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Anotace 
 
RUS�ÁK, Martin. Technologický postup provád�ní hrubé stavby bytového domu. 

Bakalá�ská práce. Ostrava, 2017. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební. 

Autor práce: Martin Rus�ák      Rok: 2017 

Vedoucí práce: Ing. Marcela Halí�ová, Ph.D.   Po�et stran: 95 + p�ílohy 

 
 Tématem této bakalá�ská práce je návrh technologického postupu hrubé stavby 

bytového domu. Práce obsahuje textovou �ást a projektovou dokumentaci v rozsahu k žádosti 

o vydání stavebního povolení. Podstatným obsahem práce je dále technologický postup 

výstavby jednoho nadzemního podlaží bytového domu. Úkolem navrženého technologického 

postupu je v rámci projektu podsklepené stavby o t�ech nadzemních podlažích stanovit p�esné 

informace o procesu výstavby jednoho nadzemního podlaží v konstruk�ním systému 

POROTHERM, zejména p�esný postup zd�ní nadzemního podlaží, zhotovení stropních 

konstrukcí a výpis použitých prvk� a materiál�, pracovních stroj� a ná�adí. Dále jsou 

p�ipomenuty obecné informace o dodržování bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci (BOZP). 

 
 Klí�ová slova: bytový d�m, zd�ní Porotherm, technologický postup, svislé konstrukce, 

vodorovné konstrukce, rozpo�et, �asový plán, za�ízení staveništ� 

 
 
Abstract 
 
RUS�ÁK, Martin. Technological Process of the Implementation Construction Site of a 

Residential Building. Bachelor's thesis. Ostrava, 2017. VŠB-Technical university of Ostrava, 

Faculty of Civil Engineering. 

Author´s name: Martin Rus�ák     Year: 2017  

Consultant: Ing. Marcela Halí�ová, Ph.D.   Number of pages: 95 + attachments 

 
 Topic of this bachelor thesis is to design the technological process of residential 

building’s rough construction. The work includes theoretical part and project documentation 

within the range of the application for construction permit. Main scope of the work is 

technological procedure of building one floor residential building. Main aim of proposed 

technological procedure for construction, within the construction of building with cellars with 

three above-ground floors, is to determine exact information about the construction process of 



 
 

one floor in construction POROTHERM system, especially exact procedure or masonry of 

one floor, design of ceiling construction and list of used elements and materials, construction 

equipment and tools. Also, general information on occupational safety and health (OSH) are 

mentioned. 

 
 Key words: residential house, Porotherm masonry, technological process, vertical 

structure, horizontal structure, budget, time schedule, construction site equipment 
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1. Úvod 
 
 Tato bakalá�ská práce má v první �ad� za úkol popsat technologický postup provád�ní 

hrubé stavby bytového domu, respektive jeho �ásti, jednoho podlaží. Dále obsahuje �ást 

projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, za použití skladby PD dle p�ílohy 5 

vyhlášky �. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.  

 
 Bakalá�ská práce je d�lená na dv� �ásti. První �ást obsahuje textové �ásti a výkresovou 

dokumentaci projektu pro stavební povolení. Druhá �ást �eší díl�í �ást technologie a obsahuje 

technologický postup provád�ní hrubé stavby jednoho podlaží, �asové plánování, rozpo�et a 

dále technickou zprávu za�ízení staveništ� (výpo�et velikosti skládky pouze pro jedno 

nadzemní podlaží), v�etn� výkresu za�ízení staveništ�.  

 
 Cílem bakalá�ské práce je vytvo�it realizovatelný projekt (resp. jeho �ást) t�ípodlažního 

podsklepeného bytového domu za použití prvk� cihlového systému POROTHERM. Projekt 

nabízí možnost volit mezi dv�ma variantami �ešení zast�ení, a to zast�ešením plochou 

st�echou (1 varianta) a nebo valbovou st�echou (2 varianta). Ob� varianty jsou zapracovány 

do projektu pro vydání stavebního povolení.  

 
 Spolu s projektem je p�edkládán chronologicky sestavený dokument pro realizaci hrubé 

stavby jednoho nadzemního podlaží v konstruk�ním systému Porotherm, obsahující 

technologický postup, �asový plán a cenu výstavby. Technologický postup je popisem zd�ní 

st�n a p�í�ek Porotherm a provád�ní stropní konstrukce Porotherm, s výpisem všech 

použitých materiál�, ná�adí a stroj� k realizaci výstavby.  

 
 Tato práce ne�eší výstavbu všech sou�ástí bytového domu. První �ást bakalá�ské práce, 

projekt pro stavební povolení,  je v �ásti D vypracována pouze v díl�ím rozsahu (jen �ást 

D.1.1). Druhou �ástí bakalá�ské práce je �ešen technologický postup provád�ní hrubé stavby 

jednoho podlaží stavby. 
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2. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení 
 
A Pr�vodní zpráva  

A.1 Identifika�ní údaje  

A.1.1 Údaje o stavb� 

a) název stavby 

 
 Novostavba bytového domu na pozemku p.�. 1580 v k.ú. Moravská Ostrava. 

 
b) místo stavby (adresa, �ísla popisná, katastrální území, parcelní �ísla pozemk�) 

 
 Ostrava – Moravská Ostrava, ul. Maroldova, k.ú. Moravská Ostrava, pozemek p.�. 1580 

(p�ípojky na IS na pozemcích  p.�. 1580 a p.�. 3550) 

 
c) p�edm�t projektové dokumentace 

 
 P�edm�tem PD je novostavba bytového domu v�. parkovišt� pro 21 osobních vozidel a 

p�ípojek na inženýrské sít�. V dom� bude umíst�no 6 bytových jednotek velikosti 4+kk s 

p�íslušným hygienickým a technickým zázemím. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

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

 
b) jméno, p�íjmení, obchodní firma, I�, bylo-li p�id�leno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající)  

 
c) obchodní firma nebo název, I�, bylo-li p�id�leno, adresa sídla (právnická osoba) 

 
Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava – 

Poruba, 708 30 
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A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, p�íjmení, obchodní firma, I�, bylo-li p�id�leno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, I�, bylo-li p�id�leno, adresa sídla 

(právnická osoba), 

 
 Martin Rus�ák, Místní 1597, Šenov u Ostravy, 739 34 

 
b) jméno a p�íjmení hlavního projektanta v�etn� �ísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené �eskou komorou architekt� nebo �eskou komorou 

autorizovaných inženýr� a technik� �inných ve výstavb�, s vyzna�eným oborem, pop�ípad� 

specializací jeho autorizace 

 
c) jména a p�íjmení projektant� jednotlivých �ástí projektové dokumentace v�etn� �ísla, pod 

kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené �eskou komorou architekt� nebo 

�eskou komorou autorizovaných inženýr� a technik� �inných ve výstavb�, s vyzna�eným 

oborem, pop�ípad� specializací jejich autorizace 

 

A.2 Seznam vstupních podklad� 

� zadání bakalá�ské práce 
 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah �ešeného území 

 
 Stavba bude realizována na pozemcích �. 1580 v k.ú. Moravská Ostrava, jižn� od místní 

komunikace ul. Maroldovy. Staveništ� je v dostate�né vzdálenosti od hranic pozemk� jiných 

vlastník�.  

 
 b) údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis� (památková rezervace, 

památková zóna, zvlášt� chrán�né území, záplavové území apod.) 

 
 Staveništ� se nenachází v památkové rezervaci, památkové zón�, zvlášt� chrán�ném 

území ani záplavovém území. Pozemky stavby se nacházejí dle mapy d�lních podmínek na 

ploše „M“. Jedná se o území, které bylo ovlivn�no dobýváním od roku 1961 a vzhledem k 
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�asovému odstupu od ukon�ení dobývání je možno považovat vlivy poddolování za dozn�lé. 

Nadále se zde nepo�ítá s exploatací ložisek �erného uhlí klasickými metodami. [24] 

 
c) údaje o odtokových pom�rech 

 
 Pozemky stavby jsou rovinné, profilace terénu se stavbou zásadn� nezm�ní, rovn�ž ani 

odtokové pom�ry v míst� stavby. Srážkové vody ze st�echy novostavby budou svedeny 

deš	ovými svody a ležatým potrubím vedeným pod terénem kolem domu do sb�rné šachtice a 

odtud do ve�ejné deš	ové kanalizace, stejn� jako srážkové vody z nov� z�izovaných 

parkovacích a odstavných stání. 

 
d) údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opat�ení, pop�ípad� nebyl-li vydán územní souhlas 

 
 Navrhovaná stavba je v souladu s Územním plánem Ostravy, schváleným usnesením 

zastupitelstva m�sta �. 2462/ZM1014/32 ze dne 21.5.2014 s ú�inností od 6.6.2014, v�etn� 

jeho pozd�jších zm�n a úprav. Dle grafické a textové �ásti územn� plánovací dokumentace se 

zám�r nachází v ploše s funk�ním využitím „plochy smíšené – bydlení a ob�anské vybavení", 

která primárn� slouží k bydlení a ob�anskému vybavení integrovanému p�evážn� v domech 

m�stského charakteru. Stavbu lze za�adit dle vhodnosti využití plochy do kategorie „vhodné 

využití“. [29] 

 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve�ejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop�ípad� s regula�ním plánem v 

rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v p�ípad� stavebních úprav 

podmi�ujících zm�nu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územn� plánovací 

dokumentací 

 
 Dokumentace pro stavební povolení musí být vždy vypracována v souladu s územním 

rozhodnutím pro danou stavbu. Pro p�edm�tnou stavbu je p�íslušným stavebním ú�adem 

Magistrát m�sta Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního �ádu.  

 
f) údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území, 

 
  Novostavba je navržena v souladu s vyhláškou �. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, v platném zn�ní. [11] 
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§ 23 odst. 1 

 Navržená novostavba bude umíst�na tak, aby bylo umožn�no její napojení na sít� 

technické infrastruktury a pozemní komunikaci a aby její umíst�ní na pozemku umož�ovalo 

mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení p�ístup požární techniky a provedení 

jejího zásahu. P�ipojení pozemku stavby na pozemní komunikaci svými parametry, 

provedením a zp�sobem p�ipojení vyhovuje požadavk�m bezpe�ného užívání staveb a 

bezpe�ného a plynulého provozu na p�ilehlých pozemních komunikacích. Pro odstavení a 

parkování vozidel je navrženo parkovišt� pro 21 osobních vozidel. Z tohoto po�tu jsou 2 stání 

ur�ena pro vozidla osob t�žce pohybov� postižených. Dvanáct stání na parkovišti je ur�eno 

uživatel�m navrhovaného bytového domu a zbývající �ást bude p�ipravena jako rezerva pro 

výstavbu dalšího bytového domu na sousedním pozemku. Umíst�ní bytového domu 

neznemožní p�ístup požární techniky ke stávajícím stavbám. 

 
§ 23 odst. 2 

 Novostavba domu (ani žádná její sou�ást) nep�esahuje žádnou svou �ástí na sousední 

pozemek jiného vlastníka. Umíst�ním stavby není znemožn�na zástavba sousedních 

pozemk�. Oplocení pozemk� stavby nebude realizováno. 

 
§ 23 odst. 3 

 Nejedná se o nástavbu ve smyslu §2 odst. 5 písm. a) stavebního zákona, ale o 

novostavbu, kterou nedojde k narušení dochovaných historických, urbanistických a 

architektonických hodnot daného místa nebo k narušení architektonické jednoty celku, 

nap�íklad souvislé zástavby v ulici. 

 
§ 23 odst. 4 

 Nejedná se o zm�nu stavby ve smyslu §2 odst. 5 stavebního zákona, ale o novostavbu, 

kterou nebudou narušeny urbanistické a architektonické hodnoty stávající zástavby. 

 
§ 23 odst. 5 

 Novostavba domu i stavba za�ízení staveništ� bude umíst�na na stavebním pozemku. 

 
g) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� 

 
 Tato projektová dokumentace je vypracována v rozsahu bakalá�ské práce, nebyla proto 

projednána s dot�enými orgány státní správy. 
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h) seznam výjimek a úlevových �ešení 

 
 Stavba nevyžaduje ud�lení výjimek ani úlevová �ešení. 

  
i) seznam souvisejících a podmi�ujících investic 

 
 Se stavbou nesouvisí žádná investice a není ani žádnou jinou investicí podmín�na. 

 
j) seznam pozemk� a staveb dot�ených provád�ním stavby (podle katastru nemovitostí). 

 
 Stavbou budou dot�eny pozemky p.�. 1580 (budova a parkovišt�), p.�. 3550 (p�ípojky) 

v k.ú. Moravská Ostrava. 

 

A.4 Údaje o stavb� 

a) nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby 

 
 Jedná se o novou stavbu. 

 
b) ú�el užívání stavby 

 
 Stavba bude objektem k bydlení. 

 
c) trvalá nebo do�asná stavba 

 
 Jedná se o stavbu trvalou. 

 
d) údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis� (kulturní památka apod.) 

 
 Jedná se o novostavbu. Stavba se nenachází v památkov� ani jinak chrán�ném území. 

 
e) údaje o dodržení technických požadavk� na stavby a obecných technických 

požadavk� zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb 

 
 Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky �. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby v platném zn�ní a vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. [9], [12] 
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f) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� a požadavk� vyplývajících z jiných 

právních p�edpis� 

 
 Tato projektová dokumentace je vypracována v rozsahu bakalá�ské práce, nebyla proto 

projednána s dot�enými orgány státní správy. 

 
g) seznam výjimek a úlevových �ešení 

 
 Stavba nevyžaduje ud�lení výjimek ani úlevová �ešení. 

 
h) navrhované kapacity stavby (zastav�ná plocha, obestav�ný prostor, užitná plocha, 

po�et funk�ních jednotek a jejich velikosti, po�et uživatel� / pracovník� apod.) 

 
zastav�ná plocha    - 291,5 m2 

obestav�ný prostor   - var.1 -  3842,5 m3 a var. 2 - 4346,5 m3 

užitná plocha   - 961,01 m2 

po�et funk�ních jednotek  - v dom� bude umíst�no 6 bytových jednotek vel. 4+kk 

 
i) základní bilance stavby (pot�eby a spot�eby médií a hmot, hospoda�ení s deš�ovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpad� a emisí, t�ída energetické 

náro�nosti budov apod.) 

 
 Tato projektová dokumentace je vypracována v rozsahu bakalá�ské práce, proto nebyly 

provád�ny výpo�ty pot�eb a spot�eb médií a hmot. Deš	ové vody budou odvád�ny do ve�ejné 

deš	ové kanalizace. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební �inností a užíváním 

stavby, bude nakládáno v souladu s ustanoveními zákona �.185/2001 Sb.,o odpadech a o 

zm�n� n�kterých dalších zákon�, dále za dodržení vyhlášky �.383/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady. Odpady budou likvidovány prost�ednictvím osob k takové �innosti 

oprávn�ných. [14] 

 
j) základní p�edpoklady výstavby (�asové údaje o realizaci stavby, �len�ní na etapy) 

 
 P�edpokládá se lh�ta pro realizaci stavby max. 2 roky od vydání povolení k realizaci 

stavby. Stavba je �len�na na 3 stavební objekty. 
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k) orienta�ní náklady stavby 

 
 Orienta�ní náklady stavby jsou 10,0 mil. K�. P�esn�jší náklady na realizaci stavby 

bytového domu budou vy�ísleny v podrobném rozpo�tu stavby. 

 

A.5 �len�ní stavby na objekty a technická a technologická za�ízení 

Stavba bude �len�na na t�i stavební objekty: 

SO 01 – p�ípojky na inženýrské sít� (není p�edm�tem této dokumentace, m�že být realizován 

na základ� vydaného územního rozhodnutí) 

SO 02 – bytový d�m 

SO 03 – parkovišt�  

Stavba neobsahuje krom� základního TZB jiná technická a technologická za�ízení. 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 
 Stavba bude realizována na �ásti pozemku p.�. 1580 v k.ú. Moravská Ostrava, který je 

situován jižn� od p�ilehlé ulice Maroldovy. Pozemek je rovinný, jeho povrch je v sou�asnosti 

zatravn�n. Na ploše stavby se nenachází žádná vzrostlá zele�. Pozemek stavby se nachází v 

lokalit� s bytovou zástavbou. 

 
b) vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor� (geologický pr�zkum, 

hydrogeologický pr�zkum, stavebn� historický pr�zkum apod.) 

 
 Tento projekt je vypracován v rámci bakalá�ské práce, proto nebyl v rámci 

p�edprojektové p�ípravy realizován geologický ani radonový pr�zkum, nebylo provedeno 

posouzení hydrogeologických pom�r� pro možné zasakování srážkových vod do p�dních 

vrstev a nebyl provád�n stavebn� historický pr�zkum. P�edpokládá se, že se staveništ� 

nachází v území s nízkým radonovým indexem. 

 
c) stávající ochranná a bezpe�nostní pásma 

 
 Pozemek stavby (resp. jeho �ást ur�ená k zastav�ní) se nenachází v dosahu žádných 

ochranných a bezpe�nostních pásem. 

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

 
 Stavba se nenachází v záplavovém území. Pozemek stavby se nachází dle mapy d�lních 

podmínek na ploše „M“. Jedná se o území, které bylo ovlivn�no dobýváním od roku 1961 a 

vzhledem k �asovému odstupu od ukon�ení dobývání je možno považovat vlivy poddolování 

za dozn�lé. [24] 

 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

pom�ry v území 

 
 Vzhledem k svému rozsahu a charakteru nebude mít stavba zásadní vliv na okolní 

stavby a pozemky. Bude realizována stavba, která svými parametry ctí charakter okolní 
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zástavby, za dodržení všech platných bezpe�nostních, požárních a hygienických p�edpis�. 

Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové pom�ry v území. 

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

 
 Stavba nemá žádné požadavky na asanace a kácení d�evin, ani na demolice objekt�. 

 
g) požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo pozemk� 

ur�ených k pln�ní funkce lesa (do�asné / trvalé) 

 
 Stavba nemá žádné požadavky na zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo pozemk� 

ur�ených k pln�ní funkce lesa. 

 
h) územn� technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

 
 Navrhovaná stavba je v souladu s Územním plánem Ostravy, schváleným usnesením 

zastupitelstva m�sta �. 2462/ZM1014/32 ze dne 21.5.2014 s ú�inností od 6.6.2014, v�etn� 

jeho pozd�jších zm�n a úprav. [29] 

 
 Umíst�ní novostavby bytového domu je navrženo tak, aby bylo umožn�no její napojení 

na sít� technické infrastruktury a pozemní komunikaci (ul. Maroldovu) tak, aby svými 

parametry, provedením a zp�sobem p�ipojení vyhov�lo požadavk�m bezpe�ného užívání 

staveb a bezpe�ného a plynulého provozu na p�ilehlých pozemních komunikacích. Parkování 

vozidel uživatel� bytového domu bude zajišt�no na nov� z�izovaných parkovacích místech na 

pozemku stavby. V t�sné blízkosti pozemku stavby jsou umíst�na stávající vedení ve�ejného 

vodovodu, splaškové kanalizace, deš	ové kanalizace, plynovodu a NN, na která bude 

novostavba bytového domu napojena. 

 
i) v�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související investice 

 
 Novostavba není v�cn� ani �asov� vázána na jinou stavbu, není podmín�na ani 

nesouvisí s jinou investicí. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Ú�el užívání stavby, základní kapacity funk�ních jednotek 

 P�edm�tem projektu je novostavba podsklepeného bytového domu s t�emi nadzemními 

podlažími. Po dokon�ení stavby bude v dom� umíst�no celkem 6 bytových jednotek vel. 4+kk 

s p�íslušným hygienickým zázemím. Každý z byt� m�že být užíván až p�ti osobami. 

V podzemním podlaží budou umíst�ny technické a provozní místnosti. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového �ešení 

 
 Územní regulace není pro území stavby stanovena. Navrhovanou stavbou nebudou 

narušeny urbanistické a architektonické hodnoty stávající zástavby. Zástavba v p�edm�tné 

lokalit� je nejednotná co se tý�e výšky budov, vzhledu i podlažnosti. 

 
b) architektonické �ešení - kompozice tvarového �ešení, materiálové a barevné �ešení 

 
 
ešenou stavbou je podsklepená budova se t�emi nadzemními podlažími, zast�ešená 

plochou (varianta 1) nebo valbovou (varianta 2) st�echou. P�dorys budovy je navržen 

pravidelný, obdélníkový, p�dorysných rozm. 11,0 x 26,5 m. Maximální výška stavby od 

úrovn� terénu bude cca 11,050 mm (varianta 1) nebo cca 13,160m (varianta 2). Budova bude 

zd�ná s keramickými stropy systému POROTHERM, založená na základových pásech z 

železobetonu. St�echa bude plochá jednopláš	ová (varianta 1) nebo d�ev�ná valbová (varianta 

2). Fasády bytového domu budou opat�eny silikonovými omítkami v kombinaci bílé a vínov� 

�ervené. Sokl bude opat�en dekorativní omítkou Marmolit �erveno-�erné tmavé barvy. 

B.2.3 Celkové provozní �ešení, technologie výroby 

 Vstup do domu je navržen z úrovn� terénu na mezipodestu domovního dvojramenného 

schodišt�. Odtud bude p�ístupné po sestupném schodiš	ovém rameni podzemní podlaží se 

sklepními boxy a dalšími provozními a technickými místnostmi a po vzestupném 

schodiš	ovém rameni 1.NP a následn� 2. a 3.NP. V bytovém dom� bude umíst�no celkem 6  

bytových jednotek (vždy 2 v jednom podlaží) vel. 4+kk s p�íslušným hygienickým zázemím. 

Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Navrhovaný bytový d�m není primárn� ur�en k užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace a s jeho užíváním t�mito osobami se ani neuvažuje. P�esto bylo p�i návrhu 

stavby, jelikož se jedná o d�m obsahující více než 3 byty, postupováno v souladu s vyhláškou 

�. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání 

staveb.  

 
 Je spln�na podmínka §10 odst. (2), že stavba bytového domu bez výtahu musí 

umož�ovat užívání spole�ných prostor nejmén� v jednom podlaží, které slouží p�evážn� pro 

bydlení. P�ístup do stavby bude bez schod� a vyrovnávacích stup��. Vstup bude v úrovni 

komunikace pro chodce, resp. výškový rozdíl mezi chodníkem a mezipodestou u vstupu do 

domu nebude vyšší než 20 mm. P�ed vstupem do objektu bude vytvo�ena zpevn�ná plocha, 

která spl�uje požadavky na minimální rozm�r 1500 x 1500 mm. Vstup do objektu bude 

zajišt�n dvouk�ídlovými dve�mi ší�ky 2100 mm, kde hlavní k�ídlo má ší�ku min. 900 mm. Ve 

výšce 800 – 900 mm budou vstupní dve�e opat�eny vodorovným madlem na opa�né stran�, 

než jsou dve�ní záv�sy. Dve�e budou zaskleny až od výšky 400 mm nebo budou chrán�ny 

proti mechanickému poškození vozíkem. Schodiš	ová ramena budou po obou stranách 

opat�eny madly ve výši 900 mm, která musí p�esahovat nejmén� o 150 mm první a poslední 

stupe� s vyzna�ením v jejich p�dorysném pr�m�tu. Madlo musí být odsazeno od svislé 

konstrukce ve vzdálenosti nejmén� 60 mm. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou shora a 

jeho pevné sev�ení. Stupnice nástupního a výstupního schodiš	ového stupn� každého 

schodiš	ového ramene budou výrazn� kontrastn� rozeznatelná od okolí. [12] 

 

B.2.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby 

 V souladu s platnými p�edpisy je stavba navržena materiálov� i provozn� tak, aby bylo 

zajišt�no její bezpe�né užívání. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objekt� 

a) stavební �ešení 

 
 Stavba je navržena jako samostatn� stojící, podsklepená se t�emi nadzemními  

podlažími, zast�ešená plochou (varianta 1) nebo valbovou (varianta 2) st�echou. P�dorys  
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stavby bude obdélníkový, nosný systém st�nový. 

 
b) konstruk�ní a materiálové �ešení 

 
 Stavba bude realizována za použití tradi�ních stavebních technologií, zejména prvk� 

stavebního systému Porotherm. Jedná se o obvodové a vnit�ní nosné zdivo, d�lící p�í�ky, 

stropy, p�eklady, v�ncovky a další prvky. Stavba bude založena na základových pásech z 

železobetonu. Domovní schodišt� bude železobetonové. St�echa bude variantn� 

jednopláš	ová plochá, vyspádovaná klínovými prvky tepeln� izola�ní vrstvy, se st�ešním 

plášt�m tvo�eným krytinou ELASTEK, nebo d�ev�ná valbová, tvo�ená tradi�ním krovem, 

stojatou stolicí. Jako výpln� okenních a dve�ních otvor� ve fasádách budou použita plastová 

okna a dve�e bílé barvy se zasklením izola�ním dvojsklem. 

 
c) mechanická odolnost a stabilita 

 
 Stavba bude realizována za použití atestovaných materiál�, zajiš	ujících požadované 

vlastnosti jednotlivých konstrukcí, mechanickou odolnost a následn� stabilitu stavby. 

 
 P�i návrhu stavby by bylo postupováno dle platných p�edpis� a norem (zejména �SN 

730035 Zatížení stavebních konstrukcí, �SN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - 

�ást 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb a 

�SN EN 1991-1-4 a �SN EN 1991-1-3 Zatížení v�trem a sn�hem) a technologických 

podklad� výrobc� jednotlivých stavebních materiál�. [6] 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za�ízení 

 Krom� základního technického za�ízení budovy navrhovaná stavba neobsahuje jiná 

technická a technologická za�ízení. Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru. 

 

B.2.8 Požárn� bezpe�nostní �ešení 

 Tento projekt je vypracován v rozsahu bakalá�ské práce, proto nebylo vypracováno 

podrobné Požárn� bezpe�nostní �ešení požárním specialistou. 
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B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 

  Novostavba bytového domu je navržena tak, aby byly spln�ny p�edepsané tepeln� 

technické parametry použitých stavebních konstrukcí, které budou realizovány ze stavebních 

díl� a materiálu vyrobených v souladu s platnou legislativou zabývající se tepeln� 

technickými vlastnostmi konstrukcí a oblastí energetické náro�nosti budov. Dodržení normou 

p�edepsaných hodnot tepelného odporu stavebních konstrukcí bude zajišt�no vyzd�ním 

obvodových st�n domu z keramických tvárnic POROTHERM tl. 440 mm, vložením vrstvy 

tepelné izolace podlahového polystyrenu do skladby podlahy 1.PP, zateplením st�ešní 

konstrukce zp�sobem dle použité varianty zast�ešení (spádové klíny a desky z polystyrenu, 

pop�. minerální vata) a použitím oken zasklených izola�ním dvojsklem. Vzhledem k 

p�edm�tu zadání bakalá�ské práce není uvažováno s využitím alternativních zdroj� energií. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost�edí 

Zásady �ešení parametr� stavby (v�trání, vytáp�ní, osv�tlení, zásobování vodou, odpad� 

apod.) a dále zásady �ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

 
Ve všech bytových jednotkách budou z�ízeny samostatné koupelny a samostatná WC. V 1.PP 

bude umíst�na úklidová místnost s výlevkou. V�trání v�tšiny místností, v�. koupelen, v dom� 

bude zajišt�no p�irozen� okny. Odv�trání místností WC a úklidové komory bude zajišt�no 

nucen�, pomocí vzduchotechnického za�ízení nad st�echu objektu. Vytáp�ní budovy bude 

teplovodní, radiátorové, s plynovými kotli jako zdrojem tepla. Bude zajišt�no osv�tlení všech 

prostor budovy, odpovídající druhu jednotlivých místností. D�m bude zásoben vodou a 

odkanalizován nov� z�izovanými p�ípojkami na p�íslušné ve�ejné �ady vedené v ulici 

Maroldov�. Stavba nebude vzhledem k svému charakteru zdrojem vibrací, hluku, prašnosti 

apod. 

 

B.2.11 Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 

a) ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží 

 
 Tento projekt je vypracován v rozsahu bakalá�ské práce, proto nebylo provád�no 

m��ení objemové aktivity radonu. Projekt ne�eší protiradonová opat�ení. 
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b) ochrana p�ed bludnými proudy 

 
 Tento projekt je vypracován v rozsahu bakalá�ské práce, proto nebyl �ešen p�ípadný 

výskyt bludných proud�. 

 
c) ochrana p�ed technickou seizmicitou 

 
 Vzhledem k povaze stavby a jejímu umíst�ní nevzniká pot�eba opat�ení proti vliv�m 

technické seizmicity, tzn. seizmickým ot�es�m, vyvolaným um�lým zdrojem nebo 

indukovanou seizmicitou (strojní za�ízení, dopravní prost�edky, trhací práce, d�lní ot�esy 

atd.). 

 
d) ochrana p�ed hlukem 

 
 Vzhledem k umíst�ní stavby v �ásti obce p�evážn� s obytnou zástavbou, není nutno 

realizovat speciální opat�ení zajiš	ující ochranu stavby proti hluku. Stavba a její konstrukce 

jsou navrženy v souladu s normovými hodnotami pro obytné budovy tak, aby byla 

zabezpe�ena akustická pohoda uživatel� jednotlivých byt�. 

 
e) protipovod�ová opat�ení 

 
  Staveništ� se nenachází v záplavovém území. Není pot�eba provád�t protipovod�ová 

opat�ení. 

 

B.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

 
 V t�sné blízkosti pozemku stavby jsou umíst�na stávající vedení ve�ejného vodovodu, 

splaškové kanalizace, deš	ové kanalizace, plynovodu a NN. Umíst�ní novostavby bytového 

domu je navrženo tak, aby bylo umožn�no její napojení na sít� technické infrastruktury 

umíst�né podél ulice Maroldovy tak, aby svými parametry, provedením a zp�sobem p�ipojení 

vyhov�lo požadavk�m bezpe�ného užívání staveb. 

 
b) p�ipojovací rozm�ry, výkopové kapacity a délky 

 
Dimenzování jednotlivých p�ípojek na inženýrské sít� není p�edm�tem této bakalá�ské práce. 
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Délky p�ípojek: 

� Plynovodní p�ípojka     26,25m 

� Vodovodní p�ípojka      28,50m 

� P�ípojka kanalizace splaškové    39,20m 

� P�ípojka kanalizace deš	ové    35,70m 

� P�ípojka elektrická energie    24,25m 

 

B.4 Dopravní �ešení 

a) popis dopravního �ešení 

 
 Plocha staveništ� se nachází jižn� od místní komunikace ul. Maroldovy. Na tuto 

komunikaci bude napojen pozemek stavby z�ízením sjezdu, na který bude navazovat stavba 

parkovišt� pro 21 osobních vozidel. Podél novostavby bytového domu (p�ed vstupem) a 

kolem parkovišt� jsou navrženy komunikace pro p�ší, dlážd�né chodníky. Chodník bude v 

míst� parkovacích stání pro vozidla osob t�žce pohybov� postižených bezbariérov� upraven. 

 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 
 Místo stavby je vzhledem k umíst�ní v hust� obydlené �ásti m�sta dostate�né dopravn� 

napojeno. Pozemek vlastní stavby bude napojen na stávající místní komunikaci, ul. 

Maroldovu, nov� navrženým sjezdem, který bude sloužit po dobu výstavby jako p�íjezd na 

staveništ� a pozd�ji, po dokon�ení stavby, jako p�íjezd k navrhovanému parkovišti. 

 
c) doprava v klidu 

 
 Sou�ástí stavby je vybudování odstavných stání pro pot�eby budoucích uživatel 

bytového domu. V dom� bude po dokon�ení stavby umíst�no 6 bytových jednotek vel. 4+kk o 

podlahové ploše každého z nich nad 100 m2. 

 
Výpis z �SN 736110 – Projektování místních komunikací, tabulka �. 34 - Doporu�ené 

základní ukazatele výhledového po�tu odstavných a parkovacích stání. 

 
Druh stavby: obytný d�m – �inžovní 

Ú�elová jednotka: byt nad 100 m2 celkové plochy 

Po�et ú�elových jednotek na 1 stání: 0,5 
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 Z tohoto výpisu vyplývá maximální pot�eba dvou odstavných stání (bez využití 

korek�ních sou�initel�) na jeden byt. Celková maximální pot�eba pro navrhovaný bytový d�m 

je tedy 12 stání. 

 
 Z d�vodu plánované výstavby dalšího menšího bytového domu na vedlejším pozemku a 

výhodnosti vybudování spole�ných odstavných ploch se v rámci této stavby vybuduje celkov� 

21 stání, z toho 2 stání pro parkování vozidel osob t�žce pohybov� postižených. 

 
d) p�ší a cyklistické stezky 

 
 Stavba není v kolizi s p�šími a cyklistickými stezkami.  

 

B.5 	ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

 
 Vzhledem k charakteru stavby a stavebního pozemku nebudou provád�ny žádné zásadní 

terénní úpravy. Modelace okolního terénu se stavbou nezm�ní. 

 
b) použité vegeta�ní prvky 

 
 Stavba nemá žádné nároky na rušení, obnovu �i po�izování nových vegeta�ních prvk�. 

 
c) biotechnická opat�ení 

 
 Stavba si nevyžádá žádná biotechnická opat�ení, jako jsou nap�. terénní urovnávky, 

p�íkopy, pr�lehy, terasy, ochranné hrázky, protierozní nádrže, poldry, protierozní cesty, apod. 

 

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

a) vliv stavby na životní prost�edí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p�da 

 
 Navrhovaná stavba a její užívání nebude mít negativní vliv na kvalitu ovzduší, vody a 

p�dy. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební �inností a užíváním stavby, bude 

nakládáno v souladu s ustanoveními zákona �.185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých 

dalších zákon�, dále za dodržení vyhlášky �.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s 
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odpady. Odpady, které mohou vznikat užíváním stavby, jsou zat�íd�ny dle vyhlášky 381/2001 

Sb. Katalogu odpad� a uvedeny v tabulce níže. [14] 

 
SKUPINA NÁZEV KATEGORIE 

20 01 01 Papír a lepenka 0 

20 03 01                 Sm�sný komunální odpad 0 

Tabulka 1: Odpady, [14] 
  

Odpady budou likvidovány prost�ednictvím osob k takové �innosti oprávn�ných. P�i 

výstavb� budou respektovány všechny hygienické p�edpisy, zejména ochrana p�ed hlukem, 

vibracemi a ot�esy a ochrana p�ed prachem. Stavba bude citliv� realizována tak, aby negativn� 

neovlivnila prost�edí okolních objekt�. P�i stavebních pracích nesmí být p�ekro�ena nejvyšší 

p�ípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku. 

 
b) vliv stavby na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, ochrana památných strom�, 

ochrana rostlin a živo�ich� apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin� 

 
 Jedná se o stavbu obytného domu realizovanou v ploše s funk�ním využitím „plochy 

smíšené – bydlení a služby" v zástavb� dom� podobného charakteru, momentáln� bez 

vzrostlé vegetace. Stavba nebude mít negativní vliv na p�írodu a krajinu, nebudou narušeny 

ekologické funkce a vazby v krajin. [29] 

 
c) vliv stavby na soustavu chrán�ných území Natura 2000 

 
 Stavba nebude mít vliv na soustavu chrán�ných území Natura 2000. 

 
d) návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zjiš�ovacího �ízení nebo stanoviska EIA 

 
 Stavba není p�edm�tem zjiš	ovacího �ízení a nepodléhá stanovisku EIA. 

 
e) navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních p�edpis� 

 
 V rámci stavby nebudou navrhována žádná ochranná a bezpe�nostní pásma, nedojde k 

žádným omezením a není nutno stanovit podmínky ochrany podle jiných právních p�edpis�. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

Spln�ní základních požadavk� z hlediska pln�ní úkol� ochrany obyvatelstva. 

 
 Stavba nebude mít negativní vliv na ochranu obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt�ní 

 
 Elektrická energie a voda bude pro pot�eby stavby zajišt�na staveništními p�ívody z 

ve�ejného vedení NN a vody. Stavba bude realizována za použití atestovaných materiál�, 

zajiš	ujících požadované vlastnosti jednotlivých konstrukcí, mechanickou odolnost a následn� 

stabilitu stavby. 

 
b) odvodn�ní staveništ� 

 
 Vzhledem k charakteru stavby není pot�eba provád�t žádná speciální opat�ení k 

odvodn�ní staveništ�. Obsluha a zásobení staveništ� bude zvoleno tak, aby nedocházelo k 

problém�m s odvodn�ním p�ilehlých ploch. 

 
c) napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 
 V pr�b�hu realizace stavby bude využíván nov� z�ízený sjezd z pozemku stavby na 

p�ilehlou místní komunikaci, ul. Maroldovu, kudy bude pr�b�žn� provád�no zásobování 

staveništ�. Elektrická energie a voda bude pro pot�eby stavby zajišt�na staveništními p�ívody 

z ve�ejného vedení NN a vody. Stavby za�ízení staveništ� budou odkanalizovány do 

kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu. 

 
d) vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky 

 
 V pr�b�hu stavby budou používány standardní pracovní postupy související s realizací 

stavby. Vliv provád�ní stavby na okolí nelze zcela vylou�it, bude však omezen na minimum. 

Neuvažuje se s provád�ním prací ve dnech pracovního klidu a o svátcích. Budou dodržena 

ustanovení obecn� závazné protihlukové vyhlášky m�sta Ostravy, jejímž cílem je ochrana 

ve�ejného po�ádku omezením hluku, a to v p�esn� ur�ených �asech. 
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e) ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, demolice, kácení d�evin 

 
 Se stavbou nesouvisí žádné asana�ní �innosti ani demolice jiných staveb. Stavba 

nevyžaduje kácení d�evin. Ty se ani v blízkosti stavby nenacházejí. 

 
f) maximální zábory pro staveništ� (do�asné / trvalé) 

 
 V�tšina plochy za�ízení staveništ� bude na stavebním pozemku p.�. 1580 

v k.ú. Moravská Ostrava, na kterém se budou nacházet všechny objekty a p�íslušenství 

za�ízení staveništ� (viz Technická zpráva a výkres za�ízení staveništ�). Zábor sousedního 

pozemku p.�. 3550 bude pouze do�asný, po dobu z�ízení sjezdu. 

 
 Užívání p�ilehlých místních komunikací, v souvislosti se stavbou, bude vždy jen na 

základ� platného povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace dle § 25 zákona �. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném zn�ní, které na základ� žádosti vydává 

odbor stavebního �ádu a p�estupk� ÚMOb Moravská Ostrava a P�ívoz. Po celou dobu 

zvláštního užívání bude zajišt�n bezpe�ný pr�chod chodc� bezpe�nostními zna�kami v�etn� 

zajišt�ní �ádného ozna�ení a p�ípadného osv�tlení p�ekážky dle p�íslušných právních 

p�edpis�. V p�ípad� nedodržení min. 1,5 m ší�ky pr�chodu chodc� po stávajícím chodníku 

v míst� záboru bude místo �ádn� ozna�eno dopravním zna�ením s p�echodem chodc� na 

prot�jší chodník, což bude projednáno s p�íslušným Dopravním inspektorátem Policie �R. Po 

ukon�ení doby zvláštního užívání k požadovanému ú�elu je stavebník povinen uvést místo 

stavby do p�vodního nezávadného stavu, tj. do stavu p�ed zahájením zvláštního užívání 

pozemní komunikace. 

 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpad� a emisí p�i výstavb�, jejich 

likvidace 

 
 S veškerými odpady, které budou vznikat stavební �inností, bude nakládáno v souladu s 

ustanoveními zákona �.185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, dále 

za dodržení vyhlášky �.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady, které 

mohou vznikat p�i realizaci stavby, jsou zat�íd�ny dle vyhlášky 381/2001 Sb. Katalogu 

odpad� a uvedeny v tabulce níže. Odpady budou likvidovány prost�ednictvím osob k takové 

�innosti oprávn�ných. [14] 
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SKUPINA NÁZEV KATEGORIE 

03 01 05 Piliny, hobliny, od�ezky, d�evo, d�evot�ískové desky 

a dýhy 

0 

12 0102             Úlet železných kov� 0 

12 01 04 Úlet neželezných kov� 0 

17 01 01            Beton 0 

17 01 02            Cihla 0 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 0 

17 02 01 D�evo 0 

17 02 02 Sklo 0 

17 02 03 Plasty 0 

17 04 11 Kabely 0 

17 05 04 Zemina a kamení 0 

20 01 01 Papír a lepenka 0 

20 01 02 Sklo 0 

20 03 01            Sm�sný komunální odpad 0 

Tabulka 2: Odpady, [14] 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo deponie zemin, 

 
 P�ed zahájením výkopových prací bude provedena skrývka kvalitní vrstvy zeminy, která 

bude deponována po dobu výstavby na pozemku stavby a po jejím dokon�ení využita pro 

drobné terénní a sadové úpravy. Na vytý�ených �ástech pozemku budou provedeny zemní 

práce - výkopy pro základové konstrukce budovy, pro uložení p�ípojek na inženýrské sít� a 

vybudování komunikací (chodníky, parkovišt�) a zást�n prostoru pro odpadové nádoby. 

Vykopaná zemina bude z �ásti deponována na pozemku stavebníka a bude využita pro zp�tné 

zásypy a záv�re�né terénní úpravy. �ást vyt�žené zeminy p�esahující využitelný objem bude 

odvezena na �ízenou skládku zeminy. 

 
i) ochrana životního prost�edí p�i výstavb�, 

 
 P�i výstavb� budou respektovány všechny hygienické p�edpisy, zejména ochrana p�ed 

hlukem, vibracemi a ot�esy a ochrana p�ed prachem. Stavba bude citliv� realizována tak, aby 

negativn� neovlivnila prost�edí okolních objekt�. P�i stavebních pracích nesmí být p�ekro�ena 

nejvyšší p�ípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku. 
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 P�i provád�ní prací bude respektována �SN 83 9061 Ochrana strom�, porost� a 

vegeta�ních ploch p�i stavebních pracích. V dosahu stavby však nejsou žádné d�eviny, které 

by bylo pot�eba po dobu výstavby chránit p�ed poškozením, nap�. prkenným bedn�ním. 

 
 Zhotovitel stavby bude provád�t a zajistí stavbu tak, aby hluková zát�ž v chrán�ném 

venkovním prostoru stavby vyhov�la požadavk�m stanovených v na�ízení vlády �. 272/2011 

Sb. O ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací. Po dobu výstavby bude 

zhotovitel používat stroje, za�ízení a mechanismy s garantovanou nižší vyza�ovanou 

hlu�ností, které jsou v náležitém technickém stavu. Hluk ze stavební �innosti související s 

výstavbou objektu bude v chrán�ném venkovním prostoru staveb p�ilehlé obytné zástavby 

vyhovující sou�asn� platnému na�ízení pro �asový úsek dne od 7 do 21 hodin, tzn., nebude 

p�ekro�en hygienický limit LAeq = 65 dB.  

 
 Je ovšem nutné dodržovat následující zásady: Provést výb�r stroj� s co nejnižší 

hlu�ností, tzn. použít nov�jší a tím mén� hlu�né, neopot�ebované mechanismy. V p�ípad�, že 

to umož�uje technologie, je t�eba použít menší mechanismy. Pokud bude používán 

kompresor, p�ípadn� elektrocentrála, musí být tato za�ízení v protihlukové kapot�. D�ležité z 

hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební �innosti na okolní zástavbu je provedení 

�asového omezení hlu�ných prací tak, aby tyto práce byly nejmenším zdrojem rušení. Nap�. 

zemní práce (provoz rypadla, naklada�e) je vhodné provád�t v dob� od 8 do 12 hodin a od 13 

do 16 hodin (doba s pozd�jším za�átkem, pracovní p�estávkou na ob�d a s koncem, kdy se 

lidé vracejí z práce), a to pouze v pracovní dny (mimo sobotu a ned�lí). Je nep�ípustné z 

hlediska rušení hlukem provád�t stavební �innosti v dob� od 21 do 7 hodin, kdy platí snížené 

limitní ekvivalentní hladiny hluku v p�ípad� blízké obytné zástavby. 

 
 Zvýšení prašnosti v dot�ené lokalit� provozem stavby bude eliminováno: Pr�b�žným 

�išt�ním stavbou dot�ené zpevn�né plochy uvnit� areálu a plochy mezi stávajícím oplocením 

(bránou) a místní komunikací. D�sledným do�išt�ním dopravních prost�edk� p�ed jejich 

výjezdem na ve�ejnou komunikaci tak, aby spl�ovala podmínky §52 zákona �. 361/2000 Sb., 

o provozu na pozemních komunikacích v platném zn�ní. Používané komunikace musí být po 

dobu stavby udržovány v po�ádku a �istot�. P�i zne�išt�ní komunikací vozidly stavby je nutné 

v souladu s §28 odstavce 1 zákona �íslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném 

zn�ní zne�išt�ní bez pr�tah� odstranit a uvést komunikaci do p�vodního stavu. Uložení 
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sypkého materiálu musí být zakryto plachtami dle §52 zákona �íslo 361/2000 Sb. V p�ípad� 

dlouhodobého sucha skráp�ním staveništ�. 

 
 Zhotovitel stavby je odpov�dný za náležitý technický stav svého strojového parku. 

Po dobu provád�ní stavebních prací je t�eba výhradn� používat vozidla a stavební 

mechanizmy, které spl�ují p�íslušné emisní limity na základ� platné legislativy pro mobilní 

zdroje. Použité mechanizmy budou povinn� vybaveny prost�edkem k zachycení p�ípadných 

únik� olej� �i pohonných hmot do terénu. Stavbu je nutno provád�t takovým zp�sobem, aby 

nedošlo ke kontaminaci p�dy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami. Stavba 

bude vybavena soupravou pro asanaci p�ípadného úniku ropných látek. Jakékoliv zne�išt�ní 

bude okamžit� asanováno. 

 
j) zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi, posouzení pot�eby 

koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle jiných právních p�edpis� 

 
 Veškeré stavební a montážní práce na stavb� budou provád�t fyzické nebo právnické 

osoby pod odborným vedením oprávn�né osoby, v souladu s § 153 zákona �. 183/2006 Sb., a 

dbát na dodržování BOZP v  rozsahu stanoveném na�ízením vlády �. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. Všichni 

zam�stnanci, podílející se na výstavb�, musí být prokazateln� pou�eni o dodržování 

bezpe�nostních p�edpis� a jiných zákonných opat�eních, pracovních postupech k zajišt�ní 

bezpe�nost práce. Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nevzniká stavebníkovi povinnost 

zabezpe�it výkon funkce koordinátora BOZP. Stavba bude realizována dodavatelsky. [7] [13] 

 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených staveb 

 
 Realizace novostavby bytového domu nebude mít na sousední stavby vliv do té míry, 

aby bylo nutno provád�t úpravy pro jejich bezbariérové užívání. 

 
l) zásady pro dopravn� inženýrské opat�ení 

 
 Stavbou dojde k zásah�m do silni�ního pozemku v souvislosti s realizací provizorního 

sjezdu na plochu staveništ� a následn� definitivního sjezdu, sloužícího jako p�íjezd na 

parkovišt�. Stavební práce budou �áste�n� p�esahovat do pr�jezdních a pr�chozích profilu 

navazující místní komunikace a chodníku, které jsou mimo vymezenou hranici stavby. 

P�ípadné zabrané prostranství bude ozna�eno dle zák. �. 361/2000 Sb., o provozu na 
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pozemních komunikacích a zm�nách n�kterých zákon� (zákon o silni�ním provozu), ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis� a vyhlášky �. 30/2001, kterou se provádí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích a úprava a �ízení provozu na pozemních komunikacích, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�. Zabrané prostranství bude ohrazeno a osv�tleno �ervenými sv�tly. 

 
 V p�ípad�, že na chodníku nebude dodržen pr�chod pro chodce v ší�ce min. 1,5m, 

budou po obou stranách stavebního záboru osazeny dopravní zna�ky Z 2 (zábrana pro 

ozna�ení uzavírky) + B 30 (zákaz vstupu chodc�) + E 13 (dodatková tabulka) s textem: 

Chodci p�ejd�te na prot�jší chodník. 

 
m) stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní stavby za provozu, 

opat�ení proti ú�ink�m vn�jšího prost�edí p�i výstavb� apod.) 

 
 Na stavb� bude probíhat standardní stavební provoz. V pr�b�hu stavby není pot�eba 

zajiš	ovat speciální opat�ení proti ú�ink�m vn�jšího prost�edí. Jednotlivé konstrukce budou 

postupn� realizovány a vyžádají si pouze do�asné díl�í opat�ení proti p�sobení pov�trnostních 

vliv� (nap�. zakrytí plachtami apod.), vyplývající z jednotlivých technologických postup�. 

 
n) postup výstavby, rozhodující díl�í termíny 

 
 Stavba bude realizována po jednotlivých na sebe navazujících fázích: p�íprava, 

vyklizení staveništ�, vytý�ení stavby, výkopové práce, hrubá stavba, rozvody instalací, 

dokon�ovací práce (kompletace, revize), dokon�ovací práce, kolaudace. 

 
Zahájení stavby:  do dvou m�síc� od vydání p�íslušného povolení stavby 

Ukon�ení stavby:  do 2 let po zahájení stavby 
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C Situa�ní výkres 
 
a) m��ítko 1 : 200  

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura 

c) hranice pozemk� 

d) hranice �ešeného území 

e) základní výškopis a polohopis 

f) navržené stavby 

g) stanovení nadmo�ské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upraveného 

terénu; maximální výška staveb 

h) komunikace a zpevn�né plochy 

i) plochy vegetace 
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D Dokumentace objekt� a technických a technologických za�ízení 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební �ešení 

a) Technická zpráva 

 
Sou�asný stav 
 
 Pozemek stavby p.�. 1580 v k.ú. Moravská Ostrava, ur�ený k zastav�ní, se nachází v 

zastav�né �ásti m�sta, v území s p�evažující bytovou zástavbou podél ulice Maroldovy. 

Povrch pozemku je v sou�asnosti zatravn�n a nenachází se na n�m žádná vzrostlá zele�. 

P�ístup a p�íjezd na staveništ� je z pozemku p.�. 3550 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 

ul. Maroldova, v k.ú. Moravská Ostrava, situovaného podél severní hranice pozemku 

staveništ�. Podél ulice Maroldovy jsou v travnatém pásu, umíst�ném blíže staveništ�, uložena 

vedení inženýrských sítí (vodovod, plynovod, splašková kanalizace, deš	ová kanalizace, 

vedení NN). 

 
Dispozi�ní a architektonické �ešení 
 
 Architektonické �ešení stavby vychází z požadavku stavebníka. Jedná se o 

podsklepenou budovu se t�emi nadzemními podlažími, zast�ešenou plochou (varianta 1) nebo 

valbovou (varianta 2) st�echou. P�dorys budovy je navržen pravidelný, obdélníkový,  rozm�r� 

11,0 x 26,5 m. Sv�tlá výška místností v nadzemních podlažích je navržena 2650 mm, v 

podzemním podlaží 2350 mm. Celková max. výška stavby od úrovn� terénu bude cca 11,05m 

p�i variant� s plochou st�echou  a cca 13,16m p�i variant� s valbovou st�echou. 

 
 Vstup do domu je navržen z úrovn� terénu na mezipodestu domovního dvojramenného 

schodišt�. Odtud bude p�ístupné po sestupném schodiš	ovém rameni podzemní podlaží se 

sklepními boxy a dalšími provozními a technickými místnostmi a po vzestupném 

schodiš	ovém rameni 1.NP a následn� 2. a 3.NP. V každém z nadzemních podlaží budou 

umíst�ny dv� bytové jednotky vel. 4+kk s p�íslušným hygienickým zázemím. 

 
 V dom� budou umíst�ny níže uvedené místnosti: 
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1.PP 

OZN. MÍSTNOSTI NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) 

0.0.01 SCHODIŠ�OVÝ PROSTOR 13,95 

0.0.02 CHODBA 6,01 

0.0.03 KO�ÁRKÁRNA 13,54 

0.0.04 KOLÁRNA 13,95 

0.0.05 CHODBA 1 11,60 

0.0.06 CHODBA 2 11,60 

0.0.07 TECHNICKÁ MÍSTNOST 25,23 

0.0.08 ÚKLIDOVÁ KOMORA 2,45 

0.1.01 SKLEP BYTU �.1 22,08 

0.2.01 SKLEP BYTU �.2 21,98 

0.3.01 SKLEP BYTU �.3 26,47 

0.4.01 SKLEP BYTU �.4 26,47 

0.5.01 SKLEP BYTU �.5 21,98 

0.6.01 SKLEP BYTU �.6 22,08 

Tabulka 3: Legenda místností 1.PP, vlastní zdroj 
 
1.NP 

OZN. MÍSTNOSTI NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) 

2.0.01 SCHODIŠ�OVÝ PROSTOR 13,95 

1.0.01 CHODBA 6,01 

1.1.01 P
EDSÍ� 13,60 

1.1.02 LOŽNICE 16,34 

1.1.03 POKOJ 1 9,91 

1.1.04 OBÝVACÍ POKOJ + KUCHY� 47,51 

1.1.05 POKOJ 2 12,15 

1.1.06 KOUPELNA 8,17 

1.1.07 WC 2,61 

1.2.01 P
EDSÍ� 13,60 

1.2.02 LOŽNICE 16,34 

1.2.03 POKOJ 1 9,91 

1.2.04 OBÝVACÍ POKOJ + KUCHY� 47,51 

1.2.05 POKOJ 2 12,15 

1.2.06 KOUPELNA 8,17 

1.2.07 WC 2,61 

Tabulka 4: Legenda místností 1. NP, vlastní zdroj 
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2.NP 

OZN. MÍSTNOSTI NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) 

3.0.01 SCHODIŠ�OVÝ PROSTOR 13,95 

2.0.02 CHODBA 6,01 

2.3.01 P
EDSÍ� 13,60 

2.3.02 LOŽNICE 16,34 

2.3.03 POKOJ 1 9,91 

2.3.04 OBÝVACÍ POKOJ + KUCHY� 47,51 

2.3.05 POKOJ 2 12,15 

2.3.06 KOUPELNA 8,17 

2.3.07 WC 2,61 

2.4.01 P
EDSÍ� 13,60 

2.4.02 LOŽNICE 16,34 

2.4.03 POKOJ 1 9,91 

2.4.04 OBÝVACÍ POKOJ + KUCHY� 47,51 

2.4.05 POKOJ 2 12,15 

2.4.06 KOUPELNA 8,17 

2.4.07 WC 2,61 

Tabulka 5: Legenda místností 2. NP, vlastní zdroj 
3.NP 

OZN. MÍSTNOSTI NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) 

3.0.01 SCHODIŠ�OVÝ PROSTOR 13,95 

3.0.02 CHODBA 6,01 

3.5.01 P
EDSÍ� 13,60 

3.5.02 LOŽNICE 16,34 

3.5.03 POKOJ 1 9,91 

3.5.04 OBÝVACÍ POKOJ + KUCHY� 47,51 

3.5.05 POKOJ 2 12,15 

3.5.06 KOUPELNA 8,17 

3.5.07 WC 2,61 

3.6.01 P
EDSÍ� 13,60 

3.6.02 LOŽNICE 16,34 

3.6.03 POKOJ 1 9,91 

3.6.04 OBÝVACÍ POKOJ + KUCHY� 47,51 

3.6.05 POKOJ 2 12,15 

3.6.06 KOUPELNA 8,17 

3.6.07 WC 2,61 

Tabulka 6: Legenda místností 3. NP, vlastní zdroj 
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 Fasády bytového domu budou opat�eny silikonovými omítkami v kombinaci bílé a 

vínov� �ervené. Sokl bude opat�en dekorativní omítkou Marmolit �erveno-�erné tmavé barvy. 

   
 Sou�ástí stavby je vybudování odstavných stání zejména pro pot�eby budoucích 

uživatel bytového domu. Celková maximální pot�eba parkovacích stání pro navrhovaný 

bytový d�m je 12 stání, z toho 2 stání pro parkování vozidel osob t�žce pohybov� 

postižených. 

 
STAVEBNÍ 	EŠENÍ SO 02 – Bytový d�m 
 
Výkopy 

 
 Na p�dorysu stavby bytového domu i parkovišt� bude sejmuta vrstva kvalitn�jší 

zeminy, která bude deponována na stavb� a po dokon�ení stavby použita na drobné terénní a 

zahradní úpravy. Následn� bude proveden výkop stavební jámy (st�ny jámy budou svahovány 

pod úhlem 60°) pro podzemní �ást stavby a rýh pro základové pásy stavby. 

 
Základy 

 
 Objekt bytového domu bude založen na železobetonových základových pásech. 

Betonáž základových konstrukcí nesmí být realizována na podmá�enou nebo rozb�edlou 

základovou p�du. Základovou spáru je vhodné p�ed betonáží základ� zpevnit malou vrstvou 

št�rkopísku. Na základové pásy a prostor mezi základovými pásy, vypln�ný hutn�ným 

št�rkovým násypem, se vybetonuje podkladní betonová vrstva tl. min. 150 mm, vyztužená 

sva�ovanými sít�mi 150/150/5. 

 
Izolace proti vod�  

 
 Na podkladní beton a následn� na omítnuté obvodové zdivo opat�ené asfaltovým 

penetra�ním nát�rem, se nataví izolace proti zemní vlhkosti z asfaltových izola�ních pás� (2x 

asfaltový pás GLASTEK SPECIÁL MINERÁL). Izolace bude následn� natavena i na vn�jší 

stranu obvodových st�n, cca 300 mm nad úrove� okolního upraveného terénu tak, aby 

nedocházelo k vlhnutí zdiva. 

 
 V koupelnách a zejména v prostoru sprchovacích kout� budou na podlahy a st�ny 

aplikovány hydroizola�ní st�rkové hmoty (pod definitivní nášlapnou vrstvu z keramické 
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dlažby a keramický obklad st�n). Do koutových spoj� (do první vrstvy st�rky) je vhodné 

zapracovat pružnou t�snící pásku nap�. CEMIX HS1K. Vznikne tak flexibilní bezešvá 

hydroizolace se schopností p�emost�ní dodate�n� vzniklých trhlin v podkladu. 

 
 Na hydroizolaci st�echy (st�ešní krytina) budou použity izola�ní pásy GLASTEK 30 

STICKER PLUS s uzavírací vrstvou ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR. 

 
Izolace tepelné a kro�ejové 

 
 Podlahy v úrovni 1.PP domu budou obsahovat 80 mm tlustou vrstvu tepelné izolace, 

nap�. ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000. Stejný materiál tlouš	ky 100 mm bude použit jako 

ochranná vrstva svislé hydroizolace obvodových st�n (zven�í). 

 
 St�echa bude zateplena zp�sobem dle použité varianty zast�ešení: 

plochá st�echa – spádové klíny od 100 - 350mm a desky z polystyrenu XPS tl.160mm 

valbová st�echa – minerální vata Rockwool tl. 300 mm na stropní konstrukci. 

 
 P�eklady Porotherm a ztužující v�nce budou dopln�ny o vrstvu tepelné izolace XPS 

tl.100mm. Do podlah v nadzemních podlažích bude na stropní konstrukci uložena vrstva 

kro�ejové izolace ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000. 

 
Svislé konstrukce 

 
 Svislé konstrukce celého domu budou vyzd�ny z tvárnic a p�í�kovek systému 

Porotherm. Obvodové zdivo tl. 450 mm (skladebný rozm�r) bude vyzd�no z tvárnic 

Porotherm 44 EKO + Profi, vnit�ní nosné zdivo tl. 300 mm z tvárnic Porotherm 30 Profi a 

p�í�ky tl. 125mm (skladebný rozm�r) z p�í�kovek Porotherm 11,5 Profi. St�ny a p�í�ky budou 

vyzdívány na malty systému Porotherm Profi. 

 
 Obvodové a vnit�ní nosné zdivo bude v úrovni strop� ztuženo železobetonovým 

pozedním v�ncem vyztuženým �ty�mi profily (2 naho�e, 2 dole) betoná�ské oceli. Ztužující 

v�nce budou po obvodu stavby ohrani�eny tepeln� izola�ní vrstvou polystyrenu p�iloženou ke 

keramickým v�ncovkám Porotherm VT 8/23,8. 
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Vodorovné konstrukce 

 
 Stropy nad všemi podlažími domu a rovn�ž i schodiš	ové podesty i mezipodesty budou 

z nosník�  a keramických vložek systému Porotherm (Stropní trám POT, stropní vložky 

MIAKO). Sou�ástí stropních konstrukcí budou nad obvodovými a vnit�ními nosnými st�nami 

železobetonové pozední v�nce vyztužené �ty�mi profily (2 naho�e, 2 dole) betoná�ské oceli. 

Stropy, resp. ztužující pozední v�nce, budou po obvodu stavby ohrani�eny tepeln� izola�ní 

vrstvou polystyrenu p�iloženou ke keramickým v�ncovkám Porotherm VT 8/23,8. P�eklady 

nad okenními a dve�ními otvory budou tvo�eny prvky systému Porotherm (Porotherm KP 7 a 

Porotherm KP11,5). 

 
Schodišt� 

 
 Domovní schodišt� bude dvojramenné železobetonové deskové, vybetonované sou�asn� 

se schodiš	ovými stupni. Nášlapná vrstva schodiš	ových stup�� bude s protiskluzové 

keramické dlažby. Na p�ekonání výšky mezi úrovní 1.PP a 1.NP bude pot�eba 16 schod� 

vysokých cca 168,7 mm a širokých 300 mm. Na p�ekonání jednotlivých nadzemních podlaží 

bude pot�eba vždy 18 schod� vysokých cca 166,7 mm a širokých 300 mm. Nástupní rameno v 

1.PP bude opat�eno po krajích rampami z pozinkovaného plechu pro pojezd ko�árkem. 

Schodiš	ová ramena budou po obou stranách opat�eny madly ve výši 900 mm, která musí 

p�esahovat nejmén� o 150 mm první a poslední stupe� s vyzna�ením v jejich p�dorysném 

pr�m�tu. Madlo musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejmén� 60 mm. Tvar 

madla musí umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sev�ení. Stupnice nástupního a 

výstupního schodiš	ového stupn� každého schodiš	ového ramene budou výrazn� kontrastn� 

rozeznatelná od okolí. 

 
 P�ístup na plochou st�echu bude zajišt�n pomocí kovového žeb�íku umíst�ného na 

západní fasád� domu (var. 1 – plochá st�echa). P�dní prostor bude p�ístupný p�es výlezný 

otvor ve stropní konstrukci na podest� schodišt� ve 3.NP po stahovacím kovovém žeb�íkovém 

schodišti, uchyceném na skláp�cím tepeln� izolovaném poklopu osazeném do stropní 

konstrukce (var. 2 – valbová st�echa). 
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St�echa 

 
a) var. 1 – plochá st�echa 

 
 D�m bude zast�ešen plochou jednopláš	ovou nev�tranou st�echou. Skladba st�echy 

bude uložena na betonové vrstv� keramického stropu systému Porotherm. 

 
skladba st�echy [19] 

 
 st�ešní krytina  - uzavírací vrstva - ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR tl. 4mm  

     - podkladní vrstva - GLASTEK 30 STICKER PLUS tl. 3mm

 tepelná izolace  - spádová a tepeln� izola�ní vrstva - klíny EPS tl. 100 -300mm  

 spojovací vrstva  - polyuretanové lepidlo 

 tepelná izolace  - tepeln� izola�ní vrstva - EPS tl. 160 mm 

 spojovací vrstva  - polyuretanové lepidlo 

 parot�sná zábrana - GLASTEK AL 40 MINERAL tl. 4mm  

 penetra�ní vrstva  - penetra�ní emulze HE 

 
 St�ešní atiky budou oplechovány titan-zinkovým plechem. Srážkové vody ze st�echy 

budou odvád�ny p�es dv� st�ešní vpusti do vnit�ních deš	ových svod� zaúst�ných do deš	ové 

kanalizace.  

 
b) var. 2 – valbová st�echa 

 
 D�m bude zast�ešen d�ev�nou valbovou st�echou se sklonem všech st�ešních rovin 300. 

H�eben st�echy domu bude cca 13,16 m nad podlahou 1.NP. St�echa je navržena jako tradi�ní 

d�ev�ná krovová konstrukce, stojatá stolice, s vaznými trámy, sloupky, vaznicemi, 

pozednicemi, krokvemi, kleštinami, vzp�rami a pásky. Pozednice budou kotveny závitovými 

ty�emi do železobetonového pozedního v�nce (max. vzdálenost ty�í 1,5 m). Veškeré d�ev�né 

prvky st�echy budou opat�eny nát�rem proti plísním, d�evokaznému hmyzu a d�evokazným 

houbám. 

 
 Jako st�ešní krytina budou použity betonové tašky b�idlicov� �erné barvy uložené na 

la	ování. St�echa bude zateplena min. 300 mm tlustou vrstvou tepelné izolace Rockwool, 

položené na stropní konstrukci 3.NP. Pohyb osob po p�dním prostoru, nap�. z d�vodu údržby, 
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bude umožn�n po d�ev�né lávce široké 1,0 m, vedené podéln� st�edem p�dorysu od 

výlezného otvoru ve stropní konstrukci nad schodiš	ovou podestou. 

 
skladba st�echy [19] 

 st�ešní krytina    - betonové st�ešní tašky  BRAMAC 

 la	ování 

 kontralat� 

 podst�ešní izolace na krokvích - nap�. BRAMACFOL, JUTAFOL D  

 
 Srážkové vody ze st�echy budou odvád�ny p�lkruhovými podokapními žlaby z titan-

zinkového plechu do deš	ových svod� zaúst�ných p�es lapa�e st�ešních splavenin do deš	ové 

kanalizace. 

 
Podlahové konstrukce 

 
 Jednotlivé vrstvy podlahových konstrukcí budou uloženy na betonové vrstv� 

keramických strop� Porotherm. Budou realizovány podlahové konstrukce odpovídající druhu 

jednotlivých místností. Jako nášlapné vrstvy budou použity keramické dlažby a laminátové 

plovoucí podlahy. Na schodišti a v koupelnách bude použita keramická dlažba s 

protiskluzovým povrchem. 

 

 Pod dlažbou v koupelnách budou provedeny hydroizola�ní st�rky, které budou plynule 

navazovat na st�rky na st�nách. 

 
skladba podlah [19] 

I.  

� keramická dlažba do lepidla tl. 19mm 

� betonová mazanina tl. 50mm 

� separa�ní vrstva, PE folie tl. 1mm 

� kro�ejová izolace ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000, tl. 80mm 

II.  

� keramická dlažba do lepidla tl. 19mm 

� betonová mazanina tl. 50mm 

� separa�ní vrstva, PE folie tl. 1mm 

� kro�ejová izolace ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000, tl. 30mm 
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III. 

� plovoucí podlaha tl. 9mm 

� betonová mazanina tl. 50mm 

� separa�ní vrstva, PE folie tl. 1mm 

� kro�ejová izolace ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000, tl. 40mm 

IV. 

� keramická dlažba do lepidla tl. 19mm 

� hydroizola�ní st�rka 

� betonová mazanina tl. 50mm 

� separa�ní vrstva, PE folie tl. 1mm 

� kro�ejová izolace ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000, tl. 30mm 

 
Výpln� otvor� 

 
 Jako výpln� okenních otvor� budou použita plastová okna s mikroventilací, zasklená  

izola�ním dvojsklem (Ug�1,0W/m2K). Budou požita okna se skláp�cími a otvíravými k�ídly. 

Okenní parapety budou z vnit�ní strany opat�eny parapetními d�evot�ískovými deskami 

(DTD) s povrchovou úpravou z laminátu. V místnostech se st�nami obloženými keramickým 

obkladem (koupelna) bude i parapet obložen tímto obkladem.  

 
 Vstupní dve�e do domu budou kovové komaxitované. Výpln�mi vnit�ních dve�ních 

otvor� budou d�ev�né dve�e osazené v kovových zárubních. Vstupní dve�e do byt� a dve�e v 

1.PP ústící do schodiš	ového prostoru budou v protipožárním provedení. 

 
 Do výlezného otvoru ve stropu nad podestou 3.NP se osadí skláp�cí (tepeln� izolovaný) 

poklop se skládacím kovovým schodišt�m (ve variant� 2). Ve st�ešním plášti bude osazen 

výlez na st�echu (ve variant� 2). 

 
Úpravy vnit�ních povrch� 

 
 Veškeré zdivo bude z vnit�ní strany opat�eno vápennými štukovými omítkami a 

malbou, na WC, v koupelnách a za kuchy�skými linkami budou provedeny keramické 

obklady. Stropy budou rovn�ž omítnuty vápennými štukovými omítkami a opat�eny malbou. 

V místnostech s nášlapnou vrstvou podlahy z keramické dlažby budou vytvo�eny soklíky 

vysoké 100 mm z keramické dlažby nebo obkladu. 
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Úpravy vn�jších povrch� 

 
 Hlavní plochy fasád budovy budou opat�eny tenkovrstvou silikonovou omítkou (zrnitost 

2,0mm) dvou barevných odstín�. Sokl stavby bude opat�en dekorativní omítkou Marmolit. 

 
Klempí�ské konstrukce 

 
 Oplechování atiky (varianta 1), okap� st�echy (varianta 2) a ostatní okraje (lemování) 

st�echy budou z titan-zinkového plechu. Ze stejného materiálu budou p�lkruhové podokapní 

žlaby a kruhové deš	ové svody (varianta 2). Parapety oken budou z vn�jší strany opat�eny 

oplechováním z titan-zinkového plechu. 

 
Úprava okolí a dopl�kové stavby 

 
 Kolem bytového domu bude vytvo�en okapový chodník široký 500 mm, vysypaný 

ka�írkem. Na zpevn�né ploše parkovišt� bude umíst�na zást�na (paravan) ohrani�ující prostor 

pro odpadové nádoby. Vymezený prostor bude p�dorysných rozm�r�  3,80 x 4,25 m a výška 

zást�ny z d�ev�ného kompozitu bude 1,6 m. 

 
STAVEBNÍ 	EŠENÍ SO 03 – Parkovišt� a zpevn�né plochy 
 
 V rámci stavby budou provedeny chodníky široké 2,0 m s vazbou na navazující p�ší 

komunikace na sousedních pozemcích. Chodníky budou lemovány betonovými zahradními 

obrubníky uloženými v betonu a vydlážd�ny betonovou zámkovou dlažbou tl. 60 mm 

uloženou na kladecí vrstv� drobného kameniva (0-4mm) tl. 50 mm a podkladní vrstv� 

hutn�ného kameniva v tlouš	ce odpovídající jejich budoucímu využití a zatížení (cca 200 

mm). 

 
 Chodník bude p�ed vstupem do domu a v návaznosti na �ást parkovišt� s odstavnými 

místy pro vozidla osob zvláš	 t�žce postižených upraven  v souladu s vyhláškou �. 398/2009 

Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. 

 
 Sou�ástí stavby je vybudování odstavných stání pro pot�eby budoucích uživatel 

bytového domu. Z d�vodu plánované výstavby dalšího menšího bytového domu na vedlejším 

pozemku a výhodnosti vybudování spole�ných odstavných ploch se v rámci této stavby 
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vybuduje celkov� 21 stání, z toho 2 stání pro parkování vozidel osob t�žce pohybov� 

postižených. 

 
 Plocha parkovišt� bude 590,20 m2 a bude po obvodu lemována betonovými silni�ními 

obrubníky uloženými v betonu. Obruba bude v míst� bezbariérové úpravy snížena na výšku 

max. 20mm. Parkovišt� bude vydlážd�no betonovou zámkovou dlažbou tl. 80 mm uloženou 

na kladecí vrstv� drobného kameniva (0-4mm) tl. 50 mm a podkladní vrstv� hutn�ného 

kameniva v tlouš	ce odpovídající jeho budoucímu využití a zatížení (cca 400 mm, vibrovaný 

št�rk + št�rkodr	). Plocha parkovišt� bude vyspádovaná sm�rem k liniovému odvodn�ní 

(žlaby EKODRAIN), odkud budou srážkové vody odvád�ny do p�ípojky d�š	ové kanalizace a 

dále do kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu. 

 
 Povrch sjezdu z parkovišt� na ve�ejnou komunikaci ul.Maroldova bude z asfaltobetonu. 

 
Stavební fyzika 
 
 Vytáp�ní domu bude úst�ední teplovodní radiátorové. Zdrojem tepla budou plynové 

kotle, umíst�né v technické místnosti v 1.PP. 

 
 Stavba bude realizována ze stavebních materiálu a díl� vyrobených v souladu s platnou 

legislativou v oblasti energetické náro�nosti budov. Navržené obvodové st�ny bytového domu 

z keramických tvárnic tl . 440 mm, podlaha v 1.PP s vloženou vrstvou tepelné izolace 

(podlahového polystyrenu) tl. 80 mm, zateplená st�ešní konstrukce a okna zasklená izola�ním 

dvojsklem (Ug�1,0W/m2K) zajistí minimální p�edepsané hodnoty tepelného odporu 

stavebních konstrukcí. 

 
 V jednotlivých prostorech bytového domu bude zajišt�no dostate�né osv�tlení, 

odpovídající druhu místnosti. Denní osv�tlení bude zajišt�no okny s �irým zasklením. Denní 

osv�tlení bude dopln�no um�lým osv�tlením stropními a nást�nnými svítidly dle zásad 

p�íslušné technické normy s ohledem na druh místnosti �i prostoru. Všechny byty umíst�né v 

dom� budou spl�ovat požadavky na proslun�ní. 

 
 P�i výstavb� budou respektovány všechny hygienické p�edpisy, zejména ochrana p�ed 

hlukem, vibracemi a ot�esy a ochrana p�ed prachem. Stavba bude citliv� realizována tak, aby 

negativn� neovlivnila prost�edí okolních objekt�. P�i stavebních pracích nesmí být p�ekro�ena 

nejvyšší p�ípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku. V dokon�ené budov� nebude 
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vznikat hluk, který by p�ekra�oval hygienické limity upravené provád�cím právním 

p�edpisem. Stejn� tak zde nebudou provád�ny �innosti, p�i kterých by docházelo k 

nadlimitnímu p�enosu vibrací na fyzické osoby. 

 
b) Výkresová �ást 

 
Seznam výkres� 
 01 - Situace 1:250 

 02 - Výkopy 1:100 

 03 - Základy 1:100 

 04 - 1. PP 1:50 

 05 - 1. NP 1:50 

 06 - 2. NP 1:50 

 07 - 3. NP 1:50 

 08 - 
ez A-A´ 1:50 

 09 - 
ez B-B´ 1:50 

 10 - Sestava stropních dílc� nad 1.PP 1:100 

 11 - Sestava stropních dílc� nad 1.NP 1:100 

 12 - Sestava stropních dílc� nad 2.NP 1:100 

 13 - Sestava stropních dílc� nad 3.NP 1:100 

 14 - Plochá st�echa 1:100 

 15 - Krov 1:100 

 16 - Západní pohled 1:100 

 17 - Východní pohled 1:100 

 18 - Jižní pohled 1:100 

 19 - Severní pohled 1:100 
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3. Technologický postup pro hrubou stavbu jednoho 

podlaží bytového domu na pozemku p.�. 1580 v k.ú. 

Moravská Ostrava 

3.1 Obecné informace 
 
 V souladu se zadáním bakalá�ské práce byl p�i návrhu bytového domu použit 

konstruk�ní systém Porotherm. V tomto systému je navrženo veškeré obvodové a vnit�ní 

nosné zdivo, p�í�ky, stropní konstrukce a p�eklady.  

 

3.2 Použitý materiál, ná�adí a stroje 
 
Porotherm 44 EKO + Profi  

 
 Broušené cihelné bloky pro tl. st�ny 44cm na maltu pro tenké spáry. Jsou ur�ené pro 

omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo z velmi vysokými nároky na tepelný 

odpor a tepelnou akumulaci st�ny. Cihelnými bloky tlouš	ky 440mm bude vyzd�n celý 

obvodový pláš	 budovy. Rozm�ry cihly 248/440/249mm (d/š/v), objemová hmotnost 680 

kg/m3, spot�eba cihel 16ks/m2, tepelný odpor zdiva R= 4,91m2K/W, sou�initel tepelné 

vodivosti =0,090W/mK a sou�initel prostupu tepla U=0,20W/m2K. Jako pojivo se používá 

univerzální malta pro tenkovrstvé zd�ní Porotherm Profi. [30] 

 

 
Obrázek 1: Porotherm 44 EKO+ Profi, [30] 
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Porotherm 30 Profi 

 
 Broušený cihelný blok pro tl. st�ny 30cm na maltu pro tenké spáry. Jsou ur�ené pro 

omítané jednovrstvé vnit�ní zdivo. Lze je použít také pro vnit�ní nosnou �ást vrstveného zdiva 

v kombinaci s tepelnou izolací a p�ípadn� i s dalším cihelným materiálem tvo�ícím vn�jší 

ochrannou �ást vrstveného zdiva. Cihelnými bloky tlouš	ky 300mm budou vyzd�ny všechny 

mezibytové st�ny a vnit�ní nosné st�ny budovy. Rozm�ry cihly 247/300/249mm (d/š/v), 

objemová hmotnost 800-850kg/m3, spot�eba cihel 16ks/m2, tepelný odpor zdiva R= 

1,72m2K/W, sou�initel tepelné vodivosti =0,175W/mK a sou�initel prostupu tepla 

U=0,50W/m2K. Jako pojivo se používá univerzální malta pro tenkovrstvé zd�ní Porotherm 

Profi. [30] 

 
Obrázek 2: Porotherm 30 Profi, [30] 

 
Porotherm 11,5 Profi 

 
 Broušený cihelný blok pro tl. st�ny 11,5cm na maltu pro tenké spáry. Jsou ur�ené pro 

omítané  nenosné zdivo vnit�ních p�í�ek. Lze je použít také jako p�izdívku s kombinací s 

tepelnou izolací v míst� železobetonových v�nc� nebo jako ochranou �ást vrstveného zdiva. 

Cihelnými bloky tlouš	ky 115mm budou vyzd�ny všechny p�í�ky v budov�. Rozm�ry cihly 

497/115/249mm (d/š/v), objemová hmotnost 810-850kg/m3, spot�eba cihel 8ks/m2, tepelný 

odpor zdiva R= 0,45m2K/W, sou�initel tepelné vodivosti =0,26W/mK a sou�initel prostupu 

tepla U=1,40W/m2K. Jako pojivo se používá univerzální malta pro tenkovrstvé zd�ní 

Porotherm Profi. [30] 

 
Obrázek 3: Porotherm 11,5 Profi, [30] 
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Porotherm Profi 

 
 Univerzální malta pro tenkovrstvé zd�ní doporu�ená pro broušené cihelné bloky 

Porotherm Profi. Nanáší se bu� válcem a nebo celoplošn� maltovacím vozíkem. Pevnost v 

tlaku 10N/mm2 , sou�initel tepelné vodivosti =0,83W/mK. [30] 

 
Zakladací malta Porotherm Profi 

 
Malta pro založení první �ady cihel pro broušené cihelné bloky Porotherm Profi. Nanáší 

se zednickou lžící celoplošn� pod cihly, mezi vyrovnávací soupravu Porotherm. Minimální 

tlouš	ka maltového lože 10mm. Srovnání se provádí hliníkovou latí.  Pevnost v tlaku 

10N/mm2 , sou�initel tepelné vodivosti =0,83W/mK. [30] 

 
Porotherm KP 7 

 
 Cihelné p�eklady výrobní délky 100-350cm. Používají se jako pln� nosné prvky nad 

okenními a dve�ními otvory ve zd�ných st�nových konstrukcích. Vyráb�jí se z cihelných 

tvarovek tvo�ících podklad pod omítku a zárove� obálku pro železobetonovou nosnou �ást 

p�ekladu. Uloží se do cementové malty. Rozm�ry p�ekladu 1000-3500/70/238mm (d/š/v). 

Sou�initel tepelné vodivosti =1,00W/mK. [30] 

 
Obrázek 4: Porotherm KP 7, [30] 

 
Použité sestavy p�eklad� v novostavb� bytového domu: 

- Okenní a dve�ní otvory v obvodovém zdivu tl.440mm. 

   Sestava 5x Porotherm KP  7 + TI EPS tl.100mm 

- Dve�ní otvory ve vnit�ním zdivu tl.300mm. 

   Sestava 4x Porotherm KP  7  
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Porotherm KP 11.5 

 
 Keramický plochý p�eklad se používá jako nosný prvek nad otvory ve st�nových 

konstrukcích. Protože ploché p�eklady jsou velmi štíhlé prefabrikáty, nejsou nosné samy o 

sob�. Nosnými se stávají teprve ve spojení s nad nimi vyzd�nou spolup�sobící nadezdívkou -

tlakovou zónou. Pak se tedy jedná o p�eklad sp�ažený. Uloží se do cementové malty. 

Rozm�ry p�ekladu 1000-2750/115/71mm (d/š/v). Sou�initel tepelné vodivosti =0,73W/mK. 

[30] 

 
Obrázek 5: Porotherm KP 11,5, [30] 

 
Použité sestavy p�eklad� v novostavb� bytového domu: 

- Dve�ní otvory ve vnit�ní p�í�ce tl.115mm. 

   Sestava 1x Porotherm KP  11,5 

 
Porotherm VT 8/23,8- V�ncovka 

 
 Cihelný prvek ur�ený v kombinaci s tepelnou izolací EPS tl.100mm k podstatnému 

omezení tepelných most� obvodových st�nových konstrukcí v míst� styku se všemi typy 

stropních konstrukcí.  Nebroušená cihla, která se zdí na vápenocementovou maltu. Rozm�ry 

v�ncovky 497/80/238mm (d/š/v). [30] 

 
Obrázek 6: Porotherm VT 8/23,8 – V�ncovka, [30] 
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Stropní trám POT  

 
 Keramobetonový stropní nosník vyztužený sva�ovanou prostorovou výztuží pro 

konstrukci Porotherm stropu. Použití možné jak v b�žném také ve vlhkém prost�edí 

uzav�ených objekt�. Délka uložení nosníku musí být na každé stran� min 125mm a pokládá 

se do cementové malty. Nosník je tvo�ený cihelnou tvarovkou CNt-PTH, P15- 

250/160/60mm(d/š/v) , beton t�ídy C 25/30, výztuž BSt 500M. Rozm�ry celého nosníku 

1750-6250/160/175mm (d/š/v). [30] 

 
Obrázek 7: Stropní trám POT, [30] 

 
Stropní vložka MIAKO 

 
 Cihelné vložky pro konstrukci Porotherm stropu. Stropní vložky se vyráb�jí v jednotné 

délce 250mm, výšce 80-250mm a pro osové vzdálenosti 500 a 625 mm. Výšky a ší�ky 

stropních vložek p�edur�ují tlouš	ky stropních konstrukcí respektiv� osové vzdálenosti 

zvoleného stropu. [30] 

 
Použité stropní vložky v novostavb� bytového domu: 

- Stropní vložka MIAKO 08/50 PTH, rozm�ry 250/80/400mm (d/š/v). 

 
Obrázek 8: Stropní vložka MIAKO 08/50 PTH, [30] 
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- Stropní vložka MIAKO 08/62,5 PTH, rozm�ry 250/80/525mm(d/š/v). 

 
Obrázek 9: Stropní vložka MIAKO 08/62,5 PTH, [30] 

 
- Stropní vložka MIAKO 19/50 PTH, rozm�ry 250/190/400(d/š/v). 

 
Obrázek 10: Stropní vložka MIAKO 19/50 PTH, [30] 

 
- Stropní vložka MIAKO 19/62,5 PTH, rozm�ry 250/19/525(d/š/v). 

 
Obrázek 11: Stropní vložka MIAKO 19/62,5 PTH, [30] 

 
Nerezové spony 

 
 V návaznosti na p�esn� vym��ené pozice d�lících p�í�ek, se do ložných spár 

obvodového a vnit�ního nosného zdiva osadí spony z nerezové oceli pro vzájemné propojení s 

p�í�kami. Spony se umis	ují v každé druhé ložné spá�e. 
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Vyrovnávací souprava 

 
 Slouží k založení 1. vrstvy broušených cihel Porotherm Profi. První vrstva se zakládá na 

dokonale vodorovnou  a souvislou vrstvu zakladací malty Porotherm Profi o tl. min. 10mm. K 

tomu se používá nivela�ní p�ístroj s latí a samotná vyrovnávací souprava s libelou. Na 

urovnání maltového lože je pot�eba hliníková la	 o délce aspo� 2m. [30] 

 
Obrázek 12: Vyrovnávací souprava, [30] 

 
Nivela�ní p�ístroj 

 
 Nivela�ní p�ístroj Bosch GOL 20 D Professional + stativ BT 160 + nivela�ní la	 GR 

500. Vhodný pro vn�jší prost�edí a m��ení ve venkovním prost�edí, je odolný proti prachu a 

st�íkající vod� (IP 54). P�tiboký hranol pro snadné ode�ítání krabicové libely, p�ímý obraz. 

Mnohostrann� použitelný hliníkový stativ, rychlá aretace, vysoká stabilita na jakémkoli 

povrchu. Nivela�ní la	 pro m��ení veškerých výšek. Teleskopický vysouvatelná do 5m, 

použití i v extrémních podmínkách. Pro správné fungování, pé�i o stroj a p�esné m��ení je 

zapot�ebí mít v transportním kufru další náležitosti jako je imbusový klí�, krytku �o�ky, 

olovnici a se�izovací kolík. [26] 

 

 
Obrázek 13: Nivela�ní p�ístroj s p�íslušenstvím, [26] 
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Nanášecí  válec 

 
 Tenkovrstvá malta se dávkuje do zásobníku nanášecího válce, odkud se dostává p�i 

rovnom�rném pohybu válce na ložnou plochu již položených cihel. Do takto nanesené tenké 

vrstvy malty se pokládá nová vrstva cihel. Nanášecí válec je v ší�ce 30 a 44cm. [30] 

 
Obrázek 14: Nanášecí válec, [30] 

 
Maltovací vozík 

 
 Nasadí se na roh nebo kout st�ny a bez tlaku se táhne p�es cihly. Tímto postupem se 

tenkovrstvá malta nanese na horní plochu cihel rychle a jednoduše. Dbát p�i delších p�estávek 

p�i práci  na �istotu vozíku tak, aby  na n�m malta nezaschla. Stejn� tak po ukon�ení práce 

maltovací vozík d�kladn� vy�istit proudem vody. Maltovací vozík je v ší�ce 44cm. [30] 

 
Obrázek 15: Maltovací vozík, [30] 

 
Pila na �ezání cihelných blok� a tepelné izolace 

 
 Pila Alligator na duté leh�ené cihly porotherm se vyzna�uje vyšší odolností, výkonem a 

je schopna �ezat jak cihly, leh�ený beton, d�evo, tak i izola�ní materiály. Zajiš	uje díky vodící 

lišt�, která redukuje vychýlení, v�tší p�esnost �ezu. [27] 
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Obrázek 16: Pila Alligator, [27] 

 
Podp�rný systém pro stavbu stopu MIAKO 

 
 Slouží k podep�ení stropních nosník� POT a následn� celého stropu Porotherm b�hem 

jeho realizace. Následn� slouží k podep�ení konstrukce b�hem realizace výstavby dalších 

nadzemních pater budovy. [28] 

 
Obrázek 17: Podp�rný systém pro stavbu stropu MIAKO, [28] 

 
Tepelná izolace 

 
 Pro zaizolování p�eklad� a v�nc� je použita tepelná izolace EPS tl.100mm. Desky z 

p�nového polystyrenu musí spl�ovat požadavky dle �SN EN 13 163 Tepeln� izola�ní 

výrobky pro stavebnictví – pr�myslov� vyráb�né výrobky z p�nového polystyrenu (EPS). 

 
Beton a výztuž 

 
 Nadbetonování stropu Porotherm a vylití v�nce bude provedeno z betonu C25/30 XC1, 

tím dojde k zmonolitn�ní stropní konstrukce. Tlouš	ka stropu bude 250mm. Pro armování 

bude použita betoná�ská výztuž a na dovyztužení stropu KARI síta KA16 4,0/4,0mm 

100x100mm 2x3m, která budou položená na distan�níky, pro zajišt�ní dostate�ného krytí 

výztuže betonem. [22] 
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Je�áb 

 
 Na staveništi bude po celou dobu výstavby používán je�áb 200 EC-H 10 Litronic, 

Liebherr. Je�áb bude umíst�n na zpevn�né ploše za�ízení staveništ� tak, aby obsloužil celou 

stavbu v�etn� skládky stavebního materiálu. Bude také použit pro složení materiálu na 

skládku z korby zásobovacích nákladních automobil�. [23] 

 
 Další použité materiály, ná�adí a stroje 

 
- PUR p�na s dávkovací pistolí 

- koš	ata 

- provázek 

- h�ebíky 

- gumová pali�ka 

- vodní váha 2m 

- zednická lžíce 

- mícha�ka 

- vrta�ka s míchadlem 

- pojízdné lešení 

- vázací drát 

- stavební kole�ka 80l 

- minerální vata 

- kalfas (maltovník) 

- zednické kladivo 

- metr 

- distan�níky 

 

3.3 Ochranné pom�cky 
- pracovní od�v 

- pracovní obuv 

- ochranné rukavice 

- ochranné p�ilby 

- reflexivní vesty 

- ochranné brýle 
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3.4 Doprava a skladování 
 
 Materiál bude skladován na staveništi na místech tomu ur�ených, viz výkres �.20 - 

Za�ízení staveništ�. Bude chrán�n p�ed pov�trnostními vlivy. Na staveništ� bude materiál 

dovážen pomocí valníkových nákladních automobil� a autodomícháva�� Tatra po ve�ejn� 

p�ístupné místní komunikaci z ulice Maroldova. Uložení a p�esun materiálu po staveništi pak 

zajistí staveništní je�áb 200 EC-H 10 Litronic, Liebherr , který b�hem výstavby skládá 

dovážený materiál z nákladních automobil� na skládku a p�esunuje aktuáln� používaný 

materiál na stavbu k realizovaným st�nám, strop�m atd. Umíst�ní materiálu bude 

organizováno podle zat�žovacího schématu pater. Zdící malta bude na staveništi umíst�na v 

silech, následn� míchána v mícha�ce a b�hem své technologické pauzy, stanovené výrobcem, 

bude v maltovnících p�enášena je�ábem na místo jejího spot�ebování. Doprava drobného 

materiálu bude po staveništi zajišt�na stavebními kole�ky o objemu 80l. Zásobování stavby 

bude probíhat podle momentální pot�eby materiálu. [18] 

 
 Skládka bude rozd�lena podle druhu uloženého materiálu a to na zdicí materiály, 

p�eklady, stropní vložky a stropní nosníky, izolaci atd., viz výkres �.20 - Za�ízení staveništ�. 

Vše bude uloženo na d�ev�ných EURO paletách o rozm�ru 800x1200mm nebo na paletách 

dodávaných se stavebním materiálem od výrobce. Stropní nosníky a výztuž budou voln� 

ložené na podkladcích na zpevn�né ploše skládky. Pokud bude pot�eba skladovaný materiál 

ochránit p�ed dešt�m, bude zakryt vod�odolnou fólií, aby nedošlo k jeho promá�ení. Výztuž 

bude skladována tak, aby nedošlo k jejímu zne�išt�ní a bude podložena, aby nedošlo k 

deformacím výztuže. [20] 

 
 Tepelná izolace se bude na stavbu dovážet zafóliovaná v balících a zárove� s p�eklady. 

P�i doprav� a skladováni na staveništi musí být zamezeno navlhnutí tepelné izolace a musí být 

zajišt�na její ochrana p�ed slune�ním zá�ením.  

 
 P�eklady Porotherm KP 7 se budou skladovat na rovné ploše na d�ev�né hranoly tak, 

aby se vlastní tíhou nadm�rn� nedeformovaly. Maximální výška uložení skladovaných 

p�eklad� je 3m. V zimním období musí být p�eklady chrán�ny proti pov�trnostním vliv�m. 

P�eklady Porotherm 11,5 se budou skladovat na rovné ploše a p�i manipulaci s nimi je pot�eba 

dbát zvýšené opatrnosti. Pro manipulaci s nimi a pro jejich skladování je doporu�eno jejich 

oto�ení o 90 stup�� kolem své podélné osy vzhledem k poloze, ve které jsou umíst�ny nad 

budoucím otvorem na stavb�. Poškozený p�eklad se nesmí použít. 
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3.5 Pracovní podmínky 
 
 V�tšina stavebních materiál� stavby musí být p�i skladování na stavb� chrán�na p�ed 

pov�trnostními vlivy. U cihel Porotherm je nutné zabránit jejich provlhnutí, p�i�emž 

dostate�nou ochranou je jejich neporušená balící fólie. Teplota prost�edí p�i zd�ní, tuhnutí a 

tvrdnutí malty nesmí b�hem dne ani noci klesnout pod +5 °C, protože by se narušily chemické 

procesy probíhající v malt� a ta by již nedosáhla výrobcem deklarovaných vlastností. V 

p�ípad� p�ekro�ení teploty p�es + 30°C se musí cihelné tvarovky p�ed osazením na své místo 

namá�et, aby tvarovka nevysála p�íliš moc vody z malty. Pro zd�ní se nesmí použít zmrzlé 

cihly, to znamená ani cihly, na kterých je sníh �i led. Zásadn� je t�eba hotovou ze� chránit 

p�ed provlhnutím a zate�ením vody aby nedošlo k navlhnutí zdiva, které by vysychalo 

dlouhou dobu. Zejména vrchní plochy st�n a parapet� se p�ikrývají nepropustným materiálem  

který je nutno zatížit. P�ikrytím také zabráníme vyplavení malty ze spár a zabráníme tak 

tvo�ení výkv�t� a vyplavování snadno rozpustných hmot. 

 

3.6 Personální obsazení 
 
 Stavbu budou realizovat stavební d�lníci pod vedením mistra a kontrolou 

stavbyvedoucího. Obtížn�jší konstrukce stavby, jako jsou vyzdívání roh�, kotvení a k�ížení 

st�n, usazování p�eklad� a strop�, zhotovují vyu�ení zedníci, kte�í jsou z problematikou 

technologie Porotherm seznámeni a léty zkušení. S nimi, pod jejich dohledem, mohou 

pracovat zaškolení pracovníci i nevyu�ení d�lníci, kte�í mohou p�i �ádném proškolení 

p�ipravovat maltovou sm�s i p�ísun zdících materiál� z meziskládky do prostoru pracovišt�. 

 Po�et pracovník� závisí na rozsahu výstavby a provád�né práce v ur�itý den. Pro 

hospodárnou výstavbu bude na stavb� bytového domu jedna v�tší pracovní �eta v obsazení: 

- kvalifikovaný zedník pro práce se systémem Porotherm    5 

- obsluha je�ábu            1  

- pomocný stavební d�lník          7  

- stavbyvedoucí           1 

- mistr             1 

 
 Pomocní d�lníci zajiš	ují p�esun materiálu na pracovišti, p�ípravu malty a do�ezávání 

prvk� na pot�ebné rozm�ry. Obsluha je�ábu obstarává veškerý vertikální a horizontální p�esun 

hmot po staveništi, ze skládky na pracovišt� stavby. 
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3.7 Pracovní postup 
 
 Provád�ní svislých konstrukcí (zdiva) z cihel Porotherm Profi, p�eklad� Porotherm 

KP 7, Porotherm KP 11,5 a vodorovných konstrukcí (stropu) z nosníku POT a vložek 

MIAKO armování a betonáž.  

 
3.7.1 Svislé konstrukce - obvodové a vnit�ní nosné zdivo 

 
 P�ed zahájením zd�ní 1.NP zkontrolujeme stav a kvalitu 1.PP, p�edevším jeho stropní 

konstrukce, zabetonování a rovinnost stropní desky, správnost vyzd�ní tvarovek Porotherm 

VT 8/23,8- V�ncovka a uložení tepelné izolace ve v�nci 1.PP. 

 
 Zam��íme stávající zhotovenou konstrukci stropu a podle projektové dokumentace 

provedeme vym��ení a vyzna�ení polohy budoucího zdiva 1.NP. Vyzna�íme jak obvodové, 

tak i vnit�ní nosné st�ny a také všechny vnit�ní p�í�ky. Nejd�ležit�jší je vyzna�ení a vyty�ení 

roh�, kout� a polohy dve�ních a okenních otvor�. 

 
 P�i zd�ní z broušených tvárnic Porotherm Profi musí být podklad naprosto vodorovný. 

Pomoci nivela�ního p�ístroje zjistíme odchylky na povrchu stropní konstrukce. Pokud je 

zapot�ebí provést vodorovnou izolaci proti vlhkosti, položí se pod všechny st�ny t�žký 

asfaltový pás. Pásy musí být nejmén� o 150 mm širší než bude tlouš	ka st�ny. Nerovnosti se 

vyrovnají vrstvou zakládací malty Porotherm Profi AM , která se nanáší mezi pomocnou 

vyrovnávací soupravu Porotherm s pomocí nivela�ního p�ístroje s latí. Nanášení probíhá od 

nejvyššího bodu podkladové plochy, kde se umístí první vodící p�ípravek. Zakládací vrstva 

nesmí být menší jak 10mm, tuto tlouš	ku také nastavíme na prvním vodícím p�ípravku a ten 

se ustaví do vodorovné polohy. Následn� umístíme druhý vodící p�ípravek ve vzdálenosti cca 

2m od prvního ve sm�ru zd�ní. Až po vyrovnání druhého vodícího p�ípravku do stejné roviny 

s prvním m�žeme za�ít s nanášením zakládací malty zednickou lžící. Nanesenou maltu 

stahujeme pomoci hliníkové lat� na úrove� hrany vodící lišty. Po dokon�ení vyrovnání malty 

se první vodící p�ípravek p�emístí o stejnou vzdálenost jako v p�edchozím p�ípad� ve sm�ru 

zd�ní a stejným zp�sobem se umístí a vyváží. Dále se postupuje stejn� a postup se opakuje do 

doby zhotovení souvislého úseku, nej�ast�ji délky celé jedné st�ny.  
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Obrázek 18: Vyrovnávací soustava, nanášení a vyrovnání maltového lože, [30] 

 
 Zd�ní první vrstvy za�íná v rozích s použitím rohových cihelných blok�. Mezi 

rohovými cihlami se z vn�jší strany natáhne zednická š��ra, podle které se ukládají další 

mezilehlé cihelné bloky. Je nutno dávat pozor na to, aby malta m�la neustále správnou 

konzistenci. Osazení cihly se dle pot�eby provede pomocí gumové pali�ky a vodorovnost se 

kontroluje vodováhou. Systém per a drážek na blocích slouží jako šablona pro p�esné 

ukládání jednotlivých cihel, svislé spáry se nemaltují. Dále obdobným zp�sobem 

pokra�ujeme se založením a vyzd�ním první vrstvy cihelného zdiva i v ostatních úsecích 

zd�ných konstrukcí. 

 
Obrázek 19: Vazba rohu pomocí rohových cihel, [30] 

 
 Jakmile máme založenou první vrstvu obvodové st�ny, m�žeme pokra�ovat zd�ním 

dalších vrstev. Za�ínáme op�t od roh� s tím, že musíme dbát na správn� provedenou vazbu 

zdiva. Cihly se ve st�n� p�evazují tak, aby se chovali jako jeden konstruk�ní prvek. Aby se 

vazba zdiva zajistila, musí být svislé spáry mezi dv�ma vrstvami cihel p�evázány na délku 

v�tší z hodnot 0,4 x h nebo 40mm, kde h je jmenovitá výška cihel. Pro cihelné bloky 

Porotherm s výškou 249mm je tedy minimální délka p�evázání 100mm. Doporu�uje se však 

p�esah vrchní cihly oproti spodní o 125mm (polovina rozm�ru cihelného bloku). Vazba zdiva 

(cihel) je velmi d�ležitá pro její vlastnosti ze statického hlediska. Zdivo z broušených 

cihelných blok� Porotherm 44 EKO + Profi, Porotherm 30 Profi  a p�í�kovek Porotherm 11,5  
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bude vyzdíváno na univerzální maltu pro tenkovrstvé zd�ní Porotherm Profi. Tlouš	ka ložné 

spáry vyplývá z používaného výškového modulu stavby 250 mm a jmenovité výšky 

broušených cihel Porotherm 44 EKO + Profi, Porotherm 30 Profi a p�í�kovek Porotherm 11,5 

Profi o výšce 249 mm. Ložná spára nesmí být p�íliš tlustá, m�la by mít v pr�m�ru 1mm. Tato 

tlouš	ka zcela posta�uje ke spojení stavebních prvk� a dodržení pevnosti zdiva. Malta se musí 

nanášet tak, aby celá cihla ležela v maltovém loži. Nanášení malty je provád�no  nanášejícím 

válcem nebo maltovacím vozíkem.  

 
 Spolu s obvodovým zdivem jsou zárove� zd�ny nosné vnit�ní st�ny z broušených cihel 

Porotherm 30 Profi. Styk obvodového a vnit�ního nosného zdiva bude navzájem propojen 

pomocí vazby mezi jednotlivými cihelnými bloky. Vyzd�ní p�í�ek z broušených cihel 

Porotherm 11,5 Profi bude provedeno až po dokon�ení a technologické pauze stropní 

konstrukce v 3.NP. Díky p�edchozímu vym��ení je z�ejmé, ve kterých místech budou tyto 

p�í�ky vyzd�ny. Abychom dodrželi provázanost konstrukce, vkládáme p�i zd�ní obvodových 

a nosných vnit�ních st�n do každé druhé ložné spáry v míst� budoucího napojení p�í�ky 

nerezovou sponu. P�ed jejím vložením do spáry musí být namo�ena v malt�. Také sty�ná 

plocha cihel v míst� napojení musí být namaltována. V míst� vložení plochých kotev se cihla 

vhodn� lehce probrousí (je-li t�eba), aby tlouš	ka ložné spáry byla rovnom�rná a nedocházelo 

v tomto míst� ke zv�tšení její tlouš	ky a nadzvednutí cihel. 

 
Obrázek 20: Napojení zdiva tl.300mm na zdivo tl.440mm, [30] 

 
 Pr�b�žn� se provádí kontrola jednotné výšky vrstev zdiva pomocí lat� a kontrola 

svislosti zdiva pomocí vodováhy �i olovnice. V p�ípad�, že délka st�ny není v modulu 250mm 

nebo z jiného d�vodu je nutno cihly �ezat, provádíme tento úkon pomocí pily Alligator na 

duté leh�ené cihly. Dom�rek zdiva menší než 30mm je nutno vyplnit v plné ploše maltou, u 

obvodového zdiva je nutné tyto spáry vyp�nit PUR p�nou. Správn� p�evázané cihelné vrstvy 
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vyzdíme do výšky 1,5m. Dbáme na správné vynechání zdiva v míst� okenních otvor�. Tímto 

dosáhneme vyzd�ní první výškové úrovn� zd�ní. 

 
 P�i výstavb� �ešené novostavby bytového domu, musíme b�hem první výškové úrovn� 

zd�ní �ešit také konstrukci podesty, která je rovn�ž sestavena ze stropních trám� POT a 

stropních vložek MIAKO a po obvod� lemována cihelnými prvky Porotherm VT 8/23,8- 

V�ncovka. Podesta bude vyztužena a zalita betonem spolu se stropní konstrukcí 1.NP. 

Podrobné �ešení podesty je zobrazeno na výkresu �.11 - Sestava stropních dílc� nad 1.NP 

 
 Po vyzd�ní zdiva do výšky max. 1,5m se sestaví pojízdné lešení. V místech, kde by 

mohlo dojít k pádu a zran�ní pracovník�, je nutno dbát na z�ízení bezpe�nostního zábradlí. Po 

vybudování pot�ebných opat�ení je možno p�istoupit ke zd�ní druhé výškové úrovn� zdiva. 

Bude probíhat obdobným zp�sobem jako p�i zd�ní první výškové úrovn�. V poslední �ad� 

cihelných blok� je nutno vynechat prostor pro uložení p�eklad�. 

 
 B�hem zd�ní je pot�eba dbát na to, aby do dutin cihel nezatekla nežádána voda a zdivo 

tak nenavlhalo. B�hem pracovních p�estávek a mimo pracovní sm�nu je nutno zdivo zakrýt 

nepropustným materiálem a zatížit jej z d�vod� pov�trnostních vliv�. 

 
 Po vyzd�ní zdiva do požadované výšky, která je dána projektovou dokumentací, se 

osadí p�edepsané p�eklady Porotherm KP 7. Poškozený p�eklad se nesmí použít. P�eklady se 

usazují na konstrukci zdiva svou užší stranou do maltového lože z cementové malty tl.10mm. 

Sty�ná spára je také vypln�na cementovou maltou min tl.10mm, spára mezi p�eklady je bez 

malty. Po vytvo�ení celku jednoho p�ekladu se vzájemn� zafixují u obou líc� m�kkým 

(rádlovacím) drátem proti p�eklopení. V p�ípad� obvodového zdiva se mezi p�eklady vloží 

tepelný izolant, v �ešeném p�ípad� XPS tl.100mm na výšku p�ekladu. Vnit�ní nosné st�ny jsou 

realizovány bez tepelné izolace. Pro p�esn�jší uložení p�eklad� se doporu�uje používat 

d�ev�né klíny. Aby nedocházelo k nadm�rnému prohnutí p�eklad�, je nutno je p�ed zapo�etím 

prací nad nimi podep�ít provizorním podep�ením. Vzdálenosti podpor maximáln� 1m. 

Podep�ení lze odstranit až po dostate�ném zatvrdnutí malty a po dokon�ení navazující 

�innosti nad p�eklady, v tomto p�ípad� konstrukce stropu.  

 
 P�i osazování p�ekladu Porotherm KP 7 na zdivo je pot�eba dbát na p�edepsané 

minimální délky uložení: 

- do délky p�eklad� 1750mm je délka uložení 125mm 



Bakalá�ská práce 2017

 

64 
 

- pro délky p�eklad� 2000mm a 2250mm je délka uložení 200mm 

- pro délky p�eklad� 2500mm a delší je délka uložení 250mm 

 
 Zásadn� nesmí být p�eklady ukládány na d�lené cihly, které jsou d�íve upraveny 

�ezáním nebo odseknutím. V míst� uložení m�žeme tedy použít jen cihly celé a nebo 

polovi�ní, rozm�rov� upravené již z výroby. 

 
Obrázek 21: Zp�sob vyztužení p�ekladu Porotherm KP 7, [30] 

 
3.7.2 Vodorovné konstrukce   

 
 P�ed uložením stropních trám� POT je nutné p�ipravit podp�rný systém pro stavbu 

stropu Miako. S montáží podp�r bychom m�li za�ít hned podél st�ny a podpory klást nap�í� 

budoucímu uložení trám� POT. Maximální vzdálenost podpor je 1,8m, což platí i pro první 

podp�ru podél st�ny. Soustava sloupk� a tráme�k� slouží jako podpora p�i montáži a betonáži 

a m�la by být sestavena tak, aby stropní trámy POT byly v jejich st�edu b�hem betonáže touto 

podp�rnou konstrukcí mírn� nadzvednuty.  

 
Obrázek 22: Ukázka podep�ení stropu Miako, [30] 

 
 Na obvodovou st�nu se po obvodu uloží na maltové lože tl.10mm z vápenocementové 

malty Porotherm VT 8/23,8- V�ncovky. Na zbytek st�ny se rozvine pruh t�žkého asfaltového 

pásu, který bude uložený bu� mimo nebo i pod dodate�n� vloženou tepelnou izolaci XPS 

tl. 100mm, která slouží pro eliminaci tepelných most�.  

 



Bakalá�ská práce 2017

 

65 
 

 
Obrázek 23: Tepelná izolace v�nce, [30] 

 
 Následn� ukládáme stropní trámy POT na nosné zdivo v osové vzdálenosti 500mm 

nebo 625mm do maltového lože z cementové malty min. tl. 10mm. Délka uložení nosníku na 

obou stranách je min. 125mm. Nosníky klademe ve sm�ru od problematických míst, jako jsou 

prostupy stropem nebo bytová jádra a konstrukce schodišt� a následn� v osových 

vzdálenostech dle návrhu sestavy stropních dílc� nad 1.NP, viz výkres �.11. 

 
Obrázek 24: Kladení stropních nosník�, [30] 

 
 Stropní vložky MIAKO se kladou na sucho na horní hranu stropního trámu POT, které 

jsou p�edem podep�eny. Kladení stropních vložek probíhá po uložení všech POT trám� a je 

zahájeno položením první tvarovky do koutu stropu a následn� druhé tvarovky na prot�jší 

stranu trámu POT. Takový postup opakujeme do doby, než dojdeme na odvrácenou stranu 

pokládané �ásti stropu tak, aby nám vznikl pevný obvod. Zajistíme tak stabilitu, fixaci osové 

vzdálenosti stropních trám� POT a zamezíme vzniku mezer mezi tvarovkami a možnému 

pr�saku betonové sm�si p�i betonáži. Dále stropní vložky klademe postupn� za sebe dle 

schématu kladení stropních vložek, viz obrázek 25. P�esné umíst�ní a druh stropních vložek 

MIAKO v �ešené stropní konstrukci je z�ejmé z výkresu �. 11 - Sestava stropních dílc� nad 

1.NP. 
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Obrázek 25: Schéma kladení stropních vložek, [30] 

 
 Po vyskládání celého stropu vložkami MIAKO vložíme za Porotherm VT 8/23,8- 

V�ncovky tepelnou izolaci XPS tl. 100mm na výšku v�ncovky. Uloží se p�edem p�ipravena 

armatura pozedních v�nc�. Dále se zhotoví bedn�ní schodiš	ových ramen a provede se jejich 

vyarmování spolu s v�ncem podesty. Následn� se na sucho vyskládaný strop z vložek 

MIAKO uloží KARI sít� KA16 6,0/6,0mm 100x100mm 2x3m. Sít� se uloží na distan�níky, 

aby bylo dodrženo dostate�né krytí výztuže, a propojí se s armaturou v�nc�. Poté je strop 

p�ipraven k betonáži.  

 

 
Obrázek 26: Pokládka stropních vložek, [30] 
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 P�ed samotnou betonáží je nutno stropní vložky d�kladn� navlh�it vodou, aby nevysály 

p�íliš rychle vodu z betonu a ten následn� nepraskal. Nejd�íve se betonem C25/30 XC1 vyplní 

mezery nad nosníky mezi stropními vložkami a spolu s nimi i pozední v�nce nad obvodovými 

a vnit�ními nosnými st�nami. Poté se zabetonuje vrstva nad stropními vložkami MIAKO v 

tl. 60mm spolu se schodišt�m a podestou. Postup betonáže je od koutu stropu v pruzích ve 

sm�ru délky nosník�. Doporu�uje se vybetonovat celou stropní konstrukci najednou, bez 

vzniku pracovních spár. V p�ípad�, že jsme donuceni pracovní spáru vytvo�it, m�žeme tak 

u�init jen nad st�edem stropní vložky MIAKO, nikdy nad stropním trámem POT. Beton se z 

autodomícháva�e dopravuje na místo betonáže pumpou na beton a následn� je nahrubo 

srovnán na konstrukci. �isté srovnání betonu se provádí stahovací latí. 

 
 Po vybetonování a srovnání nastává fáze kropení, aby se beton nep�eh�íval a 

nepopraskal. Dále je nutno beton dostate�n� ošet�ovat po dobu než úpln� zatvrdne. Po 

zatvrdnutí betonu je možné pokra�ovat v dalších pracích. V p�ípad�, že je t�eba odstranit 

podp�rný systém, lze jej postupn� demontovat podle momentálních podmínek (teplota, t�ída 

betonu) d�íve než za 28 dní. Ideální je dodržet lh�tu tvrdnutí betonu a podp�rný systém nechat 

minimáln� po tuto dobu. Doporu�uje se ale kompletn� demontovat podp�rný systém až po 

dokon�ení celé hrubé stavby bytového domu, tedy všech t�í podlaží. 

 

 
Obrázek 27: Betonáž stropu, [30] 

 
3.7.3 Svislé konstrukce - p�í�ky 

 
 V �ešeném p�ípad� výstavby bytového domu se bude vyzdívání p�í�ek z broušených 

cihel Porotherm 11,5 Profi provád�t až po dokon�ení stropní konstrukce v 3.NP a 

technologické pauze, také až po odstran�ní podp�rného systému strop� Miako. Vyzdívání 

bude probíhat od nejnižšího patra a také, stejn� jako v p�ípad� obvodového a vnit�ního 

nosného zdiva, bude realizováno ve dvou výškových úrovních zd�ní. Díky p�edchozímu 
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vym��ení umíst�ní p�í�ek bylo z�ejmé, kde tyto p�í�ky budou vyzd�ny, a proto byly již p�i 

zd�ní nosných zdí vloženy do každé druhé ložné spáry v míst� budoucího napojení p�í�ky a 

nosné st�ny nerezové spony. Sty�ná plocha cihel (p�í�kovek) v míst� napojení na st�nu se 

sponami musí být namaltována. V míst� vložení nerezových spon se cihla vhodn� lehce 

probrousí (je-li t�eba), aby tlouš	ka ložné spáry byla rovnom�rná a nedocházelo v tomto míst� 

ke zv�tšení její tlouš	ky a nadzvednutí cihel. Pro založení první �ady použijeme maltové lože 

tl. min. 10mm z vápenocementové malty aplikované na t�žký asfaltový pás. Nejprve osadíme 

p�í�kovky v míst� styku s obvodovou nebo vnit�ní nosnou st�nou a sty�né spáry se p�i 

napojení na st�nu vyplní vápenocementovou maltou. Dbáme na správné sm��ování per a 

drážek z boku cihly. Mezi rohové cihly natáhneme zednickou š��ru vedenou vn�jší stranou. 

Do nanesené malty, jak tomu bylo p�i zd�ní nosných st�n, pomocí gumové pali�ky, vodováhy 

a lat�, vyzdíme první �adu p�í�kovek. Dále pokra�ujeme ve zd�ní na Univerzální maltu pro 

tenkovrstvé zd�ní Porotherm Profi. Respektujeme p�edem vym��ené otvory v p�í�kách. Nad 

otvory usazujeme keramické ploché p�eklady Porotherm KP 11,5. Protože tyto ploché 

p�eklady jsou velmi štíhlé prefabrikáty, nejsou nosné samy o sob�. Nosnými se stanou teprve 

ve spojení s nad nimi vyzd�nou spolup�sobící nadezdívkou - tlakovou zónou. Pak se jedná o 

p�eklad sp�ažený. P�eklady se ukládají na výškov� urovnané zdivo do maltového lože, tl. cca 

10mm, z cementové malty. Skute�ná délka uložení na zdivu musí být min. 120mm na obou 

koncích p�ekladu.  

 
 P�i manipulaci s p�eklady je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Aby nedocházelo k 

nadm�rnému prohnutí p�i provád�ní, je pot�eba tyto p�eklady p�ed zapo�etím nadezdívání 

podep�ít provizorním podp�rným systémem, p�i vzdálenosti podpor max. 1m. Podp�rný 

systém lze odstranit až po dostate�ném zatvrdnutí malty. P�i nadezdívání p�eklad� musí být 

ložné i sty�né spáry mezi cihlami zcela promaltovány a musí být provedeno v náležité vazb�. 

Minimální tlouš	ka ložné i sty�né spáry je 10mm.  

 
 Ve vzniklé spá�e, tl. cca 20mm ve styku st�ny z p�í�kovek Porotherm 11,5 Profi se 

stropem Porotherm, provedeme ucpávku PUR p�nou nebo minerální vatou. 

 

3.8 Kontrola jakosti a kvality  
 
 Stavba bude provád�ná dle projektové dokumentace a p�íslušných technických a 

právních p�edpis� a norem. Technologický postup je zpracován v souladu se zásadami pro 
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navrhování a provád�ní staveb z materiálu Porotherm. Kontrola bude provád�na vizuáln� 

mistrem a budou provád�na kontrolní m��ení mistrem a stavbyvedoucím. Pr�b�žn� bude 

po�izována fotodokumentace provád�né stavby a její díl�ích �ástí. 

 
 Pro vstupní, meziopera�ní a výstupní kontrolu konstrukcí platí požadavky, které jsou 

dány normami a jinými legislativními p�edpisy. O provedených kontrolách se provádí zápis 

do stavebního deníku. Pracovišt� p�edává stavbyvedoucí a p�ejímá vedoucí zdící �ety (mistr). 

Výsledek p�ejímky se zapíše do stavebního deníku. 

 
3.8.1 Vstupní kontrola 

 
 V rámci vstupní kontroly musí být provedeno p�edání a p�evzetí pracovišt� jak po 

stránce technické, tak i bezpe�nosti a ochrany zdraví (BOZP) a požární ochrany (PO). P�i  

p�ejímce pracovišt� je nutno dbát na kontrolu p�edchozího stavebního procesu, p�ipravenost 

materiálu, zábradlí a dalších pracovních i bezpe�nostních pom�cek a dostupnost lešení. Je 

nutná kontrola rovinnosti podloží pod budoucími zd�nými konstrukcemi a p�ipravenost 

ochrany p�ed pov�trnostními vlivy. P�i vstupní kontrole materiálu je nutné zejména 

respektovat kvantitativní a kvalitativní p�ejímku a zásady skladování materiál�. 

 
3.8.2 Meziopera�ní kontrola 

 
 Na základ� technologického sledu díl�ích stavebních proces� jsou stanoveny kontrolní a 

p�ejímkové procesy obsahující údaje o p�edm�tu kontroly spolu s p�íslušnými termíny jejího 

provedení, zp�sob provedení kontroly nap�. odkazem na p�íslušnou normu �i p�edpis, 

procenty dokon�enosti daného procesu v okamžiku kontroly, atesty a jiné doklady pot�ebné v 

rámci kontroly, kdo kontrolu provádí. U procesu zd�ní se jedná o kontroly použitých zdících 

prvk� a malt, kontroly podle mezních odchylek svislosti a rovinnosti, provád�ní opat�ení p�i 

zd�ní v mezních klimatických podmínkách, p�esnost otvor� ve zdivu, spáry a jejich ší�ky a 

kotvení p�í�ek. 

 
3.8.3 Výstupní kontrola 

 
 P�i výstupní kontrole je t�eba zejména ov��it, zda se zednické práce pr�b�žn� 

kontrolovaly, jak p�i vstupní, tak i meziopera�ní kontrole, zda jsou materiály a výrobky 

doloženy atesty (certifikáty, záznamy o zkouškách) od akreditovaných nebo autorizovaných 

zkušeben, zda byly provedeny všechny zkoušky a kontroly vyplývající z projektové 
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dokumentace, technických norem a dalších pracovních p�edpis�. Zda byly dodrženy vazby 

zdících prvk�, ší�ky a vypln�ní spár, kotvení zdiva u p�í�ek, rozm�ry a rovinnost zdiva a zda 

nejsou p�ekro�eny povolené tolerance. P�ekontroluje se dodržení všech rozm�r� dle 

projektové dokumentace a to pozice st�n, umíst�ní otvor�, správné uložení stropních vložek a 

trám� a dodržení výšek konstrukcí, hlavn� u schodišt�. O provedení výstupní kontroly se 

provede zápis. 

 

3.9 Požadavky na BOZP a PO 
 
 P�i provád�ných stavebních pracích budou dodržovány veškeré p�edpisy Bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci ,,BOZP" a Požární ochrany ,,PO". Všichni pracovníci musí být p�ed 

zahájení pracovní �innosti na stavb� proškoleni z BOZP, PO a o pravidlech práce ve výškách 

a obeznámeni s pracovními pom�ckami pot�ebnými k ochran� zdraví a pot�ebnými k 

vykonání prací spojených s výstavbou bytového domu. Pracovníci budou seznámeni s 

pracovišt�m a s nutností pohybovat se pouze v místech jim ur�ených a nezbytných k 

provád�ní jejich �innosti. [7], [15], [16], [17] 

 
 Pro zajišt�ní bezpe�nosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat následující 

p�edpisy: 

� Zákon �. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném zn�ní 

� Zákon �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany 

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

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

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

� Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 

staveništích 

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

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

 

3.10 Nakládání s odpady a likvidace odpad� 
 
 S veškerými odpady, které budou vznikat stavební �inností, bude nakládáno v souladu 

s ustanoveními zákona �.185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, dále 

za dodržení vyhlášky �.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
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Odpady, které mohou vznikat p�i realizaci stavby, jsou zat�íd�ny dle vyhlášky 381/2001 Sb. 

Katalogu odpad� a uvedeny v tabulce níže. [14] 

 
SKUPINA NÁZEV KATEGORIE 

03 01 05 Piliny, hobliny, od�ezky, d�evo, d�evot�ískové desky a dýhy 0 

12 0102         Úlet železných kov� 0 

17 01 01        Beton 0 

17 01 02        Cihla 0 

17 02 01 D�evo 0 

17 02 03 Plasty 0 

20 01 01 Papír a lepenka 0 

20 03 01        Sm�sný komunální odpad 0 

Tabulka 7: Odpady, [14] 
 
Odpady budou likvidovány prost�ednictvím osob k takové �innosti oprávn�ných. 
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4. �asové plánování 
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5. Rozpo�et  
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6. Technická zpráva za�ízení staveništ� pro provád�ní 

hrubé stavby jednoho nadzemního podlaží bytového domu 
 

6.1 Údaje o stavb�  
 
Název stavby:  Novostavba bytového domu, v�. parkovišt� 

Místo stavby:  pozemek p.�. 1580 v k.ú. Moravská Ostrava, ul. Maroldova  

 
OBJEDNATEL  

 
 Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 30  

Ostrava – Poruba, I�: 0256984554 

  
ZHOTOVITEL  

 
 Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 30  

Ostrava – Poruba, I�: 0256984554  

 

6.2 Popis staveništ� 
 
 Staveništ� se nachází na pozemku p.�. 1580 v k.ú. Moravská Ostrava [713520]. Vým�ra 

tohoto pozemku je 3547,50m2, zp�sob využití jiná plocha a druh pozemku ostatní plocha. 

Nejsou evidovány žádné zp�soby ochrany nemovitosti, žádná omezení vlastnického práva a 

nejsou také evidovány žádné jiné zápisy. Vlastníkem pozemku je Vysoká škola bá�ská – 

Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 30  Ostrava – Poruba. Parcela je 

rovinná, zatravn�ná. Vzrostlé stromy se na staveništi nenacházejí. Vjezd na staveništ� bude ze 

severní strany pozemku z místní komunikace, ul. Maroldovy, v míst� budoucího definitivního 

sjezdu na zpevn�nou plochu parkovišt� bytového domu. B�hem výstavby bude vjezd opat�en 

uzamykatelnou bránou. Staveništní komunikace bude zhotovena z betonových panel� vel. 

3x1m a podsypána drceným kamenivem, použitým rovn�ž jako zásyp ostatních zpevn�ných 

ploch za�ízení staveništ�.  
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6.3 Za�ízení staveništ� 
 
 Veškeré stavby a p�íslušenství za�ízení staveništ� jsou znázorn�ny, popsány a 

okótovány na výkresu v p�íloze, viz výkres �. 20 - Za�ízení staveništ�. 

 
6.3.1 Oplocení  

 
 Kolem staveništ� bude vybudováno mobilní oplocení z kovových dílc� délky 3,5m a 

výšky 2,0m. Tyto dílce budou upevn�ny do mobilních betonových patek. Ze severní strany 

bude vybudován vjezd na staveništní panelovou komunikaci. Bude opat�en dvouk�ídlovou 

uzamykatelnou staveništní bránou. Ší�ka vjezdu a brány bude 6,0 m, výška 2,0 m. [25] 

 
6.3.2 Staveništní komunikace  

 
 Staveništní komunikace bude zpevn�na kamenivem frakce 16/32 v tl. 150mm a 

následn� zakryta betonovými panely 3,0 x 1,0m tl. 150mm. Na podsyp staveništní 

komunikace z panel� bude použito cca 34,65m3 kameniva. Ší�ka panelové komunikace bude 

6,0m. Staveništní komunikace bude v celé délce vyspádována tak, aby srážková �i provozní 

voda byla odvád�na mimo komunikaci do prostor� staveništ�, kde bude vsakována do 

okolního terénu. Nesmí docházet k hromad�ní této vody u složeného stavebního materiálu na 

skládkách, pod sily a nebo pod je�ábem. Na staveništi bude vybudován jen jeden vjezd, který 

bude zárove� sloužit jako výjezd a bude vyúst�n na ulici Maroldovu. Celková zpevn�ná 

plocha panelové komunikace bude 231m2. 

 
6.3.3 Zpevn�né plochy  

 
 Na staveništi budou vytvo�eny zpevn�né plochy pro lepší pohyb pracovník�. Tyto 

zpevn�né plochy budou z drceného kameniva frakce 8/16 v tlouš	ce 0,20m. Zpevn�né plochy 

propojí panelovou komunikaci s plochou s unimobu�kami. Budou provedeny také v prostoru 

staveništního rozvad��e a vrátnice. 

 
6.3.4 Je�áb  

 
 Na staveništi bude po dobu výstavby používán je�áb 200 EC-H 10 Litronic, Liebherr. 

Je�áb bude umíst�n na zpevn�né ploše ve vzdálenosti 2,0m od budoucí stavby domu. Je�áb 

bude situován tak, aby obsloužil celou stavbu i skládku stavebního materiálu. Bude sloužit 
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také pro složení materiálu na skládku z korby zásobovacích nákladních automobil�. Bude 

využíván i p�i nakládání a vým�n� zásobník� na maltové sm�si. [23] 

 
6.3.5 Staveništní bu�ky 

 
 Staveništní bu�ky, krom� vrátnice, budou soust�ed�ny na jednom míst� za�ízení 

staveništ�. P�ed každou bu�kou bude vytvo�ena zpevn�ná plocha z drceného kameniva frakce 

8/16 tlouš	ky 0,2m. Každá unimobu�ka bude osazena do št�rkového lože z drceného 

kameniva o tlouš	ce 0,25m. Nad seskupením bun�k bude na jejich konstrukci p�ipevn�no 

sv�tlo, které bude sloužit pro lepší viditelnost u vstup� do jednotlivých bun�k a také jako �ást 

osv�tlení za�ízení staveništ�. Dopravu a osazení jednotlivých bun�k za�ídí dodavatelská firma 

dle výkresové dokumentace za�ízení staveništ�. 

 
Vrátnice 

 Vrátný a hlída� budou mít k dispozici speciální unimobu�ku hned u vjezdu na 

staveništ�, aby mohli co nejefektivn�ji vykonávat svoji práci a plnit povinnosti vyplývající 

z jejich profese a aby byl snadno evidovatelný veškerý tok materiálu a pr�chod osob na 

staveništ�. Po pracovní dob� za staveništ� odpovídá hlída�. 

 
Šatny, umývárny, WC 

 Pot�ebná podlahová plocha je 1,5 m2 na pracovníka. Unimobu�ky šaten budou 

vybaveny sprchami, umyvadly a WC a napojeny na staveništní elektrickou sí	, vodovod a 

kanalizaci. Šatny jsou navrženy pro užívání zam�stnanci obou pohlaví, tedy jako smíšené. 

 
Bu�ka stavbyvedoucího  

 Stavbyvedoucí bude mít k dispozici dv� unimobu�ky, které budou sloužit pro jeho 

pot�ebu a další záležitostí týkající se výstavby bytového domu. Budou umíst�ny uprost�ed 

staveništ�, aby m�l dohled nad vším, co se na stavb� bude dít. Bude mít p�ehled nad dopravou 

na staveništi, pohybem pracovník� a také zajišt�nou krátkou docházkovou vzdálenost na 

jednotlivá pracovišt� stavby. Bu�ka bude napojena na staveništní rozvod  elektrické sít�, vody 

a kanalizace. 

 
Bu�ka mistra  

 Mistr bude mít k dispozici unimobu�ku, která bude sloužit pro jeho pot�ebu a další 

záležitostí týkající se výstavby bytového domu. Bude umíst�na hned vedle bu�ky 
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stavbyvedoucího tak, aby m�l mistr podobné podmínky jako stavbyvedoucí. Bu�ka bude 

napojena na staveništní rozvod  elektrické sít�, vody a kanalizace. 

 
Uzamykatelné sklady  

 Na staveništi jsou navrženy dva uzamykatelné sklady, každý o ploše cca 15m2. V 

jednom z t�chto sklad� se budou skladovat veškeré pracovní nástroje a stavební ná�adí, které 

bude b�hem výstavby pot�eba. V druhém skladu bude skladován drobný stavební materiál, 

jako jsou tmely, montážní p�ny, h�ebíky, penetrace, izolace, distan�níky, menší spojovací 

prvky výztuže, atd. Klí�e od t�chto sklad� budou k dispozici u stavbyvedoucího, mistra a v 

bu�ce vrátnice u hlída�e stavby. Pro p�íchod ke sklad�m bude od panelové staveništní 

komunikace vytvo�ena provizorní zpevn�ná plocha ze št�rku frakce 8/16. Sklady, stejn� jako 

mobilní bu�ky za�ízení staveništ�, budou napojeny na do�asný staveništní elektrický rozvod, 

z d�vodu osv�tlení vnit�ního prostoru sklad�.  

 
6.3.6 Vysokotlaký �isti�  

 
 P�ed výjezdem ze staveništ� bude umíst�n vysokotlaký vodní �isti� pro o�išt�ní 

podvozk� nákladních automobil� a techniky, která bude opoušt�t staveništní komunikaci a 

stavbu, aby nedocházelo ke zne�išt�ní dot�ené místní komunikace ul. Maroldovy a 

navazujících komunikací. [21] 

 
6.3.7 Kontejnery na odpad  

 
 Na staveništi budou umíst�ny dva velkoobjemové kontejnery na odpad. Odpad bude do 

t�chto kontejner� ukládán vyt�íd�ný a jeho likvidace a odvoz bude probíhat dle platných 

zákon� a vyhlášek. Budou umíst�ny vedle vrátnice a budou p�ístupné z panelové staveništní 

komunikace. Budou vyprazd�ovány v týdenním intervalu nebo p�ed�asn� p�i jejich napln�ní.  

 
6.3.8 Skládka stavebního materiálu  

 
 Skládka stavebního materiálu bude umíst�na na zpevn�né ploše z drceného kameniva 

frakce 32/16 tlouš	ky 0,2m. Bude d�lena dle druhu uloženého materiálu a to na zdivo, 

p�eklady, izolace, stropní vložky a stropní nosníky. Vše bude uloženo na d�ev�ných EURO 

paletách o rozm�ru 800 x 1200mm. Stropní nosníky a výztuž budou voln� ložené na 

d�ev�ných podkladcích na zpevn�né ploše skládky. Pokud bude pot�eba skladovaný materiál 

ochránit p�ed atmosférickými srážkami, bude materiál zakryt vod�odolnou fólií, aby nedošlo 
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k jeho znehodnocení. Ocelová výztuž bude skladována tak, aby nedošlo k jejímu zne�išt�ní a 

bude podložena tak, aby nedošlo k deformacím výztuže. [20] 

 
6.3.9 Výpo�et velikosti skládky materiál� pro stavbu 1. NP: 

 
Obvodové nosné zdivo 

 (celková plocha- plocha otvory-plocha p�eklady = výsledná plocha) 

(10,1*2,75*2)+(26,5*2,75*2)-(1,5*2,0)*10-(2,1*2,0)*2-(1,5*1,0)*2-(2,5*0,249)*12-

(1,25*0,249)*2 = 151,807m2 

 1 paleta = 2,7m2 zdiva  Celkem: 151,807m2 / 2,7m2 =  ~ 57 palet 

 
Vnit�ní nosné zdivo 

 (celková plocha- plocha otvory-plocha p�eklady = výsledná plocha)  

(15,7*2,75*1)+(10,1*2,75*2)+(3,425*2,75*1)+(6,375*2,75*2)-(2,125*1,75)*2-

(2,125*1,0)*2-(2,125*0,9)*4-(2,250*0,249)*2-(1,25*0,249)*2 = 122,125m2 

 1 paleta = 3 m2 zdiva  Celkem: 122,125m2 / 3 m2 =   ~ 41 palet 

 
P�í�ky 

 (celková plocha- plocha otvory-plocha p�eklady = výsledná plocha) 

(2,75*2(2,7+4,625+3,175+1,925+1,650+3,425+0,475+0,825+0,2)-(2,125*0,9*2)-

(2,125*0,8*4)-(0,5*0,5*2)-(1,250*6*0,071) = 92,845m2 

 1 paleta = 11,25m2   Celkem: 92,845 m2 / 11,25 m2 = ~ 9 palet  

 
V�ncovky 

 (celková délka*výška tvarovky = výsledná plocha) 

(26,500*2+10,840*2+4,950*2)*0,238 = 20,13m2, cca 170ks 

1 paleta = 11,25m2   Celkem: 20,13m2 / 11,25 m2 = ~ 2 palety 

 
Tepelná izolace za Porotherm VT 8/23,8- V�ncovka 

 výška 24 cm z polystyrénu XPS tl.100mm 

26,340*2+10,640*2+3,7 = 77,66m * 0,24 = 18,64m2 

1 balení = 3m2   Celkem: 18,64m2 / 3m2 = ~ 7 balení 

 
P�eklady 

 P�eklad keramický plochý Porotherm KP 11,5 v 7,1cm dl 125 cm = 6 kus� 

 P�eklad keramický vysoký Porotherm KP 7 v 23,8 cm dl 125 cm = 34 kus� 
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 P�eklad keramický vysoký Porotherm KP 7 v 23,8 cm dl 250 cm = 68 kus� 

 
Tepelná izolace mezi p�eklady Porotherm KP 7 

 výška 24 cm z polystyrénu XPS tl.100 mm 

1,250*2+2,500*12 = 32,5m * 0,24 = 7,80m2   

1 balení = 3m2   Celkem: 7,80m2 / 3m2 = ~ 3 balení 

 
Stropní nosníky POT 

� nosník délky 3500 = 13ks 

� nosník délky 3750 = 28ks 

� nosník délky 5000 = 36ks 

� nosník délky 5750 = 2ks 

� nosník délky 6250 = 22ks 

    
Stropní vložky 

� MIAKO 08/50 PTH = 30 ks 

� MIAKO 08/62,5 PTH = 6ks 

� MIAKO 19/50 PTH = 478ks  

� MIAKO 19/62,5 PTH = 1104ks  

 
Zdící malta a zakládací malta   

 Dovážená suchá sm�s v silech, dávkovaní množství až na stavb� do mícha�ky dle 

pot�eb stavby, postupn� dopl�ována. 

 
Beton  

 Je na stavbu dopraven autodomícháva�i a na místo betonáže pumpou na beton. 

 
Na staveništi bude vybudována 

� skládka zdících prvk�       69,12m2 

� skládka p�eklad�        11,50m2 

� skládka stropních nosník� a vložek    76,00m2 



Bakalá�ská práce 2017

 

85 
 

6.4 Napojení staveništ� na zdroje  
 
 Staveništní rozvody vody, kanalizace a elektro budou napojeny na v p�edstihu 

realizované �ásti p�ípojek pro bytový d�m ukon�ené vodom�rnou šachtou, revizní šachticí, 

resp. staveništním rozvad��em. Pod panelovou staveništní komunikací budou rozvody vedeny 

v ocelové chráni�ce, aby nedošlo k jejich porušení. 

 
6.4.1 Elektrická energie  

 
 Sou�ástí hlavního staveništního rozvad��e bude elektrom�r. Elektrický proud z 

rozvad��e bude dále po staveništi vedený k jednotlivým odb�rným míst�m bu� p�ímo 

(sestava unimobun�k, staveništní osv�tlení) a nebo p�es další podružné staveništní rozvad��e 

(je�áb, sila, vrátnice).  

 
Zásobování staveništ� elektrickou energii  

 
Ur�ení druh� spot�ebi��: 

  
P1, stavební stroje (elektromotory) - P�íkon 

� stavební mícha�ka Diem DZ 120V     4,0 kW 

� stavební míchadlo Scheppach PM 1800 D    1,8 kW  

� vrta�ky         6 kW  

� vysokotlaký �isti�        1,8 kW 

� je�áb           65 kW 

 
P2, výkon vnit�ního osv�tlení  - P�íkon  

� administrativní �ást     0,02kW/m2  44,3 m2  0,886 kW  

� vrátnice      0,02kW/m2  6,7 m2 0,134 kW 

� šatny, sociální za�ízení    0,01kW/m2  34 m2 0,340 kW  

� sklady       0,003kW/m2  29,5 m2 0,088 kW  

 
P3, výkon vn�jšího osv�tlení  - P�íkon  

� vn�jší osv�tlení      0,1kW/ks   3 ks   0,3 kW  
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Výpo�et maximálního p�íkonu elektrické energie pro staveništ� – Pc  

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

 
Pc = (1,1/0,75) . (0,75. 78,6 + 0,8 . 1,448 + 1 . 0,3)  

Pc = 1,466. (58,95 + 1,158 + 0,3)  

Pc = 1,466. 60,408  

Pc = 88,558 kW  

 
K  - koeficient ztráty ve vedení       1,1  

cos�  - ú�iník         0,75  

K1 - koeficient sou�asnosti elektromotor�     0,75  

K2 - koeficient sou�asnosti vnit�ního osv�tlení    0,8  

K3 - koeficient sou�asnosti vn�jšího osv�tlení    1,0  

P1 - sou�et výkon� elektrických motor�     78,6kW  

P2 - sou�et výkon� vnit�ního osv�tlení     1,448kW  

P3 - sou�et výkon� vn�jšího osv�tlení      0,3kW  

 
6.4.2 Pitná voda 

 
 P�ipojení vody bude provedeno z ve�ejného vodovodního �ádu p�es vodom�rnou 

šachtici, umíst�nou již na pozemku stavby, zárove� v trase budoucí p�ípojky pitné vody pro 

novostavbu bytového domu. V šachtici bude na vodovodní p�ípojce umíst�n vodom�r. Voda 

se bude dále po staveništi rozvád�t k míst�m odb�ru (mícha�ka, vysokotlaký �isti�, sestava 

unimobun�k a odb�rné místo vody). 

 
Výpo�et spot�eby vody pro staveništ�  

 
Spot�eba vody je vypo�ítána dle vzorce:  

  
Qn=(Pn*kn)/(t*3600)  

 
Qn - vte�inový pr�tok [l/s]  

Pn - spot�eba vody [l]  

kn - koeficient nerovnom�rnosti spot�eby vody  

t - doba odb�ru vody [hod]  

 



Bakalá�ská práce 2017

 

87 
 

Údaje pot�ebné pro výpo�et dle výše uvedené vzorce: 

Koeficient nerovnom�rnosti spot�eby vody:  

� P�íprava stavebních hmot:          1,60  

� Vlastní stavební práce:           1,50  

� Dopravní hospodá�ství:          2,00   

� Hygiena a životní pot�eby na stavb�:        2,70  

� Hygiena a životní pot�eby s �áste�nou kanalizací      2,00 

� Hygiena a životní pot�eby s úplnou kanalizací       1,80 

 
Spot�eba užitkové vody: 

� Výroba �erstvého betonu a ošet�ování mísících za�ízení [m3] :   180l - 300l 

� Zpracování �erstvého betonu a ošet�ování betonových konstrukcí [m3] : 100l - 250l 

� Výroba malty a ošet�ování mísících za�ízení [m3] :      150l- 220l 

� Zd�ní z cihel (bez vody pro maltu) [m3] :       200l - 250l 

� Zd�ní z tvárnic (bez vody pro maltu) [m3] :       250l - 300l 

� P�í�ky (bez vody pro maltu) [m3] :         15l - 30l 

� Omítky (bez vody pro maltu) [m3] :        20l - 35l 

� Mytí nákladních vozidel [1 vozidlo] :       1000l - 1500l 

 
Spot�eba pitné vody: 

� Do�asné ubytování bez kanalizace [1 pracovník] :     25l - 40l 

� Do�asné ubytování s kanalizací [1 pracovník] :      55l - 100l 

� Pracovníci na staveništi bez sprchování [1 pracovník] :    30l - 50l 

� Sprchy [1 pracovník] :          45l 

 
6.4.3 Splašková kanalizace  

 
 Staveništ� bude napojeno na ve�ejnou splaškovou kanalizaci kanaliza�ní p�ípojkou, 

která bude na pozemku stavby ukon�ena revizní šachtou. Do této šachtice budou svedeny 

splaškové vody ze sestavy unimobun�k. P�ípojka v�etn� revizní šachty se stane po dokon�ení 

stavby sou�ástí definitivní kanaliza�ní p�ípojky bytového domu.  
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6.5 P�edpokládaný po�et pracovník� pro jednotlivé profese a jejich 

hygienická a sociální zázemí 
 
Po�et pracovníku pro profese 

 Po�et pracovník� závisí na rozsahu výstavby a provád�né práce v ur�itý den. Pro 

hospodárnou výstavbu bude na stavb� bytového domu jedna v�tší pracovní �eta v obsazení: 

� kvalifikovaný zedník pro práce se systémem Porotherm    5 

� obsluha je�ábu            1  

� pomocný stavební d�lník          7  

� stavbyvedoucí           1 

� mistr             1 

� hlída�            1 

� vrátný            1 

 
B�hem výstavby bude na stavb� maximáln� 16 stálých osob - zam�stnanc�. Nepo�ítají se 

externí firmy a jejich zam�stnanci, kte�í na stavb� budou jen �as nezbytn� nutný k vykonání 

jejich pracovní �innosti. 

 

6.6 Bezpe�nost práce 
  
 P�i provád�ných stavebních prací budou dodržovány veškeré p�edpisy v oblasti 

Bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci ,,BOZP" a Požární ochrany ,,PO". Všichni pracovníci 

musí být p�ed zahájení pracovní �innosti na stavb� prokazateln� proškoleni z BOZP a PO. [7] 

[17] 

 

6.7 Vliv stavby na životní prost�edí 
  
 B�hem realizace stavby bude v rámci ochrany životního prost�edí u všech �inností na 

staveništi postupováno s maximální šetrností k životnímu prost�edí a budou dodrženy 

p�íslušné zákonné p�edpisy, viz podkapitola 3.10 Nakládání s odpady a likvidace odpad�. P�i 

realizaci stavby je nutno provést opat�ení, které minimalizují dopady vyplývající z 

provád�ných prací na staveništi z hlediska hluku, vibrací a prašnosti. [14] 
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