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a) Identifikační údaje 

název stavby: Horský apartmánový dům

místo stavby: Malenovice u Frýdku-Místku

parcely č.: 110/23; 110/24 

stav. úřad: Stavební úřad, Náměstí 9, 73911 Frýdlant nad Ostravicí 

investor:     Beskydy Apartments

stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

b) Údaje o stávajících poměrech staveniště  

V současné době  jsou  parcely  čísel  110/23;  110/24  v  katastru  obce  Malenovice       

u Frýdku-Místku trvale zatravněny. Jihovýchodní hranice pozemku je tvořena vzrostlými   

listnatými   stromy,  které  nebudou  výstavbou  dotčeny.  Parcela  110/24 je přístupná 

z místní komunikace III. třídy číslo 48418 přes parcelu 110/23. Jelikož není v obci 

vybudována veřejná kanalizační síť, budou odpadní vody z apartmánového domu čištěny 

v domovní ČOV. Po splnění limitů na výstupu budou odvedeny do místního recipientu. 

Srážkové vody svedeny přímo do recipientu. Pro potřeby sociálního zařízení staveniště          

je navržena mobilní buňka LK1 s fekálním tankem o objemu 9 m3.  Elektrická energie 

čerpána v místní distribuční soustavy NN, vedoucí v blízkosti pozemku. Veřejný vodovod     

na hranici pozemku.       

c) Přehled výchozích požadavků a provedených průzkumů

- vlastní průzkumy, zaměření, hydrogeologický a radonový průzkum 

- požadavky investora. 

d) Splnění požadavků dotčených orgánů

Veškeré požadavky dotčených orgánů byly splněny. 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu  

V projektu byly dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky 

č.268/2009 Sb. 

f) Údaje o splnění územních regulativů  

Navrhované řešení je v souladu s regulativy daného území dle ÚP.   
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g) Věcné a časové vazby 

Realizace horského apartmánového domu bude realizována z podnětu investora. Není 

omezeno žádnou časovou vazbou. 

h) Předpokládaná doba výstavby a popis postupu výstavby 

Zahájení stavby:                      duben 2012 

Ukončení stavby:                   listopad 2012   

Postup realizace stavby:  

Zařízení staveniště; zemní práce (hloubení stavební jámy a základových pásů); betonáž 

základových konstrukcí a kanalizační přípojka; spodní hrubá stavba; horní hrubá stavba; 

střešní konstrukce (krov a krytina); výplně otvorů; hrubé instalace TZB; hrubé vnitřní omítky 

a podlahy; zateplovací a sádrokartonářské práce v podkroví; čisté omítky; obklady a dlažby; 

zařizovací předměty sanity a osazení výtokových armatur; dokončovací práce 

elektroinstalace; dřevěné podlahy; nosná balkónová konstrukce; zateplení obvodového pláště; 

dřevěný obklad balkónové konstrukce; pohledové vrstvy venkovních povrchů; zpevněné 

plochy; odstranění zařízení staveniště; terénní a sadové úpravy. 

i) Orientační statistické údaje o stavbě  

Zastavěná plocha:                                     303 m2

Obestavěný prostor:                         4410 m3  

Předpokládané náklady stavby:       cca 11 950 000 Kč  

(oceněno dle vyhlášky 3/2008 Sb.) 
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1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ 

ŘEŠENÍ 

a) Zhodnocení staveniště

Staveniště se nachází v teplotní oblasti do -15°C a sněhové oblastí V. stupně. Přístup     

na pozemek z místní komunikace III. třídy číslo 48418 přes parcelu 110/23. Parcely trvale 

zatravněny, na jihovýchodní hranici se nacházejí vzrostlé listnaté stromy. Tyto stromy 

nebudou během výstavby ohroženy mechanickým poškozením. Stavební materiály budou 

uskladněny v severní části pozemku na zpevněných a odvodněných plochách. Kusový 

materiál a drobné nářadí bude skladováno v ocelových, uzamykatelných skladech. Voda bude 

odebírána z nově vybudované přípojky přes dočasně zřízenou vodoměrnou šachtu s měřidlem 

spotřeby vody pro  zařízení  staveniště.  Hlavní  staveništní  rozvaděč  bude  napojen            

na místní distribuční soustavu nadzemního NN.  

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Jedná se o horský apartmánový dům o jednom podzemním a čtyřech nadzemních 

podlažích včetně podkroví. Samostatně stojící dům je členěn na dvě výškové úrovně,              

a to na střední čtyřpatrovou část a dvě přilehlé dvoupatrové části. Zastřešení tvoří polovalbová 

střecha s polovalbovými vikýři. Z architektonického hlediska budou dominantními materiály 

hnědé pálené tašky, bílá povrchová úprava kontaktního zateplovacího systému, obklad 

soklového zdiva umělým kamenem, dřevěné prvky výplní otvorů, pohledové prvky krovu      

a podbití střešní konstrukce; dřevěný obklad nosné   ocelové   konstrukce   balkónů                 

a   dřevěné   zábradlí.   Výška   střední  části je cca 15 m a výška přilehlých dvoupatrových 

části je cca 9 m nad úrovní terénu. V domě bude k dispozici čtrnáct jednotek o velikostech    

od 36,4 m2 do 93 m2. Hlavní vchod do domu, vedlejší vchod do suterénu a sjezdy do 

garážových stání jsou situovány na severozápad.  

c) Technické řešení stavby 

Základové pásy budou zhotoveny z prostého betonu třídy C 16/20. Nosný konstrukční 

systém bude tvořen cihelnými bloky Porotherm. Stropní konstrukce z  nosíků   PTH   POT     

a   stropních   vložek   MIAKO.   Nosná  konstrukce   zastřešení  
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je navržena dřevěným krovem modifikované stojaté stolice nad střední čtyřpatrovou částí       

a novodobým hambálkovým krovem nad přilehlými částmi. Tyto konstrukce doplněny řadou 

vikýřů.  

Návrhem modifikované konstrukce stojaté stolice bylo dosaženo uvolnění prostoru podkroví  

a splnění požadavku investora na realizaci nejrozsáhlejšího apartmánu.  Realizací  vikýřů  

bude umožněno, jak výhledu do okolní přírody, tak i přístupu denního světla do podkrovních 

apartmánů.  

Nosná konstrukce objektu byla navržena na životnost 80-ti let, za předpokladu řádné údržby 

v průběhu užívání. 

Vzhledem k trendu neustále se zvyšujícím cenám za energie, jsou ochlazované konstrukce 

z tepelně - technického hlediska navrženy na hodnoty součinitele prostupu tepla    

doporučených   pro   nízkoenergetické   stavby.   Tato hodnota je U=0,16 W/m2K1               

dle ČSN 73 0540. 

d) Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

Dešťové vody budou svedeny okapními žlaby a odpady přes lapače střešních splavenin        

do místního recipientu. Rozměry okapních žlabů a odpadů viz výpis klempířských prvků. 

Vedení v zemi KG systémem betonovými rourami. 

Splaškové vody jsou odváděny z domu do domovní ČOV TOPAS 40 pro 40 EO. Vnitřní HT 

systém; venkovní KG systém.   

Plynovodní přípojka není požadována.  

Vodovodní přípojka napojena na veřejný vodovod. Vodoměrná soustava v suterénu 

apartmánového domu. 

Přípojka elektro vedena v zemi, hloubka uložení: terén 0,7 m, pod vozovkou 1 m. Uložení    

do pískového lože (80 mm pod i nad kabelem), chránění cihlou a označení červenou fólií.   

Přístupová komunikace a zpevněné parkovací stání budou vytvořeny betonovou zámkovou    

dlažbou    AE07   CSB-ALTO.   Skladba   viz   výkresy    řezů   objektem   

4.1 Podélný řez A – A´; 4.3 Příčný řez C – C´.

e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 

Stavební parcela 110/24 je přístupná z místní komunikace III. třídy číslo 48418           

přes parcelu číslo 110/23 rovněž ve vlastnictví investora. Plochy pro pojezd a parkovací stání 

navrhnuty   z   betonové  dlažby  AE07  CSB-ALTO  tloušťky 80 mm   kladené  do drceného 

kameniva frakce 2 – 5 mm v tloušťce 30 mm. Nosná vrstva z drceného kameniva frakcí         

2 – 5 mm a 4 – 8 mm v poměru 1:1. Tloušťka vrstvy 100 mm. Roznášecí vrstva je navržena 
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z drceného kameniva frakce 16 – 32 mm v tloušťce 150 mm. Podklad pro tuto skladbu bude 

vytvořen hutněním zemní pláně. Po obvodu budou  osazeny   obrubníky  CSB  –  obrubník   

silniční  H  25.   Obrubníky osadíme do betonového lože C 8/10. V místě napojení vjezdu    

na stávající asfaltovou komunikaci   se   provede   zařezání   hrany   stávající  komunikace      

a  k  této   hraně se provede napojení nové skladby vjezdu. Přístupový chodník k venkovnímu 

schodišti bude realizován z betonové dlažby A SO7 CSB kostka tloušťky 60 mm kladené     

do drceného kameniva frakce 2 – 5 mm v tloušťce 30 mm. Nosná vrstva z drceného kameniva 

frakcí 2 – 5 mm a 4 – 8 mm v poměru 1:1. Tloušťka vrstvy činí 100 mm. Obvod chodníků     

a čela schodišťových stupňů vytvoří CSB – obrubník zahradní  R  25,  který  osadíme           

do   betonového  lože  C 8/10.   Dlažby  komunikací pro automobily a chodníky opticky 

odděleny použitím různých barevných provedení.   

Řešení technické infrastruktury popsáno v odrážce 11. INŽENÝRSKÉ STAVBY 

(OBJEKTY) této dokumentace.

f) Vliv stavby na životní prostředí 

Stavební    suť,    stavební   materiály,   obaly   apod.   budou    průběžně    odváženy     

do sběrného dvora na ulici Svazarmovská 88, 738 01 Frýdek-Místek, kde budou roztříděny    

a likvidovány dle příslušných předpisů. Doložení likvidace příslušnými doklady při předání   

a převzetí stavby. 

Při dodržení projektu, všech souvisejících norem a řádném provedení prací stavba nebude 

vykazovat negativní vlivy na životní prostředí. 

g) Bezbariérové řešení okolí stavby 

Projekt navazujících veřejných komunikací je vypracován podle požadavků vyhlášky 

398/2009 Sb. o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

h) Průzkumy a měření 

Před započetím projektových prací, byl proveden standardní hydrogeologický průzkum. 

i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby  

Katastrální mapa portálu ČUZK. Výškový systém Bpv. ± 0,000 = 471,930 m.n.m. 

j) Členění stavby 

Apartmánový dům není členěn  do  provozních  či  technologických  souborů.  Jedná     

se o kompaktní objekt o jednom podzemním a čtyřech nadzemních podlažích.   

Členění dle stavebních objektů: 
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SO1 – Apartmánový dům 

SO2 – Domovní ČOV 

SO3 – Zpevněné plochy 

SO4 – Parkovací stání 

SO5 – Venkovní schodiště

SO6 – Bezbariérový přístup – rampa 1:16 

SO7 – Sjezdy do garážových stání – rampy 1:5,6 

SO8 – Příjezdová komunikace 

SO9 – Plocha pro kontejner na komunální odpad 

k) Vliv stavby na okolí 

Po dokončení nebude mít apartmánový dům negativní vliv na své okolí. V průběhu 

realizace i provozu bude dodržována vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích       

na stavby. 

l) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, vyhláška č. 309/2006 Sb. 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů

a technologických postupů daných výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. 

V průběhu stavby budou prováděny speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení. 

Tyto činnosti budou vykonávány způsobilými a oprávněnými osobami.  

Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu bude stanoven způsob zajištění 

bezpečnosti práce dle ČSN EN 1050 (83 3010), ČSN ISO 3864 (01 8010), ČSN 26 9030. 

Dále budou respektovány ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích 

na výrobky v platném znění a na něj navazující vládní nařízení  591/2006 Sb. požadavky      

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

a) Statický výpočet všech nosných konstrukcí provedených na stavbě musí prokázat 

odolnost, aby nedošlo ke zřícení stavby nebo její části. 

b) Statický výpočet musí rovněž prověřit, zda nedochází k nepřípustným přetvořením    

po celou dobu životnosti stavby (konstrukce). 

c) Rovněž nesmí docházet k poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení 

anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. 
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3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Předpisy, kterými je zajišťována  požární  bezpečnost   jsou  zákon  č.  133/1985  Sb.       

o požární ochraně a vyhláška  246/2000 Sb. o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů. 

Řešením  požární   bezpečnost   se  zabývá  požární  bezpečnostní  zpráva,  která                    

je vypracována samostatně.  

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Po dobu  provádění  stavebních  činností  se  budou  dodržovat  platné  zákony                  

a vyhlášky související s environmentální politikou a ochrannou životního prostředí. 

Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí stavby 

exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem a oslňováním nad přípustnou míru. 

Vozidla vjíždějící na stavbu a vyjíždějící ze stavby musí dbát bezpečnosti silničního 

provozu a nesmí znečišťovat vozovku. V případě znečištění vozovky musí být okamžitě

odstraněno. Výjezd ze staveniště označen příslušnými dopravní značkami.  

5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

Při předávání apartmánového domu budou jeho uživatelé poučeni o způsobu užívání. 

Poučení o zařízeních instalovaných ve stavbě a související se správným provozem objektu 

provede předávající ze strany zhotovitele stavby či technologického vybavení. Po předání 

hotové stavby už není zhotovitel zodpovědný za úrazy vzniklé nesprávným užíváním stavby  

a jejích částí. Ke všem zařízením obdrží uživatel návody k jejich používání a údržbě,         

které je bezpodmínečně nutné dodržovat. Vlastní přístup k objektu a rampy garážových stání         

se musí udržovat čisté, zejména v zimním období. 

6. OCHRANA PROTI HLUKU 

Stavba nebude svým provozem vytvářet nadměrné hlukové zatížení svému okolí. Veškeré 

stavební práce budou prováděny v době mimo klidovou část dne. Mechanismy použité         

při realizaci nepřesáhnou hranice přípustného akustického tlaku zvuku. 

Z výše uvedeného důvodu nebude nutné provádět opatření pro zamezení šíření 

staveništního hluku. 

7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Všechny obalové ochlazované konstrukce jsou navrženy dle platné vyhlášky  

a platných technických norem určujících požadavky na tepelně-technické vlastnosti 

konstrukcí. Výstupy z programu Teplo 2009 viz příloha B1.
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V objektu budou použity materiály, které svými vlastnostmi vytváří minimální 

energetické ztráty.  

8. BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

Objekt je bezbariérově přístupný pomocí rampy spojující parkovací stání a vstup           

do suterénu. Bezbariérový byt se nachází v 1.NP, které je se suterénem spojeno osobním 

výtahem. Projekt je v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VNĚJŠÍMI VLIVY 

Radonovým průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o pozemek s nízkým radonovým 

indexem. Z tohoto důvodu postačí ochrana objektu před radonem provedením jedné vrstvy 

izolace proti zemní vlhkosti z Glastek 40 special mineral. Stavba se nenachází v poddolované 

oblasti či oblasti výskytu seismicity.

10. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Budoucí poloha apartmánového  domu   respektuje   vyhlášku  č.  501/2006  Sb.              

o obecných požadavcích na využívání území.  

11. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod  

Likvidace odpadních vod bude zajištěna domovní ČOV TOPAS 40 pro 40 EO. Hodnoty 

vyčištěné vody na výstupu splňuji nařízení vlády č. 23/2011 Sb. změna nařízení o ukazatelích 

a hodnotách přípustného znečištění vod. Vyčištěná voda bude odváděna do místního    

recipientu. Dešťové vody budou odvedeny přímo do recipientu. 

b) Zásobování vodou 

Nově vybudovanou přípojkou z veřejného vodovodního řádu. Vodovodní přípojka 

navržena z PE DN 50 v délce 57 m. Měření průtoku zajistí vodoměrná soustava osazená         

v objektu.  

c) Zásobování energiemi 

Přípojka NN vedena v zemi, hloubka uložení: terén 0,7 m, pod vozovkou 1 m. Uložení          

do pískového lože (80 mm pod i nad kabelem), chránění cihlou a označení červenou fólií. 
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Elektrická energie je odebírána z nadzemního vedení NN od  společnosti  ČEZ  Distribuce.  

Veškeré  vnitřní  rozvody  budou provedeny v mědi dle příslušných norem.  

d) Příjezd a přístup 

Pozemek je napojen na místní pozemní komunikaci III. třídy 48418. Přístupová 

komunikace bude vytvořena betonovou zámkovou dlažbou AE07 CSB-ALTO. Skladba viz 

výkresy řezů objektem 4.1 Podélný řez A – A´; 4.3 Příčný řez C – C´. Sjezdy do garáží, 

parkovací stání navrženy ve stejné skladbě jako přístupová komunikace.  

Skladba ploch s pohybem automobilů splňuje požadavky na pojezd malých osobních 

automobilů.  

e) Terénní a sadové úpravy 

Terén, dotčený realizací objektu bude srovnán do výšek dle výkresu 1.1 Situace. Tyto 

terénní úpravy budou provedeny zeminou získanou při výkopových pracích. Horní vrstva 

bude vytvořena rozprostřením sejmuté ornice. Nezpevněné plochy dotčené terénními 

úpravami budou osety trávou. Kolem domu bude zřízen kačírek v šířce 400 mm.  

Svahy přiléhající k rampám vedoucí do garážových stání zajištěny opěrnou zdí 

realizovanou z betonových prvků FS03 CSB-Floreta. Po provedení bude konstrukce osazena 

vegetací. 

f) Elektronické komunikace 

V domě budou vybudovány sítě bezdrátového připojení k internetu a satelitního signálu.

C. SITUACE STAVBY 
Je zařazena do stavební části – F  1.1.2 výkres 1.1 Situace. 

D. DOKLADY 
V rámci diplomové práce nebyl tento požadavek řešen. 
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Obsah:                            strana 

   

1. Technická zpráva 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, 14 

    oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezd a přístup na staveniště  

b) Významné sítě technické infrastruktury 14    

c) Napojení staveniště na zdroje 14 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 15 

nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace   

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 15 

f) Řešení zařízení staveniště, včetně využití nových a stávajících objektů                            15 - 18 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 18 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 28 

zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle 

zákona a zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 19 

j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 19 

2. Výkresová část  

E 1.1 Zařízení staveniště        

  

Přílohy: 

E1. Výpočet maximální spotřeby vody pro potřeby staveniště   

E2. Výpočet maximální spotřeby elektrické energie pro potřeby staveniště

 E3. Výpočet skladovacích ploch      

E4. Technické parametry stacionárního jeřábu LIEBHERR 26 K.1  

 E5a. Schéma mobilních buněk firmy TOI TOI  

E5b. Výpočet prostorů zařízení staveniště
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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště předpokládané úpravy staveniště, oplocení, 

trvalé deponie a mezideponie, příjezd a přístup na staveniště. 

Staveniště bude zřízeno na parcelních číslech 110/23 a 110/24 v katastru obce 

Malenovice u Frýdku - Místku. Na těchto pozemcích budou realizovány přístupová 

komunikace a apartmánový dům. 

Parcely jsou ve vlastnictví investora a nebude nutný zábor dalších přilehlých pozemků. 

Rozsah využití parcel pro potřeby zařízení staveniště patrný z výkresu zařízení staveniště    

viz příloha 2.  

V současnosti jsou pozemky trvale zatravněny. Před započetím prací na zařízení 

staveniště    bude    provedena   skrývka   ornice   v   tloušťce   200   mm  a   uložena na 

staveništní deponii. Po ukončení hrubých terénních úprav bude tato ornice použita 

k ohumusování ploch dotčených výstavbou. 

Staveniště bude přístupné z místní komunikace III. třídy 48418 přes parcelu číslo 110/23. 

Vnitro-staveništní komunikace tvořena hutněným drceným kamenivem frakce 16 - 32 mm 

v tloušťce 250 mm. Kolizní body vjezdů a výjezdu s místní komunikací opatříme  příslušnými   

dopravními  značkami.  Hranice  staveniště  budou   oploceny do výšky 1,8 m mobilním 

plotem z výplní ze svařované sítě s třemi prolisy. Vjezd opatřen uzamykatelnou bránou. 

Parkovací stání pro osobní automobily bude tvořena zpevněnou plochou  (viz Výkres zařízení 

staveniště)  z  hutněného  kameniva  frakce 16 – 32 mm. 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

Parcelami 110/23 a 110/24 neprochází podzemní sítě technické infrastruktury. Stávající 

nadzemní vedení NN, procházející přes parcelu 110/23, je vedeno v dostatečné výšce nad 

terénem a nebude ohroženo plánovanou výstavbou.    

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště

Voda

Voda, pro potřeby staveniště bude odebírána z provizorní vodoměrné šachty – PVŠ, která 

bude zřízena na definitivní vodovodní přípojce. PVŠ opatřena vodoměrem. Z této šachty bude 

zásobováno celé staveniště. Poloha PVŠ a směr napojení jednotlivých zařízení (viz Výkres 

zařízení staveniště). 

Výpočet spotřeby vody pro potřeby staveniště viz příloha E1. 
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Elektrická energie

Zásobování staveniště elektrickou energií bude zajištěno podzemním vedením 380/220 V 

z hlavního staveništního rozvaděče, který je napojen na místní distribuční síť NN. Hlavní       

a staveništní rozvaděče uzemněny. Podzemní vedení je vedeno v chráničce. 

Výpočet spotřeby elektrické energie pro potřeby staveniště viz příloha E2.

Odvodnění staveniště

Buňka sociálního zařízení obsahuje fekální tank o objemu 9 m3. Smluvní firma, zajistí 

pravidelným odvozem odpadních vod ze sociálního zařízení bezproblémový provoz buňky. 

d) Úpravy z hlediska ochrany třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob bude staveniště opatřeno 

oplocením, bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště

nepovolaným osobám. Dodavatel, zajistí bezpečnost veřejnosti bez ohledu na legálnost         

či nelegálnost vstupu do prostoru staveniště. Dále bude dodavatelem respektováno nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.  

Povaha a lokalita staveniště nepočítá s pohybem osob s omezenou schopností pohybu      

a orientace, tudíž tento požadavek nebyl řešen.  

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů. 

Staveniště bude napojeno na místní komunikaci III. třídy 48418. Kolizní body místní 

komunikace a vnitro-staveništní komunikace budou označeny příslušnými dopravními 

značkami. Případné znečištění silnice III. třídy vyjíždějícími dopravními prostředky, bude  

neprodleně  odstraněno.   V  průběhu   výstavby  je  plánováno  s dopravním omezením místní 

komunikace III. třídy 48418 ve smyslu její částečné uzavírky z důvodu budování propustku 

pro napojení kanalizace do místního recipientu.  

Používání těžké mechanizace bude probíhat od 7 – 20 hodin. Zhotovitel zajistí dodržení 

nočního klidu od 22 – 6 hodin. 

Z hlediska ochrany třetích osob, bude staveniště zabezpečeno dle bodu d). 

f) Řešení zařízení staveniště, včetně využití nových a stávajících objektů. 

Zápis o převzetí, předání staveniště a pomocných stavebních konstrukcí:  

Provede stavbyvedoucí zápisem do stavebního deníku.

Zřízení staveniště: na dobu provádění stavebních prací. 
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Sklady a skládky:

Budování skladu, skládek a především jejich zásobování je dáno průběhem prováděných 

prací, které vychází z časového plánu výstavby apartmánového domu. Suchý,   uzamykatelný  

sklad   bude   sloužit   pro   skladování   kusového   materiálu  

či ručního nářadí. Skládky betonářské výztuže, zdících prvků, překladů, tepelně izolačních   

desek  či  jiného  materiálu    budou   zpevněny   hutněným   kamenivem  v  tloušťce 200 mm 

a skladovány dle technologických předpisů stanovených výrobcem.  

Pro primární dopravu čerstvé betonové směsi bude využíváno autodomíchávačů. 

Sekundární dopravu na místo uložení zajistí mobilní čerpadlo betonové směsi.  Maltové         

a  omítkové  směsi  budou  skladovány  v  suchých silech a odtud dopravovány pomocí 

čerpadel na místo použití. 

Zdící cihelné bloky POROTHERM:

Cihelné bloky jsou dodávány na paletách o rozměrech 1 x 1,18 m, které jsou zabalena    

do ochranné fólie.  Palety budou skladovány na severozápadní hranici pozemku                    

na vyrovnaných, odvodněných plochách  tvořených  zhutněným  kamenivem               

tloušťky  200 mm.  Palety skladujeme ve dvou vrstvách na sobě, přitom zachováváme 

průchozí prostor  v šířce  0,6 m.  Počet palet  a  velikosti  skládek  jsou  dimenzovány           

na největší spotřebu, a to na vyzdění prvního nadzemního podlaží. Spotřeby cihelných bloků

uvedeny v příloze E3.   

POROTHERM 40 P+D

Skládka cihelných bloků POROTHERM 40 P+D 247x300x238 mm s doplňkovými prvky 

POROTHERM  40 ½ P+D  125x300x238 mm.   

POROTHERM 30 P+D:

Skládka cihelných bloků POROTHERM 30 P+D  247x300x238 mm s doplňkovými 

prvky POROTHERM 30 ½ P+D  125x300x238 mm. 

POROTHERM AKU 19:
Skládka cihelných bloků POROTHERM AKU 19 372x190x238 mm. 

POROTHERM 11,5 P+D:
Skládka cihelných bloků POROTHERM 11,5 P+D 497x115x238 mm. 

Překlady POROTHERM 7:

Překlady    POROTHERM   7   budou    skladovány    ve   stozích   po   20-ti   kusech    

na  dřevěných  hranolech   délky  960 mm  a  průřezu  75 x 75 mm  staženy  páskem,             
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se  kterým  jsou  dodávány.  Skládka  PTH  7  je  dimenzována  pro osazení překladů              

v jednom podlaží.  

Překlady POROTHERM 11,5:

Překlady POROTHERM 11,5 budou skladovány v originálním balení, a to po 40-ti 

kusech na dřevěných hranolech délky 960 mm a průřezu 75 x 75 mm. Balení staženo páskem, 

se kterým jsou dodávány.  Skládka PTH 11,5 je dimenzována pro celou stavbu. 

Zdící malta Cemix MVC P5:

Suchá zdicí směs bude na stavbu dodávána v silech o objemu 18 m3. Z výkresu zařízení 

staveniště jsou patrné dvě varianty umístění sila. Vzdálenost od hrany výkopu je 2,295 m. 

 Malta bude míchána universálním omítacím strojem M-TEC DUO-MIX, který slouží 

rovněž jako pneumatický dopravník do vzdálenosti až 60 m. Spotřeba je uvedena             

v příloze E3. 

Nosníky POROTHERM POT:

Keramické nosníky PTH POT délek 2; 6; a 6,5 m budou skladovány na vyrovnaných, 

odvodněných plochách tvořených zhutněným kamenivem tloušťky 200 mm. Nosníky 

podkládáme dřevěnými latěmi 40 x 20 mm cca každé 2 m, avšak maximálně 0,5 m od okraje. 

Proklad jednotlivých vrstev svisle nad sebou v místě svaru příhradové výztuže. Nosníky 

budou skladovány v 8 řadách po 5-ti kusech dle délek. Maximální výška činí 1,8 m. Spotřeba 

uvedena v příloze E3.

Stropní vložky MIAKO 19/50 PTH a snížená MIAKO 8/50 PTH:     

Skladování  těchto vložek  v původním neporušeném ochranném balení na paletách         

o rozměrech 1 x 1,18 m. Palety budou skladovány na vyrovnaných, odvodněných plochách  

tvořených  zhutněným  kamenivem  tloušťky  200 mm.  Palety  skladujeme ve dvou vrstvách 

na sobě, přitom zachováváme průchozí prostor v šířce 0,6 m.  Počet palet a velikosti skládek 

jsou dimenzovány na největší spotřebu, a to na provedení stropu prvního nadzemního podlaží. 

Spotřeba vypočtena v příloze E3.

Nosníky PTH POT a vložky MIAKO budou na stavbu dováženy v době, kdy skládka 

cihelných bloků bude z větší poloviny prázdná. 

Skládka betonářské výztuže:

Betonářskou výztuž uložíme na odvodněnou zpevněnou plochu chráněnou                  

před klimatickými vlivy a podložíme ji dřevěnými trámky. Skladování dle příslušného tvaru        

a průměru. Výztuž bude na stavbu dodávána již s ohyby. 

Mechanismy sekundární dopravy:
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Staveniště bude obsluhováno stacionárním jeřábem LIEBHERR 26 K.1. Technické 

parametry viz příloha E4.

Suchý uzamykatelný sklad bude zajištěn mobilním skladovým kontejnerem LK1. 

Sociální zařízení staveniště:

Sociální zařízení slouží sociálním a hygienickým potřebám pracovníků na staveništi. 

Zařízení staveniště musí být vybudováno před zahájením stavebních prací. Bude umístěno     

u hlavního vjezdu na staveniště. Je navrženo na maximální počet 25-ti pracovníků                 

na staveništi. 

Návrh sociálního zařízení staveniště:  

Vytvoření sociálního zařízení staveniště bylo použito systému mobilních buněk firmy 

TOITOI a to v tomto počtu: 

• Pro stavbyvedoucího a pro mistry 2x buňka BK1.  

• Kancelář subdodavatelů 1x buňka BK1 

• Šatna pro dělníky se skládá ze tří buněk BK1,navzájem propojeny 

• Sanitární buňka navrženy pro maximální počet pracovníků na stavbě tj 25. Navržená 

buňka SK1 obsahuje 2x pisoár, 2x sedadlo,3x umyvadlo, 2x sprcha. Buňka napojena   

na fekální tank o objemu 9 m3

• Vrátnice – 1x buňka o rozměrech 1,98 x 1,98 m 

Buňky budou osazeny ve dvou řadách nad sebou na základy tvořené silničními panely. 

Schéma mobilních buněk firmy  TOI  TOI  a  výpočty  prostor  zařízení  staveniště  

viz příloha E5. 

g) Popis staveb staveniště vyžadujících ohlášení 

Objekty  zařízení  staveniště  nevyžadují ohlášení ve smyslu dle zákona 183/2006 Sb. 

stavební zákon. 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona a zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Bezpečnost  a  ochrana  zdraví  při  práci  bude  prováděna  v  souladu  se  zákonem        

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

nařízení vlády č. 591/2006    Sb.   požadavky    na    bezpečnost   a  ochranu  zdraví při práci 
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na staveništích. Dále pak budou dodržována stavební řešení daná projektovou dokumentací    

a příslušnými ČSN.  

Podle BOZP by neměl být žádný pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečí nebo 

utrpění úrazu. Každý pracovník je povinen používat osobní ochranné pracovní pomůcky 

poskytnuté zaměstnavatelem k zajištění jeho bezpečnosti při práci. Proškolení pracovníků     

se zapisuje do stavebního deníku kompetentní osobou.  

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Provoz realizace stavby bude plně v souladu se zákonem č. 17/1992 Sb. o životním 

prostředí. Obalové a odpadové matriály budou  tříděny dle  zákona  č.  185/2001  Sb.              

o odpadech a zákona č. 477/2001 Sb. o obalech. Dále dle vyhlášky Ministerstva  životního   

prostředí    č.  381/2001 Sb.,  která  stanoví  Katalog  odpadů  

a Seznam nebezpečných odpadů.

j) Orientační lhůty výstavby 

    Zahájení stavby:                                      duben  2012 

    Ukončení stavby:                              listopad  2012 
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1. APARTMÁNOVÝ DŮM SO1 

1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 

1.1.1.  Technická zpráva 

a) Účel objektu 

Objekt určený pro rekreační bydlení. 

b) Zásady   architektonického,  funkčního,  dispozičního  a  výtvarného  řešení  

a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Jedná se o horský apartmánový dům o jednom podzemním a čtyřech nadzemních 

podlažích včetně podkroví. Samostatně stojící dům je členěn na dvě výškové úrovně,              

a to na střední čtyřpatrovou část a dvě přilehlé dvoupatrové části.    

V   domě bude    k    dispozici   čtrnáct   jednotek   o   velikostech   od  36,4  m2 do 93 m2.  

Hlavní  vchod   do   domu,   vedlejší   vchod   do   suterénu   a   sjezdy do garážových stání 

jsou situovány na severozápad.  

Zastřešení tvoří polovalbová střecha s polovalbovými vikýři. Střední čtyřpatrová část     

se tyčí do výšky 15-ti m nad terénem. Přilehlé dvoupatrové části dosahují výšky 9-ti m        

nad terénem.  

Z architektonického hlediska budou dominantními materiály hnědé pálené tašky, bílá 

povrchová úprava kontaktního zateplovacího systému, obklad soklového zdiva umělým 

kamenem, dřevěné  prvky  výplní  otvorů,  pohledové  prvky  krovu a podbití střešní 

konstrukce; dřevěný obklad nosné ocelové konstrukce balkónů a dřevěné zábradlí.  

Hlavním vstupními dveřmi, situovanými na severozápad, vstoupíme přes zádveří           

do  hlavní  chodby  domu.  Z  této  chodby se můžeme dostat, jak výtahem, tak po schodišti,  

do suterénu či vyšších podlaží. Hlavní chodbou projdeme do chodby vedlejší, z které budou 

přístupné jednotlivé apartmány v prvním podlaží. Druhé podlaží bude dispozičně totožné 

s prvním nadzemním podlažím. 

Vedlejší chodbou třetího nadzemního podlaží bude, po překonání 17-ti stupňového 

schodiště, přístupný podkrovní apartmán. V tomto apartmá bude rovněž poslední stanice 

výtahu.   

Sestoupením  po  5-ti  stupních  venkovního  schodiště   se   ocitneme  u   vstupních dveří 

do suterénu. Vstoupením se dostaneme do hlavní chodby apartmánového domu.                  

Jak je již uvedeno výše, nachází se zde výtah a schodiště.  Suterénní hlavní chodba obsahuje 



23 

 

lyžárnu pro uschování lyží v zimní sezóně. Naproti dveřím, spojující hlavní chodbu s vedlejší, 

se bude nacházet vstup do domovní sauny. Vedlejší chodba umožní přístup do garážových 

stání a technické místnosti. 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění. 

Zastavěná plocha:                    303 m2

Obestavěný prostor:                   4410 m3  

Počet apartmánů:                               14 apartmánů

                                                              7 apartmánů o ploše 36,4 m2

                1 bezbariérový apartmán o ploše 36,3 m2

                                                              4 apartmány o ploše 41,7 m2

                                                              1 apartmán o ploše 67 m2 

                                                                1 apartmán o ploše 93 m2 

Počet garážových stání:                      6 stání 

Počet parkovacích stání:                    7 stání + 1 stání dle 398/2009 Sb. 

Orientace vůči světovým stranám je patrná z výkresu 1.1 Situace.

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu 

a jeho požadovanou životnost. 

Zemní práce

Hlavní stavební jáma bude vyhloubena v nejhlubší části 1,46 m pod úroveň terénu 

počítaného po sejmutí ornice v mocnosti 0,2 m. Severozápadní stěna bude vyhloubena        

pod úhlem 10°, a to z důvodu realizace sjezdů do garážového stání. Ostatní stěny svahu 

realizovány pod úhlem 90°. Z této jámy provedeme dílčí výkopy pro základové pásy               

a  výtahovou  šachtu.  Vjezd  do  stavební  jamy,  bude  zajištěn ze severozápadní strany        

po budoucím sjezdu do garáží. 

Po dokončení základových konstrukcí a prací na spodní stavbě budou tyto konstrukce 

zasypány kamenivem frakce 8/16. Horní vrstvu výkopu vytvoří kačírek. 

Základy

Základy budou provedeny z prostého betonu třídy C 16/20. Pásy pod obvodovým zdivem 

o rozměrech 800x1150 mm a 900x900 mm pod vnitřním nosným zdivem. Základy 

betonovány do vyčištěného výkopu a bednění ze stavebního řeziva (základ nad dnem stavební 

jámy). Základ schodiště vetknut do obvodového základového pásu pomocí betonářské 

výztuže. Základová konstrukce výtahové šachty bude tvořena ŽB  C 16/20 tloušťky 250 mm. 



24 

 

Betonáž bude prováděna ve dvou fázích. První fáze: betonáž desky výtahové šachty              

na připravený cementový potěr, HI pásy  a podkladní PB. Druhá fáze: betonáž stěn výtahové 

šachty bude proveden do bednění tvořeného stavebním řezivem a OSB deskami. Šachta 

vetknuta do přilehlých základových pásů pomocí betonářské výztuže. Základ venkovního 

schodiště z PB o rozměrech 2000x300 mm bude realizován po dokončení hrubých terénních 

úprav.   

Svislé konstrukce

Jako obvodové zdivo jsou navrženy cihelné bloky Porotherm 40 P+D 248x400x238 mm 

vyzdívány na maltu vápenocementovou pevnosti 5 MPa. Vnitřní nosné  zdivo  bude  tvořeno  

cihelnými  bloky  Porotherm  30  P+D 247x300x238 mm a MVC P5. Pro půdní nadezdívku 

v podkroví použijeme cihelných bloků Porotherm 24   P+D   372x240x238 mm na MVC   P5.   

Pro    oddělení    společných   prostor od apartánových jednotek bude použito cihelných bloků

Porotherm 19 AKU 372x190x238 mm na MVC P5. Dispoziční uspořádání v jednotlivých 

apartmánových jednotkách vytvoříme příčkovkami Porotherm 11,5 P+D 497x115x238 mm   

na MVC P5.  

Nadpraží okenních a dveřních otvorů bude provedeno z překladů PTH 11,5 pro vnitřní 

nenosné příčky a z překladů PTH 7 pro nosné zdivo. Překlady nad otvory v obvodové 

konstrukci doplněny o tepelnou izolaci z EPS tloušťky 120 mm. Sestavy uvedeny v legendách 

překladů na výkresech jednotlivých podlaží.  

Vodorovné konstrukce

Konstrukce stropů budou tvořeny nosníky Porotherm POT o délkách 2000, 6000              

a 6500 mm, dále pak vložkami Miako 19/50 PTH a sníženými vložkami 8/50 PTH. V místech 

pod půdní nadezdívkou z Porotherm 24 P+D a koncích stropu 3.NP bude vytvořeno ŽB žebro 

z betonářské výztuže B420B a snížených vložek Miako 8/50 PTH. Celková tloušťka stropní 

konstrukce bude 250 mm. Pro zmonolitnění keramických prvků stropu Porotherm použijeme 

beton C 16/20. Bednění ztužujícího věnce vytvoříme z prvků systémového bednění Doka        

a obvodové věnce opatříme tepelnou izolací z EPS v tloušťce 80 mm. V místech připojení 

ocelové konstrukce balkónů osadíme před betonáží stropů prvky Schöck Isokorb typ KS 20    

a v místě konzolově vyložené schodišťové podesty vnějšího schodiště osadíme prvky Schöck 

Isokorb typ K. Pozední věnce budou provedeny ze ŽB C 16/20 a betonářské výztuže Ø 8 mm 

třídy B420B. Do věnce osazeny závitové tyče pro kotvení pozednice, v osové vzdálenosti 1m.     

Ve 3.NP bude proveden překlad nad kuchyňským koutem z dvou profilů IPE 160            

a betonu C 16/20. Profily opatřeny rabicovým pletivem.   
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Konstrukce balkónů

Nosná balkónová konstrukce je jako konzolová konstrukce navržena z válcovaných 

profilů IPE 140 s navařenou čelní deskou, která bude přišroubována k prvku Schöck Isokorb 

typ KS 20 osazeného do stropní konstrukce. Délka konzoly bude 1,0 a 1,5 m dle rozměrů

balkónu. Sloupky navržené ze dvou svařených válcovaných profilů U 100 do krabice, budou 

svařeny s konzolami. Tyto sloupky podpírají vaznice valeb polovalbové šikmé střechy        

nad střední čtyřpatrovou části objektu. 

Ocelové prvky nosné konstrukce budou obloženy dřevěnými obkladem. Pochůzí vrstva 

bude vytvořena dřevěným roštem kladeným kolmo na konzolové prvky nosné konstrukce. 

Dřevěné prvky konstrukce balkónů budou ošetřeny lazurou v barvě teaku.    

Střecha

Jedná se o soustavu šikmých polovalbových střech a polovalbových vikýřů. Nosnou 

konstrukcí bude krov modifikované stojaté stolice pro zastřešení střední části domu                

a novodobý hambálkový krov nad přilehlými dvoupatrovými částmi domu.  

Stojatá stolice o rozponu 14 m bude tvořena krokvemi kotvenými do pozednic, středních 

vaznic ležících na půdní nadezdívce podkroví (chová se jako pozednice), kleštinami tvořící 

nosnou konstrukci stropů podkroví a vrcholovou vaznicí podepřenou sloupky osazenými 

čepem do pozednice ležící na střední nosné zdi.     

Novodobý hambálkový krov zastřešuje prostor o rozponu 6,5 m. Skládá se z krokví 

osazených na pozednici a kleštin v každé vazbě. Kleštiny, tak jako ve střední části tvoří 

nosnou konstrukci pro sádrokartonový strop. 

V místech přechodu pozednic do exteriéru bude provedena změna profilu pomocí 

přeplátování z důvodu změny statického působení na tento prvek. 

Polovalbové vikýře o třech velikostech jsou tvořeny čelními rámy, vaznicemi vikýře, 

pomocnou fošnovou krokví a vikýřovými krokvemi. 

Veškeré dřevěné prvky ošetřeny Bochemitem proti biotickým škůdcům. 

Mezi a pod krokve bude provedena tepelná izolace z kameninové vlny Rockwool Airrock 

ND v celkové tloušťce 280 mm. Na krokve provedeme záklop z prken tloušťky 12,5 mm 

(přesah střešní roviny provedeme pohledové podbití z borovicových palubek                

tloušťky  12,5 mm). Na tento záklop položíme pojistnou hydroizolaci Dekten 115,           

kterou přichytíme kontralatěmi. Pálenou střešní krytinu Tondach Románská 12 Engoba hnědá 

pokládáme na laťování. Střešní plášť splňuje doporučené požadavky dle ČSN 73 0540 (2007). 

U=0,16 W/m2K1 ≤ UN=0,24 W/m2K1 – požadovaná (doporučená UN=0,16 W/m2K1) 
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Střechu opatříme bleskosvodem. Pohledovou vrstvu podkroví tvoří sádrokartonové desky 

osazené na pozinkovaném roštu, na který přichytíme parozábranu Dekfol N 110. 

Konstrukce spojující různé úrovně

Vnitřní tříramenné schodiště:

Hlavní tříramenné schodiště je navrženo jako ŽB deskové z prefabrikovaných prvků. 

Prostřední rameno o sedmi stupních bude vyrobeno spolu   s   mezipodestami  jako  jeden  

prvek.  Tento  prvek  bude  osazen do okolního zdiva. Podesty opatřeny ozuby, na kterých 

budou uložena zbývající dvě ramena. V místě napojení na stropní konstrukci  budou 

vytvořeny rovněž ozuby. Dřevěné sloupkové zábradlí  ve  výšce  1000  mm.  Nášlapné  

plochy a čela stupňů obloženy   keramickými    dlaždicemi   Rako   Andalusia   DAR3511   

300x300x8 mm se schodišťovými doplňky. 

Vnitřní dvouramenné schodiště:

Dvouramenné schodiště obsluhující podkrovní apartmán je navrženo jako ŽB deskové 

z prefabrikovaných dílců. Mezipodesta bude uložena do schodišťového zdiva, ramena 

osazena na ozuby v mezipodestě a na stropní konstrukce. Dřevěné sloupkové zábradlí           

ve výšce 1000 mm. Nášlapné plochy a čela stupňů obloženy keramickými dlaždicemi Rako 

Andalusia DAR3511 300x300x8 mm se schodišťovými doplňky. 

Venkovní jednoramenné schodiště:

Jednoramenné, ŽB deskové prefabrikované schodiště bude osazeno na konzolové  desce  

s  ozubem na jedné straně, a druhé straně kloubově uloženo na základ z PB. Nášlapné plochy 

a čela stupňů obloženy mrazuvzdornými keramickými dlaždicemi Rako Unistone 

DAA3B611 333x333x8 mm. Bočnice obloženy umělým kamenem Magicrete Shale šedým. 

Venkovní schodiště budované na zemní těleso:

Jednoramenné venkovní schodiště bude zbudováno na zemním tělese. Čela stupňů

vytvoří CSB – obrubník zahradní R 25 osazený do betonového lože C8/10. Nášlapné plochy 

ze zámkové dlažby A SO7 CSB kostka tloušťky 60 mm kladené do drceného kameniva frakce 

2 – 5 mm v tloušťce 30 mm.  

Rampy

Sjezdy do garážových stání ve sklonu 1:5,6. Skladba rampy je totožná s přilehlými 

zpevněnými plochami viz 4.3 Příčný řez C – C´. V patě rampy budou vybudovány 

odvodňovací žlaby Glynwed s pozinkovaným roštem.  

Bezbariérový přístup do objektu bude zajištěn rampou, kterou vytvoříme na zemním 

tělese ze zámkové dlažby A SO7 CSB kostka tloušťky 60 mm kladené do drceného kameniva 
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frakce 2 – 5 mm v tloušťce 30 mm. Nosná vrstva bude tvořena drceným kamenivem frakcí     

2 – 5 mm a 4 – 8 mm v poměru 1:1 v tloušťce 100 mm. Zábradlí bude vytvořeno z nerezové 

oceli Ø 40 mm. Sklon a povrch rampy, ochranné prvky zábradlí navrženy v souladu 

s vyhláškou č. 398/2006 Sb.. Základ pro kotvení sloupků bude proveden z kruhového, 

vrtaného základů Ø 200 mm z PB C 8/10 hloubky 900 mm. Tento základ bude realizován    

po provedení hrubých terénních úprav v místě rampy. 

Vnitřní výtah:

Osobní    lanový   výtah   Schindler   3100   bez      s   nosností   480  kg (6 cestujících). 

Samonosná ocelová konstrukce osazena do zděné výtahové šachty o rozměrech       

1500x1650 mm. Povrch obkladů kabiny a dveří navržen z nerezové oceli. Tento výtah splňuje 

požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

Výplně otvorů

Dřevěná eurookna a balkónové dveře TTK (U=0,9 W/m2K1) zasklená izolačním 

trojsklem. Střešní okna Velux GPL M08 78x140 mm (U=1,0 W/m2K1) zasklená izolačním    

trojsklem    pro    obytné    prostory    a   Velux   GPU   M08   78x140 mm (U=1,0 W/m2K1) 

bezúdržbová, zasklená izolačním trojsklem pro koupelny a WC. 

Vchodové jednokřídlové dřevěné dveře částečně prosklené (U=1,5 W/m2K1) pro vstup   

do suterénu. Hlavní vchodové jednokřídlové dřevěné dveře částečně prosklené s  bočním  

otevíravým  světlíkem  částečně   proskleným  (U=1,5 W/m2K1)  pro  vstup  do 1.NP.  

Garážová sekční vrata Montego Natur, kazetové provedení v imitaci dřeva, tmavého 

dubu. Kování LHF elektrické ovládání pohonem Bernal. Zateplení 40 mm polyuretanové 

pěny. 

Vnitřní dveře v apartmánech  budou   dřevěné  dýhované   s  obložkovou   zárubní.  

Vstupní  dveře do jednotlivých apartmánů a dveře vedoucí do garážových stání a technické 

místnosti v ohnivzdorném provedení.

Úpravy povrchů

Vnější
Vnější omítka   Baumit   open   top  škrábaná  K 1,5,  barva  Ice  3199,   aplikovaná        

na kontaktním zateplovacím systému Baumit open – bezhmoždinový systém. 

Soklové zdivo obloženo umělým kamenem Magicrete Shale šedým na kontaktní 

zateplovací systém s použitím cementotřískových desek Cetris Basic. Skladby soklových 

partií domu viz výkresy řezů objektem 4.1 Podélný řez A – A´; 4.2 Podélný řez B – B´;         

4.3 Příčný řez C – C´. 
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Vnitřní

Stěny kuchyňských koutů, koupelen a WC budou obloženy keramickým obkladem         

do výšky dle PD, typ a provedení rovněž dle PD a požadavků majitelů apartmánových 

jednotek. 

Vnitřní stropy a omítky budou provedeny štukovou omítkou Cemix 033. Malířský nátěr 

HET Brilliant Creative, barvy dle PD a požadavků majitelů apartmánových jednotek.  

Šikmé plochy a stropy v podkrovích provedeny ze sádrokartonových desek               

Rigips RB 12,5 pro běžné obývací místnosti a RBI 12,5 pro koupelny.  

Podlahy

Nášlapné vrstvy podlah v obytných místnostech tvoří masivní dubová podlaha Efloor  

15x120x(mix délek 200,300,400,500) mm na pero – drážku. Celoplošně lepené  lepidlem  

UZIN  MK 1-K-MSP.    Podlaha   kuchyňského   koutu,   koupelny  a předsíně bude tvořena 

z keramických dlaždic se soklem. Podlahy společných prostorů jako jsou chodby, úschovna 

lyží a jízdních kol, garážová stání provedeny z keramické dlažby. Podlaha v garážích 

provedena ve spádu min. 0,5 % směrem k podlahové vpusti. Specifikace podlah                    

dle jednotlivých půdorysů podlaží. Skladby viz výkresy řezů objektem 4.1 Podélný řez A– A´; 

4.2 Podélný řez B – B´; 4.3 Příčný řez C – C´. 

Izolace proti zemní vlhkosti

Z  hydrogeologického  průzkumu  vyplynulo,  že  hladina  spodní  vody   bude   trvale  

pod úrovní základové spáry v hloubce 12 m a proto postačí hydroizolace proti zemní vlhkosti. 

Vodorovná a svislá hydroizolace bude realizována z modifikovaného asfaltového pásu  

Glastek 40 Special mineral. Svislou izolaci bude chránit polystyren Styrotrade Perimetr SD 

tloušťky 100 mm a nopová fólie Guttabeta N. Proti zemní vlhkosti bude objekt izolován 

svislou izolací Glastek 40 special mineral. Po obvodu celého objektu bude kačírek, vyjma 

zpevněných ploch. 

Ostatní izolace proti vlhkosti

Ve skladbě střešního pláště je navržena parozábrana Dekfol 110, spoje budou zajištěny 

proti prostupu par z interiéru do exteriéru. Dále, bude v konstrukci střechy použita pojistná 

hydroizolace Dekten 115 kotvena na záklop z prken. V koupelně a sauně, kde se nacházejí 

sprchové kouty, bude provedena hydorizolace dvěma nátěry tekutou lepenkou                        

S-T8 Den  Braven.  Prostor  sprchových  koutu  ošetříme  do výšky 2100 mm. 
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Izolace tepelné a zvukové

Pro zateplení střešního pláště bude použita tepelná izolace Rockwool Airrock ND 

vkládaná   mezi   krokve   v   tloušťce   140 mm   a  pod  krokve  v  tloušťce  140 mm. 

Na obvodový plášť bude použito kontaktního zateplení z desek Baumit open reflect tloušťky 

100 mm. Soklové zdivo a vnější líc základů budou zatepleny deskami Styrotrade Perimetr SD 

v tloušťce 80 mm.   

Tepelná izolace stropních a pozedních věnců z EPS. 

Pro zamezení šíření kročejového hluku je navržena izolace Rockwool Steprock ND   

v tloušťce 30 mm. Skladby podlah viz výkresy řezů objektem 4.1 Podélný řez A – A´;           

4.2 Podélný řez B – B´; 4.3 Příčný řez C – C´.

Práce PSV

Truhlářské práce: osazení oken, dveří a obložkových zárubní; montáž prahů a zámků dveří; 

osazení zábradlí všech schodišť; opláštění nosné ocelové konstrukce balkónů, montáž zábradlí 

balkónů; vnější obklad vikýřů. 

Zámečnické práce: výroba a montáž nosné ocelové konstrukce balkónů. Konstrukce bude 

tvořena konzolově vyloženými profily IPE 140 s navařenou ocelovou čelní deskou.      

Sloupky svařeny z dvou profilů U 100 do krabice. 

Sádrokartonářské   práce: montáž nosné konstrukce šikmých ploch, stropů a zabudovaného 

splachování WC, osazení sádrokartonových desek a úprava styků. 

Klempířské práce: montáž střešních žlabů a odpadů; oplechování parapetů oken, úžlabí; 

výstup na střechu. Navrženým materiálem klempířských prvků je měděný plech tloušťky   

0,55 mm. 

Pokrývačské práce: pokrytí střechy pálenou střešní taškou Tondach Románská 12 Engoba 

hnědá. 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů. 

Konstrukce

Ochlazované stavební konstrukce byly navrženy v souladu s ČSN 73 0540 (2007)          

Tepelná ochrana budov. Vyhodnocení bylo provedeno v programu Teplo 2007. Výstupy 

z tohoto programu uvedeny v příloze F1.

Posuzované konstrukce 

− střešní plášť  

− obvodové zdivo 

− zdivo suterénu (přilehlé k zemině) 
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− podlaha suterénu 

Výplně otvorů

− dřevěná eurookna a balkónové dveře TTK (U=0,9 W/m2K1)  

− střešní okna Velux GPL M08 78x140 mm (U=1,0 W/m2K1)  

             Velux GPU M08 78x140 mm (U=1,0 W/m2K1)  

− vchodové jednokřídlové dřevěné dveře částečně prosklené (U=1,5 W/m2K1) pro vstup 

do suterénu.  

− hlavní vchodové jednokřídlové dřevěné dveře částečně prosklené s  bočním     

otevíravým světlíkem částečně proskleným (U=1,5 W/m2K1) vstup do 1.NP.

− garážová sekční vrata Montego (U=1,5 W/m2K1)

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického  

a hydrogeologického průzkumu. 

Na základě hydro-geologického průzkumu bylo staveniště zařazeno do kategorie 

jednoduchých základových poměrů. Stavba spadá dle náročnosti do kategorie nenáročných 

staveb. 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků, dopravní řešení. 

Apartmánový dům bude šetrný k životnímu prostředí a svým užíváním nebude mít 

negativní dopad na životní prostředí. Produkovaný komunální odpad bude shromažďován 

v nádobě k tomu určené, tříděn a pravidelně vyvážen.  

Dopravní řešení je patrné z výkresu 1.1 Situace. 

h) Dopravní řešení 

Apartmánový dům bude napojen na místní komunikaci III.třídy 48418 pomocí příjezdové  

komunikace vytvořené zámkovou dlažbou. V areálu  bude  vybudováno  8 parkovacích           

a 6 garážových stání. Tyto stání navrženy v souladu s ČSN 73 6110 projektování místních 

komunikací a ČSN 73 6056 odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření. 

Pozemek, na kterém bude realizována výstavba apartmánového domu, se nenachází 

v oblasti seizmicity, vlivu poddolování ani záplavovém území.  

Radonovým průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o pozemek s nízkým radonovým 

indexem < 30 kBq*m-3. Z tohoto důvodu postačí ochrana objektu před radonem provedením 

jedné vrstvy izolace proti zemní vlhkosti z Glastek 40 special mineral. 
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j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu. 

Požadavky v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby      

a zákonem 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 

1.1.2.     Výkresová část ( 1:200; 1:50 ) 

1.1 Situace 
2.1 Základy  
3.1 Suterén 
3.2 1.NP  
3.3 2.NP 
3.4 3.NP 
3.5 Podkroví 
4.1 Podélný řez A – A´ 
4.2 Podélný řez B – B´ 
4.3 Příčný řez C – C´ 
5.1 Střecha 
6.1 Severo-východní pohled 
6.2 Jiho-východní pohled 
6.3 Jiho-západní pohled 
6.4 Severo-západní pohled 

1.2. Stavebně konstrukční část 

1.2.1.     Technická zpráva 

a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího 

stavu nosného systému stavby při návrhu její změny. 

Jako konstrukční systém byl navržen stěnový systém z cihelných bloků Porotherm 

konstrukční výšky 3 m a světlé výšce 2,75 m. Nosné obvodové zdivo v tloušťce 400 mm        

a vnitřní nosné v tloušťce 300 mm. 

Stropní konstrukce je navržena z keramických nosníků PTH POT a stropních vložek MIAKO 

19/50 PTH. Zmonolitnění této vodorovné konstrukce zajistí beton C 16/20.

Detailní popis všech konstrukcí viz F - Dokumentace stavby, 1.1.1. Technická zpráva odrážka

d) Technické a konstrukční řešení objektu této dokumentace. 

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky. 

Navržené materiály a výrobky, které budou použity v průběhu výstavby, musí být 

certifikované. Zabudování certifikovaných materiálů a výrobků do konstrukce bude 

prokázáno prohlášením o shodě příslušným dodavatelem. 
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Podrobný popis materiálů a výrobku viz F - Dokumentace stavby, 1.1.1. Technická 

zpráva odrážka d) Technické a konstrukční řešení objektu této dokumentace.      

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 

konstrukce. 

Z hlediska užitného zatížení pozemních staveb je objekt zařazen do kategorie A,            

pro  které   platí   charakteristické    hodnoty:   stropní   konstrukce   a   schodiště 2,0 kN/m2, 

balkóny 2,5 kN/m2  dle ČSN EN 1991-1-1.   

Oblast zařazena do sněhové oblasti IV. třídy dle ČSN EN 1991-1-3/Z1. Charakteristická 

hodnota zatížení sněhem je 2,0 kN/m2. 

Apartmánový dům se bude nacházet ve větrné oblasti II s výchozí základní rychlosti 

větru vb,0 = 25 m/s a terénem spadajícím do kategorie II. Stanovení kategorie a oblasti          

dle ČSN EN 1991-1-4. 

d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 

postupů. 

Neobvyklé konstrukce se nevyskytují. 

e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby. 

Během výstavby budou respektovány legislativní předpisy, technologické postupy           

a  předpisy  BOZP  prováděných operací. Při dodržení pracovních postupů a technologických 

přestávek popsaných v těchto postupech nebude ohrožena stabilita konstrukce ani zdraví 

pracovníků.   

f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí 

či prostupů. 

Bourací práce či podchycovací práce nebudou realizovány.  

g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí. 

Zakrývané konstrukce budou provedeny v požadované kvalitě dle příslušných předpisů. 

Dodavatel provede požadované zkoušky těchto konstrukcí. Následně proběhne převzetí TDI. 

Průběh zkoušek a jejich výsledky zapsány do stavebního deníku, tak jako i samotné převzetí 

zakrývaných částí. 

Jedná se o tyto konstrukce: osazení betonářské výztuže výtahové šachty, kanalizační                

a vodovodní přípojky, hydroizolace spodní stavby, osazení keramických prvků stropní 

konstrukce. 
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h) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 

software. 

Software

MS Word, MS Excel, Svoboda software, ArchiCad 12. 

Legislativní předpisy a ČSN

Viz příloha E6. 

i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem. 

Nejsou definovány. 

1.2.2. Výkresová část 

Dtto 1.1.2 
1.2.3.     Statické posouzení 

Nosná konstrukce objektu je navržena ze systému Porotherm, který splňuje normy      

ČSN EN 1996, ČSN 73 1102, ČSN EN 206-1, ČSN EN 1992-1-1.   

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 

Zpracování požárně bezpečnostního řešení v rozsahu daných tímto bodem není 

předmětem diplomové práce. 

1.4. Technika prostředí staveb 

Zpracování techniky prostředí staveb v rozsahu daných tímto bodem není předmětem 

diplomové práce. 

2. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

Zpracování inženýrských objektů v rozsahu daných tímto bodem není předmětem 

diplomové práce. 

3. PROVOZNÍ SOUBORY 

Objekt apartmánového domu není členěn na provozní soubory. 

V Ostravě dne 30.11.2011                                                    Vypracoval: Bc. Jakub Štech 

                                                                                                       Podpis:



VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

Horský apartmánový dům – stavebně technologický projekt 

Mountain apartment house – construction technology project 

Technologická část 

Student:                                                                                         Bc. Jakub Štech 

Vedoucí diplomové  práce:                                     Doc. Ing. Jaroslav Solař, PhD. 

Ostrava 2011 
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Technologický postup provádění obvodových 
konstrukcí ze systému Porotherm

1) Obecné informace 

Identifikační údaje stavby: 

název stavby: Horský apartmánový dům v Malenovicích

místo stavby: Malenovice u Frýdku - Místku 

parcely č.: parcely č. 110/23 a 110/24 v katastru obce Malenovice 

stavební úřad: Frýdlant nad Ostravicí 

investor:          Beskydy Apartments, Hornopolní 3324/56, 702 00 Ostrava

Popis stavby: 

Jedná se o zděnou stavbu, o jednom podzemním a čtyřech nadzemních podlažích včetně

podkroví, navrženou z cihelných bloků Porotherm 40 P+D založenou na základových pásech 

z PB. Vodorovné dělení objektu zajistí monolitická stropní konstrukce Porotherm tloušťky 

250 mm. Konstrukční výška objektu bude 3,0 m, světlá 2,65 m. Výškově je apartmánový dům 

členěn na střední čtyřpatrovou část, která dosáhne výšky 15 m a na dvě přilehlé dvoupatrové 

části výšky 9 m od upraveného terénu. V domě vznikne 14 apartmánových jednotek               

o plochách od 36,4 m2 do 93 m2 s vlastním sociálním zařízením a balkónem. V domě bude 

k dispozici také sauna, v zimní sezóně lyžárna a 6 garážových stání. Zastřešení                  

bude realizováno šikmou polovalbovou střechou s polovalbovými vikýři tvořenou dřevěným 

krovem pod úhlem 45°.   

2) Materiály 

Cihelné bloky POROTHERM 40 P+D

Pro obvodové nosné konstrukce je navrženo zdivo z cihelných bloků            

POROTHERM 40 P+D o rozměrech 248x400x238 mm a doplňkových prvků     

POROTHERM 40 K – koncová 250x400x238 mm, POROTHERM 40 ½ K – koncová 

poloviční 125x400x238 mm a POROTHERM 40 R – rohová 147x400x238 mm.  
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Cihelné bloky POROTHERM 30 P+D

Vnitřní nosné konstrukce budou vyzděny z cihelných bloků POROTHERM 30 P+D        

o rozměrech 247x300x238 mm.  

Cihelné bloky POROTHERM 24 P+D

Půdní nadezdívka v podkroví bude realizována z cihelných bloků POROTHERM 24 P+D       

o rozměrech 372x240x238 mm.  

Cihelné bloky POROTHERM 19 AKU a 11,5 P+D

Vnitřní nenosné dělící konstrukce budou provedeny z cihelných bloků         

POROTHERM 19 AKU o rozměrech 372x190x238 mm a POROTHERM 11,5 P+D              

o rozměrech 372x115x238 mm.  

Doprava a skladování

Cihelné bloky i doplňkové prvky jsou dodávány na dřevěných paletách o rozměrech 

1,18x1,0 m obaleny ochrannou fólií proti klimatickým vlivům. V tomto balení budou pomocí 

podélné paletové vidlice zavěšené na staveništním jeřábu či hydraulickém rameni přemístěny 

z dopravního prostředku na zpevněné a odvodněné skladovací plochy v prostoru staveniště  

viz Výkres zařízení staveniště, který je přílohou projektové dokumentace E. Zásady 

organizace výstavby. Skladování dvou palet na sobě. Vnitrostaveništní přesun cihelných 

bloků zajistí stacionární jeřáb s podélnou paletovou vidlicí. 

Množství materiálu na paletě a jeho spotřeba pro jednotlivá podlaží vypracovány 

v příloze 1.  

Zdící malta 5 Cemix 011

Zdící vápentocementová malta Cemix 011 o minimální pevnosti 5 MPa bude na stavbu 

dodávána jako volně ložená v silech o objemu 18 m3. Silo bude postaveno na dostatečně

únosné, odvodněné a zpevněné ploše, viz Výkres zařízení staveniště, který je přílohou 

projektové dokumentace E. Zásady organizace výstavby. Doplňování zásobníku bude probíhat 

na principu výměny sil.  

Doprava

Mimostaveništní dopravu zajistí transportní nákladní automobil se stavěcím zařízením. 

Vnitrostaneništní přesun k místům spotřeby maltové směsi zajistí universální omítací stroj  

M-TEC Duo-mix, sloužící rovněž jako pneumatický dopravník s dosahem až 60 m.  

Spotřeba maltové směsi pro jednotlivá podlaží vypracována v příloze 1.  

Překlady POROTHERM 7 a 11,5

Pro překlenutí okenních a dveřních otvorů v nosných stěnách byly navrženy překlady 

POROTHERM 7 o rozměrech 70x238x délka dle příslušného otvoru a POROTHERM 11,5 
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115x71x délka dle příslušného otvoru pro nadpraží dveřních otvorů v příčkách 

POROTHERM tloušťky 115 mm. 

Doprava a skladování

Překlady dodávány v paketech z dřevěných hranolů délky 960 mm a průřezu  75x75 mm. 

Balení staženo paletovací páskou již od výrobce. V těchto paketech budou skladovány          

na zpevněné, odvodněné ploše, viz Výkres zařízení staveniště, který je přílohou projektové 

dokumentace E. Zásady organizace výstavby. Primární doprava bude zajištěna nákladním 

automobilem s hydraulickým ramenem, kterém budou pakety přemístěny na skládku. 

Sekundární dopravu na předmontážní plochu a samotné osazení celé sestavy do zděné 

konstrukce proběhne pomocí stacionárního jeřábu se zvedacími textilními pásy o nosnosti 

2000 kg. 

překlad POROTHERM 7 – 20 kusů ve stohu 

překlad POROTHERM 11,5 – 40 kusů ve stohu 

3) Převzetí materiálů

Cihelné bloky a překlady

Za materiál dodávaný na stavbu zodpovídá stavbyvedoucí nebo jiná pověřená osoba.    

Při přebírání cihelných bloků a překladů kontroluje typ dle projektové dokumentace, skutečné 

množství s množstvím uvedeným v dodacím listu a objednávce, celistvost a požadovanou 

jakost. Po úspěšné kontrole převezme dodaný materiál a dodací list uchová pro pozdější 

kontrolu fakturace. 

Zdící maltová směs 

Odpovědná osoba převezme volně loženou maltovou směs v sile po provedení kontroly 

typu směsi dle dodacího listu, objednávky a projektové dokumentace. Dodací list uchová    

pro pozdější kontrolu fakturace. 

Dodací list musí obsahovat tyto údaje:

� identifikační údaje dodavatele a odběratele 

� číslo objednávky a dodacího listu 

� datum, čas a místo přejímky 

� název, množství, DPH a cenu (bez DPH, s DPH) dodaného materiálu 

� jména a podpisy předávajícího a přebírajícího  

� SPZ dopravního prostředku 
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4) Pracovní podmínky 

Zařízení staveniště bude zřízeno na stavebním pozemku parcelních čísel 110/23 a 110/24 

v katastru obce Malenovice u Frýdku – Místku.  

Zdění za běžných podmínek

Běžnými povětrnostními podmínkami rozumíme teplotu vzduchu od +5 ºC až do + 30 ºC, 

přičemž teplota nesmí klesnout pod + 5 ºC ani v noci. Při nevhodných klimatických 

podmínkách je nutné chránit, jak již vyzděnou konstrukcí, tak skladované cihelné bloky 

určené pro zdění před provhlčením či vniknutím vody do svislých dutin již vyzděné 

konstrukce. Voda naakumulovaná v dutinách hotového zdiva způsobuje vyplavování malty  

ze spáry a taková konstrukce dlouhou dobu vysychá. 

Zdění v suchém a horkém letním počasí

Mezní hodnota, kdy je nutné přistoupit k opatřením při zdění v suchém a horkém letním 

počasí, je teplota vzduchu nad + 30 ºC, relativní vlhkost vzduchu pod 40 % a rychlost větru 

převyšuje hodnotu 4,5 m/s. V takovéto situaci přistupujeme k ochraně zděné konstrukce    

před vysoušením tak, že jí zakryjeme a pravidelně vlhčíme. Čerstvou maltu chráníme        

před přímým slunečním svitem a zdící prvky vlhčíme před jejich zabudováním do konstrukce.  

Zdění v zimním období

Klesne-li, teplota vzduchu klesne pod + 5 ºC, hovoříme o zdění v zimě. V těchto 

podmínkách sledujeme teplotu vzduchu, malty, zdících prvků a již vyzděné konstrukce. Vodu 

na výrobu malty je třeba předehřívat, avšak maximálně do teploty + 60 ºC. Minimální teplota 

uloženého zdiva musí být + 10 ºC a teplota malty těsně před zděním nesmí klesnout              

pod + 15 ºC a doba zpracování nesmí překročit 15 min. od jejího rozdělání. Pro zdění nesmí 

být použito cihelných prvků, na nichž ulpívá led nebo sníh.  

Při teplotách pod 0 ºC musíme začít používat maltu o jeden stupeň vyšší, tedy MVC P10. 

Klesne-li teplota pod - 5 ºC se prodlužuje doba mísení na jeden a půl násobek standardní 

doby.  

Po ukončení či přerušení zednických prací je třeba vyzděnou konstrukci chránit 

tepelněizolačním materiálem po dobu, dokud krychelná pevnost malty nedosáhne minimálně

5 MPa při použití malty pevnosti 10 MPa.  

5) Připravenost pracoviště

Všeobecně

Pracoviště přebírá stavbyvedoucí nebo jim pověřený pracovník. Při převzetí bude kladen 

důraz nejen na samotnou stavební připravenost (rovinnost, pravoúhlost, vyzrálost, únosnost) 
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z předcházející technologické etapy, ale i na dodržení BOZP a PO. Následně musí být sepsán 

protokol o předání a převzetí pracoviště a proveden zápis do stavebního deníku 

stavbyvedoucím. Podepsáním protokolu o převzetí pracoviště a zahájením prací přebírá 

zhotovitel zděných konstrukcí zodpovědnost za jejich další průběh.  

Před započetím zdících prací se musíme ujistit o připravenosti mechanizačních 

prostředků, ochranných pomůcek pro zajištění konstrukce před klimatickými vlivy, 

pomocných konstrukcích (lešeních, pracovních podlah) a množství materiálu na skládkách 

pro plynulost prací.   

Organizace pracoviště během procesu zdění viz příloha 2. 

Pro vyzdívání suterénního zdiva

Před započetím zednických prací musí být základové konstrukce z PB vyzrálé                  

a dostatečně únosné. Na tyto základy bude nalepena hydroizolace s minimálním přesahem  

150 mm od hran budoucího zdiva. Povrch hydroizolačních pásů musí být zbaven případných 

nečistot či vody. Hydroizolaci musí převzít technický dozor investora či investor samotný. 

Tento úkon bude protokolárně zapsán do stavebního deníku.   

Pro vyzdívání zdiva na stropní konstrukci

Zahájení zednických prací na následujícím podlaží povolí statik, který posoudí pevnost 

stropní konstrukce na základě tvrdoměrné zkoušky pevnosti ztvrdlého betonu pomocí 

Schmidtova kladívka dle normy ČSN 12504-2. Průběh této zkoušky bude zaznamenán         

do stavebního deníku, jakožto i vyjádření statika. 

6) Personální obsazení  

Pro zděné konstrukce

Zednické práce budou vykonávány dvěma pracovními četami pod vedením mistra. Každá 

četa bude složena s vedoucího (zedníka), 1 zedníka a 3 pomocných dělníků. Odborní 

pracovníci musí být držiteli osvědčení o odborné způsobilosti k provádění zednických prací  

se systémem POROTHERM a obeznámeni s tímto technologickým postupem. Pomocní 

pracovníci zajišťují roznos cihelných bloků a maltové směsi na určené pozice a jiné pomocné 

úkoly. 

Pro sestavování překladů

Sestavování jednotlivých prvků do ucelených překladů zajišťují dva montážní dělníci. 

Tito dělníci budou řádně proškolení a obeznámeni s pravidly pro kompletaci překladů

systému POROTHERM. Pracovníci musí být držiteli vazačského průkazu pro manipulaci                     
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a upevňování břemen. Samotné osazování na místa nad otvory budou provádět zedníci 

vyzdívající daný úsek.     

Obsluha stacionárního jeřábu

Jeden strojník jeřábu s osvědčením o způsobilosti pro obsluhu jeřábu. Ovládání jeřábu 

bude probíhat se země pomocí dálkového ovládání. Používání a manipulace se řídí platnými 

legislativními předpisy a ČSN.  

7) Stroje a pomůcky    

Pracovní pomůcky a nářadí používané při práci musí být udržováno v čistotě                    

a technickém pořádku. Nedodržení by mohlo mít za následek nekvalitní provádění prací.  

Pro potřeby zdění 

Pro 2 čety společně: univerzální omítací stroj M-TEC Duo-mix 

Pro četu: 1x nivelační přístroj, 1x vyrovnávací souprava, 1x hliníková lať délky 4 m,     

3x stavební kolečko 60 l; 2x maltovník 65 l, 8x vědro 12 l, 2x kozové lešení, 1x ruční 

speciální pila s diamantovým řetězem nebo úhlová bruska s řezným kotoučem  

Pro zedníka: zednická lžíce, naběrák, vodováha, olovnice, metr, gumová palička, 

zednické kladivo, malířská štětka, šňůrka, hoblovaná lať s vyznačeným modulem 125 mm  

Mechanizační prostředky

Samostavitelný stacionární jeřáb Liebherr 26 K.1 o nosnosti 2500 kg při vyložení          

do 12 m a 1150 kg pří maximálním vyložení 24 m. Technické parametry uvedeny        

v příloze E4, která je součástí  projektové dokumentace E. Zásady organizace výstavby. 

Manipulace s paletami pomocí podélné paletové vidlice a zvedacích textilních pásů         

o nosnosti 2000 kg pro přesun překladů. 

Sestavování překladů

Každý pracovník bude mít k dispozici metr, vázací drát a štípací kleště. 

Všichni pracovníci jsou povinní používat osobní ochranné pracovní prostředky poskytnuté 

zaměstnavatelem pro bezpečnost při práci.  

8) Pracovní postup 

Proces zdění bude probíhat ve třech výškových úrovních, které jsou odvozeny                

od fyziologických možností pracovníka a jeho produktivitě práce. 

1. výšková úroveň – zdění z podkladní konstrukce do výšky 1,07 m 

2. výšková úroveň – zdění z pomocného lešení v úrovni 1,07 m  

3. výšková úroveň – zdění z pomocného lešení v úrovni 2,1 m 
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Práce s vyrovnávací soupravou

Nivelačním přístrojem zaměříme nejvyšší bod v místech budoucích zděných konstrukcí. 

Do tohoto místa osadíme přípravek vyrovnávací soustavy, na kterém nastavíme pomocí 

stavěcích šroubů minimální požadovanou tloušťku 10 mm a šířku první ložné spáry. Tato 

tloušťka se počítá od horní hrany vodící lišty. Vodící lištu srovnáme pomocí vodováhy         

do roviny. Poté umístíme do tohoto přípravku s nivelační stupnicí. Čtení latě natočíme 

k nivelačnímu přístroji. Laserový paprsek zaměříme na lať a odečteme hodnotu. Od této 

chvíle nesmíme pohybovat s přístrojem.  

V protějším rohu ustavíme druhý přípravek. Laserový paprsek zacílíme na čtení latě. 

Pomocí stavěcích šroubů nastavíme přípravek do výšky dle hodnoty odečtené na lati 

v nejvyšším místě. Tímto způsobem pokračuje v každém místě, kde budeme ustavovat 

vyrovnávací soustavu. 

Osová vzdálenost mezi dvěma přípravky je závislá na délce použití hliníkové latě.        

Při provádění prací jedním pracovníkem se použijí latě délek 2 m nebo 3 m v závislosti        

na délce budované stěny. Pro práci ve dvou pracovnících použijeme lať délky 4 m. Rovinu 

mezi dvěma přípravky vyrovnávací soustavy vytvoříme pohybem hliníkové latě po vodících 

lištách.        

Zdění suterénního zdiva

Základové pásy a hydroizolace splňují požadavky uvedené v bodě 5) Připravenost 

pracoviště. Pomocí vyrovnávací soustavy vytvoříme první ložnou spáru z vápenocementové 

malty. Spára musí být maltována celoplošně na šířku budoucího obvodového zdiva 

POROTHERM 40 P+D. Požadovaná tloušťka této spáry je minimálně 10 mm.  

Do takto připravené, první ložné spáry usadíme nejprve cihly v rozích dle schématu 

vypracovaného v příloze 1. Mezi nimi, pak natáhneme zednickou šňůrku, která bude sloužit 

k orientaci směru a výšky při kladení mezilehlých cihel. Cihly se budou přikládat těsně vedle 

sebe a spouštěním po styčné spáře tvořené systémem pero – drážka, budou osazeny do ložné 

spáry. Směr, rovinnost (podélném a příčném směru) a výška budou kontrolovány dle šňůrky  

a vodováhy. Případné nerovnosti korigujeme poklepem gumovou paličkou. Cihly klademe 

z rohů směrem do středu., přičemž se poslední cihla kladena do řady upraví dle potřeby.  

Připojení vnitřních nosných zdí, provázání a řešení rohů či koutů dle schématu      

vypracovaného v příloze 2 – Schéma vazby zdiva.

Po provedení první řady cihel obvodového a vnitřního nosného zdiva bude následovat 

technologická přestávka pro realizaci podlahy na terénu. Následně bude dokončeno vyzdívání 
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dle pravidel uvedených v Zdění horní stavby. Řešení provedení otvorů a překladů uvedeno 

níže.  

Zdění horní stavby 

Stropní konstrukce splňuje požadavky uvedené v bodě 5) Připravenost pracoviště. Postup 

založení je totožný s postupem při zdění suterénního zdiva. Pomocí vyrovnávací soustavy 

vytvoříme první ložnou spáru z vápenocementové malty. Spára musí být maltována 

celoplošně na šířku budoucího obvodového zdiva POROTHERM 40 P+D. Požadovaná 

tloušťka této spáry je minimálně 10 mm.  

Do takto připravené, první ložné spáry usadíme nejprve cihly v rozích dle schématu 

vypracovaného v příloze 2 – Schéma vazby zdiva. Mezi nimi, pak natáhneme zednickou 

šňůrku, která bude sloužit k orientaci směru a výšky při kladení mezilehlých cihel. Cihly       

se budou přikládat těsně vedle sebe a spouštěním po styčné spáře tvořené systémem          

pero – drážka, budou osazeny do ložné spáry. Směr, rovinnost (podélném a příčném směru)   

a výška budou kontrolovány dle šňůrky  a vodováhy. Případné nerovnosti korigujeme 

poklepem gumovou paličkou. Cihly klademe z rohů směrem do středu. Poslední cihla kladena 

do řady se dle potřeby upraví. Takto si připravíme první řadu celého podlaží. 

S vyzdíváním druhé řady začínáme opět v rozích jako u první řady při dodržení stejných 

zásad. Předchozí řada zdiva se navlhčí vodou. Cihly klademe do maltového lože, které          

se bude nanášet k oběma lícům zdiva. Tloušťka ložné spáry činí 12 mm pro zachování 

modulu 250 mm. Přebytečná, vytlačená malta přes okraj se odstraní zednickou lžící a znovu 

použije. Respektujeme převázání zdiva, které je pro POROTHERM 40 P+D minimálně        

95 mm. Schéma kladení cihel, řešení koutů či rohů a napojení vnitřních nosných zdí               

a příček je vypracováno v příloze 2 – Schéma vazby zdiva.

Při vyzdívání dalších řad se držíme pravidel a zásad zmíněných výše. Cihelné bloky štítů        

před osazením seřízneme pod úhlem 45°. 

Příčky

Při realizaci příček postupujeme a dodržujeme stejná pravidla a zásady uvedené výše    

pro nosné zdivo. Převazba min. 95 mm. 

Napojení vnitřních dělících konstrukcí bude provedeno pomocí stěnové kotvy, která bude 

vkládána do každé druhé ložné spáry. Způsoby použití těchto kotev a vazby prvků uvedeny 

v příloze 2 – Schéma vazby zdiva.  

Příčky se zakončí 20 mm pod stropní konstrukcí. Tato mezera se vyplní PU pěnou           

a trvale pružným tmelem.   
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Otvory ve zděné konstrukci

Ostění a parapet otvorů budou provedeny z koncových cihelných bloků       

POROTHERM 40 K a POROTHERM 40 ½ K. Překlady budou kompletovány                   

na předmontážní ploše a pomocí jeřábu osazovány nad otvory do maltového lože. Nízké 

překlady POROTHERM 11,5 budou do konstrukce osazovány ručně. Přesnější výškové 

usazení zajistíme dřevěnými klínky. Překlady osazujeme do matlového lože tl. 12 mm 

pouze na cihly koncové celé či poloviční, která byly jako poloviční vyrobeny. Osazování 

na cihly dělené řezáním nebo odklepnutím není dovoleno.   

Parapety okenních otvorů budou provedeny z cihel POROTHERM 40 K  kladených 

dutinami vodorovně s ložnou spárou. 

Kompletace překladů

Sestavování jednotlivých prefabrikátů a tepelné izolace z EPS do překladu bude probíhat 

na dřevěných hranolech, že spodní rovnou stranu položíme na hranoly. Překlad sestavujeme 

tak, jak bude osazen na zděnou konstrukci. Jednotlivé prvky svážeme vázacím drátem. 

Překlady budou sestaveny dle přílohy 3. Jestli-že bude překlad uložen správně, uvidíme        

na spodní straně každého prvku nápis „dolní strana - ΒΗИЗ”. 

9) Jakost a kontrola kvality

Cihlářské výrobky POROTHERM a zdící malta CEMIX jsou držiteli ČSN EN ISO 9001 

systému managementu jakosti. Výrobky nesou označení CE, který vydává akreditovaná 

zkušebna. Pro kolaudační řízení bude investorovi předáno prohlášení o shodě zabudovaných 

prvků.   

Přípustné hodnoty odchylek:

� odchylka od svislosti povrchu stěn ± 20 mm na výšku podlaží nebo ± 50 mm na výšku 

budovy 

� odchylky od souososti stěn, tj. vodorovné vzdálenosti mezi osami stěn                      

pod a nad uvažovanou stropní konstrukcí ± 20 mm 

� odchylka mezi jednotlivými prvky v ploše max. 5 mm 

� tloušťka první ložné spáry min. 10 mm 

� převazba zdiva min. 95 mm, ideálně pro dodržení modulu 125 mm  

� dodržení výškového a půdorysného modulu 125 mm respektive 250 mm 

Kontroly budou prováděny dle přílohy 4 – Tabulka kontroly procesu zdění.   
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Za kvalitu a provedení prací, v jednotlivých etapách, dle technologického postupu, 

dodržování technického listu materiálu, norem, BOZP a používání vhodného nářadí 

zodpovídá mistr. Mistr je přímo odpovědný stavbyvedoucímu, který kontroluje kvalitu         

dle ČSN EN 1996-2 Eurokód 6:�Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, 

konstruování a provádění zdiva. Zhotovitel zděných konstrukcí musí být držitelem systému 

managementu kvality ČSN EN ISO 9001. 

10) BOZP 

Při provádění zdících prací horní stavby bude provedeno ochranné pásmo ve vzdálenosti 

1,5 m od vnějšího líce objektu. Prostory nad volnou plochou hlubší než 1,5 m se vymezí 

zábradlím výšky 1,1 m ve vzdálenosti 1,5 m od okraje objektu. Ochrana proti pádu                

se nevyžaduje při zdění obvodové konstrukce, je-li místo práce uvnitř objektu 0,6 m           

pod rovinou vyzdívaného zdiva. Během realizace prvních tří řad zdiva v nadzemních 

podlažích bude pracovník jištěn osobním úvazem. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci bude prováděna v  souladu se zákonem                  

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

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci              

na staveništích a nařízení vlády č. 378/2006 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů.  

Podle BOZP by neměl být žádný pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečí nebo 

utrpění úrazu. Každý pracovník je povinen používat osobní ochranné pracovní pomůcky 

poskytnuté zaměstnavatelem k zajištění jeho bezpečnosti při práci. Proškolení pracovníků      

se zapisuje do stavebního deníku kompetentní osobou.  

11) Ekologie   

Obalové a odpadové matriály budou tříděny dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech         

a zákona č. 477/2001 Sb. o obalech. Dále dle vyhlášky Ministerstva   životního   prostředí        

č.  381/2001  Sb.,  která  stanoví  Katalog  odpadů a Seznam nebezpečných odpadů.  

V průběhu technologické etapy zdění vzniknou tyto odpady: 

číslo  název kategorie
17 01 02 cihla - 

17 02 01 dřevo - 

17 09 01 směsný stavební demoliční odpad N 

20 03 01 směsný komunální odpad - 

N – nebezpečný 
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12) Přílohy

Příloha 1 – Spotřeby materiálů pro jednotlivá podlaží 

Příloha 2 – Organizace pracoviště při zdění 

Příloha 3 – Schéma vazby zdiva 

Příloha 4 – Sestavy překladů

Příloha 5 – Tabulka kontroly procesu zdění  

Příloha 6 – Seznam použitých norem, zákonů, vyhlášek a jiných podkladů

V Ostravě dne 30.11.2011                                                     Vypracoval: Bc. Jakub Štech 

                                                                                                       Podpis: 


