
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3.10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

 Při realizaci musí být dodržován projekt pro realizaci stavby, dotčené 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. 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. 
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4. Stavebně konstrukční část – Technická zpráva 

 

 

4.1.  Popis navrženého konstrukčního systému stavby 

 

Stavební konstrukce je provedena z cihel POROTHERM (nosné zdi i příčky) a z ŽB 

opěrné zdi u parkovišť. Celá konstrukce bude ztužena ŽB věncem v kombinaci s věncovkou 

POROTHERM 27,5 ve výšce stropu. Překlady nad okny nebo vstupními dveřmi budou 

z ocelových profilů I nebo ze systému POROTHERM 7, překlady nad vnitřními dveřmi 

budou ze systému POROTHERM 11,5 a POROTHERM 14,5. Střecha je řešená jako šikmá, 

tvaru střechy sedlové, se střední části zalomenou do jiného sklonu (33o, 22o, 30o). Střecha má 

navrženo vnější odvodnění. 

 

 

4.2. Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 

 

4.2.1. Zemní práce 

 

Před zahájením stavebních prací objektu je nutno udělat nákresy vytyčování s popisem. 

Hlavní vytyčovací body objektu a 4 vzájemně nezávislé výškové body budou vytyčeny 

oprávněným geodetem. Vytyčování bude prováděno až po sejmutí ornice do průměrné 

hloubky 100 mm až 300 mm podornice. Geodetem bude vytyčen obrys výkopů na stavbou 

provedené lavičky. Jednotlivé body budou označeny hřebíky a zaneseny do náčrtu. Po 

odtěžení na úroveň dna stavební jámy budou dále vytyčeny obrysy pasů na stavbou provedené 

lavičky. Vytyčování půdorysů budou prováděna z laviček pomocí provázků. Tyto vytyčení 

budou prováděna těsně před zahájením výkopů jednotlivé hloubkové úrovně. Všechna 

výšková vytyčení budou prováděna průběžně během výkopových prací pomocí rotačního 

laseru ve viditelném spektru a označené výškové latě.  

 

Návrh těžení stavební jámy: 

sejmutí ornice z celé plochy staveniště, 

vytyčení stavební jámy, 
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výkop odvodnění okolo jámy, 

výkop 1. hloubkového stupně na kótu 538,2, 

vytyčení výkopů pro základy (pasy), 

drenáž ve dně hlavních stavebních jam, 

strojní výkop pasů, 

ruční dokopání pasů, ručně budou provedeny základy pro betonové stupně do 

nezámrzné hloubky 1000 mm, 

je nutné dbát o BOZP a zabezpečit tak příslušně stavební jámu. 

 

Zpětné zásypy kolem dokončené hrubé nosné konstrukce objektu (včetně izolací a 

ochranných přizdívek) budou provedeny z vytěženého materiálu (z jeho jemnější frakce). 

Materiál na zásyp bude nakládán z mezideponie nakládačem na nákladní automobily a 

dopravován na staveniště. Vlastní obsyp okolo objektu bude prováděn nakládací lopatou po 

vrstvách o mocnosti 300 mm. Rozprostření zeminy okolo objektu bude provedeno ručně. 

Zhutnění bude provedeno malým samohybným ježkovým vibračním válcem ovládaným 

dálkově o šířce běhounu max. 600 mm.  

 

4.2.2. Základy 

 

Objekt bude založen v nezamrzlé hloubce 1700 mm. Pod obvodovou zdí budou základy 

široké 750 mm, pod vnitřní nosnou zdí 600 mm. Pod zdivem tloušťky 150 mm, bude základ 

široký 300 mm. Základy budou tvořit základové pásy z prostého betonu tř. C 16/20. 

 

Vnější zdi jsou zatepleny tepelnou izolací Rockwool 160 mm. Betonace základu se 

provede spolu s betonovou mazaninou C16/20 (tl. 100 mm, vyztužená kari sítí KH 31, 

6/200x6/200), která je uložena na zhutněném štěrkovém podsypu na podloží (tl. 300 mm). 

Nad betonovou mazaninou je navržen asfaltový penetrační nátěr (300 g/m2). Dále horký asfalt 

Aosi 85/25 (cca 4 kg/m2), hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů (celoplošně 

natavená), separační folie (tl. 0,2 mm), betonová mazanina C16/20 (tl. 100 mm, vyztužená 

kari sítí KH 31, 6/200x6/200), tepelná izolace Rockwool, (tl. 60 mm), hydroizolace A400H 

(tl. 2 mm), betonová mazanina C16/20 (tl. 30 mm, vyztužená rabicovým pletivem). 
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Nutno počítat s tím, že se předpokládá uložení ležaté kanalizace, vodovodního 

potrubí, zemnícího pásku hromosvodu před betonáží podkladního betonu. V projektu této 

bakalářské práce se předpokládá, že do základové konstrukce nezasahuje podzemní hladina 

vody. 

  

4.2.3. Svislé konstrukce 

 

Obvodového zdivo bude řešeno z tepelně izolační tvárnice POROTHERM 44 P+D, 

440x27x238 mm, zděno na tepelně izolační maltu POROTHERM TM. Nosné zdi budou z 

tvárnice POROTHERM 30 P+D, 300x247x238 mm, zděno na vápenocementovou maltu 

MVC 2,5. 

 

Příčky budou tvořeny z  příčkovek POROTHERM 11,5 P+D, POROTHERM 14,5 P+D 

a z cihly plné pálené 290x140x65mm, zděno na vápenocementovou maltu MVC 2,5. 

 

Otvory v obvodových stěnách a nosných stěnách (nad okny) jsou opatřeny překlady 

z ocelových profilů I nebo ze systému POROTHERM 7.  

 

Otvory v příčkách (nad dveřmi) budou ze systému POROTHERM 11,5 a 

POROTHERM 14, 5. 

 

Skladba svislých konstrukcí: 

vápenocementová omítka Baumit tl. 2 mm, 

jádrová tepelně izolační omítka POROTHERM TO tl. 15 mm, 

cementový postřik tl. 2 mm, 

cihelné tvárnice POROTHERM P+D 44 tl. 440 mm, 

lepící a stěrkovací tmel CS 500, 

tepelná izolace Rockwool tl. 160 mm, 

plastová talířová hmoždinka, 

vzduchová mezera tl. 30 mm, 

venkovní dřevěný obklad Hipos,severský modřín, lakovaný, tl. 18 mm. 
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4.2.4. Střecha 

 

Střecha v celém objektu je řešena jako šikmá sedlová se spády střešních rovinou 

33o,30o,22o. Střecha je odvodněna střešními žlaby vyúsťující do střešních okapů na rozích 

objektu. Střešní krytinu tvoří falcované tašky Prefa, barva antracitová.  

 

Skladba střechy (viz výkres č.9):   

skládaná krytina 

střešní latě šířky 50 mm, výšky 30 mm 

vzduchová mezera tvořená kontralatěmi ve spádu tl. 30 mm 

pojistná hydroizolace - difúzní fólie s větráním nad 

ROCKWOOL  Rockmin v prostoru mezi krokvemi tl. 160 mm 

Desky tl. 24 mm 

 

4.2.5.Krov 

 

Střecha sedlová se sklonem do 33 a 22 stupňů. V prostření části je se sklonem 30 

stupňů. Konstrukce krovu je řešen jako atypická stojatá stolice, kvůli nepravidelnému 

půdorysu objektu (viz výkres krovu č. 8).  

 

Konstrukce krovu je tvořena krokvemi nesenými pozednicí a vaznicemi. Vaznice jsou 

nad podporovými sloupky, případně jsou v části své délky uložené na vyzděné stěně. Stabilita 

sloupků je zajištěna dřevěnými vzpěrami, ty jsou spolu se sloupkem zakotveny do vazného 

trámu. Vazný trám je uložen ve zdivu tak, že jeho spodní strana je ve výšce 100 mm nad horní 

úrovní stropní konstrukce. Při uložení vazného trámu do železobetonového zdiva je nutné 

v místě uložení vystřídat výztuž železobetonu a okolo uložení trámu se provede bednění do 

kapsy. Přenesení zatížení z vaznice na sloupek je pomocí dvou pásků, jejich rozpětí je shodné 

s nejmenší roztečí krokví 730 mm. Tuhost celé konstrukce je zajištěna pomocí dvojice kleštin.  

 

Pozednice je upevněna pomocí ocelové kotvy do zdiva, prvek Z/2. Spojení krokve a 

pozednice, případně vaznice je provedeno ocelovými úhelníky a hřebíky. Spojení krokví je 

zajištěno svorníky. Spoj kleštin s krokví je zajištěn svorníkem. Spojení sloupku a vzpěry je 
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provedeno ocelovými deskami s prolisovanými trny. Pásek je se sloupkem a vaznicí spojen 

pomocí ocelových úhelníků s hřebíky. Vazný trám se vzpěrami a sloupkem je spojen pomocí 

desek s prolisovanými trny. 

 

Celá konstrukce krovu je provedena ze dřeva třídy S0. Jednotlivé prvky krovu jsou 

impregnovány dvojitým nátěrem prostředku Bochemit QB. 

 

Rozměry použitých prvků: 

krokev 100/160 mm  

vaznice  200/160 mm, 150/150 mm 

pozednice  200/160 mm 

sloupek  150/160 mm 

vazní trám 160/240 mm  

kleštiny 80/160 mm 

vzpěra  160/160 mm 

pásek 100/160 mm 

 

4.2.6.Vodorovné konstrukce 

 

Objekt je řešený jako dvoupodlažní, mezonetový. 

 

Stropní konstrukce 1.NP a 2.NP je z POROTHERM strop 270 mm. Celá konstrukce 

bude ztužena ŽB věncem v kombinaci s věncovkou POROTHERM VT8/27,5 ve výšce 

stropu. V některých místech bude provedena dobetonávka ŽB. Stropní konstrukci řeší výkres 

č. 6 a č. 7 výkresové části.  

Skladba:   

        POROTHERM strop tl.270 mm 

        jádrová omítka Baumit tl. 15 mm 

        vápenocementová omítka Baumit tl. 2 mm 

 

Překlady nad okny nebo vstupními dveřmi budou z ocelových profilů I nebo ze systému 

POROTHERM 7, překlady nad vnitřními dveřmi budou ze systému POROTHERM 11,5 a 
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POROTHERM 14,5. Podrobná specifikace překladů je znázorněna ve výkrese č. 4 a č. 5 

výkresové dokumentace. 

 

4.2.7. Konstrukce spojující různé výškové úrovně  

 

Schodiště je řešeno jako dvouramenné, provedené jako deskové, uloženo na průvlacích, 

počet stupňů v jednom rameni schodiště je 10 (resp. 13). Výška stupně je 170 mm, hloubka 

300 mm. Schodiště je široké 1500 mm. Půdorys schodiště je patrný ve výkrese č. 4 a č. 5. Řez 

schodištěm je pak znázorněn ve výkrese č. 10. 

 

Stupně jsou obloženy dřevěným obkladem bukovým, stupnice je tvořena deskou tl. 30 

mm, podstupnice deskou tl. 15 mm, mezi sebou jsou spojené na péro a drážku. Obklad je 

opatřen bezbarvým krycím nátěrem, podhled ŽB desky je tvořen sádrovou omítkou. Hrany 

stupnic jsou opatřeny protiskluzovou úpravou. 

 

Schodiště má ocelové zábradlí opatřené dřevěným obložením sloupku a dřevěnou 

svislou tyčkovou výplní mezi sloupky, výška zábradlí je 1100 mm, zábradlí je ukotveno do 

ŽB desky. 

 

4.2.8. Výplně otvorů (okna, dveře)   

 

Okna a dveře jsou navrženy dle výpisu truhlářských výrobků a okenních výrobků. U 

mnohých oken se jedná o atypické okna, které budou zhotovené na míru. 

 

Překlady nad okny nebo vstupními dveřmi budou z ocelových profilů I nebo ze systému 

POROTHERM 7, překlady nad vnitřními dveřmi budou ze systému POROTHERM 11,5 a 

POROTHERM 14,5.  

 

Podrobná specifikace překladů je znázorněna ve výkrese č. 4 a č. 5 výkresové 

dokumentace. 
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4.2.9. Podlahy 

 

Skladba podlahy nad terénem (celková tl. 300 mm):   

dlažba Rako, loft 450 mm x450 mm (dle povrchové úpravy), 

stavební lepidlo Baumit Baukleber, 

samonivelační potěr Cemix 25, 

betonová mazanina C16/20 tl. 40 mm, vyztužená rabicovým pletivem, 

hydroizolace A400h, tl. 2 mm, 

tepelná izolace Rockwool, tl. 60 mm, 

betonová mazanina C16/20, tl. 100 mm, vyztužená kari sítí KH31, 6/200x6/200, 

separační PE folie, tl. 0,2 mm, 

hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů celoplošně natavená, 

horký asfalt AOSI 85/25 - cca 4 kg/m2, 

asfaltový penetrační nátěr 300g/m2, 

betonová mazanina C16/20, tl. 100 mm, vyztužená kari sítí KH31, 6/200x6/200, 

zhutněný štěrkový podsyp na podloží tl. 300 mm, 

původní terén. 

 

Skladba podlahy mezi podlažími (celková tl. 100 mm):   

Dřevěná podlaha Berger & Partners (dle povrchové úpravy) 

PE podložka bílá 

samonivelační potěr Cemix 25 

betonová mazanina C16/20 tl. 40 mm, vyztužená rabicovým pletivem 

hydroizolace A400h, tl. 2 mm 

zvuková izolace Steprock tl.50 mm 

         

Skladba podlahy v půdním prostoru (celková tl. 200 mm):     

betonová mazanina C16/20 tl. 40 mm, vyztužená rabicovým pletivem 

hydroizolace A400h, tl. 2 mm 

 tepelná izolace ROCKWOOL 160 mm 

 

Povrch podlah bude řešen jako keramická dlažba, zátěžový koberec, protiskluzová 

dlažba, koberec, dřevěná podlaha – dle místnosti. Viz výkresy č.4 a č.5. 
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4.2.10. Úpravy povrchů  

 

Část objektu bude obložena dřevěným obložením, které bude buď vodorovné a nebo 

svislé, firmy Hippos ( odstín Severský modřín), jiná část bude obložena kameninovým 

obkladem firmy Stéblová s.r.o (obklad Incana, odstín Vermont). Jiné barevné řešení povrchů 

a konstrukcí bude konzultováno s investorem. Vnější omítky nejsou navrhovány.  

 

Interiér bude řešen bílou vávenocementovou omítkou Baumit tl. 2 mm, dřevěným 

obkladem nebo keramickým obkladem do výšky 1,8 m (hygienické prostory atd.). 

 

Úpravy vnějších povrchů jsou znázorněny na výkresech č. 11, č. 12 a č. 13, vnitřních 

povrchů pak ve výkresech č. 4 a č. 5 v tabulce legendy jednotlivých místností. 

 

4.2.11. Zařizovací předměty  

 

V hygienických místnostech jsou navrženy zařizovací předměty dle výběru investora.  

Všechny zařizovací předměty jsou navrženy v kompletu s výtokovou a odpadní armaturou.  

 

4.2.12. Vytápění 

 

Vytápění bude řešeno lokálně pomocí radiátorů, v relaxačních místnostech pak 

podlahovým vytápěním.  

 

4.2.13.Vodovod a kanalizace 

 

Vodovod a kanalizace bude navržena dle podmínek pro návrh TZB zpracované v druhé 

části diplomového projektu. 

 

4.2.14. Úprava domovní kabelové skříně 

 

Rozvodnou skříň doplnit o proudový chránič a jistič 16 A 400 V  + zásuvku  16 A 400 

V 16, která je  pětikolíková.  
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4.2.15. Hydroizolace, parozábrany a geoextilie 

 
Izolace proti zemní vlhkosti: hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů 

celoplošně natavená na podklad s 2xpenetračním nátěrem, izolace vytažena nad upravený 

terén minimálně 300m, ochranná vrstva: IZOCHRAN SI 40/70. 

 

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

KERDI a koutovým dilatačním profilem DILEX-EKE. Separační vrstva A400h, tl. 2 mm 

mezi betonovou mazaninou a tepelnou-zvukovou izolaci podlah. 

 

 Sklonitá střecha: pojistná hydroizolace - difúzní fólie s větráním nad. 

 

4.2.16. Tepelná, zvuková a kročejová izolace 

 

Podlahy v přízemí: tepelná izolace ROCKWOOL, tl. 60 mm. 

 

Podlahy v podkroví: zvuková izolace Steprock tl.  50 mm. 

 

4.2.17. Truhlářské konstrukce 

 

Truhlářské konstrukce jsou navrženy dle výpisu truhlářských konstrukcí. 

 

4.2.18. Klempířské konstrukce 

 

Klempířské konstrukce jsou navrženy dle výpisu klempířských konstrukcí. 

 

4.2.19. Zámečnické konstrukce 

 

Zámečnické konstrukce jsou navrženy dle výpisu zámečnických konstrukcí. 
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4.2.20. Okenní konstrukce 

 

Okenní konstrukce jsou navrženy dle výpisu okenních konstrukcí. 

 

4.2.21. Podlahy z dlaždic 

 

Tyto podlahy budou provedeny v místnostech dle výkresu č. 4 a č. 5. Jejich kladení a 

druh, typ upřesní stavebník během výstavby sám. 

 

4.2.22. Keramické obklady 

 

Keramické obklady budou provedeny v místnostech dle výkresu č. 4 a č. 5. Jedná se 

hlavně o prostory kuchyně a hygienické místnosti. Kladení obkladů a jejich druh či typ 

upřesní stavebník během výstavby sám. Obklad je navržen do výše 1,8 m. 

 

4.2.23. Malby, nátěry 

 

Místnosti budou opatřeny bílou malbou 2x Primalex Plus. Vnější malby nejsou 

navrhovány. 

 

4.2.24. Venkovní úpravy 

 

Vjezd na pozemek navazuje na zpevněnou asfaltovou plochu, která tvoří parkoviště pro 

dvacet automobilů. Pochůzí venkovní plochy jsou tvořeny zámkovou dlažbou. Pěší vstup je 

od komunikace oddělen pruhem zeleně. Nedílnou součástí stavby je zahrada s 

architektonickou úpravou v anglickém stylu, terasa, hřiště pro nejmenší a výběh pro ovce. 
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4.3.  Hodnoty užitných, klimatických a zatížení uvažovaných při návrhu 

nosné konstrukce 

 

Objekt se nachází v nezastavěné lokalitě, není chráněn rostlými stromy. Nejsou 

v dostatečné blízkosti. V této lokalitě převládá západní vítr. Průměrná rychlost větru pro toto 

území je 24 m/s – III. větrná oblast. Pozemek se nachází ve V. sněhové oblasti. Viz příloha č. 

3, povětrnostní mapa zatížení větrem a sněhem. 

 

 

4.4.  Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, technologických postupů  

 

Stavba nevyžaduje žádné zvláštní postupy. 

 

 

4.5.  Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit 

stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby 

 

Postup prací nevyžaduje žádná mimořádná opatření, za předpokladu dodržení platných 

technologických předpisů a ČSN. Předpokládá se, že stavební úpravy nebudou mít negativní 

vliv na okolí. 

 

 

4.6.  Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a 

zpevňovacích konstrukcí či prostupů 

 

Stavební práce nezahrnují tyto úpravy. 
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4.7.  Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

 

Stavba bude prováděna dodavatelsky. Dodavatel bude garantovat a provádět stavební 

dozor. 
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5. Závěr 

Dokumentace je zpracována v náležitosti a podrobnostech nutných pro realizaci 

stavby. Všechny konstrukce navrženého objektu vyhovují platným normám uvedených 

v seznamu použité literatury a norem. 
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6. Seznamy 

 

6.1.  Seznam použité literatury, norem a vyhlášek 

 

[1] ČSN 01 3419 – Vytyčovací výkresy staveb  

[2] ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb-Kreslení výkresů stavební části 

[3] ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov 

[4] ČSN 73 0550 - Izolace proti vodě 

[5] ČSN 73 3610 - Klempířské výrobky 

[6] ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 

[7] ČSN 73 4301 + změna Z1 – Obytné budovy  

[8] ČSN 73 4108 – Šatny, umývárny a záchody 

[9] ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací a základy parkingu a garážování 

[10] ČSN 74 4505 - změna Z1, změna  Z2, Z3 – Podlahy  

[11] ČSN EN 1745 – Zdivo a výrobky pro zdivo,-  Metody stanovení návrhových tepelných 

hodnot 

[12] ČSN EN 1991-1-3, 2005/Z1 (zatížení sněhem) 

[13] 137/1998 Sb. Vyhláška ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 

požadavcích na výstavbu. 

[14] 369/2001 Sb. Vyhláška ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

[15] 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb. 

[16] zákon č. 183/2006 (stavební zákon)  

[17] zákon 258/2000 Sb. o ochraně zdraví  

[18] Neufert, E.: Praha: Navrhování staveb, Consultinvest, 2000 

[19] Novotný, J.: Praha: Cvičení z pozemního stavitelství, konstrukční cvičení,  Sobotáles 

[20] www.tzb-info.cz 

[21] www.wienerberger.cz 

[22] www.rockwool.cz 
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6.2.  Seznam obrázků 

 
Obr. 1 Letecký pohled na Jindřišskou 

Obr. 2 Severovýchodní pohled na parcelu 

 

 

6.3.  Seznam příloh 

 

1.  Průkaz energetické náročnosti budovy 

2.  Souhrnný rozpočet stavby 

3. Posouzení schodišťového průvlaku metodou SBRA 

 

 

6.4.  Seznam výkresů 

 
Číslo výkresu Název výkresu Měřítko Počet A4 

1 Situace stavby   

2 Výkopy a odvodnění 1:50 16 

3 Základy 1:50 16 

4 1. Nadzemní podlaží 1:50 16 

5 2. Nadzemní podlaží 1:50 16 

6 Výkres sestavy stropních dílců 1.NP 1:50 16 

7 Výkres sestavy stropních dílců 2.NP 1:50 16 

8 Krov 1:50 16 

9 Pohled na střechu 1:50 16 

10 Řez schodištěm A-A 1:50 8 

11 Pohled západní a východní 1:100 4 

12 Pohled severní 1:100 2 

13 Pohled jižní 1:100 2 

14 Detail okenního překladu 1:10 2 

15 Detail soklu 1:10 2 
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7. Výpis prvků stavebních konstrukcí 

 

7.1.  Výpis okenních výrobků 
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7.2.  Výpis truhlářských výrobků 
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7.3.  Výpis klempířských výrobků 
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7.4.  Výpis zámečnických výrobků 
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8.  Přílohy 

 
14.1. Průkaz energetické náročnosti budovy 
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14.2. Souhrnný rozpočet stavby 

 

TEXTOVÁ ČÁST 

 

Identifika ční údaje 

 

Identifikační údaje investora: 

Jméno investora: Martin Hájevský 

Sídlo investora: Boleboř 118, 431 21 Boleboř 

Jednatel: Martin Hájevský  

 

Identifikační údaje projektanta: 

Jméno: Lucie Milatová 

Projekční organizace: VŠB- TUO, Fakulta stavební 

Sídlo proj. organizace: 17. listopadu, Ostrava- Poruba 

 

Předmět stavebního řízení:                      

Název akce: Penzion Jindřišská 

Druh stavby: Novostavba                   

Stupeň projektu: Projekt na vydání stavebního povolení (DSP) 

 

Údaje o využití a zastavěnosti území, pozemku a majetkoprávní vztahy 

Podrobné údaje a doklady o území a pozemku                               

Místo stavby: Jindřišská 750 k.ú. Jindřišská 

Parcely dotčené stavbou           

nejsou   

 

     c) Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní infrastrukturu 

Byla provedena prohlídka staveniště a vedení trasy vodovodu a sítě elektro. Situace 

byla vytvořena digitalizací katastrálního snímku, do kterého se doplnily ověřené sítě podle 

vyjádření jednotlivých správců. Byly zaměřeny výškové body terénu a hranice pozemku. 
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     d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů  

Požadavky dotčených orgánů státní správy byly splněny a jsou v dokladové části 

projektové dokumentace. 

 

     e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Obecné požadavky na výstavbu byly zapracovány do projektu. V 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 

Územní rozhodnutí vydal stavební úřad v Jirkově, ale dle zadání podmínky nejsou 

splněny. 

 

      g) Věcné a časové vazby stavby na související stavby a jiná opatření v daném území 

Přímé věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby nejsou. V okolí 

stavby není uvažováno s další výstavbou. Stavba nevyvolá související investice. 

 

      h) Lhůta výstavby, popis postupu výstavby 

Předpokládaná lhůta výstavby je 11 měsíců. 

 

       i) Orientační údaje o stavbě 

Obestavěný prostor:  3 965 m3 

 Podlahová plocha celkem:750 m2 

 

       j)  Soupis stavebních objektů 

SO 01 Odstranění ornice 950 m2 

SO 02 Objekt penzionu3 965 m3 

SO 03 Vodovodní přípojka 55,6  mb 

SO 04 Kanalizační spádová přípojka24,3  mb 

SO 05 Elektrická přípojka48,2  mb 

SO 06 Parkoviště 263,7 m2 

SO 07 Příjezdová komunikace  780,6 m2 

SO 08 Přístupová komunikace  365,8 m2 
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SO 09 Jezírko195,0 m2 

SO 10 Terasa  23,3 m2 

SO 11 Oplocení  52,4 m2 

SO 12 Dětské hřiště 
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B. ROZPOČTOVÁ ČÁST 

 

označení stavby dle JKSO - 801 71 

 

I. Stavební objekty 

 SO 01 Odstranění ornice 

 900 m2  

 Cena 29 Kč/ m2 

 900 * 29 = 27 000 Kč 

 

 SO 02 Obestavěný prostor penzionu 

 Celkem 3 965 m3 z toho  - 1 706 m3 prostory pro ubytování 

  - 2 259 m3 prostory služeb 

 

 Cena  - budovy pro rekreaci – 8 152 Kč/m3  

 - budovy komunálních služeb – 6 401 Kč/m3 

 1 706 * 8 152 =  13 907 312 Kč 

 2 259 * 6 401 =  14 459 859  Kč 

       28 367 000 Kč 

  

 SO 03 Vodovodní přípojka 

 Plast DN 32, délka 55,6 m 

cena = 4 210 Kč/m 

55,6 * 4 210 = 234 000 Kč 

 

 SO 04 Splašková spádová kanalizace 

 Plast DN 200, délka 23,3 m 

 Cena 3 850 Kč/m 

 23,3 * 3 850 = 88 550 Kč 

 

 SO 05 Přípojka NN 

 4x50 až 70, délka 48,2 m 

 Cena 520 Kč/m 
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 48,2 * 520 = 25 000 Kč 

 SO 06 Parkoviště 

 Zámková dlažba, 263,7 m2 (v ceně jsou zahrnuty i zemní práce a podíl obrubníků) 

 Cena 1 480 Kč/ m2 

 263,7 * 1 480 = 390 300 Kč 

 

SO 07 Příjezdová komunikace 

 Zámková dlažba, 780,6 m2 

 Cena 991 Kč/ m2 

 780,6 * 991 = 773 600 Kč 

 Obrubník 100/15/25 cm do betonu, 456 m 

 Cena 397 Kč/m 

 456 * 397 = 181 000 Kč 

 

 SO 08 Přístupová komunikace 

 Zámková dlažba, 365,8 m2 

 Cena 851 Kč/ m2 

 365,8 * 851 = 311 300 Kč  

 Obrubník 100/15/25 cm do betonu, 334,4 m 

 Cena 397 Kč/m 

 334,4 * 397 = 132 700 Kč 

 

SO 09 Jezírko 

 Zámková dlažba 195,0 m2 

 Cena 786 Kč/ m2 

 195,0 * 786 = 153 300 Kč 

 

 SO 10 Představěná nepodsklepená terasa 

 Dlažba teracová z dlaždic 25/25/2,5 do lože z písku, 23,3 m2 

 Cena 318 Kč/ m2 

 23,3 * 318 = 29 000 Kč 
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SO 11 Oplocení 

 Pletivo drátěné, ocelové sloupky 52,4 m 

 Cena 67 990 Kč/100 m 

 0,524 * 67 990 = 35 600 Kč 

 

SO 12 Dětské hřiště 

Dětské pískoviště - dřevěný rám 2,5 x 2,5 m..515 Kč/m..10 x 515 =   5 150 Kč 

    - vnitřní prostor písek) 6,25 m2..1 310 Kč/m2..6,25 x 1310 = 8 187,5 Kč 

Lavičky dřevěné – 6ks                               178 Kč/ks                      1 068 Kč 

Dřevěná sestava s prolézačkami a skluzavkou    44 990 Kč 

                             Celkem= 60 000 Kč 

 

CELKEM 30 818 000 Kč 

 

 

II. Projektové a průzkumné práce 

honorářová zóna III. 

započitatelné náklady 30 818 000 Kč 

↓ 

- z tabulky vyplývá 7,61% 

30 818 000 * 0,0781 = 2 407 000 Kč = celkový základní honorář 

podíl z celkového honoráře na jednotlivé výkonové fáze 

 

č. VF název výkonové fáze perc. podíl 

[%] 

cena [Kč] 

I příprava zakázky 1 24 070 

II návrh/studie stavby 13 312 910 

III dok. pro územní řízení 15 361 050 

IV dok. pro stavební 

řízení 

22 529 540 

V dok. pro provedení 

stavby 

28 673 960 
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VI dok. pro zadání stavby 7 168 490 

VII spolupráce při výběru 

dodavatele 

1 24 070 

VIII spolupráce při 

provádění stavby 

11 264 770 

IX spolupráce po 

dokončení stavby 

2 48 140 

                    Cena celkem Kč                                                 2 407 000 

 

 

 

III. Náklady na umístění stavby 

5% z celkové ceny 30 818 000 Kč 

30 818 000 * 0,05 = 1 540 900 Kč 

 

 

IV. Náklady na provozní soubory 

 0 Kč 

 

 

V. Náklady na stroje, inventář a zařízení 

0 Kč 

 

 

VI. Jiné investice 

 Cena pozemku: 

 Cena za m2 = 620 Kč 

 Celková plocha = 10 270 m2 

10 270 * 620 =  6 367 400 Kč 
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VII. Rezerva 

 15% z celkové ceny 30 818 000 Kč 

30 818 000 * 0,15 = 4 622 700 Kč 

 

 

VIII. Ostatní náklady  

 0 Kč 

 

 

CELKEM BEZ DPH: 45 756 000 Kč 
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14.3. Mapa větrných oblastí na území ČR 



  
        Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

             Diplomová práce                               Penzion v obci Jindřišská                              Bc. Lucie Milatová 
 

- 65 - 
 

  

14.4.Mapa sněhovýchých oblastí na území ČR  
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14.5.Posouzení schodišťového průvlaku metodou SBRA 

 

1. Úvod 

Zadáním semestrální práce bylo posoudit zadaný konstrukční prvek na mezní stav 

únosnosti pomocí pravděpodobnostní metody SBRA. Zvolila jsem si výpočet provést 

v softwaru Anthill. 

 

2. Vstupní parametry 

Zvolila jsem si ve svém projektu vyšetřit průvlak, který nese schodiště v druhém patře 

penzionu. Průvlak je z betonu C20/25, použitá výztuž je z oceli R 10 505. Jeho rozměry 

jsou  250x450 mm a délka je 3 350 mm. 

 

3. Statické schéma 

 

 

 

 

 

 

4. Průběh vnitřních sil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zatížení působící na průvlak 
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stálé:    

    

NÁZEV   gk (kN/m2) gd (kN/m2) 

vlastní váha 0,25*0,45*25 2,81 3,80 

schodiště + strop 

(0,3*0,1685*0,5*5+0,2*1,5)*25+ 

+1,5*0,017*20+3,975*0,27*7 18,68 25,22 

izolace 3,975*0,05*7,5 1,49 2,01 

betonová mazanina 3,975*0,04*24 3,82 5,15 

dřevo 3,975*0,008*7 0,22 0,30 

omítka 3,975*0,017*20 1,35 1,82 

 CELKEM 28,24 38,13 

    

nahodilé:    

    

Pokoje, chodby 3*3,975 (dle ČSN 73 0035) 10,1925 15,28875 

Schodiště 3*1,5 (dle ČSN 73 0035) 4,5 6,75 

 CELKEM 19,91 23,82 

    

celkové:    

    

Charak. hodnoty gk= 48,15 kN/m2   

Výpočtové hodnoty gd= 62,00 kN/m2   

 

6. Výpočet maximálního momentu 

a) Mmax z charakteristických hodnot: 

                         Mmax =  1/8*gk*l
2= 1/8*48,15*3,3502= 67,55 kNm 

b) Mmax z normových hodnot: 

                         Mmax =  1/8*gd*l
2= 1/8*62,00*3,3502= 86,90 kNm 

 

7. Transformační vztahy – získání vzorce 

   M�� � A� · F	� · 
d � 0,4x� 
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          M�� � ���
� · F	� · 
d � 0,4x� 

          M�� � ���
� · F	� · �d � 0,4 · ���

� ·���
�,�·�,�·�·���  

8. Zápis do programu Anthill 

SF=R-S 

R=As*Fyk*(d-0.4*As*Fyk/(0.8*b*Fck))*1000 

S=1/8*q*3.35^2 

q=28.24*DL+19.91*LL 

As=((p*3.14*pr^2)/4)*(1-2*E) 

Fyk=500*F1 

Fck=20*F2 

d=0.415*L1 

b=0.25*L2 

p=3 (4) 

pr=0.012(0.010) 

 

SF…  je výsledná funkce spolehlivosti 

R… odolnost konstrukce 

S… účinek zatížení 

q… charakteristická hodnota zatížení 

As… skutečná hodnota plochy tahové výztuže (As=AN*(1-2*E)) 

Fyk… charakteristická pevnost oceli na mezi kluzu 

Fck… výpočtová pevnost betonu v tlaku 

d… účinná výška 

b… šířka průvlaku 

p… počet prutů 

pr… profil výztuže 

28.24… charakteristická hodnota zatížení stálého 

19.91… charakteristická hodnota nahodilého zatížení  

9. Přehled použitých histogramů 

 

Histogram DL - Stálé zatížení 
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Histogram LL - Nahodilé zatížení 

 

Histogram E – zohlednění relativní délkové chyby 
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Histogram F1 – zohlednění 5% odchylky pevnosti oceli na mezi kluzu 

 

 

 

Histogram F2 – zohlednění 5% odchylky pevnosti betonu 
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Histogram L1 – zohlednění délkové chyby 2,5% 

 

 

 

Histogram L2 – zohlednění délkové chyby 2,5% 
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10. Simulace metodou SBRA 

K posudku spolehlivosti je využit program Anthill for Windows s 1 000 000 simulacemi. 

Pravděpodobnost poruchy je určena analýzou funkce spolehlivosti SF. 

Pf = P ( SF<0 ) 

a) Navrhnuty 4 pruty Ø10 

 

 

Výsledná 
funkce 
spolehlivosti 
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Posudek spolehlivosti 

Navržený průřez nevyhověl neboť pravděpodobnost poruchy Pf není menší ani než 

snížená návrhová pravděpodobnost Pd dle ČSN 73140, Příloha A. 

Pf = 1,67·10-2 > Pd = 5·10-4 

 

b) Navrhnuty 3 pruty Ø12 

 

Výsledná 
funkce 
spolehlivosti 
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Posudek spolehlivosti 

Navržený průřez nevyhověl neboť pravděpodobnost poruchy Pf není menší ani než 

snížená návrhová pravděpodobnost Pd dle ČSN 73140, Příloha A. 

Pf = 9·10-4 > Pd = 5·10-4 

 

c) Navrhnuty 4 pruty Ø12  

 

 

Výsledná 
funkce 
spolehlivost
i 
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Posudek spolehlivosti 

Softwarem Anthill byla vypočtená hodnota pravděpodobnosti poruchy Pf = 0. Z toho 

vyplývá, že návrh 4 prutů Ø12 R 10 505 vyhoví z pohledu spolehlivosti na zvýšený 

mezní stav únosnosti (dle ČSN 73140, Příloha A). 

Pf = 0 < Pd = 8·10-6 

               Návrhové pravděpodobnosti poruchy Pd dle ČSN 73 1401 (1998), Příloha A:  
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11. Návrh průvlaku 

Základní charakteristiky:         

Průřez:              

b(šířka)= 250 mm= 0,250 m  Msd= 86,912 kN.m   

h(výška)= 450 mm= 0,450 m          

           

Beton C20/25          

Ocel 10 505 V         

           

α= 1,0 (součinitel plnosti obrazce)       

β= 0,8 (součinitel vyjadřující vliv zatěžování)      

           

Výpočtová pevnost oceli:         

fyk= 500 MPA= 500000 kPa       

fyd= 434,783 MPA= 434782,609 kPa       

           

Výpočtová pevnost betonu v tlaku:         

fck= 20 MPA 20000 kPa       

fcd= 13,333 MPA= 13333,333 kPa       

           

Krytí výztuže:         

c= 20 mm= 0,020 m       

           

Počet prutů výztuže:  Průměr výztuže:       

n= 4  Ø= 14 mm= 0,014 m    

           

Výpočet:           

           

Plocha 1 prutu:          

As1= 153,938 mm2= 1,539E-04 m2      

           

Plocha výztuže:          

As= 615,752 mm2= 6,158E-04 m2       

           

Síla, kterou přenese výztuž:  Poloha neutrální osy:      

Fs= 267,718 kN  x= 0,100 m= 100,394 mm   

           

Vzdálenost osy od tlačeného okraje:        

d= 0,423 m  z= 0,383 m     

           

Únosnost průřezu:          

Mrd= 102,494 kN.m         

           

Posouzení na únosnost          
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M rd= 102,494 kN.m > M sd= 86,912 kN.m  PRAVDA   

           

 

Návrh krytí    

Konstrukční třída S3     

Prostředí XC1     

      

cmin=MAX{c min,b; cmin,dur+∆cdur,-∆cdur,st-∆cdur,add; 10mm}  

cmin,dur= 10 mm    

cmin,b≥Ø-Øn     

je-li dg>32mm cmin,b≥(Ø+5mm)   

cmin,b= 14 mm    

cmin=MAX{14mm; 10mm; 10mm}= 20 mm  

Jmenovitá tloušťka betonové krycí vrstvy cnom   

cnom=cmin+∆cdev=     

∆cdev= 10 mm    

Øtřmínek= 7 mm    

cnom=Øtřmínek+cmin+∆cdev= 30 mm   

      

Minimální vzdálenost mezi pruty   

as,min=MAX{k 1*Ø; dg+k2; 20mm}=    

as,min=MAX{14mm; dg+k2; 20mm}= 20 mm  

Návrh as= 45 mm    

VYHOVUJE     

      

Minimální plocha výztuže    

As≥As,min     

As,min=0,26.fctm.bt.d/fyk= 1,210E-04 m2   

fctm= 2,2 MPa    

≥0,0013bt.d= 5,499E-04 m2   

      

As= 6,158E-04 m2    

      

As>As,min   PRAVDA  

      

Maximální plocha tahové výztuže   

As,max=0,04Ac= 4,50E-003    
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 As<As,max     

6,2E-04 < 4,500E-03  PRAVDA  

      

Podmínka omezení výšky tlačené oblasti   

ξ1=x/d= 0,237     

ξbal,1=700/(700+fyd)= 0,617    

      

 ξ<ξbal,1     

0,237 < 0,617  PRAVDA  

      

pro plastické přetvoření    

 ξ<ξmax     

0,237 < 0,45  PRAVDA  

      

 

12. Závěr 

V porovnání hodnot výpočtu vyplývá, že navrhované 4 pruty Ø12 R10 505 vyhověly na 

mezní stav únosnosti pomocí metody pravděpodobnosti SBRA. Deterministickou 

metodou návrhu průvlaku však nevyhoví a je nutno navrhnout 4 pruty Ø14 R 10 505. 

Protože zde se počítalo s použitím vyšších hodnot zatížení (stálé *1,35; nahodilé*1,5) a se 

snížením hodnot pevností materiálů (fyk/1,15; fck/1,5). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



VŠB-Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studie stavby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Student:               Bc. Lucie Milatová 

Vedoucí diplomové práce:         doc. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D. 

 

Ostrava 2010 



- 2 - 
 

Obsah 
Technická zpráva ................................................................................................................ - 3 - 

1. Úvodní údaje ................................................................................................................. - 3 - 

2. Průvodní zpráva ........................................................................................................... - 3 - 
2.1. Charakteristika území a stavebního pozemku ........................................................ - 3 - 
2.2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání .................................................... - 5 - 
2.3. Orientační údaje stavby .......................................................................................... - 5 - 

3. Souhrnná technická zpráva ........................................................................................ - 6 - 
3.1. Popis stavby ............................................................................................................ - 6 - 
3.2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby ........................................................... - 8 - 

3.3. Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii .............. - 9 - 
3.4. Zásady zajištění požární ochrany stavby .............................................................. - 11 - 

3.5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání ....................................... - 12 - 
3.6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopn. pohybu a orientace .... - 
12 - 
3.7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů .................... - 12 - 

3.8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí .......... - 13 - 

3.9. Civilní obrana ....................................................................................................... - 13 - 
4. Seznam výkresů .......................................................................................................... - 14 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 3 - 
 

 

Technická zpráva 

 

 

1. Úvodní údaje 

 

Stavba:  Novostavba penionu v obci Jindřišská 

Pozemek:  Jindřišská,  parc. č. 751/1 

Investor: pan Martin Hájevský, Boleboř 118, 431 21 Boleboř 

Projektant:  Lucie Milatová, Lipová 683, Šenov 739 34 

 

 

2. Průvodní zpráva 

 

2.1.  Charakteristika území a stavebního pozemku 

 

2.1.1. Poloha v obci  

 Na okraji vesnice, zóna „bydlení venkovského typu“. 

 

2.1.2. Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 

 Dle územního plánu města Jirkova je zadané území určeno pro zástavbu jakýchkoliv 

staveb. 

 

2.1.3. Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

 Navržená stavba je v souladu s územním plánem. 

 

2.1.4. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Ze strany dotčených orgánů nebyly vzneseny žádné požadavky. 
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2.1.5. Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí vystavění nové cesty. A to 

jak z jedné strany pro hosty objektu, tak z druhé strany pro zásobování a obsluhu. Pěší vstup 

je od mobilní komunikace oddělen pouze pruhem zeleně. Vedle objektu se nachází dvacet 

parkovacích stání na zpevněné ploše, asfaltu. Napojení k elektrické síti bude provedeno. Na 

hranici pozemku je umístěna stávající trafostanice XTR 22/04 KN. Ukončena bude v HDS 

umístěné společně s rozvaděčem umístěné na stěně objektu RD. Vytápění objektu bude řešeno 

lokálně a to pomocí elektrického vytápěni, umístěných uvnitř objektu.  Dále bude řešeno 

pomocí zisku ze solárních panelů. Bude provedeno napojení k prodlouženému vodnímu řádu 

v majetku SVaK. Splašková kanalizace bude svedena do kanalizace, která je uložená 

v přilehlé komunikaci.. 

 

2.1.6. Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, 

včetně zdrojů nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy 

do zemské kůry a poddolovaných území 

 Pro projekční účely založení penzionu na parcele číslo 751/1 nebyly zjištěny žádné 

zásahy do zemské kůry, poddolované území se zde nenachází. Stavební pozemek je situován 

v západní části obce v blízkosti centra vesnice. Pozemek je svažitý. Celá parcela má převýšení 

až 20 metrů, se svahem k jihu, jihovýchodu. 

 

2.1.7. Poloha vůči záplavovému území 

 Pozemek se nenachází v záplavovém území. 

 

2.1.8. Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru 

nemovitostí 

 Jedná se o parcelu č. 751/1. 

 

2.1.9. Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě 

přístupové trasy 



- 5 - 
 

 Přístup bude umožněn od příjezdové komunikace, přes polní komunikaci k p.  č.751/1. 

 

2.1.10. Zajištění vody a energií po dobu výstavby 

 Zásobování vodou a elektrickou energií bude řešeno pomocí stavebních přípojek. 

 

2.2.  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

2.2.1. Účel užívání stavby 

 Jedná se o penzión o následujících funkcích: ubytování, restaurace, relaxační místnosti 

se saunou a vířivkou. 

 

2.2.2. Trvalá nebo dočasná stavba 

 Trvalá stavba. 

 

2.2.3. Novostavba nebo změna dokončené stavby 

 Novostavba. 

 

2.2.4. Etapizace stavby 

 Stavba se bude realizovat ve třech etapách. 

 

2.3.  Orientační údaje stavby 

 

2.3.1.  Základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich 

velikosti; užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy 

apod.) 

 Zastavěná plocha celkem:          1 250 m2 

 Obestavěný prostor:         3 965 m3 

 Podlahová plocha celkem:               750 m2 

 

2.3.2.  Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení 

veřejné komunikační sítě 

 V rámci studie stavby se neřeší. 
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2.3.3. Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení 

veřejné komunikační sítě 

 V rámci studie stavby se neřeší. 

 

2.3.4. Předpokládané zahájení výstavby 

 Nezadáno. 

 

2.3.5. Předpokládaná lhůta výstavby 

 7 měsíců. 

 

 

3. Souhrnná technická zpráva 

 

3.1.  Popis stavby 

3.1.1.  Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

 Pozemek se nachází na okraji vesnice, zóna „bydlení venkovského typu“. 

Nepředpokládá se další významný rozvoj této lokality.   

 

3.1.2. Zhodnocení staveniště 

 Staveniště je na svažitém pozemku, na pozemku se nenachází žádné objekty, ani žádné 

dřeviny. Pozemek je připraven pro výstavbu. 

 

3.1.3. Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

 Objekt penziónu je situován poblíž obytné zóny venkovského typu. V obci se 

nacházejí pouze rodinné domy. Které mají fasády upravené dřevem nebo bílou omítkou. 

Poloha budovy je orientována na světové strany. Vjezd na pozemek navazuje na zpevněnou 

plochu, která bude požívána jako parkoviště pro dvacet osobních automobilů. 

 

 Půdorys objektu penzionu je tvaru dvou obdélníků, z nichž u každého je jedna 

obvodová stěna zkosená o 75 stupňů. Budova je dvoupodlažní a oba obdélníky jsou od sebe 

výškově posunuty vzhledem k terénu. V přízemí se nachází recepce, restaurace, zázemí 



- 7 - 
 

restaurace, wc, hala a šatna pro zaměstnance. Ve vyvýšené části přízemí je pak sklad kol – 

kolárna. 

 

3.1.4. Zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, 

stavebního, technologického a provozního) 

Dispoziční řešení:  

 1.NP z centrální vstupní haly je přístup do restaurace. Zde je také sociální zařízení pro 

hosty, pro zaměstnance – wc, wc ZTP, šatna, dále kuchyně, sklad a kancelář. Dále je zde 

přístup na schodiště, kterým se dostaneme ke kolárně nebo k relaxačním místnostem, sauně a 

vířivce. U těchto místností je k dispozici šatna a WC pro muže a ženy. Po schodišti se 

dostaneme do 2.NP, které stlouží rekreantům, je zde herna a šest ubytovacích pokojů. Dva 

pokoje jsou s kuchyňkou a sociálním zařízením, zároveň s dvěma pokoji. Dva pokoje mají 

sociální zařízení a ložnici. Zbylé dva pokoje jsou také se sociálním zařízením, ložnicí a navíc 

lodžií. 

 

Stavební řešení:  

 Objekt bude založen v nezamrzlé hloubce 1700 mm. Pod obvodovou zdí budou 

základy široké 750 mm, pod vnitřní nosnou zdi 600 mm. Základy budou tvořit základové pásy 

z prostého betonu tř. C 16/20. 

 Obvodového zdivo bude řešeno z tepelně izolační tvárnice POROTHERM 44 P+D, 

440x27x238mm, zděno na tepelně izolační maltu POROTHERM TM. Nosné zdi budou 

tepelně izolační tvárnice POROTHERM 30 P+D, 300x247x238mm, zděno na tepelně izolační 

maltu POROTHERM TM. 

 Příčky budou tvořeny z  příčkovek POROTHERM 11,5 P+D a z cihly plné pálené 

290x140x65mm, zděno na tepelně izolační maltu POROTHERM TM. 

Otvory v obvodových stěnách a nosných stěnách (nad okny) jsou opatřeny překlady 

z ocelových profilů I nebo ze systému POROTHERM (POROTHERM 7). 

 Otvory v příčkách (nad dveřmi) budou ze systému POROTHERM (POROTHERM 7, 

POROTHERM 11,5 a POROTHERM 14, 5). 

 Stropní konstrukce 1.NP je z POROTHERM strop 270 mm. Celá konstrukce bude 

ztužena ŽB věncem v kombinaci s věncovkou POROTHERM VT8/23,5 ve výšce stropu. 

V některých místech je provedena dobetonávka ŽB. 
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 Střecha sedlová šikmá se sklonem do 33 a 22 stupňů. V prostření části je se sklonem 

30 stupňů. K-ce krovu je tvořena sloupky a vaznicemi. Střešní krytinu tvoří falcovaná taška 

PREFA, barva antracitová.  

             

 Technologické řešení: v domě jsou prostory pro vaření, hygienu, vytápění a ohřev 

teplé vody. Příprava TV a vytápění jsou řešeny v místnosti označené TZB. Vytápění i ohřev 

TV bude prováděno v elektrickém kotli. 

 

3.1.5. Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení 

příslušných obecných požadavků na výstavbu 

 Navržená stavba vyhovuje všem příslušným požadavkům na výstavbu. 

 

3.1.6. U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry 

stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a 

výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

 V rámci studie stavby se neřeší. 

 

3.2.  Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

 

3.2.1.  Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé 

geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku 

 Průzkum v rámci studie stavby nebyl proveden. 

 

3.2.2. Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území 

dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou 

kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou 

v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením 

způsobu jejich ochrany 

 Stavební pozemek se nenachází v oblasti žádného ochranného pásma. 

 

3.2.3. Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 
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 V rámci studie stavby se neřeší. 

 

3.2.4.  Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků 

určených k plnění funkce lesa s uvedením rozlohy a rozlišením, zda 

se jedná o dočasné nebo trvalé 

 V rámci studie stavby se neřeší 

 

3.2.5. Uvedení územně technických podmínek dotčeného území a 

podmínek koordinace výstavby, zejména z hledisek příjezdů na 

stavební pozemek, případných přeložek inženýrských sítí, napojení 

stavební pozemek na zdroje vody a energií a odvodnění stavebního 

pozemku 

 Příjezd ze stávající komunikace, bez přeložek. Napojení na stavební přípojky vody a 

elektřiny po dohodě se správci sítí. 

 

3.2.6.  Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho 

vyplývajících požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, 

požadavky na venkovní a sadové úpravy 

 Vykopaná zemina bude deponována a z části odvezena. Ornice bude zpětně využita při 

povrchových úpravách po dokončení stavby objektu a sadových úpravách. 

 

3.3.  Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii 

 

3.3.1.  Popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu 

 V 1.NP bude restaurace s kuchyní.  Pokoje v 2.NP jsou určeny k pronájmu rodinám, 

osobám.  

 

 

 

3.3.2. Předpokládané kapacity provozu a výroby 
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 V restauraci se předpokládá místo pro 15 až 20 osob. Pokoje k pronajmutí jsou celkem 

pro 16 osob. 

 

3.3.3.  Popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace 

s materiálem, vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému 

skladování a pomocných provozů 

 Zásobování restaurace bude probíhat z kuchyně, která navazuje na restauraci. 

Zaměstnanci mají svůj vlastní zásobovací vchod do objektu. 

 

3.3.4. Návrh řešení dopravy v klidu 

 Vjezd na pozemek navazuje na zpevněnou plochu, která bude požívána jako 

parkoviště pro dvacet osobních automobilů. 

 

3.3.5. Odhad potřeby materiálů, surovin 

 Suroviny pro restauraci se budou dovážet každý den čerstvé, nebo dle potřeby a zájmu. 

 

3.3.6. Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), 

řešení likvidace splaškových a dešťových vod 

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

staveniště. Splašková kanalizace bude svedena do stokové sítě po úhlem 30st v místě vysazení 

odbočky. 

 

3.3.7. odhad potřeby vody a energií pro výrobu 

 V rámci studie stavby se neřeší. 

 

3.3.8. Řešení ochrany ovzduší 

 V rámci studie stavby se neřeší. 

 

 

 

3.3.9. Řešení ochrany proti hluku 
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 Vzduchotechnika a digestoře z restaurace budou vyvedeny mimo místa pobytu hostů, 

na fasádu. 

 

3.3.10. Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

 V rámci studie stavby se neřeší. 

 

 

 

3.4.  Zásady zajištění požární ochrany stavby 

 

 Stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního 

řešení a způsobu využití stavby: 

 

3.4.1. Řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru 

 Řešení vyhovuje Sbírce zákonů č.137/1998 o obecných požadavcích na stavbu. 

 

3.4.2. Řešení evakuace osob a zvířat 

 V rámci studie stavby se neřeší. 

 

3.4.3. Navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek 

 V rámci studie stavby se neřeší. 

 

3.4.4. Vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 

 V rámci studie stavby se neřeší. 

 

 

 

3.4.5. Řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární 

techniku 

 V rámci studie stavby se neřeší. 
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3.4.6. Zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to 

odůvodňují požadavky na záchranné a likvidační práce nebo ochranu 

obyvatelstva 

 V rámci studie stavby se neřeší. 

 

3.5.  Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

      

 Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu bude stanoven způsob zajištění 

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

 

3.6.  Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

 

3.6.1.  Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a 

přístupnosti pohybově a zrakově postižených 

 V objektu je pro tělesně postižené umístěno upravené WC. Chodby jsou široké 1,5 m. 

 

3.7.  Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

 

3.7.1. Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na 

životní prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo 

minimalizaci negativních účinků 

            V rámci studie stavby se neřeší. 

 

 

3.7.2. Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných 

pramenů 

 V rámci studie stavby se neřeší. 
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3.7.3. Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících 

z charakteru realizované stavby 

          V rámci studie stavby se neřeší. 

 

3.8.  Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

 

3.8.1. Povodně 

          Pozemek se nachází mimo povodňovou oblast 

 

3.8.2. Sesuvy půdy 

          Pozemek se nachází mimo sesuvovou oblast 

 

3.8.3. Poddolování 

          Pozemek se nachází mimo poddolovanou oblast 

 

3.8.4. Seizmicita 

          Pozemek se nachází mimo seizmickou oblast 

 

3.8.5. Radon 

          Radonový na pozemku nebyl nalezen. 

 

3.8.6. Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním 

prostoru stavby 

          V rámci studie stavby se neřeší. 

 

 

3.9.  Civilní obrana 
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3.9.1. Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb 

k ochraně obyvatelstva 

          V rámci studie stavby se neřeší. 

 

3.9.2. Řešení zásad prevence závažných havárií 

          V rámci studie stavby se neřeší. 

 

3.9.3. Zóny havarijního plánování 

          V rámci studie stavby se neřeší. 

 

 

4.  Seznam výkresů 

 

Číslo 

výkresu 

Název výkresu Měřítko Počet A4 

1 Situace stavby 1:1500 2 

2 Vytyčovací plán 1:500 2 

3 Zastavovací plán 1:500 2 

4 1. Nadzemní podlaží 1:200 2 

5 2. Nadzemní podlaží 1:200 2 

6 Řez schodištěm 1:200 1 

7 Pohled 1 1:200 2 

8 Pohled 2 1:200 2 

9 Pohled na střechu 1:200 1 

10 Vizualizace jihozápadní  1 

11 Vizualizace východní  1 

12 Vizualizace severozápadní  1 
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Seznam použitých symbolů a značek 
 

BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

č. - číslo 

ČSN – česká státní norma 

FAST – stavební fakulta 

I – ocelový profil typu I 

kg – kilogram, 1 kg = 1000 gramů 

ks - kusů 

m – metry, základní délková jednotka 

mm – milimetry, základní délková jednotka, 1 mm = 0,001 metrů 

m2 – metry čtvereční 

m3 – metry krychlové 

MPa – jednotka tlaku, základní jednotka je Pascal = 0,000001 MPa 

P+D – typ zdiva firmy Porotherm, (pero + drážka) 

popř. – popřípadě 

POT – typ nosníku firmy Porotherm 

PTH – firma Porotherm 

Resp. – respektive 

TI – tepelná izolace 
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1. Technologický předpis zdění 

 

 

1.1.  Obecné informace 

   

 Tento předpis je zpracován pro navrhování a provádění svislých konstrukcí systémem 

z pálených cihel POROTHERM. Jedná se o kompletní stavební systém pro svislé a vodorovné 

konstrukce, konstrukce u okenních a dveřních otvorů. Všechna doporučovaná konstrukční 

řešení a pracovní postupy jsou zpracovány plně v souladu s platnými věcně příslušnými 

technickými normami a doporučeními výrobce. Systém POROTHERM zaručuje u cihlových 

staveb zdravé a příjemné vnitřní klima. 

 

 Cihly POROTHERM se použijí na stavbu dvoupodlažního penzionu, který není 

podsklepen. Stavba se nachází v Jirkově, městské části Jindřišská. Půdorysné rozměry jsou 

23,100 x 30,805 m. Pro vnější nosné zdi se použijí tvárnice POROTHERM 44 P+D, pro 

vnitřní nosné zdivo POROTHERM 30 P+D  a pro vnitřní nenosné stěny POROTHERM 11,5 

P+D. Z důvodu architektonického pojetí budovy není vždy dodržen modul 250 mm. V 

případě, že délka vyzdívané stěny není v modulu 250 mm nebo v šikmých rozích, je nezbytné 

cihly řezat.  

 

 

1.2.  Materiály 

 

 Cihly POROTHERM 44 P+D jsou dodávány zafóliované na vratných paletách 

rozměrů 1180 x 1000 mm. Počet cihel 60 ks/pal, hmotnost palety max. 1255 kg. [1] 
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Tab. 1: Popis materiálu 44 P+D [1]  

 

 

 Cihly POROTHERM 30 P+D jsou dodávány zafóliované na vratných paletách 

rozměrů 1180 x 1000 mm. Počet cihel 80 ks/pal, hmotnost palety max. 1265 kg. [1] 

Tab. 2: Popis materiálu 30 P+D [1]  

 

 

 Cihly POROTHERM 14 P+D jsou dodávány zafóliované na vratných paletách 

rozměrů 1180 x 1000 mm. Počet cihel 80 ks/pal,hmotnost palety cca 1185 kg. [1] 

Tab. 3: Popis materiálu 14 P+D [1]  

 

 

 Cihly POROTHERM 11,5 P+D jsou dodávány zafóliované na vratných paletách 

rozměrů 1180 x 1000 mm. Počet cihel 96 ks/pal, hmotnost palety cca 1165 kg. [1] 
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Tab. 4: Popis materiálu 11,5 P+D [1]  

 

 

Tab. 5: Množství materiálu potřebného pro zdění 1. a 2. NP 

Materiál 
Plocha 
[m2] 

Spotřeba 
[ks/m2] 

Množ. 
[ks] 

Kusů 
na 

paletě 

Počet 
palet 
[ks] 

POROTHERM 44 P+D 506,1 16 8 098 60 135 
POROTHERM 30 P+D 201,7 16  3 228 80  41 
POROTHERM 14 P+D   69,1 8     553 80  7 
POROTHERM 11,5 P+D 658,0 8  5 264 96 55 

 

 Malta pro zdění obvodového zdiva POROTHERM TM je dodávána v pytlích o 

objemu 40 litrů a hmotnosti 22,5 kg, zafóliovaná na vratných paletách rozměrů 1200 x 800 

mm. Počet pytlů 55 ks/pal. hmotnost palety cca 1155 kg. [1] 

 

Tab. 6: Množství malty pro zdění 

Materiál 
Plocha 
[m2] 

Spotřeba 
[l/m2] 

Objem 
[l] 

Objem 
malty 

z 1 pytle 

Počet 
pytlů 
[ks] 

POROTHERM 44 P+D 506,1 42 21 257 40 387 
POROTHERM 30 P+D 201,7 28 5 648 40 142 
POROTHERM 14 P+D 69,1 13 900 40 23 

POROTHERM 11,5 P+D 658,0 11 7 238 40 181 
   35 043  567 

 
 

 Materiál bude dodávan z velkoskladu firmy Wienerberger, vhodnými motorovými 

vozidly dopravován na skládku na staveništi, která bude vyhovovat potřebným předpisům. 

Množství palet na skládce bude odpovídat jejím rozměrům a bude doplňován v závislosti na 

spotřebě materiálu. O převzetí dodávky rozhoduje stavbyvedoucí nebo jiný pověřený 

pracovník. 
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1.3.  Pracovní podmínky 

 

 Před zahájení prací musí být pracoviště vyčištěno a vyklizeno. Dle podmínek 

stanovených firmou Wienerberger musí být materiál skladován, a to v takové poloze, v jaké 

bude zabudován do stavby. Zařízení pro vybavení skládek musí být řešena tak, aby 

umožňovala sklad, odběr nebo doplnění prvků dle stanovených požadavků. Nesmí dojít 

k jejich poškození. Plochy skládek musí být zpevněné, rovné, a odvodněné. Všechny 

nestabilní prvky je nutno vhodnými předměty zajistit, aby nedošlo k jejich převrácení nebo 

poškození. Vykládání se provádí pod vedením mistra nebo vedoucího montážní čety. Doprava 

cihel a přímo z firmy Wienerberger bude provedena autem na paletách, vykládání se provede 

na stavbě pomocí vysokozdvižných vozíků. Při dodání převezme a zkontroluje materiál 

pověřená osoba (např. mistr nebo stavbyvedoucí). Je povinen zkontrolovat správnost, kvalitu 

a ochranný obal dodaného materiálu. 

 

 Sypký volně ložený materiál se ukládá v přirozeném sklonu tak, aby nedocházelo 

k jeho sesouvání, je-li materiál odebírán ručně, může být uložen nejvýše do 2m. Pokud je 

odebírán strojem, není jeho výška uložení určena. Sypké hmoty dodávané v pytlích se 

ukládají do uzavřených skladů, s podlahou a stěnami izolovanými proti vlhkosti. Při ruční 

manipulaci smí být ukládán do výšky 1,5m a při použití mechanizace do výšky maximálně 

3m. [3] 

 

 Zařízení staveniště a pracoviště musí být řádně oploceno proti nepovolaným osobám. 

Musí být svisle oploceno do výšky min.1,8m. Nápis zákaz vstupu nepovolaným osobám musí 

být umístěn na vstupu do objektu staveniště. Vjezdy na staveniště musí být viditelně označeny 

dopravními značkami.  

 

 Zdění by mělo být prováděno při teplotě +5 až +30 °C. Zdicí prvky nesmí být namrzlé, 

zaprášené, mastné nebo jinak znečištěné. Při zdění v zimě musí malty obsahovat 

mrazuvzdorné přísady a je nutno používat malty s pevností o stupeň vyšší (např. pokud je 

předepsána malta s pevností 2,5 MPa, musí se v zimě použít malta s pevností min. 5 MPa). 

Použití mrazuvzdorných přísad je nutno konzultovat s výrobci suchých maltových směsí nebo 

dodávky již takto upravených malt s nimi dohodnout. Při přerušení a ukončení prací musí být 

čerstvě uložené zdivo chráněné proti mrazu (zakrytím polystyrenovými deskami, izolačními 
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rohožemi). Zdění za teplot nižších než +5 °C se nedoporučuje, zdění za teplot nižších než -5 

°C je zakázáno. Zdivo na MVC chránit za suchého a horkého počasí před vysoušením 

zakrytím a vlhčením. 

 

 Proces zdění probíhá po pracovních výškách 1,2 – 1,3m (max. 1,5m), které odpovídají 

fyziologickým možnostem pracovníků: 

 1. výška – zdění z úrovně stropu do výšky 1,2m 

 2. výšky – zdění z pomocného lešení v úrovni 1,2m 

 3. výška – zdění z pomocného lešení v úrovni 2,4m 

 4. výška – zdění z pomocného lešení v úrovni 3,6m 

 

 Klesne-li teplota pod + 5 º C – k výrobě malty přednostně použít mletého vápna 

maximálně 3 měsíce starého a ohřát vodu na 60 º C. Klesne-li teplota pod 0 º C – ohřát 

záměsovou vodu, použít maltu o jeden stupeň vyšší, použít ohřívané kamenivo, použít přísady 

a příměsi ovlivňující vlastnosti malty (certifikát). Klesne-li teplota pod - 5 º C – doporučuje se 

ohřát i drobné kamenivo (max. na 60 º C) pro výrobu malty, prodloužit dobu mísení až na její 

dvojnásobek za normálních teplot, teplota malty těsně před použitím zdění nesmí klesnout 

pod + 15 º C. 

 

 

1.4.  Personální obsazení 

 

 Pracovní četa se skládá z 18 pracovníků, rozdělených na tři skupiny po šesti. V každé 

skupině pracují tři zedníci a tři pomocníci. Je určen vedoucí každé pracovní skupiny. 

Organizuje a řídí práci, zodpovídá za průběh a kvalitu provedených prací. Pracovní četa 

provádějící zdění ze systému POROTHERM musí být seznámena s tímto technologickým 

předpisem. Pracovníci musí být kvalifikovaní v oblasti provádění hydroizolace spodní stavby.  

 

 Pracovní doba je 8,5 hodiny denně. Čistá pracovní doba činí 8 hodin. Na provádění 

zděných konstrukcí bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. Bude 

kontrolovat kvalitu dodaného materiálu, kontrolovat prostavěné kubatury a dodržení 

technologického postupu. Každý den bude provádět zápis o stavu prací do stavebního deníku. 
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1.5.  Stroje a pomůcky 

 

 Pracovní četa vytvářející izolace musí být tvořena zkušenými a specializovanými 

zedníky seznámenými s tímto předpisem a jeho zásadami. Pro přepravu materiálů se použije 

jeřáb, výtahy či vysokozdvižné vozíky. 

 

 Pracovní četa má ve výbavě metr, pásmo, zednická šňůra, zednická lžíce, hoblovaná 

lať, vodováha, pila kotoučová stolní, frézka drážkovací, ocelové stěnové spony, upevňovací 

technika, ochranné kryty proti znečistění okolních ploch, pravítko minimální délky 1 metr, 

špachtle, žufan, gumové kladívko, zubová stěrka, lékárnička, ochranný štít na obličej, 

ochranné rukavice. 

 

Stroje, potřebné pro zdění: 

 Míchačka SM B125 (objem 125 l, hmotnost 132 kg) 

 Stavební výtah GEDA 500Z/ZP 

 Elektrický vrátek 

 Pomocné rampy 

 Kolečka 

 

Pracovní pomůcky, potřebné pro zdění: 

 Nivelační stroj, pásmo, skládací metr 

 Lopata, zednická lžíce, zednická naběračka 

 Zednické kladívko gumová palička 

 Měnná lať dlouhá 2 m  

 Olovnice, úhelník, zednická šňůrka 

 Ocelové hladítko, brusné hladítko 

 Hadicová a libelová vodováha 

 Pásová pilka, sekera 

 Kbelík, truhlík na maltu 

 Pracovní lešení HAKI IV, žebříky  

 

Ochranné pomůcky pracovníků: 

 Pracovní oděv (pevná obuv, montérky, pracovní rukavice, přílba) 
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 Ochranné brýle, ochranný štít, respirátor 

 Lékárnička 

 

 Používání ručního zvedání jednoduchou kladkou je dovoleno do nejvyšší výšky 15 m. 

Hmotnost dopravovaného břemene nesmí přesáhnout 60 kg. Břemeno o větší hmotnosti než 

50 kg musí zvedat dva pracovníci současně. Nejmenší průměr nosného textilního lana musí 

být 10 mm. Poškozené lano se nesmí používat. Provedení nosné konstrukce kladky musí být 

schváleno odpovědným pracovníkem. 

 

 Lešení musí být stabilní, tj. musí být opatřeno příčnými i podélnými ztužovacími 

prvky a musí být zajištěno proti odklopení od zdi vzepřením nebo kotvením. Nesmí být 

zakládáno na neúnosné zemině, případně na nerovném terénu, nesmí být vyrovnáváno cihlami 

a jiným křehkým materiálem. Lešení smějí stavět jen pracovníci, kteří jsou k tomu proškoleni 

a mají ke stavbě lešení oprávnění. Školení a přezkušování provádějí instruktoři lešenářské 

techniky. To neplatí pro jednoduchá lešení, například kozová do výšky 1,5 m. Je navrhnuto 

použití dílcového lešení HAKI IV, postup provedení lešení viz montážní návod. 

 

 Všechny konstrukce pro práce ve výškách lze předat do užívání jen po jejich úplném 

dokončení a vybavení. O předání a převzetí konstrukce do užívání se provede zápis do 

stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu. 

 

 

1.6.  Pracovní postup v chronologickém sledu  

 
 Zdicí malta pro přesné tvárnice Porotherm je speciálně vyvinutá suchá směs dodávaná 

v papírových pytlích. Musí se uskladňovat v suchu. Aby se zabránilo chybám v dávkování, je 

účelné maltu pro přesné tvárnice Porotherm rozdělávat po celých pytlích. Malta pro přesné 

tvárnice Porotherm se vsype do vody (potřebné množství vody je uvedeno na obalu). 

Mísidlem, které je upnuto do nízkoobrátkové ruční vrtačky, se malta míchá tak dlouho, až 

vznikne viskózní směs, která se nechá asi 10 minut odležet. Před použitím se ještě krátce 

promíchá. Konzistence malty je správná, když v maltě nanesené na ložnou spáru zůstává 

viditelné ozubení lžíce – malta se neroztéká. Při zpracování se může malta příležitostně 

promíchat, ale nesmí se již ředit vodou. Doba zpracovatelnosti je 3-4 hodiny. Po nanesení na 
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Porotherm - přesné tvárnice malta zůstane asi 10 minut plastická. Během této doby se musí do 

malty osadit POROTHERM tvárnice. 

 

 Založení zdiva provede vedoucí směny. Podle výkresů určuje předák vytýčení rohů, 

polohu všech otvorů, průduchů, drážek a prostupů. Předem uvažujeme místa pro osazení 

schodů, stropnic, překladů, průvlaků a dalších konstrukcí, pro něž musí být ponechány kapsy.  

 

 Podklad zdi musí být vodorovný. Proto zjištěné odchylky ve výšce základů či v 

povrchu stropní konstrukce vyrovnejte maltou od nejvyššího bodu podkladové plochy. Pokud 

je zapotřebí provést vodorovnou izolaci proti vlhkosti, na zatvrdlou maltu se položí pásy 

izolačního materiálu. Pásy musí být nejméně o 150 mm širší, než bude tloušťka stěny. Pro 

kontrolu délkového a výškového modulu při zdění se připraví rovná hoblovanou lať, na které 

se udělají značky po 125 mm. Délka latě musí odpovídat projektované výšce hotové zdi 

(nejlépe násobek 250 mm). Pro zdění první vrstvy vnějších i vnitřních stěn se použije 

vápenocementová malta, nikoli tepelněizolační malta. [2] 

 

 Nejprve se osadí cihly v rozích stěn. Je nutné dbát při tom na správné směrování kapsy 

na maltu či systému per a drážek z boku cihly. Rohové cihly se spojí zednickou šňůrou 

vedenou z vnější strany zdiva. Malta ložné spáry se nanese na podklad ve stejné šířce jako je 

tloušťka stěny. Do čerstvé malty se položí cihla po cihle podél šňůry těsně vedle sebe tak, aby 

se vzájemně dotýkaly (systém per a drážek k tomu napomůže). Podle vodováhy a latě pomocí 

gumové paličky se bude korigovat poloha cihel. Přesah cihelných bloků přes hranu základu 

nebo stropu může být max. 1/6 tloušťky zdiva. [2] 

 

 Malta v ložné spáře musí být nanesená až k oběma lícům stěny, ale nesmí přesahovat 

přes hrany cihel a proto musí být přebytečná malta vytékající z ložné spáry po položení cihel 

stáhnuta zednickou lžící. U cihel POROTHERM P+D se svislé spáry vůbec nemaltují. Před 

nanášením malty ložné spáry pro další vrstvu cihel se navlhčí vrchní část cihel poslední 

vyzděné vrstvy. Zdicí malta musí mít takovou konzistenci, aby nezatékala do svislých otvorů 

v cihlách. [2] 

 

 Zdění následujících vrstev se provede stejným způsobem tak, že vzdálenost svislých 

spár mezi sousedními vrstvami cihel je ve směru délky stěny 125 mm. Nesmí se zapomenout 
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na kontrolu jednotné výšky vrstev zdiva pomocí připravené latě a kontrolu svislosti zdiva 

pomocí vodováhy či olovnice. Společnost Wienerberger doporučuje také občas zkontrolovat 

správnou polohu šňůry. V případě, že délka vyzdívané stěny není v modulu 250 mm nebo v 

šikmých rozích, je nezbytné cihly řezat. Řezání lze provádět buď na stolních okružních pilách 

nebo ručními elektrickými pilami řetězovými či s protiběžnými listy. [2] 

 

V místě budoucí příčky, pokud je to potřebné, se nejprve vyrovná maltou. Pro zdění 

příček se použije vápenocementová malta. První vrstva příčkových cihel se uloží do nejméně 

10 mm silného maltového lože naneseného na pás izolačního materiálu. Od druhé vrstvy se 

osazují cihly se spárou cca 12 mm. Ostatní zásady zdění, tj. kladení cihel, jejich vyrovnání ve 

vodorovném a svislém směru, maltování atd., jsou totožné se zásadami pro zdění stěn. [2] 

 

 Při napojování nosné příčky z cihel POROTHERM 30 P+D, 14,5 P+D, se namaltuje 

na vnější stěnu cihly z boku, namaltovanou stranou k ní přisadí a přimáčkne. Při zvýšených 

nárocích na protihlukové vlastnosti zdiva je zapotřebí dbát na pečlivé provedení zdiva na sraz 

ve svislých spárách a pečlivé promaltování vodorovných ložných spár. Vnitřní nosné příčky 

se mohou také napojit pomocí dvojice plochých stěnových kotev z korozivzdorné oceli (např. 

stěnovou kotvou FD KSF od firmy fischer international) umísťované do každé druhé ložné 

spáry. [2] 

 

 Při napojování příčky na nosnou zeď na tupo cihly POROTHERM 11,5 P+D, se 

namaltují z boku a namaltovanou stranou přisadí a přimáčknou k nosné stěně. U tohoto typu 

styku je nutné v každé druhé ložné spáře provést vyztužení v místě napojení. To se provede 

jednou plochou stěnovou sponou z korozivzdorné oceli, která je ohnutá do pravého úhlu. Ta 

se pak vodorovnou částí vmáčkne do malty ložné spáry a svislou částí přišroubuje pomocí 

vrutu a hmoždinky k nosné stěně. Ukotvení stěnových spon ve stěně se může také realizovat 

přímo při zdění této stěny, jejich vložením do ložných spár v místě budoucího napojení 

příčky. Dveřní zárubně se vyrovnají pomocí klínů a zafixují šikmými latěmi. Zárubně se v 

příčkách se upevňují maltou nebo napěňovanou izolační hmotou. Mezera mezi poslední 

vrstvou příčky a stropem se vyplní maltou. Pokud je rozpětí stropu větší než 3,5 m, vyplní se 

tato mezera z důvodu možného průhybu stropu stlačitelným materiálem. Rohy příček se 

spojují na vazbu stejně jako u ostatních stěn. U rohů nebo ostění se přečnívající pera 

jednoduše uklepnou zednickým kladívkem, drážka vyplní maltou. [2] 
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 Při překročení první (resp. druhé) výšky se postaví pracovního lešení, ze kterého se 

dozdí do konečné výšky patra a osadí se překlady. Šířka lešení bude minimálně 1,5m. 

Materiál pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor nejméně 

0,6 m široký. 

 

 Zděné konstrukce musí být provedeny podle zvláštních předpisů ČSN 73 2310 

Provádění zděných konstrukcí. Při zdění pod úrovní terénu musí být stěny výkopů 

zabezpečeny proti sesutí. Zabezpečovací konstrukce lze odstraňovat souběžně s postupem 

vyzdívky, pokud není ohrožena pevnost a stabilita zdiva. Zdění musí být prováděno tak, aby 

nemohlo dojít ke ztrátě stability zdiva nebo jeho porušení. [5] 

 

 Při zakončení, stykování, křížení zdí, při vyzdívání rohů musí být vrstvy zdících 

materiálů převázány. Pokud tomu tak nebude, použije se stěnová spona (plochá kotva). Ta se 

používá v ložných spárách stěn pro vzájemné připojení stěn a příček. Spona se zazdívá do 

vodorovné maltové spáry v místě plánované příčky nebo se k již hotové stěně připevní jedním 

z následujících způsobů: 

 přišroubuje samořezným šroubem UFS 7,5 x 72 mm,  

 připevní pomocí plastové natloukací hmoždinky N, 

 přišroubuje šroubem s korozivzdornou úpravou do plastové hmoždinky UL, 

 ohne se k zazdění do vodorovné spáry napojované příčky. [2] 

 

 Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení musí být z hlediska 

stability zdiva řešeno v projektu stavby s výjimkou předmětů o malé hmotnosti, které stabilitu 

zdiva nemohou narušit. Osazené předměty musí být tak připevněné nebo ukotvené, aby se 

nemohly uvolnit nebo posunout.  

 

 Pro zakotvení nebo uchycení krakorců a kladek vrátků a zdvihacích zařízení se musí 

používat takové nosné prvky, které bezpečně přenesou jejich zatížení a zatížení vzniklé jejich 

provozem. Způsob a místo zakotvení nebo uchycení určí dodavatel stavebních prací v 

technologickém postupu. 

 

 Zdění a ukládání zdících prvků musí být v souladu s technologickým postupem, který 

určuje výrobce. 
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1.7.  Jakost a kvalita kontroly 

 

 Cihly POROTHERM jsou určeny pouze pro omítané zdivo. Zdivo (a tudíž jeho 

jednotlivé komponenty) musí splňovat tyto základní požadavky a funkce: 

 bezpečnost, 

 trvanlivost a rozměrovou stálost; 

 únosnost; 

 požární odolnost; 

tepelnou ochranu; 

 akumulační schopnost; 

 ochranu proti hluku; 

 zdravotní nezávadnost; 

 schopnost propouštět vzdušnou vlhkost aj. 

 

 K zajištění těchto funkcí musí společnou měrou přispět i jednotlivé cihelné bloky 

POROTHERM, malty pro zdění a pro omítky. Velký vliv na konečné vlastnosti zdiva má 

však pečlivost a způsob jeho provedení.  

 

 Při provádění zdění kontrolujeme zejména velikost vodorovných a svislých spár a 

jejich správné promaltování, správnost a přesnost vazby zdiva, maltu pro zdění, technologii 

zdění, vodorovnost podkladu, správné založení první vrstvy tvárnic na hydroizolaci, svislost 

zdi. Při kontrole provádění prací musí být každá vrstva, než bude zakryta další, řádně 

převzata. Kontroluje se pracovní prostředí, podklad, jednotlivé vrstvy a kvalita ochranných 

vrstev. Zjištěné závady musí být bezprostředně odstraněny a okolnosti zapsány ve stavebním 

deníku, tyto vady je třeba zřetelně označit a následně opravit. Označení místa defektu se 

provede kreslenou nebo mobilní značkou. Oprava se provede ze stejného materiálu. 

Objednatel zednických prací může podle charakteru stavby požadovat provedení zkoušek 

těsnosti spojů. Postup prací, mezioperační kontrola, předání a převzetí díla izolačního systému 

jsou písemně odsouhlaseny objednatelem a zhotovitelem v zápisu o předání a převzetí díla ve 

stavebním deníku.   

 

 Přípustné odchylky:  svislost – v rámci jednoho podlaží ± 20 mm 

      v rámci celkové výšky budovy ± 50 mm 
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      svislá souosost ± 20 mm 

    rovinnost - v délce kteréhokoliv 1 metru ± 10 mm 

      v délce 10 metrů ± 50 mm [7] 

 

 Zhotovitel odpovídá za vady v době předání a převzetí, po celou dobu záruční lhůty 

Objednatel není oprávněn po dobu záruky provádět zásahy do konstrukce. 

 

 

1.8.  Bezpečnost a ochrana zdraví 

 
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí zásadami Zákoníku práce a Vyhláškou 

Českého úřadu bezpečnosti práce 591/2006 Sb. Při práci ve výškách je nutno dodržovat 

ustanovení příslušných bezpečnostních předpisů (vyhláška č. 324/90 Sb. - Práce ve výškách). 

Pro zvedání a přepravu břemen lze použít jen řádně zkolaudovaných jeřábů, výtahů a vratků. 

Podle BOZ by neměl být žádný pracovník vystavený svévolně žádnému nebezpečí, aby utrpěl 

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. [11,12] 

 

 Stroje pro výrobu, přepravu a zpracování malty na staveništi se umisťují tak, aby při 

provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. Při činnostech spojených s odstřikem 

malty je vhodné používat ochranné pracovní pomůcky. Materiál připravený pro zdění musí 

být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký minimálně 0,6 m. Na právě 

vyzdívanou stěnu se nesmí našlapovat ani ji jinak zatěžovat a to ani při provádění kontroly 

svislosti zdiva a vázání rohů. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do 

zdiva musí být z hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci. Osazené předměty 

musí být připevněny tak, aby se nemohly uvolnit nebo posunout. [11,12] 
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2. Technologický předpis - stropy 

 

2.1.  Obecné informace 

   

 Tento předpis je zpracován pro navrhování a provádění vodorovných konstrukcí 

systémem POROTHERM. Jedná se o kompletní stavební systém pro svislé a vodorovné 

konstrukce, konstrukce u okenních a dveřních otvorů. Všechna doporučovaná konstrukční 

řešení a pracovní postupy jsou zpracovány plně v souladu s platnými věcně příslušnými 

technickými normami a doporučeními výrobce. Strop je tvořený cihelnými vložkami MIAKO 

PTH a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží. 

Strop POROTHERM je v konstrukci stabilizován za pomocí prostého betonu. V místě 

atypického tvaru stropní konstrukce je strop tvořen železobetonovou stropní deskou. Ztužující 

věnec je zhotoven z betonu C 16/20 chráněn a tepelně izolován věncovkou POROTHERM. 

 

 Stropy POROTHERM a železobetonová stropní deska se použijí na stavbu 

dvoupodlažního penzionu, který není podsklepen. Stavba se nachází v Jirkově, městské části 

Jindřišská. Půdorysné rozměry jsou 23,100 x 30,805 m. Pro celou stropní konstrukci se 

použijí věncovky VT 8/27,5 v kombinací s tepelnou izolací k omezení tepelných mostů 

obvodových stěnových konstrukcí, keramické nosníky POT, stropní vložky MIAKO 23/62,5 

PTH a MIAKO 23/50 PTH. 

 

 

2.2.  Materiály 

 

 Při manipulaci a skladování je třeba zavěšovat (resp. podkládat) stropní nosníky ve 

vzdálenosti max. 500 mm od konců nosníků dřevěnými proklady o rozměru nejméně 40 x 20 

mm. Proklady jednotlivých vrstev musí být uspořádány vždy svisle nad sebou a v místě svaru 

příčné výztuže s horní výztuží. Při ukládání nosníků na ložnou plochu dopravního prostředku 

musí na ní nosníky ležet v celé své délce. Výšku slohy skladovaných nosníků volí výrobce 

(nebo odběratel) v souladu s platnými předpisy o bezpečnosti práce. Nosníky se na skládkách 

ukládají podle délek. Při skladování stropních vložek MIAKO PTH je nutné dodržet 
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maximální počet dvou palet na sobě. Jinak se zvyšuje riziko poškození výrobků na spodních 

paletách. V zimním období musí být nosníky chráněny proti povětrnostním vlivům. [3] 

 

 

Obr. 1: Stropní vložka MIAKO 23/62,5 PTH, stropní vložka MIAKO 23/50 PTH [1] 

 

 Vložky MIAKO PTH jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1180 x 

1000 mm.  

 počet vložek na paletě / hmotnost palety:  MIAKO 23/62,5 PTH 40 ks/780 kg  

       MIAKO 23/50 PTH 60 ks/860 kg 

 

 

Obr. 2: Věncovka VT 8/27 [1] 

 

 Věncovky jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.  

 počet vložek na paletě / hmotnost palety:  VT 8/27,5 96ks/1080 kg [1] 
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Obr. 3: Axonometrické zobrazení nosníku POT [1] 

 

 

Obr. 4: Tloušťka stropu v příčném řezu [1] 

 

 Stropní nosníky POT jsou z cihelných tvarovek CNt-PTH, P15 - 160 x 60 x 250 mm, 

zalité betonem třídy C 25/30, použitá výztuž je B500A (BSt 500 M), hmotnost nosníku je 

21,7 kg/m až 25,6 kg/m. Rozměry použitých nosníků:  šířka/výška/délka  

        160/230/3500 mm 

        160/230/4250 mm 

        160/230/6800 mm 

        160/230/7250 mm 

        160/230/8250 mm 

  

Atypická konstrukce stropu je navržena z železobetonu (beton C20/25 + ocel B400 – 

10 425 (V)) a obedněna systémovým bedněním DOKA – stropní bednění. Pro sestavení 

bednění postačí pouze tři základní prvky (stavební stojky, dřevěné nosníky, třívrstvé bednící 

desky – smrkové/jedlové dřevo s melaminovou povrchovou úpravou).  
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Tab. 5: Spotřeba materiálu  

Popis Množství Hmotnost 

Dobetonování železobetonem C20/25 11,93 m3 2500 kg/m3 

Stropní nosník POT délky 3500 mm 81 ks 25,6 kg/m 

Stropní nosník POT délky 4250 mm 70 ks 25,6 kg/m 

Stropní nosník POT délky 6800 mm 9 ks 25,6 kg/m 

Stropní nosník POT délky 7250 mm 92 ks 25,6 kg/m 

Stropní nosník POT délky 8250 mm 5 ks 25,6 kg/m 

Vložka MIAKO 23/50 PTH délky 250 mm 4004 ks 13,8 kg/m 

Vložka MIAKO 23/62,5 PTH délky 250 mm 496 ks 18,7 kg/m 

Věncovka VT 8/27,5 délky 500 mm 416 ks 11,25 na kus 

Beton C16/20 na stropní konstrukci 75,74 m3 2300 kg/m3 

Železobeton ztužujícího věnce C16/20 17,76 m3 2500 kg/m3 

 

 

 POROTHERM strop je možno použít v běžném i vlhkém prostředí uzavřených 

objektů. Pokud bude strop použit v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu 60 - 80 %, musí být 

na podhledu opatřen omítkou tloušťky minimálně 15 mm. [2] 

 

 Materiál se dodá z velkoskladu firmy Wienerberger. Vhodnými dopravními prostředky 

se dopraví na skládku na staveništi, která vyhovuje potřebným předpisům. Množství palet na 

skládce odpovídá jejím rozměrům a materiál se bude doplňován v závislosti na spotřebě 

materiálu. Beton se vyrobí v centrální betonárce (vzdálené 10 km) a na stavbu bude dovezen 

autodomíchávačem. Je nutno dodržet plynulou betonáž, po uložení betonu do bednění se 

zvibruje ručním ponorným vibrátorem. Podepření stropů se provede pomocí prostředků firmy 

Doka, jejich montáž zaručí vyškolení pracovníci firmy. O převzetí dodávky rozhoduje 

stavbyvedoucí nebo jiný pověřený pracovník. 

 

 

2.3.  Pracovní podmínky 

 
 Před zahájením prací musí být pracoviště připraveno, vyčištěno a vyklizeno. Materiál 

musí být skladován dle podmínek stanovených výrobcem, v takové poloze, v jaké bude 
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zabudován do stavby. Zařízení pro vybavení skládek musí být řešena tak, aby umožňovala 

sklad, odběr nebo doplnění prvků dle stanovených požadavků. Nesmí dojít k jejich poškození. 

Plochy skládek musí být zpevněné, rovné, a odvodněné. Všechny nestabilní prvky je nutno 

vhodnými předměty zajistit, aby nedošlo k jejich převrácení nebo poškození. Vykládání se 

provádí pod vedením mistra nebo vedoucího montážní čety. Doprava materiálů a přímo 

z firmy Wienerberger bude provedena autem na paletách, vykládání se provede na stavbě 

pomocí vysokozdvižných vozíků. Při dodání převezme a zkontroluje materiál pověřená osoba 

(např. mistr nebo stavbyvedoucí). Je povinen zkontrolovat správnost, kvalitu a ochranný obal 

dodaného materiálu. [3] 

 

 Sypký volně ložený materiál se ukládá v přirozeném sklonu tak, aby nedocházelo 

k jeho sesouvání, je-li materiál odebírán ručně, může být uložen nejvýše do 2m. Pokud je 

odebírán strojem, není jeho výška uložení určena. Sypké hmoty dodávané v pytlích se 

ukládají do uzavřených skladů, s podlahou a stěnami izolovanými proti vlhkosti. Při ruční 

manipulaci smí být ukládán do výšky 1,5m a při použití mechanizace do výšky maximálně 

3m. [3] 

 

 Zařízení staveniště a pracoviště musí být řádně oploceno proti nepovolaným osobám. 

Musí být svisle oploceno do výšky min.1,8m. Nápis zákaz vstupu nepovolaným osobám musí 

být umístěn na vstupu do objektu staveniště. Vjezdy na staveniště musí být viditelně označeny 

dopravními značkami. [3] 

 

 Při betonování za nízkých teplot, tedy nižších než +5 °C, je nutno použít beton 

minimálně o jednu třídu vyšší nebo ohřívat záměsovou vodu, popřípadě použít vhodné 

přísady, způsobující rychlejší tuhnutí betonu. 

 

 Kontrolu a přejímku pracoviště provádí stavbyvedoucí nebo jiný pověřený pracovník. 

Je nutné pořídit záznam o kontrole a přejímce a udělat řádný zápis do stavebního deníku. 

Podepsáním protokolu o převzetí pracoviště a zahájením prací, přebírá zhotovitel izolace 

zodpovědnost za jejich další průběh. Dokončené dílo předává dále. 
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2.4.  Personální obsazení 

  

 Pracovní četa se skládá z 18 pracovníků, rozdělených na tři skupiny po šesti. Vedoucí 

je členem pracovní čety. Organizuje a řídí práci, přebírá pracoviště a předává hotové dílo. 

Zodpovídá za průběh a kvalitu provedených prací. Pracovní četa provádějící vodorovné 

konstrukce ze systému POROTHERM musí být seznámena s tímto technologickým 

předpisem. Pracovníci musí být kvalifikovaní v oblasti provádění hydroizolace spodní stavby. 

V každé pracovní četě je mi. 1 pracovník se svářečským oprávněním. Bednění a odbednění 

stropní konstrukce provedou proškolení pracovníci firmy Doka. Pracovní stroje musí 

obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení, kteří jsou řádně proškolení. Před vlastním 

zahájením prací obsluha překontroluje technický stav stroje. Veškeré práce se odehrávají 

v prostoru staveniště, takže není nutno provádět žádná zvláštní bezpečnostní opatření. 

Pracovní doba je 8,5 hodiny denně. Čistá pracovní doba činí 8 hodin. 

 

 

2.5.  Stroje a pomůcky 

 
 Pracovní četa vytvářející izolace musí být tvořena zkušenými a specializovanými 

zedníky seznámenými s tímto předpisem a jeho zásadami. Pro přepravu materiálů se použije 

jeřáb, výtah. 

 

Výbava pracovní čety -  metr, pásmo, vodováha, ochranné kryty proti znečistění 

okolních ploch, špachtle, žufan, gumové kladívko, lékárnička, ochranný štít na obličej, 

ochranné rukavice. 

 

Stroje, potřebné pro provedení prací: 

 Autodomíchávač Tatra T815 (objem 10,2 m3) 

 Čerpadlo PX 200 (4 m3/h, dopravní vzdálenost: svisle 40 m, horizontálně 100 m) 

 Autojeřáb LIEBHERR LTM 1080 

 Sloupový výtah GEDA 500Z/ZP 

Ponorný vibrátor pro hutnění betonu PERLES AV 425 (frekvence 200 Hz, výkon 20 

m3/h) 
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Pracovní pomůcky, potřebné pro provedení prací: 

 Metr, pásmo 

 Kladivo 

 Úhelník, vodováha  

 Gumová palice 

 Ochranné kryty proti znečistění okolních ploch 

 

Ochranné pomůcky pracovníků: 

 Pracovní oděv (pevná obuv, montérky, pracovní rukavice, přílba) 

 Ochranné brýle, ochranný štít 

 Lékárnička 

 

 

2.6.  Pracovní postupy 

 

 Vytvoří se ztracené bednění POROTHERM ze stropních nosníků POT a vložek 

MIAKO PTH. Na nosné zdivo se položí těžký asfaltový pás a to pouze do míst pod budoucí 

ztužující věnec. Na toto zdivo se nosníky ukládají do 10 mm tlustého lože z cementové malty. 

Skutečná délka uložení musí být na každé straně nejméně 125 mm. [2,4] 

 

 Nosníky je nutno podepřít vodorovnými dřevěnými hranoly se sloupky již při ukládání 

na nosné zdi symetricky tak, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou zdí 

byla maximálně 1,8 m. Provizorní podpory musí být zavětrovány, podloženy a podklínovány, 

osová vzdálenost sloupků ve směru podpor (hranolů) nesmí překročit 1,5 m. Zhotovují-li se 

stropy ve více podlažích, musí stát sloupky svisle nad sebou. Únosnost podpor (průřezy 

hranolů a sloupků) musí být stanovena ve statickém výpočtu. Podpěrou konstrukci stropu 

z podpor firmy DOKA a osazení bednění a v místě atypické konstrukce stropu, provedou 

proškolení pracovníci firmy Doka. [2,4] 

 

  Stropní vložky MIAKO PTH se kladou na sucho na osazené a podepřené nosníky v 

řadách rovnoběžných s nosnou zdí postupně od jednoho konce nosníků ke druhému. U 

stropních konstrukcí o světlém rozpětí větším než 6 m se doporučuje uprostřed rozpětí provést 
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pomocí plochých doplňkových stropních vložek výšky 80 mm ztužující příčné 

železobetonové žebro v šířce 250 mm (na délku jedné vložky). [2,4] 

 

 U všech rozpětí stropní konstrukce se doporučuje v místě jejího uložení na nosnou 

stěnu přivyztužení podporovými příložkami ve tvaru L z důvodu přenesení záporných 

momentů vznikajících částečným vetknutím stropu do zdiva. Podporové příložky se 

připevňují k rozdělovací výztuži. [2,4] 

 

 Provede se armování železobetonových věnců. Jedná se o podélnou výztuž V8 (ocel 

10 505) s třmínky V5  (ocel 10 505). 

 

 Při manipulaci s materiálem během montáže je nutné pokládat na osazené stropní 

vložky prkna nebo roznášecí plošiny tak, aby zatížení stropu bylo rozloženo, byly tlumeny 

otřesy a zároveň aby nebyla deformována ocelová příhradovina nosníků. Celkové plošné 

montážní zatížení stropu nesmí překročit 1,5 kN/m2 (před uložením betonu do konstrukce). 

Při betonáži je nutné zabránit hromadění betonu na jednom místě. Ploché doplňkové stropní 

vložky se nesmí během montážního stavu až do zalití betonem nijak zatěžovat. [2,4] 

 

 Beton je vyroben v betonárce a na staveniště je dovezen autodomíchávačem Tatra 

T815. S betonáží lze započít, až když jsou vložky uloženy po celé délce nosníků. Dutiny 

krajních vložek není nutné uzavírat proti zátekům betonu, neboť délka záteků je pouze cca 

100 mm.  Po navlhčení celé konstrukce se mezery nad nosníky mezi stropními vložkami, příp. 

nad plochými vložkami v místě příčného ztužení, vyplní betonem třídy C 16/20 měkké 

konzistence, čímž se vytvoří betonová žebra. Zároveň se žebry je nutno betonovat také 

pozední věnce nad nosnými zdmi a betonovou vrstvu nad stropními vložkami v tloušťce 40 

mm (rovněž betonem C16/20), která doplňuje stropní konstrukci na potřebnou výšku. Stropní 

konstrukce se betonuje v pruzích, které mají směr nosníků. Betonáž pruhu nelze přerušit, 

pracovní spáru lze provést pouze mezi nosníky uprostřed stropních vložek. Technologická 

spára nesmí v žádném případě procházet betonovým žebrem nad nosníkem. [2,4] 

 

 Kvalifikovanou osobou se provede hutnění ponorným vibrátorem dle ČSN EN 13670. 

při použití ponorných vibrátorů nesmí být vpichy umístěné vícekrát do stejného místa a nesmí 
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dojít ke styku vibrátoru s bedněním. Vzdálenost sousedních ponorů nesmí převyšovat 1,4 

násobek viditelného poloměru vibrátoru. 

 

 Po zhotovení stropu je nutno udržovat beton ve vlhkém stavu až do zatvrdnutí. 

Nastane technologická pauza, to znamená, že pokračování betonování nebo následného zdění 

svislých konstrukcí je možné až po dosáhnutí 70% pevnosti betonu, tj. zhruba 5 dní (dle 

počasí). Během technologické pauzy budou dělníci konstrukci ošetřovat dle ČSN EN 13670. 

Odkryté plochy tvrdnoucího a tuhnoucího betonu budou chránit před vypalování cementu 

z čerstvého betonu a mechanickým a chemickým poškozením. Beton musí být stále udržován 

ve vlhkém stavu min. po dobu 7 dnů. Voda pro ošetřování betonu musí vyhovovat ČSN EN 

1008 (max. teplota o 10°C nižší než teplota povrchu betonu). 

 

 Podpory nosníků lze odstranit, až když beton stropní konstrukce dosáhne normou 

stanovené pevnosti, která je mu příslušnou třídou předepsána. Při odstraňování podpor se 

postupuje vždy od horního podlaží ke spodnímu. [2,4] 

 

 

2.7.  Jakost a kvalita kontroly 

 
   Při kontrole provádění prací musí být každá vrstva řádně převzata. Kontroluje 

se pracovní prostředí, podklad, jednotlivé vrstvy, rozměrová správnost konstrukcí a její 

poloha. Veškeré provedené práce se dle sledu a vykonání zaznamenají do stavebního deníku. 

Zjištěné závady musí být bezprostředně odstraněny a okolnosti zapsány ve stavebním deníku. 

Vady je třeba zřetelně označit a opravit. Označení místa vady se provede kreslenou nebo 

mobilní značkou. Oprava je provedena ze stejného materiálu. 

 

 Postup prací, mezioperační kontrola, předání a převzetí díla izolačního systému jsou 

písemně odsouhlaseny objednatelem a zhotovitelem v zápisu o předání a převzetí díla ve 

stavebním deníku. Mezikontrola se provede u dokončení usazení nosníků POT a vložek 

MIAKO, u převzetí výztuže, při dobetonávce a betonáži ŽB věnců. Při betonování je třeba 

dělat na stavbě průkazné zkoušky dle ČSN EN 13670. Po celkovém zabetonování se 

zkontroluje kvalita provedené práce. Provedené práce musí odpovídat platným ČSN. Veškeré 

železářské práce musí být provedeny podle platných norem pro svařování. 
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2.8.  Bezpečnost a ochrana zdraví 

 
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí zásadami Zákoníku práce a Vyhláškou 

Českého úřadu bezpečnosti práce 591/2006 Sb. Při práci ve výškách je nutno dodržovat 

ustanovení příslušných bezpečnostních předpisů (vyhláška č. 324/90 Sb. - Práce ve výškách). 

Pro zvedání a přepravu břemen lze použít jen řádně zkolaudovaných jeřábů, výtahů a vratků. 

Podle BOZP by neměl být žádný pracovník vystavený svévolně žádnému nebezpečí, aby 

utrpěl 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. [11,12] 

 

 Stroje pro výrobu, přepravu a zpracování malty na staveništi se umisťují tak, aby při 

provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. Při činnostech spojených manipulací 

s betonem je vhodné používat ochranné pracovní pomůcky. [11,12] 
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3. Technologický předpis překladů 

 

 

1.1  Obecné informace 

   

 Tento předpis je zpracován pro navrhování a provádění cihelných překladů 

POROTHERM a železobetonových překladů. U systému POROTHERM se jedná o 

kompletní stavební systém pro svislé a vodorovné konstrukce, konstrukce u okenních a 

dveřních otvorů. Všechna doporučovaná konstrukční řešení a pracovní postupy jsou 

zpracovány plně v souladu s platnými věcně příslušnými technickými normami a 

doporučeními výrobce. Systém POROTHERM zaručuje u cihlových staveb zdravé a příjemné 

vnitřní klima. V místech atypických otvorů se zhotoví překlady z železobetonu. 

 

 Oba druhy překladů se použijí na stavbu dvoupodlažního penzionu, který není 

podsklepen. Stavba se nachází v Jirkově, městské části Jindřišská. Půdorysné rozměry jsou 

23,100 x 30,805 m. V projektu je navržen cihelný POROTHERM překlad 7, keramické 

plochý překlad POROTHERM 11,5. Překlady se používají jako nosné prvky nad otvory ve 

stěnových konstrukcích, v místě atypického rozměru otvoru je použit překlad z železobetonu 

(2xI 140, 100mm TI). 

 

 

2.1  Materiály 

 

 POROTHERM překlady 7 jsou dodávány na nevratných dřevěných hranolech rozměrů 

75x75x960 mm a jsou se pnuté paletovací páskou. Na hranolech je 20 kusů překladů. [1] 

 

 

 

 

 

Obr. 5: POROTHERM překlad 7 v podélném řezu, v příčném řezu [1] 
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 POROTHERM překlady 7 se vyrábějí z cihelných tvarovek UZ 238/70, ty tvoří 

podklad pod omítku a zároveň obálku pro nosné železobetonové jádro překladu. Je použit 

beton třídy C25/30 a výztuž KARI drát (W) BSt 500 A. Překlad je široký 70 mm, vysoký 238 

mm a dlouhý 1000 mm až 3500 mm. [1]  Minimální délka uložení pro všechny druhy cihel 

POROTHERM je znázorněna v tab. 1.  

Tab. 6: Popis materiálu POROTHERM překlad 7 [1]  

 

 

 

Obr. 7: Schéma délky uložení překladu POROTHERM 7 [2] 
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 POROTHERM překlady 11,5 jsou dodávány na nevratných dřevěných hranolech 

rozměrů 75x75x960 mm a jsou se pnuté paletovací páskou. Na hranolech je 40 kusů 

POROTHERM překladů. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: POROTHERM překlad 11,5 axonometrie, příčný řez [1] 

 

 POROTHERM překlad 11,5 se vyrábí z podélně děrovaných cihelných tvarovek UW 

115/71-250 tvořících podklad pro omítku a zároveň obálku pro nosné železobetonové jádro 

překladu. Je použit beton třídy C25/30 a výztuž 10 505 nebo BSt 500 S. Překlad je široký115 

mm, vysoký 71 mm a dlouhý 750 mm až 3000 mm. Protože tento plochý překlad je velmi 

štíhlý prefabrikát, není nosný sám o sobě. Nosným se stává ve spojení s vyzděnou nebo 

vybetonovanou spolupůsobící nadezdívkou. [1] 

 

 Atypická konstrukce překladů je navržena z železobetonu (beton C20/25 + 2xI 140) a 

obedněna systémovým bedněním DOKA. Pro sestavení bednění postačí pouze tři základní 

prvky (stavební stojky, dřevěné nosníky, třívrstvé bednící desky – smrkové/jedlové dřevo 

s melaminovou povrchovou úpravou). 

Tab. 7: Spotřeba materiálu 

Označení Šířka x Výška Popis Délka (mm) Kusů Celkem kusů 

P1 450 x 250 ŽB překlad, 2x I 

140, 100 mm TI 

5200 1 1 

P2 450 x 250 ŽB překlad, 2x I 

140, 100 mm TI 

4900 2 2 

P3 450 x 250 ŽB překlad, 2x I 

140, 100 mm TI 

6700 1 1 
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P4 70 x 238 5x PTH překlad 7 + 

TI tl. 100 mm 

3000 4 20 

P5 70 x 238 5x PTH překlad 7 + 

TI tl. 100 mm 

1750 3 15 

P6 70 x 238 5x PTH překlad 7 + 

TI tl. 100 mm 

1250 3 15 

P7 450 x 250 ŽB překlad, 2x I 

140, 100 mm TI 

4000 3 3 

P8 450 x 250 ŽB překlad, 2x I 

140, 100 mm TI 

7100 2 2 

P9 70 x 238 5x PTH překlad 7 + 

TI tl. 100 mm 

2250 7 35 

P10 450 x 250 ŽB překlad, 2x I 

140, 100 mm TI 

3800 2 2 

P11 450 x 250 ŽB překlad, 2x I 

140, 100 mm TI 

4400 2 2 

P12 70 x 238 5x PTH překlad 7 + 

TI tl. 100 mm 

2750 1 5 

P13 70 x 238 4x PTH překlad 7 2250 1 4 

P14 70 x 238 4x PTH překlad 7 1250 4 16 

P15 71 x 115 1x PTH překlad 11,5 1250 61 61 

P16 450 x 250 ŽB překlad, 2x I 

140, 100 mm TI 

3600 2 10 

P17 300 x 250 ŽB překlad, 2x I 

140, 100 mm TI 

3600 1 1 

 

 

 Materiál se dodá z velkoskladu firmy Wienerberger. Vhodnými dopravními prostředky 

se dopraví na skládku na staveništi, která vyhovuje potřebným předpisům. Množství palet na 

skládce odpovídá jejím rozměrům a materiál se bude doplňován v závislosti na spotřebě 

materiálu. Beton se vyrobí v centrální betonárce (vzdálené 10 km) a na stavbu bude dovezen 

autodomíchávačem. Je nutno dodržet plynulou betonáž překladů, po uložení betonu do 

bednění se zvibruje ručním ponorným vibrátorem. Podepření překladů se provede pomocí 
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prostředků firmy Doka, jejich montáž zaručí vyškolení pracovníci firmy. O převzetí dodávky 

rozhoduje stavbyvedoucí nebo jiný pověřený pracovník. 

 

 

3.1  Pracovní podmínky 

 
 Před zahájením prací musí být pracoviště připraveno, vyčištěno a vyklizeno. Materiál 

musí být skladován dle podmínek stanovených výrobcem, v takové poloze, v jaké bude 

zabudován do stavby. Zařízení pro vybavení skládek musí být řešena tak, aby umožňovala 

sklad, odběr nebo doplnění prvků dle stanovených požadavků. Nesmí dojít k jejich poškození. 

Plochy skládek musí být zpevněné, rovné, a odvodněné. Všechny nestabilní prvky je nutno 

vhodnými předměty zajistit, aby nedošlo k jejich převrácení nebo poškození. Vykládání se 

provádí pod vedením mistra nebo vedoucího montážní čety. Doprava materiálů a přímo 

z firmy Wienerberger bude provedena autem na paletách, vykládání se provede na stavbě 

pomocí vysokozdvižných vozíků. Při dodání převezme a zkontroluje materiál pověřená osoba 

(např. mistr nebo stavbyvedoucí). Je povinen zkontrolovat správnost, kvalitu a ochranný obal 

dodaného materiálu. [3] 

 

 Sypký volně ložený materiál se ukládá v přirozeném sklonu tak, aby nedocházelo 

k jeho sesouvání, je-li materiál odebírán ručně, může být uložen nejvýše do 2m. Pokud je 

odebírán strojem, není jeho výška uložení určena. Sypké hmoty dodávané v pytlích se 

ukládají do uzavřených skladů, s podlahou a stěnami izolovanými proti vlhkosti. Při ruční 

manipulaci smí být ukládán do výšky 1,5m a při použití mechanizace do výšky maximálně 

3m. [3] 

 

 Zařízení staveniště a pracoviště musí být řádně oploceno proti nepovolaným osobám. 

Musí být svisle oploceno do výšky min.1,8m. Nápis zákaz vstupu nepovolaným osobám musí 

být umístěn na vstupu do objektu staveniště. Vjezdy na staveniště musí být viditelně označeny 

dopravními značkami. [3] 

 

POROTHERM překlady se skladují na rovném a nerozbřídavém (řádně odvodněném) 

terénu. Ukládají se na dřevěné hranoly tak, aby se vlastní tíhou nadměrně nedeformovaly 

(díky příliš velké vzdálenosti hranolů od sebe nebo od konce překladu) nebo se skladují přímo 
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na paletách tak, jak jsou baleny výrobcem. Překlady ani palety se mezi sebou neprokládají. 

Maximální výška slohy skladovaných překladů je 3,0 m. Překlady se na skládkách ukládají 

podle délek. Při manipulaci s překlady je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jejich 

poškození (nalomení). Během manipulace s jednotlivými překlady je běžné, že dochází k 

pružnému průhybu, který však není na závadu výrobku. Pro omezení nebezpečí poškození 

překladu se doporučuje manipulovat s překlady otočenými o 90° nebo 180° kolem své 

podélné osy vzhledem k poloze, ve které budou zabudovány ve stavbě. Při převážení na 

autech či vagonech se dbá stejných zásad jako při skladování. Překlady se na vozidle musí 

zajistit proti posunutí při dopravě a ukládat do vrstev podle výšky bočnic, nosnosti 

dopravního prostředku, stavu vozovky apod. V zimním období musí být překlady chráněny 

proti povětrnostním vlivům. [2] 

 

 Při betonování za nízkých teplot, tedy nižších než +5 °C, je nutno použít beton 

minimálně o jednu třídu vyšší nebo ohřívat záměsovou vodu, popřípadě použít vhodné 

přísady, způsobující rychlejší tuhnutí betonu. 

 

 Kontrolu a přejímku pracoviště provádí stavbyvedoucí nebo jiný pověřený pracovník. 

Je nutné pořídit záznam o kontrole a přejímce a udělat řádný zápis do stavebního deníku. 

Podepsáním protokolu o převzetí pracoviště a zahájením prací, přebírá zhotovitel izolace 

zodpovědnost za jejich další průběh. Dokončené dílo předává dále. 

 

 

4.1  Personální obsazení 

  

 Protože k osazování překladů dochází zároveň se zděním stavby, je pracovní četa 

stejná. Skládá se z 18 pracovníků, rozdělených na tři skupiny po šesti. V každé skupině 

pracují tři zedníci a tři pomocníci. Je určen vedoucí každé pracovní skupiny. Organizuje a řídí 

práci, zodpovídá za průběh a kvalitu provedených prací. Pracovní četa, provádějící zdění a 

osazení předkladů ze systému POROTHERM, musí být seznámena s tímto technologickým 

předpisem. Pracovníci musí být kvalifikovaní v oblasti provádění hydroizolace spodní stavby.  

 Pracovní doba je 8,5 hodiny denně. Čistá pracovní doba činí 8 hodin. Na provádění 

zděných konstrukcí bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. Bude 
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kontrolovat kvalitu dodaného materiálu, kontrolovat prostavěné kubatury a dodržení 

technologického postupu. Každý den bude provádět zápis o stavu prací do stavebního deníku. 

 

 

5.1  Stroje a pomůcky 

 

 Pracovní četa vytvářející izolace musí být tvořena zkušenými a specializovanými 

zedníky seznámenými s tímto předpisem a jeho zásadami. Pro přepravu materiálů se použije 

jeřáb, výtahy či vysokozdvižné vozíky. 

 

 Pracovní četa je stejná jako u zdění stavby, má ve výbavě metr, pásmo, zednickou 

šňůru, zednickou lžíci, hoblovanou lať, vodováhu, pilu kotoučovou stolní, frézku drážkovací, 

ocelové stěnové spony, dřevěné klínky, upevňovací techniku, ochranné kryty proti znečistění 

okolních ploch, pravítko minimální délky 1 metr, špachtle, žufan, gumové kladívko, zubovou 

stěrku, lékárničku, ochranný štít na obličej, ochranné rukavice. 

 

Stroje, potřebné pro zdění a osázení překladů: 

 Míchačka SM B125 (objem 125 l, hmotnost 132 kg) 

 Stavební výtah GEDA 500Z/ZP 

Autodomíchávač Tatra T815 (objem 10,2 m3) 

 Čerpadlo PX 200 (4 m3/h, dopravní vzdálenost: svisle 40 m, horizontálně 100 m) 

 Autojeřáb LIEBHERR LTM 1080 

Ponorný vibrátor pro hutnění betonu PERLES AV 425 (frekvence 200 Hz, výkon 20 

m3/h) 

 Elektrický vrátek 

 Pomocné rampy 

 Kolečka 

 

Pracovní pomůcky, potřebné pro zdění a osázení překladů: 

 Nivelační stroj, pásmo, skládací metr 

 Lopata, zednická lžíce, zednická naběračka 

 Zednické kladívko gumová palička 

 Měnná lať dlouhá 2 m  
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 Olovnice, úhelník, zednická šňůrka 

 Ocelové hladítko, brusné hladítko 

 Hadicová a libelová vodováha 

 Pásová pilka, sekera 

 Kbelík, truhlík na maltu 

 Pracovní lešení HAKI IV, žebříky  

 

Ochranné pomůcky pracovníků: 

 Pracovní oděv (pevná obuv, montérky, pracovní rukavice, přílba) 

 Ochranné brýle, ochranný štít, respirátor 

 Lékárnička 

 

 Používání ručního zvedání jednoduchou kladkou je dovoleno do nejvyšší výšky 15 m. 

Hmotnost dopravovaného břemene nesmí přesáhnout 60 kg. Břemeno o větší hmotnosti než 

50 kg musí zvedat dva pracovníci současně. Nejmenší průměr nosného textilního lana musí 

být 10 mm. Poškozené lano se nesmí používat. Provedení nosné konstrukce kladky musí být 

schváleno odpovědným pracovníkem. 

 

 Lešení musí být stabilní, tj. musí být opatřeno příčnými i podélnými ztužovacími 

prvky a musí být zajištěno proti odklopení od zdi vzepřením nebo kotvením. Nesmí být 

zakládáno na neúnosné zemině, případně na nerovném terénu, nesmí být vyrovnáváno cihlami 

a jiným křehkým materiálem. Lešení smějí stavět jen pracovníci, kteří jsou k tomu proškoleni 

a mají ke stavbě lešení oprávnění. Školení a přezkušování provádějí instruktoři lešenářské 

techniky. To neplatí pro jednoduchá lešení, například kozová do výšky 1,5 m. Je navrhnuto 

použití dílcového lešení HAKI IV, postup provedení lešení viz montážní návod. 

 

 Všechny konstrukce pro práce ve výškách lze předat do užívání jen po jejich úplném 

dokončení a vybavení. O předání a převzetí konstrukce do užívání se provede zápis do 

stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu. 

 

 

6.1  Pracovní postup 

 



  
        Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

            Diplomová práce                               Penzion v obci Jindřišská                               Bc. Lucie Milatová 
 

- 34 -  
 

  

Součastně při zdění z třetí či čtvrté výšky se osazují překlady a zárubně. Překlady musí 

být osazeny přesně podle projektu. Osazování provádí dvojice zedníků. Před uložením je 

třeba překontrolovat a urovnat ložné spáry. Musí se dbát na správnost osazení, tj. minimální 

uložení dle výrobce. Při ukládání zárubní do dveřního otvoru se musí použít rozpěr proti 

bočním tlakům. Každá třetí vrstva cihel se musí zalít cementovou maltou, aby zárubeň 

neduněla. Osazují se do lože cementové malty a upevňují se ke dvěma sloupkům, které jsou 

zapřeny do stropu. Vyrovnaná zárubeň se přiváže drátem. 

 

POROTHERM překlady 7 se osazují na výšku, svojí rovnou stranou do lože z cementové 

malty (oblou stranou nahoru) a u líce obou podpor se k sobě zafixují měkkým (rádlovacím) 

drátem proti překlopení. Při správném osazení je na dolním líci překladu vidět nápis „DOLNÍ 

STRANA - ΒΗИЗ“. V případě možnosti po užití zdvihacího prostředku je výhodnější 

požadovanou kombinaci překladů (u obvodového zdiva i s izolantem) sestavit na podlaze, 

srádlovat dostatečně nosným drátem, za tento drát zdvihnout a osadit na zeď do předem 

připraveného maltového lože. Pro přesnější usazení se doporučuje používat dřevěné klínky. 

[2] 

 

Z boku překladů POROTHERM 11,5 jsou do tvarovek vyraženy šipky s nápisy TOP, 

určující polohu překladů ve zdivu - po zabudování překladu do zdiva musí šipky směřovat 

vzhůru. Překlady se ukládají na výškově vyrovnané zdivo do 10 mm tlustého lože z 

cementové malty. Skutečná délka uložení na zdivu musí být na každém konci překladu 

minimálně 120 mm. Při manipulaci s plochými překlady běžně dochází k pružnému průhybu, 

který není na závadu výrobku. Aby nedocházelo k nadměrnému prohnutí nebo i zlomení 

překladů ve stádiu provádění stěnové konstrukce nad překladem, je nutné před započetím 

těchto prací všechny překlady podepřít provizorními podporami (např. dřevěnými sloupky s 

vyklínováním) stejnoměrně tak, aby vzdálenosti mezi podporami nebo podporou a nosnou zdí 

byly maximálně 1,0 m. [2] 

 

Po zabezpečení podpor, pečlivém odstranění nečistot z horní plochy překladů a po řádném 

navlhčení lze překlad nadezdít nebo nadbetonovat. U nadezdívaných překladů musí být ložné 

i styčné spáry mezi cihlami zcela promaltovány a to i u zdicích bloků pro obvodová zdiva s 

vysokým tepelným odporem, u kterých se běžně svislá styčná spára nepromaltovává. 

Přerušené maltování ložné spáry je nepřípustné. Zdění nad překlady je nutné provádět pečlivě. 
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Minimální tloušťka ložné i styčné spáry je 10 mm, minimální pevnost použité malty je 2,5 

MPa. Pro vyzdívanou nadezdívku – tlakovou zónu – lze použít pálených, vápenopískových a 

betonových cihel a bloků, jejichž pevnost v příčném směru (tj. po nadezdění ve směru 

podélné osy překladů) je v průměru alespoň 2,5 MPa a jednotlivě alespoň 2,0 MPa. Více 

plochých překladů vedle sebe smí být použito pouze za předpokladu, že tlaková zóna bude 

provedena nad všemi překlady v plné šířce. Zdivo nadezdívky pak musí být provedeno ve 

vazákové vazbě s délkou převazby ve směru probíhajícího zdiva rovnající se nejméně 0,4 

násobku výšky použitých cihel či bloků. Při betonované tlakové zóně spřaženého překladu se 

doporučuje použít betonu minimální třídy C 12/15. Podpory překladů lze odstranit teprve po 

dostatečném zatvrdnutí malty či betonu, zpravidla za 7 až 14 dní. Všechna zatížení 

z prefabrikovaných stropních konstrukcí nebo z bednění monolitických stropních konstrukcí 

musí být až do doby dostatečného zatvrdnutí tlakové zóny spřaženého překladu přenesena 

mimo překlady samostatným podepřením. Překlady musí být nejpozději v konečné fázi úprav 

stavebního díla opatřeny omítkou. Poškozeny (nalomeny) překlad se nesmi použit. [2] 

 

Podpěrou konstrukci překladům z podpor firmy DOKA a osazení bednění a v místě 

atypických překladů, provedou a po dokončení prací odstraní proškolení pracovníci firmy 

Doka. 

 

Beton se vyrobí v betonárce a na staveniště je dovezen autodomíchávačem Tatra T815. S 

betonáží lze započít, až když jsou uloženy I nosníky na zdivo otvoru s uložením 200 mm na 

každé straně. Po navlhčení celé konstrukce se mezery nad nosníky mezi stropními vložkami, 

příp. nad plochými vložkami v místě příčného ztužení, vyplní betonem třídy C 16/20 měkké 

konzistence. Betonáž pruhu nelze přerušit. 

 

 Kvalifikovanou osobou se provede hutnění ponorným vibrátorem dle ČSN EN 13670. 

při použití ponorných vibrátorů nesmí být vpichy umístěné vícekrát do stejného místa a nesmí 

dojít ke styku vibrátoru s bedněním. Vzdálenost sousedních ponorů nesmí převyšovat 1,4 

násobek viditelného poloměru vibrátoru.  

 

 Po zhotovení železobetonových překladů je nutno udržovat beton ve vlhkém stavu až 

do zatvrdnutí. Nastane technologická pauza, to znamená, že pokračování betonování nebo 

následného zdění svislých konstrukcí je možné až po dosáhnutí 70% pevnosti betonu, tj. 
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zhruba 5 dní (dle počasí). Během technologické pauzy budou dělníci konstrukci ošetřovat dle 

ČSN EN 13670. Odkryté plochy tvrdnoucího a tuhnoucího betonu budou chránit před 

vypalování cementu z čerstvého betonu a mechanickým a chemickým poškozením. Beton 

musí být stále udržován ve vlhkém stavu min. po dobu 7 dnů. Voda pro ošetřování betonu 

musí vyhovovat ČSN EN 1008 (max. teplota o 10°C nižší než teplota povrchu betonu). 

 

7.1  Jakost a kvalita kontroly 

 

Jelikož se jedná o systém POROTHERM, zdivo (a tudíž jeho jednotlivé komponenty) 

musí splňovat tyto základní požadavky a funkce: 

 bezpečnost, 

 trvanlivost a rozměrovou stálost; 

 únosnost; 

 požární odolnost; 

tepelnou ochranu; 

 akumulační schopnost; 

 ochranu proti hluku; 

 zdravotní nezávadnost; 

 schopnost propouštět vzdušnou vlhkost aj. 

 

 Překlady musí být nejpozději v konečné fázi úprav opatřeny omítkou. Při vizuální 

prohlídce se kontroluje uložení překladů, vodorovnost nadpraží a neporušení izolace. Při 

kontrole provádění prací musí být každá vrstva, než bude zakryta další, řádně převzata. 

Kontroluje se pracovní prostředí, podklad, jednotlivé vrstvy, shoda tvarů, rozměrů a polohy 

konstrukce otvorů s projektem. 

 

 Zjištěné závady musí být bezprostředně odstraněny a okolnosti zapsány ve stavebním 

deníku, tyto vady je třeba zřetelně označit a následně opravit. Označení místa defektu se 

provede kreslenou nebo mobilní značkou. Oprava se provede ze stejného materiálu. 

Objednatel zednických prací může podle charakteru stavby požadovat provedení zkoušek 

těsnosti spojů. Postup prací, mezioperační kontrola, předání a převzetí díla izolačního systému 

jsou písemně odsouhlaseny objednatelem a zhotovitelem v zápisu o předání a převzetí díla ve 

stavebním deníku.   



  
        Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

            Diplomová práce                               Penzion v obci Jindřišská                               Bc. Lucie Milatová 
 

- 37 -  
 

  

 

 Přípustné odchylky:  svislost – v rámci jednoho podlaží ± 20 mm 

      v rámci celkové výšky budovy ± 50 mm 

      svislá souosost ± 20 mm 

    rovinnost - v délce kteréhokoliv 1 metru ± 10 mm 

      v délce 10 metrů ± 50 mm [7] 

 

 Zhotovitel odpovídá za vady v době předání a převzetí, po celou dobu záruční lhůty 

Objednatel není oprávněn po dobu záruky provádět zásahy do konstrukce. 

 

 

8.1  Bezpečnost a ochrana zdraví 

 
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí zásadami Zákoníku práce a Vyhláškou 

Českého úřadu bezpečnosti práce 591/2006 Sb. Při práci ve výškách je nutno dodržovat 

ustanovení příslušných bezpečnostních předpisů (vyhláška č. 324/90 Sb. - Práce ve výškách). 

Pro zvedání a přepravu břemen lze použít jen řádně zkolaudovaných jeřábů, výtahů a vratků. 

Podle BOZ by neměl být žádný pracovník vystavený svévolně žádnému nebezpečí, aby utrpěl 

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. [11,12] 

 

 Stroje pro výrobu, přepravu a zpracování malty na staveništi se umisťují tak, aby při 

provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. Při činnostech spojených s odstřikem 

malty je vhodné používat ochranné pracovní pomůcky. Materiál připravený pro zdění musí 

být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký minimálně 0,6 m. Na právě 

vyzdívanou stěnu se nesmí našlapovat ani ji jinak zatěžovat a to ani při provádění kontroly 

svislosti zdiva a vázání rohů. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do 

zdiva musí být z hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci. Osazené předměty 

musí být připevněny tak, aby se nemohly uvolnit nebo posunout. [11,12] 
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4.  Seznamy 

 

4.1.  Seznam použité literatury 

 

[1] Konstrukční řešení POROTHERM – katalog výrobků 

[2] Podklad pro provádění systému POROTHERM 

[3] Járský, Č.: Technologie staveb II – příprava a realizace staveb, Brno: Akademické 

 nakladatelství CERM, s. r. o., 2003 

[4] POROTHERM strop – stropní konstrukce 

[5] ČSN 73 1101 – Navrhování zděných konstrukcí 

[6] ČSN 73 2310 – Zdění, zásady pro provádění zděných konstrukcí 

[7] ČSN 73 0225 – Mezní odchylky zděných konstrukcí 

[8] ČSN 72 2430 – Malty pro zdění 

[9] ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí 

[10] ČSN EN 1008 – Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a 

 posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako 

 záměsové vody do betonu 

[11] Vyhláška 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce na stavbě 

[12] 591/2006 Sb.  Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

 ochranu zdraví při práci na staveništích 

 

 
 

4.2.  Seznam tabulek 

 
Tab. 1 Popis materiálu 44 P+D 

Tab. 2 Popis materiálu 30 P+D 

Tab. 3  Množství materiálu potřebného pro zdění 1. a 2. NP 

Tab. 4   Množství malty pro zdění 

Tab. 5  Spotřeba materiálu potřebného na strop 

Tab. 6  Popis materiálu POROTHERM překlad 7 

Tab. 7  Spotřeba materiálů - překlady 
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4.3.  Seznam obrázků 

 
Obr. 1  Stropní vložka MIAKO 23/62,5 PTH, stropní vložka MIAKO 23/50 PTH 

Obr. 2  Věncovka VT 8/27 

Obr. 3  Axonometrické zobrazení nosníku POT 

Obr. 4  Tloušťka stropu v příčném řezu  

Obr. 5  POROTHERM překlad 7 v podélném řezu, v příčném řezu 

Obr. 6  Schéma délky uložení překladu POROTHERM 7 

Obr. 7  POROTHERM překlad 11,5 axonometrie, příčný řez 
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Seznam použitých symbolů a značek 
 

č. - číslo 

ČSN – česká státní norma 

FAST – stavební fakulta 

FeZn – pozinkovaný materiál 

kg – kilogram, 1 kg = 1000 gramů 

ks – kusů 

kV – kilovolt, 1 kV = 1000 V (V je volt, základní jednotka SI) 

m – metry, základní délková jednotka 

mm – milimetry, základní délková jednotka, 1 mm = 0,001 metrů 

m2 – metry čtvereční 

m3 – metry krychlové 

MPa – jednotka tlaku, základní jednotka je Pascal = 0,000001 MPa 

M4 – označení šroubu 

nn – nízké napětí 

PE - polyethylen 

PVC – polyvinylchlorid 

PP - polypropylen 

Resp. – respektive 

TZB – technické zařízení budov 

Vn – vysoké napětí 

Vvn – velmi vysoké napětí 
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1. Obecné informace 

   

 Již při provádění základových pásů a základové desky je nutné brát ohled na 

konstrukční úpravy vyvolané prostupem instalačního potrubí vodovodu a kanalizace. Ještě 

předtím, než dokončíme základovou desku tím, že její vrchní část vylijeme betonem, je třeba 

připravit přívody vody, elektrické energie a kanalizační trubky na odvod odpadů z penzionu. 

Polohu všech prostupů pro přípojky v základech pečlivě zkontrolujeme, aby nevzniklo chybné 

umístění inženýrských sítí v objektu. Rozvod plynu se nenavrhuje.  

   

 

2. Připojení inženýrských sítí 

 

  

2.1.  Kanalizační přípojka 

 

 Napojení penzionu na kanalizační přípojku se provede přes hlavní revizní šachtu vně 

budovy na pozemku majitele penzionu. Přípojka musí být co nejkratší v kolmém směru na 

stoku. Nad kanalizační přípojkou nesmí být v šířce 0,75 m na obě dvě stany od osy potrubí 

území osázeno stromy.  Ve stejné šířce také nesmí být území zastavěno. Mezi vrchem potrubí 

a úrovní terénu musí být nejméně 1 m zeminy. Pod parkovištěm u penzionu musí být vrstva 

zeminy nejméně 1,8 m. [1,2,5] 

 

 

2.2.  Vodovodní přípojka 

 

 Napojení vnitřního vodovodu na vodovod pro veřejnou potřebu se provádí vodovodní 

přípojkou. Trasa přípojky musí být co nejkratší v kolmém směru na připojovaný penzion. 

Doporučené ochranné pásmo od osy potrubí je 1,5 m na každou stranu. V úseku ochranného 

pásma nesmí být území zastavěno. Musí být uložena v nezámrzné hloubce. Určí projektant 

TZB. Potrubí se uloží do pískového lože tloušťky 115 mm. Obsype se zeminou tloušťky 300 

mm, která se zhutní. Po té je rýha zasypána zeminou z výkopu. Poslední vrstva se liší podle 

povrchové úpravy pozemku. Na potrubí je položena fólie, která je omotána drátkem pro 
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pozdější snadné hledání potrubí v zemi.  Mezi vrchem potrubí a úrovní terénu musí být 

nejméně 1,5 m zeminy. Z důvodu znehodnocení vody zdraví škodlivými látkami je nutné 

uložit potrubí vodovodní přípojky nad potrubí kanalizační. Přípojka končí uzávěrem a 

vodoměrem Vodoměrnou šachtu není nutno budovat. Vodoměrná sestava je navržena 

v místnosti č. 121 TZB penzionu. [1,3] 

 

Bude provedeno napojení k prodlouženému vodnímu řádu DN 80 PE v majetku SVaK. 

Přípojka vody bude provedena z HDPE 100 SV 32 x 3,0 s vnějším ochranným pláštěm a s 

integrovaným detekčním vodičem CU 1,5 mm2.   

 

 

 

Obr. 1: Schéma uložení vodovodní přípojky  

 

 

2.3.  Elektrické připojení 

 

 Napojení penzionu na přípojku nízkého elektrického napětí se provede kabelovým 

vedením, a to odbočením z venkovního vedení. Při odbočení kabelové přípojky z venkovního 

vedení, musí být kabel po sloupu venkovního vedení chráněn proti mechanickému poškození, 

a to ochranou trubkou do výšky 2,5 m. Kabel přípojky se povede ve výkopu v pískovém loži. 

Při vedení pod komunikacemi bude navíc vložen do chrániček. Nad kabel se umístí výstražná 

fólie červené barvy. Elektrická přípojka končí hlavní domovní kabelovou skříní. Ta se umístí 

v obvodovém zdivu budovy. Spodní okraj má být 0,06 m až 1,5 m nad definitivně upraveným 

terénem. Před přípojkovou skříní bude volný prostor minimálně 0,8 m. U přípojného bodu na 

sloupu elektrického vedení nn se umístí pojistková skříň, pro jištění kabelu elektropřípojky. 

[6,7,9] 
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2.4.  Koordinace inženýrských sítí 

 

 Trasu všech inženýrských sítí je nutno koordinovat s ostatními sítěmi technického 

vybavení dle ČSN 73 6005. Před zahájením prací přípojek musí být vytýčeny všechny 

inženýrské sítě, které kříží dotčenou přípojku nebo jsou vedeny s ní souběžně. Před 

zasypáním přípojky zeminou musí být inženýrské sítě prohlédnuty a případná poškození musí 

být opravena. [1,4] 

 

 

Tab. 1: Nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu (křížení) podzemních sítí [4]  

Druh sítí Vodovodní potrubí Stoky a kanalizační přípojky 

Silové kabely   

NN do 1 kV 0,4 m (0,4 m) 0,5 m (0,3 m) 

VN do 10 kV 0,4 m (0,4 m) 0,5 m (0,3 m) 

VN do 35 kV 0,4 m (0,4 m) 0,5 m (0,5 m) 

VVN do 220 kvV 0,4 m (0,4 m) 1,0 m (0,5 m) 

Vodovodní sítě a přípojky 0,6 m 0,6 m (0,1 m) 

 

 

Tab. 2: Nejmenší dovolené krytí podzemních sítí [4]  

Druh sítí Chodník Vozovka Volný terén 

Silové kabely    

NN do 1 kV 0,35 m 1,0 m 0,35 m 

VN do 10 kV 0,5 m 1,0 m 0,7 m 

VN do 35 kV 1,0 m 1,0 m 1,0 m 

VVN do 220 kV 1,3 m 1,3 m 1,3 m 

Vodovodní sítě a přípojky 1,5 m 1,5 m 1,5 m 

Stoky a kanalizační přípojky 1,0 m 1,8 m 1,0 m 
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Obr. 2: Souběh, křížení a krytí sítí technického vybavení [1] 

a - krytí; b – souběh; c – křížení; 1 – sítě technického vybavení 

 

 

3. Rozvody v základech 

 

 

3.1.  Základové pásy 

 

 Kanalizace a vodovodní potrubí celého domu lze rozdělit na svislé a ležaté. Svislé 

vedení se napojuje vždy do ležatého vedení pomocí předem nachystaných příslušných 

tvarovek, které ční z hotové základové desky.  

  

 Rozvod celé kanalizační soustavy se provede z tvarovek na bázi PVC nebo PE. Na 

ležatou kanalizaci je počítáno s obvyklým průměrem 150 mm, svislé vedení se předpokládá o 

jeden stupeň menší (tzn. svislé má průměr 125 mm, tak ležaté musí být min. 150 mm). Návrh 

všech konstrukcí TZB přesněji navrhne specializovaná firma, či osoba s danou kvalifikací.  

 

 Pokládka jednotlivého potrubí se provede po dokonalém zhutnění zeminy. Do 

zpevněné půdy se vyhloubí rýhy pro jednotlivé větve, které jsou následně vysypány 20 

centimetrovým násypem ze štěrku a řádně zhutněny (hutnění se provádí například tzv. žábou - 

vibrátorem). [1,10] 
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 Křížení potrubí se provádí kolmo na základový pás. V budově dochází ke dvěma 

typům prostupů. A to prostupu uvnitř základového pásu a pod základovým pásem. Prochází-li 

prostup pásem, tak se zpevní vyztuženým překladem část základu nad otvorem pro potrubí. 

Otvor v základech nesmí být větší než polovina výšky základů, protože by se oslabily. Pokud 

je otvor větší, je nutné základy nad otvorem či pod otvorem zvětšit, prohloubit. Toto není 

v případě projektu penzionu nutné. Musí se dbát už při betonáži základových pásů na zřízení 

prostupů o rozměru 450 mm x 450 mm. Prostupy se při zasypávání svodného potrubí vyplní 

pískem. Prochází-li svodné potrubí pod úrovní základové spáry, pak musí být základ vyztužen 

tak, aby překlenul výkop pro potrubí. Spodní hrana základu musí být nejméně 200 mm nad 

horní hranou potrubí. Nivelačním přístrojem se zkontroluje správný spád potrubí, a těsnost i 

neprostupnost ověříme tak, že ho naplníme nejméně na tři hodiny vodou. Poté konstrukci 

obsypeme pískem a celý povrch zpevníme zhutněnou štěrkovou drtí. Ležaté potrubí uložené 

v zemi musí mít nad sebou 300 mm vrstvu nadloží u materiálů z PE nebo PP. [1,5,10] 

 

 

Obr. 3: Řez prostupem pro svodné potrubí v základovém pásu [1] 

 

 

3.2.  Základová deska 

  

 Do připravených drážek v zemi se položí navržené tvarovky. Jejich ukončení a 

vyústění ke svislým svodům kanalizace se provádí pomocí tvarovky kolene. Střed jeho hrdla 

se umisťuje na vyměřené místo, kde se v budoucnu zhotoví svislé odpady pro zařizovací 

předměty. Aby nedošlo k zanesení nebo ucpání kanalizace, na koleno je před betonáží 

základové desky nutné nasadit první díl svodu a ten náležitě zakrýt, zazátkovat, aby nedošlo k 
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zanesení a případnému ucpání kanalizace. Mřížky vpustí se obalí igelitem. Aby docházelo k 

bezpečnému odtoku odpadní a splaškové vody, tak se potrubí s pomocí nivelačního přístroje 

spáduje do odpadní domovní šachty, z níž vede kanalizační přípojka na veřejnou kanalizační 

síť. [1,10] 

 

 Do již pevné zeminy se dle projektové dokumentace umístí veškeré vedení sítí a 

náležitě se ukotví (většinou betonem), aby nedošlo k jejich vychýlení. Položí se rozvody, opět 

zasypeme, zhutníme a na celou plochu se rozprostře štěrk, a ten se důkladně zhutní. Svislé 

vedení kanalizace a vodovodu se napojí do ležatého vedení pod základovou deskou. 

Nachystají se tvarovky rovného úseku potrubí do výšky 0,3 m nad zhotovenou základovou 

desku. Po té se může začít s betonáží základové desky. [1,10] 

 

 

4. Řešení rozvodů uvnitř budovy 
 
 

4.1.  Kanalizace 

  

 Montáž splaškového odpadního potrubí kanalizace se zahájí po dokončení hrubé 

stavby a montáže svodného potrubí. Postup montáže je od svodných potrubí v nejnižším 

podlaží a ukončí se nad střechou větracím potrubím. Utěsnění tohoto prostupu se provede až 

při stavbě střešní konstrukce, a to klempířským olemováním s krycím zvonem. Z požárních 

důvodů musí být prostup potrubí stropy zabetonován, popřípadě opatřen protipožární 

manžetou. Prostup v prefa monolitickém železobetonovém stropu lze prosekat nebo provrtat 

prefabrikovanou deskou po jejím osázení. Všechny prostupy však zajití výrobce na základě 

schematického výkresu tvaru stropu po konzultaci s projektantem TZB. Splašková odpadní 

potrubí se umístí v sádrokartonových krytech v rozích místností nebo v zakrytých drážkách ve 

zdivu, které má tloušťku alespoň 300 mm. Kvůli zařizovacím předmětům v nejnižším podlaží 

není třeba zřizovat odpadní potrubí. Jejich připojovací potrubí se přímo připojí na potrubí 

svodné kanalizace. [1,10] 
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Obr. 4: Příklad klempířského olemování prostupu větracího potrubí šikmou střechou [1] 

1 – podkladový plech; 2- manžeta; 3 – dilatační klobouček; 4 – těsnící tmel; 5 – plechový 

pásek; 6 – šroub M 4 mm x 8 mm; 7 – skládaná krytina; d – vnější průměr trouby 

 

 Připojovací potrubí se vedou nad podlahou, v přizdívkách předstěnových instalací, ve 

stěnách pod omítkou. Stěny, ve kterých se provedou drážky pro připojovací potrubí, musí mít 

tloušťku nejméně 150 mm, aby stěny nebyly staticky ohroženy. Obvyklá nejmenší tloušťka 

stěn je však pro provádění drážek 300 mm. Svislé drážky po montáži a zkoušce těsnosti 

zůstanou duté. Zazdijí se tenkými tvárnicemi nebo se použije omítka na pletivu. Pokud se 

plastové připojovací potrubí uloží pod omítku, obalí se lepenkou nebo plstěnými pásy. [1] 
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Obr. 5: Příklad upevnění splaškového odpadního a připojovacího potrubí z polyetylenu [1] 

1 – dilatační hrdlo s objímkou (pevný bod); 2- objímka; délka 0,8 m je minimální 

 

 

4.3.  Vodovod 

 

 Ležaté vodovodní potrubí se vede od hlavního uzávěru vody dvěma větvemi. Jedna 

vede pod stropem nižšího podlaží - restaurace. Z této větve jsou napojeny stoupací potrubí do 

patra. Druhá větev ležatého vodovodního potrubí vede na druhou stranu budovy. Je vedena 

pod stropem vyvýšeného podlaží. Trubky ležatého potrubí se upevní kovovými objímkami 

s gumovou vložkou na závěsy pod stropem nebo ke stěnám. [1] 

 

 Stoupací potrubí vodovodu se vede spolu se splaškovým odpadním potrubím 

kanalizace v sádrokartonových krytech v rozích místností nebo v zakrytých drážkách ve 

zdivu. Stejně jako u kanalizačního odpadního potrubí platí, že drážky pro vodovodní stoupací 
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potrubí pro více podlaží, nelze provádět v příčkách. Stoupací potrubí se montují směrem 

zdola nahoru a k upevnění se používají objímky jako u vedení ležatého vodovodního potrubí. 

Prostup v prefa monolitickém železobetonovém stropu lze prosekat nebo provrtat 

prefabrikovanou deskou po jejím osázení. Všechny prostupy však zajití výrobce na základě 

schematického výkresu tvaru stropu po konzultaci s projektantem TZB. [1] 

 

 Připojovací potrubí se drží stejných zásad jako připojovací potrubí kanalizace (viz 

výše). Potrubí teplé vody se vede nad potrubím vody studené. Izolovaná připojovací potrubí 

se na některých místech v drážce přichytí sádrou a až po té se zaomítají. V dutinách se 

připojovací potrubí upevňuje stejně jako potrubí ležaté. Návlekové izolace se na trubky 

instalují až po montáži potrubí. Po montáži a tlakové zkoušce se provede tepelná izolace 

tvarovek. Ta u potrubí pod omítkou umožní tepelnou roztažnost potrubí. [1] 

 

 Potrubí pro vytápění objektu se provede z mědi, dle návrhu specializované osoby. 

Ležatý rozvod se bude vést obdobně jako ležatý rozvod vodovodu. Stoupací potrubí vytápění 

se vede spolu se splaškovým odpadním potrubím kanalizace a vodovodním stoupacím 

potrubím v sádrokartonových krytech v rozích místností nebo v zakrytých drážkách ve zdivu. 

Stejně jako u kanalizačního odpadního potrubí a vodovodního potrubí platí, že drážky pro 

stoupací potrubí pro více podlaží, nelze provádět v příčkách. Každá stoupačka musí mít 

vlastní uzávěr a výpustný ventil. Připojovací potrubí se neliší od zásad ostatních 

připojovacích potrubí kanalizace a vodovodu. Předpokládá se osázení těles firmy Korado. 

Všechna tělesa musí být opatřena vypouštěcím, uzavíracím a odvzdušňovacím ventilem. [1] 

 

 

4.3.  Elektrotechnika  

 

 Hlavní domovní rozvaděč se umístí v TZB místnosti č. 121. Použije se rozvodnice pro 

zapuštěnou montáž. Šířka je 500 mm, výška 750 mm, hloubka 140 mm. Pro jištění se použijí 

jističe a proudové chrániče. Vodiče světelných a zásuvkových obvodů se vedou ve 

vysekaných drážkách ve zdivu. Krabice jsou zapuštěny ve vysekaných drážkách ve zdivu, 

jsou zapuštěny ve zdivu a lícují s vnitřní omítkou. Výška umístění vypínače se provede ve 

výšce 1,2 m nad podlahou. V obytných místnostech penzionu se zásuvky umístí alespoň 20 

cm nad podlahu a budou mít ochranný kolík připojený na ochranný vodič. Vedení se uloží 
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skrytě. Pro uložení elektrického vedení ve zdech se využije instalačních zón dle platných 

elektrotechnických norem. [7,8,9] 

  

 Ochrana před bleskem se provede pomocí jimací tyče z FeZn průměru 8 mm 

uchyceným na podpěrách vedeným na hřebeni střechy. Jímací tyče se připevní na hřebenu a 

trubce anténního systému a odtud se svedou dvěma svody z FeZn průměru 8 mm, které budou 

uchyceny na podpěrách vedení. Svod se provede skrytý ve fasádě. Na svislém svodu se 

provedena zkušební svorka. Všechny svody musí být spojeny se základovým zemničem. [7,9] 

 

 Pro uzemnění je zvolen základový zemnič. Jedná se o pásek FeZn 30 mm x 4 mm, 

který je zabetonován v základech a je veden 50 mm nad základovou spárou. Ze zemnícího 

pásku jsou provedeny vývody pro připojení zkušebních svorek a vývod pro připojení 

rozvaděče. Všechny tyto vývody jsou připojeny pomocí dvou spojovacích svorek a provedeny 

z FeZn drátu průměru 10 mm. Všechny tyto spoje jsou antikorozně ošetřeny asfaltovým 

nátěrem. V místě napojení venkovního svodu do základu musí být provedena antikorozní 

ochrana asfaltovým nátěrem. Během výstavby se musí vývody základového zemniče chránit 

proti mechanickému poškození. [7,9] 
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Seznam použitých symbolů a značek 

 

č. - číslo 

ČSN – česká státní norma 

FAST – stavební fakulta 

kg – kilogram, 1 kg = 1000 gramů 

ks – kusů 

kV – kilovolt, 1 kV = 1000 V (V je volt, základní jednotka SI) 

m – metry, základní délková jednotka 

mm – milimetry, základní délková jednotka, 1 mm = 0,001 metrů 

m2 – metry čtvereční 

m3 – metry krychlové 

MPa – jednotka tlaku, základní jednotka je Pascal = 0,000001 MPa 

Resp. – respektive 

TP – technický předpis 
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1. Obecné informace 

   

 Montážní návod je určen pro stavbu dílcového lešení HAKI IV, které odpovídá ČSN 

738101 a ČSN 738111. Toto lešení je aplikací pro daný řešený objekt diplomové práce. 

 

Dílce základní sady HAKI IV se používají i pro ostatní druhy lešení - prostorová, 

zavěšená a pojízdná (např. schodišťové věže, přístřešky). Informace o možnostech použití 

všech lešení HAKI je možné získat v obchodním oddělení firmy HAKI. [1] 

 

 Lešení je prozatímní konstrukce sloužící k bezpečnému provádění prací montážních, 

stavebních nebo jiných prací ve výškách. Prostorová lešení jsou lešení o třech a více polích 

v příčném a také v podélném směru. Pojízdné lešení je lešení s hlavním pohybem 

horizontálním, jedná se o lešení pohyblivé. [2] 

   

 

2. Základní dílce lešení HAKI IV 

 

Sloupek čtyřtřmenný 2,72 m (13,9 kg); 2,04 m (10,7 kg); 1,36 m (7,6 kg); 0,68 m (4,4 

kg)   

 

Obr. 1: Schéma čtyřtřmenného sloupku 

 

Podélník 3 m (13,3 kg); 2,4 m (10,7 kg); 1,8 m (8,2 kg)   

 

Obr. 2: Schéma podélníku 

  

Příčník 1,2 m (5,8 kg); 1 m (5,5 kg); 0,66 m (4,3 kg)   

  

Obr. 3: Schéma příčníku  
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Zábradlový rám 3 m (13,2 kg); 2,4 m (10,6 kg); 1,8 m (8,8 kg); 1,2 m (6,2 kg); 1,0 m 

(5,6 kg); 0,66 m (4,6 kg)   

  

Obr. 4: Schéma zábradlového rámu 

 

Zábradlí 3 m (5,9 kg); 2,4 m (4,8 kg); 1,8 m (3,8 kg); 1,2 m (2,7 kg); 1,0 m (2 kg); 

0,66 m (1,5 kg)   

  

Obr. 5: Schéma zábradlí 

 

Závěsná kladka 100 kg (6,6 kg)    

  

Obr. 6: Schéma závěsné kladky 

 

Výstupní žebřík 2,35 m (12,6 kg)   

  

Obr. 7: Schéma výstupního žebříku 

 

Šroubová patka lešení 0,45m (3,6 kg); 0,6m (4,0 kg) a 0,8 m (5,0 kg); alternativně 

pevná patka s otvory pro výškové nastavení   

  

Obr. 8: Schéma šroubové patky 
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Úhlopříčné ztužení 3,8 m (3,1 kg)   

  

Obr. 9: Schéma úhlopříčného ztužení 

 

Diagonála K pole – závěs (0,9 kg) + trubka pole 3,05m (7,3 kg); 2,45m (6,3 kg); 

1,85m (5,4 kg). 1,25m (4,6 kg); 1,05m (4,4 kg) a 0,71m (4,1kg) 

  

Obr. 10: Schéma diagonály K pole 

 

Kotvení 0,6 m (1,1 kg)  

  

Obr. 11: Schéma kotvení 

 

Trubkové kotvení 0,5 m (2,1 kg); 0,8 m (3,2 kg); 1,1 m (4,2 kg) a 1,5 m (5,7 kg) 

 

Obr. 12: Schéma trubkového kotvení 
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Podlahové dílce se svlaky 0,5 m x 1,35 m (15,2 kg); 0,6 m x 1,15 m (12,5 m); 0,6 m x 

0,82 m (11,0 kg) 

 

Obr. 13: Schéma podlahového dílce se svlaky 

 

Podlahové dílce s dřevoštěpnou deskou plné 0,71 m (8,1 kg); 1,05 m (11,2 kg) a 1,25 

m (13,0 kg). S poklopem 0,71 m (7,8 kg); 1,05 m (12,0 kg) a 1,25 m (13,9 kg) 

 

Obr. 14: Schéma podlahového s dřevoštěpnou deskou 

 

Podlahy je též možno vytvořit z fošen přibitých na trámcích 90 mm x100 mm, 

prostrčených otvory v podélnících. Firma HAKI je schopna vyrobit i atypické dílce. 

 

K výrobě lešení se používají materiály dle ČSN. Na svařované dílce to jsou 

konstrukční oceli se zaručenou svařitelnosti a mechanickými vlastnostmi třídy 11. Všechny 

dílce jsou chráněny proti korozi ochranným nátěrem disperzní barvou, nanášeným 

namáčením, nebo jsou galvanicky či žárově zinkovány. Doba použitelnosti dílců lešení je cca 

10 let pro povrchovou úpravu barvením, za předpokladu obnovy nátěru každé 3 roky. Doba 

použitelnosti pozinkovaného provedení je cca 20 let.  

 

Poznámka: celý oddíl kapitoly 2 převzat z [1]. 
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3. Obecné pokyny 

 

K montáži se použije běžné nářadí jako je kladivo, olovnice a vodováha. Třmeny pro 

podélníkovou rovinu se umístí nad třmeny pro příčníkovou rovinu. Dílce je dovoleno 

používat pouze k účelu stanovenému návodem výrobce. Nelze zaměňovat např. příčníky 

zábradlím atp., pokud to není výslovně předepsáno v některých aplikacích lešení. Žádné dílce 

nelze v systému lešení vynechávat, zvláště pak kotvení a úhlopříčné ztužení. Vodorovné dílce 

lešení je nutné při montáži ihned zajistit pojistkami. Poškozené, nekompletní nebo silně 

zkorodované dílce nesmějí být montovány, nátěr lešení je nutno obnovit každé 3 roky, lana a 

šrouby konzervovat. Montáž lešení musí provádět minimálně dva pracovníci. Při demontáži je 

zakázáno jednotlivé dílce z lešení shazovat, je nebezpečí jejich poškození. Stejně tak je 

zakázáno lešení kácet a rozebírat na zemi. V montáži vyššího patra lešení je dovoleno 

pokračovat až po plném dokončení patra předchozího, tj. včetně kotvení a úhlopříčného 

ztužení. V montážním stavu může být lešení nekotveno až do 1. patra, tj. do výšky podlahy 

cca 2,5 m, ve výšce max. cca 4m již lešení musíme začít kotvit (z podlahy 1. patra). Na 

nekotveném lešení uvedené výšky se nesmějí na lešení provádět práce, které by snižovaly 

jeho stabilitu, např. dopravovat materiál kladkou, atd. Postup demontáže je nutné volit tak, 

aby v žádné její fázi nebyla ohrožena stabilita zbytku konstrukce. [1,2] 

 

 

4. Postup montáže lešení 
 

 Únosnost terénu, na němž je lešení založeno, musí odpovídat zatížení, vyvozenému 

tíhou konstrukce lešení a jeho provozem. Pokud se lešení nestaví na zpevněný terén (dlažba, 

beton atd.), je nutné použít podkladní prahy (dřevěné fošny apod.). Podkladní prahy smějí mít 

sklon nejvýše 15º. Prahy je nutno zajistit proti posunutí. 

 

 Dílce lešení, potřebné pro stavbu nejnižšího podlaží, se rozloží podél plánované délky 

lešení v roztečích přibližně odpovídajících délce a šířce pole. S montáží se začíná na 

nejvyšším místě terénu. Osovou vzdálenost vnitřních patek od líce stavby doporučujeme max. 

0,25 m (jinak je nutné montovat zábradlí i na vnitřní straně lešení.). Patky se spustí do 

nejnižší polohy. 
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 Obr. 15: Schéma postupu montáže 1 

 

 Následující montážní práce musejí provádět minimálně 2 pracovníci. Na dvojici patek 

se nasunou sloupky a spojí se příčníkem na nejnižší skupině třmenů (třmeny příčníkové 

roviny jsou blíže k patce).  

 

Obr. 16: Schéma postupu montáže 2 

 
Pojistky horizontálních dílců je nutno ihned po montáži překlopit do činné polohy. 

Pojistky jsou odlišné pro zinkované a barvené provedení. 
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Obr. 17: Schéma postupu montáže 3 

 

K dvojici sloupků spojených příčníkem, se pomocí podélníků připojí další dvojice 

sloupků dle předchozího postupu), čímž vytvoříme pole lešení. Pomocí patek se pole lešení 

vyrovná do vodováhy v podélném i příčném směru. 

 

Obr. 18: Schéma postupu montáže 4 

 

Obdobným způsobem se dokončí montáž celého nejnižšího patra. Následně se provede 

celková kontrola vodováhy patra. 

 

Osazením podlážek se vytvoří podlaha, v případě že je podlaha výše než 1,5 m nad 

terénem je nutné osadit patro zábradlím. 
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Obr. 19: Schéma postupu montáže 5 

 

Nyní je možno pokračovat montáží dalšího patra. Sloupky se spojí příčníky a 

podélníky ve výši 2,04 m nad podlahou (3x rozteč třmenů). 

 

 
 

Obr. 20: Schéma postupu montáže 6 

 

Dále se pokračuje montáží úhlopříčného ztužení. Ztužení je zavěšeno do vnějších 

třmenů sloupku, a to do spodního třmenu vyššího podlaží a do horního třmenu nižšího 

podlaží. Úhlopříčné ztužení se zkracuje dle potřeby zavěšením napínače do článků řetězu. 

Ztužení je třeba napnout pomocí napínače na hodnotu cca 1 kN. Zkouška předepnutí se 
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provede prohnutím ztužení uprostřed jeho délky kolmou silou 25N. Průhyb by měl činit cca 

20 mm.  

 

Obr. 21: Schéma postupu montáže 7 

 

V montáži se pokračuje nastavením sloupků a osazením zábradlí vyššího patra. Tyto 

práce je možno s výhodou provést pomocí tzv. mezipatra, které tvoří madla zábradlí (madlo 

zábradlí je nutné doplnit i na vnitřní straně lešení). Mezipatro vytvořené ze zábradlí je možno 

osadit maximálně jednou podlážkou na každé straně pole. 

 

 

 

Obr. 22: Schéma postupu montáže 8 
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Z mezipatra provedeme nastavení sloupků nasazením a pootočením sloupku, čímž 

dojde k uzavření bajonetového spoje. 

 

Obr. 23: Schéma postupu montáže 9 

 

Ihned po montáži sloupků je třeba sloupky mezi sebou propojit podélným, případně 

příčným zábradlím, aby byly sloupky zajištěny proti možnému pootočení a vypadnutí. Horní 

zábradlí je zavěšeno do spodních třmenů 2. skupiny nad podlahou a dolní tyč do horních 

třemenů 1. skupiny nad podlahou. 

 

 

Obr. 24: Schéma postupu montáže 10 
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Podlážky z mezipatra se použijí pro dokončené patro a podlaha se kompletně osadí. 

Nastavení sloupků je možno provést i bez mezipatra, přímo z podlahy lešení dalšího patra. V 

tomto případě, však pracovníci používají prostředky osobního zajištění proti pádu (nemají 

žádnou možnost opory při ztrátě stability), proto mezipatro doporučujeme používat. 

 

V závislosti na požadované stavební výšce a zatížení pole lešení se určí způsob 

kotvení lešení. Kotvení se montuje na sloupek co nejblíže ke styčníku sloupku s příčníkem a 

zahákne se do oka kotvy vytvořené v objektu. Táhlo kotvení, které vyčnívá do průchozího 

profilu lešení se ohne tak, aby nedošlo ke zranění pracovníků. První kotvení musí být na 

krajním sloupku ve výšce max. cca 4m. 

 

Ve stavbě se pokračuje montáží dalšího patra. Podélníky a příčníky se opět zavěsí o 3 

rozteče třmenů nad podlahu (výška 2,04m). Výstupní žebříky zavěšujeme svisle na příčníky 

uvnitř lešení, tak aby byly uspořádány šachovitě – výstupy nesmí být průběžné. Výstupy se 

osazují poklopy, které je nutno při práci na podlaze zaklopit. 

 

 

Obr. 25: Schéma postupu montáže 11 

 

Po osazení podlaží se doplní (dle bodu 9) úhlopříčné ztužení a pokračuje se ve stavbě 

lešení výše popsaným způsobem. Před montáží vyššího podlaží musí být nižší podlaží vždy 
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kompletně dokončeno, tj. včetně podlážek, zábradlí, zarážky, kotvení a úhlopříčného ztužení a 

všechny dílce s pojistkami zajištěny. Po montáži provedeme kontrolu celého lešení, zejména 

kotvení, úhlopříčného ztužení a zajištění pojistek. [1]. 
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Seznam použitých symbolů a značek 

 

BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

č. - číslo 

ČSN – česká státní norma 

D/Š/V – délka/šířka/výška 

FAST – stavební fakulta 

h – hodina, 1h = 3 600s 

Kč – korun českých 

km – kilometr, délková jednotka, 1 kilometr = 1000metrů 

komplet – kompletní 

l – litr, základní měrová jednotka 

m – metry, základní délková jednotka 

mm – milimetry, základní délková jednotka, 1 mm = 0,001 metrů 

m2 – metry čtvereční 

m3 – metry krychlové 

m. j. – měrná jednotka 

obr – obrázek 

popř. – popřípadě 

resp. – respektive 

r – poloměr 

s – sekunda 

Sb. – sbírky, sbírka 

s. r. o – společnost s ručením omezeným 

t – tuna, 1 t = 100 kg = 100 000 g  

tab – tabulka  

tl. - tloušťky 

ZS – zařízení staveniště 
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1. Úvod 

 

Zařízení staveniště se zřídí podle dokumentace k zařízení staveniště, která zahrnuje 

vybudování všech objektů a zařízení, provoz, údržbu. Také poohlíží na způsob likvidace ZS 

po ukončení výstavby. Staveniště se zařídí, uspořádá a vybaví potřebnými objekty, 

mechanizmy a přístupovými cestami pro dopravu materiálu. Na realizaci objektů zařízení 

staveniště musí být vydáno stavební povolení. Před uvedením do provozu musí proběhnout 

jejich kolaudace. [1] 

 

Objekty zařízení staveniště se dělí na provozní, výrobní a sociální a hygienické. Do 

objektů provozních můžeme zařadit zařízení pro ochranu a bezpečnost, komunikace a objekty 

na nich, sklady, skládky a předmontážní plochy, kanceláře, energetické zdroje a rozvody. 

Objekty výrobní jsou výrobny směsí a mezi sociální a hygienické objekty patří šatny, 

hygienická zařízení a zařízení služeb. [1] 

 

2. Popis staveniště 

 

Staveniště se nachází v obci Jindřišská a má přibližně obdélníkový tvar o stranách délky 

79 a 60 m. Pozemek má mírně svažitý charakter s nadmořskou výškou 525,200 m n. m. B. p. 

v. (± 0,00 m).  

 

Staveniště leží na louce, přímo na staveništi se nenachází žádný stromový či keřový 

porost, který by omezoval výstavbu objektu. Staveniště bude vytýčeno a připraveno pro 

zahájení všech příslušných stavebních prací. Přístup na staveniště a napojení na stávající 

inženýrské sítě bude zajištěn po místní komunikaci, která vede přímo k návsi. Rozloha 

staveniště je 4 740 m2. Viz výkres č. 5. 

 

3. Přístup na staveniště 

 

Na staveniště je přístup ze stávající místní zpevněné komunikace ze západu. 
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4. Provozní část zařízení staveniště 

 

4.1.  Pracoviště pro administrativu stavby 

 

Staveniště bude vybaveno pro administrativní činnost stavby dvěma buňkami firmy 

AB-Cont s.r.o. pro stavbyvedoucího a pro mistra stavby. Jedná se o typizované buňky 

s označení „obytná a stavební buňka“. Zaznačeny ve výkrese zařízení staveniště. 

 
Obytná buňka – AB 6 [2]: 
Venkovní rozměry: D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm 

Izolace: standard 

Elektroinstalace: komplet. elektroinstalace 

Vnitřní obložení: bílý nebo dřevěný dekor 

Základní vybavení: 
1 x venkovní, ocelové dveře 875 x 2000 mm 

1 x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami 

 

Obr. 1: Schéma buňky AB 6 [2] 
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4.2.  Staveništní komunikace a doplňující objekty 

 

4.2.1. Staveništní vozovka 

 

Staveništní vozovka se bude napojovat na stávající veřejnou komunikaci ze západní 

strany staveniště. Bude se vést podél objektu z jižní strany. Je navržena jako dvouproudová o 

šířce 8 m a bude vybudována ze silničních panelů o rozměrech 2 m x 3 m x 0,15 m, které se 

uloží do štěrkopískového lože. Podélný sklon vozovky nebude přesahovat 8 %.  Staveništní 

panely uloženy v jednotném příčném spádu 2,00 % k melioračnímu žlábku, viz výkres č. 5, č. 

6 a č. 7, podélný spád staveništní komunikace 0,00 %. 

 
Všechny oblouky jsou navrženy o r = 10 m. Maximální dovolená rychlost pojezdu 

vozidel na staveništi je 10 km/h. Pod tělesem vozovky bude již sejmuta ornice a podklad bude 

vyrovnaný, vyspádovaný a zhutněný. Viz výkres č. 5, č. 6, č. 7. 

 

4.2.2. Staveništní chodník 

 

Staveništní chodník se rovněž  se vybuduje ze silničních panelů o rozměrech 2 m x 3 m x 

0,15 m uložených do štěrkopískového lože. Jeho šířka je 2 m. 

 

4.2.3. Jeřábová dráha 

  

 Pro pojezd autojeřábu LIEBHERR LTM 1080 je navržena jeřábová dráha šířky 8 m. 

Je vybudována ze silničních panelů o rozměrech 2 x 3 x 0,15 m uložených do 

štěrkopískového lože. Pod tělesem jeřábové dráhy bude již sejmuta ornice a podklad bude 

vyrovnaný, vyspádovaný a zhutněný viz výkres č. 5, č. 6 a č. 7. Podloží, skladba dráhy a její 

únosnost musí být posouzeny statickým výpočtem. Dále musí být zpracována projektová 

dokumentace, která musí obsahovat výkresovou dokumentaci, doklad o únosnosti a 

vlastnostech podloží a technickou zprávu. 
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4.3.  Sklady a skládky 

 

• skládka ornice - volná plocha o velikosti 10 x 14 m, 

• skládka výztuže – rozměry 12 m x 5 m jsou tvořeny zpevněným povrchem ze 

silničních panelů, uložených to štěrkopískového lože, které se provede na upraveném 

zhutněném terénu, jedná se o přístřešek, skládka bude ukryta střechou z vlnitého 

plechu, viz výkres č. 5, č. 6 a č. 7, 

• lešení a bednění – rozměry 10 m x 5 m jsou tvořeny zpevněným povrchem ze 

silničních panelů, uložených to štěrkopískového lože, které se provede na upraveném 

zhutněném terénu, viz výkres č. 5, č. 6 a č. 7, 

• sklad zdícího materiálu – rozměry 12 m x 6 m jsou tvořeny zpevněným povrchem ze 

silničních panelů, uložených to štěrkopískového lože, které se provede na upraveném 

zhutněném terénu, viz výkres č. 5, č. 6 a č. 7, celkem se na stavbu dodá 238 palet cihel 

POROTHERM, palety se uskladní vždy dvě nad sebou, na staveniště se přiveze 32 

palet v 8 dodávkách, do skladu se umístí 3 x 6 palet a mezi jednotlivými paletami se 

vynechá obslužná ulička 0,75 m, po té se na palety postaví druhé patro palet, 

• skládka sypkých materiálů – kontejner 20” firmy AB-CONT: D/Š/V 6058 x 2438 x 

2591 mm [1], 

• uzavíratelný sklad – Skladový kontejner 20” firmy AB-CONT: D/Š/V 6058 x 2438 x 

2591 mm [1], 

 

Obr. 2: Schéma buňky AB-CONT [2] 
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4.4.  Dodávka a rozvod vody na staveništi 

 

Voda na staveništi bude využívána k účelům výrobním, sociálně hygienickým a také 

bude k dispozici v oblasti protipožární ochrany. Vodovodní přípojka bude zhotovena 

s předstihem před zahájením hlavních prací na staveništi. Tato přípojka bude napojena na 

stávající vodovodní řád z přilehlé komunikace, odkud bude pokračovat až do provizorní 

vodoměrné šachty, z níž se pak provede zásobování zařízení staveniště vodou. Definitivní 

přípojka bude vybudována po dokončení hrubé stavby objektu. Dočasná vodoměrná šachta je 

navržena z betonových panelů 1500 mm x1200 mm, 1500 mm x750mm  a tloušťce stěny 150 

mm. Výška vodoměrné šachty je 1500 mm a je chráněna ocelovým poklopem. Vodovodní síť 

bude provedena jako větvová, rozvádějící vodu hlavním potrubím s odbočkami k místům 

odběru vody, potrubí bude vedeno v plastu v hloubce 700 mm. [1] 

 

 

Obr. 3: Schéma provizorní vodoměrné šachty [1] 
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Tab. 1: Výpočet maximální potřeby pro zařízení staveniště  

VÝPOČET SPOTŘEBY VODY:

[l/s]

Qn - spotřeba vody v l/s

Pn - potřeba vody v l/den (směnu 8, 12, 16, 24 h)
kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu
t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách

    Qn =         9,09 l/s

DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ

Spotřeba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50
Jmenovitá světlost v " 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4
Jmenovitá světlost v mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100

potřebné 
množství vody 

[l]

200,00

1530,00

potřebné 
množství vody 

[l]
200,00

1706,88

70798,50

160846,48

POTŘEBA VODY PRO:

65252,50

720,00

Staveniště, mytí pracovních pomůcek apod.

 MEZISOUČET B

 MEZISOUČET A

 MEZISOUČET C

měrná jednotka

1 pracovník
1 pracovník

C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY

Hygienické účely
Sprchování

20,00

potřebné 
množství vody 

[l]

Zdění (bez vody pro maltu)

85,34

B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY

POTŘEBA VODY PRO:

810,00

Omítka (bez vody pro maltu)

počet měrných 
jednotek

18,00
18,00

283,19

2610,10

m3Příčky (bez vody pro maltu)

m2

m3

střední norma 
[l/m.j.]

40,00
45,00

250,00

25,00

měrná jednotka

m3 200,00

200,0080,40m3

střední norma 
[l/m.j.]

Ošetřování betonu

POTŘEBA VODY PRO:

Výroba malty 

16080,00

7008,60

A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY

počet měrných 
jednotek

35,04

3600*t
2,0*C2,7*B1,6*A

3600*t
k*P

  Q
nn

n
++=∑=
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4.5.  Kanalizace staveniště 

 

Kanalizační přípojka je napojena na stávající řád jednotné kanalizační sítě uložené 

v přilehlé komunikaci. Rozvody kanalizační sítě zařízení staveniště budou tvořeny plastovým 

potrubím v hloubce 1000 mm.  

 

 

4.6. Zajištění staveniště elektrickou energií 

 

Potřebný příkon elektrické energie pro zařízení staveniště je patrny v tab. č. 2. Osvětlení 

staveniště není nevrženo, a to protože se bude stavba realizovat v jarních a letních měsících a 

během denních hodin, dále také protože se stavba nachází v horách poblíž rekreačních chat a 

rodinných domů a osvětlení by narušovalo klid obce.  



                Diplomová práce            
        Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

             Diplomová práce                               Penzion v obci Jindřišská                              Bc. Lucie Milatová 
 

- 12 - 
 

  

Tab. 2: Výpočet maximální příkonu elektrické energie pro zařízení 

staveniště

STAVEBNÍ STROJ
štítkový příkon       

[kW]
[ks] [kW]

Jeřáb 13 H 51,00 1,00 51,00
Stavební výtah GEDA 500/ZP 5,50 1,00 5,50
Gravitační míchačka  PTF 106 0,75 2,00 1,50
Kalové čerpadlo 2,00 1,00 2,00
Kompresor pojízdný 28,00 2,00 56,00
Kontinuální míchač PFT 5,50 1,00 5,50
Ponorný vibrátor PERLES AV 425 0,49 2,00 0,98
Omítačka VR6 5,50 2,00 11,00
Svářečka TRANSTIG 7,00 2,00 14,00
Střihačka výztuže KRENN 3,00 1,00 3,00
Vrtačka 0,60 2,00 1,20
Úhlová bruska 1,25 2,00 2,50
Zásobníkový ohřívač na vodu 150 l 5,00 2,00 10,00
Okružná pila 4,00 1,00 4,00
Otopné těleso v buňce 2,50 5,00 12,50

P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 180,68 kW

OSVĚTLENÉ PROSTORY
příkon pro 
osvětlení 

[kW/m2] 

[m2] [kW]

Kanceláře 0,04 29,54 1,06
Šatny, umývárna, WC 0,01 29,54 0,18
Sklady 0,00 29,54 0,09

P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ 1,33 kW

DRUH PRACÍ
příkon pro 
osvětlení 

[kW/m2] 

[m2] [kW]

Osvětlení staveniště - nenavrhuje se 0,01
Stavebně montážní práce 0,01 30,00 0,30

P3 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ 0,30 kW

       Při použití výbojkového osvětlení se vypočítaný instalovaný příkon násobí součinitelem 0,38.

NUTNÝ PŘÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE

1,1 - koeficient ztráty ve vedení
0,5 a 0,7 - koeficient současnosti el. motorů
0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení
1,0 - koeficient současnosti vnějšího osvětlení

P = 174 kW

P3 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

P2 - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ

P1 - PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ

2
1

2
321 )P*(0,7)PP*0,8P*(0,5*1,1P +++=
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4.7.  Zajištění ochrany a bezpečnost provozu staveniště 

 

4.7.1. Oplocení staveniště 

 

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením X barriers s.r.o. Viz výkres č. 5. 

 

Technické parametry mobilního oplocení [3]: 

Rozměry: 

délka plotového dílce:  2,5m                                       

výška plotového dílce: 2,0 m 

hmotnost plotového dílce: 17 kg 

hmotnost nosné patky: 25 kg 

 

4.7.2. Vrátnice 

 

Vrátnice se umístí po pravé straně bezprostředně za vjezdem na taveniště. Bude sloužit 

pro kontrolu vstupu a výstupu, vjezdu a výjezdu. Jako vrátnice je navržena prostorová mobilní 

buňka firmy  AB-Cont. Viz výkres č. 5. 

 

Obytná buňka – AB 3 [2]: 

Venkovní rozměry: D/Š/V 3000 x 2438 x 2600 mm 

Izolace: standard 

Elektroinstalace: komplet. elektroinstalace 

Vnitřní obložení: bílý nebo dřevěný dekor 

Základní vybavení: 1 x venkovní, ocelové dveře 875 x 2000 mm 

1 x plastové okno 900 x 1200 mm s roletami 
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Obr. 4: Schéma buňky AB 3 [2] 

 

4.7.3. Zařízení pro protipožární ochranu 

 

Vzhledem k ohrožení života pracujících a možnosti vzniku značných materiálních škod 

při eventuálním požáru na staveništi jsou zapotřebí protipožární opatření. Opatření se 

provedou dle ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb, ČSN 73 0821 – požární odolnost 

stavebních konstrukcí a další navazující předpisy. Zařízení staveniště bude řešeno tak, že bude  

• zabráněno šíření požáru uvnitř objektu a mezi objekty 

• umožněno účinný zásah hasičskému sboru 

• umožněno bezpečně a rychle evakuovat osoby z prostoru staveniště 

  

Na staveništi je v místě, které je na výkrese označeno MOV (místo odběru vody) 

navržen staveništní hydrant. Dále budou na stavbě skladovány práškové a pěnové hasící 

přístroje, a to v kanceláři stavbyvedoucího a ve skladu. 

 

4.7.4. Zařízení pro bezpečný provoz na staveništi 

  

Vjezd na staveniště je napojen na vedlejší veřejnou komunikaci a označen cedulí – 

Nepovolaným vstup zakázán. [1] 

  

 Je nutné dodržet zákon č. 324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při 

stavebních pracích, kterou vydal Český úřad bezpečnosti práce a český báňský úřad. 
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4.8.  Sociální a hygienické objekty zařízení staveniště 

 

4.8.1. Sociální objekty 

 

Na staveništi nebude jídelna ani ubytovna.  Pracovníci se mohou stravovat buď 

v restauraci v obci, nebo vlastní stravou. Viz výkres č. 5. 

  

Postaví se buňka firmy AB-Cont pro pracovníky, která bude sloužit jako převlékárna 

nebo odpočinková místnost, během přestávky. Buňka může zároveň sloužit i jako jednoduchá 

kuchyňka s rychlovarnou konvicí, mikrovlnou troubou k ohřevu svačiny, stoly a židlemi.  

 

Obytná buňka – AB 6 [2]: 

Venkovní rozměry: D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm 

Izolace: standard 

Elektroinstalace: komplet. elektroinstalace 

Vnitřní obložení: bílý nebo dřevěný dekor 

Základní vybavení: 
1 x venkovní, ocelové dveře 875 x 2000 mm 

1 x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami 

 

Obr. 5: Schéma buňky AB 6 [2] 
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4.8.2.  Objekty hygienického zařízení 

 

Je navržen jeden WC kontejner firmy AB-Cont. Viz výkres č. 5. 

 

Sanitární buňka SAN 2/ V [2] 

Venkovní rozměry: 6058 x 2438 x 2800 mm (do 25 osob) 

 

1x venkovní dveře  

3x sanitární okno  

1 x mezistěna s vnitřními dveřmi 

2 x sprchový kout 

4 x keramické umyvadlo t/s  

2 x toaletní kabina se záchodovou mísou, vnitřní dveře 

2 x pisoár 

1 x boiler  

 

Obr. 6: Schéma buňky SAN 2/V [2] 

 

 

5. Geologické podmínky 

 

 Na území se nachází souvislá vrstva ornice tloušťky 0,2 m třídy těžitelnosti 3. Pod 

ornicí je vrstva jílovité hlíny třídy těžitelnosti 3. Hladina podzemní vody se nachází 3,5 m pod 

terénem, neovlivní výstavbu.  
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6.  Složení jednotlivých pracovních čet – dle druhu práce 

 

1. skrývka ornice:    řidič dozeru    1 

      řidič nakladače  1 

      řidiči sklápěčů   2 

    

2. pro výkopové práce:   řidič rypadla               1 

      řidiči sklápěčů         2 

      pomocný dělník  1 

 

3. pro vytyčení a zaměření staveniště: 

      geodet    1 

      pomocník   2 

 

 

7. Výpočet kubatury zemin 

 

Tab. 3: Výpočet kubatur jednotlivých zemních prací 

Těžení horniny Objem horniny Třída 

těžitelnosti Výpočet Celkem 

Skrývka ornice Vo = 4 484 · 0,2 896,80 m3 TR III (S) 

Výkop stavební jámy, I. stupeň (-

0,600 m) 

VjI= 302,82 302,82 m3 TR III (S) 

Výkop stavební jámy, II. stupeň 

(+1,585 m) 

 VjII= 255,14 255,14 m3 TR III (S) 

Celkem  1 454,76 m3   

Výkop základových pásů Vp = 52,90 + 1,16 + 0,53 + 0,31 

+ 0,26 + 1,21 + 133,65 + 0,35 + 

1,03 + 1,20 + 0,59 + 0,64 + 6,99 

200,82 m3  TR III (S) 

Celkem  1 655,58 m3   
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 Návrh skrývky ornice je znázorněn ve výkresu č. 1. Schéma hloubení stavebních jam 

viz výkres č. 2. Postup hloubení základových pásů je znázorněn na výkrese č. 3. Výkopy jsou 

ve výkrese č. 4. 

Tab. 4: Objem vytěžených zemin při nakypření 

Těžení horniny Objem horniny Třída 

těžitelnosti Výpočet Celkem 

Skrývka ornice Vo = 4 484 · 0,2 ·1,15 1 031,32 m3 TR III (S) 

Stavební jáma, I. stupeň (-0,600 m) VjI= 302,82 ·1,15 348,24 m3 TR III (S) 

Stavební jáma, II. stupeň (+1,585 m)  VjII= 255,14 · 1,15 293,41 m3 TR III (S) 

Celkem  1 672,97 m3   

základové pásy Vp = (52,90 + 1,16 + 0,53 + 

0,31 + 0,26 + 1,21 + 133,65 + 

0,35 + 1,03 + 1,20 + 0,59 + 0,64 

+ 6,99) · 1,15 

230,94 m3  TR III (S) 

Celkem  1 903,91 m3   

 

Součinitel nakypřené zeminy se uvažuje 1,15. 

 

 

8. Stroje a pracovní pomůcky pro těžbu zeminy 

 

8.1.  Návrh strojů pro těžbu a dopravu vytěžené zeminy 

 

Tab. 5: Návrh strojů pro těžbu a dopravu vytěžené zeminy 

Dozer na pásovém podvozku Caterpillar D5K 

 

Výkon: 74,5 kW/101k 

Objem radlice: 1,5 - 2,3 m3 

Šířka radlice: 2921 mm 

Výška radlice: 1010 mm 

Provozní hmotnost: 9,4t 
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Rýpadlo na kolovém podvozku Caterpillar 434E2 

 

Výkon: 67 kW/73 kW 

Objem lopaty nakladače:1,03 m3 

Objem lopaty rýpadla: 0,08 - 0,29 m3 

Max. dosah: 6,7 m 

Provozní hmotnost: 8,3 t 

Nákladní automobil Tatra T815 - 

250S01/41 

výkon motoru: 208 kW    

nosnost: 16 t 

objem korby: 10 m3 

 

8.2.  Nářadí potřebné k ručnímu začištění 

 

• 2 x Lopata 

• 2 x Krumpáč 

• 2 x Kolečko 

 

8.3.  Pomůcky, potřebné pro vytyčení staveniště 

 

 Mezi potřebné pomůcky patří nivelační stroj, pásmo, skládací metr, tužka tesařská, 

vodováha, olovnice, zednická šňůra, hřebíky, tesařské kladivo, palice, dřevěná prkna pro 

zhotovení laviček, sekera, pila, lavičky je možno přivést na stavbu již hotové a pouze je 

osadit, vápno pro vytyčení jámy a rýh. 

 

 

9. Předběžný návrh provedení zemních prací 

 

9.1.  Nákresy vytyčování s popisem 

  

 Hlavní vytyčovací body objektu a 4 vzájemně nezávislé výškové body budou 

vytyčeny oprávněným geodetem. Vytyčování bude prováděno až po sejmutí ornice. 

Geodetem bude vytyčen obrys výkopů na stavbou provedené lavičky. Jednotlivé body budou 

označeny hřebíky a zaneseny do náčrtu. Po odtěžení na úroveň dna stavební jámy budou dále 

vytyčeny obrysy pasů na stavbou provedené lavičky. Vytyčování půdorysů budou prováděna 
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z laviček pomocí provázků. Tyto vytyčení budou prováděna těsně před zahájením výkopů 

jednotlivé hloubkové úrovně. Všechna výšková vytyčení budou prováděna průběžně během 

výkopových prací pomocí rotačního laseru ve viditelném spektru a označené výškové latě.  

 

9.2.  Doprava výkopku, úprava trasy na staveniště 

  

 Výkop bude dopravován pomocí nákladních automobilů T 815 (nosnost 16 t), jejichž 

počet je navržen podle výpočtu. Výjezdy z jednotlivých výškových úrovní budou zajištěny 

tak, že první se začne kopat severní křídlo budovy a auta postupně budou odjíždět ze 

staveniště po terénu směrem dolů, a tak tedy nebude potřeba zřídit nájezdovou rampu.  

 

9.3.  Odvodnění stavební jámy a celého staveniště 

  

 Odvodnění okolí stavební jámy bude pomocí odvodněného příkopu zaústěného přes 

kalové jímky do kanalizace. Odvodnění jednotlivých hloubkových úrovní jámy bude pomocí 

odvodňovacích příkopů do jímky, kde bude umístěno kalové čerpadlo s plovákovým 

spínačem. Odtok vody bude do dešťové kanalizace. Základová spára se odvodní drenáží viz 

výkres č. 4. Odvod vody ze staveništní komunikace se zajistí melioračním žlábkem viz výkres 

č. 5, č. 6, č. 7.  

Návrh těžení stavební jámy 

• sejmutí ornice z celé plochy staveniště, 

• vytyčení stavební jámy, 

• výkop odvodnění okolo jámy, 

• výkop 1. hloubkového stupně, po té druhé stavební figury 

• vytyčení výkopů pro základy (pasy), 

• drenáž ve dně hlavních stavebních jam, 

• strojní výkop pasů včetně odtěžení části rampy, 

• ruční dokopání pasů. 
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9.4.  Provádění zpětných zásypů 

 

 Zpětné zásypy kolem dokončené hrubé nosné konstrukce objektu (včetně izolací a 

ochranných přizdívek) se provedou z vytěženého materiálu (jemnější frakce materiálu). 

Materiál na zásyp se bude nakládat z mezideponie strojem Caterpillar 434E2 na nákladní 

automobily T 815, a dopravovat na staveniště. Vlastní obsyp okolo objektu bude prováděn 

nakládací lopatou stejného stroje po vrstvách o mocnosti 300 mm. Rozprostření zeminy okolo 

objektu se provede ručně. Zhutnění se zajistí malým samohybným ježkovým vibračním 

válcem ovládaným dálkově o šířce běhounu max. 600 mm. Mezideponie se umístí u skládky 

zeminy. 

 

9.5.  Odvoz vytěžené zeminy 

 

 Zemina se bude odvážet automobily T 815-250S01/41 na skládku vzdálenou 5 km z 

toho 1 km v terénu. [4] 

 

Technické parametry: 

Obsah korby      10 m3 

Rychlost naloženého vozidla v terénu  15 km.hod-1 

Rychlost naloženého vozidla na silnici   20 km.hod-1 

Rychlost prázdného vozidla v terénu   30 km.hod-1 

Rychlost prázdného vozidla na silnici  35 km.hod-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Nákladní automobil Tatra [4] 
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9.5.1. Výpočet počtu potřebných automobilů na odvoz vytěženého 

materiálu 

 

• Objem převáženého množství horniny  

 

             [5] 

 

• Teoretická doba trvání pracovního cyklu  

Na sklopení výkopku počítáme 60 s a na manipulaci k rypadlu přičítáme 30 s. Při výpočtu 

doby  nakládání rypadlem počítáme s nejmenším výkonem rypadla. [5] 

 

s
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• Koeficient pracovní účinnost stroje 

   

                  [5] 

  

koeficient výkonového využití   

koeficient časového využití    

koeficient intenzity využití    

 

• Výkon jednoho nákladního automobilu T815-250S01/41   
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• Potřebný počet automobilů pro odvoz vytěženého materiálu 

aut
Q

Q
n rypadla

aut 24
27,738,0

67
⇒

⋅
⋅==                [5] 

 

Pro odvoz vytěženého materiálu na skládku  se použije vozidel  24  ks T 815-250S01/41.0. 

 

 

9.6.  Určení doby průběhu zemních prací 

 

9.6.1. Základní výkonová norma 1-02-1-12 práce zemní prováděné strojně 

 

Pol. č. 70 022 - nakládání výkopku ulehlého UNC 151 – 0,911 Nh · 100 m-3 

Pol. č. 17 671 - hloubení jam DH 441 lopata 1 m3 – třída 3. – 0,797 Nh · 100 m-3 

Strojní výkop patek a pasů JCB 3D – třída 3. a 4. – 13,3 m3 · h-1 

 

9.6.2. Základní výkonová norma 1-01-1-12 práce zemní prováděné ručně 

 

Pol. č. 04 011 - zřízení lavičky rohové – 0,97 Nh · 1 ks-1 

Pol. č. 04 012 - zřízení lavičky podélné – 0,48 Nh · ks-1 

Pol. č. 13 043 - hloubení jam (pasů) v hornině soudržné třídy 3. – 3,29 Nh · 1 m-3 

 

9.6.3. Časový postup provádění stavebních prací: 

 

 Jedná se o sled procesů včetně vzájemných vazeb a časového ohodnocení. Všechny 

práce budou prováděny v jednosměnném provozu – 1 den = 8 hod. Normové hodnoty pro 

výpočet časů jsou převzaty ze základních výkonových norem. 

 

9.6.4. Sejmutí ornice z plochy celého staveniště a její odvoz na deponii 

 

Nasazena souprava 1ks Caterpillar D5K a 1ks T815 

Pol. č. 70 022 - nakládání výkopku ulehlého Caterpillar D5K– 0,911 Nh · 100 m-3 
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Celková doba trvání: 1 031,32 · 0,911 · 100-1 = 9,40 hod= 2 směny 

 

9.6.5. Vytyčení stavební jámy 

 

Pol. č. 04 011 - zřízení lavičky rohové – 0,97 Nh · 1 ks-1 

8 rohových laviček => 8 · 0,97 = 7,76 hod => nasazen 1 pracovník 

 

Celková doba trvání vytyčení stavební jámy: 7,76/8 · 1 = 0,97 = 1 směna 

 

9.6.6. Výkop odvodnění okolo stavební jámy 

 

Nasazena souprava 1ks Caterpillar 434E2 a 1ks T815 

Pol. č. 17 671 - hloubení jam Caterpillar 434E2– třída 3. – 0,797 Nh · 100 m-3 

doba trvání: 7,54 · 0,797 · 100-1 = 0,06 hod 

 

Celková doba trvání: 0,06 hod= 1 směna 

 

9.6.7. Vyhloubení stavební jámy 1 

Nasazena souprava 1ks Caterpillar 434E2a 1ks T815 

Pol. č. 17 671 - hloubení jam Caterpillar 434E2 lopata 1 m3 – třída 3. – 0,797 Nh · 100 m-3 

- doba trvání: 384,24 · 0,797· 100-1 = 3,06 hod 

 

Celková doba trvání: 3,06 hod = 1 směna 

 

9.6.8. Vyhloubení stavební jámy 2 

Nasazena souprava 1ks Caterpillar 434E2a 1ks T815 

Pol. č. 17 671 - hloubení jam Caterpillar 434E2 lopata 1 m3 – třída 3. – 0,797 Nh · 100 m-3 

- doba trvání: 293,41 · 0,797· 100-1 = 233,85 hod 

 

Celková doba trvání: 233,85 hod = 1 směna 
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9.6.9. Vytyčení základových pásů 

 

Pol. č. 04 011 - zřízení lavičky rohové – 0,97 Nh · 1 ks-1 

8 ks=> 8 · 0,97 = 7,76 hod 

Pol. č. 04 012 - zřízení lavičky podélné – 0,48 Nh · 1 ks-1 

11 ks=>11 · 0,48 = 5,28 hod 

 

Celková doba trvání: 7,76 + 5,28= 13,04 hod => nasazeni dva pracovníci=> 13,04/8 · 2 

= 1 směna 

 

9.6.10. Strojní hloubení základových pásů 

 

Nasazena souprava 1ks Caterpillar D5K a 1ks T815 

Strojní výkop patek a pasů Caterpillar D5K – třída 3. – 13,3 m3 · h-1 

 

Celková doba trvání: 104,52· 13,31 · 100-1 = 13,901 hod => 2 směny 

 

10.  Návrh autojeřábu 

 

Navrhuji autojeřáb LIEBHERR LTM 1080. [6] 

Zaznačení autojeřábu viz výkres č. 5, č. 6 a č. 7.  

 

Nosnost max.: 80 t / 3 m 

Vyložení max.: 46 m 

Výška max.: 66 m 

Počet náprav: 4 

Transportní hmotnost: 48 t 

Průjezdnost (v/š): 3,85 m / 2,55 m 
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Obr. 8: Autojeřáb LIEBHERR LTM 1080, boční pohled [6] 

 

Obr. 9: Autojeřáb LIEBHERR LTM 1080, pohled shora [6] 
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Obr. 10: Autojeřáb LIEBHERR LTM 1080, pracovní diagram [6] 
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11.  Návrh stavebního výtahu 

 

 Jedná se o sloupový výtah GEDA 500Z/ZP. Má transportní plošinu s ocelovými 

stožáry pro přepravu osob a materiálu. [7] 

 

• Nosnost 500 kg - přeprava osob, 850 kg - přeprava materiálu 

• Maximální výška 100 m 

• 2,8 /5,5 kW, 380V, 50Hz 

• Rychlost zdvihu 12 / 30m/min 

• Rozměry klece: 1,6 x 1,4 x 1,1/1,8 m 

 

Základní jednotka obsahuje: 

• Základní rám se čtyřmi vyrovnávacími patkami  

• Základový stožár 2,3 m 

• Podvozek s motorem 2,8 /5,5 kW 

• Koncový vypínač 

• Spínač s akustickým signálem pro bezpečné zastavení 2m nad zemí 

• Montážní ovladač + pracovní 

• zásuvka 230 V 

• Ovladač 5 m 

• Vypínání přetížení 

 

Obr. 11: Stavební výtah GEDA 500Z/ZP, schéma transportních klecí [7] 
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Obr. 12: Stavební výtah GEDA 500Z/ZP [7] 
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Seznam použitých symbolů a značek 
 

EIA - studie hodnocení vlivů stavby na životní prostředí 

FAST – fakulta stavební 

DOSS – dotčených orgánů statní správy 

DSP – dokumentace ke stavebnímu povolení 

DUR – dokumentace k územnímu řízení 

PD –  projektová dokumentace 

Sb –  sbírky 

SZ – stavební zákon 

VŠB – Vysoká škola báňská 

ŽP – životní prostředí 
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1. Úvod 

   

 Výstavbový projekt je jedinečný, celkový a konečný proces. Je to proces přeměny 

myšlenky, dané v investičním záměru, ve stavbu, která je provozuschopná. Výstavbový 

projekt je záměr, který se nedá opakovat, je časově vymezen termínem zahájení a ukončení. 

Zahrnuje celý komplex činností, které je nutné organizovat, financovat, kontrolovat a 

vyhodnocovat. Všechny činnosti musí být schopen řídit po celý životní cyklus projektu. [1] 

 

 Životní cyklus výstavbového projektu lze rozdělit do tří etap výstavby. Jedná se o 

etapu předinvestiční (přípravnou), investiční a etapu užívání (provozování) nebo také 

ukončování stavby. [1,6] 

 

 Přípravná fáze probíhá od prvotního podnětu myšlenky na investici do stavby. Cílem 

této fáze je určit optimální variantu projektu a rozhodnout, zda bude projekt realizován.  

 

 Investiční fázi lze rozdělit do tří etap. Jedná se o etapu investiční přípravnou (do 

zadání dodavatelům realizace stavby), etapu realizační přípravnou (probíhá do zahájení prací 

na staveništi) a etapu realizací stavby na staveništi. 

 

 Fáze užívání stavby probíhá po dokončení stavby. Patří zde zjištění, jak je stavba 

spolehlivá v jejím provozu.  

 

 Jednotlivé etapy se mohou navzájem překrývat. Obvykle se navzájem překrývají fáze 

investiční nebo etapa realizace stavby s fází užívání objektu. Vzniká zde však určitá míra 

rizika. Úroveň rizika je nejvyšší v prvotních etapách projektu a může způsobit selhání v řízení 

projektu výstavby. Nebezpečím mohou být dlouhá správní řízení, nevhodný výběr dodavatelů 

stavby, špatné klimatické podmínky nebo jiné nepředvídatelné potíže. [1] 

 

 V rámci diplomové práce se zaměřím na předinvestiční přípravnou fázi výstavbového 

projektu a na investiční fázi – etapu investiční přípravy z pohledu investora. 
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Obr. 1: Etapy výstavbového projektu se znázorněním ovlivnitelnosti nákladů [1] 

 

  

2. Předinvestiční fáze 

  

 Tato etapa se zabývá především shromážděním a zpracováním technických, 

ekonomických a jiných informací projektu. Například průzkum trhu, lokality. Fáze se zabývá 

analýzou shromážděných informací a jejich vyhodnocením. Investor si v této fázi stanovuje 

cíle projektu a strategii postupu. Investor zajistí vhodný pozemek pro výstavbu. Dále se 

zpracovává se dokumentace na úrovní studíí. S pomocí projektanta se stanoví orientační 

stavební program – architektonická studie, studie stavby. Na základě orientačního stavebního 

programu se provede propočet nákladů investora. Na základě těchto propočtů lze stanovit 

různé varianty způsobu financování objektu. [1] 

 

 U komerčních objektů se zpracovávají obvykle tzv. studie příležitostí, na tento stupeň 

navazují předinvestiční studie a studie proveditelnosti.  

 

 Ke správnímu řízení se provádí studie hodnocení vlivů stavby na životní prostředí 

EIA. Při přípravě investice je nutné její posouzení z hlediska dopadu na ŽP. Studie EIA musí 

být zpracována u záměru uvedených v Příloze č. 1 zákona 100/2001 Sb. O posuzování vlivů 

na životní prostředí. Posudek a dokumentace vlivů podle tohoto zákona je jedním z podkladů 

územního řízení podle stavebního zákona § 91 183/2006 Sb. [1,2,3] 
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 Předinvestiční fáze končí vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby. Aby 

stavební úřad mohl vydat toto rozhodnutí, potřebuje dokumentaci k územnímu řízení (DUR). 

 

 Investor nechá zpracovat dokumentaci k územnímu řízení. Rozsah a obsah této 

dokumentace je uveden v Příloze č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. [4] 

 

 Stavebník předloží na stavební úřad potřebné podklady a výsledkem celého procesu je 

schválení navrženého záměru ve formě vydání územního rozhodnutí. Po nabytí právní moci 

předá stavební úřad 1x ověřené vyhotovení žadateli. Doba trvání územního řízení při dodržení 

maximálních lhůt je podle správního řádu 105 dní (30 dní stanovisko DOSS, 60 dní SÚ, 15 

dní nabytí právní moci). Územní rozhodnutí má platnost 2 roky a pozbývá platnosti, nebylo-li 

v této době požádáno o stavební povolení. [2] 

 

  

3. Investiční fáze – etapa investiční přípravy 

 

 Etapa investiční fáze navazuje na územní rozhodnutí stavebního úřadu. Provádí se 

podrobná analýza schválené varianty řešení projektu předinvestiční fáze výstavby. Tato 

analýza umožní zpracování příslušné podrobnější dokumentace. Definitivně se v této fázi 

rozhoduje o financování stavby, o rozpočtových nákladech na stavbu, z pohledu investora 

dochází k dořešení organizace výstavby, upřesňují se termíny výstavby, uzavírají se smlouvy 

na zpracování potřebné dokumentace a na zajištění inženýrské činnosti.  

 

 Projektant (autorizovaná osoba) zpracovává projekt stavby v rozsahu dokumentace pro 

stavební povolení (DSP). Rozsah a obsah této dokumentace je uveden v Příloze č. 1 

k vyhlášce č. 499/2006 Sb. [5] 

 

 Stavební úřad zahájí stavební řízení na základě zpracované DSP, stanovisek DOSS a 

dalších dokladů. Účastníkem stavebního řízení je stavebník, vlastník stavby, vlastník 

pozemku, vlastník sousedního pozemku (bude-li stavbou dotčeno jeho vlastnické právo), 

okruh účastníků je vymezen v § 109 stavebního zákona 183/2006 Sb. Po nabytí stavebního 

povolení právní moci zašle stavebníkovi stavební úřad 1x ověřené paré PD a štítek 

s identifikačními údaji o povolené stavbě. Doba trvání stavebního řízení při dodržení 
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maximálních lhůt je podle správního řádu 105 dní (30 dní stanovisko DOSS, 60 dní SÚ, 15 

dní nabytí právní moci). Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena 

do dvou let. [1,2,6] 

 

 Po vydání stavebního povolení zpracovává zhotovitel dokumentaci pro provedení 

stavby. Ze strany investora se ostatní dokumentace (jako je dokumentace pro vyhledání 

dodavatele stavby, realizační dokumentace) zpracovávají v etapě realizační přípravy. 

 

 Dokumentaci pro provedení stavby zpracovává projektant (autorizovaná osoba). 

Rozsah a obsah této dokumentace je uveden v Příloze č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. [5] 
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4.2.  Seznam obrázků 

 
Obr. 1 Etapy výstavbového projektu se znázorněním ovlivnitelnosti nákladů 

 

 

4.3.  Seznam příloh 

 

1  Harmonogram etapy přípravy stavby a investiční přípravy 
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5. Přílohy 

 

 Harmonogram etapy přípravy a investiční přípravy je aplikován na zadání diplomové 
práce – jedná se o objekt penzion v obci Jindřišská. Harmonogram je v souladu se stavebním 
zákonem (zákon č. 183/2006 Sb.), harmonogram uvažuje s maximálními lhůtami podle 
správního řádu u územního řízení, u stavebního řízení harmonogram počítá s lhůtou 60 dní na 
vyjádření stavebního úřadu. Jak u územního řízení, tak u stavebního povolení, je 
v harmonogramu počítáno s dobou 15 dní na nabytí právní moci. 
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