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Tématem diplomové práce je prováděcí projekt stavby pro bydlení (novostavby) o pěti 

nadzemních a jednom podzemním podlaží a variantní řešení obvodového pláště s vazbou na 

rychlost výstavby. 

V navrhované budově se nachází dva obchody v přízemí a celkem osm bytových 

jednotek ve zbývajících nadzemních podlažích. V podzemním podlaží se nachází nebytové 

prostory. 

Diplomová práce je rozdělena na tři části. První část obsahuje studii bytového domu, 

v druhé části se nachází projektová dokumentace k provedení stavby a ve třetí části je část 

stavebně technologická, která se zabývá variantním řešením obvodového pláště s vazbou na 

rychlost výstavby. 
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units in the remaining floors. The ground floor is commercial space.  
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part of the construction technology that deals with the variant solution envelope linked to the 

speed of construction. 
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Seznam použitého značení 

 

m  metr, jednotka délky 

m2  metr čtverečný, jednotka plochy 

m3  metr krychlový, jednotka objemu 

mm  milimetr, jednotka délky 

cm  centimetr, jednotka délky 

km  kilometr, jednotka délky 

km/h  kilometr za hodinu, jednotka rychlosti 

kg  kilogram, jednotka hmotnosti 

t  tuna, jednotka hmotnosti 

hod  hodina, jednotka času 

min  minuta, jednotka času 

s  sekunda, jednotka času 

l  litr, jednotka objemu 

oC  stupeň Celsia, jednotka teploty 

W  watt, jednotka výkonu 

K  kelvin, jednotka termodynamické teploty 

Pa  pascal, jednotka tlaku 

kPa  kilopascal, jednotka tlaku 

T  termodynmická teplota 

Ti  návrhová vnitřní teplota 

Tae  návrhová venkovní teplota 

Te  teplota na vnější straně 

Tai  návrhová teplota vnitřního vzduchu 

RHi  relativní vlhkost v interiéru 

fRsi  teplotní faktor vnitřního povrchu 

fRsi,N  požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu 

fRsi,cr  kritický teplotní faktor vnitřního povrchu  

fRsi,m  vypočtená průměrná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu 

δF  Součinitel difúzní vodivosti 

Mc,a  roční množství zkondenzované vodní páry 

Mev,a   roční množství vypařené vodní páry   
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Mc,N  požadovaná hodnota množství zkondenzované vodní páry 

U  součinitel prostupu tepla 

UN  požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla neprůsvitné výplně 

Ud  součinitel prostupu tepla dveřmi 

Uw  součinitel prostupu tepla oknem 

dT  dotyková teplota 

EPS  expandovaný polystyren 

NP  nadzemní podlaží 

PD  projektová dokumentace 

HPV  hranice podzemní vody 

TI  tepelná izolace 

HI  hydroizolace 

SO  stavební objekt 

DP  Diplomová práce 

č.  číslo 

š.  šířka 

v.  výška 

tl.  tloušťka 

hl.  hloubka 

ks  kusů 

k-ce  konstrukce 
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1 Úvod 

 

Cílem diplomové práce bylo zpracovat stavebně technologický projekt novostavby 

bytového domu, který má obsahovat studii, výkresovou dokumentaci stavební části ve stupni 

prováděcí projektové dokumentace, technickou zprávu ke stavební části a stavebně 

technologickou část.  Stavebně technologická část se zabývá variantním řešením obvodového 

pláště s vazbou na rychlost výstavby. 

Pro návrh bytového domu jsem si zvolil kompletní stavební systém společnosti 

Porotherm. Za největší výhody považuji snadný návrh v modulu 250 mm, jednoduchou 

realizaci díky dlouholeté tradici a dostupnost materiálu, který je velmi rozšířený. Při stále 

rostoucích cenách energie a celosvětovém trendu snižování energetické náročnosti nejen 

staveb, jsem se rozhodl pro cihelné bloky tloušťky 365 mm (Porotherm 36,5 Profi), zateplených 

minerální vatou Isover NF 333 tloušťky 140 mm. Tento obvodový plášť disponuje součinitelem 

prostupu tepla U = 0,16 W/m2K (včetně omítky). 

Návrh bytového domu jsem se snažil vytvořit tak, aby byl za provozu energeticky 

úsporný, mimo již zmíněné zdivo jsem se snažil navrhnout i dostatečné množství kvalitní 

tepelné izolace ve skladbě střech, překladů atd. a nepostradatelné doplňky jako jsou kvalitní 

tepelně izolační okna a dveře. 

Stavebně technologická část se zabývá rychlostí výstavby, což je v dnešní době jeden 

z primárních požadavků na výstavbu kladených investory. Při zpracování stavebně 

technologické části jsem vycházel z projektu bytového domu navrženého v systému Porotherm. 

Protože jsem v projektu navrhl obvodový plášť konstrukčně jako nosný stěnový, chtěl jsem jej 

posoudit se stejným konstrukčním systémem, a proto jsem si zvolil systém Velox, který navíc 

dokáže splnit stejné požadavky na součinitel prostupu tepla U = 0,16 W/m2K. Systém Velox 

mě zaujal svojí jednoduchostí a rychlostí realizace. Systém Velox je založen na systému 

ztraceného bednění, ve kterém může být vložena tepelná izolace. Celý systém obsahuje všechny 

potřebné prvky k návrhu i realizaci kompletního domu. 
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2 Technická zpráva ke stavební části 

 

2.1 Základní informace o stavbě 

 

Název stavby:   Bytový dům 

Místo stavby:   ul. Milady Horákové, Olomouc 779 00, parcela č. 628/96 

Kraj:    Olomoucký 

Charakter stavby:  Bytový dům – novostavba 

Stupeň PD:   Prováděcí projekt 

 

Investor:   Barbora Jenčíková, Bulharská 17, Prostějov 776 00 

Projektant:   Bc. Petr Vyhlídal, Chořelice 1254, Litovel 784 01 

Dodavatel stavby:  Bořek s.r.o., Stavitelská 369, Olomouc 773 00 

 

 

2.2 Účel a popis objektu 

 

Primárním účelem navrhovaného objektu je výstavba nových bytových 

prostor v centrální lokalitě města Olomouce. Sekundární účel je výstavba nebytových 

prostor – v přízemí budovy se budou nacházet prostory pro obchody. 

Stavba bytového domu je navržena na parcele č. 628/96 v katastrálním území města 

Olomouce. Na jižní straně pozemku vede ulice Milady Horákové. Východní a západní strany 

pozemku jsou ohraničeny okolní zástavbou a pozemky (parcela č. 628/95 na západní straně a 

parcela č. 628/97 na východní straně pozemku). Severní strana pozemku je ohraničena sousední 

parcelou č. 629/96. Lokalita, na které se parcela nachází, je převážně vodorovná. 

Bytový dům se skládá z pěti nadzemních a jednoho podzemního podlaží. V přízemí se 

nachází nebytové prostory určené pro obchody. Ve zbývajících nadzemních podlažích se 

nachází bytové prostory. Suterén bude užíván jako sklepní nebo skladovací prostor. Výška 

celého objektu je 15,35 m od úrovně upraveného terénu. Tvar objektu je v půdorysu 

obdélníkový o rozměrech 18,00 x 14,98 m. Výška 1. NP bude 20 mm nad okolním terénem. 

Tato výška bude současně brána jako projektová nula (± 0,000 m). Střecha nad bytovým domem 

je navržena plochá. 
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Na severní straně parcely bude také vybudováno parkoviště s kapacitou 23 míst pro stání 

osobních automobilů, z nichž 2 budou určena pro osoby se sníženou schopností pohybu [55]. 

Od parkoviště k zadnímu vchodu do budovy bude vydlážděn chodník. Kolem budovy ze všech 

stran kromě jižní bude okapový chodníček z kačírku. Při vjezdu na parkoviště bude vydlážděna 

plocha pro kontejnery na komunální odpad, který odsud bude odvážen technickými službami 

města Olomouce. Jižní strana bytového domu bude navazovat na stávající chodník ulice Milady 

Horákové. Zbývající plocha parcely bude zatravněna. 

 

 

2.3 Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení 

 

Bytový dům je navržený tak, aby splňoval závazné regulační plány města Olomouc. 

Urbanistická koncepce se snaží co nejvíce vycházet z místních podmínek tak, aby dům 

navazoval na okolní zástavbu, ale zároveň aby si udržel moderní vzhled a dokázal nabídnout 

současnou architekturu v historické části města Olomouce. 

Bytový dům je navržen na ulici Milady Horákové, která probíhá na jižní straně domu. 

Mezi domem a silniční komunikací je vzdálenost 5 m, na kterých se nachází souvislý pruh 

zeleně o šířce 1,5 m a komunikace pro chodce šířky 3,5 m. Vjezd na parkoviště bytového domu 

je řešeno jako 4 m široká asfaltová komunikace napojená na silniční komunikaci ulice Milady 

Horákové. Parkoviště se nachází na severní straně pozemku za bytovým domem. Parkoviště 

bude mít kapacitu 23 míst pro stání osobních automobilů, z nichž 2 budou určena pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace [55]. Parkoviště bude od budovy bytového domu 

odděleno pásem zeleně šířky 2,938 m. Pás zeleně bude přerušený v místě chodníku vedoucího 

z parkoviště do zadního vchodu do budovy. Chodník bude vydlážděn ze zámkové dlažby. 

Kolem budovy je navržen okapový chodník z kačírku šířky 0,4 m. Zbývající část pozemku bude 

zatravněna. Vchody do budovy budou celkem 4. 3 vchody na jižní straně budovy z ulice Milady 

Horákové – 2 pro návštěvníky obchodů a 1 pro majitele bytů. Poslední vchod bude na severní 

straně budovy z parkoviště určený pro zásobování obchodů a pro majitele bytů. 

Budova bude mít celkem 5 nadzemních podlaží a 1 podzemní. V každém podlaží je 

navržena chodba, schodiště a výtahová šachta. Suterén bytového domu bude sloužit jako 

skladovací prostor pro obchody a jako sklepní prostory pro byty. Přízemí bytového domu je 

určeno pro 2 obchody. Každý obchod bude mít své prostory, které se skládají z prodejní plochy, 

kanceláře, kuchyňky, úklidové místnosti a toalet. Zbývající podlaží (2. – 5. NP) jsou určena pro 
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byty. V každém patře se nachází 2 byty. Každý byt disponuje chodbou, obývací místností s 

kuchyní a jídelnou, dvěma ložnicemi, koupelnou a záchodem. Byty na západní straně domu 

mají navíc technickou místnost a byty v 5. NP mají k dispozici balkón. 

 

 

2.4 Orientační statistické údaje o stavbě 

 

Celková plocha pozemku:      1266,93 m2 

Zastavěná plocha pozemku:      1052,46 m2 

Zastavěná plocha bytovým domem:     278,95 m2 

Zastavěná plocha komunikací a zpevněných ploch:   781,01 m2 

Obestavěný prostor:       4191,26 m3 

Podlahová plocha celkem:      1301,45 m2 

 

Plocha prodejních ploch obchodů:     138,45 m2 

Počet obchodů:       2 

 

Plocha bytů:        797,56 m2 

Počet bytů:        8 

- Užitková plocha:       207,88 m2 

- Obytná plocha:       589,68 m2 

 

 

2.5 Technické a konstrukční řešení 

 

Bytový dům je kompletně navržen ve zděném systému Porotherm [1]. Svislé nosné 

konstrukce jsou navrženy z cihelných bloků Porotherm [1] tl. 365 mm a 175 mm. Vodorovné 

nosné konstrukce jsou stropy ze systému Porotherm [1] se ztužujícím věncem ve stejné úrovni. 

Stropy jsou navrženy prefamonolitické z nosníků Porotherm POT [1] a vložek Porotherm 

Miako [1], zalité betonovou směsí C 25/30 [5] a celkovou tloušťkou 250 mm. Spojení mezi 

jednotlivými podlažími bude zajištěna pomocí tříramenného železobetonového monolitického 

deskového schodiště (beton třídy C 25/30 [5], výztuž z oceli 10 505 (R) [6]) a výtahu LC OLJN 

450/1,0 [2]. Střešní konstrukce bude provedena jako plochá, jednoplášťová. Výplně vnějších 
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otvorů jsou v suterénu plastové, ve zbytku budovy hliníkové. Vstupní hliníkové dveře do 

budovy a balkónové hliníkové dveře mají součinitel prostupu tepla Ud = 1,0 W/m2K. Plastová 

okna mají součinitel prostupu tepla Uw = 1,1 W/m2K. Hliníková okna mají součinitel prostupu 

tepla Uw = 0,84 W/m2K. Výplně vnitřních otvorů jsou hliníkové a dřevěné. 

 

 

2.5.1 Příprava území a zemní práce 

 

Zemina na stavební parcele je převážně tvořena písčitou hlínou 2. a 3. třídy těžitelnosti 

[3]. Hranice třídy těžitelnosti se nachází asi 1,8 m pod povrchem zeminy. Hladina podzemní 

vody byla nalezena v hloubce asi 5,8 m pod povrchem zeminy, zemina je propustná, a proto 

nebude třeba provádět jakákoliv opatření k odvodnění výkopů. Riziko pronikání radonu nebylo 

zjištěno [45]. 

Před započetím výkopových prací budou odstraněny veškeré křoviny na pozemku a 

bude sejmuta ornice po celé ploše pozemku do hloubky 0,3 m. Bude vytěženo celkem 380,08 m3 

ornice, která bude odvezena na skládku zeminy určenou stavebním úřadem města Olomouce. 

Vzdálenost skládky je 4,1 km. Po dokončení výstavby se zpět přiveze 64,34 m3 ornice, která 

bude potřeba pro terénní úpravy. Po dokončení hrubých terénní úprav se provede vytyčení 

stavební jámy a rampy. Vytyčování se provede pomocí totální stanice Topcon DS [46]. Jako 

první se vytyčí budoucí objekt ve vodorovném i svislém směru. K vytyčení se použijí dřevěné 

lavičky, které budou osazeny 2 m (1,5 m na východní straně objektu) od kraje budoucího 

objektu. K přesnějšímu vytyčení rohů se použije napnutá šňůra. Lavičky se na závěr zajistí 

vytyčovacími kolíky pomocí olovnice. Hotové lavičky musí vytvářet vodorovnou rovinu. 

Všechny geodetické značky musí zůstat nepoškozeny a použitelné po celou dobu výstavby. 

Následně bude vytyčena stavební jáma a rampa pomocí kolíků, které budou sloužit pouze jako 

dočasné vytyčení. Vytyčení stavební jámy bude probíhat dle projektové dokumentace – výkres 

č. 2.08 Výkopy – půdorys, řezy. Hloubka výkopu od laviček bude měřena pomocí laťového 

kříže. Geodetické práce může vykonávat pouze geodet nebo proškolená a zodpovědná osoba. 

Hlavní vytyčovací prvky musí být umístěny tak, aby nedošlo k jejich poškození a aby nebránily 

výstavbě objektu [47]. Vyznačení inženýrských sítí nebude potřeba, jelikož pozemkem žádné 

neprochází.  

Po vytyčení stavební jámy bude následovat pažení stavební jámy. Pažení bude 

provedeno technologií záporového pažení. Svislé zápory budou provedeny z nosníků IPE 300 
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[4], délky 4,7 m. Pažiny jsou z dřevěných prken tloušťky 80 mm a délky 1,5 m. Osová 

vzdálenost zápor je 1,8 m. Celková délka pažení po obvodu výkopů bude 70 m. Zbývající část 

bude svahována ve sklonu 1:1. Prostorové uspořádání pažení viz výkres č. 2.08 Výkopy. 

Zemní práce budou prováděny strojně. Ruční výkopové práce budou potřeba pouze pro 

dočištění výkopů. Výkop stavební jámy a příjezdové rampy bude rozdělen na 2 hloubkové 

stupně. 1. hloubkový stupeň bude proveden od -0,320 m do -1,820 m. 2. hloubkový stupeň bude 

proveden od -1,820 m do -3,254 m. Po dokončení výkopu stavební jámy budou vytyčeny 

základové pásy a rampa odborně způsobilými pracovníky, kteří zřídí i lavičky. Základové rýhy 

a rampa budou následně vykopány a začištěny. Nejnižší bod výkopu bude -4,854 m. Prostorové 

uspořádání výkopů viz výkres č. 2.08 Výkopy. 

Veškerá vykopaná zemina bude odvezena na skládku zeminy určenou stavebním 

úřadem města Olomouce. Pro zpětný zásyp bude potřeba 380 m3, které se ze skládky zeminy 

opět přivezou. 

 

 

2.5.2 Základy a podkladní betony 

 

Základová konstrukce bytového domu je navržena z monolitických betonových pásů 

šířky 765 mm pod obvodovým zdivem, 865 mm pod vnitřním nosným zdivem a schodištěm a 

700 mm pod stěnami výtahové šachty. Výška základových pásů je 600 mm. Pásy jsou 

z prostého betonu třídy C 20/25 [5]. Základová spára je v úrovní - 3,754 m, pod šachtou výtahu 

v úrovni - 4,854 m. 

Podkladní beton bude proveden mezi základovými pásy po jejich dokončení. Tloušťka 

podkladního betonu bude 100 mm. Podkladní beton bude z  betonu třídy C 16/20 [5]. Výztuž 

podkladního betonu bude z Kari sítě 150 x 150 x 5 mm [6]. 

Prostorové uspořádání základové konstrukce viz výkres č. 2.07 Základy. 

 

 

2.5.3 Svislé nosné konstrukce 

 

Obvodové zdivo je navrženo z cihelných bloků Porotherm 36,5 Profi (247 x 365 x 249 

mm) [1] na maltu Porotherm Profi pro tenké spáry (1 mm) [1]. V 1. NP a 5. NP jsou 
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v obvodovém zdivu navrženy také cihelné bloky Porotherm 17,5 Profi (250 x 175 x 249 mm) 

[1] na maltu Porotherm Profi pro tenké spáry [1]. 

Vnitřní nosné zdivo je navrženo z cihelných bloků Porotherm 36,5 Profi (247 x 365 x 

249 mm) [1] na maltu Porotherm Profi pro tenké spáry (1 mm) [1]. Nosná stěna výtahové šachty 

je navržena z pohledového železobetonu třídy C 25/30 [5] a tloušťky 200 mm. 

Veškeré stěny v objektu namáhané z hlediska tepelné techniky vyhovují požadavkům 

normy ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov [48]. 

Konstrukční výška objektu je 3000 mm. Svislé nosné konstrukce budou zděny od jejich 

paty do výšky 2750 mm. 

 

 

2.5.4 Stropní konstrukce 

 

Stropní konstrukce jsou navrženy jako prefamonolitické, tloušťky 250 mm. 

Prefabrikovaná část stropních konstrukcí se skládá z nosníků Porotherm POT (š. = 160 mm, 

v. = 175 mm) [1] a keramických vložek Porotherm Miako (19/62,5, 19/50, 8/62,5, 8/50) [1]. 

Monolitická část sestává z betonové směsi třídy C 25/30 [5] a tloušťky 60 mm. Do betonové 

směsi musí být vložena Kari síť 150 x 150 x 6 mm [6], kvůli nutnosti vyztužení nadbetonávky 

stropní konstrukce [7]. 

Ztužující železobetonový věnec bude proveden zároveň a ve stejné úrovni jako strop. 

Betonová směs bude třídy C 25/30 [5]. Vyztužení věnce bude provedeno z betonářské výztuže 

o průměru 12 mm z oceli třídy 10 425 (V) [6]. Třmínky budou provedeny každých 200 mm o 

průměru 6 mm z oceli 10 216 (E) [6]. 

Ztracené bednění na vnějším obvodu věnců bude provedeno věncovou deskou Velox 

WS-EPS 115. V místě nad okny se zabudovanými žaluziemi bude jako ztracené bednění sloužit 

Porotherm překlad 7 [1] s vloženou tepelnou izolací Isover EPS 70F [8] tloušťky 80 mm. 

 

 

2.5.5 Schodiště, výtah 

 

Jednotlivá podlaží jsou propojena tříramenným přímým železobetonovým 

monolitickým deskovým schodištěm. Schodiště má 18 stupňů (166,7 x 295 mm), šířku 1,5 m a 

konstrukční výšku 3000 mm. Beton schodiště je třídy C 25/30 [5], výztuž je z oceli 10 505 (R) 
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[6]. Každé jednotlivé schodiště mezi patry se skládá ze tří desek, které jsou každá vetknutá do 

dvou protějších stěn na kratším konci, případně do železobetonového nosníku (nástupní a 

výstupní ramena) nebo uloženy na základ (suterén) viz výkres č. 2.06 Řez B-B. Tloušťka desek 

schodiště je 100 mm a tloušťka desek mezipodest je 150 mm. Jednotlivé stupně jsou 

nadbetonovány na schodišťové desky. Betonová směs použitá na stupně je třídy C 25/30 [5]. 

Celé schodiště včetně mezipodest je obloženo keramickou dlažbou. Zábradlí je vedeno po 

vnitřním obvodu schodiště, je ukotveno do stěny (bližší specifikace viz příloha 2.17 Výpis 

zámečnických výrobků). 

Výtah LC OLJN 450/1,0 [2] je umístěn ve schodišťové šachtě o rozměrech 

1600 x 1695 mm, kolem níž je vedeno schodiště. Jedná se o lanový výtah se strojovnou v hlavě 

šachty. Výtah má nosnost 450 kg a dokáže pojmout 6 osob. 

 

 

2.5.6 Krov 

 

Není předmětem řešení diplomové práce. 

 

 

2.5.7 Střecha 

 

Střecha bude provedena jako plochá jednoplášťová s odtokem vnitřním potrubím. 

Nosnou konstrukci střechy tvoří prefamonolitická stropní konstrukce Porotherm tloušťky 

250 mm [1]. Na nosné konstrukci bude natavena parozábrana Bitalbit S [49]. Na parozábranu 

bude položena geotextílie Filtek 300 [9] na které bude tepelně izolační vrstva, která bude 

zároveň plnit funkci spádovou. Tato vrstva bude tvořena spádovými klíny Polydek EPS 100 S 

[9]. Klíny budou mít spád 2 % a tloušťku 160 – 308 mm. Na klíny je z výroby nakašírovaná 

asfaltová hydroizolace Dekglass G200 S40 [9]. Vrchní hydroizolační vrstva bude tvořena 

asfaltovými hydroizolačními pásy Elastek 40 Special dekor s ochranným břidlicovým posypem 

[9]. 

Vyspádování střechy 2% je směřováno ke 2 vpustím, odkud je voda vedena vnitřkem 

budovy do dešťové stoky. Atika střechy je navržena po celém jejím obvodu z cihelných bloků 

Porotherm 36,5 Profi (247 x 365 x 249 mm) [1] na maltu Porotherm Profi [1] kromě severní 

strany domu, kde je vyzděná z cihelných bloků Porotherm 17,5 Profi (250 x 175 x 249 mm) [1] 
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na maltu Porotherm Profi [1]. Atika je oplechována pozinkovaným plechem tl. 0,6 mm (viz 

příloha 2.18 Výpis klempířských výrobků). Výlez na střechu Velux CXP [10] je z chodby 

v 5. NP. 

 

 

2.5.8 Půdní prostor 

 

Není předmětem řešení diplomové práce. 

 

 

2.5.9 Komíny 

 

Není předmětem řešení diplomové práce. 

 

 

2.5.10 Příčky 

 

Příčky budou v objektu vyzděny z cihelných bloků Porotherm 11,5 Profi (497 x 115 x 

249 mm) [1] na maltu Porotherm Profi pro tenké spáry (1 mm) [1]. Příčky dělící chodby od 

bytových prostorů nebo prostorů určených pro obchody budou vyzděny z cihelných bloků 

Porotherm 11,5 AKU (497 x 115 x 249 mm) [1] na maltu Porotherm Profi pro tenké spáry 

(1 mm) [1]. Předstěny v koupelnách, WC a úklidové místnosti budou vyzděny z cihelných bloků 

Porotherm 8 Profi (497 x 80 x 249 mm) [1] na maltu Porotherm Profi [1]. Předstěny budou 

sloužit k rozvodu TZB. 

Všechny příčky kromě předstěn budou vyzděny do výšky 2750 mm. Předstěny budou 

vyzděny do výšky 1000 mm. 

 

 

2.5.11 Překlady 

 

Překlady nad otvory budou ve vnitřním nosném zdivu, v obvodovém zdivu suterénu a 

ve zdivu tl. 175 mm provedeny ze sestav překladů Porotherm 7 [1]. Překlady jsou v obvodovém 

zdivu doplněny tepelnou izolací Isover EPS 70F [8] tl. 30 nebo 80 mm kvůli zamezení 
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tepelného mostu. Ostatní otvory jsou překryty překlady Porotherm Vario [1] se zabudovanými 

žaluziemi Cetta 65 [11] doplněnými o tepelnou izolaci Isover EPS 70F [8] tl. 140 mm. 

 

 

2.5.12 Podhledy a opláštění 

 

Skladba obvodového pláště (od exteriéru): 

- Stěrková omítka Baumit [14]    tl. 4 mm 

- Podkladní nátěr Baumit BetonPrimer [14]  tl. 0 mm 

- Výztužná síťovina     tl. 0 mm 

- Lepící tmel Baumit ProContact [14]   tl. 3 mm 

- TI Isover NF 333 [8]     tl. 140 mm 

- Lepící tmel ProContact [14]    tl. 3 mm 

- Zdivo Porotherm 36,5 Profi [1]    tl. 365 mm 

 

Skladba obvodového pláště v suterénu (od exteriéru): 

- TI Isover EPS Perimetr [8]    tl. 80 mm 

- Lepící tmel ProContact [14]    tl. 3 mm 

- HI Dekglass G200 S40 [9]    tl. 4 mm 

- Asfaltový penetrační nátěr Dekprimer [9] tl. 0 mm 

- Zdivo Porotherm 36,5 Profi [1]    tl. 365 mm 

 

Skladba obvodového pláště v 5. NP na severní straně (od exteriéru): 

- Stěrková omítka Baumit [14]    tl. 4 mm  

- Podkladní nátěr Baumit BetonPrimer [14]  tl. 0 mm 

- Výztužná síťovina     tl. 0 mm 

- Lepící tmel Baumit ProContact [14]   tl. 3 mm 

- TI Isover NF 333 [8]     tl. 220 mm 

- Lepící tmel ProContact [14]    tl. 3 mm 

- Zdivo Porotherm 17,5 Profi [1]    tl. 175 mm 
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2.5.13 Podlahy 

 

Veškeré podlahy v objektu mají tl. 150 mm kromě podlah na balkonech a na schodišti. 

Skladba jednotlivých podlah je uvedena ve výkresech č. 2.05 Řez A-A a 2.06 Řez B-B. Návrh 

všech podlah byl proveden podle typu místností. Konkrétní barvy a materiály nášlapných vrstev 

budou domluveny a upřesněny s investorem. Sokly a lišty budou realizovány ve stejných 

materiálových i barevných provedeních jako nášlapná vrstva. Všechny podlahy kromě podlah 

balkónů a schodiště mají po obvodu izolační pásek Isover N/PP 100 [8] tl. 15 mm. 

V koupelnách, na WC a v úklidových místnostech bude pod nášlapnou vrstvou provedena 

hydroizolační stěrka Den Braven Koupelna [12]. 

 

 

2.5.14 Hydroizolace, parozábrany, geotextílie 

 

HI spodní stavby: 

 Dekglass G200 S40 [9]   tloušťka: 4 mm 

 

HI střechy (2 vrstvy): 

 Dekglass G200 S40 [9]   tloušťka: 4 mm 

 Elastek 40 Special Dekor [9]   tloušťka: 4 mm 

 

HI balkónu: 

 Fatrafol 808 [13]    tloušťka: 3 mm 

 

HI podlah koupelen: 

 Den Braven Koupelna [12] 

 

Separační vrstva ve skladbě podlah: 

 PE fólie 

 

Parozábrana ve skladbě střechy: 

 Bitalbit S [49]     tloušťka: 3,5 mm 
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Parozábrana v podlaze balkónu: 

 Fatrapar [13]  

 

Geotextílie: 

 Filtek 300 [9] 

 

 

2.5.15 Tepelná a zvuková izolace 

 

TI spodní stavby: 

 Isover EPS Perimetr [8]   tloušťka: 80, 140 mm 

 

TI střechy: 

 Polydek EPS 100 [9]     tloušťka: 160 – 308 mm 

 

TI vložená v překladech: 

 Isover EPS 70F [8]    tloušťka: 30, 80, 140 mm 

 

TI kolem věnce: 

 Isover EPS 70F [8]    tloušťka: 80 mm 

 

TI obvodových stěn: 

 Isover NF 333 [8]    tloušťka: 140, 220 mm 

 

Kročejová / akustická izolace podlah: 

 Isover EPS RigiFloor 4000 [8]  tloušťka: 40 mm 

 Isover N/PP izolační pásek [8]  tloušťka: 15 mm 

 

TI zastřešení pod balkonem: 

 Isover Styrodur 3035 CS   tloušťka 100 – 230 mm 
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2.5.16 Omítky 

 

Exteriérové omítky na objektu jsou složeny ze stěrkové omítky Baumit [14], 

podkladního nátěru Baumit BetonPrimer [14], výztužné síťoviny a lepícího tmelu Baumit 

ProContact [14] (celková tloušťka 7 mm). 

Omítky v interiéru jsou složeny ze spodní vrstvy – omítky Porotherm Universal [1] tl. 

10 mm a horní vrstvy – ušlechtilé omítky Baumit Bayosan EST [14] tl. 2 mm. 

 

 

2.5.17 Obklady 

 

Keramické obklady v úklidových místnostech, koupelnách a na WC jsou navrženy do 

výšky 1800 mm od podlahy. Keramické obklady v kuchyních jsou navrženy v rozmezí 800 – 

1500 mm od povrchu podlahy v místech za kuchyňskou linkou. Vzhled a barva (případně i 

materiál) obkladů budou upřesněny investorem před realizací. 

 

 

2.5.18 Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 

 

Podél vnitřního obvodu schodiště je vedeno zábradlí. Zábradlí je složeno z madla 

průměru 44,5 mm a přivařených nosníků průměru 10 mm ukotvených do zdiva. Madlo je 

z kartáčovaného nerezu. Bližší specifikace viz příloha 2.17 Výpis zámečnických výrobků. 

Ukotvení skleněného zábradlí před okny a zábradlí nad schodištěm v 5. NP provedeno 

z dvou pásovin 80/8 mm [6], které jsou k sobě sepnuty a svírají skleněné zábradlí. Jedna 

z pásovin je ukotvena na obou svých koncích do ostění. Pásoviny jsou z pozinkované oceli. 

Bližší specifikace viz příloha 2.17 Výpis zámečnických výrobků. 

Ochranná síť Aco [15] z hliníku o rozměrech 600 x 1150 mm. 

Ukotvení skleněného balkónového zábradlí je provedeno tak, že skleněná tabule je 

sevřena mezi pásovinu 150/8 mm [6] a svařenec L 290/250/8 mm, který je ukotven do stropní 

konstrukce. Pásovina a svařenec jsou z pozinkované oceli. Bližší specifikace viz příloha 2.17 

Výpis zámečnických výrobků a výkres č. 2.12 Detail D1 – nadpraží. 

Nosník IPE 270 [6] s přivařenou pásovinou 80/8 mm [6] tupým, průběžným V svarem 

z oceli S235JR [6]. 
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2 nosníky IPE 200 [6] přivařené k sobě v patě i hlavě nosníků tupým průběžným 

V svarem z oceli S235JR [6]. 

 

 

Výplně otvorů: 

 

V objektu se nachází dveře hliníkové a dřevěné. Hliníkové dveře Heroal [16] dodávané 

i s rámem se nachází v 1. NP při vstupech do budovy, obchodů a ve společných prostorách. Ve 

vstupech do budovy a na balkóny budou montovány dveře Heroal D 72 [16] se součinitelem 

prostupu tepla dveřmi Ud = 1,0 W/m2K, tříkomorovým systémem a izolačním trojsklem. Ve 

vstupech do obchodů z chodby a ve společných prostorách budou montovány dveře Heroal D 

50 [16]. Jako vstupní dveře do bytů budou montovány bezpečnostní dveře Next SD 102 [17] 

do bezpečnostních zárubní Next SF2A [17]. U vstupních dveří do bytů bude namontován 

bukový lakovaný práh. Dveře uvnitř bytů, obchodů a v suterénu budou dřevotřískové 

s voštinovou výplní a povrchovou úpravou z dýhy. Dveře uvnitř bytů budou instalovány do 

obložkových zárubní. Dveře uvnitř obchodů a v suterénu budou osazeny do ocelových zárubní 

Montkov [18]. Bližší specifikace dveří viz příloha 2.16 Výpis dveří. 

Okna jsou v objektu navrženy hliníkové, v suterénu plastové. Plastová okna budou 

montovány Slovaktual Standard OL [19]. Jedná se o systém s 5 komorami, izolačním dvojsklem 

a se součinitelem prostupu tepla oknem Uw = 1,1 W/m2K. Před plastová okna v suterénu budou 

na vnější stranu zdi montovány plastové sklepní světlíky Aco Markant [15] o rozměrech 100 x 

100 x 50 cm s 40 cm vysokým nastavením, které bude součástí dodávky. Hliníková okna budou 

montována Heroal W 72 se součinitelem prostupu tepla oknem Uw = 0,84 W/m2K, 

tříkomorovým systémem profilu a izolačním trojsklem. U hliníkových oken (mimo okna výloh 

obchodů a okna směrem na balkón) jsou v překladech montovány venkovní žaluzie 

Cetta 65 [11]. Bližší specifikace oken viz příloha 2.15 Výpis oken. 

 

 

2.5.19 Klempířské výrobky 

 

Klempířské výrobky budou použity u oplechování atiky, oplechování parapetů a 

oplechování balkónů. Materiál bude použit pozinkovaný plech tl. 0,6 mm. Bližší specifikace 

viz příloha 2.18 Výpis klempířských výrobků. 



31 
 

2.5.20 Malby a nátěry 

 

Barva na fasádu od +2,850 do +15,350 m bude použita Baumit Silikoncolor [14] 

s odstínem bílé RAL 9010 [20]. Barva na fasádu od -0,020 do +2,850 m bude použita Baumit 

Silikoncolor [14] s odstínem černé RAL 9005 [20]. 

Malby v interiéru budou domluveny před realizací s investorem. 

 

 

2.5.21 Větrání místností 

 

Větrání místností a přísun čerstvého vzduchu je navržen přirozeně pomocí okenních a 

dveřních otvorů, případně pomocí ventilátorů. Pro větrání místností bez oken v suterénu budou 

v příčkách směrem na chodbu umístěny větrací mřížky o rozměrech 150 x 300 mm / místnost. 

Větrací mřížky budou umístěny 2,25 m od paty stěny. 

 

 

2.5.22 Venkovní úpravy 

 

Úpravy na parcele proběhnou po dokončení asfaltové příjezdové komunikace široké 4 m 

a asfaltového parkoviště. Kolem budovy bude proveden okapový chodníček šířky 0,4 m 

z kačírku. Bude zpět položena dlažba stávajícího chodníku v ulici Milady Horákové a zámková 

dlažba chodníku spojujícího parkoviště se vstupem do domu, která bude vyspádovaná směrem 

od budovy ve spádu 2 %. Budou použity zahradní obrubníky Presbeton ABO 10-20 [21] 

o rozměru 1000 x 50 x 250 mm. Bude zpět dovezena ornice uskladněná na skládce zeminy a 

rozprostřena na nezastavěné ploše, kde bude oseta trávníkem. 

 

 

Skladba chodníku mezi parkovištěm a budovou: 

 

- Zámková dlažba Presbeton Grito III (200 x 200 x 60 mm) [21] 

- Pískové lože tl. 20 mm 

- Kamenivo frakce 2/4 mm [22] tl. 100 mm 

- Kamenivo frakce 8/16 mm [22] tl. 300 mm 
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2.6 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

 

Tepelné izolace musí splňovat kritéria Vyhlášky č. 151/2001, kterou se stanoví 

podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné 

energie [26]. Obvodový plášť objektu musí splňovat požadavky normy ČSN 73 0540 Tepelná 

ochrana budov [27] a měrnou energetickou spotřebu dle Vyhlášky č. 291/2001, kterou se 

stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách [28]. 

 

 

2.6.1 Vyhodnocení výsledků posouzení vybraných konstrukcí budovy na 

tepelnou techniku dle ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

 

Obvodový plášť: 

 

Rekapitulace vstupních dat: 

Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 oC 

 Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 oC 

 Teplota na vnější straně Te:    -15,0 oC 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 oC 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 

 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) [27] 

  Požadavek: fRsi,N = fRsi,cr + δF = 0,793+0,000 = 0,793 

  Vypočtená průměrná hodnota: fRsi,m = 0,961 POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) [27] 

  Požadavek: UN = 0,38 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U = 0,16 W/m2K  POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) [27]  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
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3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

nebo 3% plošné hmotnosti materiálu = 0,403 kg/m2 (nižší z hodnot). 

 

 Vypočtené hodnoty:   

V k-ci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0225 kg/m2.rok 

   Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 14,1092 kg/m2.rok 

 

 Kondenzace vodní páry neohrožuje funkce k-ce. POŽADAVEK JE SPLNĚN 

  Mc,a < Mev,a       POŽADAVEK JE SPLNĚN 

  Mc,a < Mc,N      POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

 

Obvodový plášť (5.NP na severní straně): 

 

Rekapitulace vstupních dat: 

Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 oC 

 Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 oC 

 Teplota na vnější straně Te:    -15,0 oC 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 oC 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 

 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) [27] 

  Požadavek: fRsi,N = fRsi,cr + δF = 0,793+0,000 = 0,793 

  Vypočtená průměrná hodnota: fRsi,m = 0,959 POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) [27] 

  Požadavek: UN = 0,38 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U = 0,17 W/m2K  POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) [27] 

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
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3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

nebo 3% plošné hmotnosti materiálu = 0,420 kg/m2 (nižší z hodnot). 

 

 Vypočtené hodnoty:   

V k-ci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0873 kg/m2.rok 

   Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 13,9944 kg/m2.rok 

 

 Kondenzace vodní páry neohrožuje funkce k-ce. POŽADAVEK JE SPLNĚN 

  Mc,a < Mev,a       POŽADAVEK JE SPLNĚN 

  Mc,a < Mc,N      POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

 

Střecha: 

 

Rekapitulace vstupních dat: 

Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 oC 

 Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 oC 

 Teplota na vnější straně Te:    -15,0 oC 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 oC 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 

 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) [27] 

  Požadavek: fRsi,N = fRsi,cr + δF = 0,793+0,000 = 0,793 

  Vypočtená průměrná hodnota: fRsi,m = 0,964 POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) [27] 

  Požadavek: UN = 0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U = 0,15 W/m2K  POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) [27] 

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
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3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

nebo 3% plošné hmotnosti materiálu = 0,135 kg/m2 (nižší z hodnot). 

 

 Vypočtené hodnoty:   

V k-ci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0008 kg/m2.rok 

   Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0073 kg/m2.rok 

 

 Kondenzace vodní páry neohrožuje funkce k-ce. POŽADAVEK JE SPLNĚN 

  Mc,a < Mev,a       POŽADAVEK JE SPLNĚN 

  Mc,a < Mc,N      POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

 

Zastřešení pod balkonem: 

 

Rekapitulace vstupních dat: 

Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 oC 

 Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 oC 

 Teplota na vnější straně Te:    -15,0 oC 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 oC 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 

 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) [27] 

  Požadavek: fRsi,N = fRsi,cr + δF = 0,793+0,000 = 0,793 

  Vypočtená průměrná hodnota: fRsi,m = 0,949 POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) [27] 

  Požadavek: UN = 0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U = 0,21 W/m2K  POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) [27] 

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
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3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

nebo 3% plošné hmotnosti materiálu = 0,048 kg/m2 (nižší z hodnot). 

 

 Vypočtené hodnoty:   

V k-ci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0031 kg/m2.rok 

   Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,1330 kg/m2.rok 

 

 Kondenzace vodní páry neohrožuje funkce k-ce. POŽADAVEK JE SPLNĚN 

  Mc,a < Mev,a       POŽADAVEK JE SPLNĚN 

  Mc,a < Mc,N      POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

 

Podlaha v suterénu: 

 

Rekapitulace vstupních dat: 

Návrhová vnitřní teplota Ti:    15,0 oC 

 Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 oC 

 Teplota na vnější straně Te:    5,0 oC 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 oC 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 

 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) [27] 

  Požadavek: fRsi,N = fRsi,cr + δF = 0,349+0,000 = 0,349 

  Vypočtená průměrná hodnota: fRsi,m = 0,913 POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) [27] 

  Požadavek: UN = 0,45 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U = 0,36 W/m2K  POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: studená podlaha 

  Vypočtená hodnota: dT10 =   9,87 oC POŽADAVEK JE SPLNĚN 
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Podlaha v 1.NP: 

 

Rekapitulace vstupních dat: 

Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 oC 

 Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 oC 

 Teplota na vnější straně Te:    -15,0 oC 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 oC 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 

 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) [27] 

  Požadavek: fRsi,N = fRsi,cr + δF = 0,349+0,000 = 0,793 

  Vypočtená průměrná hodnota: fRsi,m = 0,851 POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) [27] 

  Požadavek: UN = 0,75 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U = 0,64 W/m2K  POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: studená podlaha 

  Vypočtená hodnota: dT10 =   8,90 oC POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

 

2.7 Způsob založení objektu 

 

Bytový dům bude založen v běžných základových poměrech 2. GK [23]. Základová 

konstrukce objektu je řešena pomocí základových betonových monolitických pásů o šířce 765 

mm pod obvodovým zdivem, 865 mm pod vnitřním nosným zdivem a 700 mm pod stěnami 

výtahové šachty. Výška základových pásů je 600 mm. Pásy jsou z prostého betonu třídy C 

20/25 [5]. Základová spára je v úrovní - 3,754 m, pod šachtou výtahu v úrovni - 4,854 m. 

Podkladní beton bude proveden mezi základovými pásy po jejich dokončení. Tloušťka 

podkladního betonu bude 100 mm. Podkladní beton bude z  betonu třídy C 16/20 [5]. Výztuž 

podkladního betonu bude z Kari sítě 150 x 150 x 5 mm [6]. 

Prostorové uspořádání základové konstrukce viz výkres č. 2.07 Základy. 
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2.8 Vliv stavby na životní prostředí 

 

Při výstavbě objektu ani jeho užívání se nepředpokládá jakýkoliv negativní vliv stavby 

na životní prostředí. Budou používány běžné technologie, které neohrožují životní prostředí.  

 

Budou dodržovány příslušné zákonné předpisy: 

- Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí (obecně) [29] 

- Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší [30] 

- Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny [31] 

- Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska 

emise hluku [32] 

- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech [33] 

 

Při výjezdu vozidel ze staveniště na veřejnou komunikaci budou vozidla řádně očištěna 

tak, aby veřejnou komunikace neznečišťovala. Všechny výrobky a obaly s regulovanými 

látkami budou viditelně označovány. Bude zachován noční klid od 22:00 do 06:00 hodin. Bude 

vedena evidence při nakládání s odpadem. Odpad bude tříděn a likvidován buď recyklací, 

uložením na povolenou skládku nebo předáním odborné firmě k likvidaci. Při kolaudaci bude 

dodavatelem předložena evidence o způsobu likvidace odpadů a doklady o zaplacení. 

Dle vyhlášky č.381/2001, kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů [34], budou na stavbě vznikat odpady: 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

  17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

 17 02 01 Dřevo 

  17 02 02 Sklo 

  17 01 03 Plasty 

 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet 

  17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

 17 04 05 Železo a ocel 

  17 04 02 Hliník 

 17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 

 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
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 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 

17 09 02 a 17 09 03 

 

Dle vyhlášky č.381/2001, kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů [34], budou během užívání vznikat odpady: 

20 03 01 Směsný komunální odpad 

 

Při provozu budovy je třeba minimalizovat vznik odpadů, vzniklý odpad třídit a 

recyklovat a minimalizovat vznik odpadu určeného k přímému skládkování. 

 

 

2.9 Dopravní řešení 

 

Při výstavbě bude na parcele vytvořena dočasná komunikace ze zpevněného štěrkového 

lože šířky 3,0 m a obratiště ze zpevněného štěrkového lože. Vertikální doprava na staveništi 

bude zajištěna stavebním výtahem Stros NOV 1030 [24] a stavebním věžovým jeřábem 

Liebherr 63K [25] s 43 m dlouhým výložníkem. V ulici Milady Horákové bude před dočasným 

vjezdem na staveniště v obou směrech snížena rychlost na 40 km/h. 

Po dokončení výstavby bude dočasná komunikace odstraněna a bude nahrazena 

přístupovou asfaltovou komunikací šířky 4,0 m, napojenou na veřejnou komunikaci pro 

motorová vozidla v ulici Milady Horákové. 

 

 

2.10 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

Nebezpečné záření radonu nebylo v okolí objektu naměřeno. Objekt se nenachází na 

poddolovaném ani jinak nestabilním nebo nebezpečném území. Uživatelům ani budově nehrozí 

žádné výjimečné nebezpečí. 
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2.11 Obecné požadavky na výstavbu 

 

V průběhu realizace stavby musí být dodržována vyhláška 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby [35] včetně platných norem, technologické postupy v souladu s údaji 

výrobce stavebních materiálů a prvků a projektová dokumentace. Pokud dojde během realizace 

objektu k odchylce od projektové dokumentace nebo nastanou nějaké nepředpokládané změny, 

je nutno vše prokonzultovat s projektantem. 

Staveniště bude oploceno a označeno na viditelných místech „Zákaz vstupu na 

staveniště nepovolaným osobám“. Všichni pracovníci musí být řádně proškolení zodpovědnou 

osobou. O proškolení musí být vedena evidence a záznam. Při výstavbě bytového domu musí 

být postupováno v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [36], se 

zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

[37], nařízením vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích [38] a nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah 

a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 

a dezinfekčních prostředků [39]. Dále je třeba dodržovat nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým 

se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 

kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu [40], nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci [41] a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., 

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí [42]. 
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3 Technická zpráva ke stavebně technologickému 

projektování 

 

3.1 Základní informace o stavbě: 

 

Název stavby:   Bytový dům 

Místo stavby:   ul. Milady Horákové, Olomouc 779 00, parcela č. 628/96 

Kraj:    Olomoucký 

Charakter stavby:  Bytový dům – novostavba 

Stupeň PD:   Prováděcí projekt 

 

Investor:   Barbora Jenčíková, Bulharská 17, Prostějov 776 00 

Projektant:   Bc. Petr Vyhlídal, Chořelice 1254, Litovel 784 01 

Dodavatel stavby:  Bořek s.r.o., Stavitelská 369, Olomouc 773 00 

 

 

3.2 Rozdělení na stavební objekty: 

 

 SO 01 Bytový dům 

 SO 02 Plynová přípojka 

 SO 03 Kanalizační přípojka 

 SO 04 Vodovodní přípojka 

 SO 05 Přípojka elektřiny 

 SO 06 Komunikace a zpevněné plochy 

 SO 07 Venkovní a sadové úpravy 
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3.3 Stavebně architektonické řešení stavby 

 

3.3.1 SO 01 Bytový dům 

 

Bytový dům je navržený tak, aby splňoval závazné regulační plány města Olomouc. 

Urbanistická koncepce se snaží co nejvíce vycházet z místních podmínek tak, aby dům 

navazoval na okolní zástavbu, ale zároveň aby si udržel moderní vzhled a dokázal nabídnout 

současnou architekturu v historické části města Olomouce. 

Bytový dům je navržen na ulici Milady Horákové, která probíhá na jižní straně domu. 

Mezi domem a silniční komunikací je vzdálenost 5 m, na kterých se nachází souvislý pruh 

zeleně o šířce 1,5 m a komunikace pro chodce šířky 3,5 m. Vjezd na parkoviště bytového domu 

je řešen jako 4 m široká asfaltová komunikace napojená na silniční komunikaci ulice Milady 

Horákové. Parkoviště se nachází na severní straně pozemku za bytovým domem. Parkoviště 

bude mít kapacitu 23 míst pro stání osobních automobilů, z nichž 2 budou určena pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace [55]. Parkoviště bude od budovy bytového domu 

odděleno pásem zeleně šířky 2,938 m. Pás zeleně bude přerušený v místě chodníku vedoucího 

z parkoviště do zadního vchodu do budovy. Chodník bude vydlážděn ze zámkové dlažby. 

Kolem budovy je navržen okapový chodník z kačírku šířky 0,4 m. Zbývající část pozemku bude 

zatravněna. Vchody do budovy budou celkem 4. 3 vchody na jižní straně budovy z ulice Milady 

Horákové – 2 pro návštěvníky obchodů a 1 pro majitele bytů. Poslední vchod bude na severní 

straně budovy z parkoviště určený pro zásobování obchodů a pro majitele bytů. 

Bytový dům se skládá z pěti nadzemních a jednoho podzemního podlaží. V přízemí se 

nachází nebytové prostory určené pro obchody. Ve zbývajících nadzemních podlažích se 

nachází bytové prostory. Suterén bude užíván jako sklepní nebo skladovací prostor. V každém 

podlaží je navržena chodba, schodiště a výtahová šachta. Suterén bytového domu bude sloužit 

jako skladovací prostor pro obchody a jako sklepní prostory pro byty. Přízemí bytového domu 

je určeno pro 2 obchody. Každý obchod bude mít své prostory, které se skládají z prodejní 

plochy, kanceláře, kuchyňky, úklidové místnosti a toalet. Zbývající podlaží (2. – 5. NP) jsou 

určena pro byty. V každém patře se nachází 2 byty. Každý byt disponuje chodbou, obývací 

místností s kuchyní a jídelnou, dvěma ložnicemi, koupelnou a záchodem. Byty na západní 

straně domu mají navíc technickou místnost a byty v 5. NP mají k dispozici balkón. Výška 

celého objektu je 15,35 m. Tvar objektu je v půdorysu obdélníkový o rozměrech 
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18,00 x 14,98 m. Výška 1. NP bude 20 mm nad okolním terénem. Střecha nad bytovým domem 

je navržena plochá. 

Konstrukční systém je obousměrný stěnový se ztužujícím jádrem. Základová 

konstrukce bytového domu je navržena z monolitických betonových pásů šířky 765 mm pod 

obvodovým zdivem, 865 mm pod vnitřním nosným zdivem a schodištěm a 700 mm pod stěnami 

výtahové šachty. Výška základových pásů je 600 mm. Pásy jsou z prostého betonu třídy C 20/25 

[5]. Obvodové a vnitřní nosné zdivo je navrženo z cihelných bloků Porotherm 36,5 Profi [1]. V 

1. NP a 5. NP jsou v obvodovém zdivu navrženy také cihelné bloky Porotherm 17,5 Profi [1]. 

Nosná stěna výtahové šachty je navržena z pohledového železobetonu třídy C 25/30 [5] a 

tloušťky 200 mm. Stropní konstrukce jsou navrženy jako prefamonolitické, tloušťky 250 mm. 

Prefabrikovaná část stropních konstrukcí se skládá z nosníků Porotherm POT [1] a keramických 

vložek Porotherm Miako [1]. Monolitická část sestává z betonové směsi třídy C 25/30 [5] a 

tloušťky 60 mm. Jednotlivá podlaží jsou propojena tříramenným přímým železobetonovým 

monolitickým deskovým schodištěm. Schodiště má 18 stupňů, šířku 1,5 m a konstrukční výšku 

3000 mm. Beton schodiště je třídy C 25/30 [5], výztuž je z oceli 10 505 (R) [6]. Střecha bude 

provedena jako plochá jednoplášťová s odtokem vnitřním potrubím. Nosnou konstrukci střechy 

tvoří prefamonolitická stropní konstrukce Porotherm tloušťky 250 mm [1]. Tepelně izolační a 

zároveň spádová vrstva bude tvořena spádovými klíny Polydek EPS 100 S [9]. Klíny budou 

mít spád 2 % a tloušťku 160 – 308 mm. Na klíny je z výroby nakašírovaná asfaltová 

hydroizolace Dekglass G200 S40 [9]. Vrchní hydroizolační vrstva bude tvořena asfaltovými 

hydroizolačními pásy Elastek 40 Special dekor s ochranným břidlicovým posypem [9]. 

 

 

3.3.2 SO 02 Přípojka plynu 

 

Před započetím výkopu přípojky bude rozebrán stávající chodník ze zámkové dlažby. 

Výkop pro přípojku plynu bude proveden rypadlem Caterpillar 302.2D [50]. Začištění výkopu 

bude provedeno ručně. Rýha bude mít hloubku 0,9 m, šířku 0,3 m. V místě napojení přípojky 

na stávající plynovod bude vykopána jáma o rozměrech 1 x 1 m a hloubce 1 m. Na dno výkopu 

bude nasýpána a urovnána vrstva písku o mocnosti 0,1 m, do které se uloží potrubí. Po 

provedení přípojky bude potrubí opatrně zasypáno pískem do úrovně 0,1 m nad jeho horní 

povrch. Zbývající zásyp bude proveden přesetou vykopanou zeminou tak, aby nedošlo 
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k porušení přípojky. Stávající chodník bude na konci výstavby opět vydlážděn do štěrkového 

lože. 

Celková délka přípojky je 5,2 m. Připojení plynu z hlavního řádu vedoucího v hloubce 

0,8 m pod terénem bude provedeno plynovodním potrubím HDPE PE 100 50x4,6 SDR11 [43] 

do skříně u hlavního vchodu do budovy, kde bude umístěn hlavní uzávěr plynu, plynoměr 

s regulátorem tlaku plynu, manometrem a filtrem. Přípojka plynu bude provedena 

specializovanou firmou. 

 

 

3.3.3 SO 03 Kanalizační přípojka 

 

Před započetím výkopu přípojky bude rozebrán stávající chodník ze zámkové dlažby. 

Výkop pro přípojku kanalizace bude proveden rypadlem Caterpillar 302.2D [50]. Začištění 

výkopu bude provedeno ručně. Rýha bude mít hloubku 1,6 m, šířku 0,5 m. V místě napojení 

přípojky na stávající kanalizaci bude vykopána jáma o rozměrech 1 x 1 m a hloubce 1,7 m. 

V místě revizní šachty bude vykopána jáma o rozměrech 0,7 x 1 m a hloubce 1,5 m. Na dno 

výkopu bude nasýpána a urovnána vrstva písku o mocnosti 0,1 m. Vrstva písku bude 

vyspádovaná ve sklonu 10 ‰ směrem k napojení na stávající stoku. Na vrstvu písku se uloží 

potrubí.  Po provedení přípojky bude potrubí opatrně zasypáno pískem do úrovně 0,1 m nad 

jeho horní povrch. Zbývající zásyp bude proveden přesetou vykopanou zeminou tak, aby 

nedošlo k porušení přípojky. Stávající chodník ze zámkové dlažby bude na konci výstavby opět 

vydlážděn do štěrkového lože. 

Celková délka přípojky splaškové kanalizace je 3,8 m. Celková délka přípojky dešťové 

kanalizace je 3,4 m. Přípojky dešťové i splaškové kanalizace jsou navrženy z potrubí KGEM 

SN4 ML 200x4,9 [43]. Šachty budou umístěny na jižní straně objektu. Přípojky budou napojeny 

do stávající stoky kanalizace z trub kameninových DN 300. Napojení bude provedeno jádrovým 

vývrtem. Revizní šachta z plastu bude opatřena poklopem z litiny. 

 

 

3.3.4 SO 04 Vodovodní přípojka 

 

Před započetím výkopu přípojky bude rozebrán stávající chodník ze zámkové dlažby. 

Výkop pro přípojku kanalizace bude proveden rypadlem Caterpillar 302.2D [50]. Začištění 
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výkopu bude provedeno ručně. Rýha bude mít hloubku 1,3 m, šířku 0,5 m. V místě napojení 

přípojky na stávající vodovodní řád bude vykopána jáma o rozměrech 1 x 1 m a hloubce 1,4 m. 

V místě šachty bude vykopána jáma o rozměrech 1 x 1 m a hloubce 1,5 m. Na dno výkopu bude 

nasýpána a urovnána vrstva písku o mocnosti 0,1 m, do které se uloží potrubí. Po provedení 

přípojky bude potrubí opatrně zasypáno pískem do úrovně 0,1 m nad jeho horní povrch. 

Zbývající zásyp bude proveden přesetou vykopanou zeminou tak, aby nedošlo k porušení 

přípojky. Stávající chodník ze zámkové dlažby bude na konci výstavby opět vydlážděn do 

štěrkového lože. 

Celková délka přípojky je 2,2 m. Přípojka bude provedena z potrubí PE 100 63x5,8 

SDR11 [43]. Vodoměrná sestava bude umístěna v šachtě před domem. Hlavní uzávěr vody 

bude umístěn v suterénu budovy. Připojení bude provedeno na vodovodní řád z trub litinových 

DN 100. Napojení se provede navrtávacím pasem na litinová potrubí s kulovým kohoutem. 

Vodovodní přípojka bude provedena specializovanou firmou. 

 

 

3.3.5 SO 05 Přípojka elektřiny 

 

Před započetím výkopu přípojky bude rozebrán stávající chodník ze zámkové dlažby. 

Výkop pro přípojku plynu bude proveden rypadlem Caterpillar 302.2D [50]. Začištění výkopu 

bude provedeno ručně. Rýha bude mít hloubku 0,7 m, šířku 0,3 m. V místě napojení přípojky 

na stávající vedení elektřiny bude vykopána jáma o rozměrech 1 x 1 m a hloubce 0,8 m. Na dno 

výkopu bude nasýpána a urovnána vrstva písku o mocnosti 0,1 m, do které se uloží potrubí. Po 

provedení přípojky bude vedení opatrně zasypáno pískem do úrovně 0,1 m nad jeho horní 

povrch. Zbývající zásyp bude proveden přesetou vykopanou zeminou tak, aby nedošlo 

k porušení přípojky. Stávající chodník bude na konci výstavby opět vydlážděn do štěrkového 

lože. 

Celková délka přípojky je 4,2 m. Silnoproud bude napojen do přípojkové skříně. 

Přípojková skříň bude umístěna na východní straně budovy. Z přípojkové skříně bude vedena 

v chráničkách do rozvaděčů k jednotlivým vchodům do bytů a obchodů. 

Optické kabely budou vedeny do suterénu, kde budou umístěny překladače na metalické 

rozvody. Odtud bude provedeno zatrubkování do jednotlivých vchodů. 
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3.3.6 SO 06 Komunikace a zpevněné plochy 

 

Komunikace a zpevněné plochy budou mít plochu 781,01 m2. Příjezdová cesta a 

parkoviště budou mít plochu 769,93 m2. Chodník vedoucí od parkoviště ke vchodu do budovy 

bude mít plochu 3,58 m2. Zpevněná plocha pro kontejnery na komunální odpad bude mít 

plochu 7,5 m2. Komunikace a zpevněné plochy budou provedeny po dokončení výstavby 

bytového domu. Příjezdová cesta bude mít asfaltový povrch. Chodníky a zpevněná plocha pro 

kontejnery budou vydlážděné ze zámkové dlažby do štěrkového lože. 

 

 

3.3.7 SO 07 Venkovní a sadové úpravy 

 

Venkovní a sadové úpravy budou mít celkovou plochu 206,97 m2. Jedná se o 

rozprostření ornice a zasetí trávy provedené po dokončení všech stavebních prací. 

 

 

3.4 Popis staveniště 

 

Stavba bytového domu je navržena na parcele č. 628/96. Parcela se nachází na ulici 

Milady Horákové v katastrálním území města Olomouce. Ulice Milady Horákové se nachází 

na jižní straně pozemku. Východní a západní strany pozemku jsou ohraničeny okolní zástavbou 

a pozemky (parcela č. 628/95 na západní straně a parcela č. 628/97 na východní straně 

pozemku). Severní strana pozemku je ohraničena sousední parcelou č. 629/96. Lokalita, na 

které se parcela nachází, je převážně vodorovná. 

Zemina na stavební parcele je převážně tvořena písčitou hlínou 2. a 3. třídy těžitelnosti 

[3]. Hranice třídy těžitelnosti se nachází asi 1,8 m pod povrchem zeminy. Hladina podzemní 

vody byla nalezena v hloubce asi 5,8 m pod povrchem zeminy, zemina je propustná, a proto 

nebude třeba provádět jakákoliv opatření k odvodnění výkopů. Riziko pronikání radonu nebylo 

zjištěno. 

Před započetím výkopových prací budou odstraněny veškeré křoviny na pozemku a bude 

sejmuta ornice po celé ploše pozemku do hloubky 0,3 m. Ornice bude odvezena na skládku 

zeminy určenou stavebním úřadem města Olomouce. 
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Na staveništi bude vybudována dočasná komunikace šířky 3,0 m a obratiště ze 

zpevněného štěrkového lože. Po dokončení výstavby bude dočasná komunikace odstraněna. 

Vertikální doprava na staveništi bude zajištěna stavebním výtahem Stros NOV 1030 [24] a 

stavebním věžovým jeřábem Liebherr 63K [25] s 43 m dlouhým výložníkem. V ulici Milady 

Horákové bude před dočasným vjezdem na staveniště v obou směrech snížena rychlost 

na 40 km/h.  

Zařízení staveniště bude postaveno dle Zásad organizace výstavby (není součástí DP). 

 

 

3.5 Realizace hlavních technologických etap 

 

3.5.1 Zemní práce 

 

Před započetím výkopových prací budou odstraněny veškeré křoviny na pozemku a 

bude sejmuta ornice po celé ploše pozemku do hloubky 0,3 m. Bude vytěženo celkem 380,08 m3 

ornice, která bude odvezena na skládku zeminy určenou stavebním úřadem města Olomouce. 

Vzdálenost skládky je 4,1 km. Po dokončení výstavby se zpět přiveze 64,34 m3 ornice, která 

bude potřeba pro terénní úpravy. Po sejmutí ornice bude vyznačena stavební jáma a rampa a 

budou zřízeny lavičky odborně způsobilými pracovníky. Vyznačení inženýrských sítí nebude 

potřeba, jelikož pozemkem žádné neprochází.  

Po vytyčení stavební jámy bude následovat pažení stavební jámy. Pažení bude 

provedeno technologií záporového pažení. Svislé zápory budou provedeny z nosníků IPE 300 

[4], délky 4,7 m. Pažiny jsou z dřevěných prken tloušťky 80 mm a délky 1,5 m. Osová 

vzdálenost zápor je 1,8 m. Pažiny se budou vkládat do záporových pažin po výkopu 1. hl. stupně 

(od -0,300 do -1,820) a následně po výkopu 2. hl. stupně (od -1,820 do -3,254). Celková délka 

pažení po obvodu výkopů bude 70 m. Zbývající část bude svahována ve sklonu 1:1. Prostorové 

uspořádání pažení viz výkres č. 2.08 Výkopy. 

Zemní práce budou prováděny strojně. Ruční výkopové práce budou potřeba pouze pro 

dočištění výkopů. Výkop stavební jámy a příjezdové rampy bude rozdělen na 2 hloubkové 

stupně. 1. hloubkový stupeň bude proveden od -0,320 m do -1,820 m. 2. hloubkový stupeň bude 

proveden od -1,820 m do -3,254 m. Po dokončení výkopu stavební jámy budou vytyčeny 

základové pásy a rampa odborně způsobilými pracovníky, kteří zřídí i lavičky. Základové rýhy 
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a rampa budou následně vykopány a začištěny. Nejnižší bod výkopu bude -4,854 m. Prostorové 

uspořádání výkopů viz výkres č. 2.08 Výkopy. 

Veškerá vykopaná zemina bude odvezena na skládku zeminy určenou stavebním 

úřadem města Olomouce. Pro zpětný zásyp bude potřeba 380 m3, které se ze skládky zeminy 

opět přivezou. 

Základová spára bude předána za účasti technického dozoru. O předání se udělá zápis 

do stavebního deníku. 

 

 

3.5.2 Základová konstrukce 

 

Betonáž základové konstrukce může být provedena až po kontrole základové spáry 

technickým dozorem. Základová spára musí být vodorovná, začištěná a nesmí být podmáčená. 

Po sestavení bednění z vodovzdorné překližky a jeho kontrole stavbyvedoucím se začne 

betonovat. Beton C 20/25 [5] bude ukládán buď do připravených základových rýh, nebo do 

nachystaného bednění. Musí být ukládán tak, aby nedošlo k jeho rozmísení nebo jinému 

znehodnocení. Beton se ošetřuje kropením, vibrováním, případně zakrytím. Odbednění se 

provede po minimálně 3 dnech od započetí betonáže. Před betonáží podkladní desky z betonu 

C 20/25 [5] bude uložena její výztuž z Kari sítě 150 x 150 x 5 [6] na distančníky. Po nachystání 

a kontrole výztuže stavbyvedoucím se začne betonovat podkladní betonová deska mezi 

základovými pasy. Po 1 dnu od započetí betonáže podkladní vrstvy se může dále pokračovat 

s výstavbou. Pod izolační vrstvu na betonové základové konstrukci bude uložena uzemňovací 

soustava, která bude následně vyvedena min. 500 mm nad povrch budoucího terénu. 

Práce na základové konstrukci musí být přerušeny při silném dešti nebo větru, při 

porušení bednění nebo podepření bednění, při sesuvu stěny výkopu, nebo pokud teplota klesne 

pod 5 oC nebo vystoupá nad 30 oC. Zároveň nejnižší teplota ve dne i v noci nesmí klesnout pod 

0 oC [51]. 

 

 

3.5.3 Hrubá vrchní stavba 

 

Tři dny po betonáži podkladní desky může být natavena hydroizolační vrstva 

z asfaltových pásů Dekglass G200 S40 [9]. Po provedení zkoušek těsnosti a kontrole 
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technickým dozorem včetně zápisu do stavebního deníku se vytyčí obvodové zdivo dle 

projektové dokumentace. 

 

 

Varianta Porotherm [1]: 

 

Zakládání první vrstvy zdiva Porotherm [1] se začne od nejvyššího bodu na základové 

konstrukci, založení první vrstvy musí být vodorovné a umístěné přesně podle vytyčení. Vyzdí 

se obvodové zdivo. V místech napojení vnitřního nosného zdiva nebo příček musí být do každé 

druhé ložné spáry vložena plochá stěnová kotva. Nad otvory se umístí systémové překlady do 

maltového lože dle PD. Během zdění se neustále kontroluje svislost a vodorovnost zdiva a 

správné prostorové uspořádání zdiva. Po dokončení zdění budou uloženy prefabrikované 

stropní nosníky Porotherm POT [1] na které se uloží stropní vložky Porotherm Miako [1]. 

Stropní nosníky se podepřou montážními stojkami. Kolem stropu se sestaví ztracené bednění a 

výztuž věnce a po jejich kontrole se strop zalije betonem C 25/30 [5]. Po dostatečném vytuhnutí 

betonové směsi se pokračuje se zděním a s výstavbou v dalších podlažích. 

 

 

Varianta Velox [44]: 

 

Po vyznačení budoucího půdorysu stavby se začnou klást dílce ztraceného bednění 

Velox od rohu budovy. Bednící dílce se proti sobě spojují u paty pomocí jednostranných spon. 

Bednící dílce se naproti sobě musí překrývat minimálně o tloušťku stěny, optimální je začít 

s jednou deskou celou a jednou deskou poloviční. Bednící dílce se spolu zajistí na horní straně 

oboustrannými sponami. Osadí se vnitřní dílec další stěny, která se přibije a následně se stejným 

způsobem osadí i vnější dílec. Je důležité dbát na svislost a správné umístění dílcového bednění. 

Každé 2 m se osadí stěnová výztuha. Zároveň s osazováním bednících dílců obvodových stěn 

se osazují bednící dílce vnitřních stěn. Po sestavení první řady bednících dílců se sestava zalije 

betonem do výšky 400 mm. Obdobně se postupuje až po výšku stěny. V místech napojení stropu 

je potřeba vytáhnout vnější bednící dílce až po horní úroveň navrhovaného stropu a zajistit ji 

stropními sponami. Ostění oken a dveří se provede pomocí systémových dílců, které uzavřou 

stěnu ze tří stran. Před betonáží se horní ostění podepře. Prostory jsou tvořeny vloženou 

prostorovou výztuží. Před uložením stropních dílců Velox [44] je nutno zkontrolovat vyosení 

stěn. Stropní dílce podepřu roštem neseným montážními stojkami. Do takto nachystaného 
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bednění se uloží výztuž stropu, která se prováže s výztuží věnce a celá soustava se postupně 

zalévá betonovou směsí po vrstvách vysokých 500 mm. Betonová směs musí být dostatečně 

hutněna. Obdobně se pokračuje při betonáži dalších pater. 

 

 

3.5.4 Střecha 

 

Střecha bude provedena jako plochá jednoplášťová s odtokem vnitřním potrubím. 

Nosnou konstrukci střechy tvoří prefamonolitická stropní konstrukce. Na nosné konstrukci 

bude natavena parozábrana Bitalbit S [49]. Na parozábranu bude položena geotextílie Filtek 

300 [9] na které bude tepelně izolační vrstva, která bude zároveň plnit funkci spádovou. Tato 

vrstva bude tvořena spádovými klíny Polydek EPS 100 S [9]. Klíny budou mít spád 2 % a 

tloušťku 160 – 308 mm. Na klíny je z výroby nakašírovaná asfaltová hydroizolace Dekglass 

G200 S40 [9]. Vrchní hydroizolační vrstva bude tvořena natavenými asfaltovými 

hydroizolačními pásy Elastek 40 Special dekor s ochranným břidlicovým posypem [9]. 

Hydroizolace bude přitavena přes atiku. Atika bude oplechována pozinkovaným plechem 

tl. 0,6 mm. Přesahy hydroizolačních pásů musí být minimálně 100 mm. Prostupy střechou musí 

být řádně zaizolovány s minimálním přesahem 50 mm. Po dokončení hydroizolace se provedou 

zkoušky těsnosti a předá se investorovi za účasti technického dozoru, o čemž se udělá zápis do 

stavebního deníku.  

 

 

3.5.5 Dokončovací práce 

 

Osadí se okna, zárubně, parapety, provedou se obklady, omítky, malby, nátěry, podlahy, 

montáž dveří včetně kování, rozprostření ornice a výsadba trávníku. 
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3.6 Popis textových částí stavebně technologického projektu 

 

3.6.1 Technologický postup realizace obvodového pláště ze zdícího systému 

Porotherm 

 

Technologický postup realizace obvodového pláště ze zdícího systému Porotherm [1] 

je zaměřen na technické řešení obvodového pláště ze zdícího systému Porotherm [1]. 

V technologickém postupu jsou popsány požadavky na množství, dopravu, manipulaci, 

skladování stavebního materiálu a na materiál samotný. Jsou zde popsány pracovní podmínky 

na staveništi, složení pracovní čety, stroje a pracovní pomůcky. Dále technologický postup 

definuje časovou posloupnost prováděných prací, prováděné práce a výsledné konstrukce a 

kontrolu jakosti provedení. Technologický postup se také zabývá bezpečností a ochranou zdraví 

při práci a vlivem stavby na životní prostředí. 

 

 

3.6.2 Technologický postup realizace obvodového pláště ze systému 

ztraceného bednění Velox 

 

Technologický postup realizace obvodového pláště ze systému ztraceného bednění 

Velox [44] je zaměřen na technické řešení obvodového pláště ze systému ztraceného bednění 

Velox [44]. V technologickém postupu jsou popsány požadavky na množství, dopravu, 

manipulaci, skladování stavebního materiálu a na materiál samotný. Jsou zde popsány pracovní 

podmínky na staveništi, složení pracovní čety, stroje a pracovní pomůcky. Dále technologický 

postup definuje časovou posloupnost prováděných prací, prováděné práce, výsledné konstrukce 

a kontrolu jakosti provedení. Technologický postup se také zabývá bezpečností a ochranou 

zdraví při práci a vlivem stavby na životní prostředí. 
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3.6.3 Závěr – vyhodnocení řešení obvodového pláště s vazbou na rychlost 

výstavby 

 

V závěru stavebně technologického projektu se nachází vyhodnocení variantního řešení 

obvodového pláště s vazbou na rychlost výstavby. Nachází se zde posouzení obou variant a 

zdůvodnění výsledků porovnání. 

 

 

3.7 Popis grafických částí stavebně technologického projektu 

 

3.7.1 Harmonogram realizace obvodového pláště ze zdícího systému 

Porotherm 

 

V harmonogramu realizace obvodového pláště ze zdícího systému Porotherm [1] se 

nachází časová náročnost jednotlivých činností a jejich posloupnost při realizaci obvodového 

pláště ze zdícího systému Porotherm [1]. Tyto údaje jsou vsazeny do kalendářního roku tak, 

aby respektovaly pracovní týden a délku směn v pracovních dnech. Harmonogram bude dále 

sloužit jako  primární měřítko pro posouzení variantního řešení obvodového pláště s vazbou na 

rychlost výstavby. 

 

 

3.7.2 Harmonogram realizace obvodového pláště ze systému ztraceného 

bednění Velox 

 

V harmonogramu realizace obvodového pláště ze systému ztraceného bednění 

Velox [44] se nachází časová náročnost jednotlivých činností a jejich posloupnost při realizaci 

obvodového pláště ze systému ztraceného bednění Velox [44]. Tyto údaje jsou vsazeny do 

kalendářního roku tak, aby respektovaly pracovní týden a délku směn v pracovních dnech. 

Harmonogram bude dále sloužit jako  primární měřítko pro posouzení variantního řešení 

obvodového pláště s vazbou na rychlost výstavby. 
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4 Technologický postup realizace obvodového pláště ze 

zdícího systému Porotherm 

 

4.1 Předmět technologického postupu 

 

Technologický postup se zabývá řešením realizace obvodového pláště bytového domu. 

Obvodový plášť je navržen jako po celém obvodu nosná stěnová konstrukce ze zdícího systému 

Porotherm [1]. Konkrétně se zabývá řešením nosného obvodového zdiva včetně překladů nad 

otvory. 

 

 

4.2 Základní údaje 

 

Bytový dům se skládá z pěti nadzemních a jednoho podzemního podlaží. V přízemí se 

nachází nebytové prostory určené pro obchody. Ve zbývajících nadzemních podlažích se 

nachází bytové prostory. Suterén bude užíván jako sklepní nebo skladovací prostor. Výška 

celého objektu je 15,35 m od úrovně upraveného terénu. Tvar objektu je v půdorysu 

obdélníkový o rozměrech 18,00 x 14,98 m. Výška 1. NP bude 20 mm nad okolním terénem. 

Tato výška bude současně brána jako projektová nula (± 0,000 m).  

Bytový dům je kompletně navržen ve zděném systému Porotherm [1]. Svislé nosné 

konstrukce jsou navrženy z cihelných bloků Porotherm [1] tl. 365 mm a 175 mm. Vodorovné 

nosné konstrukce jsou stropy ze systému Porotherm [1] se ztužujícím věncem ve stejné úrovni. 

Stropy jsou navrženy prefamonolitické z nosníků Porotherm POT [1] a vložek Porotherm 

Miako [1], zalité betonovou směsí C 25/30 [5] a celkovou tloušťkou 250 mm. Spojení mezi 

jednotlivými podlažími bude zajištěna pomocí tříramenného železobetonového monolitického 

deskového schodiště (beton třídy C 25/30 [5], výztuž z oceli 10 505 (R) [6]) a výtahu LC OLJN 

450/1,0 [2]. Střešní konstrukce bude provedena jako plochá, jednoplášťová. Výplně vnějších 

otvorů jsou v suterénu plastové, ve zbytku budovy hliníkové. Vstupní hliníkové dveře do 

budovy a balkónové hliníkové dveře mají součinitel prostupu tepla Ud = 1,0 W/m2K. Plastová 

okna mají součinitel prostupu tepla Uw = 1,1 W/m2K. Hliníková okna mají součinitel prostupu 

tepla Uw = 0,84 W/m2K. Výplně vnitřních otvorů jsou hliníkové a dřevěné. 
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4.3 Pracovní podmínky 

 

Vnitrostaveništní komunikace s obratištěm je provedena ze zhutněného (Edef = 80 MPa) 

štěrku frakce 32/63 mm [22]. Tloušťka této vrstvy je 200 mm. Na staveništi se nachází sociální 

zařízení tvořené sanitární buňkou Contimade S19A [52] 6058 x 2435 mm. V buňce se nachází 

3 sedací záchody, 2 mušle, 3 umyvadla a 1 sprcha. Šatny pro pracovníky jsou tvořeny buňkou 

Contimade Standard 14C [52] 6058 x 5994 mm. Šatny jsou vybaveny uzamykatelnými 

skříňkami, lavicemi a stolem. Přívod elektrická energie bude zabezpečen napojením na místní 

síť přes rozvodnou skříň. Voda bude k dispozici pomocí napojení na veřejnou vodovodní síť. 

Napojení na kanalizaci nebude potřeba, protože buňky budou vybaveny zásobníkem na odpad, 

který bude pravidelně odvážen dodavatelem buněk. Pozemek je oplocen stávajícím oplocením. 

Stávající oplocení na severní straně bude muset být rozebráno a nahrazeno neprůhledným 

mobilním oplocením výšky 2 m dle výkresu zařízení staveniště. 

Práce na obvodovém nosném zdivu Porotherm [1] mohou být započaty až po dokončení 

základové konstrukce a hydroizolace proti zemní vlhkosti. Rovinatost, tuhost, tvrdost, únosnost 

a provedení základové konstrukce musí být zkontrolováno před započetím realizace 

hydroizolace. Před započetím realizace obvodového nosného zdiva musí být zkontrolováno 

provedení hydroizolace. Hydroizolace Dekglass G200 S40 [9] musí být vodotěsná, 

nepoškozená, musí mít řádné přesahy svařené k sobě a musí být čistá. Kontrolu a přejímku 

provedou stavbyvedoucí s technickým dozorem a výsledek zapíší do stavebního deníku. Před 

započetím výstavby obvodových nosných stěn musí být tyto stěny vytyčeny včetně otvorů a 

konstrukcí napojujících se na ně (vnitřní nosné stěny, příčky). 

 

Klimatické vlivy na provádění [1]: 

- Při silném dešti nebo větru musí být práce přerušeny  

- Za nepříznivých klimatických podmínek se musí již hotové konstrukce zakrýt, aby 

nenavlhaly 

- Při přímém slunečním záření se musí zdivo chránit 

- Pokud teplota klesne pod +5 oC musí být práce přerušeny (teplota vzduchu, malty a zdících 

prvků nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 oC) 
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4.4 Vstupní materiály 

 

Obvodové zdivo je navrženo z cihelných bloků Porotherm 36,5 Profi (247 x 365 x 249 

mm) [1] na maltu Porotherm Profi pro tenké spáry (1 mm) [1]. V 1. NP a 5. NP jsou v 

obvodovém zdivu navrženy také cihelné bloky Porotherm 17,5 Profi (250 x 175 x 249 mm) [1] 

na maltu Porotherm Profi pro tenké spáry [1]. 

Překlady nad otvory budou v obvodovém zdivu suterénu a ve zdivu tl. 175 mm 

provedeny ze sestav překladů Porotherm 7 [1]. Překlady jsou v obvodovém zdivu doplněny 

tepelnou izolací Isover EPS 70F  [8] tl. 30 nebo 80 mm kvůli zamezení tepelného mostu. Ostatní 

otvory jsou překryty překlady Porotherm Vario [1] doplněnými o tepelnou izolaci Isover EPS 

70F  [8] tl. 140 mm. 

 

 

4.4.1 Cihelné bloky Porotherm 36,5 Profi 

 

Parametry materiálu [1]: 

 

Rozměry:     247 x 365 x 249 mm 

Hmotnost:     18,3 kg/ks 

Spotřeba cihel:    16 ks/m2 

Spotřeba malty:    2,6 l/m2 

Kusů na paletě:    60 ks/pal 

 

   

Obr. č. 1 Porotherm 36,5 Profi [1] 
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Potřebné množství materiálu: 

 

Plocha zdí:     786,46 m2 

Počet cihel:     11501 ks 

Počet palet:     192 palet 

Hmotnost cihel:    210,47 t 

Objem malty:     1868,91 l 

 

 

Doplňkové cihly: 

 

Porotherm 36,5 ½ K Profi (poloviční koncová) [1]: 

 

Rozměry:     125 x 365 x 249 mm 

Hmotnost:     9,3 kg/ks 

Kusů na paletě:    120 ks/pal 

 

   

Obr. č. 2 Porotherm 36,5 ½ K Profi (poloviční koncová) [1] 

 

Potřebný počet cihel:    722 ks 

Potřebný počet palet:    7 palet 

Hmotnost cihel:    6,71 t 

Potřebný objem malty:   58,66 l 
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Porotherm 36,5 K Profi (koncová) [1]: 

 

Rozměry:     250 x 365 x 249 mm 

Hmotnost:     17,2 kg/ks 

Kusů na paletě:    60 ks/pal 

 

  

Obr. č. 3 Porotherm 36,5 K Profi (koncová) [1] 

 

Potřebný počet cihel:    722 ks 

Potřebný počet palet:    13 palet 

Hmotnost cihel:    12,42 t 

Potřebný objem malty:   117,33 l 

 

 

4.4.2 Cihelné bloky Porotherm 17,5 Profi 

 

Parametry materiálu [1]: 

 

Rozměry:     372 x 175 x 249 mm 

Hmotnost:     13,8 kg/ks 

Spotřeba cihel:    10,7 ks/m2 

Spotřeba malty:    1,3 l/m2 

Kusů na paletě:    84 ks/pal 
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Obr. č. 4 Porotherm 17,5 Profi [1] 

 

Potřebné množství materiálu: 

 

Plocha zdí:     39,02 m2 

Počet cihel:     418 ks 

Počet palet:     5 palet 

Hmotnost cihel:    5,77 t 

Objem malty:     50,73 l 

 

 

4.4.3 Překlady Porotherm 7 

 

Parametry materiálu [1]: 

 

Materiál:      

o Cihelné tvarovky UZ 238/70 

o Beton třídy C25/30 

o Výztuž Kari drát (W) BSt 500 A 

Rozměry:     70 x 238 x 1000 – 3500 mm 

Hmotnost:     cca 35 kg/m 

Spotřeba překladů:    

o Stěna tl. 365 mm:  4 překlady/otvor 

o Stěna tl. 175 mm:  2 překlady/otvor 

o Sestavy s překlady Vario: 1 překlad/otvor 
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Kusů v dodávce:    20 ks/balík 

 

   

Obr. č. 5 Překlad Porotherm 7 [1] 

 

 

Potřebné množství materiálu: 

 

Délka překladu [mm] Počet kusů [ks] 

1000 36 

1250 16 

1500 10 

1750 18 

2500 4 

2750 5 

3000 2 

3250 9 

3500 9 

Tab. č. 1 Počet překladů Porotherm 7 [1] 

 

Počet balíků:     6 balíků 

Hmotnost překladů:    6,76 t 

 

 

 

 



60 
 

4.4.4 Překlady Porotherm Vario 

 

Porotherm překlady Vario 100 až 175 [1]: 

 

Materiál:     Beton třídy C 25/30, výztuž BSt 500 M 

Rozměry:     125 x 238 x 1000 – 1500 mm 

Hmotnost:     max 61 kg/m 

Spotřeba překladů:    1 ks/otvor 

Kusů v dodávce:    4 ks/balík 

 

 

Obr. č. 6 Překlad Porotherm Vario 100 až 175 [1] 

 

 

Potřebné množství materiálu: 

 

Délka překladu [mm] Počet kusů [ks] 

1000 8 

1250 10 

1500 2 

Tab. č. 2 Počet překladů Porotherm Vario 100 až 175 [1] 

 

Počet balíků:     5 balíků 

Hmotnost překladů:    1,43 t 
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Porotherm překlady Vario 200 až 350 [1]: 

 

Materiál:     Beton třídy C 25/30, výztuž BSt 500 M 

Rozměry:     

o Bez výztuže:   70 x 238 x 2250 – 3500 mm 

o S výztuží:    cca 100 x 400 x 2000 – 3500 mm 

Hmotnost:     max 38 kg/m 

Spotřeba překladů:    1 ks/otvor 

Kusů v dodávce:    8 ks/balík 

 

Obr. č. 7 Překlad Porotherm Vario 200 až 350 [1] 

 

Potřebné množství materiálu: 

 

Délka překladu [mm] Počet kusů [ks] 

2250 4 

2500 5 

2750 2 

3000 9 

3500 9 

Tab. č. 3 Počet překladů Porotherm Vario 200 až 350 [1] 

 

Počet balíků:     4 balíky 

Hmotnost překladů:    3,25 t 
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Porotherm překlady Vario – tepelněizolační díly [1]: 

 

Materiál:     Samozhášivý EPS 200 S 

Rozměry:     

o Vnější:    240 x 240 x 990 – 3240 mm 

o Vnitřní (schránky):  170 x 130 x 750 – 3000 mm 

Spotřeba překladů:    1 ks/otvor 

Kusů v dodávce:    4 ks/balík 

 

 

Překlad 

Tepelněizolační díl [mm] 

Délka Vario 

L lR sR 

Vario 100 990 750 120 

Vario 125 1240 1000 120 

Vario 150 1490 1250 120 

Vario 225 2240 1850 195 

Vario 250 2490 2000 245 

Vario 275 2740 2250 245 

Vario 300 2990 2500 245 

Vario 350 3240 3000 120 

Tab. č. 4 Rozměry překladu Porotherm Vario – tepelněizolačního dílce [1] 

 

 

  

Obr. č. 8 Rozměry překladu Porotherm Vario – tepelněizolačního dílce [1] 
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Potřebné množství materiálu: 

 

Překlad Počet kusů [ks] 

Vario 100 8 

Vario 125 10 

Vario 150 2 

Vario 225 4 

Vario 250 5 

Vario 275 2 

Vario 300 9 

Vario 350 9 

Tab. č. 5 Počet překladů Porotherm Vario – tepelněizolačních dílců [1] 

 

Počet balíků:     13 balíků 

 

 

4.4.5 Tepelná izolace Isover EPS 70 F 

 

 

Obr. č. 9 Tepelná izolace Isover EPS 70 F [8] 

 

 

Isover EPS 70F tl. 30 mm [8]: 

 

Rozměr:     1000 x 500 x 30 mm 

Kusů v balíku:     16 ks/balík 
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Množství v balíku:    8 m2 

Deklarovaný tepelný odpor:   0,75 m2.K.W-1 

 

 

Isover EPS 70F tl. 80 mm [8]: 

 

Rozměr:     1000 x 500 x 80 mm 

Kusů v balíku:     6 ks/balík 

Množství v balíku:    3 m2 

Deklarovaný tepelný odpor:   2,05 m2.K.W-1 

 

 

Isover EPS 70F tl. 140 mm [8]: 

 

Rozměr:     1000 x 500 x 140 mm 

Kusů v balíku:     3 ks/balík 

Množství v balíku:    1,5 m2 

Deklarovaný tepelný odpor:   3,65 m2.K.W-1 

 

 

Potřebné množství materiálu: 

 

Isover EPS 70 F Množství [m2] 

30 mm 3,5 

80 mm 1,75 

140 mm 27,25 

Tab. č. 6 Množství tepelné izolace Isover EPS 70 F [8] 

 

Počet balíků: 

o tl. 30 mm    1 balík 

o tl. 80 mm    1 balík 

o tl. 140    19 balíků 
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4.4.6 Tepelná izolace Isover Styrodur 3035 CS 

 

 

Obr. č. 10 Tepelná izolace Isover Styrodur 3035 CS [8] 

 

 

Isover Styrodur 3035 CS 40 mm [8]: 

 

Rozměr:     1265 x 615 x 40 mm 

Kusů v balíku:     10 ks/balík 

Množství v balíku:    7,5 m2 

Deklarovaný tepelný odpor:   1,25 m2.K.W-1 

Pevnost v tlaku při 10% stlačení:  300 kPa 

 

 

Isover Styrodur 3035 CS 100 mm [8]: 

 

Rozměr:     1265 x 615 x 100 mm 

Kusů v balíku:     4 ks/balík 

Množství v balíku:    3 m2 

Deklarovaný tepelný odpor:   2,8 m2.K.W-1 

Pevnost v tlaku při 10% stlačení:  300 kPa 
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Isover Styrodur 3035 CS 120 mm [8]: 

 

Rozměr:     1265 x 615 x 120 mm 

Kusů v balíku:     4 ks/balík 

Množství v balíku:    3 m2 

Deklarovaný tepelný odpor:   3,3 m2.K.W-1 

Pevnost v tlaku při 10% stlačení:  300 kPa 

 

 

Potřebné množství materiálu: 

 

Isover Styrodur 3035 CS Množství [m2] 

40 mm 34 

100 mm 1,5 

120 mm 1,5 

Tab. č. 7 Množství tepelné izolace Isover EPS 70 F [8] 

 

Počet balíků: 

o tl. 40 mm    4 balíky 

o tl. 100 mm   1 balík 

o tl. 120    1 balík 

 

 

4.4.7 Zakládací malta Porotherm Profi AM 

 

 

Obr. č. 11 Zakládací malta Porotherm Profi AM [1] 
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Parametry materiálu [1]: 

 

Tloušťka ložné spáry:    až 40 mm 

Potřeba vody:     4 l / 25 kg suché směsi 

Vydatnost:     14 l / 25 kg suché směsi 

Doba zpracovatelnosti:   1 – 2 hod 

Množství v 1 pytli:    25 kg 

Pytlů na paletě:    48 ks 

 

 

Potřebné množství materiálu: 

 

Objem malty:     603 l 

Počet pytlů:     44 ks 

Počet palet:     1 ks 

 

 

4.4.8 Malta Porotherm Profi 

 

 

Obr. č. 12 Malta Porotherm Profi [1] 

 

Parametry materiálu [1]: 

 

Tloušťka ložné spáry:    1 mm 

Potřeba vody:     10 – 11 l / 25 kg suché směsi 

Vydatnost:     20 l / 25 kg suché směsi 
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Spotřeba:     7 l / 1 m3 zdiva 

Doba zpracovatelnosti:   4 hod (při teplotě 18 – 20 oC) 

Možnost korekce:    cca 5 min 

Množství v 1 pytli:    25 kg 

Pytlů na paletě:    48 ks 

 

 

Potřebné množství materiálu: 

 

Objem malty:     2097 l 

Počet pytlů:     105 ks 

Počet palet:     3 ks 

 

 

4.4.9 Malta Porotherm TM 

 

 

Obr. č. 13 Malta Porotherm TM [1] 

 

Parametry materiálu [1]: 

 

Tloušťka ložné spáry:    12 mm 

Potřeba vody:     17 – 19 l / 50 l suché směsi 

Vydatnost:     40 l / 40 l suché směsi 

Doba zpracovatelnosti:   cca 2 hod 

Množství v 1 pytli:    40 l (22,5 kg) 

Pytlů na paletě:    55 ks 
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Potřebné množství materiálu: 

 

Objem malty:     380 l 

Počet pytlů:     8 ks 

Počet palet:     1 ks 

 

 

4.5 Doprava 

 

Doprava stavebního materiálu na staveniště bude prováděna pomocí valníku 

s hydraulickou rukou Tatra T810 [53]. Maximální nosnost valníku s hydraulickou rukou Tatra 

T810 je 4500 kg [53]. Stavební materiál bude ukládán na předem stanovená místa takovým 

způsobem, aby nedošlo k jeho znehodnocení, viz kapitola 4.7 Skladování. Přeprava materiálu 

bude prováděna v originálním balení od výrobce. Toto balení zaručuje, že během dopravy ani 

skladování nedojde ke znehodnocení materiálu. Dodávky materiálu kontroluje a přebírá 

stavbyvedoucí, který kontroluje množství, jakost a nepoškozenost materiálu. 

 

 

Obr. č. 14 Valník Tatra T810 [53] 
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Parametry dodávky jednotlivých materiálů: 

 

Porotherm 36,5 Profi [1]: Dodávány zafóliované na vratných paletách 

rozměrů 1180 x 1000 mm maximálně po 60 ks. 

Hmotnost jedné palety je 1130 kg. 

 

Porotherm 36,5 ½ K Profi [1]: Dodávány zafóliované na vratných paletách 

rozměrů 1180 x 1000 mm maximálně po 120 ks. 

Hmotnost jedné palety je 1150 kg. 

 

Porotherm 36,5 K Profi [1]: Dodávány zafóliované na vratných paletách 

rozměrů 1180 x 1000 mm maximálně po 60 ks. 

Hmotnost jedné palety je 1065 kg. 

 

Překlad Porotherm 7 [1]: Dodávány na nevratných dřevěných hranolech 

rozměrů 75 x 75 x 960 mm maximálně po 20 ks, 

sepnuté paletovací páskou. 

 

Překlad Porotherm Vario [1]: Dodávány na nevratných dřevěných prokladech 

po 4 ks (překlady délky 1000 – 1750 mm) nebo 

po 8 ks (překlady délky 2000 – 3500 mm), sepnuté 

paletovací páskou. Tepelněizolační díly Vario se 

dodávají jednotlivě zafóliované a stažené 

ovinovací fólií po 4 ks. 

 

Tepelná izolace Isover EPS 70 F [8]: Dodávána v balících o rozměrech 1000 x 500 mm, 

max. výšky 500 mm, zabalených v PE folii. 

 

TI Isover Styrodur 3035 CS [8]: Dodávána v balících o rozměrech 1265 x 615 mm, 

max. výšky 500 mm, zabalených v PE folii. 

 

Zakládací malta Porotherm Profi AM [1]: Dodávána v papírových pytlích o hmotnosti 25 kg, 

zafóliovaná na vratných EUR paletách 

o rozměrech 1200 x 800 mm. Na jedné paletě je 
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dopravováno maximálně 48 pytlů a její hmotnost 

je 1230 kg. 

 

Malta Porotherm Profi [1]: Dodávána v papírových pytlích o hmotnosti 25 kg, 

zafóliovaná na vratných EUR paletách 

o rozměrech 1200 x 800 mm. Na jedné paletě je 

dopravováno maximálně 48 pytlů a její hmotnost 

je 1230 kg. 

 

Malta Porotherm TM [1]: Dodávána v papírových pytlích o objemu 40 l 

a hmotnosti 22,5 kg, zafóliovaná na vratných EUR 

paletách o rozměrech 1200 x 800 mm. Na jedné 

paletě je dopravováno maximálně 55 pytlů a její 

hmotnost je 1155 kg. 

 

 

4.6 Manipulace 

 

Manipulace se stavebním materiálem na staveništi z místa skládky na místo určení bude 

prováděna stavebním výtahem NOV 1030 [24] a věžovým jeřábem Liebherr 63K [25]. 

 

 

Technické údaje stavebního výtahu NOV 1030 [24]: 

 

Nosnost: 1000 kg 

Rychlost: 40 m/min 

Max. výška zdvihu: 100 m 

Vnitřní rozměry klece: 1,3 x 3,0 x 2,7 m 

Výkon el. motorů: 2 x 7,5 kW 

Rozměry: viz obr. č. 15 
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Obr. č. 15 Stavební výtah NOV 1030 [24] 

 

 

Technické údaje věžového jeřábu Liebherr 63K [25]: 

 

Nosnost:     3050 – 2500 kg 

Vyložení:     30 m 

Výška:      23,1 m 

Půdorysné rozměry:    4,2 x 4,4 m 

Minimální vzdálenost dosahu:  3,3 m 
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Obr. č. 16 Technické údaje věžového jeřábu Liebherr 63K [25] 

 

 

4.7 Skladování 

 

Materiál bude na staveništi skladován na zpevněných plochách ve stavu, v jakém bude 

dovezen tak, aby nedošlo k jeho porušení nebo jinému znehodnocení. Umístění jednotlivých 

skladů a skládek bude na staveništi zřízeno dle výkresu Zařízení staveniště. Palety s materiálem 

budou skladovány jen v jedné vrstvě nebo maximálně do výšky 2 m [38]. 
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Balíky materiálu, které budou rozdělány a nebudou již chráněny před povětrnostními 

vlivy PE fólií, budou zakryty nepromokavými plachtami nebo umístěny do krytých skladů. Jako 

kryté sklady budou použity mobilní kontejnery Contimade 24A [52] 6058 x 2435 mm. 

Skladování pytlů s maltou musí být max. do výšky 1,5 m, v suchu, na dřevěném roštu, 

v uzavřeném balení po dobu maximálně 9 měsíců od data výroby uvedeném na obalu [1]. 

Izolační desky Isover EPS 70F a Isover Styrodur 3035 CS [8] a izolační dílce Porotherm Vario 

[1] nesmí být skladovány dlouhodobě na přímém slunci. 

 

 

4.8 Stroje a pracovní pomůcky 

 

Těžké mechanizační prostředky: 

- stavební výtah NOV 1030 [24] 

- stavební věžový jeřáb Liebherr 63K [25] 

- stavební míchačka kontinuální m-tec D20 [54] 

o míchací výkon:   20 l/min 

o motor:    2,2 kW 

o hmotnost:    90 kg 

o rozměry:    1700 x 700 x 1000 mm 

 

 

Obr. č. 17 Stavební míchačka kontinuální m-tec D20 [54] 

 

Pomocné mechanizační prostředky: 

- paletovací vozík 

- kolečka 
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Zednické pomůcky a nářadí: 

- ruční řetězová pila 

- míchadla 

- zednická lžíce 

- vědro na maltu 

- vodováha 80 a 200 cm 

- hadicová vodováha 

- zednická lať 200 cm 

- skládací metr 

- nanášecí válec pro přesné maltování 

- vyrovnávací souprava Wienerberger [1] 

- gumová palice 

- pásmo 

- zednická šňůra 

- zednická naběračka 

- zednické kladívko 

- hladítko 

- kýbl 

- nivelační přístroj Topcon DL-500 [46] 

- pracovní rukavice 

- helma 

- pracovní oděv 

- pracovní obuv 

 

 

4.9 Složení pracovní čet 

 

Mistr (1x): 

- kontrola zdících prací 

- kontrola dodržování technologií a technické kázně 

- přebírání pracoviště a předávání stavbyvedoucímu 

- rozdělování práce ostatním pracovníkům 
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Zedník (2x): 

- provádění zdění 

- kontrolování modulu 

- rozdělování a kontrola práce pomocníků 

 

Pomocník (2x): 

- příprava a distribuce malty 

- pomocné práce dle požadavků zedníků nebo mistra 

 

 

4.10 Pracovní postup 

 

4.10.1 Založení první vrstvy cihelných bloků 

 

První vrstva cihel Porotherm 36,5 Profi [1] bude položena na hotovou a zkontrolovanou 

hydroizolaci Dekglass G200 S40 [9] položenou na základovou konstrukci. V místech vyzdívání 

stěn se základová konstrukce výškově zaměří nivelačním přístrojem Topcon DL-500 [46] a latí 

a určí se nejvyšší bod, ze kterého se začne vyzdívat první vrstva. 

Od nejvyššího bodu základové konstrukce se začne souvisle klást a vodorovně 

urovnávat zakládací malta Porotherm Profi AM [1] v tloušťce min. 10 mm a max. 40 mm. Je 

třeba dbát na správnou konzistenci malty [1]. Vodorovnost a šířka (stejná jako budoucí tloušťka 

zdiva = 365 mm) zakládací malty bude zajištěna vyrovnávací soupravou Wienerberger [1], 

nivelačním přístrojem a latí. 

 

  

Obr. č. 18 Urovnávání zakládací malty Porotherm Profi AM [1] 
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Do takto nachystané zakládací malty bude uložena první vrstva cihel. Pokud by již 

konzistence zakládací malty byla příliš tuhá, nanese se na ni vrstva tenkovrstvé malty 

Porotherm Profi o tloušťce 1 mm. Ukládání první vrstvy cihel se zahájí uložením cihel 

rohových, které musí být dokonale vodorovné a ve správném směru, což při jejich ukládání 

kontroluje stavbyvedoucí. Mezi takto uloženými rohovými cihlami se z jejich vnější strany 

napne zednická šňůra, podle níže se budou zbývající cihelné bloky ukládat. Cihly se ukládají 

na pero a drážku tak, že se jedna jejich strana opře o cihlu již uloženou a po drážkách se spustí 

opatrně do malty. Cihly nesmí být do malty příliš vtlačeny. Při ukládání se neustále kontroluje 

poloha cihel pomocí natažené zednické šňůry a vodováhy. Pokud by došlo k vychýlení cihly, 

musí být uložení upraveno pomocí gumové palice nebo zopakováno. Výškový rozdíl mezi 

jednotlivými cihlami nesmí přesahovat 1 mm, aby bylo možné jej vyrovnat pomocí tenké vrstvy 

malty. Svislé spáry spojené na pero a drážku se nemaltují vyjma vazby v rohu (viz obr. č. 20).  

 

  

Obr. č. 19 Ukládání a urovnání první vrstvy cihel Porotherm 36,5 Profi [1] 

 

 

Obr. č. 20 Vazba rohů a koutů cihel Porotherm 36,5 Profi [1] 



78 
 

4.10.2 Zdění dalších vrstev cihelných bloků 

 

Zdění dalších vrstev cihelných bloků bude probíhat obdobně jako zdění první vrstvy 

s tím rozdílem, že místo zakládací malty bude použita malta pro tenké spáry Porotherm Profi 

[1], která bude nanesena pomocí nanášecího válce na horní stranu již uložených cihel. V případě 

vysoké teploty a suchého vzduchu je potřeba cihly těsně před zděním navlhčit, aby se zabránilo 

odsátí vody z malty.  

 

  

Obr. č. 21 Nanášení malty Porotherm Profi pomocí nanášecího válce [1] 

 

Zdění bude po nanesení malty opět započato uložením rohových cihel, přičemž se musí 

dodržovat správná vazbu rohů a koutů. Pokud bude dodržena správnou vazbu rohů a koutů, 

bude zajištěno převazování cihel o ½ (125 mm). Ve výjimečných případech je možno převázat 

cihly jen o 0,4 násobek výšky tvárnice nebo minimálně o 40 mm. Po uložení rohových cihel se 

postupuje stejně jako při zdění první vrstvy cihel. Při ukládání cihel do malty se s cihlami nesmí 

posouvat, aby nedošlo k setření tenké vrstvy malty. Protože se při zdění postupuje od obou rohů 

směrem doprostřed, je možné, že bude potřeba upravit délku poslední cihly na požadovaný 

rozměr. Tato úprava musí být provedena ruční elektrickou pilou, nikoliv sekyrou nebo 

kladivem. Během zdění se musí v místech napojení vnitřních nosných stěn a příček do ložných 

spár vkládat speciální nerezové ploché stěnové kotvy. Tyto kotvy se vkládají po dvou do každé 

druhé ložné spáry, pokud bude napojována vnitřní nosná stěna. Pokud bude napojována příčka, 

postačí vložit do každé druhé ložné spáry pouze jedna kotva. Pod ocelovými kotvami je nutno 

pilníkem vybrousit otvor, aby kotvy neovlivňovaly tloušťku ložné spáry. 
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Obr. č. 22 Speciální nerezová plochá stěnová kotva [1] 

 

Během zdění je nutno neustále kontrolovat modul 250 mm, vodorovnost, svislost a 

převazování zdiva. Modul 250 mm lze kontrolovat pomocí latě vysoké podle konstrukční výšky 

budovy (3000 mm) s vyznačenou stupnicí po 250 mm. Vodorovnost bude kontrolována 

vodováhou. Svislost bude kontrolována vodováhou nebo olovnicí. Převazování zdiva bude 

kontrolováno metrem. 

 Tímto způsobem bude zdění pokračovat až do výšky nadpraží otvorů (2500 mm), které 

jsou předem vytyčeny. Pouze v místech ostění otvorů budou použity ukončovací cihly 

Porotherm 36,5 ½ K Profi [1] a Porotherm 36,5 K Profi [1]. 

 

 

4.10.3 Parapety a ostění otvorů 

 

V místech parapetů a ostění otvorů budou použity ukončovací cihly Porotherm 36,5 ½ 

K Profi [1] a Porotherm 36,5 K Profi [1] z důvodů přerušení tepelného mostu.  

 

  

Obr. č. 23 Ukončovací cihly Porotherm 36,5 K Profi a Porotherm 36,5 ½ K Profi [1] 
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Ukončovací cihly mají při povrchu tvořícím ve zdivu líc ostění a parapetu dva velké 

otvory. Tyto otvory jsou kryté obvodovými přepážkami, takže cihly jsou hladké, bez per a 

drážek. Zdění ostění proběhne stejně jako zdění ostatního zdiva. Zdění parapetů se provede tak, 

že se do maltového lože Porotherm TM [1] budou klást koncové cihly Porotherm 36,5 ½ K Profi 

[1] hladkou stranou nahoru. Na boční plochy koncových cihel se před uložením do maltového 

lože nanese tenkovrstvá malta. Koncové cihly se musí klást tak, aby na sebe přepážky po 

vyklepnutí plynule navazovaly. Zdění ostění a parapetů se musí provést pečlivě, aby bylo 

dosaženo optimálního výsledku. 

 

   

Obr. č. 24 Zdění parapetu koncovými cihlami Porotherm 36,5 ½ K Profi [1] 

 

Po vyzdění ostění a parapetu se jedna z přepážek opatrně vyklepne po celém obvodu 

otvoru (mimo nadpraží, kde budou uloženy překlady) a vloží se do něj tepelná izolace 

z extrudovaného polystyrenu Isover Styrodu 3035 CS [8] tloušťky 40 mm a šířky 90 mm. 

Tepelnou izolaci stačí do drážky pouze zamáčknout, pokud by však vypadávala, tak musí být 

přilepena tmelem. V místě drážky s tepelnou izolací se později osadí okna nebo dveře a ve 

skladbě překladů se umístí tepelná izolace tak, aby navazovala na izolaci v parapetu a ostěních. 

Rám dveří nebo oken musí přesahovat přes izolaci min. o 40 mm [1]. Rámy se budou osazovat 

plechovými příchytkami do cihelné části. 

 

   

Obr. č. 25 Vyklepávání přepážek a následné vsunutí tepelné izolace [1] 
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4.10.4 Překlady 

 

Překlady budou provedeny po vyzdění obvodového pláště do úrovně nadpraží otvorů 

(2500 mm). Překlady Porotherm 7 [1] se budou ukládat do maltového lože malty Porotherm 

TM [1] tloušťky 12 mm. Uložení překladu Porotherm 7 závisí na světlosti otvoru [1]: 

- Uložení 125 mm:     světlost otvoru 1000 – 1750 mm 

- Uložení 200 mm:     světlost otvoru 2000 – 2250 mm 

- Uložení 250 mm:     světlost otvoru 2500 – 3500 mm 

 

Jednotlivé sestavy překladů Porotherm 7 se sestaví na podlaze, svážou se rádlovacím 

drátem, který je dostatečně únosný a pomocí jeřábu Liebherr 63K [25] se uloží do nachystaného 

maltového lože. Při ukládání se musí dbát na přesnost a vodorovnost uložení, je vhodné použít 

dřevěné klínky. Při sestavování jednotlivých skladeb překladů se musí dbát na to, aby byly 

překlady uloženy rovnou stranou a nápisem „DOLNÍ STRANA“ dolů a aby byla tepelná izolace 

Isover EPS 70F [8] vložena ve stejném místě jako je zateplená drážka v ostění a parapetu. 

Překlady se osazují vždy betonovým jádrem směrem dovnitř stěny. Po osazení všech překladů 

následuje dozdění vrstvy zdiva do výšky 2750 mm. Po vyzdění celého patra do této výšky bude 

realizována stropní konstrukce. 

 

  

Obr. č. 26 Skladby překladů Porotherm 7 ve stěnách tl. 175 mm a 365 mm [1] 

 

Realizace překladů Porotherm Vario [1] se zabudovanými žaluziemi započne osazením 

tepelněizolačních dílců na zdivo nad otvor. Tepelněizolační dílec musí být osazen tak, aby 

barevná plocha jeho bočnic s označením délky překladu lícovala s cihlami. Následně se do 

cementového lože 10 mm uloží nosný překlad Vario [1] pomocí jeřábu Liebherr 63K [25]. Při 

ukládání se musí dbát na přesnost a vodorovnost uložení, je vhodné použít dřevěné klínky. 
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Překlad Vario [1] se uloží cihelným povrchem do vnitřního líce stěny a zalícuje se s ním. 

Uložení překladu Porotherm Vario [1] závisí na světlosti otvoru [1]: 

- Uložení 125 mm:     světlost otvoru 1000 – 1750 mm 

- Uložení 200 mm:     světlost otvoru 2000 – 2250 mm 

- Uložení 250 mm:     světlost otvoru 2500 – 3500 mm 

 

 

Obr. č. 27 Překlad Porotherm Vario s vloženou žaluzií [1] 

 

Mezi takto uložený tepelněizolační díl a překlad se vloží tepelná izolace Isover EPS 70 

F [8] tloušťky 140 mm. Po osazení této sestavy překladu se provede zespodu dočasné montážní 

podepření v celé délce překladu s alespoň dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma 

podporami po krajích otvoru. Toto montážní podepření musí zajistit celou sestavu překladu 

proti vybočení nebo překlopení. Zajištění izolačního dílce a všech jeho prvků proti vybočení 

bude provedeno pomocí truhlářské svorky, stojek, prken a latí. Následuje dozdění v úrovní 2500 

– 2750 mm. Dozdění se provede tak, aby na překlad Vario [1] navazovala koncová cihla 

s vloženou tepelnou izolací. Následně se provede osazení stropních nosníků do maltového lože 

10 mm podle montážního návodu Porotherm [1] s tím rozdílem, že pod nosníky nesmí být 

v místech překladů Vario [1] umístěn asfaltový pás. Při kolizi nosníků s výztuží překladů je 

povoleno tuto výztuž přestřihnout a ohnout, nesmí se však vystřihnout. Po osazení všech 

stropních nosníků se symetricky osadí nad překlady Vario [1] místo věncovek překlady 

Porotherm 7 [1]. Překlady budou uloženy do maltového lože 10 mm na délku uložení 125 mm 

(200, 250 mm), dle jejich délky a budou delší o 250 mm než překlady Vario [1]. Překlady nesmí 
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zatěžovat tepelněizolační díl a musí mezi nimi vzniknout spára vysoká cca 10 mm. Tato spára 

se před betonáží stropů a překladů zapěnuje PUR pěnou. Pěna nesmí svojí rozpínavostí 

prohnout tepelněizolační díl. Na vnitřní straně překladu Porotherm 7 se přiloží tepelná izolace 

Isover EPS 70 F [8]. U překladů Vario [1] délky 3500 mm se tepelněizolační díl na obou 

koncích přizdí zkrácenou poloviční cihlou, tak aby tyto cihly lícovaly s konci překladu Vario 

[1]. Na tyto zkrácené poloviční cihly se do vnějšího líce osadí Porotherm překlad 7 délky 

3500 mm [1]. Po uložení všech překladů, vyskládání všech věncovek, vyvázání výztuže věnců, 

kompletním nachystání stropní konstrukce k betonáži a zajištění izolačního dílce a všech jeho 

prvků proti vybočení může započít betonáž stropů včetně betonáže překladů. Betonáž těchto 

prvků musí proběhnout najednou. Betonáž bude provedena z betonu C 25/30 [5]. Montážní 

podpěry lze odstranit až po dosažení normové pevnosti betonu, což nastane po 28 dnech od 

začátku betonáže. 

Detail řešení nadpraží viz výkres č. 2.12 Detail D1 – nadpraží. 

 

 

4.11 Jakost a kontrola kvality 

 

Veškeré kontroly a přejímky provede stavbyvedoucí s technickým dozorem a výsledky 

řádně zapíše do stavebního deníku. 

 

Kontrola hydroizolace: 

- celistvost 

- úplnost provedení 

- těsnost 

- přesahy pásů 

- shoda materiálu dle PD 

 

Kontrola maltové směsi: 

- shoda materiálu dle PD 

- konzistence 

- tloušťka 

- zkouška vzorku 
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Kontrola zdiva: 

- první vrstva zdiva 

o prostorové umístění dle PD 

o pravoúhlost 

o vodorovnost 

- shoda materiálu dle PD 

- rovinatost 

o v délce 1 m max. odchylka 10 mm 

o v délce 10 m max. odchylka 50 mm 

- svislost 

o ve výšce 1 podlaží max. odchylka 20 mm 

o ve výšce celé budovy max. odchylka 50 mm 

- spáry – tloušťka, dostatečné množství malty 

- umístění otvorů dle PD 

- prostorové umístění dle PD 

- pravoúhlost a rovnoběžnost 

- vazba 

 

Překlady: 

- osazení, délka uložení 

- výztuž 

o čistota 

o celistvost 

o třída, typ, profil 

o krytí výztuže 

o velikost koroze 

- skladby dle PD 

- bednění 

o rozměry a tvar 

o podpěrné konstrukce, únosnost, stabilita 

o čistota 

o těsnost 

o množství odbedňovacího prostředku 

o dodržení doby pro odbednění 
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- beton 

o třída betonu 

o rychlost čerpání 

o dostatečné hutnění 

o neporušenost výztuže 

o ukládání 

 

 

4.12 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

Staveniště bude oploceno a označeno na viditelných místech „Zákaz vstupu na 

staveniště nepovolaným osobám“. Všichni pracovníci musí být řádně proškolení zodpovědnou 

osobou. O proškolení musí být vedena evidence a záznam. Při výstavbě bytového domu musí 

být postupováno v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [36], se 

zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

[37], nařízením vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích [38] a nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah 

a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 

a dezinfekčních prostředků [39]. Dále je třeba dodržovat nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým 

se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 

kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu [40], nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci [41] a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., 

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí [42]. 

 

 

4.13 Závěr 

 

Technologický postup realizace obvodového pláště ze zdícího systému Porotherm [1] 

je zaměřen na technické řešení obvodového pláště ze zdícího systému Porotherm [1]. V 

technologickém postupu jsou popsány požadavky na množství, dopravu, manipulaci, 

skladování stavebního materiálu a na materiál samotný. Jsou zde popsány pracovní podmínky 
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na staveništi, složení pracovní čety, stroje a pracovní pomůcky. Dále technologický postup 

definuje časovou posloupnost prováděných prací, prováděné práce a výsledné konstrukce a 

kontrolu jakosti provedení. Technologický postup se také zabývá bezpečností a ochranou zdraví 

při práci a vlivem stavby na životní prostředí. 
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5 Technologický postup realizace obvodového pláště ze 

systému ztraceného bednění Velox 

 

5.1 Předmět technologického postupu 

 

Technologický postup se zabývá řešením realizace obvodového pláště bytového domu. 

Obvodový plášť je navržen jako po celém obvodu nosná stěnová konstrukce ze systému 

ztraceného bednění Velox [44]. Konkrétně se zabývá řešením nosného obvodového zdiva 

včetně překladů nad otvory. 

 

 

5.2 Základní údaje 

 

Bytový dům se skládá z pěti nadzemních a jednoho podzemního podlaží. V přízemí se 

nachází nebytové prostory určené pro obchody. Ve zbývajících nadzemních podlažích se 

nachází bytové prostory. Suterén bude užíván jako sklepní nebo skladovací prostor. Výška 

celého objektu je 15,35 m od úrovně upraveného terénu. Tvar objektu je v půdorysu 

obdélníkový o rozměrech 18,00 x 14,98 m. Výška 1. NP bude 20 mm nad okolním terénem. 

Tato výška bude současně brána jako projektová nula (± 0,000 m).  

Bytový dům je navržen v systému ztraceného bednění Velox [44] se stropními prvky ze 

systému Porotherm [1]. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy ze stěnového systému 

ztraceného bednění Velox [44] tl. 420 mm a 390 mm. Vodorovné nosné konstrukce jsou stropy 

ze systému Porotherm [1] se ztužujícím věncem ve stejné úrovni. Stropy jsou navrženy 

prefamonolitické z nosníků Porotherm POT [1] a vložek Porotherm Miako [1], zalité betonovou 

směsí C 25/30 [5] a celkovou tloušťkou 250 mm. Spojení mezi jednotlivými podlažími bude 

zajištěna pomocí tříramenného železobetonového monolitického deskového schodiště (beton 

třídy C 25/30 [5], výztuž z oceli 10 505 (R) [6]) a výtahu LC OLJN 450/1,0 [2]. Střešní 

konstrukce bude provedena jako plochá, jednoplášťová. Výplně vnějších otvorů jsou v suterénu 

plastové, ve zbytku budovy hliníkové. Vstupní hliníkové dveře do budovy a balkónové 

hliníkové dveře mají součinitel prostupu tepla Ud = 1,0 W/m2K. Plastová okna mají součinitel 

prostupu tepla Uw = 1,1 W/m2K. Hliníková okna mají součinitel prostupu tepla Uw = 0,84 

W/m2K. Výplně vnitřních otvorů jsou hliníkové a dřevěné. 



90 
 

5.3 Pracovní podmínky 

 

Vnitrostaveništní komunikace s obratištěm je provedena ze zhutněného (Edef = 80 MPa) 

štěrku frakce 32/63 mm [22]. Tloušťka této vrstvy je 200 mm. Na staveništi se nachází sociální 

zařízení tvořené sanitární buňkou Contimade S19A [52] 6058 x 2435 mm. V buňce se nachází 

3 sedací záchody, 2 mušle, 3 umyvadla a 1 sprcha. Šatny pro pracovníky jsou tvořeny buňkou 

Contimade Standard 14C [52] 6058 x 5994 mm. Šatny jsou vybaveny uzamykatelnými 

skříňkami, lavicemi a stolem. Přívod elektrická energie bude zabezpečen napojením na místní 

síť přes rozvodnou skříň. Voda bude k dispozici pomocí napojení na veřejnou vodovodní síť. 

Napojení na kanalizaci nebude potřeba, protože buňky budou vybaveny zásobníkem na odpad, 

který bude pravidelně odvážen dodavatelem buněk. Pozemek je oplocen stávajícím oplocením. 

Stávající oplocení na severní straně bude muset být rozebráno a nahrazeno neprůhledným 

mobilním oplocením výšky 2 m dle výkresu zařízení staveniště. 

Práce na obvodových nosných stěnách Velox [44] mohou být započaty až po dokončení 

základové konstrukce a hydroizolace proti zemní vlhkosti. Rovinatost, tuhost, tvrdost, únosnost 

a provedení základové konstrukce musí být zkontrolováno před započetím realizace 

hydroizolace. Před započetím realizace obvodového nosného zdiva musí být zkontrolováno 

provedení hydroizolace. Hydroizolace Dekglass G200 S40 [9] musí být vodotěsná, 

nepoškozená, musí mít řádné přesahy svařené k sobě a musí být čistá. Kontrolu a přejímku 

provedou stavbyvedoucí s technickým dozorem a výsledek zapíší do stavebního deníku. Před 

započetím výstavby obvodových nosných stěn musí být tyto stěny vytyčeny včetně otvorů a 

konstrukcí napojujících se na ně (vnitřní nosné stěny, příčky).  

 

Klimatické vlivy na provádění [51]: 

- Při silném dešti nebo větru musí být práce přerušeny  

- Za nepříznivých klimatických podmínek se musí již hotové konstrukce zakrýt, aby 

nenavlhaly 

- Betonářské práce mohou být prováděny pouze při teplotě +5 oC a vyšší 

- Při porušení bednění nebo jeho podepření musí být práce přerušeny 
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5.4 Vstupní materiály 

 

Obvodové zdivo je navrženo ze systému ztraceného bednění Velox [44] ze 

štěpkocementových desek, tepelné izolace z EPS a nosného železobetonového jádra. Na budově 

bytového domu se jedná o skladbu stěn Velox XL 42 (tl. stěny 420 mm), U = 0,16 W/m2K [44]. 

V 1. NP (u vstupů do budovy) a 5. NP (severní strana bytového domu) je v obvodovém plášti 

navržena stejná skladba stěny, ale betonové jádro bude mít pouze 120 mm, takže výsledná 

tloušťka stěny bude 390 mm, U = 0,16 W/m2K. V suterénu budou provedeny obvodové stěny 

Velox LL 22 tloušťky 220 mm (skladba – Velox WSD 35 mm, betonové jádro C 20/25 150 mm, 

Velox WSD 35 mm). 

Překlady nad otvory budou v obvodových stěnách suterénu a ve zdivu tl. 390 mm 

provedeny z okrajových pruhů Velox WS tl. 50 mm a prostorových nosníků Velox [44]. Ostatní 

otvory jsou překryty roletovými schránkami Velox a prostorovými nosníky [44]. 

 

 

Obr. č. 28 Skladba stěny Velox XL 42 – deska Velox WS EPS 235 mm, betonové 

jádro C 20/25 150 mm, deska Velox WSD 35mm [44] 

 

 

5.4.1 Desky Velox WS-EPS 235 mm 

 

Parametry materiálu [44]: 

 

Konstrukce: 

o štěpkocementová deska Velox WS o tl. 35 mm 

o EPS deska o tl. 200 mm 

Rozměry dílce:     2000 x 500 mm 

Průměrná hmotnost:     30 kg/m2 
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Obr. č. 29 Deska Velox WS EPS [44] 

 

Potřebné množství materiálu: 

 

Plocha zdí (1.NP – 5.NP směrem ven, mimo rohů): 560,61 m2 

Počet dílců:      561 ks 

Hmotnost dílců:     16,83 t 

 

 

5.4.2 Desky Velox WSD 35mm 

 

Parametry materiálu [44]: 

 

Konstrukce:      štěpkocement. deska Velox WS tl. 35 mm 

Rozměry dílce:     2000 x 500 mm 

Průměrná hmotnost:     25 kg/m2 

 

 

Obr. č. 30 Deska Velox WSD [44] 
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Potřebné množství materiálu: 

 

Plocha zdí (suterén, 1.NP – 5.NP směrem dovnitř): 1040,87 m2 

Počet dílců:      1041 ks 

Hmotnost dílců:     26,03 t 

 

 

5.4.3 Desky Velox WS-EPS Z 235 mm (rohové desky) 

 

Parametry materiálu [44]: 

 

Konstrukce: 

o štěpkocementová deska Velox WS o tl. 35 mm 

o EPS deska o tl. 200 mm 

Rozměry dílce:     2000 x 500 mm 

Průměrná hmotnost:     30 kg/m2 

 

 

Obr. č. 31 Desky Velox WS-EPS Z [44] 

 

Potřebné množství materiálu: 

 

Délka rohů (1.NP – 5.NP směrem ven):  62 m 

Počet dílců:      124 ks 

Hmotnost dílců:     3,72 t 
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5.4.4 Okrajové pruhy s izolací Velox 

 

Parametry materiálu [44]: 

 

Konstrukce: 

o štěpkocementová deska Velox WS o tl. 50 mm 

o EPS tepelná izolace tl. 100 mm a šířky 150 mm 

Rozměry dílce:     2000 x 350 mm 

Průměrná hmotnost:     12,5 kg/m2 

 

 

Obr. č. 32 Okrajové pruhy s izolací Velox [44] 

 

Potřebné množství materiálu: 

 

Délka ostění celkem (stěny tl. 420 mm):  260,86 m 

Počet dílců:      131 ks 

Hmotnost dílců:     1,15 t 

 

 

5.4.5 Okrajové pruhy Velox 

 

Parametry materiálu [44]: 

 

Konstrukce:      štěpkocement. deska Velox WS tl. 50 mm 

Rozměry dílce:     2000 x 350 / 320 / 150 mm 
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Průměrná hmotnost 350 / 320 / 150:   12 / 12 / 6 kg/m2  

 

 

Obr. č. 33 Okrajové pruhy Velox [44] 

 

Potřebné množství materiálu: 

 

Okrajové pruhy Velox 2000 x 350 mm: 

 

Délka nadpraží celkem (stěny tl. 420 mm):  14,64 m 

Počet dílců:      8 ks 

Hmotnost dílců:     67 kg 

 

 

Okrajové pruhy Velox 2000 x 320 mm: 

 

Délka ostění celkem (stěny tl. 390 mm):  33,76 m 

Délka nadpraží celkem (stěny tl. 390 mm):  13 m 

Počet dílců:      24 ks 

Hmotnost dílců:     179,56 kg 

 

Okrajové pruhy Velox 2000 x 150 mm: 

 

Délka ostění celkem (stěny tl. 220 mm):  9 m 

Délka nadpraží celkem (stěny tl. 220 mm):  6,75 m 

Počet dílců:      8 ks 

Hmotnost dílců:     14,4 kg 
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5.4.6 Roletové schránky Velox 420 mm 

 

Konstrukce [44]: 

o štěpkocementová deska Velox WS o tl. 35 mm 

o EPS tepelná izolace tl. 200, 80 mm 

 

 

Obr. č. 34 Roletová schránka Velox [44] 

 

Potřebné množství materiálu: 

 

Délka schránky [mm] Počet kusů [ks] 

1250 8 

1500 10 

1750 2 

2250 4 

2500 5 

2750 2 

3000 9 

3500 9 

Tab. č. 8 Množství roletových schránek Velox [44] 

 

 

5.4.7 Stavební ocelové spony Velox 

 

Zajišťují vzájemnou fixaci polohy desek vnějšího a vnitřního bednění stěn a zároveň 

slouží k ukládání a spojování jednotlivých bednících desek na sebe ve vodorovných rovinách 

obou plášťů. 
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Jednostranné spony: 

 

 

Obr. č. 34 Schéma jednostranné ocelové spony Velox [44] 

 

Potřebné množství materiálu: 

 

Délka spony [mm] Počet [ks] 

420 1555 

390 144 

220 330 

Tab. č. 9 Množství jednostranných spon Velox [44] 

 

 

Oboustranné spony: 

 

 

Obr. č. 35 Schéma oboustranné ocelové spony Velox [44] 

 

Potřebné množství materiálu: 

 

Délka spony [mm] Počet [ks] 

420 6220 

390 480 

220 1320 

Tab. č. 10 Množství oboustranných spon Velox [44] 
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Stropní spony: 

 

 

Obr. č. 36 Schéma stropní ocelové spony Velox [44] 

 

Potřebné množství materiálu: 

 

Délka spony [mm] Počet [ks] 

420 1244 

390 60 

220 264 

Tab. č. 11 Množství stropních spon Velox [44] 

 

 

Tahové spony: 

 

 

Obr. č. 37 Schéma tahové ocelové spony Velox [44] 

 

Potřebné množství materiálu: 

 

Délka spony [mm] Počet [ks] 

420 1555 

390 120 

220 330 

Tab. č. 12 Množství tahových spon Velox [44] 
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5.4.8 Stěnové výztuhy Velox 

 

 

Obr. č. 38 Stěnová výztuha Velox [44] 

 

Materiál:      ocel R 10 505 

Rozměry:      2800 x 150 mm 

Horní výztuž:      8 mm 

Dolní výztuž:      6 mm 

Hmotnost:      1,3 kg/m 

Počet výztuh:      201 ks 

Hmotnost výztuh:     732 kg 

 

 

5.4.9 Prostorové nosníky Velox 

 

 

Obr. č. 39 Prostorový nosník Velox [44] 

 

Materiál:      ocel R 10 505 

Výška nosníku:     150 mm 

Horní výztuž:      8 mm 

Dolní výztuž:      6, 8 mm 

Celková délka nosníků:    125 m 
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5.4.10 Beton C 20/25 

 

Konzistence:      měkká 

Velikost zrn:      maximálně 16 mm 

Potřebné množství:     145,36 m3 

 

 

5.5 Doprava 

 

Doprava jednotlivých prvků systému Velox na staveniště bude prováděna pomocí 

valníku s hydraulickou rukou Tatra T810 [53]. Maximální nosnost valníku s hydraulickou 

rukou Tatra T810 je 4500 kg [53]. Stavební materiál bude ukládán na předem stanovená místa 

takovým způsobem, aby nedošlo k jeho znehodnocení, viz kapitola 4.7 Skladování. Přeprava 

materiálu bude prováděna v originálním balení od výrobce. Toto balení zaručuje, že během 

dopravy ani skladování nedojde ke znehodnocení materiálu. Dodávky materiálu kontroluje a 

přebírá stavbyvedoucí, který kontroluje množství, jakost a nepoškozenost materiálu. 

 

 

Obr. č. 40 Valník Tatra T810 [53] 

 

Betonová směs C 20/25 [5] bude na stavbu dovážena autodomíchávači Tatra T815 AM 

369 [53] z betonárky Cemex [56], Balcárkova 35, Olomouc, vzdálené 4 km od staveniště. 
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Obr. č. 41 Autodomíchávač Tatra T815 AM 369 [53] 

 

 

5.6 Manipulace 

 

Manipulace se stavebním materiálem na staveništi z místa skládky na místo určení bude 

prováděna stavebním výtahem NOV 1030 [24] a věžovým jeřábem Liebherr 63K [25]. 

Betonová směs bude ihned po příjezdu na staveniště čerpána do předem připraveného bednění 

pomocí autočerpadla Schwing S 34 X [57]. Při dopravě balíků pomocí jeřábů je nutno používat 

vykládací vidlici, popř. zvedací popruhy. Je zakázáno přímé nasazení ocelových lan nebo 

řetězů. Desky je nutno přenášet ve svislé poloze [44]. 

 

 

Technické údaje stavebního výtahu NOV 1030 [24]: 

 

Nosnost:  1000 kg 

Rychlost:  40 m/min 

Max. výška zdvihu:  100 m 

Vnitřní rozměry klece:  1,3 x 3,0 x 2,7 m 

Výkon el. motorů:  2 x 7,5 kW 

Rozměry:  viz obr. č. 42 
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Obr. č. 42 Stavební výtah NOV 1030 [24] 

 

 

Technické údaje věžového jeřábu Liebherr 63K [25]: 

 

Nosnost:      3050 – 2500 kg 

Vyložení:      30 m 

Výška:       23,1 m 

Půdorysné rozměry:     4,2 x 4,4 m 

Minimální vzdálenost dosahu:   3,3 m 
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Obr. č. 43 Technické údaje věžového jeřábu Liebherr 63K [25] 

 

 

Technické údaje autočerpadla Schwing S 34 X [57]: 

 

Vertikální dosah:     34 m 

Horizontální dosah:     30 m 

Počet ramen:      4 

Maximální rychlost čerpání:    163 m3/h 
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Obr. č. 43 Dosah autočerpadla Schwing S 34 X [57] 
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5.7 Skladování 

 

Materiál bude na staveništi skladován na zpevněných plochách ve stavu, v jakém bude 

dovezen tak, aby nedošlo k jeho porušení nebo jinému znehodnocení. Umístění jednotlivých 

skladů a skládek bude na staveništi zřízeno dle výkresu Zařízení staveniště. Kusový materiál 

bude skladován do výšky maximálně 2m [38]. Jako kryté sklady budou použity mobilní 

kontejnery Contimade 24A [52] 6058 x 2435 mm. 

Desky Velox včetně okrajových pruhů musí být skladovány na rovné ploše, podložené 

třemi podklady, překryté nepromokavou plachtou tak, aby nedošlo k jejich poškození 

povětrnostními vlivy. Je zakázáno používat kulatinu jako podklady. Stavební spony je nutno 

ponechávat na paletách, nebo musí být uloženy v krytých skladech, aby byly chráněny před 

povětrnostními vlivy a proti možnému mechanickému poškození. Prostorová ocelová armatura 

musí být uložena na prokladech tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení při styku se zeminou 

a vegetací nebo k mechanickému poškození. Pokud budou armatury ukládány ve více vrstvách, 

tak musí být prokládány v místě sváru příčné výztuže s horní výztuží. Při manipulaci 

s armaturou musí být zacházenou tak, aby nedošlo k trvalému zdeformování výztužných 

vložek, k porušení svárů a k poškození celé armatury [44]. 

 

 

5.8 Stroje a pracovní pomůcky 

 

Těžké mechanizační prostředky: 

- stavební výtah NOV 1030 [24] 

- stavební věžový jeřáb Liebherr 63K [25] 

 

Pomocné mechanizační prostředky: 

- paletovací vozík 

- kolečka 

 

Nářadí a pomůcky pro montáž ztraceného bednění [44]: 

- okružní kotoučová pila s vidiovým kotoučem 

- ruční oblouková pila délky min. 800 mm 

- elektrická ruční okružní pila s vidiovým kotoučem 
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- elektrická vrtačka + prodlužovačka 

- vrták 12 mm, délky min. 350 mm 

- tesařská kladívka 

- montážní žebříky 

- vodováha, šňůra 

- svinovací metr 

- ocelové nebo dřevěné podpěry na podepření stropů 

- hřebíky délky 63 / 2,5 mm pro přibití stropních panelů 

- dřevěné ploché klínky na eventuální vyrovnání nerovnosti základů 

- značkovač – zednický provaz 

- vodováha 80 a 200 cm 

- pásmo 

- nivelační přístroj Topcon DL-500 [46] 

- pracovní rukavice 

- helma 

- pracovní oděv 

- pracovní obuv 

 

 

5.9 Složení pracovní čety 

 

Mistr (1x): 

- kontrola prací 

- kontrola dodržování technologií a technické kázně 

- přebírání pracoviště a předávání stavbyvedoucímu 

- rozdělování práce ostatním pracovníkům 

 

Tesař (3x) 

- montáž bednících desek 

- řezání bednících desek 

- betonování 
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Pomocník (1x): 

- pomocné práce dle požadavků tesařů nebo mistra 

 

 

5.10 Pracovní postup 

 

Bednící dílce Velox [44] se začnou sestavovat na vyznačený skutečný půdorys bytového 

domu. Půdorys bytového domu se zakreslí na připravený podklad (hydroizolace Dekglass G200 

S40 [9] na základové konstrukci). Sestavování dílců bude prováděno od rohu budovy bytového 

domu. 

 

 

5.10.1 Vytváření rohu 

 

Na vnější rohovou desku bednění Velox WS-EPS Z 235 mm [44] se nasadí jednostranné 

ocelové spony. Spony se nasadí směrem od rohu budoucí konstrukce. První spona ve 

vzdálenosti 470 mm (celková tloušťka stěn 420 mm + 50 mm) od konce bednící desky a další 

v rozestupu asi 250 mm (4 ks spon / 1 m délky bednění). Poslední spona bude osazena 50 mm 

od konce bednící desky. Při vytváření rohů nebudou použity desky kratší než 1 m. Po osazení 

desky sponami se deska otočí o 180° a položí na předkreslený půdorys budovy bytového domu. 

 

  

Obr. č. 44 Osazení rohové desky Velox WS-EPS Z 235 mm ocelovými sponami [44] 
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Vnitřní deska Velox WSD 35 [44] mm bude před nasazením na jednostranné spony 

příčně rozpůlena a až poté nasazena, aby bylo zajištěno dostatečné překrývání vnitřních a 

vnějších desek bednění (minimální překrývání je povoleno o celou tloušťku stěny). Další díl 

vnitřní desky bude osazen jednostrannými sponami (poslední 50 mm od konce desky) na půlce 

svojí délky. Takto nachystaná deska se otočí o 180° a uloží do jednostranných spon osazených 

na vnější desce.  

 

Obr. č. 45 Osazení vnitřní desky Velox WSD 35 mm [44] 

 

Vnější i vnitřní bednící desky se zajistí oboustrannými sponami. Oboustranné spony se 

osadí na horních krajích obou desek stejným způsobem jako jednostranné – první spona 

470 mm od rohu bednění, ostatní spony po asi 250 mm (4 spony / 1 m délky desky). Poslední 

spona bude osazena 50 mm od konce vnější desky. 

 

 

Obr. č. 46 Osazení oboustranných spon [44] 
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Na takto nachystané bednění se k vnitřnímu koutu kolmo přiloží vnitřní deska Velox 

WSD 35 mm [44] s osazenými jednostrannými sponami. Po přiložení desek k sobě a vyrovnání 

rohu do svislice se k sobě desky sbijí střídavě šikmo hřebíky dlouhými 100 mm, minimálně ve 

třech bodech. 

 

 

Obr. č. 47 Sbíjení vnitřních desek v rohu [44] 

 

Vnější deska se v následujícím kroku osadí do nachystaných jednostranných spon, aby 

vytvořila roh s již osazenou vnější deskou. Poté se na desky osadí oboustranné spony stejným 

způsobem jako při předešlém osazování a roh vnějších desek se po vyrovnání do svislice sbije 

hřebíky. Od tohoto rohu se dále postupuje s bedněním stejným způsobem jako doposud, 

s dodržením přesahů vnitřních a vnějších desek a správným osazováním ocelových spon. 

 

 

Obr. č. 48 Sbíjení vnějších desek v rohu [44] 
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5.10.2 Základní vrstva bednících desek 

 

Během sestavování první vrstvy bednících desek se postupuje stejně, jako při ukládání 

desek v rohu. Při sestavování bednění pro obvodové stěny se zároveň bední vnitřní nosné stěny 

a provádí se obednění otvorů. V místech napojení vnitřních nosných stěn se bednící desky po 

vyrovnání svislice rohu přibijí. Ostění otvorů se vytvoří pomocí okrajových pruhů s izolací 

(stěny tl. 420 mm) a pomocí okrajových pruhů. Okrajové pruhy se přibijí mezi bednící desky 

tak, aby se uzavřely. Po vybednění první vrstvy se v místech potřeby (cca každé 2 m) zasunou 

stěnové výztuhy na celou výšku podlaží. Stěnové výztuhy zajistí svislost stěn. Nerovnosti 

základové konstrukce budou kompenzovány podklínováním spodních desek. Styčné spáry musí 

být těsné. Ložné spáry musí přesně kopírovat půdorys budovy bytového domu. Přesné sestavení 

základní vrstvy bednících desek je předpokladem pro bezproblémové, rychlé a přesné sestavení 

celého bednění. 

 

 

Obr. č. 49 Základní vrstva bednících desek Velox [44] 

 

Po dokončení první vrstvy bednění včetně vložení stěnových výztuh se provede betonáž 

pomocí autočerpadla Schwing S34 X [57] do výšky 400 mm (výška 400 mm se nachází v úrovni 
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spodní hrany oboustranné spony). Hutnění bednění se provede pěchováním. Po zalití betonem 

musí být zkontrolována svislost bednění a stěnových výztuh a těsnost bednění. Pokud by došlo 

k přerušení betonáže, osadí se do betonového jádra ocelové trny, které zajistí lepší spojení 

s následující betonovou vrstvou. 

 

 

5.10.3 Bednění dalších vrstev 

 

Následující vrstvy desek se budou osazovat do ocelových spon a zajišťovat hřebíky 

stejně jako doposud. Musí se dodržovat přesazení desek jednotlivých vrstev bednění minimálně 

o 250 mm a zároveň se musí dodržovat přesazení vnějších a vnitřních desek bednění o 

minimálně 420 mm (tloušťka stěny). Ložné a styčné spáry musí být přesné a těsné. Desky se 

mohou ve styčných spárách přibíjet, pokud by hrozilo jejich posunutí. 

Rohy budou prováděny střídavým vzájemným přesazováním vnějších desek, v místě 

styku se budou přibíjet. Každá vrstva bednění Velox WS-EPS 235 mm [44] bude vyztužena 

tahovými sponami pro zvýšení pevnosti. V každé vrstvě bednění budou použity 1 – 2 ks 

tahových spon na metr délky bednění. 

 

 

Obr. č. 50 Bednění dalších vrstev z bednících desek Velox [44] 
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Bednění bude provedeno na vnitřní straně do výšky 2750 mm od jeho paty, na vnější 

straně do výšky 3000 mm od jeho paty (po dokončení bednění otvorů – viz kapitola 5.10.4). Po 

vybednění do této výšky se zajistí bednění stropními sponami v počtu 4 ks na metr délky 

bednění. Stropní spony budou osazeny v úrovni spodního okraje stropu (výška 2750 mm od 

paty bednění) jedním koncem na vnitřní desku bednění a druhým koncem do předvrtaných 

otvorů průměru 12 mm ve vnější bednící desce. Spona bude zajištěna na vnější straně hřebíkem, 

který se zarazí do oka spony. 

 

 

Obr. č. 51 Bednění horního kraje stěny z bednících desek Velox [44] 
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5.10.4 Bednění otvorů obvodové konstrukce 

 

Ostění otvorů bude provedeno pomocí okrajových pruhů s izolací (stěny tl. 420 mm) a 

okrajových pruhů.  Nadpraží otvorů bude provedeno pomocí okrajových pruhů. Okrajové pruhy 

budou přibíjeny hřebíky mezi desky stěny (minimálně 3 hřebíky na šířku desky). Parapet oken 

se nechá otevřený. Pod parapet se do betonového jádra vloží 2 kusy žebrované betonářské oceli. 

Tato výztuž musí přesahovat minimálně 750 mm do navazující stěny. Překlady nad otvory 

budou tvořeny prostorovými ocelovými nosníky. Před betonáží bude nadpraží oken dostatečně 

podepřeno a ostění rozepřeno. 

 

Obr. č. 52 Bednění otvorů z bednících desek Velox [44] 

 

V místech, kde jsou navrženy předokenní žaluzie, bude v místě nadpraží místo 

okrajového pruhu uložena roletová schránka Velox [44]. 

Po dokončení bednění otvorů a bednění stěn do výšky 3000 mm od jejich paty bude 

provedeno uložení nosníků a vložek stropní konstrukce Porotherm [1]. 
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5.10.5 Betonáž 

 

Betonáž bude prováděna zároveň pro celé patro včetně stropní konstrukce z betonu třídy 

C 20/25. Betonáž bude probíhat v souvislých vrstvách výšky 50 cm po celém obvodu 

nachystaného bednění. Beton bude čerpán z autodomíchávače a ukládán do bednění, přičemž 

musí být dodržena maximální výška volného pádu betonu 1,5 m [51]. Bednění musí být 

betonem řádně vyplněno. Hutnění bude provedeno propichováním. Při hutnění musí být dbáno 

na to, aby byla směs dokonale a stejnoměrně zhutněna ve všech částech konstrukce. Při hutnění 

je nutné brát zřetel na to, aby nedošlo k poškození výztuže nebo bednění. Pokud by došlo 

k poškození bednění, musí být betonáž přerušena. Betonovou směs je nutno vlhčit a zabránit 

působení přímému slunečnímu svitu. 

Pokud by bylo nutné provádět betonáž po částech, je třeba, aby tlak na pracovní spáru 

působil kolmo, její poloha v bednění byla 10 cm pod ložnou spárou desky a aby byla udržována 

její čistota. 

Po provedení betonáže a zatuhnutí betonu můžou započít bednící práce v dalším patře. 

 

 

5.11 Jakost a kontrola kvality 

 

Veškeré kontroly a přejímky provede stavbyvedoucí s technickým dozorem a výsledky 

řádně zapíše do stavebního deníku. 

 

Kontrola hydroizolace: 

- celistvost 

- úplnost provedení 

- těsnost 

- přesahy pásů 

- shoda materiálu dle PD 

 

Kontrola výztuže: 

- čistota 

- třída, typ, profil a množství podle PD 

- velikost krytí 
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- velikost koroze 

- provázání 

 

Kontrola bednění: 

- rozměry a tvar dle projektové dokumentace 

- podpěrné konstrukce 

- čistota  

- těsnost 

- únosnost, stabilita [58] 

 

Kontrola betonáže [51]: 

- třída betonu dle dokumentace 

- rychlost čerpání 

- dostatečné hutnění 

- neporušenost výztuže 

- těsnost bednění 

- zda na stavbě nedochází k přimíchání vody do betonové směsi 

 

Kontrola stěn: 

- rovinatost 

o v délce 1 m max. odchylka 10 mm 

o v délce 10 m max. odchylka 50 mm 

- svislost 

o ve výšce 1 podlaží max. odchylka 20 mm 

o ve výšce celé budovy max. odchylka 50 mm 

- umístění otvorů dle PD 

- rozměrová shodnost s PD 

- pravoúhlost, rovnoběžnost, svislost 

- vazba desek 

- prostorové umístění dle PD 
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5.12 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

Staveniště bude oploceno a označeno na viditelných místech „Zákaz vstupu na 

staveniště nepovolaným osobám“. Všichni pracovníci musí být řádně proškolení zodpovědnou 

osobou. O proškolení musí být vedena evidence a záznam. Při výstavbě bytového domu musí 

být postupováno v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [36], se 

zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

[37], nařízením vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích [38] a nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah 

a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 

a dezinfekčních prostředků [39]. Dále je třeba dodržovat nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým 

se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 

kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu [40], nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci [41] a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., 

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí [42]. 

 

 

5.13 Závěr 

 

Technologický postup realizace obvodového pláště ze systému ztraceného bednění 

Velox [44] je zaměřen na technické řešení obvodového pláště ze systému ztraceného bednění 

Velox [44]. V technologickém postupu jsou popsány požadavky na množství, dopravu, 

manipulaci, skladování stavebního materiálu a na materiál samotný. Jsou zde popsány pracovní 

podmínky na staveništi, složení pracovní čety, stroje a pracovní pomůcky. Dále technologický 

postup definuje časovou posloupnost prováděných prací, prováděné práce, výsledné konstrukce 

a kontrolu jakosti provedení. Technologický postup se také zabývá bezpečností a ochranou 

zdraví při práci a vlivem stavby na životní prostředí. 
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6 Vyhodnocení řešení obvodového pláště s vazbou na 

rychlost výstavby 

 

Vyhodnocení řešení obvodového pláště s vazbou na rychlost výstavby provedu na 

základě směrných pracností při provádění jednotlivých stavebních činností a posouzením 

jednotlivých harmonogramů. 

Hodnocené obvodové pláště jsou stejného konstrukčního systému a oba mají stejný 

součinitel prostupu tepla U = 0,16 W/m2K. 

Časová náročnost na provedení obvodového pláště je z velké části ovlivněna počtem 

pracovníků a systematickým postupem prací v rámci jednotlivých podlaží. Při posuzování budu 

vycházet z předpokladu, že počet pracovníků provádějících obvodový plášť i systematický 

postup prací v rámci jednotlivých podlažích bude stejný u obou variant. 

Při posuzování obvodového pláště podle hodnot směrných pracností nebudu zohledňovat 

související práce (sestavení lešení, montáž oken a dveří, úprava vnitřních povrchů), protože 

jsou to samostatné etapy s jiným počtem pracovníků a protože jsou pro posouzení obvodových 

plášťů ve variantách Porotherm a Velox bezpředmětné (tyto práce by trvaly u obou variant 

stejnou dobu). 

Posouzení z časového hlediska včetně souvisejících prací a technologických přestávek 

bude provedeno pomocí harmonogramů. 

 

 

6.1 Posouzení časové náročnosti dle hodnot směrných pracností 

 

Časová náročnost dle hodnot směrných pracností pro jednotlivé varianty je spočtena pro 

objem prací ve všech podlažích ze vzorce: 

 

𝑡 = (𝑄 ∗ 𝑃)/𝑛 

 

t …… čas, který je potřeba ke zhotovení popsané stavební činnosti 

Q…… množství v měrných jednotkách 

P…… směrná pracnost v hodinách na danou měrnou jednotku 

n …… počet pracovníků 
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6.1.1 Varianta obvodového pláště ze zdícího systému Porotherm 

 

1) Zděná část: 

 

Plocha stěn tl. 365 mm:     805,01 m2 

- Směrná pracnost [1]:     0,82 hod/m2 

Plocha stěn tl. 175 mm:     41,77 m2 

- Směrná pracnost [1]:     0,51 hod/m2 

 

 

2) Zateplení, povrchová úprava: 

 

Celková plocha:      860,67 m2 

- Směrná pracnost nátěru penetrace [59]:   0,07 hod/m2 

- Směrná pracnost lepení izolačních desek [59]:  0,43 hod/m2 

- Směrná pracnost provádění armovací stěrky [59]: 0,23 hod/m2 

- Směrná pracnost nátěru penetrace [59]:   0,07 hod/m2 

- Směrná pracnost provádění vnější omítky [59]:  0,45 hod/m2 

 

 

Výpočet: 

 

Počet pracovníků:  5 

Délka směny:   9 hod 

 

𝑡1 =
805,01 ∗ 0,82 + 41,77 ∗ 0,51

5
= 136,28 ℎ𝑜𝑑 → 16 𝑠𝑚ě𝑛 

𝑡2 =
860,67 ∗ (0,07 + 0,43 + 0,23 + 0,07 + 0,45)

5
= 215,17 ℎ𝑜𝑑 → 24 𝑠𝑚ě𝑛 

 

 TPorotherm = t1 + t2 = 16 + 24 = 40 směn 
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6.1.2 Varianta obvodového pláště ze systému ztraceného bednění Velox 

 

1) Stěny: 

 

Plocha stěn:       846,78 m2 

- Směrná pracnost [44]:     0,6 hod/m2 

 

 

2) Povrchová úprava: 

 

Celková plocha:      860,67 m2 

- Směrná pracnost cementového postřiku [59]:  0,07 hod/m2 

- Směrná pracnost provádění armovací stěrky [59]: 0,23 hod/m2 

- Směrná pracnost nátěru penetrace [59]:   0,07 hod/m2 

- Směrná pracnost provádění vnější omítky [59]:  0,45 hod/m2 

 

 

Výpočet: 

 

Počet pracovníků:  5 

Délka směny:   9 hod 

 

𝑡1 =
846,78 ∗ 0,6

5
= 101,61 ℎ𝑜𝑑 → 12 𝑠𝑚ě𝑛 

𝑡2 =
860,67 ∗ (0,07 + 0,23 + 0,07 + 0,45)

5
= 141,15 ℎ𝑜𝑑 → 16 𝑠𝑚ě𝑛 

 

 TVelox = t1 + t2 = 12 + 16 = 28 směn 

 

 

6.1.3 Vyhodnocení obvodového pláště 

 

Vyhodnocení podle hodnot směrných pracností jednoznačně vykazuje lepší výsledky 

pro systém ztraceného bednění Velox s časovým náskokem 12 směn (asi 108 hod). 
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Největší časová ztráta zděného systému Porotherm je dána nutným zateplením 

obvodového pláště. Kdybychom chtěli realizovat stavbu v tomto systému rychleji, je možno 

využít jiných tvarovek systému Porotherm bez nutnosti zateplení. Ovšem ani takto bychom 

teoreticky nedosáhli lepších výsledků z hlediska časové náročnosti, než kterými disponuje 

systém ztraceného bednění Velox. Jako důkaz nám poslouží směrné pracnosti variantních 

řešení v systému Porotherm (systém Velox má při stejném objemu prací směrnou pracnost 

0,6 hod/m2) [1]: 

- Směrná pracnost cihelných bloků Porotherm 42,5 T Profi (U = 0,16 W/m2K): 

o 0,93 hod/m2 

- Směrná pracnost cihelných bloků Porotherm 36,5 T Profi (U = 0,19 W/m2K): 

o 0,84 hod/m2 

- Směrná pracnost cihelných bloků Porotherm 50 Hi Profi Dryfix (U = 0,15 W/m2K): 

o 0,70 hod/m2 

- Směrná pracnost cihelných bloků Porotherm 44 Eko+ Profi Dryfix (U = 0,19 W/m2K): 

o 0,65 hod/m2 

 

 

Grafické znázornění (podle počtu nutných směn pro výstavbu): 

 

 Graf. č. 1 Porovnání obvodových plášťů s vazbou na rychlost výstavby dle hodnot směrných 

pracností 
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6.2 Posouzení časové náročnosti podle harmonogramů 

 

Podle vypracovaných harmonogramů (viz příloha), které jsem zpracoval na základě 

směrných ukazatelů pracnosti, jsem dospěl k závěru, že varianta obvodového pláště Porotherm 

(celkem 105 dní) se zateplením je o 17 dnů pomalejší, než kdybychom prováděli obvodový 

plášť ze systému ztraceného bednění Velox (celkem 88 dní). Výsledek je podobný jako při 

hodnocení pouze podle směrných ukazatelů pracnosti, ovšem rozdíl v době provedení 

jednotlivých variant se zvýšil. Nejvyšší podíl na časové ztrátě při realizaci varianty Porotherm 

je opět etapa zateplení obvodového pláště, ovšem hraje zde roli i větší pracnost realizace 

obvodového věnce. Ve variantě Porotherm se totiž musí jako ztracené bednění věnce po obvodu 

obvodové konstrukce uložit věncovky, kdežto ve variantě Velox se pouze pokračuje v bednění 

stěny vnější deskou o 250 mm výše. 

Harmonogramy jsou zpracovány včetně souvisejících prací, které je třeba provést, 

aby byl obvodový plášť kompletní. 

 

 

Grafické znázornění (podle délky výstavby) včetně souvisejících prací: 

 

 

Graf. č. 2 Porovnání obvodových plášťů s vazbou na rychlost výstavby dle harmonogramů 

Varianta Porotherm Varianta Velox

Zemní práce 3 3

Svislé a kompletní konstrukce 105 88

Vodorovné konstrukce 78 70

Lešení 4 4

Hydroizolace 2 2
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