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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

  

PÁSZTOR, P.  Návrh variant technologického postupu provádění stropních 

konstrukcí u vybraného objektu. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

stavební, Katedra pozemního stavitelství, 2013, Vedoucí práce: Ing. Radek Fabian, Ph.D. 

 

Klíčová slova: technologický předpis, stropní konstrukce: Porotherm, Filigrán 

 

Předmětem této bakalářské práce je zaměření na návrh provádění dvou variant stropní 

konstrukce objektu bytového domu a následné jejich porovnání. Závěrem bude vyhodnocení 

na základě technologického předpisu, poloţkového rozpočtu a časového harmonogramu. 

První varianta vyuţívá systém keramických nosníků a vloţek Porotherm, oproti tomu druhá 

stropní desky Filigrán. Pro obě varianty je vypracován technologický předpis provádění 

stropní konstrukce. Součástí práce je projektová dokumentace, technologický předpis, 

poloţkový rozpočet a časový plán.  

 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

  

PÁSZTOR, P.  Proposal of variants of technological process of implementation of the 

selected object. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, Faulty of Civil Engineering, 

Department of Civil Engineering, 2013, Supervisor: Ing. Radek Fabian, Ph.D. 

 

Keywords: technological prescription, ceiling: Porotherm, Filigrán 

 

The theme of this bachelor thesis is the project of two options of ceiling system in a 

detached house and then, their comparison. The result will be the evaluation based on the 

technological standard, item budget and time schedule. In the first option, ceramic girders and 

bricks Porotherm are used, whereas in the second one, composite ceiling plates Filigran are 

preferred. For both versions, technological standard of carrying out the ceiling system is 

worked out. Project documentation, technological standard, item budget and time schedule are 

part of the thesis. 
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Seznam pouţitých zkratek 

 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

EPS expandovaný (pěnový) polystyren 

MC malta cementová 

NP nadzemní podlaţí 

P+D pero a dráţka 

PD projektová dokumentace 

TDI technický dozor investora 

UT úroveň terénu 

ŢB ţelezobeton 

 

 

Seznam pouţitých výpočetních programů 
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1. ÚVOD 

 

Tato práce řeší problematiku návrhu a provádění dvou variant stropních konstrukcí. 

První varianta je provedena pomocí systému Porotherm. Jedná se tedy o stropní nosníky POT 

s nosnou výztuţí a keramické vloţky Miako, které vytvoří plochu ztraceného bednění, na 

kterou se nalije zmonolitňující betonová vrstva třídy C20/25. Druhá varianta je řešena pomocí 

stropních desek Filigrán, které taktéţ obsahují nosnou výztuţ a jsou samonosné, aţ řádném 

vytvrdnutí betonové monolitické vrstvy. 

 

Objektem, na který se tyto dvě varianty navrhují, je bytový dům obdélníkového 

půdorysu. Tato budova má jedno podzemní a tři nadzemní podlaţí a je osazena do mírně 

svaţitého terénu. V podzemním podlaţí se nachází sklepní kóje a technické místnosti. 

V nadzemních podlaţích se nachází dvanáct bytových jednotek. V přízemí je byt 

s bezbariérovým přístupem. Vertikální dopravu v objektu zajišťuje schodiště. 

 

Objekt je zaloţen na základových pásek z betonu třídy C16/20. Stěny jsou vyzděny 

z cihelných bloků Porotherm na vápenocementovou maltu. Obvodové nosné zdi jsou 

z keramických tvarovek Porotherm 44 P+D, vnitřní nosné zdi jsou z Porotherm 25 AKU P+D 

a vnitřní dělící příčky z Porotherm 11,5 P+D. Střecha tohoto objektu je plochá jednoplášťová. 
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2. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PROVÁDĚNÍ STROPNÍ 

KONSTRUKCE POROTHERM 

 

 

2.1. Obecné informace 

 

Tento technologický předpis řeší montáţní postup stropní konstrukce systému 

Porotherm včetně provedení obvodového věnce. 

 

2.1.1. Popis objektu 

 

Jedná se o bytový dům o 3NP, který je podsklepený a to do hloubky 1,55m pod UT. 

Půdorysný rozměr objektu je tvaru obdélníka o rozměrech 11,88x18,63m. Objekt je vyzděn 

z cihelných bloků Porotherm a to obvodové nosné zdi z Porotherm 44 P+D, vnitřní nosné zdi 

z Porotherm 25 AKU P+D a příčky z Porotherm 11,5 P+D. 

 

2.1.2. Popis stropní konstrukce  

 

Stropní konstrukce POROTHERM je tvořa cihelnými vloţkami MIAKO, 

keramobetonovými stropními POT nosníky, kari sítí a nadbetonávkou. Obvodový věnec je 

tvořen věncovkami, tepelnou izolací, ocelovými pruty a dobetonávkou. 

 

 

2.2. Materiál, doprava a skladování 

 

Dodaný materiál přebírá stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba. Muţe převzít pouze 

nepoškozený materiál v předepsaném mnoţství a kvalitě. Záznam o jeho převzetí zapíše 

stavbyvedoucí do stavebního deníku.  

 

Konstrukce stropu je tvořena nosníky POT 160x175x4250 mm a 160x175x 2750 mm 

(25kg/m), vloţkami MIAKO 8/50 PTH, 8/62,5 PTH, 19/50 PTH a 19/62,5 PTH, kari sítí 

5x150x150, nadbetonávkou C20/25 tloušťky 60mm. 
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Konstrukce ţelezobetonového věnce je tvořena z věncovek Porotherm VT 8/23,8 

zděné na cementovou maltu MC10, betonářské oceli 4x Ø10mm, třmínků Ø6mm po 400mm 

(150x150mm), tepelné izolace EPS70 tloušťky 80mm a betonem C20/25. 

 

2.2.1. Stropní nosníky POT 

 

Skladování nosníku bude realizováno na otevřených skládkách. Při manipulaci 

a skladování je nutné zavěšovat, resp. podkládat nosníky ve vzdálenosti max. 500 mm od 

konců nosníků dřevěnými proklady o rozměru nejméně 40 x 20 mm. Proklady jednotlivých 

vrstev musí být uspořádány vţdy svisle nad sebou a v místě svaru příčné výztuţe s horní 

výztuţí. Výška skladovaných nosníků nesmí překročit 1,5 m. Nosníky budou na skládkách 

ukládány (tříděny) podle délek. Dopravu nosníků na staveniště zajistí dodavatel pomocí 

valníků nebo trajlerů. Při přepravě musí nosníky leţet v celé své délce na loţné ploše 

dopravního prostředku. Vnitrostaveništní doprava a osazení nosníků na svislé konstrukce se 

provede věţovým jeřábem Potain GTMR 386A. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Stropní nosník POT [1] 

 

2.2.2. Stropní vloţky Miako a věncovky 

 

Skladování bude realizováno na otevřených skládkách. Vloţky a věncovky budou 

dodány zafóliované na paletách, a tak budou i uskladněné, aby byly chráněny proti 

povětrnostním vlivům. Při skladování je nutné dodrţet maximální počet dvou palet na sobě. 

Dopravu palet na staveniště zajistí dodavatel pomocí valníků nebo trajlerů. Svislá přeprava 

celé palety vloţek nebo věncovek, která se poloţí na výztuţ jiţ uloţených nosníků tak, aby co 
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největší počet roznášel její váhu a byla co nejblíţe svislých nosných prvků, se uskuteční 

věţovým jeřábem Potain GTMR 386A. 

 

 

 

 

 

 

               Obr. 2. Stropní vloţka Miako [1]                         Obr.3. Věncovka Porotherm [1] 

 

2.2.3. Výztuţ stropů a věnců 

 

Skladování bude realizováno na otevřených skládkách. Dopravu betonářské oceli na 

staveniště zajistí dodavatel pomocí valníků nebo trajlerů. Doprava na konstrukci se uskuteční 

věţovým jeřábem Potain GTMR 386A. 

 

2.2.4. Tepelná izolace věnců EPS 70 

 

Skladování bude realizováno v nezateplených uzavřených skladech. Dopravu tepelné 

izolace na staveniště zajistí dodavatel pomocí valníků nebo trajlerů. Doprava na konstrukci se 

uskuteční věţovým jeřábem Potain GTMR 386A. 

 

2.2.5. Těţký asfaltový pás 

 

Doprava bude zajištěna na valníku v rolích na paletách. Materiál bude skladován 

v uzavřeném skladu. Jednotlivé role je nutné skladovat nastojato. 

 

2.2.6. Cementová malta MC10 

 

Dodávaná se ve 30kg pytlech. Dopravu malty na staveniště zajistí dodavatel na 

paletách pomocí valníků nebo trajlerů. Materiál je nutno chránit před nepříznivými vnějšími 

vlivy (např. deštěm) a proto se bude skladovat v uzavřeném skladu na paletách na zpevněné 

a odvodněné ploše. 
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2.2.7. Beton C20/25 

 

Dopravu na staveniště zajistí dodavatel pomocí autodomíchávačů z nedaleké 

betonárky. Doprava na konstrukci bude zajištěna autočerpadlem Schwing S 34.  

 

3.2.5. Stropní stojky a nosníky 

 

Bude pouţito systémové bednění DOKA, sloţené nosníků Doka H20 top N a stojek 

Eurex 30 350. 

 

Doprava systémového bednění bude realizována pomocí valníků nebo trajlerů. 

Skladování bude zajištěno na paletách v krytých skladech. 

 

 

2.3. Pracovní podmínky 

 

Provádění stropní konstrukce je moţná aţ po dokončení nosných stěn a dosaţení jejich 

poţadované pevnosti. Před zahájením prací, musí být na staveništi zdroj vody a el. energie. 

Veškeré práce kromě betonování a ukládání věncovek, nosníků a krajních vloţek na maltu se 

mohou provádět za jakýkoliv klimatických podmínek. V případě bouřky, silného deště, větru 

(nad 10,7 m/s), sněţení a při sníţené viditelnosti (30m) je nutné přerušit veškeré práce. Při 

poklesu teploty pod +5°C je nutné přerušit betonářské práce. 

 

 

2.4. Převzetí staveniště 

 

Stropní konstrukci budou provádět proškolení pracovníci. Osobou přebírající 

a kontrolující jednotlivé dílčí pracovní úkony je stavbyvedoucí případně i technický dozor 

investora (dále TDI). Předmětem kontroly je svislost nosných stěn vodováhou s tolerancí 

±20mm na výšku podlaţí. Zápis o převzetí staveniště provede stavbyvedoucí do stavebního 

deníku. 

 

 



15 

 

2.5. Personální obsazení 

 

 Za veškeré práce na stavbě zodpovídá stavbyvedoucí, který o nich vede kaţdodenní 

písemné záznamy ve stavebním deníku. Práce na stropní konstrukci mohou provádět pouze 

řádně proškolení pracovníci. 

 

Sloţení pracovní čety 

 1 vedoucí čety 

 4 dělníci 

 2 svářeči 

 4 pomocní dělníci 

 1 strojník jeřábu 

 

Vedoucí čety organizuje a řídí montáţní práce, dohlíţí na její kvalitu a dodrţování 

technologické kázně a BOZP. 

 

Dělníci provádějí vlastní montáţ konstrukce podle pokynů vedoucího čety, dbají na 

kvalitu provedení prací a dodrţování BOZP. Jejich úkolem je osazení stropních nosníků, 

vloţek, věncovek a bednění prostupů a samotná betonáţ stropní konstrukce. Dávají pokyny 

pomocným dělníkům. Musí být drţiteli platných vazačských průkazů. 

 

 Svářeči provádějí montáţ podle pokynů vedoucího čety, dbají na kvalitu provedení 

prací a dodrţování BOZP. Provádějí vyvázání a svařování ocelové výztuţe pozedního ŢB 

věnce a kari sítí podle PD. Dávají pokyny pomocným dělníkům. Musí být drţiteli platných 

svářečských průkazů. 

  

 Pomocní dělníci pracují podle pokynů vedoucího čety, dělníků a svářečů. Jejich 

úkolem je zajistit dopravu stavebního materiálu ze skládek na pracoviště a provádění 

vazačských a pomocných prací. Musí být drţiteli platných vazačských průkazů. 

 

 Strojník jeřábu má za úkol dopravit stavební materiál ze skládek na pracoviště. Řídí se 

pokyny vedoucího čety. Musí být drţitelem platného jeřábnického průkazu. 
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 Všichni pracovníci budou před zahájením prací proškoleni a seznámeni s pravidly 

BOZP a pracovními postupy. Záznam o proškolení provede stavbyvedoucí do stavebního 

deníku. Všichni pracovníci budou způsobilí pro práci ve výškách. 

 

 

2.6. Stroje a pracovní pomůcky 

 

Osobní ochranné pomůcky: 

 Přilba 

 Výstraţná vesta 

 Rukavice 

 Pevná pracovní obuv 

 

Výroba maltové směsi 

 míchačka, objem bubnu 150l  

 lopata 

 kolečka 

 

Osazení věncovek 

 zednická lţíce, kladivo, palička 

 provázek 

 hřebíky 

 vodováha, nivelační přístroj 

 pila na půlení věncovek 

 

Osazení stropních nosníků 

 stavební věţový jeřáb Potain GTMR 386A (viz příloha č.1) 

 vahadlo 

 lešení a podláţky 

 pásmo 

 zednická lţíce 

 nůţ na asfaltové pásy 
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Provedení ocelové kostry ztuţujících věnců a ostatních ŢB prvků 

 stavební věţový jeřáb Potain GTMR 386A (viz příloha č.1) 

 vahadlo 

 svařovací trafó a elektrody 

 pákové nůţky 

 rozbrušovací pila 

 vázací drát 

 kombinační kleště 

 

Sestavení stropní plochy 

 lešení 

 stavební věţový jeřáb Potain GTMR 386A (viz příloha č.1) 

 paletové vidle 

 

Betonáţ stropní plochy 

 vibrační lišta 

 vodováha, nivelační přístoj 

 autodomíchávač s čerpadlem 

 

 

2.7. Pracovní postup 

 

Chronologický sled událostí: 

 Kontrola nosných stěn stavbyvedoucím: svislost (±20mm v rámci jednoho podlaţí, ±50mm 

v rámci celkové výšky budovy), únosnost, rovinnost (±10mm v délce 1 metru, ±50mm 

v délce 10 metrů) a umístění dle PD 

 Asfaltový pás se nařeţe na 250 mm široké pásy a poloţí na nosné zdivo, a to pouze do míst 

pod budoucí ztuţující ŢB věnec tzn. zároveň s vnitřní hranou stěny a provizorně se zajistí 

hřebíky přibitím do styčných spár ve vzdálenostech 1 m. Nad překlady v místě nad otvory 

se asfaltový pás nepokládá. 

 Podle PD se pomocí pásma rozměří a vyznačí na nosné zdi osové vzdálenosti POT 

nosníků. 
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 Nosníky je nutné podepřít provizorní podpěrnou konstrukcí sestávající ze systémových 

nosníků Doka H20 top N (kladou se v kolmém směru ke směru nosníků) podepřených 

stojkami Doka Eurex 30 350, které musí být řádně zavětrovány, podloţeny 

a podklínovány. Umístění stojek a nosníků se provede dle dokumentace (viz příloha č.2). 

 Pokud štíhlostní poměr (poměr světlého rozpětí stropní konstrukce ku tloušťce stropní 

konstrukce) je větší neţ 15, pak je nutné na provizorní podpěrné konstrukci nastavit 

vzepětí o hodnotu 1/300 světlého rozpětí, tzn. u světlého rozpětí 4000 mm je vzepětí 

13 mm. U světlého rozpětí 2500 mm se vzepětí neprovádí, protoţe je splněn poţadavek na 

štíhlostní poměr. 

 Přeprava POT nosníků ze skládky na místo uloţení se provede pomocí stavebního jeřábu 

a vahadla. 

 Před zavěšením POT nosníku jsou vazači povinni ho zkontrolovat, zda není poškozen 

(průhyb tj. ±4 mm na 1 m, deformace výztuţe). 

 Zavěšení POT nosníků k vahadlu se provede v místě svaru příčné a horní výztuţe ve 

vzdálenosti max. 500 mm od konců nosníků. Povoleno je zavěšovat pouze jeden nosník. 

 Osazení POT nosníku na nosné zdi vedle místa uloţení - provádějí dva dělníci stojící na 

lešení. 

 Nanesení cementové malty a následné uloţení POT nosníku dvěma dělníky do 

odpovídající osové vzdálenosti. 

 POT nosníky se usazují na nosné stěny do 10 mm tlustého loţe z cementové malty. 

Minimální délka uloţení musí být 125mm. Malta musí být v celé ploše uloţení POT 

nosníku. 

 První nosník se uloţí na předem označené místo. Poloha dalších nosníků se zajistí 

uloţením dvou Miako vloţek na obou koncích vedle nosných stěn. 

 Stropní vloţky Miako PTH se kladou na sucho na ozuby (viz obr. 4.) na osazené 

a podepřené nosníky v řadách s rovnoběţných s nosnou zdí postupně od jednoho konce 

nosníku ke druhému (viz příloha č.2) 
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Obr. 4. Uloţení stropní vloţky Miako mezi POT nosníky [1] 

 

 Kaţdá Miako vloţka musí být před jejím uloţením zkontrolována, jestli není poškozena, 

v tom případě je zakázáno ji pouţít. 

 Jestliţe Miako vloţka leţí jednou ze svých stran na nosné stěně, musí být minimální délka 

uloţení 25 mm. (viz. Obr. 5.) Klade se stejně jako POT nosník, tedy na asfaltový pás do 

loţe cementové malty o tloušťce 10 mm. 

 

 

Obr. 5. Uloţení Miako vloţky na nosnou zeď [1] 

 

 Při manipulaci s materiálem během montáţe je nutné pokládat na osazené stropní vloţky 

prkna nebo roznášecí plošiny tak, aby zatíţení stropu bylo rozloţeno na více nosníků nebo 

vloţek, byly tlumeny otřesy a zároveň aby nebyla deformovaná ocelová příhradovina 

nosníku. Doplňkové stropní vloţky výšky 80mm není dovoleno zatíţit jinak neţ 

zálivkovým betonem při vlastní betonáţi. Celkové plošné zatíţení stropní konstrukce 

osobami a materiálem před betonáţí nadbetonávky nesmí překročit 1,5 kN/m
2
. 

 Věncovky se osadí na vápenocementovou maltu na vnější část obvodového zdiva. Ve 

vodorovném směru se kladou k sobě na sraz pouţitím zámku na pero a dráţku, bez 

promaltování svislé styčné spáry. 
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 Z vnitřní strany věncovek se pak přiloţí pás tepelného izolantu EPS 70 tl. 80 mm, který se 

u věncovek přidrţí liniově maltou, která bude ve tvaru tzv. fabionu. Je potřebné zajistit, 

aby izolant z pěnového polystyrenu nebyl v konstrukci v přímém kontaktu s asfaltovým 

pásem. 

 Do zbývajícího prostoru mezi věncovkou a stropní konstrukcí se vloţí vodorovná výztuţ 

ztuţujícího věnce. Uloţená ocelářská výztuţ do věnců se sváţe s třmínky ( ̅=400 mm) 

pomocí vázacího drátu. Vnitřní dolní výztuţ věnce se provlékne přes oko příhradoviny 

nosníku na stranách jejich uloţení na nosnou stěnu. 

 Vzájemné spojení prutů věnce se provede pomocí vázacího drátu s kotevní délkou 

lbd=250mm. 

 V místě uloţení na nosnou stěnu se provede přivyztuţení podporovými příloţkami (průměr 

6 mm) ve tvaru L z důvodu přenesení záporných momentů vznikajícím částečným 

vetknutím stropu do zdiva. Podporové příloţky se připevňují ke konstrukční výztuţi 

průměru 6 mm ukládané shora na stropní vloţky ve směru kolmém k podélné ose nosníků. 

Vzdálenost mezi jednotlivými pruty konstrukční výztuţe je 400 mm, výztuţ se klade aţ do 

vzdálenosti 1/5 světlého rozpětí od podpory. Podporové příloţky se umisťují nad nosníky. 

 

 

Obr. 6. Uloţení stropu na vnější stěnu v podélném směru s podporovými příloţkami [1] 

 

 Na takto připravenou plochu uloţíme kari sítě s minimálním přesahem dvou ok v obou 

směrech a následným svázáním vázacím drátem. 

 S betonáţí je moţno započít po provedení kontroly uloţení a vyvázání betonářské výztuţe, 

skladby stropní konstrukce a zabednění prostupů pro zdravotechniku pomocí sbitých prken 

a místa, pro navázání výztuţe schodiště na výztuţ stropní konstrukce dle PD. O provedené 

kontrole se udělá zápis do stavebního deníku. 
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 Před betonáţí je nutné celou konstrukci navlhčit pokropením vodou. 

 Nejdříve se vybetonují mezery nad nosníky mezi stropními vloţkami, případně nad 

plochými vloţkami, pak pozední věnce nad nosnými zdmi a pak betonovou vrstvu nad 

stropními vloţkami v tloušťce 60 mm, která doplňuje stropní konstrukci na potřebnou 

výšku. 

 Stropní konstrukce se betonuje v pruzích, které mají směr nosníků. Betonáţ pruhů nelze 

přerušit, pracovní spáru lze provést pouze mezi nosníky uprostřed stropních vloţek. 

 Betonová směs musí padat max. z výšky 0,5 m, aby nedošlo k rozmísení sloţek, a je nutné 

zabránit hromadění betonu na jednom místě. 

 Načerpaný beton se zhutní a uhladí vibrační lištou do roviny. 

 Po zhotovení stropu je nutno udrţovat beton ve vlhkém stavu (kropení, zakrytí plachtou) aţ 

do zatvrdnutí tj. nejméně 4 dny, aby se eliminoval vznik smršťovacích trhlin. 

 Při montáţi stopní konstrukce ve vyšším podlaţí, musí být stojky umístěny svisle nad 

sebou a krychelná pevnost zmonolitňující betonové vrstvy stropní konstrukce niţšího 

podlaţí musí být minimálně 70%. 

 Po dosaţení 90% pevnosti betonu tj. 28 dní lze odebrat podpory nosníků. 

 Po skončení pracovní směny je nutné zajistit veškerou mechanizaci proti pouţití 

neoprávněnou osobou, na jeřábu nesmí zůstat zavěšené ţádné břemeno, nářadí a pracovní 

pomůcky se uzamknou do uzamykatelného skladu. 

 

 

2.8. Jakost, kontrola kvality 

 

 Za převzetí dodávky materiálu odpovídá stavbyvedoucí, který provádí její kontrolu 

a zaznamenává ji do stavebního deníku. Materiál můţe být převzat pouze, pokud je 

nepoškozený, v předepsané kvalitě a mnoţství. Před zabudováním materiálu se provádí 

vizuální kontrola. 

 

 U stropních nosníků POT se při dodání kontroluje jejich rozměry dle PD, mnoţství, 

a zda nedošlo k deformaci výztuţe. Před montáţí se opět kontroluje, zda nedošlo 

k deformaci výztuţe vlivem špatného skladování. 
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 U stropních vloţek Miako a věncovek se při dodání kontroluje jejich rozměry dle PD, 

mnoţství, a zda nemají praskliny či úlomky. Před montáţí se opět kontroluje, zda 

nedošlo k tvorbě prasklin či úlomků vlivem špatného skladování. 

 U asfaltových pásů se při dodání kontroluje jejich celistvost, mnoţství a rozměry dle 

PD. Před montáţí se opět kontroluje celistvost, a zda nedošlo k degradaci vlivem 

špatného skladování. 

  U pytlované matly se při dodání kontroluje neporušenost obalu, mnoţství a zda 

nedošlo k navlhnutí obsahu. Před montáţí se opět kontroluje, zda maltová směs 

nepřišla do kontaktu s vlhkostí. 

 U výztuţe se při dodání provádí kontrola její jakosti, mnoţství, tvaru a rozměrů dle 

PD, dále také zda nedošlo k její deformaci. Před montáţí se opět kontroluje, zda 

nedošlo k její deformaci vlivem špatného skladování. 

 U betonu se při dodání kontroluje jeho mnoţství, frakce, konzistence a třída dle PD, 

a zda nedošlo k rozmísení jednotlivých sloţek směsi či ke smíchání nečistot. Skutečný 

stav betonu musí odpovídat údajům na dodacím listu. 

 

 

2.9. BOZP a ochrana ţivotního prostředí 

 

Bezpečnost prací bude s platnými normami. Podle BOZP by neměl ţádný pracovník 

být vystaven svévolně ţádnému nebezpečí a neutrpěl úraz. U kaţdého pracovníka jsou 

vyţadovány pracovní a ochranné pomůcky k zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Proškolení pracovníků bude zapsáno ve stavebním deníku. 

 

Odpady vzniklé během výstavby budou likvidovány podle platné legislativy. Nebude 

docházet k nadměrnému hluku, znečištění ovzduší a vibracím. 

 

Základní předpisy pro ochranu ţivotního prostředí: 

 Zákon č. 17/1992 Sb. O ţivotním prostředí. 

 Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. 

 Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
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3. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PROVÁDĚNÍ STROPNÍ 

KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÝCH  ŢB DESEK FILIGRÁN 

 

 

3.1. Obecné informace 

 

Tento technologický předpis řeší montáţní postup stropní konstrukce z předpjatých 

ţelezobetonových desek filigrán včetně provedení obvodového věnce. 

 

3.1.1. Popis objektu 

 

Jedná se o bytový dům o 3NP, který je podsklepený a to do hloubky 1,55m pod UT. 

Půdorysný rozměr objektu je tvaru obdélníka o rozměrech 11,88x18,63m. Objekt je vyzděn 

z cihelných bloků Porotherm a to obvodové nosné zdi z Porotherm 44 P+D, vnitřní nosné zdi 

z Porotherm 25 AKU P+D a příčky z Porotherm 11,5 P+D. 

 

3.1.2. Popis stropní konstrukce  

 

Stropní konstrukce je tvořena panely FILIGRÁN, kari sítí a nadbetonávkou. 

Obvodový věnec je tvořen tepelnou izolací EPS 70, ocelovými pruty a dobetonávkou. 

 

 

3.2. Materiál, doprava a skladování 

 

Dodaný materiál přebírá stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba. Muţe převzít pouze 

nepoškozený materiál v předepsaném mnoţství a kvalitě. Záznam o jeho převzetí zapíše 

stavbyvedoucí do stavebního deníku.  

 

Konstrukce stropu je tvořena tenkými betonovými prefabrikovanými deskami se 

zabudovanou spodní výztuţí a vyčnívající prostorovou výztuţí nosníky tloušťky 60mm, kari 

sítí 5x150x150 a nadbetonávkou C20/25 tloušťky 140mm. 
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Konstrukce ţelezobetonového věnce je tvořena betonářskou ocelí 4x Ø10mm, třmínků 

Ø6mm po 400mm (150x150mm), tepelné izolace EPS70 tloušťky 80mm a betonem C20/25. 

 

3.2.1. Filgránové stropní desky 

 

Skladování stropních desek bude realizováno na otevřených skládkách. Budou 

roztříděny podle rozměrů a podloţeny proklady o výšce 150mm, které budou umístěny svisle 

nad sebou kolmo na prostorovou vyčnívající výztuţ a 250-350 mm od okraje dílců. Mezi 

jednotlivými hráněmi bude mezera o minimální šíři 0,75m. Výška hráně nesmí překročit 

1,5m. Při manipulaci je nutné pouţít vahadlo a závěsná lana. Zavěšovat desky lze jen v místě 

svaru příčné výztuţe s horní výztuţí. Dopravu desek na staveniště zajistí dodavatel pomocí 

valníků nebo trajlerů. Při přepravě musí desky leţet v celé své délce na loţné ploše 

dopravního prostředku. Vnitrostaveništní doprava a osazení desek na svislé konstrukce se 

provede věţovým jeřábem Potain GTMR 386A. 

 

 

Obr. 7. Filigránová stropní deska [4] 

 

3.2.2. Výztuţ stropů a věnců 

 

Skladování bude realizováno na otevřených skládkách. Dopravu betonářské oceli na 

staveniště zajistí dodavatel pomocí valníků nebo trajlerů. Doprava na konstrukci se uskuteční 

věţovým jeřábem Potain GTMR 386A. 
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3.2.3. Tepelná izolace věnců EPS 70 

 

Skladování bude realizováno v nezateplených uzavřených skladech. Dopravu tepelné 

izolace na staveniště zajistí dodavatel pomocí valníků nebo trajlerů. Doprava na konstrukci se 

uskuteční věţovým jeřábem Potain GTMR 386A. 

 

3.2.4. Beton C20/25 

 

Dopravu na staveniště zajistí dodavatel pomocí autodomíchávačů z nedaleké 

betonárky. Doprava na konstrukci bude zajištěna autočerpadlem Schwing S 34.  

 

3.2.5. Bednící a stropní stojky 

 

Bude pouţito systémové bednění DOKA, sloţené z bednících desek Doka 3-SO, 

nosníků Doka H20 top N a stojek Eurex 30 350. 

 

Doprava systémového bednění bude realizována pomocí valníků nebo trajlerů. 

Skladování bude zajištěno na paletách v krytých skladech. 

 

3.2.6. Cementová malta MC10 

 

Dodávaná se ve 30kg pytlech. Dopravu malty na staveniště zajistí dodavatel na 

paletách pomocí valníků nebo trajlerů. Materiál je nutno chránit před nepříznivými vnějšími 

vlivy (např. deštěm) a proto se bude skladovat v uzavřeném skladu na paletách na zpevněné 

a odvodněné ploše. 

 

 

3.3. Pracovní podmínky 

 

Provádění stropní konstrukce je moţná aţ po dokončení nosných stěn a dosaţení jejich 

poţadované pevnosti. Před zahájením prací, musí být na staveništi zdroj vody a el. energie. 

Veškeré práce kromě betonování a ukládání věncovek, nosníků a krajních vloţek na maltu se 

mohou provádět za jakýkoliv klimatických podmínek. V případě bouřky, silného deště, větru 
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(nad 10,7 m/s), sněţení a při sníţené viditelnosti (30m) je nutné přerušit veškeré práce. Při 

poklesu teploty pod +5°C je nutné přerušit betonářské práce. 

 

 

3.4. Převzetí staveniště 

 

Stropní konstrukci budou provádět proškolení pracovníci. Osobou přebírající 

a kontrolující jednotlivé dílčí pracovní úkony je stavbyvedoucí případně i technický dozor 

investora (dále TDI). Předmětem kontroly je svislost nosných stěn vodováhou s tolerancí 

±20mm na výšku podlaţí. Zápis o převzetí staveniště provede stavbyvedoucí do stavebního 

deníku. 

 

 

3.5. Personální obsazení 

 

 Za veškeré práce na stavbě zodpovídá stavbyvedoucí, který o nich vede kaţdodenní 

písemné záznamy ve stavebním deníku. Práce na stropní konstrukci mohou provádět pouze 

řádně proškolení pracovníci. 

 

Sloţení pracovní čety 

 1 vedoucí čety 

 4 dělníci 

 2 svářeči 

 4 pomocní dělníci 

 1 strojník jeřábu 

 

Vedoucí čety organizuje a řídí montáţní práce, dohlíţí na její kvalitu a dodrţování 

technologické kázně a BOZP. 

 

Dělníci provádějí vlastní montáţ konstrukce podle pokynů vedoucího čety, dbají na 

kvalitu provedení prací a dodrţování BOZP. Jejich úkolem je osazení stropních desek, montáţ 

bednění a samotná betonáţ stropní konstrukce. Dávají pokyny pomocným dělníkům. Musí být 

drţiteli platných vazačských průkazů. 
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 Svářeči provádějí montáţ podle pokynů vedoucího čety, dbají na kvalitu provedení 

prací a dodrţování BOZP. Provádějí vyvázání a svařování ocelové výztuţe pozedního ŢB 

věnce a kari sítí podle PD. Dávají pokyny pomocným dělníkům. Musí být drţiteli platných 

svářečských průkazů. 

  

 Pomocní dělníci pracují podle pokynů vedoucího čety, dělníků a svářečů. Jejich 

úkolem je zajistit dopravu stavebního materiálu ze skládek na pracoviště a provádění 

vazačských a pomocných prací. Musí být drţiteli platných vazačských průkazů. 

 

 Strojník jeřábu má za úkol dopravit stavební materiál ze skládek na pracoviště. Řídí se 

pokyny vedoucího čety. Musí být drţitelem platného jeřábnického průkazu. 

 

 Všichni pracovníci budou před zahájením prací proškoleni a seznámeni s pravidly 

BOZP a pracovními postupy. Záznam o proškolení provede stavbyvedoucí do stavebního 

deníku. Všichni pracovníci budou způsobilí pro práci ve výškách. 

 

 

3.6. Stroje a pracovní pomůcky 

 

Osobní ochranné pomůcky: 

 Přilba 

 Výstraţná vesta 

 Rukavice 

 Pevná pracovní obuv 

 

Výroba maltové směsi 

 míchačka, objem bubnu 150l  

 lopata 

 kolečka 

 

Osazení stropních desek 

 stavební věţový jeřáb Potain GTMR 386A (viz příloha č.1) 

 vahadlo 
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 lešení a podláţky 

 pásmo 

 zednická lţíce 

 

Provedení ocelové kostry ztuţujících věnců a ostatních ŢB prvků 

 stavební věţový jeřáb Potain GTMR 386A (viz příloha č.1) 

 vahadlo 

 svařovací trafó a elektrody 

 pákové nůţky 

 rozbrušovací pila 

 vázací drát 

 kombinační kleště 

 

Betonáţ stropní plochy 

 vibrační lišta 

 vodováha, nivelační přístoj 

 autodomíchávač s čerpadlem 

 

 

3.7. Pracovní postup 

 

Chronologický sled událostí: 

 Kontrola nosných stěn stavbyvedoucím: svislost (±20mm v rámci jednoho podlaţí, ±50mm 

v rámci celkové výšky budovy), únosnost, rovinnost (±10mm v délce 1 metru, ±50mm 

v délce 10 metrů) a umístění dle PD 

 Montáţ podpěrné konstrukce, která se skládá z dřevěných nosníků Doka H20 top N 

a stropních stojek Eurex 30 350, dle schématu (viz příloha č.3). Při montáţi stopní 

konstrukce ve vyšším podlaţí, musí být stojky umístěny svisle nad sebou a krychelná 

pevnost zmonolitňující betonové vrstvy stropní konstrukce niţšího podlaţí musí být 

minimálně 70%. 

 Pokud štíhlostní poměr (poměr světlého rozpětí stropní konstrukce ku tloušťce stropní 

konstrukce) je větší neţ 15, pak je nutné na provizorní podpěrné konstrukci nastavit 

vzepětí o hodnotu 1/300 světlého rozpětí, tzn. u světlého rozpětí 4000 mm je vzepětí 
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13 mm. U světlého rozpětí 2500 mm se vzepětí neprovádí, protoţe je splněn poţadavek na 

štíhlostní poměr. 

 Podle PD se rozměří a vyznačí umístění jednotlivých stopních desek. 

 Přeprava stropních desek ze skládky na místo uloţení pomocí stavebního jeřábu a vahadla. 

 Před zavěšením je nutné stropní desky očistit a zkontrolovat zda nejsou poškozeny (průhyb 

tj. ±4 mm na 1 m, deformace výztuţe). 

 Stropní desky se usazují na nosné stěny do 20 mm tlustého loţe z cementové malty. Malta 

musí být v celé ploše uloţení. 

 Zavěšení stropních desek k vahadlu se provede pomocí závěsných ok. 

 Nanesení cementové malty zedníkem a následné uloţení stropní desky na nosné zdi na 

odpovídající umístění. 

 Stropní desky se usazují na nosné stěny do 20 mm tlustého loţe z cementové malty dle PD. 

Na obvodové nosné zdivo je hloubka uloţení 150mm a na vnitřní 125 mm. Malta musí být 

v celé ploše uloţení. 

 Při ukládání dalších stropních desek se vynechá 5mm široká montáţní spára mezi 

jednotlivými deskami. 

 Uloţení vodorovné výztuţe ztuţujícího obvodového věnce. Uloţená ocelářská výztuţ do 

věnců se sváţe s třmínky ( ̅=400 mm) pomocí vázacího drátu. Vnitřní dolní výztuţ věnce 

se provlékne přes oko příhradoviny stropní desky na stranách jejich uloţení na nosnou 

stěnu. 

 Vzájemné spojení prutů věnce se provede pomocí vázacího drátu s kotevní délkou 

lbd=250mm. 

 Po zhotovení výztuţe obvodového věnce se provede bednění obvodu ŢB věnce ze 

systémových dílců Doka 3-SO dle PD. Prostupy přes stropní konstrukci se vybední sbitými 

dřevěnými prkny, která se po betonáţi vyjmou. 

 Na takto připravenou plochu uloţíme kari sítě s minimálním přesahem dvou ok v obou 

směrech a následným svázáním vázacím drátem. 

 S betonáţí je moţno započít po provedení kontroly uloţení a vyvázání betonářské výztuţe, 

skladby stropní konstrukce a zabednění prostupů pro zdravotechniku sbitými prkny 

a místa, pro navázání výztuţe schodiště na výztuţ stropní konstrukce dle PD. O provedené 

kontrole se udělá zápis do stavebního deníku. 

 Těsně před betonáţí je nutné celou konstrukci navlhčit pokropením vodou. 
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 Stropní konstrukce se betonuje rovnoměrně v celé ploše (od okraje konstrukce v pruzích 

rozdělených prostorovou vyčnívající výztuţí) a v odpovídající tloušťce. 

 Betonová směs musí padat max. z výšky 0,5 m, aby nedošlo k rozmísení sloţek, a je nutné 

zabránit hromadění betonu na jednom místě. 

 Načerpaný beton se zhutní a uhladí vibrační lištou do roviny. 

 Po zhotovení stropu je nutno udrţovat beton ve vlhkém stavu (kropení, zakrytí plachtou) aţ 

do zatvrdnutí tj. nejméně 4 dny, aby se eliminoval vznik smršťovacích trhlin. 

 Po dosaţení 90% pevnosti betonu tj. 28 dní lze odebrat podpory nosníků. 

 Po skončení pracovní směny je nutné zajistit veškerou mechanizaci proti pouţití 

neoprávněnou osobou, na jeřábu nesmí zůstat zavěšené ţádné břemeno, nářadí a pracovní 

pomůcky se uzamknou do uzamykatelného skladu. 

 

 

3.8. Jakost, kontrola kvality 

 

 Za převzetí dodávky materiálu odpovídá stavbyvedoucí, který provádí její kontrolu 

a zaznamenává ji do stavebního deníku. Materiál můţe být převzat pouze, pokud je 

nepoškozený, v předepsané kvalitě a mnoţství. Před zabudováním materiálu se provádí 

vizuální kontrola. 

 

 U stropních desek se při dodání kontroluje jejich rozměry dle PD, mnoţství, a zda 

nedošlo k poškození betonové desky a deformaci výztuţe. Před montáţí se opět 

kontroluje, zda nedošlo k poškození vlivem špatného skladování. 

 U pytlované matly se při dodání kontroluje neporušenost obalu, mnoţství a zda 

nedošlo k navlhnutí obsahu. Před montáţí se opět kontroluje, zda maltová směs 

nepřišla do kontaktu s vlhkostí. 

 U výztuţe se při dodání provádí kontrola její jakosti, mnoţství, tvaru a rozměrů dle 

PD, dále také zda nedošlo k její deformaci. Před montáţí se opět kontroluje, zda 

nedošlo k její deformaci vlivem špatného skladování. 

 U betonu se při dodání kontroluje jeho mnoţství, frakce, konzistence a třída dle PD, 

a zda nedošlo k rozmísení jednotlivých sloţek směsi či ke smíchání nečistot. Skutečný 

stav betonu musí odpovídat údajům na dodacím listu. 
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3.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana ţivotního prostředí 

 

Bezpečnost prací bude s platnými normami a předpisy. Podle BOZP by neměl ţádný 

pracovník být vystaven svévolně ţádnému nebezpečí a neutrpěl úraz. U kaţdého pracovníka 

jsou vyţadovány pracovní a ochranné pomůcky k zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Proškolení pracovníků bude zapsáno ve stavebním deníku. 

 

Odpady vzniklé během výstavby budou likvidovány podle platné legislativy. Nebude 

docházet k nadměrnému hluku, znečištění ovzduší a vibracím. 

 

Základní předpisy pro ochranu ţivotního prostředí: 

 Zákon č. 17/1992 Sb. O ţivotním prostředí. 

 Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. 

 Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
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4. SROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ VARIANT 

 

Cílem této práce bylo vypracování technologických předpisů dvou variant provedení 

stropních konstrukcí a jejich následné porovnání jak z hlediska technologického, tak 

i z hlediska cenového a časového. 

 

Po zhodnocení všech informací obsaţených v této práci bych upřednostnil stropní 

konstrukci ze stropních desek Filigrán z důvodu rychlejší montáţe a niţší ceny. Avšak je celý 

objekt vyzděn z cihelných bloků systému Porotherm, bylo by vhodnější pouţít stropní 

konstrukci tohoto systému. 
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5. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 

5.1. Popis stavby: 

 

Jedná se o třípodlaţní, podsklepený bytový dům, zastavěná plocha objektu činí 222 

m
2
, konstrukční výška objektu je 13,07 m. Objekt je zaloţen na základových pásech 

z prostého betonu třídy C16/20. Dům je vyzděn z keramických tvárnic Porotherm. Objekt je 

zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. 

 

 

5.2. Postup budování a likvidace staveniště: 

 

Prostor staveniště je majetkem investora. V současné době je pozemek nevyuţíván 

a neoplocen. Pro zařízení staveniště bude proveden zábor pouze pozemku č. 1573, na kterém 

bude stát i budoucí objekt. Hranice pro zábor bude vytýčena a předána objednatelem při 

převzetí staveniště. Staveniště se začne budovat týden před zahájením stavebních prací a bude 

se postupně budovat dle potřeb v průběhu stavby. Likvidovat se budou postupně objekty 

zařízení staveniště tak, aby bylo před definitivním vyčištěním objektu zařízení staveniště 

zlikvidováno. Před započetím stavebních prací zajistí investor vytýčení stávajících 

inţenýrských sítí. 

 

 

5.3. Uspořádání staveniště 

 

Zařízení staveniště bude řádně oploceno provizorním oplocením z trapézového plechu 

ukotveného v betonových patkách a bude prováděna kontrola a čištění odjíţdějících vozidel 

tak, aby nedocházelo k znečišťování okolních komunikací. 

 

Pro výstavbu bude pouţita těţká mechanizace – věţový jeřáb Potain GTMR 386 A – 

viz příloha č. 1. 
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Před započetím vlastní výstavby budou v první fázi realizovány přípojky kanalizace, 

vodovodu, elektrické energie. Po dobu výstavby přípojek dojde k dočasným záborům ulice Za 

Městem. 

 

Vzhledem k výstavbě nosné konstrukce ze systémových tvárnic Porotherm bude nutno 

vytvořit na staveništi skládky prefabrikátů. Zdící prvky a stropní nosníky budou dodávány 

v mnoţství odpovídajícímu výstavbě jednoho podlaţí, ostatní dováţené materiály budou také 

dodávány v mnoţství odpovídajícímu výstavbě jednoho podlaţí. 

 

 

5.4. Napojení staveniště na sítě 

 

Voda: pro potřeby stavby bude vybudována provizorní přípojka z místní veřejné 

vodovodní sítě v ulici Za Městem. Místo napojení je vyznačeno na situaci zařízení staveniště. 

K měření odběru na staveništi bude vybudována vodoměrná šachta s vodoměrem a hlavním 

uzávěrem vody. 

 

Kanalizace: splašková voda ze sociálního a provozního zařízení staveniště bude 

odváděna přípojkou napojenou na hlavní řád v ulici Za Městem. 

 

Elektrická energie: bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě vedoucí 

pod silnicí na ulici Za Městem. Kabely na staveništi povedou nad povrchem země na 

provizorních sloupech ve výšce 6 m. 

 

5.5 Zásobování staveniště vodou 

 

Pro provoz staveniště potřebujeme vodu: 

     a) uţitkovou 

     b) pitnou 

     c) poţární 
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5.6. Výpočet maximální potřeby vody pro zařízení staveniště 

 

Tab. č.1 – Potřeba vody 

A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

POTŘEBA VODY PRO: 
měrná 

jednotka 

počet 

měrných 

jednotek 

střední 

norma 

[l/m.j.] 

potřebné 

mnoţství 

vody [l] 

Výroba malty  m
3
 6,2 220 1364 

Ošetřování betonu m
3
 143,86 200 28772 

Omítka m
2
 120 25 3000 

Příčky m
2
 66,9 22 1471,8 

MEZISOUČET A 34607,8 

B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 

POTŘEBA VODY PRO: 
měrná 

jednotka 

počet 

měrných 

jednotek 

střední 

norma 

[l/m.j.] 

potřebné 

mnoţství 

vody [l] 

Hygienické účely 1 pracovník 17 40 680 

Sprchování 1 pracovník 17 45 765 

MEZISOUČET B 1445 

C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY 

POTŘEBA VODY PRO: 

potřebné 

mnoţství 

vody [l] 

Staveniště, mytí pracovních pomůcek apod. 250 

MEZISOUČET C 250 
 

 

Výpočet potřeby vody: 

 

    
∑     

      
 
                 

      
 
                            

      
          

 

Kde:    je spotřeba vody v l/s 

    je potřeba vody v l/den (směnu 8, 12, 16, 24 h) 

    je koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

   je doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 

 

Tab. č.2 - Dimenzování potrubí 

Spotřeba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50 

Jmenovitá světlost v "  1/2  3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 

Jmenovitá světlost v mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 
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Dle tabulky č.2 je navrhnutá světlost potrubí 50 mm. 

 

 

5.7. Výpočet max. příkonu el. energie pro zařízení staveniště 

 

Tab. č.3 – Příkon elektromotorů 

P1 - PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 

STAVEBNÍ STROJ 
štítkový příkon 

[kW] 
[ks] [kW] 

Jeřáb Potain GTMR 386A 75,00 1 75,0 

Stavební výtah NOV 1030 7,50 1 7,5 

Míchačka AL-KO TOP 1402 HR 5,00 2 10,0 

Silomat PFT 8,00 1 8,0 

Ponorný vybrátor Tremix WH38 2,30 2 4,6 

Svařovací poloautomat KIT 305 Standard 8,60 2 17,2 

Střihačka výztuţe WACKLER RCE16/230 3,00 1 3,0 

Vrtačka 0,60 2 1,2 

Úhlová bruska 1,25 2 2,5 

Zásobníkový ohřívač na vodu 150 l 5,00 2 10,0 

Otopné těleso v buňce 2,50 9 22,5 

P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 
 

161,5 kW 

 

 

Tab. č.4 – Vnitřní osvětlení 

P2 - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 

OSVĚTLENÉ PROSTORY 
Příkon pro 

osvětlení [kW/m
2
] 

[m
2
] [kW] 

Kanceláře 0,020 33,9 0,7 

Šatny, umývárna, WC 0,006 44,3 0,3 

Sklady 0,003 44,1 0,1 

Vnitřní osvetlení investičních objektů 0,006 885,3 5,3 

P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ 
 

6,4 kW 

 

Tab. č. 5 – Venkovní osvětlení 

P3 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 

DRUH PRACÍ 

příkon pro 

osvětlení 

[kW/m
2
] 

[m
2
] [kW] 

Osvětlení staveniště 0,010 2320 23,2 

Stavebně montáţní práce 0,010 150 1,5 

P3 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ 
 

24,7 kW 
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Při pouţití výbojkového osvětlení se vypočítaný instalovaný příkon násobí 

součinitelem 0,38. 

 

Výpočet nutného příkonu elektrické energie: 

 

      √(                    )  (      )  

      √(                          )  (         )  

         

 

Kde: 1,1 je koeficient ztráty ve vedení 

 1,0 je koeficient vnějšího osvětlení 

 0,8 je koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

 0,7 a 0,5 je koeficient současnosti el. motorů 

 

 

5.8. Systém zásobování materiály 

 

Beton bude přiváţen na staveniště průběţně z nedaleké betonárny pomocí 

autodomíchávačů. Přímo na místo bude beton čerpán pumpou na beton. Oba tyto stroje budou 

vţdy stát na komunikaci z ŢB panelů v jednom směru, tudíţ tato komunikace bude stále 

průjezdná alespoň v jednom směru. Sypké směsi (omítka) budou umístěny v silách. Tvárnice 

budou dováţeny na paletách, malta se bude vyrábět přímo na staveništi ze suchých maltových 

směsí. Všechny komunikace, po kterých budou na staveniště materiály dopravovány, 

vyhovují a není třeba činit ţádná další opatření. 

 

 

5.9. Skladování na staveništi 

 

A. Poţadavky na uspořádání skládek: 

 

Kusový materiál pravidelných tvarů se můţe skladovat do výše 1,8 m, kusový materiál 

nepravidelných tvarů do výše 1 m. Cihly, tašky a podobný materiál se skladuje v sádkách 

nebo na paletách do výše 2 m. Materiál, jehoţ plocha je vetší neţ 4 m
2
 a materiál, při jehoţ 
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přemísťování připadá na jednoho muţe váha větší neţ 50 kg, se smí skladovat do výše max. 

1,2 m. Pokud se materiál ukládá pomocí mechanismů nebo pokud se při ruční manipulaci 

nezvedá výše neţ 1,2 m, pak se můţe skladovat aţ do výše 2,2 m a na dočasných max. 3 m na 

trvalých skládkách. 

 

B. Skladování na staveništi: 

 

Na staveništi se objevují 2 typy skládek materiálu: 

 Skládka otevřená na volném prostranství 

 Krytý sklad 

 

V krytých skladech se skladuje: podlahoviny, spojovací součásti, vodiče, 

elektrotechnická keramika, svítidla, ţárovky, kování a zámky, sanitární zařízení, sádra, 

dlaţdice, obkladačky, sklo, lepidla. Kryté sklady jsou ocelové. Oplocení staveniště je 

z trapézového plechu, ukotvené v betonových patkách. Umístění skládek je zřejmé ze situace 

zařízení staveniště. 

 

 

5.10. Sociální zařízení staveniště 

 

Sociální zařízení slouţí sociálním a hygienickým potřebám pracovníků na staveništi. 

Zařízení staveniště musí být vybudováno před zahájením stavebních prací. Rozsah sociálního 

zařízení staveniště závisí na počtu pracovníků, pro které je nutné zajistit stravování, popř. 

ubytování. Na staveništi, kde je méně neţ 20 pracovníků, je třeba zajistit vhodné místnosti pro 

převlékání a ukládání oděvů. Návrh a zřizování sociálního zařízení musí být v souladu 

s platnými hygienickými předpisy, vydanými ministerstvem zdravotnictví. 

 

 

5.11. Návrh sociálního zařízení staveniště 

 

Je navrţeno na maximální počet pracovníků, kteří se na dané stavbě vyskytnou, tj 17. 

 

Šatny + stravování: min. 1,75 m
2
 na jednoho pracovníka, tj. 17 x 1,75 = 29,75 m

2
 

navrţeny 2 kombi kontejnery SK1 o rozměrech 2 x 2,5 x 6,0 m = 30 m
2
. 
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Záchody: potřeba je minimálně 2 mušle a 2 sedadla (do 50 muţů) 

 

Umývárna: navrţeny jsou 3 umyvadla a 2 sprchy (potřeba min. 1 umyvadlo/10 osob 

a 1 sprcha/20 osob) 

 

Osazení: při nasazení delším neţ ½ roku musí být buňky osazené na silničních 

panelech nebo na základech o rozměrech 0,4 x 0,8 x 0,6 m. Vytápění je elektrické. Pro správu 

a administrativu jsou navrţeny 2 mobilní buňky BK1 (schéma buněk viz. Příloha č. 7). 

 

 

5.12. Dopravní opatření 

 

Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Za Městem. Tato, ani jiná, komunikace není 

zasaţena stavbou, proto nemusí být nijak upraven provoz a chůze chodců. Při budování 

přípojek inţenýrských sítí je provoz na komunikaci dopravními značkami zpomalen 

a usměrněn do jednoho jízdního pruhu. Z provedených zajištění vyplývá, ţe všechny 

komunikace, po nichţ bude uskutečňována doprava materiálu a prefabrikátů od výrobců na 

staveniště, vyhovují pouţívaným dopravním prostředků. Vnitrostaveništní komunikace bude 

zajištěna pomocí ŢB panelů o rozměrech 2x3m uloţené do zhutněného štěrkopísku tl. 250mm 

a pískového loţe tl. 200mm. 

 

 

5.13. Vliv na ţivotní prostředí, odpady 

 

Během výstavby budou pouţívány pouze malé mechanismy, nepředpokládají se 

nadměrné přesuny hmot. 

 

5.14. Bezpečnost práce 

 

Při všech pracích na staveništi je nutno průběţně a důsledně dodrţovat: 

 Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
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 Zákon č. 258/2000 Sb. v plném znění o ochraně veřejného zdraví 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu 

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. v plném znění, kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů 

 Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 Nařízení vlády č. 378/2002 Sb. kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný 

provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost 

a zdraví při práci na staveništi. 

 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. 

Dále jsou povinni pouţívat při práci předepsané osobní pomůcky. Staveniště musí být 

ohraničeno oplocením a na vstupu označeno výstraţnou tabulkou se zákazem vstupu všech 

nepovolaných osob. 
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