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ANOTACE BAKALÁ SKÉ PRÁCE 

 

Smolka D., Návrh variant technologického postupu provádění podlahových konstrukcí 

u bytového domu. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra 

pozemního stavitelství, 2014. Vedoucí práce: Ing. Radek Fabian, Ph.D. 

Bakalá ská práce eší návrh skladeb podlah pro bytový dům. V návrhu skladeb se 

zohledňuje hledisko technických vlastností, tepelných vlastností, finanční i časová náročnost. 

Součástí práce je také hodnocení s ohledem na vlastnosti a výstupy jednotlivých programů. 

V bakalá ské práci jsou navrženy dva druhy skladeb. Jedna s povrchovou úpravou z 

keramických dlaždic a druhá z laminátové krytiny. V první variantě se eší skladba z izolace 

z minerální plsti, roznášecí vrstva z cementového potěru a povrchová úprava z keramické 

dlažby. V druhé variantně je izolace tvo ena z minerální plsti, roznášecí vrstvu tvo í 

cementový potěr a povrch laminátová krytina. 
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Bachelor’s thesis solves proposals for floor structure of apartment house. The 

proposals take into account technical parameters, heat properties, financial and time 

consumption. Thesis also includes assessment according to outputs and possibilities of single 

program. 

There are two proposals solved in this bachelor’s thesis. One with surface 

modification from ceramic tiles and second with laminate floorings. First implementation 
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suggests isolation of mineral wool, spreading layer of cement screed and surface modification 

from ceramic tiles. The isolation in the second proposal is made by mineral wool, spreading 

layer of cement screed and surface modification from laminate floorings. 
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Část pozemního stavitelství 

A. Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A1.1. Údaje o stavbě 

a) název stavby:    Bytový dům Daniel 

b) místo stavby:  K Holotovci ř70, Orlová- město, parcela č. 305/7, k. ú. 

Orlová  

c) p edmět dokumentace:  Jedná se o novostavbu bytového domu Daniel se t emi 

nadzemními podlažími a suterénem.  

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, p íjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

b) jméno, p íjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li p iděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající)  

c) obchodní firma nebo  název,  IČ, bylo-li p iděleno, adresa sídla (právnická osoba): 

Jméno:    Vysoká škola báňská – Technický univerzita Ostrava 

Adresa sídla:   17.listopadu 15/2172, 708 30, Ostrava – Poruba 

Kontakt:   +420 597 321 111 

A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) zpracovatel: 

Jméno:    Daniel Smolka 

Adresa sídla:   Průkopnická 2114/13, Ostrava- Záb eh 

Kontakt:   +420 773 986 877 

b) hlavní projektant:   - 
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c) specializovaní projektanti:  - 

A.2 Seznam vstupních údajů 

Studie stavebního záměru. 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah ešeného území: 

Zastavitelná plocha doposud využívaná jako odstavná plocha.  

b) údaje o ochraně území: 

Území je chráněno podle jiných právních p edpisů: chráněné území, záplavové území, 

památková zóna 

c) odtokové poměry: 

Veškeré zpevněné plochy budou odvodněny mimo vykopanou stavební jámu. Srážková voda 

z povrchu bude odváděna betonovými žlaby do původní dešťové kanalizace. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací (soulad s územním plánem): 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím: 

Stavba je v souladu s územním rozhodnutím. 

f) údaje o dodržení obecných požadavku na využití území: 

Území bude využíváno dle vyhlášky. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 

využívání území. V PD jsou vždy dodržovány p íslušné vyhlášky a ustanovení. [13] 

g) údaje o splnění požadavku dotčených orgánu:  

Není p edmětem ešení. 

h) seznam výjimek a úlevových ešení: 

Nejsou. 

i) seznam souvisejících investic:  
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Projekt Bytového domu Daniel nemá žádné související investice. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby: 

- p. č. 305/Ř: 

Adresa:  K Holotovci ř77, Orlová- město, k. ú. Orlová 

Vlastník:  Daniela Danielovová 

Sídlo vlastníka:  K Holotovci ř77, Orlová- město, k. ú. Orlová 

Kontakt:  +420 777 856 412, email: DanielaDi@gmail.com 

- p. č. 305/6: 

Adresa:  K Holotovci 1007, Orlová- město, k. ú. Orlová 

Vlastník:  Andrei Molotov 

Sídlo vlastníka:  Patrice Lumumby 1555/3, Ostrava- Záb eh 

Kontakt:  +420 605 775 412, email: molotov12345@gmail.com 

- p. č. 411/1: 

Adresa:  K Holotovci řř3, Orlová- město, k. ú. Orlová 

Vlastník:  Městský ú ad Orlová 

Sídlo vlastníka:  Osvobození 7ř6, Orlová - Lutyně 

Kontakt:  +420 596 856 876, email: urad@muor.cz 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

Projektová dokumentace eší novostavbu. 

b) účel užívání stavby:  

Účelem užívání nově vzniklé stavby Bytového domu Daniel je z ízení nových bytových 

jednotek, které splňují požadavky moderního bydlení. 

mailto:DanielaDi@gmail.com
mailto:molotov12345@gmail.com
mailto:urad@muor.cz
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c) trvalá nebo dočasná stavba: 

Bytový dům Daniel bude trvalou stavbou. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních p edpisů (kulturní památka apod.): 

Nejsou. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby:  

Stavba respektuje všechny dotčené p edpisy a vyhlášky v souladu se zněním stavebního 

zákona č. 1Ř3/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon). [14] 

Hlavní dotčené vyhlášky: Vyhláška. č. 26Ř/200ř Sb. (novelizace c.20/2012 Sb.) o 

technických požadavcích na stavby, ČSN 734301 Obytné budovy,  vyhláška č. 501/2006 Sb. 

o obecných požadavcích na využívání území. [15] [16] Vstup do objektu bytového domu 

Daniel je ešen jako bezbariérový. P i návrhu se postupovalo dle vyhlášky č. 3řŘ/200ř Sb. 

Obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. [17] 

f) údaje o splnění požadavku dotčených orgánů: 

Není p edmětem ešení. 

g) seznam výjimek a úlevových ešení: 

Nebyly uděleny žádné výjimky ani úlevové ešení. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.): 

plocha parcely:    2428,48 m
2 

zastavěná plocha:    291,41 m
2 

obestavěný prostor:    3700,91 m
3 

užitná plocha:     920,02 m
2 
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funkční jednotky: 
 

- Byt č. 1 52,44 m
2
 / 2+kk 

- Byt č. 2 52,44 m
2
 

/
 2+kk 

- Byt č. 3 52,44 m
2
 / 2+kk 

- Byt č. 4 52,53 m
2
 / 2+kk 

- Byt č. 5 79,38 m
2
 / 4+kk 

- Byt č. 6 79,38 m
2
 / 4+kk 

- Byt č. 7 66,96 m
2
 / 3+kk 

- Byt č. Ř 79,38 m
2
 / 4+kk 

- Byt č. ř 79,38 m
2
 / 4+kk 

- Byt č. 10 66,96 m
2
 / 3+kk 

- Sklepní místnost č. 1-9 9x12,9 m
2
 / Pro byt 1-9 

- Sklepní místnost č. 10 9,51 m
2
 / Pro byt 10 

- Společenská místnost 34,08 m
2
 / - 

 

i) základní bilance stavby (pot eby a spot eby médií a hmot, hospoda ení s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.): 

P i procesu výstavby bude za ízení staveniště napojeno na stávající vodovod, který umožní 

odebírat odhadované pot ebné množství vody a to je 1,55 m3 /den. Dále bude staveniště 

napojeno na elektrifikační síť pod napětím 230V. Projekt Bytového domu Daniel dále počítá s 

napojením na plynovodní síť.  

j) základní p edpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy): 

Členění postupu realizace: 

-p íprava staveniště 

-výkopové a zemní práce 

-betonové základové konstrukce 

-zhotovení svislých a vodorovných nosných konstrukcí a hydroizolací 

-konstukce zast ešení 

-p íčky 
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-rozvody tzb 

-omítky, dlažby, obklady 

-klempí ské práce 

-dokončovací práce 

-terénní úpravy 

Odhady termínů: 

Zahájení:  4/2016 

Hrubá stavba:  11/2016 

Ukončení:  6/2018 

Zahájení provozu: do 7/2018 

k) orientační náklady stavby: 

Cenový odhad stavby činí 20.290.000,- Kč bez DPH. 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická za ízení 

Stavba není členěna na objekty ani na technická nebo technologická za ízení. 

B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku: 

Stavební pozemek se nachází v městské Orlová- město na parcele č. 305/7, k. ú. Orlová 

[712361]. Pozemek je rovinného charakteru a nachází se blízko zastavěné části města. Tato 

zastavitelná plocha byla doposud využívána jako odstavná plocha. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.):  

Budou pot eba 4 kopané sondy ke zjištění složení zeminy a následnému výpočtu únosnosti 

podloží. Sondy se budou kopat do hloubky min. po budoucí základovou spáru -3,900 m. 
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Hladinu podzemní vody a její vliv na stavbu zjistily průzkumy inženýrské hydrogeologie. 

Hladina podzemní vody dosahuje do -5,000 m hloubky. Mě ení výskytu radonu vyvrátilo 

ovlivnění objektu tímto plynem.  

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma:  

Ochrana nadzemních i podzemních vedení inženýrských sítí bude zajištěna projektem. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

Pozemek je mimo dosah záplavového území. Geologické mapy ukázaly, že v blízkosti se 

nachází poddolované oblasti, nicméně pozemek do nich p ímo nezasahuje. 

e) vliv stavby na okolní stavby, ochrana okolí, vliv na odtokové poměry v území: 

Stavba nebude ohrožovat  život, zdraví, životní podmínky a majetek jejich uživatelů, ani 

uživatelů okolních staveb. Proces výstavby bude způsobovat hluk p i dovozu materiálu jako 

nap . p íjezd domíchávače s betonem. Odtokové poměry v území zůstanou p i starém a voda 

bude svedena do místní kanalizace, jež se vyskytuje u dané parcely. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d evin: 

Pozemek určený k výstavbě je pokryt trávníkem, který p ed zahájením výstavby bude 

odstraněn. Až na drobné výjimky (pár ke ů) je prostor bez d evin, objektů apod. 

g) požadavky na max. zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 

funkce lesa (dočasné / trvalé): 

Na stavební parcele č. 305/7 nebyly vzneseny žádné požadavky na maximální zábory 

zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa. 

h) územně technické podmínky (možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu): 

ešený objekt bude napojen na stávající technickou i dopravní infrastrukturu nacházející se 

na ulici K Holotovci. Jedná se o napojení ve ejného vodovodu, jednotnou kanalizaci, 

plynovod, kabelové vedení NN a napojení na datový optický kabel. Všechna p ipojení 

technické infrastruktury se samostatně vybudují v procesu výstavby dle platných norem a 

vyhlášek. Související výkopové práce se budou realizovat v souladu s dodržením všech 

bezpečnostních p edpisů. Vjezd do nádvo í pozemku bude ešen z ulice K Holotovci. Vstup 

do objektu je také z ulice K Holotovci. 
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i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 

Nejsou. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Bytový dům Daniel bude sloužit hlavně jako obytný prostor v rámci bytových jednotek. 

funkční jednotky: 
 

- Byt č. 1 52,44 m
2
 / 2+kk 

- Byt č. 2 52,44 m
2
 

/
 2+kk 

- Byt č. 3 52,44 m
2
 / 2+kk 

- Byt č. 4 52,53 m
2
 / 2+kk 

- Byt č. 5 79,38 m
2
 / 4+kk 

- Byt č. 6 79,38 m
2
 / 4+kk 

- Byt č. 7 66,96 m
2
 / 3+kk 

- Byt č. Ř 79,38 m
2
 / 4+kk 

- Byt č. ř 79,38 m
2
 / 4+kk 

- Byt č. 10 66,96 m
2
 / 3+kk 

- Sklepní místnost č. 1-9 9x12,9 m
2
 / Pro byt 1-9 

- Sklepní místnost č. 10 9,51 m
2
 / Pro byt 10 

- Společenská místnost 34,08 m
2
 / - 

 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické ešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení: 

Stavební pozemek se nachází v místě Orlová- Město. Lokalita je velmi dob e p ístupná 

občanské vybavenosti a celkové technické i dopravní infrastruktu e. Z hlediska urbanismu se 

stavba snaží co nejšetrněji zasáhnout do stávajícího okolí a doplnit jeho strukturu. Cílem je 

poskytnout vysoký standart moderního bydlení. Vstup do objektu je jen jeden a je ešen 

bezbariérově. Dále je situován z jižní strany objektu z ulice K Holotovci 
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b) architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné ešení: 

Objekt je navržen v pravoúhlém půdorysném tvaru tak, aby působil na nároží co 

nejp irozenějším dojmem. Jedná se o čty podlažní budovu vysokou ř,5 m, p ičemž jedno 

podlaží se nachází v podzemním prostoru a t i jsou nadzemní. V podzemním podlaží jsou 

umístěny sklepní místnosti se společenskou využitelné pro nájemníky bytových prostorů. V 

prvním nadzemním podlaží se nachází 4 bytové jednotky. V ostatních dvou podlažích pak po 

t ech. Celý konstrukční systém objektu je navržen zděný Porotherm v plné výšce stavby. 

Stropy tvo í taktéž systém Porotherm. Na severní straně objektu je polohováno 

železobetonové schodiště. Fasády objektu jsou zhotoveny z pastovité tenkovrstvé bílé fasádní 

omítky. Doplňuje je fasádní sokl z akrylátové mramorové omítky. Barevné ešení se snaží 

zachovat jednoduchost celé stavby. Takto dochází k vytvo ení p irozeného městského 

charakteru stavby. 

B.2.3  Dispoziční a provozní ešení, technologie výroby 

Všechny bytové jednotky mají společnou chodbu rozdělující objekt na dvě půlky. Vstupy do 

jednotek jsou taktéž ze společné chodby. V podzemním podlaží jsou umístěny sklepní 

místnosti se společenskou využitelné pro nájemníky bytových prostorů Součástí 

bezbariérového bytu je p edsíň, kuchyně a pokoj. Byty 2+kk v 1.NP se skládají z p edsíně, 

obývacího pokoje s kuchyňským koutem, samostatného pokoje a koupelny s toaletou. Ostatní 

byty 3+kk jsou navíc obohaceny o další pokoj. 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

P ízemní část objektu v 1.NP je ešena jako dostupná pro osoby se zhoršenou pohyblivostí v 

souladu s vyhláškou č. 3řŘ/200ř Sb - Obecné technické požadavky zabezpečující užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. [17] Druhé a t etí nadzemní 

podlaží a sklepní prostory objektu nejsou ešeny bezbariérově. 

B.2.5  Bezpečnost p i užívání stavby 

Stavba je navržena a provedena tak, aby p i jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 

jakékoli charakteru zahrnující uklouznutí, popálení, zásah elektrickým proudem apod. P i 

provádění a užívání stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích. Majitel objektu musí udržovat jeho stav, tak aby byl bezpečný. Pot ebné 

revize, kontroly a údržby bude také zajišťovat majitel. Nájemníci nebo majitelé bytů 

provádějí jen nezbytnou údržbu svých jednotek. 
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B.2.6  Základní technický popis staveb 

a), b) stavební, konstrukční a materiálové ešení 

Základové konstrukce: Jsou provedeny z monolitického betonu C20/25 jako základové pásy. 

Objekt je celý podsklepený, hloubka základové spáry se nachází v -3,ř00 m pod úrovní 

upraveného terénu. Základové pásy doplňuje 150 mm tlustá vrstva podkladního betonu. 

V místě prostupů se základy dovyztuží sva ovanou sítí.  

Svislé nosné konstrukce: Podzemní část objektu má obvodové zdivo z cihel Porotherm 40 

P+D obohacených o výztuž v ložných sparách o tloušťce 400 mm. Zbytek obvodových stěn je 

proveden z cihel Porotherm 44 Profi o tloušťce 440 mm. Nosný systém je dále doplněn o 

Porotherm 30 AKU P+D, které mají lepší akustické vlastnosti. 

Vodorovné nosné kce: Stropní konstrukce ve všech podlažích jsou ze systému Porotherm 

v tloušťce 250 mm. Jsou složeny ze stropních nosníků POT a keramických stropních vložek. 

Nadbetonávku doplňuje sva ovaná síť a po obvodu věncovky. Společně s železobetonovým 

věncem zvyšují tuhost budovy ve vodorovném směru. Nad otvory byly použity nosné 

p eklady Porotherm 7. 

Schodiště:  Na severní straně objektu je polohováno dvouramenné železobetonové schodiště, 

které je kotveno do stropu a ze strany mezipodesty do schodišťových zdí. Jednotlivé stupně 

jsou obloženy keramickou dlažbou. Bezpečnost zajišťuje zábradlí výšky 1 m kotvené p ímo 

do schodiště. 

Zastřešení: Nosnou konstrukci st echy tvo í stropní systém Porotherm. Jedná se o 

jednoplášťovou st echu s odvodněním dovnit  dispozice a atikou. Je opat ena skladbou v 

nekonstantní tloušťce odpovídající dle tepelně-technického návrhu. Kromě dvou st ešních 

vpustí na povrchu najdeme větrací průduchy a st ešní výlez. 

Příčky: P íčky v jednotlivých bytech jsou vyzděny z cihel Porotherm 11,5 P+D. Mezi 

sousedními byty jsou pak použity p íčky Porotherm 25 AKU P+D kvůli svý akustickým 

vlastnostem. 

Podlahy: Podlahy jsou projektovány dle hygienických norem a provozního požadavku 

investora. Nášlapné vrstvy podlah tvo í keramická dlažba nebo laminátová krytina, a to podle 

využití místností. Jsou také uvedeny v jednotlivých tabulkách místností.  
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Zpevněné plochy: Tyto plochy tvo í betonová zámková dlažba. Ta bude uložena do 

struskového podloží. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb musí vyhotovit statický výpočet. 

B.2.7 Charakteristika technických a technologických za ízení: 

Není p edmětem ešení. 

B.2.Ř  Požárně bezpečnostní ešení 

Požárně bezpečnostní ešení musí být zpracováno autorizovaným inženýrem v oboru požární 

bezpečnost staveb. Zdrojem požární vody bude ve ejný vodovod s hydranty. P íjezd 

požárních vozidel je umožněn po stávající komunikaci. 

B.2.ř Zásady hospoda ení s energiemi: 

U všech projektovaných konstrukcí musí být splněny požadavky vyplývající z vyhlášky 

č.26Ř/200řSb. O technických požadavcích na stavby. [15] 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby: 

Projektová dokumentace stavby je v souladu s p edpisy na ochranu zdraví a životního 

prost edí. NV č. 163/2002 Sb. k zákonu č. 22/1řř7 Sb. o technických požadavcích na výrobky 

a zároveň p edmětem úpravy zákona č. 25Ř/2000 Sb. [17] 

B.2.11 Ochrana stavby p ed negativními účinky vnějšího prost edí 

a) ochrana p ed pronikáním radonu z podloží:  

Nebylo stanoveno žádné radonové riziko. 

b) ochrana p ed bludnými proudy: 

Pozemek stojí na vyvýšenině a nenachází se v oblasti výskytu bludných proudů. 

c) ochrana p ed seizmicitou: 

Není pot eba. 

d) ochrana p ed hlukem:  
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Objekt je celkově navržen z materiálů, splňujících požadavky na ochranu proti hluku. 

Jednotlivé byty jsou od komunikace odděleny obvodovou stěnou s vyhovující neprůzvučností. 

e) protipovodňová opat ení:  

Objekt se nenachází v povodňové oblasti, není nutno zavádět protipovodňová opat ení. 

f) ostatní účinky: 

Nebyly stanoveny. 

B.3 P ipojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, p eložky: 

ešený objekt bude napojen na stávající technickou infrastrukturu na p ilehlé ulici 

K Holotovci . Jedná se o napojení ve ejného vodovodu, jednotnou kanalizaci, plynovod, 

kabelové vedení NN a napojení na datový optický kabel. Všechna p ipojení technické 

infrastruktury budou samostatně vybudována a napojena v průběhu stavebních prací. 

Výkopové práce budou provedeny v souladu s dodržením všech bezpečnostních p edpisů. 

Samotný návrh technického za ízení budovy není součástí ešení. 

b) p ipojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:  

Není p edmětem ešení. 

B.4 Dopravní ešení 

a) popis dopravního ešení: 

Dopravní ešení se týká vjezdu  na zpevněnou plochu tvo enou betonovou zámkovou dlažbou 

určenou k parkování, který je zajištěn pomocí posuvné brány pro automobily, vjezdem z ulice 

K Holotovci. Rozměry posuvné brány jsou navrženy dle technických požadavků automobilů. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

ešení dopravní infrastruktury je v zásadě navrženo na napojení stávající p ilehlé komunikace 

– ulice K Holotovci. Vjezd na pozemek bude ešen z ulice Průkopnická. 

c) doprava v klidu: 

Není p edmětem ešení. 
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d) pěší a cyklistické stezky:  

Není p edmětem ešení. 

B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy: 

Celý pozemek  včetně zpevněné plochy pro automobily je oplocen pomocí betonových 

sloupků s horizontálními lakovanými fošnami ve výšce 1,Ř m. Součástí oplocení je dálkově 

ovládaná posuvná brána a vstupní uzamykatelná branka. 

b) použité vegetační prvky: 

Všechny vegetační úpravy budou ešeny v samostatné části projektu sadových úprav a nejsou 

p edmětem ešení. 

c) biotechnická opat ení:  

Nejsou. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prost edí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prost edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prost edí, protože respektuje všechna 

na ízení vydaná pro tuto lokalitu a je doplňující stavbou klidového charakteru určeného pro 

bydlení. 

b) vliv na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 

Tato stavba nebude mít žádný negativní vliv na p írodu a krajinu, protože respektuje všechna 

na ízení vydaná pro tuto lokalitu. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: 

Stavba se nevyskytuje v chráněných území Natura 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího ízení nebo stanoviska EIA: 

Není p edmětem ešení. 
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e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních p edpisů: 

Není p edmětem ešení. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba splňuje všechny základní ustanovení pro ochranu obyvatelstva. 

B.Ř Zásady organizace výstavby 

a) pot eby a spot eba rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 

Elektrická energie: Celý staveništní systém rozvodu elektrické energie včetně osvětlení je 

zakreslen a popsán v p íloze č. 12 – Za ízení staveniště a č. 13 – Technická zpráva staveniště.  

Osvětlení na staveništi: K pot ebě venkovního osvětlení staveniště budou použity 3 

reflektory. Za dimenzi vodičů a polohu tras musí zodpovídat projektant elektrotechniky. 

Stejně tak za vnit ní i vnější rozvod elekt iny. 

Voda: Bude zhotovena p ípojka z místní ve ejné vodovodní sítě. Celý staveništní systém 

rozvodu vody je zakreslen a maximální spot eba vody byla stanovena v p íloze č. 12 – 

Za ízení staveniště a č. 13 – Technická zpráva staveniště.  

Kanalizace: Celý staveništní systém kanalizace je zakreslen a popsán v p íloze č. 12 – 

Za ízení staveniště a č. 13 – Technická zpráva staveniště. Splašková voda z kompletního 

za ízení staveniště bude odváděna do místní kanalizační sítě p es provizorní p ípojku. 

b) odvodnění staveniště: 

Hladina podzemní vody dosahuje do -5,000 m hloubky pod úrovní terénu, z tohoto důvodu 

není t eba speciálně odvodňovat. Zpevněné plochy budou odvodněny mimo stavební jámu. 

Povrchová voda bude odvodněna pomocí betonových žlabů do stávající kanalizace. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

Technická infrastruktura je napojena pomocí provizorních p ípojek a dopravní infrastruktura 

pomocí dvou vjezdů na ulici K Holotovci. Oba vjezdy budou využívány p i výkopových a 

zemních prací a p i samotné realizaci stavebního objektu bude více frekventovaný pouze 
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jeden, ten u budek. Zakreslení a podrobnější popis se nachází v  p íloze č. 12 – Za ízení 

staveniště a č. 13 – Technická zpráva staveniště. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

Stavba nebude ohrožovat život, zdraví, životní podmínky a majetek jejich uživatelů, ani 

uživatelů okolních staveb. Proces bude způsobovat hluk p i dovozu materiálu jako nap . 

p íjezd domíchávače s betonem. Odtokové poměry v území zůstanou p i starém a voda bude 

svedena do místní kanalizace, jež se vyskytuje u dané parcely.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení d evin: 

Uspo ádání staveniště bude ešeno dle platných bezpečnostních p edpisů, norem, vyhlášek a 

zákonů. Dodavatel zaručí bezpečnost provozu a ochranu okolních pozemků stavby. P i 

realizaci není nutné odstraňovat nebo kácet stávající zeleň. Po ukončení výstavby budou 

všechny dotčené plochy okolo domu uvedeny do původního stavu (urovnání, ozelenění). V 

souvislosti se stavbou nejsou navrhovány žádné asanace, demolice a kácení d evin. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé): 

P i provádění zemních a výkopových práci bude nutno provést dočasné zábory p ilehlé 
komunikace – K Holotovci. Po dokončení těchto práci, dokončení výstavby spodní stavby 

nebudou dočasné zábory místní komunikace na ulici K Holotovci již pot ebné a proběhne 

jejich odstranění. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí p i výstavbě, jejich likvidace: 

Likvidace odpadu se bude ídit dle zákona o odpadech č. 1Ř5/2001 Sb. [18] Pokud dodavatel 

nezvládne likvidaci a recyklaci odpadu sám, musí tyto povinnosti p edat odborné firmě. Pro 

účely drobného odpadu jsou na staveništi z ízeny dva kontejnery u vjezdu. 

h) bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin: 

Trvalé deponie nejsou navrženy. Mezideponie ornice a zeminy budou umístěny na 

jihovýchodní části pozemku. Ornice a zemina budou vršeny strojně do výšky cca 3m. Ornice 

bude stržena a zemina vykopána kolovým rypadlem JCB 3CX. Ornice a zemina budou 

odváženy nákladními automobily TATRA Ř15 do prostoru meziskládek, kde budou vršeny 

kolovým nakladačem JCB. Ornice a část zeminy budou využity na zásypy a drobné terénní 

úpravy. Na ízenou skládku, která je ve vzdálenosti 10km, pak poputuje zbytek nevyužité 

zeminy. 
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i) ochrana životního prost edí p i výstavbě: 

Za ízení staveniště nebude mít žádný negativní vliv na životní prost edí, protože respektuje 

všechna na ízení vydaná pro tuto lokalitu a je doplňující stavbou klidového charakteru 

určeného pro bydlení. Proces bude způsobovat hluk p i dovozu materiálu jako nap . p íjezd 

domíchávače s betonem. Odtokové poměry v území zůstanou p i starém a voda bude svedena 

do místní kanalizace, jež se vyskytuje u dané parcely. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných právních p edpisů: 

Výstavbového procesu se mohou účastnit pracovníci odborně způsobilí a musí být vyučeni či 

proškoleni v daném odvětví. Jsou povinni nosit ochranné pomůcky a prost edky, které dále 

poskytuje dodavatel. Staveništní zaměstnanci musí být proškoleni z bezpečnostních p edpisů 

a pravidelně vystavováni kontrolám a prohlídkám. Musí být zabráněno manipulaci cizích 

osob se staveništními mechanismy. Veškeré úrazy a zranění se ihned hlásí nad ízenému a dle 

vážnosti se postupuje dále v uvedených zákonech a p edpisech. Na staveništi je zakázán 

pohyb nepovolaný osobám. Mobilní oplocení a bezpečnostní agentura tomu musejí zabránit. 

Cedule s nápisem „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“ musí být vystavena u všech vjezdů i 

vstupů. Pro zajištění nezbytných požadavků bezpečnosti práce a technologických za ízení se 

musí postupovat podle zákona č. 361/2007 Sb. č. 30ř/2006 Sb. a na ízení vlády č. 591/2006 

Sb. [23] [24] [25] 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

Není pot eba těchto úprav. 

l) zásady pro dopravně inženýrská opat ení: 

Technická infrastruktura je napojena pomocí provizorních p ípojek a dopravní infrastruktura 

pomocí dvou vjezdů na ulici K Holotovci. Oba vjezdy budou využívány p i výkopových a 

zemních prací a p i samotné realizaci stavebního objektu bude více frekventovaný pouze 

jeden, ten u budek. Pohyb osob kolem staveniště není žádným způsobem omezen ani ohrožen. 

Z provedených zjištění jasně vyplývá, že veškerá doprava materiálů putujících na staveniště, 

bude uskutečněna vhodnými dopravními prost edky a nebude vadit místní poklidné dopravě. 

P enosné značky budou usměrňovat dopravu v celém procesu výstavby. Vnitro-staveništní 

doprava bude zajištěna po betonových panelech a zhutněných štěrkových komunikacích 

frakce 16/64 mm. 
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m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opat ení proti účinkům vnějšího prost edí p í výstavbě apod.): 

Výstavbový proces nepočítá se stanovením speciálních podmínek. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

Odhady termínů: 

Zahájení:  4/2016 

Hrubá stavba:  11/2016 

Ukončení:  6/2018 

Zahájení provozu: do 7/2018 

C. Situační výkresy 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

Není p edmětem ešení. 

C.2 Celkový situační výkres 

Není p edmětem ešení. 

C.3 Koordinační situační výkres 

Uveden v p íloze č. 01 – Studie – situace. 

C.4 Katastrální situační výkres 

Není p edmětem ešení. 

C.5 Speciální situační výkres 

Není p edmětem ešení. 
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D. Dokumentace objektů, technických a technologických za ízení 

D. 1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D. 1. 1 Architektonické a stavebně technické ešení 

Zahrnuto v následující sekci D. 1. 2. 

D. 1. 2 Stavebně konstrukční ešení 

a) technická zpráva 

Zemní a výkopové práce 

Na pozemku bude provedena skrývka ornice v tl. 300 mm. Tato zemina bude uskladněna na 

p edem vytyčených místech a bude později použita k úpravám terénu. Parcela musí být 

oplocena podle projektové dokumentace mobilním oplocením výšky 1,Ř m. Hlavní výkopová 

jáma bude mít sklon 1:1 a výškovou úroveň -3,250 m. Bude obsahovat rýhy shodné ší ky i 

výšky 0,Ř m a základová spára bude sahat až do hloubky -3,ř00 m. Výjimkou je rýha pro 

základ schodiště. Výkopové práce budou zahrnovat i trasy inženýrských sítí a budou 

realizovány pomocí strojů s ručním dočistěním. 

Základy  

Po začistění rýh a zabednění okrajů základů začne proces betonáže. Pro základy i podkladní 

beton byl zvolen beton C16/20.  Podkladní beton je navíc obohacen kari síťí 6/150. 

Požadavek na nezámrznou hloubku bude s rezervou splněn, jelikož celý objekt je podsklepený 

a základová spára bude sahat až do hloubky -3,900 m. 

Svislé nosné konstrukce 

Podzemní část objektu bude mít obvodové zdivo zhotovené z cihel Porotherm 40 P+D 

obohacených o výztuž v ložných sparách o tloušťce 400 mm. Zbytek obvodových stěn je 

proveden z cihel Porotherm 44 Profi o tloušťce 440 mm. Nosný systém je dále doplněn o 

Porotherm 30 AKU P+D, které mají lepší akustické vlastnosti. 

Vodorovné nosné konstrukce 



27 

 

Stropní konstrukce ve všech podlažích jsou ze systému Porotherm v tloušťce 250 mm. Jsou 

složeny ze stropních nosníků POT a keramických stropních vložek. Nadbetonávku doplňuje 

sva ovaná síť a po obvodu věncovky. Společně s železobetonovým věncem zvyšují tuhost 

budovy ve vodorovném směru. Nad otvory byly použity nosné p eklady Porotherm 7.  

Schodiště 

Na severní straně objektu je polohováno dvouramenné železobetonové schodiště, které je 

kotveno do stropu a ze strany mezipodesty do schodišťových zdí. Jednotlivé stupně jsou 

obloženy keramickou dlažbou. Bezpečnost zajišťuje zábradlí výšky 1 m kotvené p ímo do 

schodiště. 

Zastřešení 

Nosnou konstrukci st echy tvo í stropní systém Porotherm. Jedná se o jednoplášťovou st echu 

s odvodněním dovnit  dispozice a atikou. Je opat ena skladbou v nekonstantní tloušťce 

odpovídající dle tepelně-technického návrhu. Hlavní izolační vrstvu tvo í modifikované 

asfaltové natavitelné pásy ELASTEK. Tepelnou izolaci tvo í EPS v tloušťce 240 až 3Ř0 mm. 

Jednotlivé vrstvy izolace jsou k sobě p ipevněny pomocí PU lepidla PUK. Parozábranu 

vytvá í asfaltové natavitelné pásy GLASTEK. Stropní konstrukce bude p ed jejich položením 

nat ena asfaltovou penetrací DEKPRIMER. Kromě dvou st ešních vpustí na povrchu 

nalezneme větrací průduchy a st ešní výlez. 

 

Příčky 

P íčky v jednotlivých bytech jsou vyzděny z cihel Porotherm 11,5 P+D. Mezi sousedními 

byty jsou pak použity p íčky Porotherm 25 AKU P+D kvůli svý akustickým vlastnostem. 

Podlahy 

Podlahy jsou projektovány dle hygienických norem a provozního požadavku investora. 

Nášlapné vrstvy podlah tvo í keramická dlažba nebo laminátová krytina, a to podle využití 

místností. Jsou také uvedeny v jednotlivých tabulkách místností.  

Hydroizolace spodní stavby 
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Vodorovnou hydroizolaci tvo í modifikovaný asfaltový pás BITAGIT doplněn o asfaltový 

penetrační nátěr DEKPRIMER. Izolaci chrání ze spodní strany vrstva podkladního betonu a 

z horní skladba podlahy suterénu. Svislá hydroizolace je provedena ze stejných materiálů a 

zvenku ji chrání XPS v tloušťce 40 mm a sahá do výškové úrovně 300 mm nad úroveň 

upraveného terénu. 

Tepelné a zvukové izolace 

Tepelnou izolaci st echy tvo í EPS v tloušťce 240 až 3Ř0 mm. Do skladby podlahy v suterénu 

je vložen EPS v tloušťce 100 mm. Svislou hydroizolaci chrání XPS tloušťky 40 mm. Do 

p ekladů nad otvory a do věnců byl použit také EPS silný 70 až 140 mm. Zvukovou izolaci ve 

skladbách podlah mezi patry tvo í Isover N 4,0. 

Povrchové úpravy stěn 

Vnější omítka se skládá z 30 mm silné vrstvy tepelně izolační omítky Porotherm TO doplněné 

o 5 mm omítky Porotherm Universal. Všechny vnit ní omítky jsou zhotovené z omítky 

Porotherm Universal v tloušťce 10 mm. Fasádní sokl je tvo en z akrylátové mramorové 

omítky. Keramické obklady byly užity v kuchyních, koupelnách a technické místnosti 

v suterénu budovy. 

Klempířské, truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 

Klempí ské výrobky budou vyrobeny z pozinkovaného plechu opat eného odpovídajícím 

nátěrem. Veškeré plastové výrobky budou mít hladký bílý povrch z výroby. Vnit ní truhlá ské 

výrobky budou zhotovené v povrchové úpravě bílý dub. Zámečnické výrobky budou nat eny 

ve světle šedé barvě. 

b) výkresová část 

Seznam výkresů uvedený v p ílohách: 

Název      Mě ítko Formát Číslo výkresu 

Studie - Půdorys 1. NP   1:200  A4  01 

Studie - Půdorys 2. NP   1:200  A4  02 

Studie - Půdorys 3. NP   1:200  A4  03 

Studie - Půdorys 1. S    1:200  A4  04 
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Studie - ezy     1:200  A4  05 

Studie – Pohledy A    1:200  A4  06 

Studie – Pohledy B    1:200  A4  07 

Půdorys 1. NP     1:50  A2  08 

Půdorys 2. NP     1:50  A2  09 

P íčný ez A – A´    1:50  A2  10 

Podélný ez B – B´    1:50  A2  11 

Za ízení staveniště    1:200  A3  12 

D. 1. 3 Požárně bezpečnostní ešení 

Není p edmětem ešení. 

D. 1. 4 Technika prost edí staveb 

Není p edmětem ešení. 

D. 2 Dokumentace technických a technologických za ízení 

Není p edmětem ešení. 

E. Dokladová část 

Není p edmětem ešení. 
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Technologická část 

1. Technologický p edpis podlahy s povrchem z keramické dlažby 

1.1 Obecné informace  

Technologický p edpis pojednává o realizaci podlahové konstrukce, která bude prováděna 

v bytovém domě Daniel. Účelem užívání nově vzniklé stavby je z ízení nových bytových 

jednotek, které splňují požadavky moderního bydlení. Jedná se o čty podlažní budovu 

vysokou ř,5 m, p ičemž jedno podlaží se nachází v podzemním prostoru a t i jsou nadzemní. 

V podzemním podlaží jsou umístěny sklepní místnosti se společenskou využitelné pro 

nájemníky bytových prostorů. V prvním nadzemním podlaží se nachází 4 bytové jednotky. V 

ostatních dvou podlažích pak po t ech. Celý konstrukční systém objektu je navržen zděný 

Porotherm v plné výšce stavby. Stropy tvo í taktéž systém Porotherm.  

Keramická dlažba je navržena v prostorech s vyšší p edpokládanou zátěží, rychlejším 

opot ebením a do místností s vyšší vlhkostí. Nachází se v celém podzemním podlaží, 

chodbách a koupelnách s toaletami.  

1.2 P evzetí pracoviště 

Stavbyvedoucí p edá staveniště mistrovi stavby. Ten provede kontroly, zda je betonový 

povrch podkladní konstrukce stropu dostatečně vytvrzený, rovinatý, bez nečistot a prachu a 

větších uvolňujících se částic. Podklad musí vyhovovat požadavkům ke zhotovení podlahové 

konstrukce. Pracoviště musí mít p ívod elektrického proudu, který je nezbytný pro mnohé 

pracovní ná adí a osvětlení. Bude vypracován protokol o p edání a p evzetí staveniště, který 

podepíše stavbyvedoucí nebo jiná pově ená osoba. P i podepsání se p ebírající zodpovědná 

osoba zavazuje, že zhotoví celou podlahovou konstrukci v jakosti, kterou vyžaduje projektová 

dokumentace. Vše se zapíše i do stavebního deníku. 

1.3 Materiál 

Separační PE fólie 

Fólie je vyrobená v tloušťce 0,1 mm. Slouží k oddělení zvukové izolace od podkladní 

betonové vrstvy a od roznášecí vrstvy cementového potěru. [1] 
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Izolace 

Izolační desky Isover N 4,0 jsou vyrobené z minerální  plsti v tloušťce 40 mm. Zlepšují 

zvukovou a kročejovou neprůzvučnost plovoucích podlah. [2]  

Cementový potěr 

Cementový potěr Cemix 25 v tloušťce 40 mm bude vytvá et roznášecí vrstvu pod keramickou 

dlažbu. [3] 

Tmel 

Rako - cementové lepidlo C2T je vysoce modifikované pro lepení všech druhů keramických 

dlaždic a obkladů ve vnit ním i vnějším prost edí. [4] 

Keramická dlažba 

Keramická slinutá dlažba Rako série Trend ve tloušťce Ř mm. [5] 

Spárovací hmota 

Hydraulicky tuhnoucí suchá maltová směs určená pro spárování obkladů a dlažby Knauf 

Fugenbunt. [6] 

Podlahový pásek 

ISOVER podlahový pásek N/PP 15x100x1000 tvo í profil dilatační spáry a zajišťuje pružné 

oddělení konstrukce podlahy od svislých konstrukcí. Omezují boční p enos kročejového 

hluku. [7] 

1.4 Doprava 

Materiál pro podlahové konstrukce bude dodán na staveniště nákladním automobilem. Složení 

materiálu bude uskutečněno pomocí je ábu. Materiál se složí ručně a musí být uložen do 

suchých krytých uzamykatelných skladů. Výjimkou jsou sila na suché směsi. Objednávky 

materiálu musí být v souladu s časovým harmonogramem stavby, aby zajistily plynulý chod 

stavebních prací.  

1.5 Skladování  

P ístupová cesta ke skladovacím prostorům musí být zhotovena tak, aby umožnila 

bezproblémovou dodávku stavebního materiálu. Rozmístění skládek musí splňovat základní 

požadavky pro bezpečný a plynulý postup stavebních prací. Separační fólie se musí skladovat 
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ve svislé poloze na paletách. Cementový potěr bude skladován v silech na suché směsi. 

Spárovací hmoty a tmely v pytlích se vrší na palety do maximální výšky 1,5 m. Keramická 

dlažba uskladněná na paletě se smí vršit také do výšky 1,5 m, ale je t eba dbát zvýšené 

opatrnosti p i manipulaci kvůli odštípnutí krajů. 

 

1.6 Stroje a pomůcky 

Všichni pracovníci na stavbě jsou povinni nosit osobní ochranné pracovní pomůcky (ochranné 

brýle, rukavice, p ilba, pracovní oděv, reflexní vesta apod.) Tyto pomůcky jim je povinen 

zajistit zaměstnavatel. 

Seznam pracovních pomůcek: podlahový laser, nůž, metr, srovnávací hliníková lať, tužka, 

úhelník, vodováha, stavební vysavač, ruční ezačka, elektrická ezačka dlažby s vodním 

chlazením., vrtačka, míchadlo, bruska s diamantovým kotoučem, hladítko, lepící páska na 

fólii, tmelící pistole, plastová stěrka pro spárování, špachtle, kovová zubová stěrka 

1.7 Personální obsazení 

Pracovní četa bude čítat ř lidí: 

1 x p edák –  Bude určen stavbyvedoucím a jeho úkolem bude rozdělovat a 

určovat práci mezi své pod ízené. Zodpovídá za vykonanou 

práci své čety, kontroluje kvalitu prováděných prací. Musí být 

vyučen ve stavebním oboru, mít praxi v oboru minimálně 5 let a 

idičský průkaz skupiny B. 

3 x podlahá  -  P ijímá pracovní úkoly od p edáka a plní je. Věnuje se 

pracovním úkonům mimo pokládání dlažby a spárování. Musí 

být vyučen ve stavebním oboru, mít praxi v oboru minimálně 5 

let.   

3 x obkladač -  P ijímá pracovní úkoly od p edáka a plní je. Zejména se věnuje 

pokládce dlažby a spárování. Musí být vyučen ve stavebním 

oboru, mít praxi v oboru minimálně 5 let.  

2 x pomocný dělník -  Pomáhá  obkladačům a podlahá ům a poslouchá jejich pokyny. 

Musí být vyučen. 
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1.8 Pracovní postup a obecné podmínky 

Pracovní postup: 

Začne se kontrolou kvality betonové vrstvy podkladní konstrukce stropu. Povrch musí být 

dostatečně vytvrzený, rovný, bez nečistot, prachu a uvolňujících se částic a jeho vlhkost 

nesmí p ekračovat 12%.  

Na p ipravenou podkladní nosnou konstrukci se bude pokládat separační PE fólie. Ta se 

rozloží na celou ší ku místnosti od jednoho konce po druhý. Postupovat se musí vždy jen 

jedním směrem. Okraje místnosti fólie musí p esahovat o 150 mm. P esahy jednotlivých pásů 

spojíme vhodnou lepící páskou, ší ka p esahu činí min. 100 mm. [1]  

Obvod celé místnosti bude opat en obvodovým páskem. [7] Zároveň se na něj dotlačí 

vodorovná izolace Isover N a pokračuje se v pokládce po celé ploše. [2] Na tento povrch se 

položí stejným způsobem separační PE fólie. [1]  

Takto vytvo ený podklad tvo í ideální podmínky na vylití roznášecí vrstvy z cementového 

potěru Cemix 25. Směs bude namíchána s vodou dle návodu do požadované konzistence. Dle 

pot eby se místnost rozdělí na sekce a vytvo í se stahovací pruhy. Pruhy se pomocí vodováhy, 

stavebního laseru, latě a hladítka srovnají do vodorovné roviny. Mezi jednotlivé pruhy se 

rozlije cementový potěr, zhutní se a stáhne latí a dorovná hladítkem. Potěr musí být chráněn 

p ed nadměrným vysycháním obyčejnou stavební fólií a musí se udržovat alespoň t i dny 

v mokrém stavu. Hmota bude vytvrzena po 7 až 14 dnech, a to podle klimatických podmínek. 

Po vytvrdnutí roznášecí vrstvy se zkontroluje její kvalita. Povrch musí být dostatečně 

vytvrzený, rovný, bez nečistot, prachu a uvolňujících se částic. [3]  

Pytlované  Rako - cementové lepidlo C2T se rozmísí s vodou pomocí míchadla dle návodu. 

Vzniklá směs se nechá pár minut odstát a promíchá se znovu. P ed samotnou pokládkou 

keramických dlaždic je nutné zkontrolovat, jestli všechny dlaždice v místnosti mají stejnou 

šarži a barevný odstín. Na cementový potěr se nanese cementové lepidlo zubovou stěrkou 

v tloušťce 3 mm. Dle pot eby se může vrstva pohybovat v rozmezí 1 – 5 mm, a to z důvodu 

srovnávání podkladu. Důležité je, aby lepidlo bylo na celé ploše pokládané dlaždice a 

nevznikaly suché místa. Dlaždice pak nemusí držet a může se p i zatížení lámat. [4]  

Slinuté dlaždice se nemusí namáčet. Postupuje se dle kladečského výkresu. Distanční plastové 

k ížky ší ky 2 mm se použijí pro stejnorodost spar. Znečištěná dlažba lepidlem se musí umýt 
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ihned po zavadnutí vodou nebo tekutým čističem malt. Sokl bude vyroben z dlaždic a nalepí 

se až po nabytí základní pevnosti lepidla po cca 2 hodinách. Veškeré ezy dlaždic se provádí 

pomocí elektrické ezačky s vodním chlazením nebo ruční ezačkou. [5]  

Spárovací hmota se p ipraví dle návodu. Množství namíchané hmoty musí odpovídat rychlosti 

tuhnutí. Do spar se vpraví vylitím, použitím plastové stěrky nebo špachtle. Povrch spar se 

upraví navlhčenou hadrou nebo houbičkou. Znečištěná dlažba se po zavadnutí musí umýt 

vodou nebo tekutým čističem malt. [6] 

Obecné podmínky: 

Ideální teplota pro zahrnuté mokré procesy je 5 až 25 °C. V p ípadě nižších teplot se musí 

místnosti minimálně dva dny p ed pracemi temperovat, v p ípadě vyšších ošet ovat vodou. P i 

nestihnutí jednotlivých etap výstavbového procesu je nutné tyto etapy ukončit podle pravidel 

(nedodělání vrstvy cementového potěru za jednu směnu apod.).  

P i kladení dlažby se vždy dodělá místnost. Nenechává se zaschnout lepidlo mimo plochu 

dlažby. Nutnost dodržovat vzdálenosti dilatačních spar u cementového potěru (max 40 m2
). 

Izolace a podlahové pásky se nevystavují vysoké vlhkosti. Ztrácí pak svou izolační schopnost. 

1.9 Jakost a kontrola kvality 

Stavbyvedoucí, mistr pop . p edák kontrolují průběh a kvalitu jednotlivých prací v celém 

procesu. Kontrole se musí podrobit každá vrstva podlahy. U separační fólie kontrolují 

minimální p esahy, správné slepení a nežádoucí penetraci. Podlahové pásky musí být ve 

správné poloze, stejně jako vodorovná izolace. Po vytvrdnutí roznášecí vrstvy zkontrolujeme 

její kvalitu. Povrch musí být dostatečně vytvrzený, rovný, bez nečistot, prachu a uvolňujících 

se částic. Dlažba musí být položena dle kladečského návrhu, jednotlivé dlaždice musí být na 

sebe kolmé, mít stejný odstín a šarži, správně o ezané bez úlomků a uštípnutých hran. 

Spárování a začistění musí být na úrovni požadované investorem.  

1.10 Bezpečnost práce a ochrana zdraví  

Všichni pracovníci na stavbě jsou povinni nosit osobní ochranné pracovní pomůcky (ochranné 

brýle, rukavice, p ilba, pracovní oděv, reflexní vesta apod.) Tyto pomůcky jim je povinen 

zajistit zaměstnavatel. Každý pracovník musí být proškolen a vyzkoušen, zda nabyl 

požadovaných vědomostí. Vše se zapisuje do stavebního deníku. 

Požadavky BOZP jsou podrobně popsány ve vyhláškách: 
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Zákon č.262/2006 Sb. - Zákoník práce [22] 

NV č. 591/2009 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i 

práci na stavbě [25] 

NV č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky [21] 

Zákon č. 30ř/2006 Sb. - o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci 

[24] 

NV č. 4ř5/2001 Sb. - stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prost edků, mycích, čistících a desinfekčních prost edků [26] 

NV č. 4ř4/2001 Sb. - stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu [27] 

1.11 Ochrana životního prost edí 

Stavba nebude ohrožovat životní prost edí. Nebezpečné látky a materiály budou po celou 

dobu uskladněny v uzamykatelných buňkách. Zacházet s nimi mohou jen způsobilí proškolení 

zaměstnanci. Dodavatel musí odstranit a recyklovat veškerý vzniklý odpad ze stavebního 

procesu. Je povinen odpad nejen zajistit, ale expedovat jej na určená místa. 

Všichni účastníci výstavby se musí spravovat dle: 

Zákon č. 1Ř5/2001 Sb. - o odpadech [18] 

Zákon č. 114/1řř2 Sb. - o ochraně p írody a krajiny [19] 
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2. Technologický p edpis podlahy s povrchem z laminátové krytiny 

2.1 Obecné informace  

Technologický p edpis pojednává o realizaci podlahové konstrukce, která bude prováděna 

v bytovém domě Daniel. Účelem užívání nově vzniklé stavby je z ízení nových bytových 

jednotek, které splňují požadavky moderního bydlení. Jedná se o čty podlažní budovu 

vysokou ř,5 m, p ičemž jedno podlaží se nachází v podzemním prostoru a t i jsou nadzemní. 

V podzemním podlaží jsou umístěny sklepní místnosti se společenskou využitelné pro 

nájemníky bytových prostorů. V prvním nadzemním podlaží se nachází 4 bytové jednotky. V 

ostatních dvou podlažích pak po t ech. Celý konstrukční systém objektu je navržen zděný 

Porotherm v plné výšce stavby. Stropy tvo í taktéž systém Porotherm.  

Laminátová krytina je navržena v prostorech s nižší p edpokládanou zátěží a opot ebením. 

Nachází se pouze v nadzemních podlažích, a to v obývacích pokojích s kuchyňským koutem, 

p edsíních a pokojích.   

2.2 P evzetí pracoviště 

Stavbyvedoucí p edá staveniště mistrovi stavby. Ten provede kontroly, zda je betonový 

povrch podkladní konstrukce stropu dostatečně vytvrzený, rovinatý, bez nečistot a prachu a 

větších uvolňujících se částic. Podklad musí vyhovovat požadavkům ke zhotovení podlahové 

konstrukce. Pracoviště musí mít p ívod elektrického proudu, který je nezbytný pro mnohé 

pracovní ná adí a osvětlení. Musí být vypracován protokol o p edání a p evzetí staveniště, 

který bude podepsán stavbyvedoucím nebo jinou pově enou osobou. P i podepsání se 

p ebírající zodpovědná osoba zavazuje, že zhotoví celou podlahovou konstrukci v jakosti, 

kterou vyžaduje projektová dokumentace. Další záznam se zapíše i do stavebního deníku. 

2.3 Materiál 

Separační PE fólie 

Fólie je vyrobená v tloušťce 0,1 mm. Slouží k oddělení zvukové izolace od podkladní 

betonové vrstvy a od roznášecí vrstvy cementového potěru. [1] 

Izolace 

Izolační desky Isover N 4,0 jsou vyrobené z minerální  plsti v tloušťce 40 mm. Zlepšují 

zvukovou a kročejovou neprůzvučnost plovoucích podlah. [2]  
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Cementový potěr 

Cementový potěr Cemix 25 v tloušťce 40 mm bude vytvá et roznášecí vrstvu pod keramickou 

dlažbu. [3] 

Samonivelační stěrka 

Baumit Nivello Quattro je samonivelizační stěrková směs na bázi síranu vápenatého k 

vyrovnání a sjednocení povrchů. [Ř] 

Penetrační nátěr 

Základní nátěr na disperzní bázi Baumit Grund sjednocuje vlastnosti podkladu a je vhodný na 

cementové potěry. [ř] 

Laminátová krytina 

Vysoce odolná laminátová podlaha Quick-Step Impressive tl. 8 mm. [10] 

Podložka pod krytinu 

Podložka z pěnového polyetylénu Mirelon tl. 2 mm pod laminátové podlahy p ispívá ke 

zvýšení kročejové neprůzvučnosti a vyrovnává drobné bodové nerovnosti v podkladu. [11] 

Flexibilní natíratelný sokl 

Flexibilní natíratelný sokl – QSFLEXSKR je vyroben z pružné, pevné pěny. Výška činí 40 

mm tloušťka 14 mm. 

Podlahový pásek 

ISOVER podlahový pásek N/PP 15x100x1000 tvo í profil dilatační spáry a zajišťuje pružné 

oddělení konstrukce podlahy od svislých konstrukcí. Omezují boční p enos kročejového 

hluku. [7] 

2.4 Doprava 

Materiál pro podlahové konstrukce bude dodán na staveniště nákladním automobilem. Složení 

materiálu bude uskutečněno pomocí je ábu. Materiál se složí ručně a musí být uložen do 

suchých krytých uzamykatelných skladů. Výjimkou jsou sila na suché směsi. Objednávky 

materiálu musí být v souladu s časovým harmonogramem stavby, aby zajistily plynulý chod 

stavebních prací. Kyblíky s tekutým penetračním nátěrem musí být p eváženy ve stoje a 

nesmí být na sobě vršeny bez zajištění. 
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2.5 Skladování  

P ístupová cesta ke skladovacím prostorům musí být zhotovena tak, aby umožnila 

bezproblémovou dodávku stavebního materiálu. Rozmístění skládek musí splňovat základní 

požadavky pro bezpečný a plynulý postup stavebních prací. Separační fólie se musí skladovat 

ve svislé poloze na paletách. Pytlované směsi se vrší na palety do maximální výšky 1,5 m. 

Cementový potěr bude skladován v silech na suché směsi. Laminátová krytina uskladněná na 

paletě se smí vršit také do výšky 1,5 m, ale je t eba dbát zvýšené opatrnosti p i manipulaci 

kvůli poškození zámků a odštípnutí krajů. Kyblíky s tekutým penetračním nátěrem se musí 

skladovat ve stoje, nesmí promrzat, být vystavovány vysokým teplotám a být na sobě vršeny 

bez zajištění.  

2.6 Stroje a pomůcky 

Všichni pracovníci na stavbě jsou povinni nosit osobní ochranné pracovní pomůcky (ochranné 

brýle, rukavice, p ilba, pracovní oděv, reflexní vesta apod.) Tyto pomůcky jim je povinen 

zajistit zaměstnavatel. 

Seznam pracovních pomůcek: podlahový laser, nůž, metr, tužka, úhelník, vodováha, stavební 

vysavač, ruční ezačka, elektrická ezačka s vodním chlazením., vrtačka, míchadlo, hladítko, 

lepící páska na fólii, tmelící pistole, ježatý váleček, malí ská štětka, chlupatý váleček, 

dotahovací hák, d evěná palička, plastové nebo d evěné klíny 

2.7 Personální obsazení 

Pracovní četa bude čítat ř lidí: 

1 x p edák –  Bude určen stavbyvedoucím a jeho úkolem bude rozdělovat a 

určovat práci mezi své pod ízené. Zodpovídá za vykonanou 

práci své čety, kontroluje kvalitu prováděných prací. Musí být 

vyučen ve stavebním oboru, mít praxi v oboru minimálně 5 let a 

idičský průkaz skupiny B. 

3 x podlahá  -  P ijímá pracovní úkoly od p edáka a plní je. Věnuje se 

pracovním úkonům mimo pokládání dlažby a spárování. Musí 

být vyučen ve stavebním oboru, mít praxi v oboru minimálně 5 

let.   
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3 x obkladač -  P ijímá pracovní úkoly od p edáka a plní je. Zejména se věnuje 

pokládce dlažby a spárování. Musí být vyučen ve stavebním 

oboru, mít praxi v oboru minimálně 5 let.  

2 x pomocný dělník -  Pomáhá  obkladačům a podlahá ům a poslouchá jejich pokyny. 

Musí být vyučen. 

2.Ř Pracovní postup a obecné podmínky 

Pracovní postup: 

Začne se kontrolou kvality betonové vrstvy podkladní konstrukce stropu. Povrch musí být 

dostatečně vytvrzený, rovný, bez nečistot, prachu a uvolňujících se částic a jeho vlhkost 

nesmí p ekračovat 12%.  

Na p ipravenou podkladní nosnou konstrukci se bude pokládat separační PE fólie. Ta se 

rozloží na celou ší ku místnosti od jednoho konce po druhý. Postupovat se musí vždy jen 

jedním směrem. Okraje místnosti fólie musí p esahovat o 150 mm. P esahy jednotlivých pásů 

spojíme vhodnou lepící páskou, ší ka p esahu činí min. 100 mm. [1]  

Obvod celé místnosti bude opat en obvodovým páskem. [7] Zároveň se na něj dotlačí 

vodorovná izolace Isover N a pokračuje se v pokládce po celé ploše. [2] Na tento povrch se 

položí stejným způsobem separační PE fólie. [1]  

Takto vytvo ený podklad tvo í ideální podmínky na vylití roznášecí vrstvy z cementového 

potěru Cemix 25. Směs bude namíchána s vodou dle návodu do požadované konzistence. Dle 

pot eby se místnost rozdělí na sekce a vytvo í se stahovací pruhy. Pruhy se pomocí vodováhy, 

stavebního laseru, latě a hladítka srovnají do vodorovné roviny. Mezi jednotlivé pruhy se 

rozlije cementový potěr, zhutní se a stáhne latí a dorovná hladítkem. Potěr musí být chráněn 

p ed nadměrným vysycháním obyčejnou stavební fólií a musí se udržovat alespoň t i dny 

v mokrém stavu. Hmota bude vytvrzena po 7 až 14 dnech, a to podle klimatických podmínek. 

Po vytvrdnutí roznášecí vrstvy se zkontroluje její kvalita. Povrch musí být dostatečně 

vytvrzený, rovný, bez nečistot, prachu a uvolňujících se částic. [3]  

Základním nátěrem na disperzní bázi Baumit Grund se p ipraví podklad na další fázi 

realizace. Ošet ovaný povrch musí být suchý, pevný, vyzrálý, tvarově stálý, nezmrzlý, bez 

uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, a zbytků odformovacích prost edků. Musí být 

dostatečně drsný a nesmí být vodoodpudivý. Obsah balení důkladně promíchat. Nátěr ne edit. 
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Podklad p ed nanášením nevlhčit.  Penetrační nátěr se nanese válečkem nebo nat e malí skou 

štětkou, a to stejnoměrně, bez p erušení tak, aby se nevytvá ely louže. Musí se provést 

celoplošně. Doba schnutí na betonovém potěru bude cca 15 minut. [9] 

Samonivelační stěrka Baumit Nivello Quattro je náročná na podklad. Cementový potěr 

s penetrační úpravou Baumit Grund bude pro stěrku ideální. P í mísení je pot eba obsah pytle 

vysypat do chladné a čisté vody. Vhodným mísidlem se zamíchá do homogenní bezžmolkové 

konzistence. Zpracovatelnost hmoty je p i teplotě 20°C cca 30 minut, p ičemž za nižších 

teplot se doba zpracovatelnosti prodlužuje a za vyšších zkracuje. Již tuhnoucí materiál je 

nep ípustné dále edit vodou. Nesmí se p idávat žádné další p ísady. Čerstvě namíchaná 

hmota se vylije na podklad a vhodnou stěrkou nebo hladítkem rovnoměrně rozet e do 

požadované hladiny. Následně pomocí vhodného ježkového válečku se hmota odvzdušní. 

Hmota má samonivelizační vlastnosti, bez vyhlazování sama vytvá í požadovanou rovinu. 

Čerstvě provedené plochy odpovídajícím způsobem ochránit p ed průvanem, p ímým 

slunečním zá ením nebo účinky zvýšeného tepelného namáhání. P i tloušťce vrstvy do 3 mm 

je stěrka vyzrálá za 24 hodin, p ičemž p ibližně platí, že každý další 1 mm vrstvy pot ebuje 

čas nutný pro zrání min. dalších 24 hodin. [8]  

Na vytvrzenou samonivelační stěrku se bude pokládat podložka z pěnového polyetylénu 

Mirelon. Tu rozložíme na celou ší ku místnosti od jednoho konce po druhý. Klademe ji na 

sraz a bez p esahů. Jednotlivé pruhy k sobě provizorně p ipevníme lepicí páskou. [11] 

Pokládka Laminátové krytiny Quick-Step Impressive tl. 8 mm se začíná v místnosti zleva 

doprava nebo od konce již realizované dlažby. Lamely se do sebe napojí p es zámek na kratší 

straně. Lamela se mírně nadzdvihne, nasadí do zámku a položí nebo doklepne paličkou či 

kladívkem. Vyskládá se celá první ada. Lamely se nepokládají p ímo ke stěně, ale 8 - 10 mm 

od ní. Tyto dilatační mezery se pojistí klínkem. Mezera musí být po celém obvodu místnosti. 

Pomocí úhelníku, tužky, metru a p ímočaré pily se zkracují poslední lamely v adě, tak aby 

vycházely na vazbu alespoň 300 mm. Zámek po delší straně lamely se nasadí v mírném 

náklonu do p edchozí ady a zacvakne se. P i výrazném vzoru nebo struktu e povrchové 

úpravy se musí lamely dop edu vybalit a vyskládat jejich po adí, tak aby k sobě ladily. 

Správně namě enou a u íznutou lamelu dokončující adu je pot eba pevně stáhnout 

dotahovacím hákem. Vyskládá se celá místnost a na konci se použije opět dotahovací hák. 

[10] 
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Poslední činností podlahá e je p ilepení flexibilního natíratelného soklu ke zdi pomocí 

běžného stavebního lepidla. Sokl lze tvarovat a ezat nožem do různých tvarů a bude 

ukončovat podlahu. [12]  

Obecné podmínky: 

Ideální teplota pro zahrnuté mokré procesy je 5 až 25 °C. V p ípadě nižších teplot se musí 

místnosti minimálně dva dny p ed pracemi temperovat, v p ípadě vyšších ošet ovat vodou. P i 

nestihnutí jednotlivých etap výstavbového procesu je nutné tyto etapy ukončit podle pravidel 

(nedodělání vrstvy cementového potěru za jednu směnu apod.). Nutnost dodržovat 

vzdálenosti dilatačních spár u cementového potěru (max. 40 m
2). Izolace a podlahové pásky 

se nevystavují vysoké vlhkosti. 

Nevhodné podklady pro stěrku a penetraci:  Umělohmotné, d evěné nebo kovové podklady. 

Nep ekrývat konstrukční spáry nebo aktivní trhliny v podkladu (smršťovací, pohybové, 

dilatační spáry či trhliny). Zabránit zatečení hmoty do konstrukčních spár. 

P ed kladením nášlapné vrstvy podlahy se lamely nechají uskladněné několik hodin v dané 

místnosti. P i kladení lamel se vždy snažíme dodělat místnost. Nenecháváme nedodělanou 

místnost. Nezajištěné lamely by se mohly začít rozpojovat.  

2.9 Jakost a kontrola kvality 

Stavbyvedoucí, mistr pop . p edák kontrolují průběh a kvalitu jednotlivých prací v celém 

procesu. Kontrole se musí podrobit každá vrstva podlahy. U separační fólie kontrolují 

minimální p esahy, správné slepení a nežádoucí penetraci. Podlahové pásky musí být ve 

správné poloze, stejně jako vodorovná izolace. Po vytvrdnutí roznášecí vrstvy zkontrolujeme 

její kvalitu. Povrch ošet ovaný penetračním nátěrem musí být suchý, pevný, vyzrálý, tvarově 

stálý, nezmrzlý, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, a zbytků odformovacích 

prost edků. Musí být dostatečně drsný a nesmí být vodoodpudivý. P i správném postupu 

natírání je cementový potěr s penetrační úpravou Baumit Grund je pro stěrku ideální. U stěrky 

se musí zkontrolovat hlavně tvrdost a rovinnost 2 mm na 1 metru délky. Povrch musí mít 

homogenní vzhled a nesmí obsahovat bubliny. Nášlapná vrstva lamel se nesmí rozjíždět, 

nikde nesmíme nacházet prohlubně a nesmí vrzat. Soklová lišta se nesmí odlepovat. 
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2.10 Bezpečnost práce a ochrana zdraví  

Všichni pracovníci na stavbě jsou povinni nosit osobní ochranné pracovní pomůcky (ochranné 

brýle, rukavice, p ilba, pracovní oděv, reflexní vesta apod.) Tyto pomůcky jim je povinen 

zajistit zaměstnavatel. Každý pracovník musí být proškolen a vyzkoušen, zda nabyl 

požadovaných vědomostí. Vše se zapisuje do stavebního deníku. 

Požadavky BOZP jsou podrobně popsány ve vyhláškách: 

Zákon č.262/2006 Sb. - Zákoník práce [22] 

NV č. 5ř1/200ř Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i 

práci na stavbě [25] 

NV č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky [21] 

Zákon č. 30ř/2006 Sb. - o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci 

[24] 

NV č. 4ř5/2001 Sb. - stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prost edků, mycích, čistících a desinfekčních prost edků [26] 

NV č. 4ř4/2001 Sb. - stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu [27] 

1.11 Ochrana životního prost edí 

Stavba nebude ohrožovat životní prost edí. Nebezpečné látky a materiály budou po celou 

dobu uskladněny v uzamykatelných buňkách. Zacházet s nimi mohou jen způsobilí proškolení 

zaměstnanci. Dodavatel musí odstranit a recyklovat veškerý vzniklý odpad ze stavebního 

procesu. Je povinen odpad nejen zajistit, ale expedovat jej na určená místa. 

Všichni účastníci výstavby se musí spravovat dle: 

Zákon č. 1Ř5/2001 Sb. - o odpadech [18] 

Zákon č. 114/1řř2 Sb. - o ochraně p írody a krajiny [19] 
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Hodnocení 

V bakalá ské práci jsou porovnány dvě varianty podlah s odlišnou nášlapnou vrstvou. Obě 

měly, až na drobné výjimky, shodnou izolační vrstvu z minerální plsti a roznášecí vrstvu 

z cementového potěru.  U obou byl použit jak mokrý, tak suchý proces. 

Obě varianty skladeb jsou vhodné do bytových domů. Jejich snadná údržba a úroveň 

mechanické odolnosti je proto p edurčují. Keramická dlažba je studenější, ale více odolná ve 

vlhkém prost edí. Laminátová krytina je teplejší, nicméně technologie vylepšených zámků 

jednotlivých lamel nevylučuje její využití v místnostech jako jsou toalety a koupelny. 

U obou variant je pracnost a časová náročnost na obdobné úrovni. Laminátová krytina má 

vyšší požadavky na rovinnost povrchu než keramická dlažba, proto byla aplikována 

samonivelační stěrka. Ta prodloužila délku realizace podlahy. Časové úspory bylo dosaženo 

rychlou montáží laminátové krytiny, která nezahrnuje mokrý proces. Lepení keramické 

dlažby včetně spárování je pracnější a časově náročnější, ale oproti první variantě nepot ebuje 

samonivelační stěrku. Odpadá tak technologická p estávka. 

Porovnání z finančního hlediska je postaveno na základě rozpočtů pro jednotlivé podlahy 

uvedených v p íloze č. 17 - Rozpočet a časový harmonogram. 
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Textové p ílohy 

Technická zpráva staveniště – p . č. 13 

Údaje o stavbě 

a) název stavby:    Bytový dům Daniel 

b) místo stavby:  K Holotovci ř70, Orlová- město, parcela č. 305/7, k. ú. 

Orlová  

c) p edmět dokumentace:  Jedná se o novostavbu bytového domu Daniel se t emi 

nadzemními podlažími a suterénem.  

Objednatel 

Jméno:     Vysoká škola báňská – Technický univerzita Ostrava 

Adresa sídla:    17.listopadu 15/2172, 708 30, Ostrava – Poruba 

Kontakt:    +420 597 321 111 

Zhotovitel 

Obchodní firma:   Smolinski s.r.o. 

IČ:     00700756 

Adresa:    Parazitická 51Ř, 700 30 Ostrava 

 

A. Popis staveniště 

Stavební pozemek se nachází v městské Orlová- město na parcele č. 305/7, k. ú. Orlová 

[712361]. Pozemek je rovinného charakteru a nachází se blízko zastavěné části města. Tato 

zastavitelná plocha byla doposud využívána jako odstavná plocha. Severní parcela od 

novostavby slouží jako dětské h iště místní ZŠ a nemá plot a ostatní sousední pozemky jsou 

volné stavební plochy, proto bude celý pozemek oplocen do výšky 1,Ř m . Pozemek staveniště 

není objednatelem využíván, nachází se zde travnatá plocha. Dopravní ešení se týká vjezdu  

na zpevněnou plochu tvo enou betonovou zámkovou dlažbou určenou k parkování, který je 
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zajištěn pomocí posuvné brány pro automobily, vjezdem z ulice K Holotovci. Rozměry 

posuvné brány jsou navrženy dle technických požadavků automobilů. 

B. Skládky a za ízení staveniště 

1. Ornice a zemina  

Trvalé deponie nejsou  navrženy. Mezideponie ornice a zeminy budou umístěny na západní 

části pozemku. Ornice a zemina budou vršeny strojně do výšky cca 3m. Ornice bude stržena a 

zemina vykopána kolovým rypadlem JCB 3CX. Ornice a zemina budou odváženy nákladními 

automobily TATRA Ř15 sklopky do prostoru meziskládek, kde budou vršeny kolovým 

nakladačem JCB. Ornice a část zeminy budou využity na zásypy a terénní úpravy. Na ízenou 

skládku, která je ve vzdálenosti 10km, bude odvezeno 1260 m
3
 zeminy. 

Stanovení množství zeminy na meziskládky 

- ornice  131,13 m
3
 x 1,2 (index nakyp ení) = 157,36 m3

 

- zemina  427,5  m
3
 x 1,2 (index nakyp ení) = 555,75 m3

 

Stanovení množství zeminy na skládku 

- zemina  104ř,ř  x 1,2 (index nakyp ení) = 1260 m3
 

Velikost skládky ornice a zeminy 

Ornice 

- sklon 45% 131,13 m
3
 / 3m = 43,71 m

2
 -> √53,5Řm2

 = 6,61 + 1,5 = 8,11m 

-> 8,11 x 8,11 = 65, 8 m
2
 – min. plocha meziskládky 

Zemina 

- sklon 45% 427,5 m
3
 / 3m = 142,5 m

2
 -> √142,5 m2

 = 11,95 + 1,5 = 13,5 m 

-> 13,5 x 13,5 = 182,25 m
2
 –min. plocha meziskládky 

Velikost skládky stavebního materiálu 

Nosné zdivo PTH 

Objem materiálu v 1 stavebním cyklu:   Z = Q / tc * n = 120 / 14 * 14 = 120 m
3 

Čistá plocha skládky:     Fo = Z / v = 120 / 1,8 = 67 m
2 

Celková plocha skládky:    F = Fo / B = 67 / 0,9 = 76,67 m
2 
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Celková plocha skládky s pojistnou skladovací plochou bude činit Ř0 m2
. 

2. Je áb 

Je áb Liebherr 32TT bude umístěn v prostoru staveniště, tak aby dosah byl dostatečný pro 

celou stavbu. Podloží bude zbavené ornice, vyrovnané a ádně zhutněné. Na takto p ipravené 

podloží budou umístěny železobetonové panely v ploše 6 x 6 m. 

4. Výztuž 

Výztuž bude skladována pod ocelovým p íst eškem s plechovou st echou. Zpevněná plocha 

pod p íst eškem bude provedena sejmutím ornice a následným zásypem a zhutněním 

kameniva frakce 16-32mm. 

4.Silo 

Na staveništi budou použita dvě mobilní sila na suché směsi. Jsou polohovány tak, aby 

dopravní vzdálenost pro čerpání hmot byla co nejmenší. Základ pro silo tvo í betonové panely 

3 x 3m s p ístupovou komunikací. 

5. Kontejnery na odpad 

Na staveništi budou z ízeny dva kontejnery na stavební odpad. 

6. Sklad p ístrojů a ná adí 

Na staveništi bude umístěn uzamykatelný sklad p ístrojů a ná adí. P ed umístěním skladu 

bude na této ploše sejmuta ornice a provedeno vodorovné vyrovnání plochy kamenivem 

frakce 16-32mm. 

7. Sklad materiálů 

Na staveništi bude umístěn uzamykatelný sklad materiálů. P ed umístěním skladu bude na 

této ploše sejmuta ornice a provedeno vodorovné vyrovnání plochy kamenivem frakce 16-

32mm. 

Ř. Skládka stavebního materiálu 

Skládka stavebního materiálu je navržena tak, aby byla v dosahu je ábu a v blízkosti 

staveništní komunikace z betonových panelů. Skládka stavebního materiálu bude provedena 

sejmutím ornice a následným násypem a zhutněním kameniva frakce 16-32mm. 
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ř. Oplocení 

Bude použito mobilní oplocení výšky min. 1,Řm. Vjezd je situován z jihu pozemku p es 

uzamykatelnou bránu hlídanou vrátným. 

10. Fasádní lešení ALFIX 

Jedná se o fasádní rámová lešení v ší kách buď 750 mm nebo 1000 mm, s užitným zatížením 

2 kN/m
2. Lešení lze stavět do výšky 50m. Základními díly jsou svislý ocelový rám, 

rektifikační patka, podlážka, diagonála, podélné zábradlí, boční zábradlí, okopová zarážka 

podélná a p íčná, a v posledním pat e zábradelní nosník a zábradelní sloupek. Uzav ené 

stavěcí svislé rámy se na sebe osazují na trny, které jsou pevnou součástí rámu. Klínové spoje 

pro p ipojení dvoutrubkového zábradlí jsou umístěny na rámu zevnit . Samonosné podlážky 

se osazují do horního U-profilu stavěcího rámu a zároven vyztužují lešení v horizontálním 

směru. Podlážky se vyrábí d evěné, ocelové pozinkované perforované, hliníkové a 

pertinaxové v hliníkovém. Hlavní nosnou konstrukci rámového lešení, tvo enou stavěcími 

rámy a podlážkami, doplňují zavětrovací diagonály. P enáší tlakové a tahové síly a zaručuje 

svislost a kolmost konstrukce lešení.  

C. Napojení staveniště na zdroje 

Elektrická energie 

- elektrický proud 3Ř0V bude na stavbu p iveden stavebním rozvaděčem ze stávajícího 
sloupu nadzemního rozvodu elekt iny 

- součástí stavebního rozvaděče bude elektroměr 
- el. proud bude dále rozveden k jednotlivým místům odběru (stavba, stavební výtah, 

je áb, administrativní stavby, sociální zázemí, šatny, osvětlení) 

Pitná voda 

- bude p ivedena z ve ejného vodovodního ádu 

- na p ípojce bude umístěn vodoměr 
- voda se bude dále rozvádět k místům odběru (stavba, sociální zázemí, šatny) 

Splašková kanalizace 

- kanalizační p ípojka bude odvedena do jednotné ve ejné kanalizace 
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Zásobování staveniště elektrickou energii 

Určení druhů spot ebičů: 

P1 – Stavební stroje (elektromotory)      P íkon (kW) 

- je áb Liebherr 32TT        22 

- svá ečka            11,5 

- silo na suché směsi s vodní pumpou a míchačkou    6,5 

- stavební výtah GEDA 500Z/ZP      5,5 

- ponorný vibrátor betonu MVP3Ř         2 

- vrtačka na kov v průměru 12-40mm      1,6  

- míchadlo na mísení stavebních materiálů     1,5 

- kotoučová pila        1,2 

- vrtačka na d evo        1,1 

 

P2- Výkon vnit ního osvětlení      P íkon (kW) 

- administrativní část   0,02kW/m
2
 36m

2
   0,72 

- šatny, sociální za ízení, WC  0,01kW/m
2
 54m

2
   0,54 

- sklady     0,01kW/m
2
 18m

2
   0,18 

 

P3- Výkon vnějšího osvětlení       P íkon (kW) 

- vnější osvětlení   0,01kW/m
2
 830m

2
   8,3 

 

Výpočet maximálního p íkonu elektrické energie pro staveniště – Pc 

 Pc = (K/cosɸ) . (K1 . P1 + K2 . P2 + K3 . P3) 

 

 K  koeficient ztráty ve vedení     1,1 

 cosɸ  účiník        0,75 

 K1  koeficient současnosti elektromotorů   0,75 

 K2  koeficient současnosti vnit ního osvětlení   0,8 

 K3  koeficient současnosti vnějšího osvětlení   1,0 

 P1  součet výkonů elektrických motorů    52,9 kW 

 P2  součet výkonů vnit ního osvětlení    1,44 kW 

 P2  součet výkonů vnějšího osvětlení    8,3 kW 
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 Pc  = (1,1/cos0,75) . (0,75 . 52,9 + 0,8 . 1,44 + 1 . 8,3) 

 Pc = 54,04 kW 

 

 

Výpočet spot eby vody pro staveniště 

Pro stavební účely 

- beton a potěry- 250 l/m
3
 272,44 m

3 
           68 110  l 

- omítání- 30 l/m
3
  vnit ní 36,8 m

3, vnější 17,7m
3
   1 635  l 

- mytí stroj 1000- l/ks  5ks, 1x za 7 dní – 155 dní   115 000 l 

 

Pro sociální a hygienické pot eby 

- sociální za ízení 30 l /prac./den průměr 12 pracovníků/den – 155 dní     55 800 l 

 

Celkem:         240 545 l  

Celkem za den:      240 545 / 155 dní = 1 552  l / den 

 

 

D. P edpokládaný počet pracovníků po jednotlivých profesích a jejich hygienická  a 

sociální za ízení 

 

 Profese      Počet pracovníků 

- zemní práce       6 

- základy       5 

- hydroizolace spodní stavby     4 

- svislé konstrukce      8 

- vodorovné konstrukce     5 

- vnit ní omítky       8 

- podlahy a podlahové konstrukce    9 

- obklady a dlažby      4 

- zast ešení       6 

- vnější omítky       8 

- podlahy vlisované a parketové    5 
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- malby        4 

- zdravotechnika      4 

- elektroinstalace      3 

- obsluha je ábu      1 

- administrativa stavby      2 

 

Maximální počet pracovníků výstavby je 22 osob. 

 

Šatny 

- maximální vzdálenost od staveniště 300m 

- podlahová plocha 1,25m2/pracovník = 1,25 x 22 = 27,5m2
 

- p ed umístěním šatny bude na této ploše sejmuta ornice a provedeno vodorovné 
vyrovnání plochy kamenivem frakce 16-32mm 

WC 

- maximální vzdálenost od staveniště 120m 

- 2 sedadla (na 11-55 mužů nebo 11-30 žen) 
- P ed umístěním WC bude na této ploše sejmuta ornice a provedeno vodorovné 

vyrovnání plochy kamenivem frakce 16-32mm 

Umývárna 

- Navazuje na šatny 

- 3 umyvadla (na 10 osob min. 1 umyvadlo) 

- 2 sprchy (na 15 osob min. 1 sprcha) 

- P ed umístěním umývárny bude na této ploše sejmuta ornice a provedeno vodorovné 
vyrovnání plochy kamenivem frakce 16-32mm 

 

E. Bezpečnost práce 

Výstavbového procesu se mohou účastnit pracovníci odborně způsobilí a musí být vyučeni či 

proškoleni v daném odvětví. Jsou povinni nosit ochranné pomůcky a prost edky, které dále 

poskytuje dodavatel. Staveništní zaměstnanci musí být proškoleni z bezpečnostních p edpisů 

a pravidelně vystavováni kontrolám a prohlídkám. Musí být zabráněno manipulaci cizích 

osob se staveništními mechanismy. Veškeré úrazy a zranění se ihned hlásí nad ízenému a dle 

vážnosti se postupuje dále v uvedených zákonech a p edpisech. Na staveništi je zakázán 

pohyb nepovolaný osobám. Mobilní oplocení a bezpečnostní agentura tomu musejí zabránit. 

Cedule s nápisem „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“ musí být vystavena u všech vjezdů i 
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vstupů. Pro zajištění nezbytných požadavků bezpečnosti práce a technologických za ízení se 

musí postupovat podle zákona č. 362/2005 Sb., č. 30ř/2006 Sb. a na ízení vlády č. 5ř1/2006 

Sb. 

F. Vliv stavby na životní prost edí 

Za ízení staveniště nebude mít žádný negativní vliv na životní prost edí, protože respektuje 

všechna na ízení vydaná pro tuto lokalitu a je doplňující stavbou klidového charakteru 

určeného pro bydlení. Proces bude způsobovat hluk p i dovozu materiálu jako nap . p íjezd 

domíchávače s betonem. Odtokové poměry v území zůstanou p i starém a voda bude svedena 

do místní kanalizace, jež se vyskytuje u dané parcely. 
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