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TECHNOLOGICKÝ P EDPIS PROVÁD NÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 

OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU 

ešitel:   Martina Bialková 

    VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební 

Odborný konzultant: Ing. Pavel Vl ek, PhD. 

    VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební 

Anotace: 

    P edm tem bakalá ské práce je výb r nejvhodn jšího zp sobu realizace stropních 

konstrukcí objektu bytového domu. Výb r se provede na základ  porovnání asové a  

ekonomické náro nosti dvou variant. První varianta se zabývá stropní konstrukcí ze systému 

Ytong – bílý strop z prefabrikovaných železobetonových nosník  a vložek a druhá varianta 

železobetonovou monolitickou stropní konstrukcí. Ob  varianty zahrnují asový plán i 

položkový rozpo et s výkazem vým r daného procesu. Pro vybrané ešení bude zpracován 

technologický p edpis provád ní stropní konstrukce. Sou ástí této práce je projektová 

dokumentace objektu, projekt organizace výstavby, návrh stavebních stroj  pro realizaci 

stropní konstrukce, tepeln  technické posouzení konstrukcí budovy, asový plán výstavby a 

položkový rozpo et stavby.  

Annotation: 

    Subject of this thesis is to select the most appropriate method of implementation of ceiling 

structures building apartment building. The selection is made by comparing the temporal, 

economic and mechanical performance of the two variants. The first option deals with the 

ceiling structure of the system Ytong - white ceiling beams and prefabricated reinforced 

concrete elements and the second option reinforced concrete ceiling structures. Both versions 

include a schedule and budget, with itemized statement of the assessment process. The chosen 

solution is developed technological regulation implementing the ceiling. Part of this work is 

the building project documentation, project construction organization, design of construction 

machinery for the implementation of the ceiling structure, thermal technical assessment of 

building structures, construction schedule and itemized project budget. 
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1.Úvod

1.1 ešená problematika 

    P edm tem bakalá ské práce je výb r nejoptimáln jšího zp sobu realizace stropních 

konstrukcí objektu bytového domu. Výb r se provede na základ  porovnání asové a 

ekonomické dvou variant. První varianta se zabývá stropní konstrukcí ze systému Ytong – 

bílý strop z prefabrikovaných železobetonových nosník  a vložek a druhá varianta 

železobetonovou monolitickou trámovou stropní konstrukcí. Ob  varianty zahrnují asový 

plán i položkový rozpo et s výkazem vým r daného procesu. Provede se porovnání všech 

údaj , jak z položkového rozpo tu, tak s asového plánu s p ihlédnutím i k ostatním 

d ležitým faktor m jako je pracnost provád ní, mechanická náro nost provád ní nebo 

hmotnost stropní konstrukce. Pro vybrané ešení bude zpracován technologický p edpis 

provád ní stropní konstrukce. Sou ástí této práce je projektová dokumentace objektu, projekt 

organizace výstavby, návrh stavebních stroj  pro realizaci stropní konstrukce, tepeln

technické posouzení konstrukcí budovy, asový plán výstavby a položkový rozpo et stavby.  

1.1 Základní charakteristika objektu 

    Jedná se o novostavbu bytového domu umíst ného v severní ásti m sta Nový Bohumín. 

Navrhovaná stavba bude sloužit k bydlení osob. Objekt je celoplošn  podsklepený, má t i 

nadzemní podlaží. V tomto objektu bude celkem k dispozici šest bytových jednotek. 

V suterénu objektu se nachází šest sklepních kójí, dv  technické místnosti, dv  sušárny a 

prostor pro uskladn ní kol a ko árk . Zast ešení objektu je s plochou st echou s odvodn ním 

dovnit  dispozice. 

    Objekt je založen na monolitických základových pásech z prostého betonu C16/20. Tyto 

základové pásy jsou u vnit ních i vn jších st n suterénu rozší eny o 150 mm na každou 

stranu. Jsou realizovány do p edem p ipravených rýh v hloubce – 3 750 mm. Výška pásu pod 

obvodovými a vnit ními st nami je shodn  600 mm. Podkladový beton je navržen z prostého 

betonu C16/20 tlouš ky 100 mm. Jako izolace proti zemní vlhkosti budou použity 

modifikované pásy DEKTRADE-GLASTEK 40 speciál mineral tl.4 mm, která se použije na 

vodorovné a svislé izolace.  

1 
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Celé suterénní zdivo bude zatepleno pomocí desek XPS tl. 100 mm. Po celém obvodu stavby 

bude ve št rkovém loži uloženo drenážní potrubí Osma dref drenážní flexi trubka DN100  ve 

sklonu 0,5° a 250 mm nad úrovní stavební jámy, která je v hloubce -3 250 mm. 

    Svislé nosné konstrukce budou  provedeny z tvárnic Ytong. Obvodová nosná konstrukce 

bude v suterénu tvo ena z železobetonové monolitické st ny se zateplením deskami XPS 

tl.100mm. V prvním nadzemním podlaží bude použit materiál z tvárnice Ytong P6-650. 

V druhém a t etím nadzemním podlaží bude použit materiál z tvárnice Ytong P4-500. Celý 

objekt bude zateplen tepeln  izola ními deskami Ytong Multipor tl. 100 mm. Vnit ní nosné 

st ny jsou navrženy z tvárnic Ytong P6-650. P í ky v bytech budou provedeny z p esných 

p í kovek Ytong P2-500. Tvárnice systému Ytong jsou založeny na systému hladké tvárnice  

a jsou vyzdívány na maltu Ytong – tenkovrstvou zdící maltu pro p esné zd ní. Celá 

konstrukce bude ztužena železobetonovým v ncem. Nadokenní a nadedve ní p eklady budou 

osazeny p eklady Ytong. Schodišt  je v celém objektu navrženo jako dvouramenné, zalomené 

s mezipodestou, tvo eno ŽB monolitickou konstrukcí s dodate n  nadbetonovanými 

schodiš ovými stupni. Mezipodesta bude vynesena za pomocí ŽB desky vetknuté do svislé 

nosné konstrukce. Konstruk ní výška jednotlivých podlaží je 3 000 mm krom  prvního 

podzemního podlaží, kde je konstruk ní výška 2 950 mm. 

1.2 ešená stropní konstrukce  

    P edm tem této bakalá ské práce je realizace dvou variant stropních konstrukcí bytového 

domu. Ob  varianty stropní konstrukce budou uloženy na stejné svislé nosné konstrukci 

tvo enou systémem Ytong. V prvním p ípad  se bude jednat o prefa-monolitický strop 

z železobetonových nosník  a vložek také ze systému Ytong na který se provede 

nadbetonávka tl. 50 mm do které se uloží sp ahující výztuž. V druhém p ípad  se jedná o 

železobetonový monolitický trámový strop. P edm tem práce není návrh a statické posouzení 

výztuže stropních konstrukcí, avšak z d vodu ekonomického a asového porovnání t chto 

dvou variant bude orienta n  uvažováno s nosnou výztuží, která se zapo ítá do položkového 

rozpo tu stavby. 

2 
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2.Projektová dokumentace

2.1 A. Pr vodní zpráva [17]   

a) identifika ní údaje,

b) údaje o dosavadním využití a zastav nosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkových vztazích,

c) údaje o provedených pr zkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu,

d) informace o spln ní požadavk  dot ených orgán ,

e) informace o dodržení obecných požadavk  na výstavbu,

f) údaje o spln ní podmínek regula ního plánu, územního rozhodnutí, pop ípad

územn plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,

g) v cné a asové vazby stavby na související a podmi ující stavby a jiná opat ení v 

dot eném území, 

h) p edpokládaná lh ta výstavby v etn  popisu postupu výstavby, 

i) statistické údaje o orienta ní hodnot  stavby [17]  . 

3 
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a)  Identifika ní údaje [17]   

Identifika ní údaje stavby 

Název akce:   Stavba bytového domu 

Druh stavby:  Novostavba trvalého charakteru 

Místo:  Nový Bohumín, dlouhá, parcela .1463/3 

Okres:    Karviná 

Identifika ní údaje investora  

Název:    Bohumín - stavební spol. s r.o. 

Sídlo:    s.Armády 501, Bohumín-Starý Bohumín 735 82  

I O:    64798231 

DI :    CZ65218903 

Tel.:    596 120 478 

Fax:    596 341 699 

E-mail:   Bohumin.stavebni@seznam.cz 

Kontaktní osoba:  Ing. Jan Bartusek (jednatel) 

zapsaná v OR u Krajského soudu v Karviné , oddíl C, vložka 62957

Identifika ní údaje projektanta: 

Název:    Projecting a.s. 

Sídlo:    Jižní 785, Bohumín – Sk e o  735 85 

I O:    74265500 

DI :    CZ75502166 

Tel.:    596 132 477 

Fax:    596 132 478 

E-mail:   Projecting.a.s.@seznam.cz 

Kontaktní osoba:  Ing. Martin Svobodný (jednatel) 

zapsaná v OR u Krajského soudu v Karviné , oddíl C, vložka 68907 

4 
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Identifika ní údaje dodavatele stavby

    Stavba bude provád na dodavatelským zp sobem. Dodavatel bude vybrán na základ

výb rového ízení, které si provede investor v pr b hu p edb žných ízení. 

Základní charakteristika stavby a její ú el 

    Navrhovaná stavba bude sloužit k bydlení osob. Je to t í - podlažní bytový d m celoplošn

podsklepený. Jedná se o objekt s plochou st echou, který bude odvodn n dovnit  dispozice. 

V každém podlaží se budou nacházet dva byty. V suterénu budou umíst ny ke každému bytu 

sklepní kóje. Na stejné parcele se plánuje vybudování parkovišt  ur ené pro nájemníky byt .  

b) Údaje o dosavadním využití a zastav nosti území, o stavebním pozemku 

a o majetkových vztazích [17]  

    Dot ený pozemek je doposud nevyužívaný a z hlediska p edb žných pr zkum  je vhodný 

ke stavb . Nachází se v severní ásti m sta Nový Bohumín v katastru m stské ásti Nový 

Bohumín na parcele . 1463/3. Tato stavební parcela je ve vlastnictví bohumínské stavební 

spole nosti s r.o., která je zárove  investorem stavby.  

c) Údaje o provedených pr zkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu [17]   

    Na pozemku byl proveden inženýrsko-geologický a hydro-geologický pr zkum. 

Z výsledk  pr zkum  bylo stanoveno, že na stavební parcele je podloží tvo eno p evážn

hlinitými písky a pís itými št rky o mocnosti 3,5m. Jedná se tedy o jednoduché geologické a 

základové pom ry a v projektu je možno uvažovat s plošným zakládáním stavby.  

P edm tem pr zkum  bylo i zjišt ní hloubky podzemní vody. K tomuto ú elu byly použity 

vrtané sondy. Hloubka podzemní vody je stanovena na cca 6,3-7,0 m pod terénem a 

z hlediska chemického vytvá í slab  agresivní prost edí pro betonové konstrukce. V návrhu se 

neuvažuje s žádnými zvláštními opat eními, jelikož hladina podzemní vody nebude zasahovat 

do úrovn  spodní stavby a nehrozí tedy riziko vzniku negativních vliv  podzemní vody na 

základové konstrukce objektu bytového domu. 

5 
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    Na splaškovou kanalizaci bude objekt napojen samostatnou kanaliza ní p ípojkou na 

ve ejnou kanaliza ní sí , která probíhá v ulici Dlouhá, tato ulice ohrani uje stavební parcelu 

z jižní strany objektu. Voda se napojí samostatnou vodovodní p ípojkou na hlavní ve ejný 

vodovodní ád, vedený v ulici Dlouhá. Plyn bude napojen samostatnou p ípojkou na nov

budovaný STL plynovod, stejn  tak i Elektro, které je vedeno spole n  s ostatními 

technickými sít mi v ulici Dlouhá. Vytáp ní objektu bude zajišt no dálkovým rozvodem. 

    

    Komunika n  bude tento objekt napojen na stávající hlavní silnici v ulici Dlouhá, která 

ohrani uje objekt z jižní strany. Objekt bude mít své vlastní parkovišt , které bude napojeno 

z jižní strany na ulici Dlouhá a ze severní strany na ulici Studentská. 

d) Informace o spln ní požadavk  dot ených orgán [17]  

    Veškeré podmínky dot ených orgán  a správc  sítí jsou pln  respektovány a byly 

zapracovány do projektu pro stavební povolení. (Viz. D. Dokladová ást) 

e) Informace o dodržení obecných požadavk  na výstavbu [17]  

    Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s p edpisy dle platných zákon  a 

norem SN. Budou spln ny požadavky dané vyhláškou .502/2006 vydané ministerstvem pro 

místní rozvoj R o obecných technických požadavcích na výstavbu [10]. 

f) Údaje o spln ní podmínek regula ního plánu, územního rozhodnutí, pop ípad

územn  plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona [17]

    Projektová dokumentace byla zpracována na základ  vydaného územního rozhodnutí, které 

bylo vydáno p íslušným stavebním ú adem m sta Nový Bohumín okres Karviná dle zákona  

. 183/2006 Sb . o územním plánování a stavebním ádu [11]. Stavební ú ad schválil navržený 

zám r a stanovil své vlastní podmínky pro p ípravu stavby. 

6 



15 

g) V cné a asové vazby stavby na související a podmi ující stavby a jiná opat ení v 

dot eném území [17]   

    Celý pr b h stavby bude postupovat v souladu se zpracovaným asovým harmonogramem, 

který se b hem stavby bude dále upravovat a aktualizovat dle skute ných provedených prací. 

Dle zpracovaného p edb žného návrhu nejsou známy žádné okolní stavby, které by jakkoli 

v cn  i asov  souvisely s navrhovanou stavbou. Neuvažuje se tedy s žádnými opat eními. 

h) P edpokládaná lh ta výstavby v etn  popisu postupu výstavby [17]   

    Za átkem výstavby dle požadavk  investora je po átek roku 2014. Dle p edb žného návrhu 

je p edpokládaná doba výstavby cca 8 m síc . 

     

    Stavba bude rozd lena do následujících etap: 

1. etapa Zemní práce 

2. etapa Výstavba hrubé stavby, p ípojek 

3. etapa Stavby parkovišt , dokon ovací práce a zpevn né plochy 

4. etapa Kone né zemní práce a ozelen ní 

i) Statistické údaje o orienta ní hodnot  stavby [17]   

    Zastav ná plocha celkem: 225,87 m2 

    Celková plocha pozemku: 3 155,00 m2 

    Po et podlaží:   3 

    Po et bytových jednotek:   6 

    Plocha parkovišt :  220,0 m2  

    Plocha p íjezdových tras:  108,5 m2 

    P ibližná cena stavby:  13 219 673,0 K  v etn  DPH 
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2.2 B. Souhrnná technická zpráva [17]  

1. urbanistické, architektonické a stavebn  technické ešení, 

2. mechanická odolnost a stabilita, 

3. požární bezpe nost, 

4. hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí, 

5. bezpe nost p i užívání, 

6. ochrana proti hluku, 

7. úspora energie a ochrana tepla, 

8. ešení p ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 

9. ochrana stavby p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí, 

10. ochrana obyvatelstva, 

11. inženýrské stavby (objekty) [17].
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1. Urbanistické, architektonické a stavebn  technické ešení [17]  

a) Zhodnocení staveništ [17]  

    Novostavba bytového domu bude realizována na parcele .1463/3 v Novém Bohumín , 

která je v sou asné dob  nevyužívaná a je bez zástavby. Z p ípojek budou zcela nov

vybudovány p ípojky vody, plynu, kanalizace a elekt iny. Vytáp ní objektu bude zajišt no 

dálkovým rozvodem. Vjezd na pozemek je z ulice Dlouhá (asfaltová komunikace ší e 

8m). Pozemek je zcela zatravn n a v p edb žném návrhu se neuvažuje s kácením strom  a 

k ovin. 

b) Urbanistické a architektonické ešení stavby [17]  

Jedná se o novostavbu t ípodlažního bytového domu s jedním podzemním podlažím, 

který bude z jižní strany p ístupný z ulice Dlouhá. Jižní fasádu domu lení balkóny, které 

jsou sm ovány na osv tlenou stranu sm rem ke komunikaci. Severní fasáda je 

jednoduchá bez balkón . Na východní a západní stran  jsou osazena pouze menší okna 

koupelen a wc. Okna jsou umíst ny ve všech prostorách bytového domu, takže je zde 

zajišt no p irozené osv tlení i v trání. Objekt svým architektonickým ztvárn ním 

nenarušuje okolní zástavbu a zcela zapadá do krajiny. 

c) Technické ešení, vn jší plochy [17]  

Na vyzd ní domu budou použity pórobetonové tvárnice Ytong,  na nosné zdivo 

obvodové tl. 250 mm, vnit ní nosné tl. 250 mm, p í ky tl. 150 mm. U této stavby bude 

použit kontaktní zateplovací systém doporu ený dodavatelem p i ešení bytových dom . 

Budou použity zateplovací desky Ytong-multipor tl. 100 mm. Dále bude využito bílých 

strop  a p eklad  vše od systému Ytong, krom  dvouramenného schodišt , které bude 

realizováno jako monolitické železobetonové s nadbetonovanými schodiš ovými stupni. 

Nášlapné vrstvy budou vytvo eny bu  plovoucí podlahou, kobercem nebo keramickou 

dlažbou. Bytový d m bude zast ešen jednopláš ovou plochou st echou s odvodn ním 

dovnit  dispozice dv mi odpadními PVC trubkami. Vn jší plochy budou zarovnány, 

zatravn ny a také zde budou nasazeny navrhované stromy. B hem hrubých terénních 

úprav se provede spád od hlavního vstupu do objektu do výšky upraveného terénu.  
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Jako nášlapná vrstva pro p ístupovou komunikaci bude proveden chodník ze zámkové 

hladké dlažby. 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu [17]   

    Komunika n  bude tento objekt p ipojen ke stávající hlavní silnici, která ohrani uje 

objekt z jižní strany, takže není nutné žádné další komunika ní p ipojení k objektu. 

P ipojovací trasy zde budou z ízeny pouze jako p íjezd na parkovišt  objektu. P íjezd 

bude možný ze dvou stran a to z jižní strany z ulice Dlouhá a ze severní strany z ulice 

Studentská. Napojení stavby na technickou infrastrukturu bude zajišt no pomoci nov

vybudovaných p ípojek kanalizace, plynovodu a vodovodu napojených na hlavní ve ejné 

ády vedené v ulici Dlouhá.  

e) ešení dopravní a technické infrastruktury v etn ešení dopravy v klidu [17]  

V návrhu je pln  respektován požadavek na parkovací stání a proto bude na stejné 

parcele z ízeno parkovišt  ur ené pro nájemníky byt . P íjezd na parkovišt  bude zajišt n 

z jižní strany z ulice Dlouhá a ze severní strany z ulice Studentská. Celková kapacita 

parkovacích míst bude dvanáct z toho dv  místa budou ur ené pro hendikepované osoby. 

f) Vliv stavby na životní prost edí a ešení a ešení jeho ochrany [17]  

P ed zahájením první etapy realizace bytového domu se provede na staveništi ochrana 

všech ponechaných strom  a k ovin. Veškerá mechaniza ní prost edky, které mohou být 

zdrojem hluku, budou na staveništi využívány jen nutnou dobu a p ed výjezdem na 

ve ejnou komunikaci budou o išt ny od všech ne istot. Hlavní dodavatel stavby bude 

dohlížet na dodržování všech p edpis  souvisejících s omezením hluku, udržováním 

istoty ve ejných komunikací i omezením prašnosti. Bude se dbát i o zamezení možného 

úniku ropných produkt  do p dy. Všechny odpady vzniklé b hem realizace se budou t ídit 

dle druhu a následn  recyklovat a odvážet na ur ené skládky. O všechny odpady se stará 

op t hlavní dodavatel stavby dle zákona .185/2001 Sb. o odpadech [12].  B hem 

výstavby se nep edpokládá vznik negativních vliv  na životní prost edí a nejsou tedy 

navrženy žádné zvláštní požadavky na ochranu životního prost edí. B hem celé výstavby 

se bude dodržovat no ní klid v hodinách od 20:00-7:00. 

10 
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g) ešení bezbariérového užívání [17]  

Vstup do objektu je v mírném sklonu, který bude vytvo en b hem hrubých terénních 

úprav vn jších ploch v páté etap  realizace objektu, nebudou se zde nacházet žádné 

schodiš ové stupn . Objekt je t ípodlažní a není vybaven výtahem. Objekt není ur ený pro 

speciální bydlení osob s omezenou schopností pohybu a orientace a proto není vybaven 

bezbariérovými byty. 

h) Provedené pr zkumy a m ení [17]  

    P ed realizací objektu byl proveden inženýrsko-geologický a hydro-geologický 

pr zkum staveništ . Podloží na této parcele je tvo eno hlinitými písky a pís itými št rky o 

mocnosti 3,5 m. Hloubka podzemní vody byla stanovena na cca 6,3-7,0 m pod terénem. 

Na daném území nebylo zjišt no negativní p sobení radonu, takže nejsou navrženy žádné 

zvláštní opat ení. 

i) Údaje o podkladech pro vyty ení stavby [17]  

    Jako podklad pro vyty ení stavby byl použit snímek z katastrální mapy katastrálního 

ú adu Bohumín, ásti obce Nový Bohumín dále výpisy z katastru nemovitostí a 

geometrický plán lokality, který byl zpracován firmou Earth GK spol. s r.o. se sídlem ve 

Starém Bohumín . P ed zahájením realizace stavby bude zpracován vyty ovací výkres 

ur enou geodetickou firmou a podle n ho se vyty í objekt bytového domu na dané 

parcele. 

j) len ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory [17]  

    SO 01 – Stavba bytového domu 

    SO 02 – Z ízení p ípojek 

    SO 03 – Z ízení parkovišt

    SO 04 – Sadové úpravy 

11 
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k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p ed negativními 

ú inky provád ní stavby a po jejím dokon ení [17]  

    Vzhledem k charakteru stavby se nep edpokládá jakýkoliv negativní vliv na životní 

prost edí, okolní pozemky a stavby nejsou tedy navrženy žádné zvláštní požadavky na 

ochranu okolí. 

l) Zp sob zajišt ní ochrany zdraví a bezpe nosti pracovník [17]  

    Hlavní dodavatel stavby bude dohlížet na to, aby v pr b hu celé výstavby byla 

dodržena bezpe nost práce p i provád ní staveb. Všichni pracovníci na stavb  budou mít 

pot ebnou kvalifikaci pro práci, kterou vykonávají, budou proškolení a pou eni o 

bezpe nosti práce na staveništi, také budou seznámeni s hygienickými a požárními 

p edpisy. 

Budou dodržovány základní legislativní p edpisy upravující bezpe nost a ochranu zdraví 

p i práci a to zejména: 

Zákon . 262/2006 Sb. [13] 

Zákon . 309/2006 Sb. [14] 

Na ízení vlády . 362/2005 Sb. [15] 

Na ízení vlády . 591/2006 Sb. [16] 

2. Mechanická odolnost a stabilita [17]  

    Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni p sobící v pr b hu výstavby a užívání nem lo za 

následek:  

Z ícení stavby nebo její ásti,  

v tší stupe  nep ípustného p etvo ení,  

poškození jiných ástí stavby nebo technických za ízení anebo instalovaného vybavení v 

d sledku v tšího p etvo ení nosné konstrukce,  

poškození v p ípad , kdy je rozsah neúm rný p vodní p í in  [17]. 
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3. Požární bezpe nost [17]  

    B hem návrhu byly pln  respektovány požadavky na požární bezpe nost dle platných 

p edpis  a norem tak, aby byly spln ny následující požadavky a to: 

Zachování nosnosti a stability konstrukce po ur itou dobu, 

omezení rozvoje a ší ení ohn  a kou e ve stavb , 

omezení ší ení požáru na sousední stavbu, 

umožn ní evakuace osob a zví at, 

umožn ní bezpe ného zásahu jednotek požární ochrany, dle vyhlášky .499/2006 Sb. [17]. 

ešení bylo zpracováno podle požadavk  zákona . 183/2006 Sb. [11], vyhlášky MMR . 

137/1998 Sb. [18], vyhlášky MV . 246/2001 Sb. [19] a p íslušných eských technických 

norem SN EN 62305-1 [1], SN 73 0802 [2], SN 73 0804 [3], SN 73 0810 [4], SN 73 

0818 [5], SN 73 730821 [6], SN 73 0873 [7]. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí [17]  

    Všechny materiály a stavební výrobky, které jsou navrženy v projektu realizace bytového 

domu odpovídají p íslušným závazným normám SN a dot eným hygienickým p edpis m a 

byli u nich provedeny hygienické a bezpe nostní atesty. B hem výstavby se nep edpokládá 

vznik nebezpe ných odpad . Všechny odpady, které b hem realizace vzniknou se následn

budou t ídit dle druhu, recyklovat a odvážet na skládky dle požadavk  zákona .185/2001 Sb. 

[12]. O vzniklých odpadech se povede p íslušní evidence. 

5. Bezpe nost p i užívání [17]  

    Stavba je navržena tak, aby byly dodrženy p íslušné SN a vyhláška .502/2006 vydané 

ministerstvem pro místní rozvoj R o obecných technických požadavcích na výstavbu [20]. 

Spln ní t chto požadavk  zaru uje bezpe nost stavby p i jejím užívání a eliminuje tak možné 

úrazy nap . pádem a nárazem p i uklouznutí, popálením, zásahem el. Proudem atd. 
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6. Ochrana proti hluku [17]  

    Stavební materiály a technologické postupy byly navrhovány tak, aby výsledná stavba 

byla v souladu s na ízením vlády . 148/2006 Sb. [21], se zákonem .258/2000 Sb. [22].   

P i návrhu byla dodržována i SN 73 0532 [8]. 

7. Úspora energie a ochrana tepla [17]  

Obvodový pláš

    Svislé nosné konstrukce objektu jsou tvo eny pórobetonovými tvárnicemi Ytong  

tl. 250 mm. U této stavby bude použit kontaktní zateplovací systém doporu ený 

dodavatelem p i ešení bytových dom . Budou použity zateplovací desky Ytong-multipor 

tl. 100 mm. 

Požadavek na sou initel prostupu tepla U,N = 0,38 W/m2K 

Vypo tená hodnota sou initele prostupu tepla U = 0,24 W/m2K 

Plochá st echa

    Nad objektem je navržená jednopláš ová plochá st echa, která se skládá z následujících 

vrstev: 

Parozábrana Bitalbit S, tl. 3,5 mm, 

spádové desky Rigips EPS 200 S, 

HI 2x Perbitagit, tl. 3 mm, 

reflexní a uzavírající asfaltový nát r Reflexol. 

Požadavek na sou initel prostupu tepla U,N = 0,24 W/m2K 

Vypo tená hodnota sou initele prostupu tepla U = 0,21 W/m2K 
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Podlaha na terénu

    Podlaha v suterénu objektu je tvo ená keramickou dlažbou Rako – atrium.  

Jako tepeln  – izola ní vrstva v podlaze je navržená tepelná izolace EPS 100 S  

tl. 130 mm. 

Požadavek na sou initel prostupu tepla U,N = 0,38 W/m2K 

Vypo tená hodnota sou initele prostupu tepla U = 0,26 W/m2K 

    Technologie stavby byla navržená tak, aby energeticky vyhovovala dnešním vysokým 

energetickým standard m. 

8. ešení p ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace[17]    

    Užívání stavby nebylo navrhnuto pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

9. Ochrana stavby p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí [17]  

    Na základ  provedených pr zkum  nebyl zjišt n výskyt radonu a proto se v návrhu 

neuvažuje s proti radonovým opat ením. Podzemní voda z hlediska chemického vytvá í 

slab  agresivní prost edí pro betonové konstrukce. V návrhu se neuvažuje s žádnými 

zvláštními opat eními, jelikož hladina podzemní vody nebude zasahovat do úrovn  spodní 

stavby a nehrozí tedy riziko vzniku negativních vliv  podzemní vody na základové 

konstrukce objektu bytového domu. Objekt se nenachází v seizmické oblasti ani na 

poddolovaném území. Nebyla stanovena žádná ochranná a bezpe nostní pásma. 

10. Ochrana obyvatelstva [17]  

    Nejsou kladeny požadavky na ochranu obyvatelstva. 
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11. Inženýrské stavby (objekty) [17]  

Odvodn ní území v etn  zneškod ování odpadních vod 

    Objekt bude napojen na hlavní ve ejnou kanaliza ní sí  vedenou v ulici Dlouhá, 

p ípojka bude nov  z ízena. Deš ová voda se taktéž svede do ve ejné kanaliza ní sít . 

Zásobování vodou

Objekt bude napojen na hlavní vodovodní ád v ulici Dlouhá, p ípojka bude nov

z ízena. 

Zásobování energiemi 

    Objekt bude napojen na ve ejný plynovod v ulici Dlouhá, p ípojka plynu STL bude 

nov  z ízena a ukon í se HUP umíst ným na hranici pozemku. 

Vytáp cí systém bude dle požadavk  investora vzdálený zdroj, takže se v návrhu uvažuje 

s dálkovým vytáp ním. P ípojka nízkého nap tí bude nov  z ízena a napojí se na hlavní 

sí  v ulici Dlouhá. Na obvodovém plášti objektu se z ídí elektrom r. 

ešení dopravy

    Vjezd na parkovišt  objektu je zajišt n z jižní strany z ulice Dlouhá a ze severní strany 

z ulice Studentská. 

Povrchové úpravy okolí stavby, v etn  vegeta ních úprav

    V poslední etap  realizace stavby se uvedou všechny plochy do p vodního stavu.  
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2.3 C. Situace stavby [17]

Viz. Výkres . 01 Koordina ní situace 

2.4 D. Dokladová ást [17]

Stanoviska dot ených orgán : 

1. R – STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE, územní inspektorát pro Severomoravský kraj, 

Zbyte ná 54, 704 65 Karviná naše zn. 1677/17/037.403/St. - souhlasí s realizací p edloženého 

projektu. 

Ze dne 3.2.2013 

2.Krajský ú ad Severomoravského kraje, Odbor životního prost edí, Masarykovo nám. 7/5, 

735 62 Karviná – souhlasí s výstavbou. 

          Ze dne 15.2.2013 

3. Magistrát m sta Bohumín – Nový Bohumín, Odbor územního plánování a rozvoje, 

Štefánikova 37, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín 

Koordinované stanovisko 

MMB Odbor dopravy – nemá p ipomínek 

MMB Odbor životního prost edí – souhlasí s výstavbou 

MMB Odbor technických sítí – souhlasí s výstavbou 

          Ze dne 12.3.2013 

4. EZ s.r.o., Zborovská 5412/874, 739 88, Karviná – D tmarovice 

          Ze dne 19.3.2013 

5.SmVaK – kanalizace Bohumín, Jind ichova 5786/412, 735 81, Bohumín – Pudlov 

          Ze dne 30.5.2013 

6.OZO Ostrava, s.r.o., Frýdecká 680/444, 719 00, Ostrava – Kun ice 

          Ze dne 18.5.2013 
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7.RWE s.r.o., Nádražní 7245/125, 739 45, Karviná   

          Ze dne 14.6.2013 

8.OVaK, a.s., Nádražní 3114/28, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava 

          Ze dne 20.6.2013 
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2.5 E. Zásady organizace výstavby [17]

a) Informace o rozsahu a stavu staveništ , p edpokládané úpravy staveništ , jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, p íjezdy a p ístupy na staveništ ,  

b) významné sít  technické infrastruktury,  

c) napojení staveništ  na zdroje vody, elekt iny, odvodn ní staveništ  apod.  

d) úpravy z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví t etích osob, v etn  nutných úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 

e) uspo ádání a bezpe nost staveništ  z hlediska ochrany ve ejných zájm , 

f) ešení za ízení staveništ  v etn  využití nových a stávajících objekt , 

g) popis staveb za ízení staveništ  vyžadujících ohlášení,  

h) stanovení podmínek pro provád ní stavby z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví, 

plán bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi podle zákona o zajišt ní 

dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci,  

i) Podmínky pro ochranu životního prost edí p i výstavb , 

j) Orienta ní lh ty výstavby a p ehled rozhodujících díl ích termín  [17].  
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a) Informace o rozsahu a stavu staveništ , p edpokládané úpravy staveništ , jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, p íjezdy a p ístupy na staveništ [17]  

    Navrhovaná stavba bude sloužit k bydlení osob. Je to t í - podlažní bytový d m 

celoplošn  podsklepený. Jedná se o objekt s plochou st echou, který bude odvodn n 

dovnit  dispozice. V každém podlaží se budou nacházet dva byty. V suterénu budou 

umíst ny ke každému bytu sklepní kóje. Na stejné parcele se plánuje vybudování 

parkovišt  ur ené pro nájemníky byt .  

     

    Dot ený pozemek je doposud nevyužívaný a z hlediska p edb žných pr zkum  je 

vhodný ke stavb . Nachází se v severní ásti m sta Nový Bohumín v katastru m stské 

ásti Nový Bohumín na parcele . 1463/3. Tato stavební parcela je ve vlastnictví 

bohumínské stavební spole nosti s r.o., která je zárove  investorem stavby.  

     

    Za ízení staveništ  se za ne budovat 7 dní p ed p edpokládaným zahájením stavby. 

Objekty za ízení staveništ  se budou postupn  budovat a odstra ovat podle pot eby. P ed 

zahájením první etapy se provede vyty ení inženýrských sítí ur enou geodetickou firmou 

z ídí se p ípojky kanalizace, vodovodu a elektra.  

     

    Prostor za ízení staveništ  bude ádn  oplocen drát ným pletivem do výšky 2,2 m. 

Najatá bezpe nostní agentura bude dohlížet na vozidla pohybující se na staveništi, také 

bude dbát na o išt ní vozidel p i odjezdu z prostoru staveništ , aby se zamezilo 

zne iš ování ve ejných pozemních komunikací obce.  

     

    Vzhledem k tomu, že na svislou nosnou konstrukci objektu budou použity tvárnice, 

musí být na staveništi z ízeny skladovací plochy pro uskladn ní palet a dalších 

prefabrikát . Na staveništi budou z ízeny skládky na volném prostranství a krytý sklad.

Dodávky materiál  budou probíhat postupn  podle uvol ování skladovacích ploch. Suché 

sm si budou uloženy v silu na zpevn né ploše tvo ené št rkopískovým násypem. 

     

    Jako p íjezdová komunikace na staveništ  bude využita stávající komunikace obce ulice 

Dlouhá, která ohrani uje prostor staveništ  z jižní strany. Vnitro staveništní komunikace 

bude tvo ena ŽB dopravními panely o rozm rech 3,0x1,0x0,25 m. 
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b) Významné sít  technické infrastruktury [17]  

Voda

     

    Pro pot eby stavby se vybuduje nová p ípojka, která se napojí na ve ejný vodovodní ád 

v ulici Dlouhá a z ídí se vodom rná šachta s vodom rem pro p esné m ení odb ru vody. 

Kanalizace

     

    Odvod splaškových vod ze sociálního a provozního za ízení staveništ  bude zajišt n 

nov  z ízenou p ípojkou napojenou na hlavní kanaliza ní sí  obce v ulici Dlouhá. 

Elektrická energie

     

    Bude zajišt no z ve ejné rozvodné sít  z ulice Dlouhá. Kabely NN na staveništi se 

povedou pomocí vle ných gumových kabel , které se budou v p ípad  možného 

poškození chránit d ev nými deskami a po ukon ení pracovní doby budou odpojeny a 

sto eny do bubn .   

c) Napojení staveništ  na zdroje vody, elekt iny, odvodn ní staveništ  apod. [17]  

    V první etap  stavby se z ídí p ípojky inženýrských sítí podle navrhovaného projektu, 

které b hem celé realizace budou sloužit pro pot eby za ízení staveništ  a po dokon ení 

výstavby bytového domu p ipadnou objednateli stavby. Veškeré rozvody ur ené pro 

za ízení staveništ  jsou zakresleny ve výkrese Za ízení staveništ . 

Voda

     

    Rozvod vody po staveništi bude zajišt n pomocí hadic z PVC, které se napojí na nov

vybudovanou vodovodní p ípojku bytového domu vedenou z ulice Dlouhá, místa napojení 

jsou zakreslena ve výkrese za ízení staveništ . Pro p esné m ení spot eby vody se z ídí 

vodovodní šachta s vodom rem.  
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Kanalizace

     

    Rozvody kanalizace na staveništi se napojí na nov  z ízenou kanaliza ní p ípojku 

bytového domu vedenou z ulice Dlouhá, místa napojení jsou zakreslena ve výkrese 

za ízení staveništ . Na této p ípojce bude umíst na kanaliza ní šachta. 

Elektrická energie

     

    P ívod elektrické energie pro pot eby staveništ  se zajistí nov  z ízenou p ípojkou NN 

z ve ejné sít  vedené v ulici Dlouhá, která ohrani uje objekt z jižní strany. Na staveništi 

bude z ízen hlavní staveništní rozvad , odkud se povede rozvod elekt iny pomocí 

vle ných gumových kabel . Všechny rozvody elektrické energie jsou zakresleny ve 

výkrese Zažízení staveništ . 
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Výpo et vte inové spot eby vody

  A – VODA PRO PROVOZNÍ Ú ELY 

POT EBA VODY PRO
M RNÁ 

JEDNOTKA 

PO ET 
M RNÝCH 
JEDNOTEK

ST EDNÍ 
NORMA       
[  l/m.j ] 

POT EBNÉ 
MNOŽSTVÍ 
VODY [ l ] 

Výroba malty m3 14,5 200 2 900 
Ošet ování betonu m3 38,0 200 7 600 

Zd ní z tvárnic m3 23,0 25 575 
Zd ní z p í ek m2 20 20 400 

Omítky m2 110 30 3 300 
  MEZISOU ET A 14 775 
  B – VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ Ú ELY 

POT EBA VODY PRO
M RNÁ 

JEDNOTKA 

PO ET 
M RNÝCH 
JEDNOTEK

ST EDNÍ 
NORMA       
[  l/m.j ] 

POT EBNÉ 
MNOŽSTVÍ 
VODY [ l ]

Sociální za ízení 1 pracovník 35 30 1 050 
Sprchování 1 pracovník 35 45 1 575 

 MEZISOU ET B 2 625 
 C – VODA PRO TECHNOLOGICKÉ Ú ELY 

POT EBA VODY PRO
M RNÁ 

JEDNOTKA 

PO ET 
M RNÝCH 
JEDNOTEK

ST EDNÍ 
NORMA       
[  l/m.j ] 

POT EBNÉ 
MNOŽSTVÍ 
VODY [ l ]

Mytí nákladních vozidel ks 1 1 250 1 250 
Mytí pracovních 

pom cek 
ks - - 150 

    1 400 
Tabulka . 1 – Stanovení pot eby vody 

    Výpo et vte inové spot eby vody

    [ V1] 

    Požární voda - 1 hydrant, Qn = 3,3 l/s 

    Celkem – 4,46 l/s  

    Návrh sv tlosti potrubí – 63mm pro 4,9 l/s 
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Výpo et maximálního p íkonu elektrické energie

P1 – P ÍKON ELEKTROMOTOR

STAVEBNÍ STROJ 
ŠTÍTKOVÝ 

P ÍKON [ kW] 
[ks] [ kW] 

Je áb MB 1030.11 75,0 1 75,0 
Stavební výtah 15,0 1 15,0 

erpadlo 5,0 1 5,0 
erpadlo na betonovou sm s 18,5 1 18,5 

Vrta ka 0,6 5 3,0 
Otopné t leso v bu ce 2,5 9 22,5 

Silomat M-Tec F100/140 25,5 1 25,5 
Svá e ka OMI 204 6,0 2 12,0 

Ohýba ka oceli Bendof MU 16 1,1 1 1,1 
St íha ka výztuže 1,15 1 1,15 

Zásobníkový oh íva  na vodu 5,0 1 5,0 
MEZISOU ET P1 183,75 
P2 – P ÍKON VNIT NÍHO OSV TLENÍ

OSV TLENÉ PROSTORY 
P ÍKON PRO 
OSV TLENÍ       

[ kW/m2] 
PLOCHA [ m2 ] [ kW] 

Kancelá e 0,02 49,75 0,995 
Šatny, wc, umývárny 0,006 30,5 0,183 

Sklad 0,003 30,5 0,092 
MEZISOU ET P2 1,27 
P3 – P ÍKON VN JŠÍHO OSV TLENÍ 

DRUH PRACÍ 
P ÍKON PRO 
OSV TLENÍ       

[ kW/m2] 
PLOCHA [ m2 ] [ kW] 

Osv tlení staveništ  0,01 1 405,3 14,05 
Stavební montážní práce 0,01 150,0 1,5 

MEZISOU ET P3 15,55 
Tabulka .2 – Stanovené p íkony spot ebi

    Stanovení maximálního zdánlivého p íkonu

    [ V1] 

    

    

    P = 185,1 kW 
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d) Úpravy z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví t etích osob, v etn  nutných úprav 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace [17]  

    Na staveništi budou provedeny úpravy terénních nerovností, které by mohli jakkoliv 

narušovat bezpe nost a ochranu osob pohybujících se po staveništi. Takové nerovnosti 

budou bu  ozna eny barevnou páskou, p ekryjí se nebo ohradí. Osoby pohybující se na 

staveništi budou proškoleni o bezpe nosti práce. V prostoru se neuvažuje s pohybem osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

e) Uspo ádání a bezpe nost staveništ  z hlediska ochrany ve ejných zájm [17] 

    Výstavba bytového domu neomezí ani neohrozí okolní stavby, dopravu po p ilehlé 

komunikaci a ani pohyb chodc  vlivem stavebních prací. Staveništ  bude chrán no proti 

vniku nepovolaných osob oplocením do výšky 2,2 m a v no ních hodinách zárove  bude i 

pod dozorem hlída e bezpe nostní agentury, který zajistí ádné uzam ení staveništ . Na 

staveništ  povede pouze jeden hlavní vjezd z ulice Dlouhá, který se ozna í identifika ní 

cedulí stavby. Na hlavní ve ejné komunikaci se umístí zna ky, které upozorní na možný 

pohyb vozidel ze staveništ  a také zde bude snížena maximální povolená rychlost na  

30 Km/h, aby se zamezilo možnému vzniku dopravních nehod. 

f) ešení za ízení staveništ  v etn  využití nových a stávajících objekt [17]  

    Na stavební parcele se nenacházejí žádné stávající objekty, parcela byla doposud 

nevyužívaná, takže za ízení staveništ  se provede podle návrhu v plném rozsahu. 

Sociální za ízení staveništ

     

    Navrhované sociální za ízení bude sloužit k sociálním a hygienickým pot ebám všech 

pracovník . Za ízení staveništ  se za ne budovat 7 dní p ed zahájením stavebních prací. 

Sociální ZS bylo navrženo na základ  p edpokládaného po tu pracovník  a na velikosti 

staveništ . Sociální za ízení musí být v souladu s platnými hygienickými p edpisy vydané 

ministerstvem zdravotnictví R.  
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Návrh provozního a sociálního za ízení staveništ

    Provozní a sociální ZS je navrženo na maximální po et pracovník , kte í se budou na 

stavb  pohybovat. Uvažuje se s 35 pracovníky. 

Kancelá e   Stavbyvedoucího TOI TOI BK1 o rozm rech 2,5 x 6,1 x 2,8 m.  

   Mistra TOI TOI BK1 o rozm rech 2,5 x 6,1 x 2,8 m. 

 Bu ky budou vybaveny stolem, židlí a sk íní. 

       

      Šatny   Min. 1,25 m2 na jednoho pracovníka => 35 x 1,25 = 43,75 m2. 

Jsou navrženy 3 mobilní bu ky TOI TOI BK1 o rozm rech 2,5 x 6,1 m. 

Budou vybaveny uzamykatelnými sk í kami a lavicí. 

      WC a umývárna Požadavek je min. 2 mušle a 2 sedadla do 50 muž . 

   Požadavek min. 1 umyvadlo na 10 osob a 1 sprcha na 20 osob. 

   Navrženy jsou 2 bu ky TOI TOI SK1 2,5 x 6,1 x 2,8 m.  

Budou vybaveny 4 umyvadly, 2 sprchami, 2 mušlemi, 2 sedadly a 

elektrickým zásobníkem TUV o objemu 150 l. 

    Všechny navrhované bu ky se napojí na rozvod elektrické energie. Bu ka sloužící jako     

umývárna a wc se zárove  napojí i na rozvod vody a kanalizace. Vytáp ní každé bu ky 

bude zajišt no elektrickým otopným t lesem. 

Skladování na staveništi

     

    Rozmíst ní sklad  a skládek na staveništi musí zajistit plynulý odb r materiál  dle 

pot eby plánovaného postupu prací. Materiál ve skladech a na skládkách musí být 

uskladn n tak, aby byla zajišt na jeho stabilita a nebyla ohrožena jeho kvalita [16]. 

Zásady na uspo ádání skládek [16] 

- Sypký voln  ložený materiál se ukládá v p irozeném sklonu tak, aby nedocházelo 

k jeho sesouvání,  
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- sypký materiál dodávaný v pytlích se ukládá do uzav eného skladu do výšky  

max. 1,5 m. ( pro ru ní manipulaci ), 

- skladování sypkých materiál  v silech je ur eno výrobcem tohoto za ízení, 

- kusový materiál pravidelných tvar  se m že skladovat do výše 1,8 m, 

- kusový materiál nepravidelných tvar  se m že skladovat do výše 1 m, 

- prvky uložené na paletách se smí skladovat do výšky 2m, 

- nosné ocelové prvky musí být uloženy v suchém prost edí, 

- mezi skládkami musí být zabezpe en min. pr chod 0,75m, 

- materiál, jehož plocha je v tší než 4 m2 a materiál, p i jehož p emis ování 

p ipadá na 1 muže váha v tší než 50 kg, se smí skladovat do výše max. 1,2 m,

- pokud se materiál ukládá pomocí mechanism  nebo pokud se p i ru ní manipulaci 

nezvedá výše než 1,2 m, pak se m že skladovat až do výše 2,2 m na do asných a max. 

3 m na trvalých skládkách, 

- drobné ná adí a materiál se uskladní v uzamykatelných skladech, 

- nebezpe né kapalné látky musí být uloženy v uzav ených obalech doporu ených 

výrobcem a musí být uloženy v uzamykatelném skladu na podlaze [16]. 

Skladování materiál  na staveništi

     

Na staveništi budou umíst ny dva typy skládek materiál

- Krytý sklad 

- Skládka otev ená na volném prostranství  

Sklady

     

    Je navržen 1 uzamykatelný ocelový sklad 2 x TOI TOI 6,1 x 2,5 x 2,8 m. Uloží se na 

zhutn ný št rkopískový podsyp a podloží se d ev nou fošnou. Ocelový sklad bude ur en 

pro skladování ná adí a materiálu, který musí být chrán n p ed klimatickými vlivy 

Skládky

     

    Veškeré skládky na staveništi jsou vybudovány na zhutn ném št rkopískovém podsypu, 

jsou ádn  odvodn ny a situovány tak, aby byly v dosahu v žového je ábu.  

27 



36 

Skládka pro zdící materiál, stropní nosníky a vložky, bedn ní a lešení je umíst no v jižní 

ásti staveništ . Skládky budou dopl ovány pr b žn  podle provád ných prací. Skládka 

pro výztuž je umíst na v severní ásti staveništ . 

Výpo et skladovacích ploch

    Skladovací plocha zdících prvk  Ytong

- Orienta ní výpo et p i délce sm ny 8 hodin a nasazení t í pracovník . 

Typ zdiva 
Pracnost       
[ h/m3 ] 

Vyzd no za 
sm nu [ m3 ] 

Na 1 palet
[ m3] 

Po et palet    
[ ks ] 

P6-650 1,9 30,4 1,118 27 
P2-500 3,2 51,2 1,342 38 

Tabulka .3 – Spot eba zdících prvk  Ytong 

- Zdící prvky Ytong jsou dodávány na paletách o rozm rech 1,2 x 0,75 m.  

- Celkem pro 65 palet je pot eba 58,5 m2 skladovací plochy. 

- Palety budou uloženy na sebe ve dvou adách a mezi nimi i po stranách bude uli ka 

ší ky 0,75 m. 

- Celková plocha pro uskladn ní zdících prvk  je 55,8 m2. 

- Celková navržená skladovací plocha zdících prvk  je 96,0 m2. 

Skladovací plocha bílého stropu Ytong

- Orienta ní výpo et pro spot ebu stropních vložek pro 1 NP. 

Stropní vložka Po et vložek v 1NP Na 1 palet  Po et palet 
P4-500 1 142 42 28 

Tabulka .4 – Spot eba stropních vložek Ytong 

  

- Stropní vložky Ytong jsou dodávány na paletách o rozm rech 1,2 x 0,75 m. 

- Celkem pro 28 palet je pot eba 25,2 m2 skladovací plochy. 

- Palety budou uloženy ve dvou adách a mezi nimi i po stranách bude uli ka  

ší ky 0,75 m. 
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- Celková navržená plocha pro uskladn ní stropních vložek je 46,5 m2. 

- Celková navržená plocha pro uskladn ní stropních nosník  je 33,5 m2. 

- Stropní nosníky se budou ukládat na sebe ve vrstvách.  

- Stropní nosníky a vložky Ytong budou uskladn ny na spole né skládce o rozm rech 

8,0 x 10,0 m viz. Výkres staveništ . 

Skladovací plocha výztuže

- V prostoru staveništ  se bude skladovat výztuž pozedních v nc  a také betoná ská 

výztuž stropních konstrukcí v p ípad  realizace betonové stropní konstrukce. 

- Navržená skladovací plocha výztuže je 40,0 m2. 

Skladovací plocha bedn ní a lešení

- Na staveništi se bude skladovat systémové bedn ní pro betonáž suterénních 

obvodových st n, ezivo pro bedn ní ŽB pozedních v nc  a ezivo pro realizaci 

schodiš ových ramen i schodiš ových stup . 

- B hem prací na fasád  objektu se na skládku uloží pot ebné lešení. 

- Navržená skladovací plocha bedn ní a lešení je 48,0 m2. 

Dopravní opat ení

     

    Hlavní vjezd na staveništ  je z ulice Dlouhá z jižní strany. Stavba nezasahuje na blízké 

komunikace ani na okolní pozemky. Ch ze chodc  nebude omezena vlivem provád ní 

stavebních prací. P i budování p ípojek inženýrských sítí je provoz na komunikaci 

dopravními zna kami zpomalen. Z provedených zjišt ní vyplývá, že všechny komunikace, 

po nichž bude uskute ována doprava materiál  a prefabrikát  od výrobce na staveništ , 

vyhovují používaným dopravním prost edk m. Vnitro staveništní komunikace budou 

zhutn ny a zpevn ny pískem a vozovku budou tvo it ŽB panely o rozm rech  

3,0 x 1,0 x 0,25 m. 

g) Popis staveb za ízení staveništ  vyžadujících ohlášení [17]  

Žádné objekty nevyžadují ohlášení. 
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h) Stanovení podmínek pro provád ní stavby z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví, 

plán bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi podle zákona o zajišt ní 

dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci [17]  

B hem realizace stavby se budou dodržovat základní legislativní p edpisy upravující 

bezpe nost a ochranu zdraví p i práci a to zejména: 

- Zákon . 309/2006 Sb. [14] 

- Na ízení vlády . 591/2006 Sb. [16] 

- Zákon . 262/2006 Sb. [13] 

- Na ízení vlády . 362/2005 Sb. [15] 

- Na ízení vlády . 495/2001 Sb. [23] 

- Na ízení vlády . 201/2010 Sb. [24] 

- Na ízení vlády . 101/2005 Sb. [25] 

Zásady o ochran  bezpe nosti práce

Základními povinnostmi hlavního dodavatele stavby jsou [13] :  

- Hlavní dodavatel stavby povede evidenci o zam stnancích, od jejich nástupu až do 

opušt ní staveništ , 

- hlavní dodavatel stavby je povinen opat it všem osobám vstupujícím na staveništ

osobní ochranné pom cky na vlastní náklady, 

- hlavní dodavatel stavby je povinný zajistit pro své zam stnance pot ebná školení o 

BOZP, o technických za ízeních a další školení pot ebná pro provád ní prací na 

staveništi, 

- o všech školeních, zkouškách o odborné a zdravotní zp sobilosti je dodavatel povinen 

vést evidenci, 

- jeho hlavní povinností je vyhledávat, vyhodnocovat a odstra ovat možná rizika 

vzniklá p i práci 

- je povinen poskytnout 1. pomoc [13]. 

30 



39 

Pracovníci na stavb  jsou povinni [13] : 

- Plnit p íkazy svých nad ízených, dále dodržovat a respektovat pracovní ád a 

stanovenou pracovní dobu, 

- pracovníci musejí absolvovat školení z oblasti BOZP a podrobit se zdravotní 

prohlídce, 

- dodržovat pracovní morálku, stanovené technologické postupy a návody, 

- pracovníci musejí p i práci používat své osobní ochranné pom cky, 

- p i obsluze stroj  a za ízení musejí mít pot ebnou kvalifikaci a prokazatelné 

oprávn ní, 

- nesm jí v pracovní dob  užívat alkohol a jiné návykové látky, 

- jsou povinni hlásit pracovní úrazy a vzniklé závady a také se ú astnit odstran ní 

p ípadných závad [13]. 

i) Podmínky pro ochranu životního prost edí p i výstavb [17]  

    P i práci na staveništi m že dojít k negativnímu ovlivn ní n kterých prvk  životního 

prost edí, jako nap íklad zelen  a p dy, m že docházet k nadm rné hlu nosti, prašnosti, 

ke zne išt ní ve ejných komunikací a ke vzniku odpad .  

    P ed zahájením první etapy realizace bytového domu se provede na staveništi ochrana 

všech ponechaných strom  a k ovin. Veškeré mechaniza ní prost edky, které mohou být 

zdrojem hluku, budou na staveništi využívány jen nutnou dobu a p ed výjezdem na 

ve ejnou komunikaci budou o išt ny od všech ne istot. Hlavní dodavatel stavby bude 

dohlížet na dodržování všech p edpis  souvisejících s omezením hluku, udržováním 

istoty ve ejných komunikací i omezením prašnosti. Bude se dbát i o zamezení možného 

úniku ropných produkt  do p dy. Všechny odpady vzniklé b hem realizace se budou t ídit 

dle druhu a následn  recyklovat a odvážet na ur ené skládky. O všechny odpady se stará 

op t hlavní dodavatel stavby dle zákona .185/2001 Sb. [12]. Vzhledem k charakteru 

stavby se nep edpokládá jakýkoliv negativní vliv na životní prost edí a nejsou tedy 

navrženy žádné zvláštní požadavky na ochranu životního prost edí. B hem celé výstavby 

se bude dodržovat no ní klid v hodinách od 20:00-7:00. 
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j) Orienta ní lh ty výstavby a p ehled rozhodujících díl ích termín [17]  

Termín zahájení prací:    termín 4. 2. 2014 

P edání a p evzetí staveništ :   do 1 týdne po termínu zahájení prací 

Provedení mobilního oplocení:   do 5 dn  po termínu zahájení prací 

Termín dokon ení prací a p edání díla:  leden 2015  

Likvidace staveništ :    do 2 týdnu po p edání a p evzetí díla 
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2.6 F. Dokumentace stavby [17]

1.Pozemní objekty 

1.1. Architektonické a stavebn  technické ešení 

1.1.1.  Technická zpráva 

a) Popis, ú el objektu, 

b) funk ní, architektonické a dispozi ní ešení objektu bytového domu, 

c) statistické údaje stavby, 

d) technické a konstruk ní ešení stavby, 

e) tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí objektu, 

f) založení objektu, 

g) vliv stavby a jeho užívání na životní prost edí, 

h) dopravní ešení, 

i) ochrana objektu p ed negativními vlivy vn jšího prost edí, 

j) dodržení požadovaných obecných požadavk  na výstavbu [17].  
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a) Popis, ú el objektu [17]

    Objekt se nachází na území obce Bohumín v katastrálním území Nový Bohumín na 

stavební parcele 1463/3. Jedná se o t í podlažní objekt, který bude sloužit k bydlení 

osob. P ístup na pozemek bytového domu bude zajišt n z ulice Dlouhá, která 

ohrani uje bytový d m z jižní stany a zárove  jsou v ní vedeny pot ebné inženýrské 

sít  na které se napojí nov  vybudované p ípojky vody, kanalizace, elektra a plynu 

d ležité pro možný provoz objektu. Vytáp ní objektu bude zajišt no pomocí 

dálkového rozvodu. V rámci výstavby se provede i realizace parkovišt  ur ené pro 

obyvatele novostavby bytového domu, na které bude proveden vjezd ze severní i jižní 

strany pozemku. Stavební parcela se nachází na podloží, které je tvo eno p evážn

hlinitými písky a pís itými št rky o mocnosti 3,5 m a s hladinou podzemní vody, která 

nezasahuje do spodní stavby objektu. Zárove  na tomto území nebylo zjišt no 

p sobení radonu, takže se s ním v návrhu technického ešení stavby neuvažuje. 

b) Funk ní, architektonické a dispozi ní ešení objektu bytového domu [17]

b1)  Urbanistické ešení [17]

    Dot ený pozemek se nachází v severní ásti m sta Nový Bohumín, je situován tak, 

že z východní ásti ho ohrani uje obchodní zástavba m sta a ze západní zástavba 

bytová. K tomuto objektu není nutné z izovat novou p íjezdovou komunikaci. Objekt 

bude p ístupný z jižní strany z ulice Dlouhá, kde se z ídí pouze nový chodník pro 

vstup do objektu a také chodníky vedoucí na parkovišt  z ízené pro obyvatele 

bytového domu. 

b2)  Architektonické a dispozi ní ešení [17]

    Bytový d m je t í – podlažní s jedním podzemním podlažím. Je zast ešen 

jednopláš ovou plochou st echou s odvodn ním dovnit  dispozice. V podzemním 

podlaží se nachází dv  technické místnosti, kolárna, dv  sušárny a sklepní kóje pro 

byty. První nadzemní podlaží je vstupní, do objektu se vchází z jižní strany. Nachází 

se zde zádve í, ve kterém jsou umíst ny schránky pro obyvatele domu. Zádve í je 

spojeno s prostorem schodišt  a chodbou p es kterou se vchází do jednotlivých byt , 
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jsou zde umíst ny 2 byty. Oba jsou kategorie 3+1. V t chto bytech vcházíme do 

p edsín , ze které jsou vstupy do všech místnosti bytu. V severní stran  je umíst na 

klidná ást bytu (dv  ložnice) a v jižní stran  spole enská ást tvo ena spojením 

kuchyn  a obývacího pokoje, ze kterého je možný vstup na balkón. Druhé a t etí 

nadzemní podlaží objektu je zcela shodné. Oproti prvnímu nadzemnímu podlaží se na 

chodbách nacházejí úložné komory ur ené pro pot eby obyvatel byt . Byty ve druhém 

a t etím nadzemním podlaží umíst né ve východní ásti objektu jsou navrženy jako 

byty kategorie 4+1. Vertikální komunikace v dom  je zajišt na dvouramenným 

schodišt m. 

c) Statistické údaje stavby [17]   

    Zastav ná plocha celkem: 225,87 m2 

  Celková plocha pozemku: 3 155,00 m2 

    Po et podlaží:  3 

    Po et bytových jednotek:  6 

 Plocha parkovišt :  220,0 m2  

    Plocha p íjezdových tras:  108,5 m2 

     Obestav ný prostor:    2 643,316 m3 

P ibližná cena stavby:   13 219 673,0 K  

d) Technické a konstruk ní ešení stavby [17]   

    Objekt je ešen jako zd ný v konstruk ním systému Ytong, výjimku tvo í pouze 

suterénní zdivo, kde jsou navrženy monolitické obvodové nosné st ny z ŽB. Návrh 

dodržuje požadavky výrobce zdících materiál  a proto bude bytový d m zateplen 

kontaktním zateplovacím systémem. Objekt je zast ešen jednopláš ovou plochou 

st echou a je odvodn n dovnit  dispozice pomocí dvou st ešních vpustí. Stropní 

konstrukce je tvo ena tzv. bílým stropem Ytong, který sestává z keramických nosník

a vložek a z vyztužené monolitické nadbetonávky. Schodišt  je tvo eno 

z monolitických ŽB schodiš ových desek, kdy mezipodesta je uložena na obvodové 

st n . Stupn  schodišt  jsou dodate n  nadbetonovány do z ízeného bedn ní. P í ky 

v bytech jsou ze stejného konstruk ního systému a jsou vyzd ny z p esných 
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p í kovek. Sou ástí realizace objektu bytového domu je nov  z ízené parkovišt

v etn  dvou p íjezdových komunikací, také z ízení p ístupové komunikace pro p ší a 

zahradní úpravy okolo objektu. 

d.1. Údaje o zemních pracích [17]

    Typ terénu je na území stavební parcely rovinný a vrchní vrstvu zde tvo í ornice do 

hloubky 0,3 m. Ornice bude sejmuta p ed zahájením zemních prací a uloží se na 

mezideponii v severní ásti staveništ . V poslední etap  realizace bytového domu 

bude použita na sadové úpravy okolo objektu. Po provedení sejmutí ornice se následn

vyty í inženýrské sít  vedené z ulice Dlouhá a zahájí se hlavní zemní práce. 

Výkopová jáma objektu bude zajišt na proti sesevu p dy svahováním. P ístup pro 

t žkou mechanizaci bude zajišt n ze severní strany stavební jámy. Následn  se pomocí 

rypadel s hloubkovou lopatou vykopou rýhy pro základové pásy hloubky 0,5 m a 

ru n  se do istí. Vyt žená zemina se uloží na mezideponii a použije se na zásypy 

okolo objektu, zbyla vyt žená zemina bude odvezena ze staveništ  na skládku. 

Odvodn ní stavební jámy bude zajišt no drenážním potrubím zna ky Osma dref o DN 

100, uloží se ve sklonu 0,5° a 250 mm nad úrovní stavební jámy, která je v hloubce  

-3 250 mm. 

d.2. Základy [17]

Objekt bude založen na základových pásech z betonu C16/20. Základové pásy 

obvodových i vnit ních nosných st n budou rozší eny o 150 mm na ob  strany, jejich 

výška je 600 mm a zasahují na úrove  základové spáry do hloubky – 3 750 mm. 

Základ ŽB monolitického schodišt  je proveden v ší ce posledního stupn  schodišt  ve 

výšce 300 mm a je v úrovni -3 450 mm od upraveného terénu. Podkladní beton je 

navržen v tlouš ce 100 mm z prostého betonu C16/20. 

d.3. Svislé konstrukce [17]

    Svislé konstrukce objektu jsou navrženy ze systému Ytong. Obvodová nosná 

konstrukce bude v suterénu tvo ena z ŽB monolitických st n se zateplením deskami 

XPS tl. 100 mm. V prvním nadzemním podlaží byly navrženy na obvodové nosné 
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st ny tvárnice P6-650, ve druhém a t etím nadzemním podlaží tvárnice zna ky P4-500. 

Celý objekt je zateplen TI deskami Ytong Multipor tlouš ky 100 mm. Vnit ní nosné 

st ny v celém objektu jsou navrženy z pórobetonových tvárnic Ytong P6-650. 

K rozd lení vnit ních prostor suterénu a byt  jsou navrženy p esné p í kovky P2-500. 

Všechny zdící prvky jsou na systému hladké tvárnice a vyzdívají se na tenkovrstvou 

zdící maltu pro p esné zd ní systému Ytong. Nadokenní i nadedve ní p eklady jsou 

navrženy ze stejného systému. 

d.3. Vodorovné konstrukce [17]

    Vodorovné konstrukce je navržena ze stejného systému jako svislé konstrukce. 

Bude se skládat ze stropních nosník  a vložek systému Ytong, z tzv. bílého stropu. 

Osová vzdálenost železobetonových stropních nosník  je 680 mm. Do stropu se 

osazují pórobetonové vložky P4-500 o rozm rech 0,599 x 0,200 x 0,249 m (š. x v. x l.) 

na které se umístí ocelová sí  100/100 mm, po obvod  se vyváže navrženou výztuží 

ŽB pozední v nec a následn  se celá stropní deska zalévá betonem t ídy C20/25 

tlouš ky 50 mm. Výsledkem je stropní deska v tlouš ce 250 mm. 

d.4. Schodišt [17]

    Vertikální komunikace v bytovém dom  je zajišt na pomocí dvouramenného 

deskového ŽB schodišt . Mezipodesta je vynesena pomocí ŽB desky, která je vetknutá 

do obvodové st ny do hloubky 120mm. Schodišt  je pravoto ivé se ší kou ramene 

1 200 mm. Ší ka zrcadla schodišt  je 100 mm. Stupn  jsou dodate n  nadbetonovány a 

jako jejich úprava je navržena protiskluzná keramická dlažba. Schodišt  se opat í 

nerezovým zábradlím opat eným prutovou výplní a d ev ným madlem. Výška 

navrženého zábradlí je 1 100 mm. 

d.5. Plochá st echa [17]

    Objekt novostavby bytového domu bude zast ešen jednopláš ovou plochou st echou 

s klasickým po adím vrstev a odvodn ním dovnit  dispozice objektu pomocí dvou 

st ešních vpustí napojených na domovní odpadní potrubí z PVC DN 100. Atika i 

v trací potrubí budou vytaženy nad rovinu st echy a provede se jejich oplechování 
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pozinkovaným plechem. Výstup na st echu je zajišt n výlezem z t etího nadzemního 

podlaží z prostoru chodby, provede se jeho oplechování a lemování taktéž 

z pozinkovaného plechu.  

St ešní pláš  bude tvo en z : 

- Parozábrana Bitalbit S, tl. 3,5 mm, 

- spádové desky Rigips EPS 200 S, 

- HI 2x Perbitagit, tl. 3 mm, 

- reflexní a uzavírající asfaltový nát r Reflexol. 

d.6. Podlahy [17]  

    Podlahy v objektu bytového domu byly navrženy dle platných hygienických norem 

a požadavk  investora stavby. B hem realizace podlah budou dodržovány p esn

stanovené technologické postupy pokládky a odchylka od rovinatosti m ená na 

dvoumetrové lati m že init maximáln  2 mm. Dilata ní spáry v betonových 

mazaninách jsou navrženy v max. úsecích 3,0 x 3,0 m.V objektu se budou nacházet 

nášlapné vrstvy v typech keramické dlažby, koberce a plovoucí laminátové podlahy. 

Nášlapné vrstvy jsou vypsány v tabulkách místností ve výkresech p dorys  podlaží 

v etn  osazení podlahových lišt a skladby vrstev podlah jsou detailn  uvedeny ve 

výkrese ezu objektu. 

d.7. Hydroizolace [17]  

- Izolace proti zemní vlhkosti:

    Jsou navrženy modifikované pásy DEKTRADE – GLASTEK 40 Special 

mineral tlouš ky 4,0 mm, který se bodov  taví na podklad. Podklad musí být 

ádn  o išt n a opat en penetra ním nát rem. Hydroizolace bude vytažena 300 

mm nad terénem a proti mechanickému poškození násypem bude chrán na 

deskami XPS tlouš ky 100 mm. Tato izolace bude umíst na i na podkladní 

beton a zárove  bude zastávat izolaci podlahy v suterénu. 
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- Izolace ploché st echy:

    Jako parozábrana ve skladb  ploché st echy je navržen asfaltový pás  

Bitalbit S tlouš ky 3,5 mm, který je celoplošn  natavený k podkladu. 

Hydroizola ní vrstva ploché st echy je tvo ena dv mi asfaltovými pásy 

Perbitagit tlouš ky 3,0 mm, které jsou celoplošn  natavené a kotvené 

k podkladu. 

d.8. Tepelná, zvuková a kro ejová izolace [17]  

    Tepelná izolace podlahy v celém suterénu je zajišt na tepelnou izolací EPS 100 

S tlouš ky 130 mm. V horních podlaží je použit stejný materiál zastávající funkci 

tepeln  i zvukov  izola ní tlouš ky 90 mm. Na zateplení objektu jsou použity TI 

desky Ytong Multipor tlouš ky 100 mm a k zateplení ploché st echy spádové desky 

RIGIPS EPS 200 S tlouš ky od 100 – 200 mm. Na kro ejovu izolaci podlah byly 

navrhnuty desky OSB Superfinish tlouš ky 2 x 18 mm s izola ním páskem kolem st n 

tlouš ky 10 mm. 

d.9. Omítky [17]  

- Vn jší omítky:

     

    Na vn jší omítku objektu bude použita fasádní omítka Baumit Silikon Top 

tl. 2,0 mm,  jejím podkladem budou TI desky Ytong Multipor tl. 100 mm na 

které se osadí výztužná m ížka a nanese se základní nát r pod omítku Baumit 

Uniprimer tl. 2,0 mm.  

- Vnit ní omítky:

    Na st ny a stropy uvnit  objektu se použije vnit ní vápenosádrová omítka 

Cemix 026 tl. 10,0 mm vhodná na povrchy tvo eny z pórobetonu.  

39 



48 

- V míst  soklu:

    V míst  soklu budou osazeny ve výšce 450 mm obkladové panely Stone 

DS100 o rozm ru 450 x 1 100 mm v barv  kávov  bílá. 

d.10. Truhlá ské a záme nické výrobky [17]  

- Okna:

    V objektu jsou navržena d ev ná okna VEKRA Natura 68 barva bílá se 

st edovým dorazovým t sn ní po celém obvodu. Sou initel prostupu tepla 

celého okna Uw = 1,2 W/m2.K. Okna budou dodány v etn  d ev ných 

vnit ních parapet . 

- Dve e:

    Vstupní dve e do objektu jsou navrženy zna ky VEKRA Natura 68 VD 

barvy bílé. Sklen ná výpl  bude tvo ena bezpe nostním sklem. Vstupní dve e 

do byt  jsou navrženy hladké, dýhované s povrchovou úpravou dub vhodné do 

ocelové zárubn . Na vstupních dve ích budou osazeny speciální bezpe nostní 

zámky. Dve ní prahy jsou taktéž d ev né dubové.   

 d.11. Klempí ské prvky [17]  

    V objektu bude provedeno oplechování st ešní atiky, výlezu na st echu, v tracích 

hlavic a vn jších parapet  oken. Prvky budou provedeny z pozinkované plechu o 

tlouš ce 0,7 mm. 

d.12. Malby, obklady [17]  

    Malby ve ve ejných prostorách domu budou provedeny v barv  bílé. V místnostech 

bytu se základní malba provede taktéž barvou bílou. Keramický obklad bude proveden 

v kuchyni v prostoru kuchy ské linky a celoplošn  v koupeln  a wc.  
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d.13. V trání místností [17]  

    V trání jednotlivých místností je zajišt no p irozené pomocí oken, které jsou 

opat eny ventila ní št rbinou s možným nastavováním. 

d.14. Venkovní úpravy [17]  

    V rámci kone ných sadových úprav bude proveden okapový chodník tvo ený 

plošnou betonovou dlažbou Presbeton – Brenda odstínu red. Vstup do objektu je 

vydlážd n zámkovou dlažbou Presbeton – Brenda taktéž odstínu red o tlouš ce  

80 mm, která se uloží do lože ze št rkopísku tlouš ky 30 mm a nový chodník se 

olemuje zahradním obrubníkem. 

e) Tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí objektu [17]  

    Ve stavební konstrukcích byly navrženy takové tepelné izolace, aby byly spln ny 

požadavky vyhlášky . 151/2001 Sb. [26].  Navržené ochlazované konstrukce jsou 

v souladu s požadavky normy SN 73 0540-2 [9] a byla spln na m rná energetická 

spot eba dle požadavk  vyhlášky . 291/2001 Sb. [27] . 

f) Založení objektu [17]  

Objekt bude založen na základových pásech z betonu C16/20. Základové pásy 

obvodových i vnit ních nosných st n budou rozší eny o 150 mm na ob  strany, jejich 

výška je 600 mm a zasahují na úrove  základové spáry do hloubky – 3 750 mm. 

Základ ŽB monolitického schodišt  je proveden v ší ce posledního stupn  schodišt  ve 

výšce 300 mm a je v úrovni -3 450 mm od upraveného terénu. Podkladní beton je 

navržen v tlouš ce 100 mm z prostého betonu C16/20. 

g) vliv stavby a jeho užívání na životní prost edí [17]

    Stavba b hem realizace ani po dokon ení stavby nebude negativn  ovliv ovat 

životní prost edí. Všechny materiály a stavební výrobky, které jsou navrženy 

v projektu realizace bytového domu odpovídají p íslušným závazným normám SN a 
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dot eným hygienickým p edpis m a byli u nich provedeny hygienické a bezpe nostní 

atesty. B hem výstavby se nep edpokládá vznik nebezpe ných odpad . Všechny 

odpady, které b hem realizace vzniknou se následn  budou t ídit dle druhu, recyklovat 

a odvážet na skládky. O vzniklých odpadech se povede p íslušní evidence. 

Kategorie odpad [12]: 

P edpokládané množství stavebních a demoli ních odpad

    ( t/rok ) Kategorie odpad

17 01 01 Beton     1,8   O 

17 02 01 D evo     0,4   O 

17 02 02 Sklo      0,2   O 

17 02 03 Plasty     0,3   O 

17 04 05 Železo a ocel    0,6   O 

17 09 04 Sm sné stavební    0,2   O 

               a demoli ní odpady 

P edpokládané množství odpad  vzniklé provozem 

    ( t/rok ) Kategorie odpad  Nakládání s odpady 

20 01 21* Zá ivky     0,02   N   OZO 

20 03 01   Sm sný komunální   1,5   O 

      odpad 

h) Dopravní ešení [17]  

Pro p ístup k objektu bude z ízen nový chodník ze zámkové dlažby, který se napojí na 

stávající chodník pro p ší vedený v ulici Dlouhá. P íjezd na parkovišt  u objektu 

povede ze severní strany z ulice Studentská a z jižní z ulice Dlouhá. 

42 



51 

i) Ochrana objektu p ed negativními vlivy vn jšího prost edí [17]

Z stávají stávající a nem ní se. 

j) Dodržení požadovaných obecných požadavk  na výstavbu [17]

    Hlavní dodavatel stavby bude dohlížet na to, aby v pr b hu celé výstavby byla 

dodržena bezpe nost práce p i provád ní staveb. Všichni pracovníci na stavb  budou mít 

pot ebnou kvalifikaci pro práci, kterou vykonávají, budou proškolení a pou eni o 

bezpe nosti práce na staveništi, také budou seznámeni s hygienickými a požárními 

p edpisy a budou vybaveni vlastními ochrannými pracovními pom ckami. 

Budou dodržovány základní legislativní p edpisy upravující bezpe nost a ochranu zdraví 

p i práci a to zejména: 

- Zákon . 262/2006 Sb. [13] 

- Zákon . 309/2006 Sb. [14] 

- Na ízení vlády . 362/2005 Sb. [15] 

- Na ízení vlády . 591/2006 Sb. [16] 

    Staveništ  bude hlavním dodavatelem stavby zajišt no oplocením proti vniknutí 

nepovolaných osob. Za ízení staveništ  bude vybaveno pro pot eby zam stnanc

sociálním za ízením pro hygienu a také prostory pro p evlékání.   
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3.Tepeln  technické posouzení konstrukcí budovy

    Pro tepeln  technické posouzení jsou zvoleny skladby podlahy na terénu, obvodového a 

st ešního plášt . Posouzení bude provedeno pomocí softwar  Teplo 2010 [40] a Area 2010 

[39] a to z hlediska tepelné ochrany budov dle SN 73 0540 - 2 [9]. Cílem posouzení je 

zjišt ní, zda navržené konstrukce spl ují požadavek na sou initel prostupu tepla UN, 

požadavek na teplotní faktor fRsi,N a požadavek na ší ení vlhkosti konstrukcí Mc. 

3.1 Podlahová konstrukce na terénu 

Obrázek .1 – Skladba podlahy na terénu [41]

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) [9]

Název konstrukce:     Podlahová konstrukce 

Rekapitulace vstupních dat

  

Návrhová vnit ní teplota Ti:    20,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

Teplota na vn jší stran  Te:    -13,0 C 

Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 C 

Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 %  
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Skladba konstrukce

  

íslo  Název vrstvy                   d [m]  Lambda [W/mK]           Mi [-]

    

   1  Dlažba keramická   0,010       1,010    200,0

   2  Betonová mazanina C16/20  0,055       1,230      17,0 

   3  PE folie     0,0002       0,350         144000,0 

   4  Rigips EPS 100 S   0,130       0,037      30,0 

   5  HI pás Glastek 40 Special   0,004       0,210           14400,0 

   6  Podkladní beton C16/20   0,100       1,230      17,0 

I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) [9]

  

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,000 = 0,781 

Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,937 

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 

na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 

Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 

tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 

zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 

nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) [9]

  

Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 

Vypo tená hodnota: U =   0,26 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N.

  

Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 
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III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) [9]

  

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

  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 

  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

      nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v 

kondenza ní zón iní: 0,130 kg/m2,rok (materiál: Rigips EPS 100 S). Dále bude použit limit 

pro max. množství kondenzátu: 0,130 kg/m2,rok. 

Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 

  

Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0015 kg/m2,rok 

Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 0,0330 kg/m2,rok 

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN N. 

Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN N. 

IV. Požadavek na pokles dotykové teploty ( l. 5.3 v SN 730540-2) [9] 

  

Požadavek: studená podlaha 

Vypo tená hodnota: dT10 =   7,80 C 

POŽADAVEK JE SPLN N.

Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software [40]
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Obrázek .2 – Pole teplot podlahové konstrukce [39]

Obrázek .3 – Relativní vlhkost podlahové konstrukce [39]
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3.2 Obvodová konstrukce 

Obrázek .4 – Skladba obvodového plášt [41]

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) [9] 

Název konstrukce:     Obvodová konstrukce 

Rekapitulace vstupních dat

  

Návrhová vnit ní teplota Ti:    20,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

Teplota na vn jší stran  Te:    -13,0 C 

Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

Skladba konstrukce

íslo    Název vrstvy        d [m]  Lambda [W/mK] Mi [-]

   

    1  Vápenosádrová omítka Cemix026  0,010   0,450   10,0 

   2  Ytong P4-500   0,250  0,150   7,0 

   3  TI desky YTONG MULTIPOR  0,100  0,045   30,0 

   4  Baumit silikon top   0,001  0,800   22,0 
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I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) [9]

  

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,000 = 0,781 

Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,941 

  

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 

na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 

Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 

tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 

zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 

nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) [9]

  

Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

Vypo tená hodnota: U =   0,24 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N.

Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) [9] 

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

  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 

  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

      nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v 

kondenza ní zón iní: 0,345 kg/m2,rok (materiál: TI desky YTONG MULTIPOR). 

Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

Vypo tené hodnoty: V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
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Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0187 kg/m2,rok 

Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 2,3907 kg/m2,rok 

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN N. 

Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN N. 

Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software [40]
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Obrázek .5 – Pole teplot obvodové konstrukce [39]

Obrázek .6 – Relativní vlhkost obvodové konstrukce [39]
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3.3 St ešní pláš

Obrázek .7 – Skladba st ešního plášt [41]

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) [9] 

Název konstrukce:   St ešní pláš

Rekapitulace vstupních dat

  

Návrhová vnit ní teplota Ti:    20,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

Teplota na vn jší stran  Te:    -15,0 C 

Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

íslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]     Mi [-] 

    

    1  Ytong-bílý strop   0,200       0,120   7,0 

   2  Železobeton 1   0,050       1,430   23,0 

   3  Bitalbit S   0,0035       0,210        300000,0 

   4  Rigips EPS 200 S Stabil   0,100       0,034   100,0 

   5  Perbitagit   0,003       0,210   14480,0 

   6  Perbitagit   0,003       0,210   14480,0 

I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) [9]

  

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost na vnit ním 

povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 

Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo tepelné 

mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto 

prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce v etn

tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem nazna uje pouze možnosti pln ní 

požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) [9]

  

Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

Vypo tená hodnota: U =   0,21 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N.

Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných most   

(nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 
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III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) [9] 

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

    2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 

    3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

      nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v 

kondenza ní zón iní: 0,090 kg/m2,rok (materiál: Rigips EPS 200 S Stabil). Dále bude 

použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,090 kg/m2,rok 

Vypo tené hodnoty: V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 

   Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0766 kg/m2,rok 

   Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 1,4318 kg/m2,rok 

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN N. 

Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN N. 

Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software [40] 
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Obrázek .8 – Pole teplot detail u atiky [39] 

Obrázek .9 – Relativní vlhkost detailu u atiky [39]
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3.4 Vyhodnocení tepeln  technického posouzení 

Konstrukce Sou initel prostupu tepla 
Teplotní 

faktor 
Ší ení vlhkosti 

Podlaha na 

terénu 

U < U,N

0,26 W/m2K < 0,38W/m2K 

Vyhovuje 

fRsi,N < fRsi,m 

0,781 < 0,937 

Vyhovuje

Mc,a < Mev,a 

0,0015kg/m2,rok<0,0330kg/m2,rok 

Vyhovuje 

Obvodový 

pláš

U < U,N

0,24 W/m2K < 0,38W/m2K 

Vyhovuje

fRsi,N < fRsi,m 

0,781 < 0,941 

Vyhovuje

Mc,a < Mev,a 

0,0187kg/m2,rok<2,3907kg/m2,rok 

Vyhovuje

St ešní pláš

U < U,N

0,21 W/m2K < 0,24W/m2K 

Vyhovuje

fRsi,N < fRsi,m 

0,793 < 0,950 

Vyhovuje

Mc,a < Mev,a 

0,0766kg/m2,rok<1,4318kg/m2,rok 

Vyhovuje

Tabulka .5 – Vyhodnocení tepeln  technického posouzení 

    Na základ  tepeln  technického posouzení bylo zjišt no, že navržené konstrukce jsou zcela 

v souladu s požadavky dle SN 73 0540 -  2 [9]. 
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4. Stropní konstrukce – varianta Ytong - bílý strop

4.1 Popis ešení   

    První variantou ešení stropní konstrukce je tzv. bílý strop systému Ytong. Tato stropní 

konstrukce se bude realizovat na stavb  z prefabrikovaných železobetonových nosník  a 

stropních vložek. Spáry se zalijí monolitickou zálivkou a nakonec se celá stropní plocha 

opat í nadbetonávkou z betonu C20/25. Stropní nosníky se navrhují v osových vzdálenostech 

680 mm, jsou tvo eny p íhradovou prostorovou sva ovanou výztuží 10 505 (R), BSt. 500 S, 

KR, WR, M kotvenou do betonové patky obdélníkového pr ezu rozm ru 120 x 40 mm. 

Betonové patky jsou z betonu t ídy C20/25. Stropní vložky ukládané na nosníky jsou 

z pórobetonu t ídy P4-500 o rozm ru 599 x 200 x 249 mm ( š. x v. x l. ). Pro snadné uložení 

na stropní nosníky jsou opat eny po stranách ozuby ší ky 20 mm a výšky 40 mm. Na stropní 

vložky se umístí ocelová sí  100/100 mm, provede se zesílení výztuže v míst  nad podporami 

i pod p í kami. Navržená výztuž stropní konstrukce se vyváže s výztuží ŽB pozedního v nce 

a následn  se celá smontovaná a vyvázaná stropní konstrukce zalévá betonem t ídy C20/25 

tlouš ky 50 mm. Navržená konstrukce bude po zmonolitn ní tvo it ŽB žebrový strop  

tl. 250 mm. P ed zahájením pokládky stropních nosník  bude z ízena dostate n  tuhá a 

únosná podp rná konstrukce, která bude tvo ena stojkami s roznášecími podložkami pod 

úrovni stropu v maximálních rozte ích 1,6 m. Podp ry se budou odstra ovat až po úplném 

vytvrdnutí betonové sm si, p ibližn  po 28 dnech. Prostupy stropní konstrukcí jsou vy ešeny 

pomocí vynechání stropní vložky v sestav , takže nebudou nutné žádné dobetonávky. Jako 

bedn ní pro tyto prostupy se použije p ekližka, která se upevní na hrazení firmy PERI s.r.o.. 

Stejn  tak se vy eší i bedn ní ela stropní konstrukce po celém obvodu objektu. V realizaci 

stropní konstrukce se neuvažuje s použitím v ncové tvárnice, jelikož celý objekt bude po 

dokon ení zateplen pomocí TI desek Ytong Multipor.  
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   Na základě položkového rozpočtu byly zjištěny celkové náklady na realizaci stropní konstrukce ze systému 

Ytong - bílý strop, tyto náklady  včetně DPH.
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5. Stropní Konstrukce – varianta ŽB monolitický strop

5.1 Popis ešení  

    Pro druhou variantu ešení stropní konstrukce byl navržen monolitický železobetonový 

trámový strop s viditelnými trámy. Tato stropní konstrukce se bude realizovat p ímo na stavb

do p edem p ipraveného bedn ní s uloženou výztuží. P edm tem práce není návrh nosné 

výztuže stropní konstrukce, ale pro p ibližnou p edstavu celkových náklad  provedení této 

varianty se bude uvažovat s využitím betoná ské výztuže. Konstrukce se bude skládat z ŽB 

spojitých trám  a desek. Železobetonové trámy byly navrženy o rozm rech 200 x 400 mm, 

z betonu t ídy C20/25, vyztužený ocelí 10 505 (R). Trámy jsou v obvodových st nách 

vetknuty do v nc  a navržená výztuž se zaváže s výztuží ŽB pozedního v nce. Maximální 

osová vzdálenost trám  je 1 850 mm, což je v rozmezí osové vzdálenosti pro trámové stropy, 

která iní 1 200 mm až 2 500 mm. ŽB stropní deska je vyztužená v obou sm rech a navržená 

o tlouš ce 100 mm z d vodu krytí výztuže a ádného spolup sobení trám  a desky. Navržená 

konstrukce bude po zmonolitn ní tvo it ŽB trámový strop o výšce trámu 400 mm. P ed 

zahájením betonáže monolitického stropu bude z ízena dostate n  tuhá a únosná podp rná 

konstrukce, která bude tvo ena stojkami s roznášecími podložkami pod úrovni stropu 

umíst nými po 2 m v osových vzdálenostech trám . Podp ry se budou odstra ovat až po 

úplném vytvrdnutí betonové sm si, p ibližn  po 28 dnech. Prostupy stropní konstrukcí budou 

vy ešeny pomocí bedn ní. 
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   Na základě položkového rozpočtu byly zjištěny celkové náklady na realizaci monolitické ŽB stropní 
konstrukce, tyto náklady činí včetně DPH.



6. Porovnání variant

6.1 Porovnání z hlediska ekonomické náro

Graf .1 –

    Rozdíl mezi celkovými náklady provedení stropní konstrukce pro jednotlivé

zjišt n na základ  položkových rozpo

[42] a iní 607 077K . Ekonomicky náro

monolitického stropu. Tento rozdíl je dán p

realizaci trámového stropu, kde pouze tato položka 

vodorovné konstrukce a samotné provedení trámového 

stropní konstrukce variantou Ytong celková cena za provedení a

vložek iní 87% z celkové ceny provedení vodorovné konstrukce. Z

ešení stropní konstrukce variantou ŽB monolitického

ale zárove  je i pracn jší a složit

vložek. 
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hlediska ekonomické náro nosti

Porovnání finan ní náro nosti obou variant

náklady provedení stropní konstrukce pro jednotlivé

 položkových rozpo t  s výkazy vým r pomocí programu 

Ekonomicky náro n jší je provedení stropní konstrukce variantou ŽB 

ropu. Tento rozdíl je dán p edevším výrobou a montáží pracného bedn

realizaci trámového stropu, kde pouze tato položka iní 37% z celkové ceny realizace 

vodorovné konstrukce a samotné provedení trámového stropu 29%. Zatímco p

strukce variantou Ytong celková cena za provedení a materiál pouze nosník

celkové ceny provedení vodorovné konstrukce. Z toho se dá usuzovat, že 

ešení stropní konstrukce variantou ŽB monolitického stropu je nejen ekonomicky náro

a složit jší na realizaci než provedení stropu pomocí nosník

- Ytong - Bílý strop Varianta - ŽB monolitický strop

1 901 622 K

2 508 699
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6.2 Porovnání z hlediska asové náro

Graf .2 –

    Ze zpracovaných harmonogram

zjišt no, že realizace stropní konstrukce variantou Ytong

realizace železobetonového monolitického stropu. Tento rozdíl je dán p

náro ností na z ízení bedn ní trámového stropu, následným ukládáním nosné výzt

zárove  i uvažování s delšími technologickými p

stropní konstrukce. asové harmonogramy obou variant jsou doloženy v

práce. 
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asové náro nosti

– Porovnání asové náro nosti obou variant

Ze zpracovaných harmonogram  pomocí programu Microsoft office Project 2003

no, že realizace stropní konstrukce variantou Ytong – Bílý strop je o 23

monolitického stropu. Tento rozdíl je dán p edevší

ní trámového stropu, následným ukládáním nosné výzt

delšími technologickými p estávkami vzhledem k rozp

asové harmonogramy obou variant jsou doloženy v p

Ytong - Bílý strop Varianta - ŽB monolitický strop

44 dní

67 dní

70 

Microsoft office Project 2003 [43] bylo 

23 dní kratší než 

edevším v tší 

ní trámového stropu, následným ukládáním nosné výztuže a 

rozp tí a tlouš ce 

p ílohách bakalá ské 

ŽB monolitický strop



69 

6.3 Výb r vhodné varianty 

     Na základ  porovnání z hlediska ekonomické a asové náro nosti obou variant byla 

stanovena jako vhodn jší varianta realizace stropní konstrukce pomocí systému Ytong z ŽB 

stropních nosník  a pórobetonových vložek a to p edevším z d vodu finan ní i asové úspory 

a zárove  i z d vodu menší pracnosti a celkové složitosti na realizaci konstrukce. Celkové 

náklady na realizaci iní 1 901 622 K  v etn  DPH a doba realizace je 44 dní. P i 

rozpo tování nebylo uvažováno s položkou za ízení staveništ . Tato varianta realizace stropní 

konstrukce je mén  pracná, jelikož zde nebude nutné z ízení a odstran ní bedn ní, ukládání 

v tšího množství výztuže a zárove  odpadají i složité kontroly b hem prací. Na svislé 

konstrukce se p ímo osadí stropní nosníky, které se ádn  rozm í do osových vzdáleností a 

osadí se stropní vložky. V návrhu se neuvažuje s pot ebou dobetonávek,  prostupy stropní 

konstrukcí se provedou vynecháním vložek. Technologické p estávky se uvažují minimální a 

je zde omezen mokrý proces, kdy se provede pouze nadbetonávka a betonáž pozedních v nc . 

Výhodou je hospodárnost stropní konstrukce i její hmotnost, kdy její vahou dochází 

k menšímu zatížení ostatních konstrukcí. 
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7. Technologický p edpis provád ní stropní konstrukce – Ytong – Bílý strop

7.1 Obecné informace 

    Tento technologický p edpis eší provedení stropní konstrukce t í podlažního bytového 

domu pomocí prefabrikovaných železobetonových nosník  a pórobetonových vložek systému 

Ytong. Smyslem tohoto p edpisu je stanovení p esných pravidel p i realizaci stropní 

konstrukce v souladu s doporu eními výrobce tohoto systému.

Identifika ní údaje stavby

Název akce:   Stavba bytového domu 

Druh stavby:  Novostavba trvalého charakteru 

Místo:  Nový Bohumín, dlouhá, parcela .1463/3 

Okres:    Karviná 

Popis objektu

    Objekt je ešen jako zd ný v konstruk ním systému Ytong, výjimku tvo í pouze suterénní 

zdivo, kde jsou navrženy monolitické obvodové nosné st ny z ŽB. Návrh dodržuje požadavky 

výrobce zdících materiál  a proto bude bytový d m zateplen kontaktním zateplovacím 

systémem. Objekt je zast ešen jednopláš ovou plochou st echou a je odvodn n dovnit

dispozice pomocí dvou st ešních vpustí. Stropní konstrukce je tvo ena tzv. bílým stropem 

Ytong, který sestává z prefabrikovaných železobetonových nosník , pórobetonových 

stropních vložek a z vyztužené monolitické nadbetonávky. Schodišt  je tvo eno 

z monolitických ŽB zalomených schodiš ových desek, kdy mezipodesta je uložena na 

obvodové st n . Stupn  schodišt  jsou dodate n  nadbetonovány do z ízeného bedn ní. 

P í ky v bytech jsou ze stejného konstruk ního systému a jsou vyzd ny z p esných p í kovek 

Ytong. Sou ástí realizace objektu bytového domu je nov  z ízené parkovišt  v etn  dvou 

p íjezdových komunikací, také z ízení p ístupové komunikace pro p ší a zahradní úpravy 

okolo objektu. 
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7.2 Materiál a skladování 

Skladba stropní konstrukce:            1) Prefabrikované ŽB stropní nosníky 

2 ) Pórobetonové stropní vložky 

3) Nadbetonávka 

Obrázek .12 – Schéma skladby stropní konstrukce [41]

Specifikace stropních nosník :

    Pro realizaci stropní konstrukce budou použity prefabrikované železobetonové nosníky 

ukládány v osové vzdálenosti 680 mm a jsou tvo eny betonovou patkou s kotvenou 

p íhradovou prostorovou výztuží. Betonové patky jsou obdélníkového pr ezu o rozm rech 

120 x 40 mm, jsou vyrobeny z betonu t ídy C20/25 a vyztuženy výztuží 10 505 (R), BSt. 500, 

S, KR, WR, M.  

Typy stropních nosník :

    Celkem budou použity ty i druhy stropních nosník  r zných délek a jeden pomocný 

ocelový nosník profilu HEB 220 z d vodu zm ny sm ru ukládání pro vyložení balkónových 

konzol. Nosník N1 o délce 6 800 mm pro sv tlost 6 500 mm o hmotnosti 136 kg. Nosník N2 

o délce 1 000 mm pro sv tlost 740 mm o hmotnosti 20 kg, nosník N3 o délce 1 400 mm pro 

sv tlost 1 200 mm o hmotnosti 28 kg a nosník N4 o délce 2 800 mm pro sv tlost 2 500 mm o 

hmotnosti 56 kg. Pomocný ocelový nosník H profilu HEB 220 o délce 6 800 mm. 
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Skladování stropních nosník :

    Stropní nosníky budou uloženy na otev ené skládce v prostoru staveništ . Nosníky se uloží 

maximáln  v osmi vrstvách na sebe na rovných odvodn ných plochách, takovým zp sobem, 

aby nemohlo dojít k jejich poškození nebo deformacím. P ed pov trnostními vlivy budou 

skladované nosníky chrán ny povrchovým krytím.  

Po et použitých stropních nosník  v objektu:

Ozna ení ve výkrese Délka nosníku [mm] Ks 

N1 6 800 38 

N4 2 800 19 

Tabulka .6 – Spot eba stropních nosník  v suterénu 

Tabulka .7 – Spot eba stropních nosník  v 1.NP 

Tabulka .8 – Spot eba stropních nosník  v 2.NP 

Ozna ení ve výkrese Délka nosníku [mm] Ks 

N1 6 800 32 

N2 1 000 20 

N3 1 400 10 

N4 2 800 19 

H 6 800 2 

Ozna ení ve výkrese Délka nosníku [mm] Ks 

N1 6 800 32 

N2 1 000 20 

N3 1 400 10 

N4 2 800 19 

H 6 800 2 
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Tabulka .9 – Spot eba stropních nosník  v 3.NP 

Specifikace stropních vložek:

    Pro realizaci stropní konstrukce budou použity pórobetonové stropní vložky o rozm rech  

599 x 200 x 249 mm (š. x v. x l.). Jsou vyrobeny z pórobetonu t ídy P4-500 a pro p esné 

uložení na prefabrikované ŽB nosníky jsou po stranách opat eny ozuby ší ky 20 mm a výšky 

40 mm. 

Typy stropních vložek:

    U tohoto objektu bude použit jeden druh stropní vložky V1 o standardních rozm rech  

599 x 200 x 249 mm. Objemová hmotnost stropní vložky v suchém stavu iní cca 500Kg/m3. 

Hmotnost jednoho kusu je 21 kg. 

Skladování stropních vložek:

    Stropní vložky budou uloženy na otev ené skládce v prostoru staveništ . Stropní vložky 

jsou složeny na paletách, tyto palety se budou skladovat maximáln  ve dvou adách na sebe. 

Plocha skládky bude dostate n  pevná a odvodn ná. P ed pov trnostními vlivy budou 

skladované palety chrán ny povrchovým krytím.  

Po et použitých stropních vložek v objektu:

Ozna ení Rozm r [mm] Ks 

V1 599x200x249 1 094 

Tabulka .10 – Spot eba stropních vložek v suterénu 

Ozna ení ve výkrese Délka nosníku [mm] Ks 

N1 6 800 38 

N4 2 800 24 
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Tabulka .11 – Spot eba stropních vložek v 1.NP 

Tabulka .12 – Spot eba stropních vložek v 2.NP 

Tabulka .13 – Spot eba stropních vložek v 3.NP 

    Nadbetonávka stropní konstrukce o tl. 50 mm se bude provád t až po celoplošném 

vyztužení stropu betoná skými sít mi a osazení armokoš  jako výztuže pozedních v nc . 

Množství a poloha výztuže stopní konstrukce se bude provád t dle projektové dokumentace 

stavby. Betonáž by se m la dle požadavk  výrobce realizovat najednou bez p erušení 

betonáže a to betonem t ídy C20/25. V p ípad , že vznikne situace, kdy bude nutné betonáž 

p erušit, provede se toto p erušení v míst  nad stropní vložkou. 

P ejímka:

    Materiál na staveništ  bude p ivážen postupn  dle probíhajících prací. Zodpov dnou 

osobou p i p ejímce stavebních materiál  je stavbyvedoucí. P edm tem kontroly p i p ejímce 

bude po et jednotlivých prvk  stropních nosník  a vložek, jejich kvalita, kontrola jejich 

technických parametr . Nebudou p evzaty siln  poškozené prvky, ímž se rozumí takové 

prvky u kterých se vyskytují trhliny, siln  p etrhaná nebo zdeformovaná výztuž apod. Celou 

p ejímku dokon í stavbyvedoucí zápisem do stavebního deníku.  

Ozna ení Rozm r [mm] Ks 

V1 599x200x249 1 142 

Ozna ení Rozm r [mm] Ks 

V1 599x200x249 1 142 

Ozna ení Rozm r [mm] Ks 

V1 599x200x249 1 146 
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7.3 Doprava materiálu 

    Na staveništ  budou stropní prvky dováženy pomocí t í nákladních automobil  zna ky 

MAN 12.210 s nákladním prostorem o rozm rech 7 100 x 2 480 x 2 350. Nosnost nákladního 

automobilu iní 6,5 t. Všechen p epravovaný materiál bude v úložném prostotu zajišt n proti 

poškození upínacími pásy. Pro vykládku a manipulaci na staveništi budou použity 

manipula ní prost edky jako vysokozdvižný vozík, staveništní je áb a stavební výtah. Pro 

dopravu erstvé betonové sm si bude použit autodomícháva , kdy se pomocí erpadla 

provede betonáž stropní plochy. 

7.4 Pracovní podmínky 

    Prostor staveništ  bude zajišt n proti vniknutí cizích osob oplocením do výšky 2,2 m. Pro 

pot eby pracovník  budou z ízeny bu ky pro provozní a sociální ú ely, dále skládky 

materiál  a krytý sklad ná adí. Pro p íjezd na staveništ  bude využívána stávající komunikace 

z ulice Dlouhá. Vnitrostaveništní komunikace bude tvo ena ŽB panely o rozm rech  

3,0 x 1,0 x 0,25 m umíst nými na zhutn ném povrchu. 

    Realizace stropní konstrukce bude zahájena až po dosažení požadované pevnosti svislých 

nosných konstrukcí. U t chto konstrukcí budou provedeny kontroly jejich rovinnosti, svislosti 

a dodržení maximálních povolených odchylek, vazby zdiva, rozm r  a polohy, rozmíst ní 

navrhovaných otvor  dle projektové dokumentace, ší ky ložných a sty ných spár, kontrola 

dilata ních spár atd. Nakonec se provede m ení teploty vzduchu, kdy podle požadavk

výrobce je nejnižší povolená teplota pro realizaci stropní konstrukce 5 °C. Všechny kontroly a 

zjišt ní zapíše stavbyvedoucí do stavebního deníku. 

7.5 P evzetí staveništ

    P ed zahájením realizace stropní konstrukce p edá stavbyvedoucí nebo mistr p ipravenou 

stavební konstrukci firm , která bude tuto práci provád t. P ed zahájením prací se musí 

provést kontrola p edávané konstrukce, viz. bod 7.4 Pracovní podmínky. O p evzetí staveništ

se provede op t zápis do stavebního deníku. 
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7.6 Personální obsazení 

    Pro realizaci stropní konstrukce ze systému Ytong budou najati ádn  proškolení a 

kvalifikovaní pracovníci. Pro tuto stavební innost bude pot eba sestavit pracovní etu 

skládající se zedník , svá e , pomocník , obsluhy výtahu a strojníka je ábu. Na celý pr b h 

prací bude dohlížet mistr, který taktéž provede zápisy o pr b žných kontrolách. 

7.7 Po ty pracovník

Osazení stropních nosník : 4 zedníci, 2 pomocníci, strojník je ábu

Položení armatury: 2 svá e i, 2 pomocníci 

Sestavení stropní plochy: 4 zedníci, 2 podava i 

Betonáž stropní plochy a v nc : 4 d lníci 

7.8 Pracovní pom cky 

    K výrob  maltové sm si bude použita tenkovrstvá zdící malta zna ky Ytong doporu ená 

výrobcem, která se bude rozmíchávat pouze s vodou pomocí elektrického míchadla. 

    Pro osazování stropních nosník  bude využíván stavební v žový je áb zna ky MB 1030 

s vyložením 28 m. 

    Pro manipulaci s betoná skou výztuží bude taktéž využíván stavební v žový je áb zna ky 

MB 1030 s vyložením 28 m. A pro práci s výztuží a její vyvázání budou použity pom cky 

jako svá e ka, ohýba ka a eza ka. 

    Pro betonáž stropní plochy bude použita už hotová betonová sm s p ivezená 

autodomícháva em. Betonáž plochy stropu a pozedních v nc  se provede pomocí erpadla. 

Zvibruje se ponorným vibrátorem a uhladí se. 

    Pro ŽB schodišt  bude použito klasické d ev né bedn ní, které zajistí a na zakázku vyrobí 

vybraná realiza ní firma. Pot ebná plocha bedn ní se ur í dle projektové dokumentace. 
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Budou použity pracovní pom cky:  metr, hladítko, zednická lžíce, kbelíky, olovnice, 

vodováha, lana, svá ecí agregát. 

Budou použity osobní ochranné pom cky: ochranná helmy, reflexní vesta, pracovní rukavice, 

pracovní obuv, jistící lana pro práci ve výškách. 

7.9 Pracovní postup 

    Pokud b hem kontroly svislých nosných konstrukcí byly spln ny všechny požadavky  

viz. bod 7.4 Pracovní podmínky je možné zahájit realizaci stropní konstrukce systému Ytong. 

Stropní nosníky budou ukládány postupn  na nosné konstrukce dle klade ského plánu. Tato 

pracovní innost bude provedena ty mi zedníky za asistence jejich dvou pomocník  a 

strojníka je ábu, který bude usnad ovat manipulaci s delšími stropními nosníky.  

    Nejd íve je nutné provést p ípravu podkladu. Stropní nosníky musejí být ukládány na ádn

o išt ný a rovný povrch. Takto upravený podklad bude opat en vrstvou maltového lože 

z tenkovrstvé zdící malty Ytong tl. 1-3 mm. 

    Minimální požadovaná délka uložení stropních nosník  na nosné zdi je dle výrobce  

150 mm a osová vzdálenost nosník iní 680 mm, aby byl zajišt n tento požadavek osadí se 

první a poslední ady stropních vložek, které napomohou ke správnému zkorigování této 

vzdálenosti. První nosník bude osazen od kraje zdi tak, aby stropní vložka ležela jedním 

koncem na zdi alespo  20 mm. Díky materiál  stropních vložek je možné v p ípad  pot eby 

upravit jejich rozm ry a to nap . z d vodu zajišt ní mezery pro zhotovení pozedního v nce.  

    Po rozložení stropních nosník  bude provedeno jejich montážní podep ení v rastru 1,6 x 1,6 

m. Následn  m že být provedeno sestavení zbylé stropní plochy, v místech, kde se uvažují 

prostupy TZB se stropní vložky vynechají. V míst ela stropní konstrukce a v míst  prostup

konstrukcí se z ídí bedn ní. Staticky zajišt ný a dostate n  podep ený strop je poch zí. 

P esun hmot kole kem po stropní konstrukci je možný jen na p edem položených fošnách. Na 

strop  se v montážním stavu nesmí skladovat žádný materiál.  

    Po sestavení celé stropní plochy z prefabrikovaných ŽB nosník  a pórobetonových vložek 

se m že za ít s vyztužením stropní plochy. Provede se zesílení výztuže dle výrobce pod 
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p í kami a v místech nad podporou, také se osadí KARI sít  a provede se vyvázání s výztuží 

pozedního v nce. Tuto stavební innost provád jí kvalifikovaní svá e i a jejich pomocníci. 

    Provede se kontrola zakrývané konstrukce a její zápis do stavebního deníku. Následn  bude 

celá konstrukce o išt na a navlh ena, mezery u stropních nosník  se post íkají vodou. 

Betonáž stropní plochy bude zajišt na pomocí erpadla a to erstvou betonovou sm sí t ídy 

C20/25 p ivezenou v autodomícháva i. Dle požadavk  výrobce je vhodné provád t betonáž 

najednou bez p erušení. Vybetonují se žebra trámc , v nce a stropní deska dle projektu  

v tl. 50 mm. V p ípad , že vznikne situace, kdy bude nutné betonáž p erušit, provede se 

pracovní spára v míst  nad stropní vložkou. 

    Montážní podep ení bude odstran no až po úplném dosažení požadované pevnosti, nejd íve 

za 4 týdny od betonáže.  

 

Obrázek .13 – Schéma sestavení stropních prvk  a sm r betonáže [41]
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Provedení napojení železobetonové desky schodiš ového ramene:

   Na hranu otvoru ur eného pro schodišt  se vedle sebe postupn  osadí t i stropní nosníky tak 

abychom dodrželi správnou kotevní délku výztuže železobetonového schodišt . Provedení dle 

projektové dokumentace. 

Obrázek .14 – Osazení nosník  u schodišt [41]

Napojení balkonové konzole:

K napojení stropních nosník  a balkonové konzole budou použity nosné izola ní ložiska     

NIL Y-G 24 EX s krytím 20mm pro balkony ze systému Ytong výšky 250 mm z d vodu 

p erušení tepelného mostu. V objektu je navrženo celkem 20 izola ních ložisek. 

Obrázek .15 – Napojení balkónové konzole [41]
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Uložení stropních nosník  do ocelových nosník  HEB:

    Ocelové nosníky HEB 220 jsou v objektu navrženy z d vodu zm ny sm ru ukládání 

stropních nosník  a pro vyložení balkonových konzol. U stropních nosník  dojde k odkrytí 

výztuže z d vodu lícování spodní ásti ocelového nosníku HEB a stropního nosníku. 

Provedení dle projektové dokumentace. 

Obrázek .16 – Uložení stropních nosník  do ocelových nosník  HEB [30] 

7.10  Jakost, kontrola kvality: 

    B hem realizace stropní konstrukce musí být provád ny pr b žné kontroly, aby bylo 

dosaženo požadované kvality hotové stropní konstrukce. P edm tem kontrol je správné 

osazení stropních nosník , dodržení jejich osové vzdálenosti, minimální délky jejich uložení 

na nosné zdivo, t snost styk , dilatace, tuhost, spoje a prostupy. Dále se kontroluje poloha a 

množství nosné výztuže stropu, správné vyvázání. Betonáž a p ípadné následné ošet ování 

betonu. Je t eba také kontrolovat kvalitu pom cek a stroj  používaných pro stavební práce, 

aby se p edešlo p ípadným úraz m p i pracovním procesu. P ed provedením betonáže je t eba 

p izvat investora nebo jeho technický dozor pro kontrolu zakrývané konstrukce. P ed 

zapo etím betonáže a po ukon ení zbývajících prací bude proveden zápis do stavebního 

deníku. 
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7.11 BOZP 

    Hlavní dodavatel stavby bude dohlížet na to, aby v pr b hu celé výstavby byla dodržena 

bezpe nost práce p i provád ní staveb. Všichni pracovníci na stavb  budou mít pot ebnou 

kvalifikaci pro práci, kterou vykonávají, budou proškolení a pou eni o bezpe nosti práce na 

staveništi, také budou seznámeni s hygienickými a požárními p edpisy a budou vybaveni 

vlastními ochrannými pracovními pom ckami. 

Budou dodržovány základní legislativní p edpisy upravující bezpe nost a ochranu zdraví p i 

práci a to zejména: 

- Zákon . 262/2006 Sb. [13] 

- Zákon . 309/2006 Sb. [14] 

- Na ízení vlády . 362/2005 Sb. [15] 

- Na ízení vlády . 591/2006 Sb. [16] 

Staveništ  bude hlavním dodavatelem stavby zajišt no oplocením proti vniknutí 

nepovolaných osob. Za ízení staveništ  bude vybaveno pro pot eby zam stnanc  sociálním 

za ízením pro hygienu a také prostory pro p evlékání. 

7.12 Ekologie 

    Stavba b hem realizace ani po dokon ení stavby nebude negativn  ovliv ovat životní 

prost edí. Všechny materiály a stavební výrobky, které jsou navrženy v projektu realizace 

bytového domu odpovídají p íslušným závazným normám SN a dot eným hygienickým 

p edpis m a byli u nich provedeny hygienické a bezpe nostní atesty. B hem výstavby se 

nep edpokládá vznik nebezpe ných odpad . Všechny odpady, které b hem realizace 

vzniknou se následn  budou t ídit dle druhu, recyklovat a odvážet na skládky podle zákona 

.185/2001 Sb. [12]. O vzniklých odpadech se povede p íslušní evidence. 
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8.   Návrh stavebních stroj  pro realizaci stropní konstrukce

    P edm tem této kapitoly je návrh stavebních stroj  pro realizaci stropní konstrukce systému 

Ytong z železobetonových nosník  a pórobetonových vložek. Vzhledem k použitému typu 

stropní konstrukce bude použita t žká mechanizace v podob  v žového je ábu dále stavební 

výtah pro dopravu palet i pracovník  na pracovišt . P i betonáží stropní nadbetonávky bude 

použit erstvý beton p ivezen v autodomícháva i, který pomocí erpadla bude p emíst n na 

stropní plochu.  

8.1 Stavební v žový je áb 

Základní údaje:

    Na staveništi bude umíst n stavební v žový je áb MB 1030.11 s oto nou v ží 

s vodorovným výložníkem délky 28 m. Tento je áb bude na stavbu dopraven pomocí taha e 

Tatra 815 s t ínápravovým podvozkem. Umíst ní je ábu na staveništi je navrženo 

v centrálním míst  prostoru staveništ . Navržené skladovací plochy jsou umíst ny v jeho 

dosahu. Plocha pro umíst ní je ábu bude upravena, zhutn na a opat ena dopravními 

železobetonovými panely o rozm rech 3,0 x 1,0 x 0,25 m. Musí být spln n požadavek na 

minimální únosnost podloží, který iní min. 2,5 Kg/cm2. Je áb na tomto podkladu bude 

postaven na pevných patkách s rozm rem základny 4,6 x 5,2 m. Musí být zajišt n montážní 

prostor o minimálních rozm rech 5,0 x 35,0 m. 

Technické údaje:

    Celkový instalovaný výkon je ábu iní 60 KW. Elektrický p ívod bude zajišt n pomocí 

vle ného gumového kabelu CGTG 4B x 16 mm2. P íkon je ábu dle dodavatele požaduje 

zajišt ní p ívodu zakon eného 100 A vypína em uzamykatelným ve vypnuté poloze a 

jišt ným minimáln  90 A jisti em s vypínací charakteristikou "D". Další technické údaje viz. 

technický list. 
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Požadavky na obsluhu je ábu:

    Manipulovat na stavb  s je ábem bude moct pouze odborn  zp sobilá osoba, která má 

minimáln  st edoškolské vzd lání s maturitou, odbornou praxi nejmén  3 roky, zkoušky 

z odborné zp sobilosti a doklad o zdravotní zp sobilosti. Držení pr kazu je ábníka oprav uje 

držitele k samostatné obsluze stavebního je ábu ur itého typu a t ídy. Náplní práce je ábníka 

na stavb  bude ízení a obsluha v žového je ábu, zav šování nákladu, dohled nad bezpe ností 

je ábu, jeho b žná údržba a vedení evidence o provozu a skute ných výkonech je ábu. 

Zárove  je povinen dohlížet na svou vlastní bezpe nost i bezpe nost osob, kterých se jeho 

innost týká. Pracovník je povinen se pravideln  ú astnit školení o BOZP. 

    Zam stnavatel je povinen dohlížet na technický stav za ízení a pravideln  umožní 

oprávn ným osobám inspekce a revize technického stavu tohoto za ízení. Je zodpov dný za 

osoby manipulující s tímto za ízením a musí vést evidenci pracovník  o jejich školeních, 

zkouškách, zdravotní a odborné zp sobilosti. 

Obrázek .17 – V žový je áb [31]
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Obrázek .18 – Technický list v žového je ábu [32]

STAVEBNÍ V ŽOVÝ JE ÁB
TOWER BUILDING CRANEMB 1030.11

Diagram nosnosti

P epravní poloha na podvozku a taha i
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8.2 Stavební výtah 

Základní údaje:

    Na staveništi bude pro svislou p epravu stavebních materiál  a osob umíst n stavební výtah  

Superlift MX 624 s rozm rem plošiny 1,7 x 1,4 m. P i realizaci stropní konstrukce bude 

využíván p evážn  pro svislou dopravu pracovník  na pracovišt , je zde však i možnost 

p epravy palet se stropními vložkami, jiným pot ebným materiálem nebo pracovním ná adím. 

Stavební výtah bude umíst n s výstupem kolmo k objektu. Výhodou tohoto typu stavebního 

výtahu je komfortní ovládání, kdy výtah m že být p ivolán z jakéhokoliv stanovišt , etáže 

jsou opat eny stav cími kulisami. Proti neoprávn nému použití výtahu jsou ovládací místa 

zajišt na uzam ením. Všechny plošiny jsou navržené se st íškou, pokud by nastal provoz bez 

st íšky byla by nutná stálá obsluha výtahu. 

Technické údaje:

Nosnost stavebního výtahu:  650 kg 

P eprava osob:   4 osob 

Max. p epravní výška:  200 m 

Volný konec sloupu bez kotvení: max. 3 m 

Rozm ry plošiny:   1,7 x 1,4 m 

P íkon el. motoru:   5,5 KW  

Jišt ní:     25 A  

Konstrukce dle:   EN 12158 – 1 [44] 

Obrázek .19 – Stavební výtah Superlift MX 624 [33]
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Požadavky na obsluhu výtahu:

    Obsluha stavebního výtahu nevyžaduje žádné zvláštní požadavky na odbornou zp sobilost. 

Používat výtah k osobní p eprav  a p eprav  stavebních materiál  mohou všichni pracovníci, 

kte í byly proškoleni o BOZP na staveništi. Pracovníci si musejí po ínat tak, aby neporušili 

bezpe nost sob  ani jiným osobám. Pracovníci musejí dodržovat požadavky na provoz 

stavebního výtahu dané dodavatelem za ízení, nesm jí p ekra ovat jeho maximální únosnost a 

jsou povinni hlásit p ípadné poruchy a závady svému nad ízenému. Ten je povinný udržovat 

dobrý technický stav tohoto za ízení a provád t p ípadné kontroly. 

  Obrázek .20 – Nakládací rampa stavebního výtahu [34]

  

Obrázek .21 – Ovládání stavebního výtahu [35]
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8.3 erpadlo s autodomícháva em 

Základní údaje:

    Betonáž stropní nadbetonávky a pozedních v nc  bude zajišt na pomocí erstvého betonu 

dovezeného z betonárky. erstvý beton bude uložen na stropní plochu pomocí erpadla 

s autodomícháva em, erpadlo je na ty nápravovém podvozku zna ky Mercedes Benz 45.42 

s výškovým dosahem maximáln  31,0 m. Množství erstvé betonové sm si, které se vejde do 

bubnu autodomícháva e iní 7 m3. P íjezd na staveništ  bude zajišt n z ve ejné komunikace 

z ulice dlouhá. Vnitrostaveništní komunikace je tvo ena železobetonovými panely o 

rozm rech 3,0 x 1,0 x 0,25 m a v severní ásti staveništ  se nachází i plocha s dostate ným 

prostorem k otá ení vozidel. P i výjezdu musí být zajišt no ádné o išt ní podvozku 

autodomícháva e, aby nedocházelo ke zne iš ování ve ejných komunikací. 

Technické údaje:

erpadlo typu Pumi: 31 / 27 m 

Objem bubnu autodomícháva e: 7 m3  

Max. dosah do výšky: 31 m 

Max. dosah do délky: 27 m 

Možnost p ídavného potrubí hadice: Ano 

Délka vozu: 10,5 m 

Ší ka vozu: 2,5 m 

Ší ka rozpatkování – p ední patky: 6,3 m 

Ší ka rozpatkování – zadní patky:   3,3 m                                 

Celková váha: 43 t 

Teoretický výkon: 68 m3 / hod.  
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Obrázek .22 – Autodomícháva  Mercedes benz [36]

Obrázek .23 – Autodomícháva  Mercedes benz s vysunutým erpadlem [37]
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Obrázek .24 – Technický list Pumi 31 [38]
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