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1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby:  Bytový dům Tetínská 

Místo stavby:  ulice Tetínská, Praha 5 – Radlice 

Katastrální území: Radlice (okres Hlavní město Praha); 728641 

Investor:  Abbey s.r.o. 

   Terronská 727/7 

   160 00 Praha 6 

2. Popis objektu 

Jedná se o novostavbu bytového domu. Objekt má jedno podzemní podlaží a čtyři 

nadzemní podlaží. V suterénu se nachází garáže, sklepy a technické zázemí objektu. 

V nadzemních podlažích jsou navrženy byty. Pro komunikaci slouží dvě hlavní 

tříramenné schodiště a dva osobní výtahy. Objekt je zastřešen plochou střechou. 

Konstrukční systém objektu je železobetonový monolitický. Svislé nosné 

konstrukce objektu tvoří obvodové a vnitřní železobetonové stěny a sloupy. 

Vodorovné nosné konstrukce tvoří obousměrně pnuté železobetonové desky uložené 

na sloupy a stěny, které jsou dle potřeby doplněny trámy, průvlaky. 

Prostorová tuhost objektu je zajištěna přenosem vodorovných sil tuhými stropními 

deskami do svislých ztužujících prvků. Svislými ztužujícími prvky jsou stěnové 

konstrukce schodišťového prostoru, železobetonové ztužující stěny, které probíhající 

přes celou výšku objektu. Ztužující konstrukce dostatečně zajistí prostorovou tuhost 

objektu. Objekt je vzhledem k půdorysným rozměrům navržen jako jeden dilatační 

celek. 

2.1.  Mezibytové stěny 

Mezibytové stěny, které jsou nosné, jsou tvořeny železobetonovými nosnými 

stěnami tl. 250 mm. Mezibytové dělicí stěny jsou tvořeny zděnými svisle děrovanými 

cihlami POROTHERM 25 AKU P+D, které jsou určené pro omítané nosné zdivo tl. 

250 mm. Cihly mají díky své vyšší objemové hmotnosti a speciálnímu systému 

děrování výborné akustické a tepelně akumulační vlastnosti. Tyto cihly jsou velmi 

vhodné pro mezibytové příčky tloušťky 250 mm, neboť splňují požadavky ČSN na 

zvukovou izolaci a tepelné vlastnosti zdiva. V mezibytových stěnách nepovedou žádné 

technické instalace. 
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2.2.  Bytové příčky 

Příčky jsou vyzděné z příčkového zdiva Porotherm 11,5 P+D a 11,5 P+D AKU. 

Dveřní otvory budou osazeny systémovými překlady. Instalační a jiné předstěny a 

obezdívky van jsou navrženy z pórobetonového zdiva Ytong. Stěny mezi ložnicí a 

ostatními obytnými místnostmi téhož bytu budou s akustickým útlumem min. 42 dB 

(Porotherm 11,5 P+D AKU), rovněž stěny jader.  

Příčky navazující na železobetonové konstrukce, nebo konstrukce stávajícího 

zdiva, budou kotveny pomocí systémových ocelových kotev v každé druhé ložné 

spáře. Drážky v příčkách a předstěnách budou prováděny strojně drážkovačkou. 

Rozměry drážek jsou určeny dle potřeby jednotlivých instalací, dodavatel bude dbát 

na optimalizaci rozměru drážek a tras, tím bude zaručena maximální celistvost 

jednotlivých příček. 

 

3. Materiály použité na zdění 

Mezibytové stěny:  POROTHERM 25 AKU P+D 

Bytové příčky:   POROTHERM 8 P+D 

     POROTHERM 11,5 P+D 

     POROTHERM 11,5 AKU 

Překlady:    Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 87 cm 

Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 107 cm 

Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 110 cm 

Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 113,5 cm 

Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 115 cm 

Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm 

Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 150 cm 

Ploché kotvy z korozivzdorné oceli 

Malta POROTHERM profi 

 

4. Manipulace, doprava, skladování 

Materiál bude na stavbu dopraven nákladním automobilem. Keramické tvárnice 

jsou skladovány na paletách a z nákladního automobilu budou sundány pomocí 

věžového jeřábu. Malta je převážena v pytlích o hmotnosti 25 kg.  Za přepravu nákladu 
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a jeho doručení v neporušeném stavu zodpovídá dodavatel materiálu. Materiál 

převezme stavbyvedoucí. 

Materiál musí být skladován v souladu s předpisy a nařízením výrobce. Keramické 

tvárnice budou skladovány na rovné, zpevněné skladovací ploše. Zdící malta musí být 

chráněna před vlhkostí, proto bude skladována ve skladech.  

Manipulace s materiálem do nadzemních podlaží bude pomocí stavebního výtahu. 

V horizontálním směru bude materiál přesouván pomocí paletového vozíku, nebo 

kolečka.  

 

5. Převzetí materiálu 

Stavbyvedoucí, nebo jím pověřená osoba, která bude mít na starost převzetí 

keramických tvárnic, provede vizuální kontrolu. Tvárnice nesmí být poškozeny a 

materiál se musí shodovat s materiálem objednaným. Co do počtu kusů tak i typu 

tvárnic. Případné zjištěné neshody musí být řešeny okamžitě. Při zjištění vad materiálu 

se převezme jen ta část materiálu, která není poškozena. Dodavatel stavebního 

materiálu je povinen dodat certifikáty a osvědčení o shodě CE podle českých a 

evropských norem a bezpečnostní list. 

 

6. Pracovní podmínky 

6.1.  Připravenost pracoviště 

Před zahájením zdění mezibytových stěn a bytových příček musí být dokončeny 

navazující železobetonové konstrukce. Jak obvodové a vnitřní nosné železobetonové 

zdivo tak i stropní konstrukce nad budoucí zděnou stěnou. Stropní konstrukce nad 

budoucí příčkou musí být odbedněná a základová deska nebo stropní konstrukce pod 

příčkou musí být dostatečně únosná.  

Podlaží kde bude probíhat zdění, musí být řádně vyklizeno a vyčištěno od nečistot 

a prachu.  

Podkladní povrch pro zdění musí být vodorovný a bez nerovností, pokud tomu tak 

není, musí být povrch pro založení příčky vyrovnán maltou o pevnosti 2,5 MPa. 

Odchylka rovinnosti podkladu může být maximálně +- 5 mm/2 m.  

Před zahájením zdění musí být v místě připraveno dostatečné množství zdícího 

materiálu a připraveny všechny pracovní nářadí.  
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6.2.  Kvalifikace a počet zaměstnanců 

Zednické práce provádí četa o 4 zednících. Vedoucí čety, který je vyučený zedník 

a má 3 roky praxe zakládá zdivo a hlídá dodržování technologických a bezpečnostních 

předpisů. Dále četa obsahuje dva zedníky, kteří mohou provádět samotné zdění a 

jednoho pomocného dělníka, který pracoviště zásobuje materiálem a provádí úklid 

pracoviště. Před zahájením prací je nutné, aby všichni pracovníci byli prokazatelně 

seznámeni s pracovním postupem. Zodpovědnost za seznámení pracovníků 

s pracovním postupem má mistr. 

 

6.3.  Podmínky pro práci 

Ideální teplotní podmínky pro zdění z keramických tvárnic POROTHERM je + 5 

°C až 25 °C. Při teplotách nižších než + 5 °C se zdění nedoporučuje, pokud zdění 

prováděné bude, místo zdění musí být vytopeno nad + 5 °C a musí být použity malty 

pro zdění v zimě.  Při teplotách nad + 10 °C se tvárnice před zděním vlhčí vodou. 

V létě, při teplotách nad + 25 °C je vhodné zdění posunout do brzkých ranních, nebo 

večerních hodin kdy teplota není tak vysoká.  

 

6.4.  Stroje a pracovní pomůcky 

Během zdění budou využívány tyto pracovní pomůcky: 

• Smeták 

• Lopata 

• Řezačka 

• Míchačka 

• Zednická lžíce 

• Fanka 

• Ocelové hladítko 

• Vodováha 

• Kbelík 

• Nivelační přístroj 

• Metr 

• Gumové kladívko 

• Provázek 
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Zedníci budou vybaveni osobními ochrannými pomůckami: 

• Ochranná přilba 

• Pracovní obuv s pevnou špičkou 

• Rukavice 

• Reflexní vesta 

• Dlouhé kalhoty 

Prostředky pro svislou a vodorovnou přepravu 

• Věžový jeřáb 

• Stavební výtah 

• Paletový vozík 

• Kolečko 

 

7. Technologický postup 

Pracoviště musí být vyklizeno a vyčištěno. Před zahájením zdění je potřeba 

zaměřit polohu stěny. Polohu příčky vyznačíme dle projektu na nosné železobetonové 

stěně. První řada cihel se založí na těžký asfaltový pás tloušťky minimálně 3 mm, 

vodorovnosti bude dosaženo pomocí maltového lože pod první řadou tvárnic. Maltové 

lože bude stejné šířky jako keramické tvárnice. Směr zdění je podél natažené šňůry, 

vedené od krajů příčky. Pokud se ve stěně vyskytuje dveřní otvor, začíná se zdít od 

něj. Pokud je stěna bez dveří, začátek zdění je na kraji stěny.  

Při zdění z keramických tvárnic se dodržuje vazba zdiva, v místě styku dvou 

zděných stěn se tvárnice vzájemně převazují. Styčné spáry bez spoje P + D se 

promaltují. 

V ložných spárách musí být dostatečné množství malty, ideálně o tloušťce 

spáry 12 mm, minimálně 10 mm.  

Napojení vnitřní zděné stěny na obvodové a nosné železobetonové stěny je 

pomocí pravoúhlých, plochých nerezových kotev. Kotvy se osazují do každé druhé 

ložné spáry stěny. Kotva se vmáčkne do malty v ložné spáře a druhý svislý konec se 

pomocí vrutů a hmoždinek přikotví k železobetonové stěně.  

Zdění bude probíhat ve třech výškových úrovních pro stěny s dveřními otvory 

a ve dvou výškových úrovních pro stěny bez dveřních otvorů. První úroveň bude do 

výšky 1,5 m. Bude postaveno lešení pro zdění druhé výškové úrovně, která je do horní 

hrany dveřního otvor, poté bude osazen plochý překlad a dozděna třetí výšková úroveň 
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ke stropu. U stěn bez dveřních otvorů se bude první úroveň zdít do výšky 1,5 m a druhá 

úroveň rovnou až ke stropu. Mezi záběry bude minimálně 10 hodin dlouhá 

technologická přestávka. 

Z boku překladů jsou do tvarovek vyraženy šipky s nápisy TOP určující polohu 

překladů ve zdivu, po zabudování překladu do zdiva musí šipky směřovat vzhůru. 

Překlady se ukládají na výškově vyrovnané zdivo do 10 mm tlustého lože z cementové 

malty. Délka uložení překladu na zdivu musí být na každém konci minimálně 120 mm. 

Aby nedocházelo k nadměrnému prohnutí nebo zlomení překladů při provádění 

stěnové konstrukce nad překladem, je nutné před započetím těchto prací všechny 

překlady podepřít provizorními podporami ze dřevěných sloupků. Vzdálenost mezi 

podporami během zdění stěny nad překladem může být maximálně 1,0 m. U zdění 

stěny nad překladem musí být ložné i styčné spáry promaltovány a to i cihel, u kterých 

se běžně svislá styčná spára nepromaltovává. 

Do vzniklé spáry mezi stropem a korunou příčky může být vložena 

polyuretanová pěna o maximální tloušťce 20 mm.  

Ve stěnách je zakázáno provádět drážky pro rozvody technických instalací, 

instalace budou vedeny v ochranných předstěnách z pórobetonových tvárnic. 

 

 

7.1.  Pracnost 

Stěny z keramických tvárnic se budou zdít 24 dní. Viz rozborový list, 

technologický normál, časoprostorový graf a harmonogram. 
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7.2.  Postupový diagram 
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Kontrola připravenosti pracoviště – rovinnost a čistota podkladu, správnost 
vytyčení 

 

Kontrola založení první řady cihel – kontrola tloušťky zakládací malty  

 

Kontrola provedení 1. výškové úrovně – po položení každé řady tvárnic se 
provede kontrola rovinnosti a svislosti pomocí vodováhy, vazba zdiva 

 

Kontrola provedení pomocného lešení – kompletnost lešení 

 

Kontrola provedení 2. výškové úrovně - po položení každé řady tvárnic se 
provede kontrola rovinnosti a svislosti pomocí vodováhy, vazba zdiva 

 

Kontrola osazení překladů – správné osazení překladu, délka uložení 120 mm 

 

Kontrola napojení příčky na strop – zda je spára vyplněna PUR pěnou, nad 
překlady promaltovat i styčné spáry 

 

8. Kontrola provedených prací 

Mezioperační kontroly probíhají v celém průběhu zdění. Provádí je vedoucí 

pracovní čety a mistr. Kontroluje se zejména: 

• Půdorysná poloha založení zdiva 

• Kvalita maltové směsi 

• Vazba zdiva 

• Svislost a vodorovnost zdiva 

 

Výstupní kontrola bude provedena po dozdění jednotlivé zdi. U výstupní 

kontroly bude přítomen stavbyvedoucí. Kontroluje se zejména: 

• Tloušťka vyplnění ložných spár 

• Rovinnost stěny pomocí 2 m latě 

 

K1
1 

K2
1 

K3
1 

K4
1 

K5
1 

K6
1 

K7
1 
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8.1.  Závazné kvalitativní parametry 

Kontrolované hodnoty dle platných ČSN: 

• Místní rovinnost povrchu +-5 mm/2 m 

• Svislost v jednom podlaží +- 20 mm 

• Vzdálenost svislých protilehlých konstrukcí bez povrchové úpravy +- 20 

mm pro L ≤ 4 m; L= vzdálenost protilehlých konstrukcí 

 

9. BOZP 

9.1.  Základní ustanovení 

Před zahájením prací musí být všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně 

seznámeni s tímto technologickým postupem. Na počátku prací proběhne 

bezpečnostní školení všech pracovníků, kteří se budou podílet na zednických pracích. 

Všechny práce budou prováděné v souladu s platnými normami a vyhláškou 

Bezpečnost práce 591/2006 Sb. (požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništi) a to jak z technického hlediska, tak z hlediska pracovní bezpečnosti. 

Práce mohou provádět jen osoby řádně odborně zaškolené. Pádové hrany musí být  

oploceny a zajištěny proti pádu. 

Na staveništi a pracovišti je nutné dodržet bezpečnost a ochranu zdraví. Jde 

zejména o zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 

362/2005 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb., nařízení vlády č. 21/2003 Sb., zákon č. 

183/ 2006 Sb., zákon č. 262/2006 Sb. 

Pracovníci jsou seznámeni s provozem a používáním strojů a nářadí 

potřebných k dané práci na pracovišti. 

Pracovníci jsou povinni používat osobní ochranné pomůcky: 

• Ochranná přilba 

• Pracovní obuv s pevnou špičkou 

• Pracovní rukavice 

• Reflexní vesta 

• Dlouhé kalhoty 

 

 

 

 



12 
 

9.2.  Plán rizik BOZP 

Riziko Zdroj Opatření 

Z
áv

až
n

os
t 

P
ra

vd
ěp

od
ob

n
os

t Míra rizika 

Pád materiálů a 

předmětů z výšky 
Zdění z lešení 

OOPP- přilba, pracovní obuv 

okopová deska na lešení 
4 3 Vysoké riziko 

Pád pracovníka z 

výšky 
Práce na lešení 

Používání lešení s kolektivní 

ochranou proti pádu 
5 2 Střední riziko 

Poranění očí Práce s maltou OOPP- ochranné brýle 2 2 Střední riziko 

Ohrožení 

rotujícími částmi 

stroje 

Práce s 

míchačkou 

Dodržení návodu k obsluze, 

používání nástroje pouze 

kvalifikovanou osobou 

1 3 Nízké riziko 

Zakopnutí o 

materiál 

Neuklizené 

pracoviště 

OOPP- pracovní obuv, 

udržovat pořádek na pracovišti 
2 2  Střední riziko 

Přiskřípnutí ruky 

při manipulaci s 

materiálem 

Manipulace s 

materiálem 
OOPP- rukavice 1 4 Nízké riziko 

Poranění kůže a 

očí 

Manipulace 

s PUR pěnou 

OOPP- rukavice, ochranné 

brýle 
3 2 Střední riziko 

Propadnutí 

otvorem 

Technologická 

šachta 

Kolektivní ochrana- únosné 

zábradlí 
5 2 Střední riziko 

Pád zavěšeného 

břemene na jeřábu 

Skládání zdícího 

materiálu 

Uvazování břemene pouze 

proškolenou osobou 
5 2 Střední riziko 

Úraz elektrickým 

proudem 

Elektrické 

nářadí – 

míchačka 

Revize míchačky 4 2 Střední riziko 

Úpal, úžeh Počasí OOPP- přikrývka hlavy 

Pitný režim 

3 1 Nízké riziko 
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áv

až
n

os
t 

5 5 10 15 20 25 
 

 
4 4 8 12 16 20 

 

 
3 3 6 9 12 15 

 

 
2 2 4 6 8 10 

 

 
1 1 2 3 4 5 

 

   
1 2 3 4 5 

 

  Pravděpodobnost   
         

         

    Nízké riziko     

    Střední riziko     

    Vysoké riziko     
 

 

10.  Vliv na životní prostředí 

Zednické práce budou mít minimální negativní dopad na životní prostředí. Během 

realizace příček nebudou překročeny limity hluku a prašnost je taktéž minimální. 

Prostor stavby bude pravidelně čištěn. Budou vznikat pouze odpady typické pro zdění. 

Zdrojem odpadů budou obaly od keramických tvárnic, pytle od malty a odpady 

z těchto stavebních materiálů. 

V průběhu zdění musí zhotovitel dodržovat ustanovení uvedených zákonů a 

zákonných opatření: 

• Zákon č.185/2001, o odpadech ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška MŽP 381/2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších 

předpisů 

• Vyhláška MŽP 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady ve znění 

pozdějších předpisů 
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Předpokládané skupiny odpadů: 

Popis odpadu Číslo Způsob využití a odstranění odpadu 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 Sběrny odpadu, recyklace 

Plastové obaly 15 01 02 Sběrny odpadu, recyklace 

Dřevo 17 02 01 
Skládka odpadu, odstranění odpadu 
spálením 

Směsný stavební odpad 17 09 04 
Odvoz do recyklačních dvorů nebo na 
skládku odpadu, recyklace, skládkování 

Cihly 17 01 02 Sběrny odpadu, recyklace 

Plasty 17 02 03 Sběrny odpadu, recyklace 

Odpady na bázi cementu 10 13 11 Sběrny odpadu, recyklace 

 

10.1. Environmentální plán 

Činnost Environmentální 
aspekt 

Dopad na Opatření 

Příčky Prašnost Ovzduší, člověka 
OOPP, protiprašná 
opatření 

Příčky 
Odpad (cihly, 
dřevo, plast. obaly) 

Životní prostředí Třídění 

Provoz vozidel Hluk 
Životní prostředí, 
člověka 

Dobrý technický 
stav vozidla 

Provoz vozidel Únik paliv, olejů 
Podzemní vodu, 
půdu 

Dobrý technický 
stav vozidla 

Provoz vozidel Výfukové plyny Ovzduší 
Dobrý technický 
stav vozidla 

Provoz vozidel Prašnost Ovzduší 
Dobrý technický 
stav vozidla 

Mytí pracovního 
nářadí 

Znečištěná voda 
Podzemní vodu, 
půdu 

Nevylévat 
znečištěnou vodu 
na zem 
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11.  Související technické normy 

• ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná 

pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 

• ČSN EN 1996-2 Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba 

materiálů, konstruování a provádění zdiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


