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ANOTACE 

Tématem této bakalá�ské práce je projekt bytového domu a technologické postupy díl�ích �ástí  této 

stavby. Bytový d�m je navržen pro 6 bytových jednotek ve t�ech nadzemních podlažích. Je �áste�n�

podsklepený a zast�ešen plochou st�echou. St�nový a stropní systém je navržen z prvk� systému 

Porotherm. 

Projekt m�žeme rozd�lit do dvou �ástí: �ást a) pozemní stavby �eší zpracování výkresové dokumentace 

objektu a technickou zprávu. �ást b) technologie �eší za�ízení staveništ� hrubé stavby, technologické 

postupy zd�ní a pokládky stropních konstrukce, dále položkový rozpo�et objektu a �asový harmonogram 

prací. 

ANNOTATION 

The subjekt of this Bachelor Work is project of residential building and technological processes of 

components of the building. Residential house is designed for 6 residential units on free floors. It is partly 

with subfloor and covered with flat roof. Wall and ceiling system is designed form element sof the system 

Porotherm. 

The project can be dividend into two parts: part a) civil structure solves the process of building 

construction drawings and building technical report. Part b) technology sloves design of site equipment, 

processes and installation of ceiling construction, brickwork, itemized budget, timescheduling for the 

building works. 
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�ÁST A) �ÁST POZEMNÍ STAVBY

1. PR�VODNÍ ZPRÁVA
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1.1 )     Identifika�ní údaje 

Název akce: Bytový d�m Winnipeg

Místo stavby: U Studia 12, Ostrava - M�sto 

Parcela �íslo: 708/12 

Kraj: Moravskoslezský kraj 

Stavební ú�ad: Ostrava - M�sto 

Projektant:    Petr Matyáštík 

1.2 ) Údaje o dosavadním využití a zastav�nosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkových vztazích 

Pozemek pro budoucí stavbu se nachází na parcele �.12 v katastrálním území Ostrava - 

M�sto. Sjezd na pozemek je situován z ulice U Studia. Jedná se o asfaltovou komunikaci. 

Pozemek je nezastav�ný a nachází se na rovinatém území. Nachází se na n�m travnatá zele� a 

5 vzrostlých strom�.  

Pronikání radonu nebylo v okolí místa zjišt�no. Podzemní voda se nachází v hloubce 4 metry 

pod povrchem. 

Inženýrské sít� nevedou p�es pozemek, ale podél ulice U Studia. 

1.3 ) Údaje o provedených pr�zkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Údaje a výsledky pr�zkum� byly zapracovány do projektové dokumentace. 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude zajišt�no z ulice U Studia.  

Objekt bude taktéž napojen na stávající inženýrské sít� z ulice U Studia, konkrétn� na 

splaškovou a deš�ovou kanalizaci, elektro, plynovod, horkovod a vodovod. 

1.4 ) Spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

Veškeré doposud známé požadavky dot�ených orgán� byly zpracovány v projektové 

dokumentaci.  

Mohou být pozd�ji dopln�ny na základ� jejich požadavk�.  
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1.5 ) Informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

Obecné požadavky na výstavbu byly dodrženy v projektové dokumentaci dle vyhlášky �. 

268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu.  

1.6 ) Údaje o spln�ní podmínek regula�ního plánu, územního rozhodnutí, pop�ípad�

územn� plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

Podmínky stanovené na navrhované �ešení byly spln�ny. 

1.7) V�cné a �asové vazby na související a podmi�ující stavby a jiná opat�ení 

v dot�eném území. 

V okolí stavby se neuvažuje s další výstavbou, proto nemá vazby na jiné stavby ani na okolní 

území. 

1.8 )  P�edpokládaná lh�ta výstavby a popis postupu výstavby 

Dokon�ení projektu stavby Duben  2012 

Zahájení stavby Kv�ten  2012 

Dokon�ení stavby �ervenec  2013 

Postup výstavby: 

P�ed výstavbou samotného objektu bude p�ipraveno území na budování za�ízení pro 

staveništ�.  

Zemní práce objektu budou provád�ny dle klasického postupu: provedou se výkopové práce 

pro podsklepenou �ást, následovat budou betonování základových konstrukcí, provedení 

hydroizolace spodní stavby, zd�ní svislých nosných konstrukcí 1.PP a pokládání stropní 

konstrukce.  

Poté se zasype stavební jáma a za�nou se provád�t výkopové práce pro nepodsklepenou �ást, 

následovat budou stejné pracovní postupy jako u podsklepené �ásti. 

Po realizaci nadzemních podlaží se stropními konstrukcemi následuje realizace ploché st�echy 

a práce PSV. 
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1.9)  Orienta�ní statistické údaje o stavb�

Zastav�ná plocha celkem: 518,17 m2

Obestav�ný prostor: 5103,70 m3

Podlahová plocha celkem: 1247,12 m2

Celkové náklady stavby: 12,755 781 K�
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2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
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2.1)   Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení

a) Zhodnocení staveništ�

Pozemek pro budoucí stavbu se nachází na parcele �.12 v katastrálním území Ostrava - 

M�sto. Vjezd na pozemek je situován z ulice U Studia. Jedná se o asfaltovou 

komunikaci.  

Pozemek je nezastav�ný a nachází se na rovinatém území. Nachází se na n�m travnatá 

zele� a 5 vzrostlých strom�. 

Pronikání radonu nebylo v okolí místa zjišt�no. Podzemní voda se nachází v hloubce 4,8 

metr� pod povrchem.  

Inženýrské sít� nevedou p�es pozemek, ale podél ulice U Studia. 

b) Urbanistické a architektonické �ešení stavby 

Objekt bytového domu je situován v obytné zón� a je tvarov� i umíst�ním vhodn�

za�len�n do okolní zástavby a urbanisticky v souladu s m�stským územním plánem 

m�sta Ostravy. Podélná osa objektu je rovnob�žná s ulicí U Studia. 

P�dorys objektu je ve tvaru mnohoúhelníku. Budova se skládá ze 3 nadzemních podlaží 

a je �áste�n� podsklepená.  

St�ešní konstrukce byla navržena jako plochá st�echa. 

V suterénu je umíst�na úklidová a TZB místnost, dílna, sklady, sklepy, kolárna a 

ko�árkárna a sklepní kóje. V 1.NP se nachází 2 bytové jednotky. Jedna bytová jednotka 

je kategorie 2+1, druhá 3+1, která je dispozi�n� navržena pro bezbariérové užívání. 

V 2.NP a 3.NP se nachází 2 bytové jednotky, 2+1 a 3+1.   

Sou�ástí bytových jednotek 2. a 3.NP jsou balkony.  

c) Technické �ešení 

Základy

Objekt je založen na základových pásech ze železobetonu – beton C 16/20. Základová 

spára se nachází 3,68 m od upraveného terénu.  Podkladní beton (C16/20 tlouš�ky 150 

mm) vyztužený KARI sítí 100 x 100 mm, Ø6 mm, je navržen na zhutn�ný št�rkový 

podsyp tlouš�ky 100 mm. 
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Konstruk�ní systém

Zdivo obvodových zdí je navrženo z cihelných blok� POROTHERM 44 EKO+ Profi 

Dryfix. Sou�ástí systému jsou i dopl�kové cihly - polovi�ní, koncové a rohové. 

Vnit�ní nosné st�ny jsou navrženy z cihel POROTHERM 30 Profi Dryfix. P�í�ky jsou 

navrženy z tvárnic POROTHERM 11,5 Profi Dryfix. 

Stropy

Stropní konstrukce jsou navrženy ze systému POROTHERM, složený z keramických 

nosník� POT 160 x 175 mm a vložek Miako. Navržená celková tlouš�ka stropu je 

290 mm (vložky Miako tl. 230 mm a zmonolitn�ní betonem C16/20 tl. 60 mm). 

V rovin� stropních konstrukcí jsou navrženy ztužující železobetonové v�nce, po 

obvodu ohrani�ené v�ncovkou POROTHERM 27,5, z vnit�ní strany s vloženou 

tepelnou izolací tl. 80 mm. Skladba strop� je znázorn�na ve výkresech �. 9, 10, 11- 

Stropy. 

Vertikální komunikace

Vertikální komunikace je v objektu vy�ešená dvouramenným p�ímo�arým 

pravoto�ivým schodišt�m, monolitického železobetonového materiálu. 

Schodiš�ová deska je kotvena z obou stran do zesílené stropní konstrukce (3x nosník 

POT+snížená vložka MIAKO a sp�ažení vyztuží).

Zast�ešení 

St�echa je navržena jako jednopláš�ová plochá, klasická skladba vrstev. Sklon st�echy 

min. 2%. Skladba st�echy je uvedena ve výkrese �.7 - Plochá st�echa.  

Výpln� otvor�

Okna a dve�e jsou navrženy jako d�ev�ná. 

Vnit�ní plochy 

Vnit�ní úpravy zdí jsou tvo�eny omítkou, následn� se provede úprava malbou. 

V místnostech koupelen a WC budou navrženy keramické obklady do výšky 2,0 m. 
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Vn�jší plochy  

Vn�jší úpravy zdí jsou tvo�eny tepeln� izola�ní omítkou.  

Sokl je tvo�en z marmolitové omítky. 

P�ístup k objektu je zajišt�n chodníkem ze zámkové betonové dlažby, který je napojený 

na stávající komunikaci pro p�ší. Okapový chodník je taktéž navržen ze zámkové 

dlažby. 

Parkovací stání umíst�né nalevo od objektu je navrženo ze zámkové dlažby a je 

napojeno na stávající komunikaci. Parkovišt� má 8 parkovacích stání.  

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Pozemek je napojen na ve�ejnou komunikaci U Studia ze severozápadní strany 

výjezdem.  

Stavba je také napojena na stávající inženýrské sít� vedené v ulici U Studia, konkrétn�

splašková kanalizace pro odvod splaškových vod z kuchyní a sociálních za�ízení byt�. 

Napojení elektrické sít� je provedeno p�es HDS. Plynovod bude p�ipojen na hlavní �ad 

p�ípojkou, na hranici pozemku v plot� bude umíst�n HUP. 

e) �ešení dopravní a technické infrastruktury v�etn� �ešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 

svážném území 

Pro p�ístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby napojený na 

stávající p�ší komunikaci. 

Na parkovací stání, které je situováno nalevo od objektu, je navržen vjezd 

z komunikace U Studia. Parkovišt� má 8 parkovacích stání. 

Objekt se nenachází ani na poddolovaném, ani na svážném území. 

f) Vliv stavby na životní prost�edí 

Provoz budovy, pokud budou dodrženy všechny normy a dokumentace, nebude mít 

žádný negativní vliv na životní prost�edí. P�echodné negativní ú�inky zp�sobené 

stavebními prácemi a provozem t�žkých mechanism� a vozidel musí být v pr�b�hu 

výstavby minimalizovány p�edem ur�enými opat�eními. 
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g) �ešení bezbariérového užívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch a    

komunikací 

Venkovní komunikace i úprava terénu budou �ešeny pro bezbariérový p�ístup do 

objektu bytového domu. 

h)  Pr�zkumy a m��ení 

Pr�zkumy a m��ení nebyly provedeny. 

i)  Geodetické podklady 

Úrove� podlahy 1.NP byla stanovena jako ±0,000=243,000 m.n.m. B.p.V. 

j)  �len�ní stavby

Stavba je �len�na na stavební objekty: 

SO 01  -  Novostavba objektu bytového domu 

SO 02  -  Zpevn�né plochy 

SO 03 -  P�ípojky plynu, nízkého nap�tí, deš�ové a splaškové kanalizace a vody 

SO 04 -  Venkovní terénní úpravy 

SO 05  -  Parkovací stání 

k)  Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p�ed negativními 

ú�inky provád�ní stavby a po jejím dokon�ení, resp. jejich minimalizace 

Negativní vlivy zp�sobené stavební �inností budou omezovány. 

Ochrana staveništ� bude zajišt�na ocelovým oplocením výšky 2,5 m, které bude 

ohrani�ovat celou plochu staveništ� a sklady stavebního materiálu. Okolní pozemky 

nebudou touto stavební �inností jakkoliv dot�eny. 

l)  Zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�

P�i všech stavebních pracích se musí dbát p�edevším na bezpe�nost pracovník� i všech 

ostatních osob na staveništi. Proto se stavba musí provád�t podle právních p�edpis�
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BOZP: 

- Zákon �.262/2006 Sb., zákoník práce 

- Zákon �.309/2006 Sb., zákon o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i práci 

- Na�ízení vlády �.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu 

zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Zákon �. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických p�ípravcích 

- Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost 

a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 

Zam�stnavatel musí zajistit zam�stnanc�m bezpe�nostní pom�cky opat�ené 

bezpe�nostními barvami, popisky. Musí také zajistit zam�stnanc�m školení o 

bezpe�nosti a seznámit je s p�edpisy na stavb�. 

Zam�stnanci musí absolvovat školení, a p�i práci dbát na bezpe�nost svou a osob, 

kterou svojí prací m�že ohrožovat. 

Musí se taky zabránit vniknutí nepovolaných osob na stavbu. 

2.2) Mechanická odolnost a stabilita 

Viz statický výpo�et. 

2.3) Požární bezpe�nost 

Nebyly zjišt�ny žádné vady a poruchy. �ešení v samostatné �ásti projektové dokumentace. 

2.4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí 

Na stavb� se budou používat technologie, které neohrožují životní prost�edí. S odpady bude 

nakládáno v souladu s p�edpisy.  

Stavba spl�uje všechny požadavky a p�edpisy na hygienu. 
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2.5) Bezpe�nost p�i užívání 

Bezpe�nost p�i b�žném užívání nebude ohrožena, objekt je bezpe�ný. Nejsou známa ani 

žádná rizika pro uživatele objektu. 

2.6) Ochrana proti hluku 

Dodavatel pracovních stroj� je povinen omezit hluk používaných stavebních stroj� na 

minimum. Dále také musí zajistit vyhovující technický stav t�chto stroj�. 

2.7) Úspora energie a ochrana tepla 

Objekt bude spl�ovat tepeln� technické parametry v souladu s normou �SN 73 0540-2  z 

roku 2002. Sou�initel prostupu tepla obvodové zdi s tepeln� izola�ní omítkou je 0,22 W/m2K. 

2.8) �ešení p�ístupu užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Objekt je svými úpravami �ešen jako bezbariérový. 

2.9) Ochrana stavby p�ed škodlivými vn�jšími vlivy 

V dané lokalit� nebyly zjišt�ny zásadn�jší škodlivé vn�jší vlivy. 

2.10) Ochrana obyvatelstva 

Bude provedeno provizorní oplocení staveništ� výšky 2,5 m. 

2.11) Inženýrské stavby (objekty) 

Není �ešeno 

2.12) Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení staveb (pokud se ve stavb� vyskytují) 

Tato za�ízení se na stavb� nevyskytují. 
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3. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
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3.1) Charakteristika staveništ�

Stavební parcela �. 708/12 pro bytový d�m má celkovou vým�ru 2353 m2. Nachází se v 

katastrálním území Ostrava- M�sto. Sjezd na pozemek je z ulice U Studia (asfaltová 

komunikace ší�ky 6m). Plocha okolo celého objektu v celém rozsahu slouží pro za�ízení 

staveništ� a pracovní prostor. Budou zde z�ízeny plochy pro stavební materiál a zpevn�né 

plochy pro dopravu na staveništi z betonových panel� a zhutn�ného kameniva. Charakter 

stavby nevyžaduje z�ízení parkovišt�. Na staveništi bude také z�ízena mezideponie ornice. 

Vlastní práce budou provád�ny z lešení, a proto bude stavební prostor ohrani�en mobilním 

oplocením jako bezpe�nostní zóna. P�ípadné další plochy pot�ebné pro za�ízení staveništ� si 

projedná a domluví investor sám s p�íslušným m�stským ú�adem. 

Materiál pro stavbu bude dopravován po místních komunikacích Rudná, Výškovická, U 

Studia. Pro dopravu materiálu na stavbu se použijí b�žné dopravní prost�edky pro p�epravu 

materiálu. 

3.2) Inženýrské sít� a jiné za�ízení 

Nebudou dot�eny žádné sít�. 

3.3) Napojení staveništ� na energie 

Napojení všech inženýrských sítí bude �ešeno  p�ípojkami ze stávajících ve�ejných sítí 

umíst�né pod ulicí U Studia. 

Na vodovodní p�ípojce bude z�ízena provizorní vodovodní šachta pro odb�r vody, dále HUV 

a vodom�r.  

Napojení na elektrický zdroj pro stavební mechanismy bude z ve�ejné sít� na elektrických 

sloupech. Bude zde osazena rozvodná sk�í� s elektrom�rem. 

Investor s dodavatelem stavby musí všechny tyto záležitosti o napojení projednat se správci 

sítí. 
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3.4)    Úpravy z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví t�etích osob, v�etn� nutných 

úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Na staveništi je zakázán p�ístup nepovolaných osob, proto bude staveništ� hlídáno a oploceno 

do výšky 2,5 m. Bude také vyzna�eno tabulkami zákazu vstupu. I pohyb v t�sném okolí 

staveništ� musí být bezpe�ný. 

Všichni pracovníci musí být seznámeni s p�edpisy a dbát na zdraví a bezpe�í sebe a okolních 

osob.  Dále mají povinnost používat ochranné pom�cky.  

3.5) Uspo�ádání a bezpe�nost staveništ� z hlediska ochrany ve�ejných zájm�

Uspo�ádání staveništ� bude �ešeno, zabezpe�eno dle bezpe�nostních p�edpis�, norem, 

vyhlášek a zákon�. Zaru�í bezpe�nost a ochranu okolních pozemk� stavby. 

3.6) �ešení za�ízení staveništ� v�etn� využití nových a stávajících objekt�

Na ploše za�ízení staveništ� budou použity provizorní stavební bu�ky: 

Pro zam�stnance bude k dispozici bu�ka s umývárnou, WC o velikosti 6058 x 2438 mm. 

Dále budou z�ízeny dva pracovní kontejnery o rozm�rech 6058 x 300 mm pro šatny a jeden 

pro kancelá� stavbyvedoucího. Umíst�ní t�chto bun�k bude v �ad� vedle hlavního vstupu do 

objektu staveništ�. �ást materiálu, jako jsou cihelné bloky, p�eklady a vložky na stropní 

konstrukce, bude skladována na paletách na vyhrazené ploše ze zpevn�ného struskového 

kameniva frakce 32 – 64 mm. 

Materiál bude chrán�n p�ed pov�trnostními vlivy plastovou fólií. Pro ná�adí a drahé stavební 

prvky bude z�ízen skladovací kontejner rozm�r� 6055 x 2435 mm. Komunikace pro vnit�ní 

dopravu bude z�ízena ze zpevn�ného struskového kameniva frakcí 32 – 64 a 64 -125 mm.  

3.7) Popis staveb za�ízení staveništ� vyžadujících ohlášení 

Tyto stavby se zde nevyskytují. 



15 

3.8)    Stanovení podmínek pro provád�ní stavby z hlediska bezpe�nosti a ochrany 

zdraví, plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi podle zákona o 

zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 

Na stavb� musí pracovat jen pracovníci vyu�eni nebo zau�eni v daném oboru a musí být 

vybaveni ochrannými pracovními pom�ckami a prost�edky, za které odpovídá dodavatel. 

Všichni pracovníci na stavb� musí být proškoleni z bezpe�nostních p�edpis� a pravideln�

proškolováni. Staveništní mechanismy musí být zabezpe�eny proti možné manipulaci cizími 

osobami. Je t�eba d�sledn� dodržovat bezpe�nostní opat�ení p�i pohybu staveništních 

mechanism�, p�ekládání materiálu apod. Pro zajišt�ní bezpe�nosti práce a technologických 

za�ízení je pot�eba v pr�b�hu výstavby dodržovat základní požadavky dle zákona �. 362/2005 

Sb. Na�ízení vlády o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 

pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky dále zákona �. 309/2006 Sb. 

zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a na�ízení vlády �. 591/2006 

Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 

staveništích. 

3.9) Podmínky pro ochranu životního prost�edí p�i výstavb�

Provoz budovy, pokud budou dodrženy všechny normy a dokumentace, nebude mít žádný 

negativní vliv na životní prost�edí. P�echodné negativní ú�inky zp�sobené stavebními 

prácemi a provozem t�žkých mechanism� a vozidel musí být v pr�b�hu výstavby 

minimalizovány p�edem ur�enými opat�eními. 

Veškerý stavební odpad je nutno likvidovat ve smyslu zákona o odpadech �. 185/2001 Sb., 

nap�íklad recyklací nebo umíst�ním na skládku. V pr�b�hu stavby by se m�ly t�ídit do 

kategorií ur�ených zákonem. 

Také je zakázáno zne�iš�ování p�ilehlých komunika�ních ploch, proto budou stroje 

vyjížd�jící ze stavby o�išt�ny nebo bude pozd�ji o�išt�na komunikace. P�ípadné zne�išt�ní 

musí být odstran�no. Je zakázáno b�hem výstavby zne�iš�ovat ovzduší nebezpe�nými 

látkami. 

P�i provád�ní stavebních prací se musí respektovat NV �. 148/2006 o ochran� zdraví p�ed 

nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Na skládku se bude také odvážet p�ebyte�ná zemina.  
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Dodavatel je povinen vést si evidenci veškerých odpad�. 

3.10) Orienta�ní lh�ta výstavby a p�ehled rozhodujících dílcích termín�

Orienta�ní lh�ta výstavby je 60 týdn�. Termín zahájení je kv�ten 2012, termín ukon�ení 

�ervenec 2013 ukon�ení stavby. P�esn�jší termíny budou up�esn�ny investorem dle 

stavebního povolení.  
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4. TECHNICKÁ ZPRÁVA (1)
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4.1) Ú�el objektu 

Novostavba za ú�elem bydlení – bytový d�m o 6 bytových jednotkách 

4.2) Zásady architektonického, funk�ního, dispozi�ního a výtvarného �ešení a �ešení 

vegeta�ních úprav okolí objektu, v�etn� �ešení p�ístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

Objekt bytového domu je situován v obytné zón� a je tvarov� i umíst�ním vhodn� za�len�n 

do okolní zástavby a urbanisticky v souladu s m�stským územním plánem m�sta Ostravy. 

Podélná osa objektu je rovnob�žná s ulicí U Studia.  

P�dorys objektu je ve tvaru mnohoúhelníku. Budova se skládá ze 3 nadzemních podlaží a je 

�áste�n� podsklepená. St�ešní konstrukce byla navržena jako plochá st�echa. V suterénu je 

umíst�na úklidová a TZB místnost, dílna, sklady, sklepy, kolárna a ko�árkárna a sklepní kóje. 

V 1.NP se nachází 2 bytové jednotky. Jedna bytová jednotka je kategorie 2+1, druhá 3+1, 

která je dispozi�n� navržena pro bezbariérové užívání. V 2.NP a 3.NP se nachází 2 bytové 

jednotky, 2+1 a 3+1.  Sou�ástí bytových jednotek 2. a 3.NP jsou balkony.  Stavba spl�uje 

všechny požadavky pro bezbariérový p�ístup do bytového domu. 

4.3)  Kapacity, užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy, orientace, 

osv�tlení a oslun�ní 

Po�et bytových jednotek:  6 

Zastav�ná plocha celkem: 518,17 m2

Obestav�ný prostor:  5103,70 m3

Podlahová plocha celkem: 1247,12m2

Dispozice objektu a volba místností je navržena tak, aby bylo zajišt�no oslun�ní dle tepelné pohody. 

4.4) Technické a konstruk�ní �ešení, jeho zd�vodn�ní ve vazb� na užití objektu a jeho 

požadovanou životnost

  

 a)    Výkopy

P�ed zahájením výkopových prací bude v rozsahu cca 80 % pozemku sejmuta ornice 

mocnosti 200 mm. �ást této ornice bude uskladn�no na staveništi pro pozd�jší použití 
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na zásypy, zbytek bude odvezen na ur�enou skládku. Hlavní výkopová jáma je 

svahovaná, výkopy rýh jsou svislé nepažené. Výkopové práce budou provád�ny strojn�. 

Na hutn�né zásypy (podél základu v nepodsklepeném objektu) bude použit št�rkopísek. 

Protože pís�ito-jílovité hlíny jsou namrzavé, proto nelze ponechat výkopy v zimním 

období otev�ené.  

 b)   Základové konstrukce

Objekt je založen na základových pásech ze železobetonu – beton C 16/20, ocel  

10 216. Základová spára se nachází 3,68 m od upraveného terénu. Podkladní beton 

(C16/20 tlouš�ky 150 mm) vyztužený KARI sítí 100 x 100, Ø 6 mm, je navržen na 

zhutn�ný št�rkový podsyp tlouš�ky 100 mm, frakce 8 – 16 mm. Základy podsklepené 

a nepodsklepené �ástí se spojí odstup�ovanými základovými pásy. P�ed betonáží 

stup�� musí být provedena hydroizolace a tepelná izolace st�n podsklepené �ásti.  

V základech musí být zajišt�ny prostupy pro inženýrské sít�. 

 c)  Svislé konstrukce

Zdivo obvodových zdí je navrženo z cihelných blok� POROTHERM 44 EKO+ Profi 

Dryfix na zdící p�nu Dryfix. Sou�ástí systému jsou i dopl�kové cihly - polovi�ní, 

koncové a rohové. První vrstva cihel se osadí na vrstvu základové malty Porotherm 

Profi o tlouš�ce 10 mm.  

Vnit�ní nosné st�ny jsou navrženy z cihel POROTHERM 30 Profi Dryfix zd�né na 

p�nu Dryfix. 

P�í�kové zdivo je navrženo z tvárnic POROTHERM 11,5 Profi Dryfix zd�né na p�nu 

Dryfix. 

Zásady a provedení zdí jsou uvedeny v technologickém postupu zd�ní a 

technologických materiálech firmy Porotherm. 

 d)   Vodorovné konstrukce

Stropní konstrukce jsou navrženy ze systému POROTHERM, složený z keramických 

nosník� POT 160 x 175 mm a vložek Miako. Navržená celková tlouš�ka stropu je 

290 mm (vložky Miako tl. 230 mm a zmonolitn�ní betonem C16/20 tl .60 mm). P�i 

rozp�tí nosník� 7250 mm musí být z�ízen na stropní konstrukci betonový pr�vlak 

s vyztužením 4 x Ø 10 mm a t�mínky Ø 6 mm po vzdálenosti 400 mm. Ten se 

dosáhne použitím nižších vložek Miako výšky 80 mm. Nadbetonávka nad stropními 
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vložkami se také vyztuží KARI sítí 100 x 100, Ø 6 mm V rovin� stropních konstrukcí 

jsou navrženy ztužující železobetonové v�nce, po obvodu ohrani�ené v�ncovkou 

POROTHERM 27,5, z vnit�ní strany s vloženou tepelnou izolací tl. 80 mm.  

Uložení balkon� je �ešeno na konzolách provedených z válcovaných ocelových 

ty�emi HEB 300, rozm�ry 300 x 300 x 19 mm, od firmy Ferona, a.s.  Z vn�jší strany 

jsou nosníky opat�eny rabicovým pletivem. Skladba strop� je znázorn�na ve 

výkresech �. 9, 10, 11 -  Stropy. 

e)  Schodišt�

Vertikální komunikace je v objektu vy�ešená dvouramenným p�ímo�arým 

pravoto�ivým schodišt�m o 18 stupních, monolitického železobetonového materiálu 

C20/25. Tl. desky = 200 mm. Ší�ka ramene je 1150mm, ší�ka mezipodesty je 1200 mm 

a ší�ka zrcadla 200 mm. 

Schodiš�ová deska je kotvena z obou stran do zesílené stropní konstrukce (3x nosník 

POT+snížená vložka MIAKO a sp�ažení vyztuží). V nejnižším podlaží je schodišt�

uloženo na základové konstrukci.

f)  St�echa 

St�echa je navržena jako jednopláš�ová plochá, klasická skladba vrstev. Sklon st�echy je 

2%.  Odvodn�ní jednostranné do okapního systému na jižní stran� st�echy. Vn�jší 

krytina je složena z hydroizola�ních pás� Elastek 50 Special Dekor, materál 

modifikovaný asfalt. Tepelná izolace je navržena z minerálních desek Dachrock, tl. 100 

mm a spádových desek Rockfall, materiál kamenná vlna. Sklon spádových desek 2%. 

Skladba st�echy:  

- Vrchní modifikovaný asfaltový pás Elastek 50 Special dekor, opat�en ze spodní strany 

  separa�ní PE folií 

- Spádové desky Rockfall tl. 20 – 300 mm 

- Tepelná izolace z minerálních desek Dachrock, tl. 100 mm 

- Parot�sná a pojistná vrstva Bitalbit S35, tl. 3 mm 

- Penetra�ní nát�r Penetral ALP 

Konstrukce, které vedou p�es st�ešní konstrukci(komínové t�leso,výlez na st�echu) 

budou od st�ešní konstrukce tepeln� odd�leny. Návrh tlouš�ky tepelné izolace je 100 

mm. 



21 

g)  Úprava vnit�ních povrch�

Na vnit�ní povrchovou úpravu st�n a strop� bude použita omítka Porotherm Universal tl. 

10 mm. 

V místnostech koupelen a WC budou použity keramické obklady firmy Rako, druh 

Stella, do výšky 2,0 m. Osazeny budou na tmel Kerakoll Special Eko. 

Keramický obklad je navržen i v kuchyních mezi spodní a vrchní �ástí kuchy�ské linky, 

bude použit typ Rako Savana. 

   h)  Úprava vn�jších povrch�

Úprava vn�jších st�n bude provedena z tepeln� izola�ní omítky Porotherm TO,  

tl. 30 mm, provád�né ve dvou vrstvách na �istý povrch opat�ený cementovým 

post�ikem Baumit. Na TI omítku bude nanesena uzavírací vrstva omítky Porotherm 

Universal, tl. 5 mm. 

Soklová �ást je navržena z p�írodní omítky Weber.pas marmolit, která se nanáší 

hladítkem na podkladní nát�r weber.pas UNI. 

   i)  Podlahy 

1) Ve spole�ných místnostech, koupelnách, kuchyních a WC jsou položeny keramické 

dlažby firmy Rako, tl. keramické dlaždice 9mm  

2) V obývacích pokojích a ložnicích jsou laminátové podlahy tl. 6mm.  

3) V p�edsíni jsou uloženy korkové podlahy  

4) Ve spole�enské místnosti je pokládána PVC podlaha na betonovou mazaninu. 

Podlahy u vstupu a na balkonech musí být mrazuvzdorné a protiskluzové. 

Skladby všech podlahových konstrukcí viz. výkres �. 8 – �ez A- A

 j)  Výpln� otvor�

Dve�e jsou navrženy d�ev�né jednok�ídlové, plné nebo �áste�n� prosklené, umíst�né do 

obložkových zárubní. Rozm�ry viz.specifikace výrobk� ve výkresech �. 4, 5, 6. – 

p�dorysy 1.PP, 1.NP, 2.-3.NP. Hlavní dve�e jsou bezpe�nostní. Nutno p�edem zjistit 

skute�né rozm�ry otvor� na staveništi p�ed zadáním zakázky. Okna jsou navržena jako 

d�ev�ná Eurookna, otevíravá a skláp�cí, U=1,1 w/m2K. Rozm�ry a materiál 
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viz.specifikace – výkresy �. 4, 5, 6. 

k)  Tepelné izolace 

V objektu jsou navrženy tyto tepelné izolace: 

a) ŽB v�nce a p�eklady mají navrženou izolaci z EPS 100 F tl. 80 mm

b) St�ešní konstrukce - izolace z minerální vlny Dachrock a Rockfall firmy Rockwool – 

viz. 4.4 f) St�echa. 

c) Tepelná izolace podlah – EPS a Steprock ND – viz 4.4 i) Podlahy 

l)   Hydroizolace 

Vodorovná a svislá izolace spodní stavby je navržena z folie Penefol 750 tl. 1mm. 

Spojování této folie se provádí sva�ováním horkým vzduchem. Chrán�na je z obou stran 

geotextilií. 

Izolace zabezpe�uje vrchní stavbu proti tlakové vod� a pronikání zemní vlhkosti. 

V pr�b�hu stavby se musí folie chránit proti mechanickým poškozením. Izolae bude 

vytažena 300 mm nad úrove� terénu. 

Hydroizolace st�echy – viz. 4.4 f) st�echa 

Podlahy- navržena dvoušložková hydroizola�ní st�rka Soudal – viz. skladba podlah 

výkres �. 8 – �ez A-A. 

m) Truhlá�ské kontrukce

        Nebyly �ešeny v tomto projektu. 

 n) Záme�nické konstrukce 

Záme�nické výrobky obsahují konstrukce zábradlí balkon� a schodišt�. Balkonové 

zábradlí je navrženo z lešt�ného nerezu, zábradlí schodišt� z broušeného nerezu. 

Všechny výrobky zajiš�uje firma Bureš Inox, technologie dle p�edpisu výrobce. 

     

 o) Klempí�ské výrobky

Klempí�ské výrobky budou provedeny z titanzinkového plechu tl.0,6 mm a ocelového 

plechu tlouš�ky 0,7 mm. Jedná se o oplechování parapet� a atiky, nových prostup�

vystupujících nad st�echu atd. 

Navrhnut je okapový systém Lindab Rainline z ocelového plechu tl. 0,6 mm opat�eným 

poplastováním. Pr�m�r žlabu je navržen 190 mm a pr�m�r svodu 120 mm. 
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p) Malby a nát�ry

Vnit�ní- omítky se 2x opa�okují vápenným mlékem a vybílí. Odstín bude ur�en 

architektem interiér�. 

Vn�jší – tenkovrstvá silikátová omítka WEBER TERRANOVA, odstín dle výkresu 

�.11 -  pohledy. 

         

 q) Venkovní úpravy

Podél objektu je navržen okapový chodník vydlážd�ný zámkovou dlažbou, ší�e 1500 

mm s betonovým obrubníkem. 

P�ístupový chodník je vydlážd�n zámkovou betonovou dlažbou tlouš�ky 60 mm 

uloženou do kamenné drt� frakce 4-8 mm tlouš�ky 50 mm. Podklad bude zhutn�ná 

št�rkodr�. 

r) Komíny 

Komín je navržen z tvarovek Schiedel Absolut DN 180, v �ásti nad st�echou je obložen 

imitací kamene. Od ploché st�echy je odd�len tepelnou izolací tl.100 mm.

4.5) Tepeln� technické vlastnosti konstrukcí a výplní otvor�

Tepelné izolace budou spl�ovat požadavky vyhlášky �. 193/2007. Objekt bude spl�ovat 

tepeln� technické parametry v souladu s normou �SN 73 0540-2  z roku 2002. Sou�initel 

prostupu tepla obvodové zdi s tepeln� izola�ní omítkou je 0,22 W/m2K. 

4.6) Zp�sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického pr�zkumu 

Po provedení inženýrsko-geologického pr�zkumu se zjistilo, že podmínky pro zakládání 

jsou nenáro�né a jednoduché. Objekt je založen na základových pásech ze železobetonu – 

beton C 16/20. Základová spára se nachází 3,68 m od upraveného terénu. Podkladní beton 

(C16/20 tlouš�ky 150 mm) vyztužený KARI sítí je navržen na zhutn�ný št�rkový podsyp 

tlouš�ky 100 mm. 
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4.7) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost�edí a �ešení p�ípadných negativních 

ú�ink�

Provoz budovy, pokud budou dodrženy všechny normy a dokumentace, nebude mít žádný 

negativní vliv na životní prost�edí. P�echodné negativní ú�inky zp�sobené stavebními 

prácemi a provozem t�žkých mechanism� a vozidel musí být v pr�b�hu výstavby 

minimalizovány p�edem ur�enými opat�eními. 

Budou použity technologie, které neohrožují životní prost�edí. S odpady bude nakládáno v 

souladu se zákonem �. 185/2001 Sb. o odpadech ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  

4.8) Dopravní �ešení 

Pozemek je napojen na ve�ejnou komunikaci U Studia ze severozápadní strany výjezdem. Pro 

p�ístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové dlažby napojený na stávající komunikaci.  

  

4.9)     Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí, protiradonová 

opat�ení 

Nebyly zjišt�ny žádné škodlivé vlivy. Na stavb� nebyl zjišt�n výskyt radonu. 

4.10)    Obecné požadavky na výstavbu 

P�i provád�ní stavebních a montážních prací je t�eba dodržovat ustanovení NV �. 362/2005 o 

bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�í práci na pracovištích s nebezpe�ím 

pádu z výšky nebo do hloubky a NV �. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništních. Dále je také t�eba dodržovat vyhlášku 

�.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

(1) Vyhláška �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, p�íloha �.1 
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�ÁST B: �ÁST TECHNOLOGIE

1.TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZD	NÍ 
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1.1) Úvod 

Konstrukce obvodových, vnit�ních nosných zdí a p�í�ek je provád�na z prvk� systému 

Porotherm  Dryfix. V této technologii se �ady cihel spojují pomocí speciální zdící p�ny Dryfix 

místo obvyklé malty. 

Obvodové zdi –  Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix 

Vnit�ní nosné zdivo –Porotherm 30 Profi Dryfix 

P�í�kové zdivo –  Porotherm 11,5 Profi Dryfix 

Výhody:  

• rychlejší doba výstavby než p�i klasickém zd�ní 

• zd�ní v zim� do -5°C 

• vysoká pevnost již za 20 minut 

• úspora vody a elekt�iny 

• maximální tepelná ochrana díky odstran�ní tepelných most� v ložných spárách 

               

1.2) Doprava a skladování

Doprava na stavbu bude zajišt�na nákladními automobily, a na p�íslušnou skladovací 

zpevn�nou plochu p�eneseny stavebním je�ábem nebo naklada�em. 

Cihly budou dodány na stavbu zafoliovány na paletách. Sou�ástí dodávky je i zdící p�na 

Dryfix a malta pro založení st�n Porotherm Profi AM. 

Dózy pro zdící p�nu Dryfix musí být skladovány  v zast�ešeném skladu, v chladu a ve svislé 

pozici ventilem nahoru, aby nedošlo k zalepení ventilu. 

Zdící materiál bude skladován na ploše staveništ� a bude zajišt�no p�edzásobení materiálem 

pro jeden pracovní záb�r-jedno podlaží. 

P�eklady Porotherm 7 a Porotherm 11,5 budou skladovány na rovném a �ádn� odvodn�ném 

podkladu. 

Ukládají se na d�ev�né hranoly nebo se nechávají na paletách od výrobce. 

Maximální výška skladovaných p�eklad� je 3,0 m. 

- Do pracovního výkonu se mohou osadit jen nepoškozené prvky rozm�r� daných PD.

- P�evzetí dodávky rozhodne odpov�dná osoba (stavbyvedoucí) na základ� d�kladné 

prohlídky dodávaného materiálu. 
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1.3) Pracovní podmínky 

Staveništ� je oploceno. P�íjezd je možný z ul. U Studia. Na staveništi doprava probíhá po 

zpevn�né komunikaci – struskové kamenivo. Staveništ� je opat�eno šatnami a sociálním 

za�ízením pro pracovníky. 

Plochy skládek viz. projekt Za�ízení staveništ�. 

Pokud teplota klesne pod 5oC musí se montáž zastavit nebo jinými opat�eními zajistit �ádné 

provedení betonové zálivky a malty na ložné plochy.

1.4)  Stavební p�ipravenost 

P�ed zahájením montáže zdí POROTHERM musí byt provedeny základové konstrukce v�etn�

hydroizolace, ve vyšších patrech p�ípadn� stropní konstrukce. 

Kontrolu provede stavbyvedoucí za ú�asti technického dozoru investora.  

1.5)  Obecné pracovní podmínky 

Montážní práce se nesmí provád�t:

• p�i silném v�tru (tj. rychlost v�tru nad 10 m/s). 

•  p�i ztížené viditelnosti (mlha, hustý déš� nebo sn�ženi). 

• p�i pochybnostech o stabilit� konstrukce �i její �asti. 

• mráz 

Provád�ní prací za nízkých teplot:

• Zdící prvky chrán�ny p�ed dešt�m, sn�hem, námrazou 

• Je t�eba zdít bez p�erušení, maltu rozlívat v malých záb�rech 

• P�i p�erušení a ukon�ení prací-chránit zdivo proti mrazu (pokud krychelná pevnost 

malty=min. 50%). Nutno zhotovit min. 3 zkušební krychle (100 x 100 x 100 mm), 

uložené na míst� samém. 

• Dojde-li k poškození zdiva ú�inkem pov�trnosti, m�žeme ve zd�ní pokra�ovat až po 

odstran�ní narušeného zdiva. 
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• P�ístupové cesty a montážní místo musí byt udržováno v bezpe�ném a sch�dném stavu 

�isté, bez sn�hu a námrazy, musí být provedena kontrola podlaží, rozm�r�, musí být 

zajišt�na ochrana proti pov�trnostním vliv�m. 

• Montážní práce nutno provád�t za zvýšené opatrnosti. 

• Montážní a vázací prost�edky a pom�cky nutno denn� kontrolovat, udržovat v �istot�

a bez námrazk�, p�i mrazu v�tším než -10°C je nutno dbát snížené únosnosti vazácích 

prost�edk�. 

• Podkladní malta musí byt p�izp�sobena pro použití za mrazu, p�ípadným použitím 

podp�rných prost�edku z �ad plastifikátor� nebo nahrazením za vhodn�jší materiál. 

• Konstrukci zdí provád�jí proškolení pracovníci, kte�í jsou s touto prací odborn�

seznámeni. Pracují podle p�edepsaných kritérií a pravidel. 

Provád�ní prací za vysokých teplot

• prvky zdí vlh�it, je-li nebezpe�í, že by nadm�rn� odebíraly vodu 

• chránit zakrytím 

1.6) Personální obsazení    

Na provád�ní prací dohlíží stavbyvedoucí nebo jím pov��ený mistr.  

Složeni pracovní �ety:

• 2x zedníci 

• 2x pomocní zedníci 

•  je�ábník – vlastník osv�d�ení o pro obsluhu je�ábu – tzv. je�ábnický pr�kaz 

Veškeré práce mohou provád�t jen d�lníci �ádn� proškolení. Za provedenou práci zodpovídá 

vedoucí pracovník, ostatní pracovníci jsou povinni se �ídit jeho pokyny. 

1.7) Stroje a pom�cky 

• vyrovnávací souprava

• nivela�ní p�ístroj

• pistole na zdící p�nu

• hliníková la�

• kontinuální mícha�ka 
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• zednická š��ra

• pomocné lešení

• gumová pali�ka

Bezpe�nostní pom�cky:  

Ochranné ohrazeni, upevn�né p�i obvodu smontovaných stropních dílc� nebo na obvodových 

podporách, se instaluje pro zajišt�ní pracovník� proti pádu z výšky ihned po uložení po�áte�ní 

pozice. 

1.8) Pracovní postup 

Montáž zdí budou provád�t 2 pracovní �ety. Po vyzd�ní obvodových st�n �ety budou 

provád�t vnit�ní obvodové st�ny. Ob� fáze budou probíhat ve dvou výškových úrovních. 

v první výškové úrovni se vyzdí zdivo do výšky 1250 mm, o této výšky se poté bude pracovat 

na pomocném lešení, kde se bude dozdívat na kone�nou výšku podlaží a osazovat p�eklady 

nad okenní a dve�ní otvory. P�í�kové zdivo bude provád�no až po provedení konstrukcí 

strop�. 

Pokyny: musí být provedena hydroizolace s minimálním p�esahem 150 mm budoucí zdi 

              musí být dodržena p�evazba cihel, optimáln� 125 mm 

              p�i p�erušení prací musí být zdivo chrán�no p�ed pov�trnostními vlivy 

              podklad zdi musí být vodorovný 

Zd�ní z keramických cihel Porotherm Dryfix:

P�ed samotným zd�ním se musí provést zam��ení nejvyššího místa základ�, p�ípadn�

betonové konstrukce. Z toho místa poté vychází zd�ní první vrstvy cihel. 

První vrstva se zakládá na vodorovnou vrstvu zdící malty Porotherm Profi, tlouš�ky  

min. 10 mm. 

K tomu použijeme nivela�ní p�ístroj s latí a vyrovnávací soupravu. 

Vyrovnávací souprava se pomocí stav�cích šroub� nastaví do výšky ur�ené nivela�ním 

p�ístrojem a nastaví se tlouš�ka maltového lože. 

Poté se nanese a vyrovná maltové lože. Vyrovnání se provádí pomocí hliníkové lat�, kterou se 

malta stahuje až do úrovn� vodících lišt. 

Zd�ní obvodových cihel za�íná v rozích budovy, další cihly se ukládají podél zednické š��ry, 

poté se urovnají podle vodováhy. 
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Osazené cihly se nesmí p�íliš vtla�ovat do podkladní malty. 

Další vrstvy zdí se spojují pomocí zdící p�ny Dryfix, která se aktivuje stla�ením nanášecí 

pistole. 

T�sn� p�ed nanášením je doporu�eno zdící prvky navlh�it. 

Na uložené �ady cihel se p�na nanáší ve dvou pásech o pr�m�ru 3 mm ve vzdálenosti 5 cm od 

okraj� zdí.  

P�i provád�ní p�í�ek tl. 115 mm se nanáší p�na pouze v jedné vrstv�. 

P�i vyzdívání dopl�kovými cihlami (rohové a koncové) se zdící p�na nanáší také na hladké 

bo�ní plochy cihel.  

U koncových cihel bude poté osazen do drážky pásek extrudovaného polystyrénu tl.30 mm 

Provázání obvodových cihel a vnit�ních nosných cihel se provádí pomocí plochých 

nerezových kotev, které se umístí v míst� napojení. 

Obr. 1 – Nanášení zdící p�ny Dryfix na obvodové broušené cihly Porotherm 
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Zd�ní p�í�ek Porotherm Dryfix:

P�í�ky se stejn� jako obvodové a vnit�ní nosné zdivo osazuje do malty tlouš�ky min. 10 mm. 

Další zásady zd�ní jsou totožné se zd�ním obvodových a nosných vnit�ních st�n. 

P�i napojení p�í�ky na nosnou ze	 cihly namaltujte z boku a p�isadt� k nosné st�n�. 

V každé druhé ložné spá�e je nutné vyztužení jednou plochou st�novou sponou 

z korozivzdorné oceli. 

spona je ohnutá do pravého úhlu, vodorovná strana se osadí do malty ložné spáry p�í�ky a 

druhá se p�išroubuje pomocí vrutu a hmoždinky do nosné zdi. 

Mezeru mezi poslední vrstvou p�í�ky a stropem se vyplní PU p�nou. 

Montáž p�eklad� Porotherm 7:

P�eklady se osazují svojí rovnou stranou do lože z cementové malty a zafixují se k sob�

rádlovacím drátem proti p�eklopení. 

Doporu�eno je sestavit p�eklady spolu s tepelnou izolací tl.140 mm na podlaze a poté 

zdvihnout a p�enést do p�edem p�ipraveného maltového lože. 

Minimální délky uložení se liší dle celkové délky p�ekladu:  

-do délky 1750 mm – 125 mm 

-do délky 2250 mm – 200 mm 

-nad délku 2250mm – 250 mm 

P�eklady nesmí být uloženy na d�lené nebo jinak upravené cihly. 

Montáž plochých p�eklad� Porotherm 11,5:

P�eklady se ukládají na vyrovnané zdivo do maltového lože tlouš�ky 10 mm. 

Aby nedocházelo k nadm�rnému prohýbání p�eklad�, konstrukci podep�eme provizorními 

d�ev�nými sloupky s vyklínováním tak, aby vzdálenost mezi podporami bylo maximáln�  

1,0 m. 

Délka uložení musí být minimáln� 120 mm. 
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1.9) Jakost a kontrola kvality 

Kontrolou jakosti a kvality procházejí všechny �ásti týkající se výstavby, materiály, stroje, 

pomocné p�ípravky, prost�edí, postupy, lidé, m��ení atd. 

Kontrola kvality staveb:

Kontrola ov��ující jakost staveb zahrnuje �innosti, kterými se má prokázat kvalita jeho 

konstruk�ní a funk�ní spolehlivosti, spln�ní celospole�enských požadavk� i smluvních nárok�

stavebníka na realizované dílo. 

Kontrola kvality v pr�b�hu realizace stavby:

V pr�b�hu výstavby je kontrola zam��ena p�edevším na vybudování výrobní základny stavby 

(tedy za�ízení staveništ�, bez n�hož nelze kvalitní výrobu zajistit), vstupní kontrolu 

stavebních materiál�, polotovar� a dílc�, na kontrolu technologické kázn� p�i provád�ní všech 

stavebních prací a na kvalitativní kontroly realizovaných proces�. 

Všechny kontroly musí probíhat v souladu se schváleným kontrolním a zkušebním plánem. 

Nezbytnou sou�ástí této �innosti je i d�sledná evidence všech výsledk� kontrol a zkoušek a 

jejich záznam, do stavební dokumentace. Meziopera�ní kontrola v pr�b�hu výstavby má být 

organizována tak, aby preventivn� zabra�ovala vzniku závad, nebo alespo� zabránila jejich 

p�enášení do dalších operací. Její hlavní úlohou je zajišt�ní jakosti stavebního díla p�ímou 

kontrolou všech fází výroby. 

Výrobní etapa kon�í výstupní kontrolou a p�edávacím �ízením (p�ípadn� kolaudací), kterým 

se dokon�ená stavba odevzdává stavebníkovi. Hodnotí se p�i tom i celková kvalita stavby, a 

to na základ� všech výsledk� provedených kontrol a zkoušek. O odevzdání a p�evzetí stavby 

se sepíše protokol. 

Kontrolu, p�evzetí a vlastní hodnocení provádí stavbyvedoucí za ú�asti investora. Výsledky 

jsou zaznamenány do stavebního deníku.

V jednotlivých etapách musí být kontrolovány jakostní vlastnosti konstrukce, tak aby byly 

v souladu s p�edepsanými požadavky: 

• kontrola rozm��ení st�n 

• kontrola provád�ní zd�ní 

• kontrola rovinatosti a svislosti 

• kontrola provedení základní vrstvy malty v dané tlouš�ce  
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1.10) Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci

normy a p�edpisy vztahující se k bezpe�nosti práce na staveništi: 

-zákon �.309/2006 Sb., zákon o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i    

práci 

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

- na�ízení vlády �.361/2007 Sb., stanoví se podmínky ochrany zdraví zam�stnanc� p�i práci 

- na�ízení vlády �.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i            

  práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky

- na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 

práci na staveništích  

1. Každý �len �ety musí byt prokazateln� seznámen s bezpe�nostními p�edpisy a 

technologickým postupem, které se tykají jim provád�né �innosti. 

2. P�ed zapo�etím montáže je t�eba vykonat všechny p�ípravné práce tak, aby postup montáže 

byl plynulý a odpovídal zásadám bezpe�nosti práce. 

3. Je nutné zachovat p�esn� sled montážních práci z hlediska stability konstrukce a 

bezpe�nosti montáže, stanovený projektem. 

4. Pracovní �eta musí byt vybavena veškerými montážními a ochrannými prost�edky a 

pom�ckami podle charakteru práce. 

5. Pracovnici pracující ve výškách musí být pro tuto práci zdravotn� zp�sobilí a vybaveni 

podle možností n�kterými pot�ebnými prost�edky a pom�ckami – ochranné pasy, jistící lana, 

žeb�íky aj. 

6. Zajišt�ní na vn�jších stranách konstrukce i uvnit� objekt� proti pádu osob se provádí 

soub�žn� s postupem montáže zábradlí nebo ochranným ohrazením, jakmile úrove�

pracovišt� je výše než 1,5 m nad úrovní terénu nebo nad nejbližší úrovní pracovišt�. 

7. Pracovní postup, montážní pom�cky a složeni montážní �ety musí zajistit bezpe�nou 

manipulaci s b�emeny pod zav�šeným b�emenem a v jeho t�sné blízkosti se nesmí pohybovat 

osoby. 
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Odpov�dnost zam�stnavatele ve stavebnictví

P�ed za�átkem stavebních prací musí každý zhotovitel zajistit, aby: 

• pracovníci m�li k vykonávání dané práce odbornou i zdravotní zp�sobilost. M�li by 

mít p�íslušné instrukce k provád�ným pracovním �innostem a m�li by být seznámeni 

se všemi riziky na pracovišti 

• pracovníci byli vybaveni vhodnými osobními ochrannými pom�ckami a prost�edky, 

které odpovídají možnému ohrožení z provád�ných prací 

• na p�edávaném pracovišti, kde mají být provád�ny stavební práce, byly spln�ny 

požadavky na zabezpe�ení 

• mezi všemi ú�astníky byly dohodnuty a písemn� stvrzeny vzájemné vztahy, závazky, 

povinnosti a odpov�dnost za bezpe�nost práce 

• zhotovitelé a investor byli informováni o rozsahu a zp�sobu zabezpe�ení prací 

• pracovníci byli seznámeni se zp�sobem chování a p�ípadným nebezpe�ím a riziky na 

pracovišti 

• �ídící pracovníci m�li k dispozici všechny pot�ebné p�edpisy a podklady, kde jsou 

up�esn�ny bezpe�né postupy práce 

• byla v�as zajišt�na technická vybavenost k provád�ní stavebních prací dle 

stanovených technologických postup�

K ochran� zdraví a bezpe�nosti pracovník� musí zam�stnavatelé spolupracovat s vedoucími 

jednotlivých akcí. K tomu je d�ležité dodržovat následující body: 

• prevence rizik orientovanou na všechny pracovníky

• vyhodnotit rizika, kterým se nelze vyhnout

• potla�it rizika p�ímo u zdroje jejich vzniku

• využívat kolektivního opat�ení k ochran� pracovník�

• používat individuální opat�ení, pokud není jiná možnost

• stanovit nouzové postupy

• informovat pracovníky o možném výskytu rizik a o kontrolních opat�ení

• zajistit odpovídající školení

používané ochranné pom�cky:

• ochrana dýchacích orgán�: 

filtra�ní polomasky, masky proti plyn�m a výpar�m atd. 
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• ochrana sluchu: 

zátkové chráni�e sluchu, mušlové chráni�e, ur�ené k p�ipevn�ní na helmu atd. 

• ochrana zraku: 

ochranné brýle atd. 

• viditelnost: 

reflexní výrobky-vesty, bundy atd. 

1.11) Výpis prvk�

název rozm�ry množštví 

Porotherm 44 Profi Dryfix 248 x 440 x 249 mm 12152 kus�

Porotherm 30 Profi Dryfix 248 x 300 x 249 mm 11185 kus�

Porotherm 11,5 Profi Dryfix 497 x 115 x 249 mm 4045 kus�

Keramický p�eklad Porotherm 7 70 x 238 x 1250 mm 168 kus�

70 x 238 x 1500 mm 13 kus�

70 x 238 x 1750 mm 195 kus�

70 x 238 x 2500 mm 20 kus�

Keramický p�eklad Porotherm 11,5 115 x 71 x 1000 mm 5 kus�

115 x 71 x 1250 mm 25 kus�

115 x 71 x 1500 mm 5 kus�
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2. TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE 
STROPNÍ KONSTRUKCE 
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2.1) Úvod 

Stropní konstrukce je provád�na z prvk� POROTHERM, je tvo�ena cihelnými vložkami 

MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými sva�ovanou výztuží. Pokud se 

strop nachází v prost�edí s relativní vlhkostí vzduchu 60 - 80 %, musí být na spodní stran�

opat�en omítkou tlouš�ky min. 15 mm. 

Nosníky se ukládají do 10 mm tlustého lože z cementové malty, skute�ná délka uložení musí 

být na každé stran� min. 125 mm. 

Výhody: sv�tlé rozp�tí až 8000 mm, vysoká únosnost, snadná manipulace a montáž, možnost 

ekonomické volby ze šesti tlouš�ek podle zatížení a rozp�tí. 

Nosníky POT  - jsou složeny z keramických tvarovek podobných tvaru U, do kterých se 

vkládá ocelová výztuž BSt 500M a vypln�ny betonem t�ídy C25/30. Vyráb�jí se v délkách od 

1750 do 8000 mm. Délky použité v �ešeném objektu jsou vypsány v �ásti 2.11. 

Obr. 2 – Axonometrický pohled -  nosník POT 

Vložky Miako – Stropní vložky Miako jsou vyráb�ny v jednotné ší�ce 250 mm. Pro námi 

navrhovaný nosník navrhujeme stropní konstrukci z vložek Miako 23/50 PTH – pro rozte�

nosník� POT 500 mm a výšku stropní konstrukce 290 mm. Dopl�kové vložky jsou navrženy 

8/50 PTH.  
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Obr. 3 – Stropní vložka Miako 23/50 PTH a dopl�ková vložka Miako 8/50 PTH 

2.2) Doprava a skladování 

Doprava na stavbu bude zajišt�na nákladními automobily, a na p�íslušnou skladovací 

zpevn�nou plochu p�eneseny stavebním je�ábem nebo naklada�em. 

NOSNÍKY: 

- P�i manipulaci a skladování je t�eba zav�šovat, resp. podkládat nosníky d�ev�nými proklady 

o min. 40 x 20 mm ve vzdálenosti max. 500 mm od konc� nosník�.  

- Proklady jednotlivých vrstev musí být uspo�ádány vždy svisle nad sebou a v míst� svaru 

p�í�né výztuže s horní výztuží.  

- P�i ukládání nosník� na plochu dopravního prost�edku musí nosníky ležet v celé své délce 

na této ploše.  

- Nosníky se na skládce uloží podle délek.  

- V zimním období by m�ly být nosníky chrán�ny proti pov�trnostním vliv�m. 

VLOŽKY:  

- Vložky MIAKO PTH jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozm�r�1180 x 1000 

mm. 

- Stropní vložky MIAKO je nutno skladovat pouze ve dvou vrstvách palet na sob�. 

V opa�ném p�ípad� je vyšší riziko poškození výrobk� vespod. 

Do pracovního výkonu se mohou osadit jen nepoškozené prvky rozm�r� daných PD.

P�evzetí dodávky rozhodne odpov�dná osoba (stavbyvedoucí) na základ� d�kladné prohlídky 

dodávaného materiálu. 
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2.3) Pracovní podmínky 

Staveništ� je oploceno. P�íjezd je možný z ulice U Studia. Na staveništi doprava probíhá po 

zpevn�né komunikaci – zpevn�ná struska. Staveništ� je opat�eno šatnami a sociálním 

za�ízením pro pracovníky. 

Plochy skládek viz.projekt Za�ízení staveništ�. 

Pokud teplota klesne pod 5 oC musí se montáž zastavit nebo jinými zajistit opat�ení. 

2.4) P�evzetí staveništ�

P�ed montáží je nutné provést kontrolu a následnou p�ejímku dílc�. P�ed zahájením montáže 

stropu POROTHERM musí byt provedena technická p�ejímka podp�rných konstrukcí, to za 

ú�asti vedoucího montážní �ety a odb�ratele. Výsledek p�ejímky musí byt zaznamenán v 

montážním deníku s následujícími údaji: 

  • kontrola hlavních rozm�r� objektu s uvedením zjišt�ných odchylek. 

  • kontrola montážní roviny podp�rných konstrukcí pro uložení dílc� POROTHERM 

  • kontrola umíst�ní a délky kotevní v�ncové výztuže. 

Kontrolu provede stavbyvedoucí za ú�asti technického dozoru investora. Záv�r prov�rky 

vyhodnocující stav a stavební p�ipravenost konstrukce z hlediska zahájení montáže oba 

podepíšou a zapíše se do stavebního deníku. 

2.5) Obecné pracovní podmínky 

Montážní práce se nesmí provád�t: 

• p�i silném v�tru (tj. rychlost v�tru nad 10 m/s). 

• p�i ztížené viditelnosti (mlha, hustý déš� nebo sn�ženi). 

• p�i pochybnostech o stabilit� konstrukce �i její �asti. 

• mráz 
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Provád�ní prací za nízkých teplot:

• Prvky chrán�ny p�ed dešt�m, sn�hem, námrazou 

• Povrch podkladu musí mít teplotu min. +10°C 

• P�i p�erušení a ukon�ení prací-chránit zdivo proti mrazu (pokud krychelná pevnost 

malty=min. 50%). Nutno zhotovit min. 3 zkušební krychle (100x100x100mm), 

uložené na míst� samém 

• Dojde-li k poškození zdiva ú�inkem pov�trnosti, m�žeme ve zd�ní pokra�ovat až po 

odstran�ní narušeného zdiva 

  

• P�ístupové cesty a montážní místo musí byt udržováno v bezpe�ném a sch�dném stavu 

�isté, bez sn�hu a námrazy, musí být provedena kontrola podlaží, rozm�r�, musí být 

zajišt�na ochrana proti pov�trnostním vliv�m. 

• Montážní práce nutno provád�t za zvýšené opatrnosti. 

• Montážní a vázací prost�edky a pom�cky nutno denn� kontrolovat, udržovat v �istot�

a bez námraz�, p�i mrazu v�tším než -10°C je nutno dbát snížené únosnosti vazácích 

prost�edk�

• Podkladní malta musí byt p�izp�sobena pro použití za mrazu, p�ípadným použitím 

podp�rných prost�edku z �ad plastifikátor� nebo nahrazením za vhodn�jší materiál. 

• Po zhotovení stropu je nutno udržovat beton ve vlhkém stavu až do zatvrdnutí. 

• Podpory nosník� lze odstranit, až když beton stropní konstrukce dosáhne normou 

stanovené pevnosti, která je mu p�íslušnou t�ídou p�edepsána. P�i odstra�ování podpor 

se postupuje vždy od horního podlaží ke spodnímu. 

• Konstrukci stropu provád�jí proškolení pracovníci, kte�í jsou s touto prací odborn�

seznámeni. Pracují podle p�edepsaných kritérií a pravidel. Odborné znalosti v oblasti 

bedn�ní stropní k-ce a pokládání stropní k-ce jsou samoz�ejmostí. Dodavatelská firma 

je schopna tyto pracovníky samostatn� zajistit. 

Provád�ní prací za vysokých teplot

• prvky stropu vlh�it, je-li nebezpe�í, že by nadm�rn� odebíraly vodu 

• chránit zakrytím 
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2.6) Personální obsazení 

Na provád�ní prací dohlíží stavbyvedoucí nebo jím pov��ený mistr.  

Složeni pracovní �ety: 

• vedoucí montážní �ety – šéfmontér. 

• 3x montážní pracovník (vaza�), zp�sobilí pro práci ve výškách s platnými vaza�skými 

zkouškami 

•2x pomocní d�lníci 

• je�ábník – vlastník osv�d�ení o pro obsluhu je�ábu – tzv. je�ábnický pr�kaz 

Veškeré práce mohou provád�t jen d�lníci �ádn� proškolení. Za provedenou práci zodpovídá 

vedoucí pracovník, ostatní pracovníci jsou povinni se �ídit jeho pokyny. 

2.7) Stroje a pom�cky 

• pro manipulaci s dílci POROTHERM se používá samosvorných kleští, zav�šených na 

vahadlech p�íslušné nosnosti, dále jemožné použit záv�sná lana. 

• dvojice žeb�ík�

• pá�idla 

• hydraulicky zvedák a klíny pro p�ípad úpravy uložení dílce do montážní pozice nebo na 

podpory ve vertikálním sm�ru 

•je�áb Liebherr 26H 

•elektrická rozbrušova�ka 

•železá�ské klešt�

Bezpe�nostní pom�cky: Ochranné ohrazeni, upevn�né p�i obvodu smontovaných stropních 

dílc� nebo na obvodových podporách, se instaluje pro zajišt�ní pracovník� proti pádu z výšky 

ihned po uložení po�áte�ní pozice. 

2.8)Pracovní postup 

Montáž stropu budou provád�t 2 pracovní �ety. Montáž strop� bude rozd�lena na 3 �ásti: 

1)montáž nosník� POT, 2) montáž vložek Miako, 3) vyztužení stropu. 

Schéma postupu montáže a osazení nosníku viz. výkres.       



42 

Pravidla montáže keramického stropu Miako:                                                           

• Na nosné zdivo se nejprve položí t�žký asfaltový pásy proti ší�ení hluku. Pokládat se 

budou pouze do míst pod budoucí ztužující v�nec, nebudou se ukládat v míst�

p�eklad�. 

• Na zdivo se poté ukládají nosníky do 10 mm tlustého lože z cementové malty.  

• Délka uložení musí být na každé stran� nejmén� 125 mm – viz. výkresy �.9, 10, 11- 

stropy 

• Nosníky je nutno podep�ít d�ev�nými montážními pr�vlaky s montážními stojkami, 

aby nedošlo ke z�ícení konstrukce. Vzdálenosti jednotlivých pr�vlak� se stojkami a 

také vzdálenosti od nosných st�n musí být vhodn� rozmíst�ny, musí se však dodržet 

maximální vzdálenost 1,8m.  

• Stojky musí být odklínovány, podloženy. Maximální vzdálenost jednotlivých stojek ve 

sm�ru kolmém na sm�r nosník� je 1,5 m.  

• V každém podlaží, musí stát sloupky svisle nad sebou. Únosnost podpor (pr��ezy 

hranol� a sloupk�) musí být stanovena ve statickém výpo�tu.  

Stropní vložky MIAKO PTH (jednotná délka vložek 250 mm pro osové vzdálenosti 

nosník� 625 a 500 mm) se kladou na sucho na osazené a podep�ené nosníky v �adách 

rovnob�žn� s nosnou zdí postupn� od jednoho konce nosník� ke druhému-viz. Výkres 

�. 15 - schéma kladení strop�.  

• U stropní konstrukce, která má sv�tlé rozp�tí v�tší než 6 m se uprost�ed rozp�tí 

provede ztužující železobetonové žebro ší�ky 250 mm (délka jedné vložky Miako). 

Provede se pomocí plochých dopl�kových stropních vložek výšky 80 mm. Žebro se 

konstruk�n� vyztuží 4 � 10 mm a t�mínky � 6 mm ve vzdálenosti po 400 mm. 

• Je nutné tento strop pe�liv� staticky posoudit. 

• Na vn�jší líc obvodového zdiva se na maltu uloží v�ncovky výšky korespondující 

s výškou stropní konstrukce. V�ncovky se navzájem spojují systémem péro – drážka. 

Na vnit�ní stranu se poté p�ilepí maltou EPS tl. 80 mm 

Pravidla vyztužení stropní konstrukce:

• vyztužení stropní konstrukce musí být náležit� staticky posouzeno 

• vyztužení stropu zahrnuje rozd�lovací výztuž a vyztužení obvodových v�nc�

• rozd�lovací výztuž � 6 mm se ukládá shora na stropní vložky kolmo k podélné ose 

nosník�
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• do zbylého prostoru obvodového v�nce se osadí vodorovná výztuž 11 373. 

• Do betonové vrstvy tl. 60 mm nad vložkami se osadí výztužná KARI sí�, oka 100 x 

100 mm, Ø 6 mm. 

Betonáž stropní konstrukce:

• P�ed zapo�etím betonáže musí být vložky uloženy po celé délce nosník�. 

• P�ed betonáží se provede t�sn�ní spár cementovou maltou a strop se poté navlh�í  

• Po navlh�ení celé konstrukce se provede betonová vrstva mezi stropními vložkami 

betonem C16/20 (vytvo�ení betonových žeber) a poté nad stropními vložkami v 

tlouš�ce 60 mm (rovn�ž betonem t�ídy C 16/20), která dopl�uje stropní konstrukci na 

pot�ebnou výšku. Zárove� se žebry se budou betonovat také pozední v�nce nad 

nosnými zdmi.  

• Stropní konstrukce se betonuje v pruzích ve sm�ru nosník�  

• Zhutn�ní betonu se provede d�ev�ným prknem tl.20 mm. 

• P�i betonáži je nutné zabránit hromad�ní betonu na jednom míst�.  

• Ploché vložky Miako 8/50 PTH se nesmí p�ed betonáží nijak zat�žovat 

• Po zhotovení stropu je nutno udržovat beton ve vlhkém stavu až do zatvrdnutí. 

• Podpory nosník� lze odstranit až po dosažení stanovené pevnosti, která je p�edepsána 

p�íslušnou t�ídou betonu.  

• Podpory se odstra�ují od horního podlaží ke spodnímu. 

• Pokud nastane p�ípad, že nem�žeme vybetonovat souvisle celou konstrukci bez 

p�erušení práce, volíme pracovní spáru. Spáru volíme vždy mezi nosníky uprost�ed 

vložek, nikdy ne nad nosníkem. 

2.9) Jakost a kontrola kvality 

Kontrolou jakosti a kvality procházejí všechny �ásti týkající se výstavby, materiály, stroje, 

pomocné p�ípravky, prost�edí, postupy, lidé, m��ení atd. 

Kontrola kvality staveb:

Kontrola ov��ující jakost staveb zahrnuje �innosti, kterými se má prokázat kvalita jeho 

konstruk�ní a funk�ní spolehlivosti, spln�ní celospole�enských požadavk� i smluvních nárok�

stavebníka na realizované dílo. 
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Kontrola kvality v pr�b�hu realizace stavby:

V pr�b�hu výstavby je kontrola zam��ena p�edevším na vybudování výrobní základny stavby 

(tedy za�ízení staveništ�, bez n�hož nelze kvalitní výrobu zajistit), vstupní kontrolu 

stavebních materiál�, polotovar� a dílc�, na kontrolu technologické kázn� p�i provád�ní všech 

stavebních prací a na kvalitativní kontroly realizovaných proces�. 

Všechny kontroly musí probíhat v souladu se schváleným kontrolním a zkušebním plánem. 

Nezbytnou sou�ástí této �innosti je i d�sledná evidence všech výsledk� kontrol a zkoušek a 

jejich záznam, do stavební dokumentace. Meziopera�ní kontrola v pr�b�hu výstavby má být 

organizována tak, aby preventivn� zabra�ovala vzniku závad, nebo alespo� zabránila jejich 

p�enášení do dalších operací. Její hlavní úlohou je zajišt�ní jakosti stavebního díla p�ímou 

kontrolou všech fází výroby. 

Výrobní etapa kon�í výstupní kontrolou a p�edávacím �ízením (p�ípadn� kolaudací), kterým 

se dokon�ená stavba odevzdává stavebníkovi. Hodnotí se p�i tom i celková kvalita stavby, a 

to na základ� všech výsledk� provedených kontrol a zkoušek. O odevzdání a p�evzetí stavby 

se sepíše protokol. 

Kontrolu, p�evzetí a vlastní hodnocení provádí stavbyvedoucí za ú�asti investora. Výsledky 

jsou zaznamenány do stavebního deníku.

V jednotlivých etapách musí být kontrolovány jakostní vlastnosti konstrukce, tak aby byly 

v souladu s p�edepsanými požadavky: 

-geometrie konstrukce dle projektové dokumentace 

-provedení bezpe�nostních opat�ení konstrukce (nap�. podep�ení) 

-správné dostate�né uložení nosník� na obvodových st�nách 

-kontrola výztuže 

-tuhost, t�snost konstrukce 

-kvalita styk�

-kontrola rovinatosti konstrukce 

2.10) Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci

normy a p�edpisy vztahující se k bezpe�nosti práce na staveništi: 

-zákon �.309/2006 Sb., zákon o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

práci 

- zákon �.262/2006 Sb., zákoník práce 
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- na�ízení vlády �.361/2007 Sb., stanoví se podmínky ochrany zdraví zam�stnanc� p�i práci 

- na�ízení vlády �.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i            

  práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky

- na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 

práci na staveništích  

          

1. Každý �len �ety musí byt prokazateln� seznámen s bezpe�nostními p�edpisy a 

technologickým postupem, které se tykají jim provád�né �innosti. 

2. P�ed zapo�etím montáže je t�eba vykonat všechny p�ípravné práce tak, aby postup montáže 

byl plynulý a odpovídal zásadám bezpe�nosti práce. 

3. Je nutné zachovat p�esn� sled montážních práci z hlediska stability konstrukce a 

bezpe�nosti montáže, stanovený projektem. 

4. Pracovní �eta musí byt vybavena veškerými montážními a ochrannými prost�edky a 

pom�ckami podle charakteru práce. 

5. Pracovnici pracující ve výškách musí být pro tuto práci zdravotn� zp�sobilí a vybaveni 

podle možností n�kterými pot�ebnými prost�edky a pom�ckami – ochranné pasy, jistící lana, 

žeb�íky aj. 

6. Zajišt�ní na vn�jších stranách konstrukce i uvnit� objekt� proti pádu osob se provádí 

soub�žn� s postupem montáže zábradlí nebo ochranným ohrazením, jakmile úrove�

pracovišt� je výše než 1,5 m nad úrovní terénu nebo nad nejbližší úrovní pracovišt�. 

7. Pracovní postup, montážní pom�cky a složeni montážní �ety musí zajistit bezpe�nou 

manipulaci s b�emeny pod zav�šeným b�emenem a v jeho t�sné blízkosti se nesmí pohybovat 

osoby. 
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Odpov�dnost zam�stnavatele ve stavebnictví

P�ed za�átkem stavebních prací musí každý zhotovitel zajistit, aby: 

• pracovníci m�li k vykonávání dané práce odbornou i zdravotní zp�sobilost. M�li by 

mít p�íslušné instrukce k provád�ným pracovním �innostem a m�li by být seznámeni 

se všemi riziky na pracovišti 

• pracovníci byli vybaveni vhodnými osobními ochrannými pom�ckami a prost�edky, 

které odpovídají možnému ohrožení z provád�ných prací 

• na p�edávaném pracovišti, kde mají být provád�ny stavební práce, byly spln�ny 

požadavky na zabezpe�ení 

• mezi všemi ú�astníky byly dohodnuty a písemn� stvrzeny vzájemné vztahy, závazky, 

povinnosti a odpov�dnost za bezpe�nost práce 

• zhotovitelé a investor byli informováni o rozsahu a zp�sobu zabezpe�ení prací 

• pracovníci byli seznámeni se zp�sobem chování a p�ípadným nebezpe�ím a riziky na 

pracovišti 

• �ídící pracovníci m�li k dispozici všechny pot�ebné p�edpisy a podklady, kde jsou 

up�esn�ny bezpe�né postupy práce 

• byla v�as zajišt�na technická vybavenost k provád�ní stavebních prací dle 

stanovených technologických postup�

K ochran� zdraví a bezpe�nosti pracovník� musí zam�stnavatelé spolupracovat s vedoucími 

jednotlivých akcí. K tomu je d�ležité dodržovat následující body:

• prevence rizik orientovanou na všechny pracovníky 

• vyhodnotit rizika, kterým se nelze vyhnout 

• potla�it rizika p�ímo u zdroje jejich vzniku 

• využívat kolektivního opat�ení k ochran� pracovník�

• používat individuální opat�ení, pokud není jiná možnost 

• stanovit nouzové postupy 

• informovat pracovníky o možném výskytu rizik a o kontrolních opat�ení 

• zajistit odpovídající školení 
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používané ochranné pom�cky:

• ochrana dýchacích orgán�: 

filtra�ní polomasky, masky proti plyn�m a výpar�m atd. 

• ochrana sluchu: 

zátkové chráni�e sluchu, mušlové chráni�e, ur�ené k p�ipevn�ní na helmu atd. 

• ochrana zraku: 

ochranné brýle atd. 

• viditelnost: 

reflexní výrobky-vesty, bundy atd. 

2.11) Výpis prvk� a stavebního materiálu 

název rozm�ry množství 

Keramobetonový nosník 

POT vyztužený sva�ovanou 

výztuží 

160 x 175 x 1625 mm 154 kus�

160 x 175 x 2500 mm 39 kus�

160 x 175 x 4000 mm 148 kus�

160 x 175 x 5000 mm 1kus

160 x 175 x 7000 mm 160 kus�

Stropní vložky Miako 250 x 230 x 250 mm 9170 kus�

250 x 80 x 500 mm 380 kus�

V�ncovka 497 x 80x 275 mm 425 kus�

Beton C16/20 141 m3
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3. NÁVRH ZA�ÍZENÍ STAVENIŠT	 HRUBÉ 
STAVBY 
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3.1) Geologické podmínky staveništ�  

  

Geologickým pr�zkumem bylo zjišt�no, že p�da je tvo�ena pís�itojílovými hlínami. V území 

nebylo zjišt�no pronikání radonu. 

3.2) Zásobování staveništ� el. energií 

Pro zásobování staveništ� elektrickou energii bude z�ízena provizorní p�ípojka, která povede 

od el.vedení na ul. U Studia 0,5 m pod zemí k HSR-hlavnímu staveništnímu rozvad��i. 

Z HSR povede vrchní vedení na d�ev�ných sloupech o pr�m�ru 0,2 m a výšce 3,5 m ke 

staveništním bu�kám (šatnám, sklad�m, umyvárn�). Z HSR bude napájeno maltové silo 

s míchacím za�ízením.   

3.3)  Zásobování staveništ� vodou 

Místo pro napojení staveništní p�ípojky bude v provizorní vodovodní šacht�. Šachta je 

vytvo�ena z betonové skruže o pr�m�ru 1 m a hloubce 1 m. Je umíst�na v p�ední �ásti 

staveništ� (od ul. U Studia) na provedené vodovodní p�ípojce pro objekt výstavby. 

Rozvod vodovodního potrubí po staveništi je proveden do�asným podzemním vedením 

z potrubí PE DN 40 v hloubce 0,9 m pod úrovní terénu. Na vodovodní rozvod bude napojena 

bu�ka s hygienickou vybaveností a maltové silo s mísícím za�ízením. 

3.4) Kanalizace 

Kanaliza�ní potrubí DN 100 vedené od bu�ky s hygienickou vybaveností bude napojeno na 

nov� vybudovanou kanaliza�ní šachtu. Je umíst�na v p�ední �ásti staveništ� (od ul. U Studia). 

Potrubí vedeno v zemi v hloubce 0,9 m a obsypáno pískem min 0,2m nad horní líc potrubí. 

Po likvidaci za�ízení staveništ� budou všechny do�asné inženýrské sít� odstran�ny. 

3.5) Sociální za�ízení staveništ�

V p�ední �ásti pozemku bude vytvo�ena sestava p�ti stavebních bun�k. Dv� z nich budou 

složit jako šatny, jedna jako umývárna a WC a poslední jako kancelá� pro stavbyvedoucího a 

mistra. 
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Všechny budou uloženy na silni�ních panelech, které je nutno uložit na zhutn�ný podsyp. 

Všechny bu�ky budou napojeny na rozvod el. energie. Bu�ka s hygienickou vybaveností bude 

dále p�ipojena i ke kanalizaci a vodovodu.  

Výpo�et soc. za�ízení

po�et pracovník� na stavb� - 20 

Šatny 

min.plocha = 1,75 m2/prac 

z toho vyplývá min. plocha šaten: 20 x 1,75 = 35m2

návrh:  

2 x OB6 – 3,0  Obytná bu�ka  

Rozm�ry /d xš x v/: 6058 x 3000 x 2600mm 

celková plocha = 36,3m2

Popis : základní výbava v�etn� elektroinstalace 

  1x dve�e 875x2000 mm  

  1x okno 1800x1200 mm 

  1x elektroinstalace, v�. topení 

Umývárny a WC

požadavky: 1 umyvadlo/10 pracovník�, 1 sprchová kabina/15 pracovník�, 2 WC/20 

pracovník�

návrh: 

1x SAN2  Sanitární kontejner 

Rozm�ry /d x š x v/: 6058 x 2438 x 2600mm 

celková plocha=30 m2

Popis : základní výbava 

  2x sprchovací kout  

  2x WC 

  2x pisoár   

  5x umyvadlo 

  1x bojler 180l 

  1x elektroinstalace, v�. Vytáp�ní 
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3.6) Zásobovaní materiály 

V�tšina materiálu bude ihned p�epravena je�ábem na aktuální podlaží. Na skládkách za�ízení 

staveništ� by se m�l vždy vyskytovat materiál na aktuální podlaží s n�kolikadenní rezervou 

pro p�ípad opožd�ní dodávky. 

Suchá maltová sm�s bude uložena v silu firmy Cemix, ke kterým je p�ipojen kontinuální 

mícha� a silomat pro p�ípravu maltové sm�si. 

3.7) Skladování na staveništi 

Veškeré skládky na staveništi budou v dosahu je�ábu a jsou situovány vedle staveništní 

komunikace, plochy skládek jsou zpevn�ny št�rkopískovou vrstvou a jsou odvodn�ny. 

Druhy skládek: 

zdící materiál:

-maximální spot�eba zdícího materiálu pro jedno podlaží je 99 palet

-rozm�r palety je 1180x1000mm a budou skladovány 2 na sob�

-t�chto 99 palet se uloží do 5 �ad po 20 paletách, mezera mezi �adami bude široká 1 metr 

celková plocha: (1,18 x 5 + 1 x 4)x11=108,9 m2

návrh: skladovací plocha bude mít rozm�ry 11x11 m = 121m2

vložkyMiako  a nosníky POT:

-maximální spot�eba vložek Miako pro strop nad 1.NP je 30 palet 

-rozm�r palety je 1180x1000mm a budou skladovány 2 na sob�

-stropní nosníky budou rozd�leny po jednotlivých délkách a skladovány po 6 kusech nad 

sebou 

-navržená skladovací plocha: 9 x 9 m=81 m2

Další plochy za�ízení staveništ�:

Skládka ornice 58,75 m2

Sklad ná�adí a pom�cek pro zd�ní –skladový kontejner SK20; 6,055x2,438mm 

Sklad pytlovaných maltových sm�sí – skladový kontejner SK8; 2438x2200mm  

Sklad p�eklad� a výztuže: 45 m2
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2xskladový ocelový kontejner

Skladový kontejner SK-20   

Vn�jší rozm�ry D/Š/V: 6055 x 2435 x 2591 mm 

Konstrukce: sva�ený ocelový rám, z hran�ných 3-4 mm profilu, otvory pro lyžiny 

St�ny, st�echa, - venkovní obloženi: trapézový plech 1,5 mm 

Podlaha: ocelový rýhovaný plech 3+1mm, varianta: 18 mm p�ekližka 

Rohy kontejner�: z 4 a 6 mm sva�eného ocelového plechu 

Vrata: dvouk�ídlá vrata 2200x2250 mm, jišt�na uzavíracími ty�emi (2x), opat�ena profilovou 

t�snící gumou 

Manipulace: je�áb nebo vysokozdvižný vozík 

Zp�soby skladování

a) Sypké materiály v pytlích se mohou ru�n� skladovat jen do výšky 1,5 a p�i 

mechanizovaném skladování do výšky 3 m. 

b) Kusový materiál pravidelného tvaru se smí skladovat ru�n� jen do výšky 1,8 m a 

materiál nepravidelných tvar� jen do výšky 1,0 m. 

c) Prvky pravidelných tvar� p�i ukládání nebo odebírání pomocí mechanizace se smí 

skladovat až do výšky 4,0 m. 

d) Upínaní a odepínání dílc� se smí provád�t jen ze zem� nebo z bezpe�ných plošin nebo 

podlah tak, aby nebyly upínaný nebo odepínány ve v�tší pracovní výšce než 1,5 m. 

e) Poškozené pop�,. kazové dílce musí být výrazn� ozna�eny a uloženy zvláš�. 

Základní ustanovení pro skladování

a) P�i skladování materiálu musí být zajišt�n jeho bezpe�ný p�ísun a odb�r v souladu s 

postupem stavebních prací. 

b) Skládky musí být �ešeny tak, aby umož�ovaly skladování, odebírání a dopl�ování 

dílc� a prvk� v souladu s požadavky výrobce, bez nebezpe�ného poškození. 

c) Skladovací prostor musí mít výšku odpovídající zp�sobu skladování a použité 

mechanizaci. Prostor, kde se pohybují pracovníci, musíme výšku nejmén� 2,1 m. 

d) Mezi materiálem uloženým na skládkách a mezi skládkami samotnými musí být 

dodrženy bezpe�né komunika�ní prostory. 

e) Materiál dovezený na stavbu musí být p�evzat a zaznamenán pov��eným pracovníkem. 



53 

3.8)  Požadavky na zvedací mechanizmy 

Pro staveništ� je navržen je�áb Liebherr 26H

Max. vyložení 28 m 

  

Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 

Technické údaje 

Nosnost  

500 kg (osoby) 

850 kg (náklad) 

Rychlost zdvihu  

12 m/min (osoby) 

24 m/min (náklad) 

Max. výška: 100 m 

Napájení: 400 V/2,8/5,5 kW 

Vidlice 16 A (p�tikolík) 

Rozm�r klece: 160/140/110 cm (d/š/v) 

Zastav�ná plocha: 2x2,5 m 

3.9) Ostatní za�ízení staveništ�

Vnit�ní komunikace: 

Staveništní komunikace bude vytvo�ena ze zpevn�ného št�rku, frakce 32-64 mm a 64-125 

mm. 

3.10) Bezpe�nost práce 

Na stavb� smí pracovat jen pracovníci vyu�ení nebo proškolení v daném oboru. Všichni 

pracovníci musí být �ádn� proškoleni, musí používat ochranné pom�cky a dodržovat 

technologické postupy. Na staveništích bude zamezen p�ístup nepovolaným osobám. 

Ochranné pom�cky individuální ochrany

-Ochranné brýle, p�ilby, rukavice 

-Bezpe�nostní obuv – ocelová špi�ka, podrážka bezpe�ná proti h�ebík�m 
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-Bezpe�nostní opat�ení 

-Bezpe�nostní pásy – p�ipoutat k hlavním nosným prvk�m  

309/2006  ZÁKON ze dne 23. kv�tna 2006, kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní 

dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci). 

3.11) Vliv stavby na životní prost�edí 

P�i provozu staveništ� a p�i stavebních pracech mohou být negativn� ovliv�ovány tyto prvky 

životního prost�edí. 

• Zele� a p�da 

• Hlu�nost 

• Prašnost 

• �istota ve�ejných komunikací 

• Provoz v okolí stavby 

• Odpady 

Tyto negativní vlivy je t�eba v pr�b�hu výstavby brát na v�domí a vyvarovat se jich p�ípadn�

jejich ú�inky omezit na minimum. 

P�i ochran� životního prost�edí musí být dodrženy platné zákony a na�ízení. 

- zákon 17/1992 Sb. o životním prost�edí 

- zákon 114/1992 Sb. o ochran� p�írody a krajiny 

- zákon 183/2006 Sb. stavební zákon 
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4.POLOŽKOVÝ ROZPO�ET 
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5. SEZNAM ZKRATEK

BOZP   – bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 
BpV   – Balt po vyrovnání 
�SN     – �eská státní norma 
EPS     – expandovaný polystyren 
K�     – korun �eských 
HDS    – hlavní distribu�ní sk�í�
HUP     – hlavní uzáv�r plynu 
HUV    – hlavní uzáv�r vody 
HSR     – hlavní staveništní rozvad��
MC     – malta cementová 
NN     – nízké nap�tí 
NP    – nadzemní podlaží 
NV    – na�ízení vlády 
PE    – polyetylen 
PP    – podzemní podlaží 
PSV     – p�idružená stavební výroba 
Sb.     – sbírka 
SO     – stavební objekt 
TZB     – technické za�ízení budov 
U     – sou�initel prostupu tepla 
�.    – �íslo 
ks     – kus 
kW     – kilowatt  
l     – litr 
m    – metr 
mm    – milimetr 
m2     – metr �tvere�ní 
m3    – metr krychlový 
tl.    – tlouš�ka 
Ø    – pr�m�r 
°C     – stupe� Celsia 
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