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A OTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Hurban, P. Technologický postup provádění montovaných stropů.  
Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební, Katedra pozemního 
stavitelství, 2013, 82 s., Vedoucí práce: Ing. Jiří Teslík. 
 

 
Anotace: 

Předmětem bakalářské práce je technologický postup provádění konstrukce montovaných 
stropů nad podlažími částečně podsklepeného bytového domu o třech nadzemních podlažích. 
Stropní konstrukce bude řešena v systému Heluz Miako, tvořeném keramickými stropními 
vložkami a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými prostorovou výztuží. Součástí 
bakalářské práce je rovněž projektová dokumentace v rozsahu pro stavební povolení, 
odpovídající výkresová dokumentace včetně konstrukčních detailů stropních konstrukcí a 
tepelně technické posouzení objektu a jeho vybraných detailů. V technologické a prováděcí 
části je kromě technologického postupu vypracován kontrolní list provádění, časový 
harmonogram stavby, souhrnný rozpočet stavby a položkový rozpočet stropních konstrukcí. 

 
Annotation: 

The subject of this bachelor thesis is the technological procedure of placing prefabricated 
ceilings over the floors of a three-story block of flats with a partial cellar structure underneath. 
The ceiling structure will be designed in the Heluz Miako system, which constitutes of 
ceramic ceiling block and ceramic-concrete ceiling beams reinforced by bracing. Part of the 
thesis is also the project documentation in the extent for a building permit, appropriate 
technical drawing documentation including construction details of the ceiling structures and 
an evaluation of the thermal qualities of the object and its particular details. Apart from a 
technological procedure carried out in the technological and executive part, a check list of the 
execution, a time schedule of the construction, its total budget and the itemized budget of the 
ceiling structures are dealt with as well. 
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1.  Úvod 

Podstatou bakalářské práce je vypracování technologického postupu provádění 

montovaných stropních konstrukcí bytového domu. Ten je komplexně doplněn dokumentací 

zadaného objektu v rozsahu pro stavební povolení, posouzením stavby z hlediska tepelné 

techniky, či výstupy ze softwarových programů jako Kros Plus[1] nebo Microsoft Project[2], 

které poskytují náhled na časovou i finanční náročnost realizace stavby prostřednictvím 

harmonogramu, respektive rozpočtu stavby a jejích dílčích částí. 

 

Řešený objekt je zděná novostavba třípodlažního, částečně podsklepeného, bytového 

domu založeného na betonových pásech. Zastřešení objektu je navrženo jako jednoplášťová 

plochá střecha odvodněná dovnitř dispozice. Objekt se nachází na stavební parcele č. 1964 o 

celkové výměře 2 950,88 m2 v katastrálním území Zábřeh nad Odrou se sídlem v Zábřehu 

v obci Ostrava.  

 

V suterénu objektu se nacházejí společné prostory, sklepní kóje, sušárna a technické 

místnosti. V objektu je pak navrženo šest bytových jednotek – dvě v každém podlaží.  Jejich 

dispoziční řešení a velikost jsou ve 2. a 3. nadzemním podlaží totožná (3+kk). V přízemí se 

nachází byty velikosti 2+kk a 1+kk. 

 

Konstrukční systém bytového domu je řešený zdícími prvky Heluz. Obvodový plášť je 

vyzděn z cihel Heluz Family 2in1 50, vnitřní nosné zdivo z broušených cihel Heluz 30 a 

schodišťové zdivo z broušených cihel Heluz 24. Příčky v objektu jsou vyzděny z broušených 

cihel Heluz 14 a Heluz 6,5. Příčka oddělující bytové jednotky ve 2. a 3. nadzemním podlaží je 

vyzděna z cihel Heluz 14 AKU. Stropní konstrukce je tvořena nosníky Heluz Miako, 

keramickými vložkami Heluz Miako a následným zmonolitněním betonovou směsí. Schodiště 

je řešeno jako železobetonové, deskové. 

 

Podrobné informace o konstrukčním řešení objektu jsou uvedeny v textové části 

projektové dokumentace vypracované v rozsahu uvedeném vyhláškou 499/2006 Sb.[23]. 
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2.  Projektová dokumentace 

2.1. A. Průvodní zpráva 

a) identifikační údaje; 

b) dosavadní využití pozemku a zastavěnost území; 

c) provedené průzkumy, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu; 

d) splnění požadavků dotčených orgánů; 

e) dodržení obecných požadavků na výstavbu; 

f) splnění podmínek regulačního plánu a územního rozhodnutí; 

g) věcné a časové vazby; 

h) lhůty výstavby; 

i) statistické údaje. 
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a) Identifikační údaje 

ázev stavby:    BYTOVÝ DŮM 

Místo stavby:     Ostrava – Zábřeh 

Kraj:      Moravskoslezský 

Okres:      okres Ostrava 

Datum vypracování:    leden 2013 

Investor:     Statutární město Ostrava, 

      městský obvod Ostrava – Jih 

Zhotovitel:     PTR-STAV s.r.o. 

      Zimmlerova 1922/64 

      Ostrava – Zábřeh 

      IČ: 11851084 

Projektant:     Peter Hurban 

      PH-Projekt s.r.o. 

      Tarnavova 3005/11 

      Ostrava – Zábřeh 

      IČ: 41691055 

Stavba 

Předmětem projektové dokumentace je zděná novostavba bytového domu. Objekt je 

třípodlažní s částečným podsklepením. Zastřešení objektu je řešeno formou jednoplášťové 

ploché střechy. Objekt se nachází na stavební parcele č. 1964 o celkové výměře 2 950,88 m2 

v katastrálním území Zábřeh nad Odrou se sídlem v Zábřehu, obec Ostrava. Staveniště se 

nenachází v památkové ani chráněné krajinné oblasti. Pozemek je zpřístupněn vjezdem z ulice 

Tarnavova. 

 

b) Dosavadní využití pozemku a zastavěnost území 

Pozemek se nachází v zastavěném území a je klasifikován jako zastavitelný, do dnešního 

dne nikterak nevyužívaný. Stavební parcela č. 1964 v k. ú. Zábřeh nad Odrou je ve vlastnictví 

investora výstavby – Statutárního města Ostravy. 
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c) Provedené průzkumy, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Zahájení stavebních prací předcházelo provedení geologického, hydrogeologického a 

radonového průzkumu. Na jejich základě bylo zjištěno složení základové půdy, kterou tvoří 

ornice (mocnost 0,2 m), hlína (0,3 – 0,6 m) a jílovitá hlína písčitá, pevné konzistence a 

únosnosti 150 MPa, která dosahuje nejnižší úrovně zemních prací (1,9 – 2,4 m). Hladina 

podzemní vody byla průzkumem stanovena v úrovni – 4,000 m od úrovně upraveného terénu. 

Riziko pronikání radonu nebylo zjištěno. 

 

Napojení na dopravní infrastrukturu je zajištěno vjezdem v severní části pozemku z ulice 

Tarnavova navazující na komunikaci v ulici Zimmlerova zpřístupňující místní komunikaci 

Kulova. 

 

Napojení inženýrských sítí plynu, jednotné kanalizace, elektrického proudu a vody bude 

provedeno novými přípojkami na stávající sítě vedoucí pod komunikací Tarnavova.  

 

d) Splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů a správců sítí (viz 

D. Dokladová část), jejichž požadavky plně respektuje. 

 

e) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Při projektové a stavební činnosti budou dodržovány všechny předpisy a opatření podle 

platných zákonů a norem ČSN. Splněny budou zejména požadavky stanovené vyhláškou  

č. 502/2006 Sb. MMR ČR, kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických 

požadavcích na výstavbu[24]. 

 

f) Splnění podmínek regulačního plánu a územního rozhodnutí 

Projektová dokumentace byla zpracována na základě pravomocného územního 

rozhodnutí vydaného magistrátem města Ostravy dle rozsudku nejvyššího správního soudu ke 

dni 29. 11. 2012, ve znění schválených změn a provedených úprav.  
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g) Věcné a časové vazby 

Práce budou probíhat v souladu s vypracovaným harmonogramem výstavby. 

V bezprostředním okolí se nenacházejí žádné další související stavby, které by mohly jakkoli 

ovlivňovat průběh výstavby bytového domu. 

 

h) Lhůty výstavby 

Dokončení projektu stavby:      květen 2013 

Zahájení stavebních prací:      březen 2014 

Ukončení stavebních prací:         říjen 2014 

 

i) Statistické údaje 

Plocha pozemku:   2 950,88 m2 

Zastavěná plocha:      249,88 m2 

Obestavěný prostor:   2 766,17 m3 

Podlahová plocha:                727,36 m2 
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2.2.  B. Souhrnná technická zpráva 

1. urbanistické, architektonické a stavební řešení; 

2. mechanická odolnost a stabilita; 

3. požární bezpečnost; 

4. hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí; 

5. bezpečnost při užívání; 

6. ochrana proti hluku; 

7. úspora energie a ochrana tepla; 

8. řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace; 

9. ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí; 

10. ochrana obyvatelstva; 

11. inženýrské stavby. 
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1. Urbanistické, architektonické a stavební řešení 

 

a) Zhodnocení staveniště 

Staveniště se nachází na pozemku č. p. 1964 v lokalitě Zábřeh nad Odrou. Tento je ve 

vlastnictví investora výstavby – Statutárního města Ostravy. Stavební parcela, na niž je objekt 

situován, má celkovou rozlohu 2 950,88 m2. Staveniště se nenachází v památkové ani 

chráněné krajinné oblasti. Pozemek je zpřístupněn vjezdem z asfaltové komunikace o šířce  

7 m v ulici Tarnavova. Terén pozemku je rovinný, místy mírně svažitý. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Jedná se o zděnou novostavba bytového domu. Objekt je ve své severní části přístupný 

z místní komunikace na ulici Tarnavova, na kterou je hlavní osa objektu kolmá. Přístup 

k objektu, stejně jako vedle něj situovaný vjezd pro motorová vozidla, ústí na parkoviště 

objektu. V jižní části pozemku se nachází dětské hřiště s rekreačním zákoutím s přístupem 

navazujícím na parkoviště, potažmo na komunikaci vedoucí ke vstupu do objektu. Součástí 

domu je průchod z oblasti vstupu do objektu a parkoviště do východní části pozemku. V jeho 

útrobách se nachází místnost pro údržbu. 

Budova je třípodlažní s částečným podsklepením a plochou střechou s horní hranou atiky 

ve výšce 11,07 m od úrovně upraveného terénu. V prostoru suterénu se nacházejí společné 

prostory, sklepní kóje, sušárna a technické místnosti. V každém nadzemním podlaží se 

nachází dvě bytové jednotky, přičemž jejich dispoziční řešení ve 2. a 3. NP jsou totožná tedy 

3+kk. Byty v 1. NP jsou řešeny jako 2+kk, respektive 1+kk. Všechny obytné místnosti 

objektu jsou přímo osvětleny a přímo větrány prostřednictvím oken. Koupelny a WC jsou 

větrány prostřednictvím nuceného větrání skrze instalační šachty, místy navíc okny. Kuchyně 

jsou odvětrávány jak přímo okny, tak digestořemi. 
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c) Technické řešení 

Objekt je navržen jako zděný z konstrukčního systému Heluz, založený na betonových 

pásech. Střešní konstrukce je plochá, jednoplášťová – odvodněná dovnitř objektu pomocí 

dvou odpadních potrubí. Stropní konstrukce je tvořena nosníky Heluz Miako s vložkami 

Heluz Miako zmonolitněné betonovou vrstvou. Schodiště je řešeno jako železobetonové, 

deskové. Součástí realizace bytového domu je realizace dětského hřiště s rekreačním 

zákoutím, prostor parkoviště, komunikace, oplocení a zahradní úpravy. Všechny technologie 

a materiály použité při realizaci stavby budou podloženy příslušnými atesty, které budou 

součástí dokumentace k žádosti o kolaudační rozhodnutí. 

 

c.1. Příprava staveniště a zemní práce 

Zahájení výkopových prací předchází skrývka ornice o mocnosti 200 mm na cca 

70% plochy staveniště. Veškerá ornice je skladována a posléze bude využita pro terénní a 

sadové úpravy. Deponie ornice se nachází v těsné blízkosti staveništní komunikace při 

jižní hranici pozemku. Hlavní stavební jáma je svahovaná ve sklonu 1:0,5. Přístup pro 

těžkou mechanizaci a stavební stroje do jámy je zřízen na západní hraně stavební jámy 

v severní části pozemku. Základové pásy se nacházejí v hloubce 2 000 mm od úrovně 

upraveného terénu bez nutnosti pažení za použití dočasného bednění při betonáži. Dno 

výkopu základových pásů je vzhledem ke stavební jámě v úrovni -380 mm. Deponie 

zeminy se nachází v těsné blízkosti deponie ornice. Na tuto je uložena část vytěžené 

zeminy potřebná k pozdějším zásypům. Přebytečná zemina je odvezena na předem 

určenou skládku.  

 

c.2. Základové konstrukce 

Podmínky pro zakládání jsou pro daný nenáročný objekt stanoveny jako jednoduché. 

Objekt je založen na pásech z prostého betonu pevnostní třídy C16/20 v nezamrzné 

hloubce od -920 do -2 380 mm od úrovně upraveného terénu. Podkladní betonová deska 

třídy C16/20 a tloušťky 120 mm vyztužená Kari sítí je provedena na štěrkopískový 

hutněný podsyp frakce 8-16 mm tloušťky 100 mm. 
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c.3. Svislé konstrukce 

Objekt je navržen jako zděný z konstrukčního systému Heluz, který poskytuje 

příslušné tvarovky pro vyvázání rohů a hran nepravidelného tvaru a cihly poloviční výšky 

pro zajištění modulu. Suterénní zdivo je vyzděno z cihel Heluz Plus 40 na tepelně 

izolační maltu Supertherm TM 39, zateplených bodově lepeným extrudovaným 

polystyrenem. Obvodový plášť objektu z cihel Heluz Family 2in1 50, rovněž na tepelně 

izolační maltu Supertherm TM 39. Vnitřní nosné zdivo pak z broušených cihel Heluz 30 

a schodišťové zdivo z broušených cihel Heluz 24. Příčky v objektu jsou vyzděny 

z broušených cihel Heluz 14 a Heluz 6,5. Akustické příčky oddělující bytové jednotky ve 

2. a 3. nadzemním podlaží jsou vyzděna z cihel Heluz 14 AKU. Pro překlady otvorů jsou 

použity překlady Heluz 23,8 v sestavách typických pro daný otvor a tloušťku stěny, 

doplněných tepelnou izolací. 

 

c.4. Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce objektu jsou ve všech podlažích tvořeny keramickými stropy 

Heluz Miako celkové tloušťky 250 mm. Ty jsou tvořeny keramobetonovými nosníky 

dováženými na stavbu v délkách od 1 750 do 6 250 mm a keramickými vložkami pro 

rozpětí nosníků 500, respektive 625 mm. Výšky vložek použitých ve stropních 

konstrukcích jsou 80 mm, pro oblasti napojení schodiště na podesty a prostor výměny a 

190 mm pro zbytek objektu. Skladba je doplněna dobetonávkou betonovou směsí třídy 

20/25 tvořící žebra stropu a desku zmonolitňující celou konstrukci stropu. Ta je 

vyztužena Kari sítí z prutů průměru 4 mm a velikostí ok 150 x 150 mm. Konstrukce 

věnce je z vnější strany tvořena věncovkou Heluz 8/23 zděnou na vápenocementovou 

maltu a tepelnou izolací z EPS tloušťky 120 mm. Uložení nosníků je provedeno na těžký 

asfaltový pás položený na zdivu.  

 

c.5. Schodiště 

Schodiště v objektu jsou železobetonová monolitická, navržena jako dvouramenná 

pravotočivá. Jejich realizace bude provedena současně s prováděním stropních konstrukcí 

za pomoci dočasného bednění. Nášlapnou vrstvu stupňů tvoří, stejně jako prostory podest 
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a mezipodest, keramická dlažba. Zrcadlo mezi rameny je šířky 100 mm. Zábradlí je 

ocelové, výšky 1 000 mm kotvené do stupňů, vyplněné svislými sloupky. 

 

d.6. Střešní konstrukce 

Zastřešení je řešeno formou ploché střechy, jejíž skladba je uložena na stropní 

konstrukci 3 NP. Odvodnění střechy je navrženo dovnitř dispozice pomocí dvou svislých 

střešních vtoků. Střecha je nepochůzí, pro potřeby údržby zpřístupněna střešním výlezem 

v prostoru hlavní podesty nejvyššího podlaží. Atika je vyzděna do výšky 750 mm z cihel 

Heluz Family 2in1 50, oplechována pozinkovaným plechem. Součástí realizace střešní 

konstrukce je opatření hromosvodnou soustavou. Na nosné konstrukci je uložena 

následující skladba střešního pláště: 

• penetrační nátěr Dekprimer; 

• asfaltový pás Elastek 40 Special Mineral; 

• asfaltový spojovací nátěr AOSI 85/25; 

• spádové kašírované TI desky Polydek G200S40; 

• asfaltový pás Elastek 40 Minueral Dekor. 

 

d.7. Podlahy 

Jednotlivé skladby podlah v objektu jsou uvedeny ve výkresu řezu objektem. 

Materiály tvořící nášlapné vrstvy pak v jednotlivých půdorysech podlaží objektu 

v legendě místností. Realizace podlah probíhá v souladu s příslušnými hygienickými 

normami.  

 

d.8. Izolace proti zemní vlhkosti 

Izolace proti zemní vlhkosti je tvořena nopovou fólií Junop 8-06 z vysokohustotního 

polyetylénu s výškou nopů 8 mm. Izolace bude prováděna z rolí rozměru 2,4 x 20 m. 

Jednotlivé pásy jsou spojovány lepícími butylkaučukovými pásky a jejich konce překryty 

ukončovací lištou. 
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d.9. Tepelná, zvuková a kročejová izolace 

Tepelnou izolaci budovy zajišťuje ve skladbě suterénního zdiva bodově lepený XPS 

Isover Perimetr tloušťky 100 mm, stejně tak ve skladbě obvodového zdiva v oblasti 

soklu. V prostoru průchodu objektem je pomocí EPS Isover 70F kontaktně zateplen strop, 

nad kterým se nacházejí obytné místnosti. Ve skladbě ploché střechy tvoří tepelnou 

izolaci spádové kašírované TI desky Polydek G200S40 tloušťky minimálně 250 mm. 

K zamezení vzniku tepelných mostů v oblasti železobetonového věnce stropní konstrukce 

je součástí skladby tepelná izolace Isover EPS 100S tloušťky 120 mm. Budova je 

z tepelného hlediska v rámci vodorovných konstrukcí izolována již v rámci suterénu. 

Součástí skladby podlahy v 1 S danému účelu slouží desky z minerální vlny Rockwool 

Steprock ND tloušťky 80 mm. Z tohoto důvodu již izolace ze stejného materiálu tloušťky 

20 mm ve skladbách podlah následujících podlaží plní převážně funkci zvukové a 

kročejové izolace. Dostatečná tloušťka izolačních materiálů v jednotlivých skladbách 

konstrukcí je ověřena posouzením v softwarových programech Teplo 2010[3] a Area 

2010[4]. 

 

d.10. Omítky 

Vnitřní omítky stěn a stropů jsou vápenocementové tloušťky 10 mm opatřené 

vápenocementovým štukem. Vnější omítka v oblasti soklu je tvořena ušlechtilou omítkou 

Baumit tloušťky 5 mm na tepelnou izolaci z XPS opatřenou stěrkou Baumit. Obvodový 

plášť je omítnut jádrovou tepelně izolační omítkou Heluz TO tloušťky 40 mm opatřenou 

štukem z téže omítky tloušťky 5 mm. 

 

d.11. Malby a obklady 

V prostorách koupelen, WC a kuchyní budou provedeny keramické obklady Rako 

typologicky odpovídající použitým dlažbám v rozsahu odpovídajícím výkresové 

dokumentaci. Malby v prostorách celého bytového domu budou bílé, tvořené dvojitým 

nátěrem Primalexu Plus. 
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d) apojení stavby na infrastrukturu 

Napojení stavby na okolní infrastrukturu je realizováno pomocí nových přípojek plynu, 

elektrického proudu a vody na stávající sítě vedoucí pod komunikací Tarnavova. Teplo je do 

objektu přiváděno pomocí centrálního vytápění (viz výkres 01 Koordinační situace).  

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury 

Napojení na dopravní infrastrukturu v rámci stavby je zajištěno vjezdem v severní části 

pozemku z ulice Tarnavova navazující na komunikaci v ulici Zimmlerova zpřístupňující 

místní komunikaci Kulova. 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí 

Těžká mechanizace, která by mohla být zdrojem hluku, bude během výstavby v provozu 

jen po dobu nezbytnou. Stroje a zařízení musí splňovat normy o emisích hluku a spalin ČSN 

ISO 3744[5] a ČSN ISO 3746[6], musí mít prohlášení o shodě a platná označení CE a ES. Za 

porušení předpisů zodpovídá dodavatel stavebních strojů a zařízení. V průběhu provádění 

stavby je nutno dbát na omezení hluku, udržování čistoty vozovek pro zamezení nadměrné 

prašnosti (zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru) a tím 

zhoršování životního prostředí jak pro pracovníky stavby, tak pro obyvatele v okolí a chodce. 

Je rovněž nutno zamezit úniku ropných produktů, jako jsou oleje, nafta aj., do terénu a 

zapříčinit tím kontaminaci půdy či spodních vod. Na stavbě bude striktně zakázáno volné 

spalování stavebních zbytků. Staveniště bude oploceno celoplošným oplocením z vlnitého 

plechu. Veškerá mechanizace vyjíždějící ze staveniště bude u výjezdu očištěna od 

mechanických nečistot tak, aby nedocházelo k znečišťování komunikací. Odpady vzniklé při 

výstavbě je nutno třídit dle druhů a průběžně je odvážet na předem stanovené skládky. Pro 

tyto účely budou na staveništi dle potřeby umístěny kontejnery. Okolní zástavba nebude 

prováděnými stavebními pracemi negativně ovlivněna. Jeřáb může s materiálem manipulovat 

jen v určeném prostoru staveniště. Během výstavby bude dodržován noční klid v době od 

2200 do 600 hodin. 
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g) Řešení bezbariérového užívání 

Schodiště do objektu je vybaveno schodišťovou plošinou pro imobilní osoby šířky 1 m. 

Byty v 1. NP jsou uzpůsobeny k trvalému pobytu imobilních osob. Pro potřebu imobilních 

osob je rovněž zřízeno parkovací místo v přímé návaznosti na vstup do objektu. Vstup na 

pozemek a jeho návaznost na vstup do objektu je řešen bezbariérově. 

 

h) Průzkumy a měření 

Byl proveden geologický, hydrogeologický a radonový průzkum. Na jejich základě bylo 

zjištěno složení základové půdy, kterou tvoří ornice (mocnost 0,2 m), hlína (0,3 – 0,6 m) a 

jílovitá hlína písčitá, pevné konzistence a únosnosti 150 MPa, která dosahuje nejnižší úrovně 

zemních prací (1,9 – 2,4 m). Hladina podzemní vody byla průzkumem stanovena v úrovni – 

4,000 m od úrovně upraveného terénu. Riziko pronikání radonu nebylo zjištěno. 

i) Údaje o podkladech a vytyčení stavby 

Oprávněná osoba na staveništi provedla výškopisné a polohopisné zaměření stavby. 

 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 

SO 01 – Stavebně – technické řešení bytového domu  

SO 02 – Zpevněné plochy  

SO 03 – SO 07 – Přípojky (kanalizace, plyn, voda, NN, CZT) 

SO 04 – Terénní a sadové úpravy 

 

k) Vliv na okolní pozemky a stavby 

Stavba nebude mít na okolní stavby ani pozemky negativní vliv. 

 

l) Způsob zajištění BOZP 

Staveniště bude uzpůsobeno tak, aby nedošlo k újmě na majetku na okolních pozemcích a 

stavbách. Po dobu výstavby budou dodržovány veškeré předpisy. Rovněž tak nařízení vlády  
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č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích[20]. Veškeré práce mohou provádět pouze organizace s oprávněním k daným 

úkonům, pracovníci s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací v 

souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.[15], který upravuje další požadavky v oblasti bezpečnosti 

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

zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

Pozornost bude rovněž věnována nekoliznímu vstupu osob do objektu, stejně jako 

provozu na chodníku a vozovce v dosahu objektu. Po dobu výstavby bude zabezpečen příjezd 

sanitních a požárních vozidel. Bude dbáno na veškerá ochranná pásma inženýrských sítí a 

budou dodrženy podmínky správců inženýrských sítí. V době výstavby bude zhotovitel 

respektovat hygienické normy pro výstavbu. 

V rámci výrobní přípravy dodavatele bude řešena a bezpečnostní stránka lešení a 

zvedacích strojů, což není předmětem projektu a za což nese zodpovědnost dodavatel 

stavebních prací. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Stavební práce jsou navrženy tak, aby zatížení působící na stavbu v průběhu výstavby 

a užívání nemělo za následek: 

• zřícení stavby nebo její části; 

• větší stupeň nepřípustného přetvoření; 

• poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce; 

• poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 

3. Požární bezpečnost 

Požární bezpečnost není v této projektové dokumentaci řešena. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Materiály, technologie a výrobky používané při výstavbě budou v souladu s příslušnými 

normami ČSN a rovněž budou mít příslušné bezpečnostní a hygienické atestace. Vzhledem 

k charakteru stavby se nepředpokládá vznik nebezpečného odpadu jak při výstavbě, tak při 
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následném využívání stavby. S běžnými odpady vzniklými v důsledku stavební činnosti bude 

nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb.[13] včetně změnové vyhlášky. Během provozní etapy 

stavby je nutné vzniklý odpad třídit a recyklovat, snažit se minimalizovat jeho množství, 

zabránit jeho mísení a vést evidenci vzniklého odpadu. 

 

5. Bezpečnost při užívání 

Veškeré použité materiály a výrobky musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a předpisům, které s tímto souvisí[12]. Návrh stavby 

proběhl v souladu s vyhláškou č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro 

místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu[24], aby po 

odpovídající realizaci nedošlo v provozní fázi objektu k úrazu příčinou pádu, uklouznutí, 

nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem v prostorách objektu či v jeho 

bezprostřední blízkosti, popř. k úrazu způsobenému pohybujícím se vozidlem.   

 

6. Ochrana proti hluku 

Návrh stavby proběhl a jeho realizace bude v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací[19], stejně jako s ČSN 73 0532 

Akustika[7]. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

a) Tepelně – technické zhodnocení stavby 

• Obvodový plášť 

Konstrukci pláště tvoří obvodové zdivo HELUZ FAMILY 2in1 50 opatřené 

vnější i vnitřní omítkou. V úrovni soklu se nachází obvodové zdivo HELUZ PLUS 

40 doplněné o desky kontaktního zateplovacího systému XPS o tloušťce 100 mm. 

 

Požadavek: U,N = 0,30 W/m2K 

Dosažená hodnota: U,N = 0,20 W/m2K 
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Sokl: 

Požadavek: U,N = 0,30 W/m2K 

Dosažená hodnota: U,N = 0,22 W/m2K 

 

• Střecha 

Zastřešení objektu je řešeno formou jednoplášťové ploché střechy. Tu tvoří 

keramická stropní konstrukce HELUZ MIAKO zateplená spádovými kašírovanými 

deskami.  

 

Požadavek: U,N = 0,24 W/m2K 

Dosažená hodnota: U,N = 0,14 W/m2K 

 

• Podlaha na terénu 

Na terénu se nachází podkladní betonová deska v hutněném štěrkopískovém 

podsypu zateplená deskami z minerální vlny tloušťky 80 mm. Ty překrývá 

betonová mazanina s nášlapnou vrstvou tvořenou keramickou dlažbou. 

 

Požadavek: U,N = 0,85 W/m2K 

Dosažená hodnota: U,N = 0,49 W/m2K 

 

b) Stanovení celkové energetické spotřeby 

Realizací navrhovaného řešení dochází k výraznému snížení výsledné 

energetické spotřeby objektu 

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

 

Schodiště do objektu je vybaveno schodišťovou plošinou pro imobilní osoby šířky 1 m. 

Byty v 1. NP jsou uzpůsobeny k trvalému pobytu imobilních osob. Pro potřebu imobilních 

osob je rovněž zřízeno parkovací místo v přímé návaznosti na vstup do objektu. Vstup na 

pozemek a jeho návaznost na vstup do objektu je řešen bezbariérově. 
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9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Vzhledem k výsledkům průzkumu, který neprokázal výskyt radonu, není nutné provádět 

žádná protiradonová opatření. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

Staveniště bude oploceno celoplošným oplocením z vlnitého plechu. Přilehlá komunikace 

bude doplněna o značení upozorňující na výjezd vozidel z prostoru staveniště, stejně jako na 

zemní práce zasahující mimo pozemek staveniště. 

 

11. Inženýrské stavby 

 
a) Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod 

Dešťová voda bude, stejně jako splašková kanalizace vedená mimo objekt 

v nezamrzné hloubce, odváděna do veřejné kanalizace.  

b) Zásobování vodou 

Bude zřízena nová vodovodní přípojka k městskému vodovodnímu řádu 

vedoucímu v ulici Tarnavova.  

c) Zásobování energiemi 

Bude zřízena nová přípojka elektrického proudu ke stávající síti vedoucí v ulici 

Tarnavova. HDS bude umístěna na severní hranici pozemku stejně jako HUP. 

Plynovod bude napojen na rozvodnou síť zemního plynu v téže ulici.  

d) Řešení dopravy 

Napojení na dopravní infrastrukturu je zajištěno vjezdem v severní části pozemku 

z ulice Tarnavova navazující na komunikaci v ulici Zimmlerova zpřístupňující místní 

komunikaci Kulova. 

 
e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Povrchová úprava vjezdu na pozemek, parkoviště, vstupu na pozemek, průchodu 

objektem a přístupové cestě k rekreačnímu zákoutí bude řešena jako zámková dlažba 
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kladená do zhutněného štěrkopískového lože. Na parcele dojde k výsevu trávníku a 

úpravě původních ovocných stromů.  

 

2.3. C. Situace stavby 

Viz dokumentace stavební části (výkres 01 Koordinační situace). 

 

2.4. D. Dokladová část 

Projektová dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů. 

 

2.5. E. Zásady organizace výstavby 

1.   Technická zpráva 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště 

Staveniště se nachází na pozemku č. p. 1964 v lokalitě Zábřeh nad Odrou. Charakter 

stavby nevyžaduje zřízení samostatného staveništního parkoviště ani nových příjezdů a 

přístupů. Budou využity stávající zpevněné a upravené zelené plochy a přístupové 

komunikace. Stavební parcela, na niž je objekt situován, má celkovou rozlohu 2 950,88 m2. 

Terén pozemku je rovinný, místy mírně svažitý. Staveniště bude oploceno celoplošným 

oplocením z vlnitého plechu výšky 2 m. Pozemek je zpřístupněn vjezdem z asfaltové 

komunikace o šířce 7 m v ulici Tarnavova. Deponie sejmuté ornice a zeminy, budou zřízeny u 

jižní hranice pozemku, viz výkres Zařízení staveniště. 

 

b) Inženýrské sítě  

Napojení inženýrských sítí plynu, jednotné kanalizace, elektrického proudu a vody bude 

provedeno novými přípojkami na stávající sítě vedoucí pod komunikací Tarnavova.  

 

c) apojení staveniště na zdroje vody a energií 

Dodavatel stavby bude mít k dispozici staveništní přípojky elektrického proudu a vody. 

Hlavní staveništní rozvaděč, hlavní vypínač i elektroměr se nacházejí u přípojky elektrické 



~ 19 ~ 

 

sítě v severní části pozemku. V rámci zařízení staveniště bude elektrická energie 

distribuována prostřednictvím vedení uloženého v zemi, v chráničkách uložených 300 mm 

pod úrovní upraveného terénu. Vedením v zemi bude rovněž řešena distribuce vody a 

odvádění odpadů prostřednictvím staveništní kanalizace, která bude uložena pod rozvodem 

pitné vody v hloubce 800 mm. Instalační šachta s vodoměrem a uzávěrem, stejně jako 

kanalizační šachta, se nacházejí na staveništních přípojkách u severní hranice pozemku. 

Poloha veškerých staveništních rozvodů bude viditelně označena tak, aby nedošlo k jejich 

znehodnocení v důsledku staveništních prací. Následná úhrada za spotřebovanou energii bude 

účtována na základě dohody, která bude součástí zápisu o převzetí staveniště. 

 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany třetích osob 

Nepovolaným osobám bude vstupu na staveniště zamezeno. Staveniště bude oploceno 

celoplošným oplocením z vlnitého plechu. Přilehlá komunikace bude doplněna o značení 

upozorňující na výjezd vozidel z prostoru staveniště, stejně jako na zemní práce zasahující 

mimo pozemek staveniště. 

 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Uspořádání staveniště bude odpovídat platným bezpečnostním předpisům, zákonům, 

vyhláškám a normám, které se vztahují k bezpečnosti provozu a ochraně sousedních území.  

 

f) Řešení zařízení staveniště 

Jako zařízení staveniště budou použity dočasné objekty. Obytné kontejnery jako zázemí 

pracovníků dodavatele, administrativních a vedoucích pracovníků, sloužící rovněž 

k uskladnění drobné techniky a strojů, sanitární kontejnery a mobilní toalet. Dále 

velkokapacitní kontejnery na odpady a skládky kusových a ostatních staviv formou polí 

z palet. Tento materiál je před zabudováním do stavby skladován pouze krátkodobě a po tuto 

dobu musí být chráněn proti povětrnostním vlivům plastovou fólií. Součástí zařízení 

staveniště je silo na suchou maltovou směs a v centrálních prostorách staveniště ustavený 

staveništní jeřáb. K vertikální dopravě pracovníků a materiálu slouží rovněž staveništní výtah. 
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g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

V rámci zařízení staveniště nebudou realizovány žádné stavby vyžadující ohlášení nebo 

stavební povolení. Veškeré tomuto účelu sloužící prvky budou po ukončení výstavby 

odvezeny. 

 

h) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Na stavbě budou pracovat jen pracovníci, kteří prošli řádným proškolením z BOZP a byli 

dodavatelem stavby vybaveni osobními ochrannými pomůckami pracovníka. Práce, které 

vyžadujíc odbornou způsobilost, budou vykonávat pouze pracovníci v daném oboru vyučení.  

Staveništní mechanismy budou zabezpečeny před možným zneužitím, nebo manipulací 

nepovolanými osobami. Důsledně budou dodržována bezpečnostní opatření při pohybu jeřábu 

a ostatních staveništních mechanismů, při překládání apod.  

 

Zadavatel určí koordinátora BOZP, který v součinnosti se zadavatelem vypracuje plán 

BOZP pro práci na staveništi a pro konkrétní činnosti, u kterých hrozí zvýšené riziko ohrožení 

života či poškození zdraví. Koordinátor bude na stavbu v průběhu realizace docházet 

v předem sjednaných termínech vycházejících z technologické a koordinační náročnosti 

procesů právě probíhajících na staveništi. Dále při jakékoliv mimořádné události v oblasti 

BOZP, po dohodě se zadavatelem stavby, nebo z vlastní iniciativy. 

Úkoly koordinátora při přípravě stavby: 

• předat zadavateli přehled právních předpisů, informace o rizicích podklady pro 

zajištění BOZP ještě před zadáním díla zhotoviteli; 

• předat zhotoviteli a projektantovi veškeré informace o možných rizicích; 

• doporučovat vhodná technická řešení z hlediska BOZP; 

• konzultovat. 

Úkoly koordinátora při realizaci stavby: 

• koordinovat všechny dotčené zhotovitele; 

• spolupracovat při stanovení technologických postupů; 

• spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění prací; 
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• kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu s cílem zamezit 

ve stupu nepovolaným fyzickým osobám; 

• zúčastňovat se kontrolních prohlídek stavby ze strany stavebního úřadu; 

• navrhovat termíny kontrolních dnů k dodržování plánu a organizovat jejich konání; 

• upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků BOZP, vyhotovit o nich 

zápis, vyžadovat nápravu, případně oznámit nedostatky zadavateli, nebyla-li zajištěna 

náprava. 

 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutné během výstavby dodržovat veškeré požadavky 

dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb.[18], dle zákona 309/2006 Sb.[15] a nařízení vlády č. 

591/2006 Sb[20]. 

 

i) Vliv stavby na životní prostředí 

Těžká mechanizace, která by mohla být zdrojem hluku, bude během výstavby v provozu 

jen po dobu nezbytnou. Stroje a zařízení musí splňovat normy o emisích hluku a spalin ČSN 

ISO 3744[5] a ČSN ISO 3746[6], musí mít prohlášení o shodě a platná označení CE a ES. Za 

porušení předpisů zodpovídá dodavatel stavebních strojů a zařízení. V průběhu provádění 

stavby je nutno dbát na omezení hluku, udržování čistoty vozovek pro zamezení nadměrné 

prašnosti (zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru) a tím 

zhoršování životního prostředí jak pro pracovníky stavby, tak pro obyvatele v okolí a chodce. 

Je rovněž nutno zamezit úniku ropných produktů, jako jsou oleje, nafta aj., do terénu a 

zapříčinit tím kontaminaci půdy či spodních vod. Na stavbě bude striktně zakázáno volné 

spalování stavebních zbytků. Staveniště bude oploceno celoplošným oplocením z vlnitého 

plechu. Veškerá mechanizace vyjíždějící ze staveniště bude u výjezdu očištěna od 

mechanických nečistot tak, aby nedocházelo k znečišťování komunikací. Odpady vzniklé při 

výstavbě je nutno třídit dle druhů a průběžně je odvážet na předem stanovené skládky. Pro 

tyto účely budou na staveništi dle potřeby umístěny kontejnery. Okolní zástavba nebude 

prováděnými stavebními pracemi negativně ovlivněna. Jeřáb může s materiálem manipulovat 

jen v určeném prostoru staveniště. Během výstavby bude dodržován noční klid v době od 

2200 do 600 hodin. 
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j) Orientační lhůty výstavby 

Orientační doba výstavby je stanovena na 32 týdnů (březen 2014 – říjen 2014). Termíny 

zahájení stavebních prací a jejich ukončení budou definovány investorem stavby na základě 

data vydání stavebního povolení. Po ukončení stavebních prací a vyklizení prostoru staveniště 

dodavatel provede na staveništi požadované úpravy v souladu se smlouvou a projektovou 

dokumentací. 

 

2. Výkresová část 

Celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště, stavbami jeho zařízení, 

vyznačením přípojek, přívodu vody a energií, jejich odběrových míst, vjezdu na staveniště a 

dalších náležitosti viz výkres 14 Zařízení staveniště. 
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3.  Tepelně technické posouzení objektu a vybraných detailů 

3. 1. Posuzované aspekty 

Podstatou vypracování tepelně technického posouzení objektu je vyhodnocení skladeb 

konstrukcí, které oddělují interiér od exteriéru, z hlediska tepelné ochrany budov dle normy 

ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky[8]. K vyhodnocení je využito 

softwarových programů Teplo 2010[3] a Area 2010[4]. Výstupem programů je ověření, zda 

byly splněny požadované hodnoty součinitele prostupu tepla UN, teplotního faktoru fRsi, N a 

šíření vlhkosti Mc. Za tímto účelem jsou v programu Teplo 2010[3] posuzovány stavební 

konstrukce obvodového pláště (v oblasti nosné zdi nadzemních podlaží, jejího soklu a 

v oblasti kontaktního zateplení stropní konstrukce nad průchodem skrze objekt), podlahy na 

terénu a ploché střechy. V programu Area 2010[4] jsou vyhodnoceny vybrané konstrukční 

detaily oblastí kritických z hlediska tepelné techniky. 
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3. 2. Tepelně technické posouzení objektu - Teplo 2010[3] 

a) TEPEL Ě TECH ICKÉ POSOUZE Í OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 

Vstupní data: 

Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 C 

Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

Relativní vlhkost v interiéru RHi:   55,0 % (+5,0%) 

  

Skladba konstrukce: 

Číslo  ázev vrstvy    d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

  1  Omítka vápenocementová  0,010          0,990   19,0 

  2  Heluz Family 2in1 50  0,500          0,110   5,0 

  3  Omítka Heluz TO - jádro  0,040          0,200   14,0 

  4  Omítka Heluz TO - štuk  0,005          0,200   14,0 

 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČS  730540-2)[8] 

 

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,834+0,000 = 0,834 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,980 

 

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 

povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

 

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné 

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

prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně 

tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění 

požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČS  730540-2)[8] 

 

Požadavek: U,N = 0,30 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U= 0,20 W/m2K 

 U < U,  ... POŽADAVEK JE SPL Ě . 

 

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů 

(např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

  

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČS  730540-2) [8] 

  

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

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční 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 

kondenzační zóně činí: 0,600 kg/m2,rok (materiál: Omítka Heluz TO - jádro). Dále bude 

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

 

Vypočtené hodnoty:  V konstrukci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0433 kg/m2,rok 

   Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,5663 kg/m2,rok 

 

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPL Ě . 

Mc,a < Mc,  ... 3. POŽADAVEK JE SPL Ě . 

Teplo 2010[3], (c) 2010 Svoboda Software 
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b) TEPEL Ě TECH ICKÉ POSOUZE Í OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - SOKL 

Vstupní data: 

Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

Relativní vlhkost v interiéru RHi:    55,0 % (+5,0%) 

 

Skladba konstrukce: 

Číslo    ázev vrstvy        d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

  1  Omítka vápenocementová   0,010       0,990   19,0 

  2  Heluz Plus 40   0,400       0,260   7,0 

  3  Baumit disperzní lepidlo   0,001       0,600   50,0 

  4  Isover EPS Perimetr   0,100       0,034   70,0 

  5  Baumit open lep. stěrka W   0,002       0,800   18,0 

  6  Baumit ušlechtilá omítka speci  0,005       0,800   12,0 

 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČS  730540-2) [8] 

 

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,834+0,000 = 0,834 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,978 

 

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 

povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

 

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné 

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

prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně 

tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění 

požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČS  730540-2) [8] 

 

Požadavek: U,N = 0,30 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U = 0,22 W/m2K 

U < U,  ... POŽADAVEK JE SPL Ě . 

 

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů 

(např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

  

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČS  730540-2) [8] 

  

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

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční 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 

kondenzační zóně činí: 0,090 kg/m2,rok (materiál: Isover EPS Perimetr). Dále bude použit 

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

 

Vypočtené hodnoty: V konstrukci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

      Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0145 kg/m2,rok 

      Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,0460 kg/m2,rok 

 

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPL Ě . 

Mc,a < Mc,  ... 3. POŽADAVEK JE SPL Ě . 

Teplo 2010[3], (c) 2010 Svoboda Software 
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c) TEPEL Ě TECH ICKÉ POSOUZE Í OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - PRŮCHOD 

Vstupní data: 

Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

Relativní vlhkost v interiéru RHi:    55,0 % (+5,0%) 

 

Skladba konstrukce: 

Číslo  ázev vrstvy   d [m]           Lambda [W/mK]      Mi [-] 

  1  Strop. k-ce HELUZ MIAKO  0,250       1,610         17,0 

  2  Isover EPS 70F   0,140       0,039         67,0 

  3  Omítka Heluz TO   0,005       0,200         14,0 

 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČS  730540-2) [8] 

 

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,834+0,000 = 0,834 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,974 

 

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 

povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné 

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

prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně 

tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění 

požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČS  730540-2) [8] 

  

Požadavek: U,N = 0,30 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U = 0,26 W/m2K 

U < U,  ... POŽADAVEK JE SPL Ě . 

  

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů 

(např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČS  730540-2) [8] 

 

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

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční 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 

kondenzační zóně činí: 0,252 kg/m2,rok (materiál: Isover EPS 70F). Dále bude použit limit 

pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

 

Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

     Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0011 kg/m2,rok 

     Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,4473 kg/m2,rok 

 

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPL Ě . 

Mc,a < Mc,  ... 3. POŽADAVEK JE SPL Ě . 

Teplo 2010[3], (c) 2010 Svoboda Software 
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d) TEPEL Ě TECH ICKÉ POSOUZE Í PODLAHY A TERÉ U 

Vstupní data: 

Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

Teplota na vnější straně Te:    -5,0 C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

Relativní vlhkost v interiéru RHi:    55,0 % (+5,0%) 

 

Skladba konstrukce: 

Číslo    ázev vrstvy        d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

  1  Dlažba keramická   0,008       1,010   200,0 

  2  Lepidlo na dlažbu   0,004       0,220   1350,0 

  3  Beton. maz. + Kari síť   0,050       1,430   23,0 

  4  PE folie   0,0001       0,350   144000,0 

  5  Rockwool Steprock ND   0,080       0,043   3,0 

 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČS  730540-2) [8] 

 

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,771+0,030 = 0,801 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,951 

 

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 

povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné 

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

Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 

konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze 

možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČS  730540-2) [8] 

 

Požadavek: U,N = 0,85 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U = 0,49 W/m2K 

U < U,  ... POŽADAVEK JE SPL Ě . 

 

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů 

(např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČS  730540-2) [8] 

 

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

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

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

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

 

Vypočtené hodnoty: V konstrukci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

POŽADAVKY JSOU SPL Ě Y. 

Teplo 2010[3], (c) 2010 Svoboda Software 
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e) TEPEL Ě TECH ICKÉ POSOUZE Í PLOCHÉ STŘECHY 

Vstupní data: 

Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

Relativní vlhkost v interiéru RHi:    55,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce: 

Číslo      ázev vrstvy        d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Omítka vápenocementová   0,010       0,990   19,0 

   2  Strop Heluz   0,250       1,000   17,0 

   3  Pen. nátěr Dekprimer   0,001       0,200   1200,0 

   4  Elastek 40 Special Mineral   0,004       0,210   50000,0 

   5  Asf. nát. AOSI 85/25   0,002       0,210   1200,0 

   6  TI Polydek G200S40   0,250       0,037   60,0 

   7  Elastek 40 Special Dekor   0,004       0,210   500,0 

 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČS  730540-2) [8] 

  

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,834+0,000 = 0,834 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,986 

  

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 

povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné 

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

prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně 

tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění 

požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČS  730540-2) [8] 

  

Požadavek: U,N = 0,24 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U = 0,14 W/m2K 

U < U,  ... POŽADAVEK JE SPL Ě . 

  

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů 

(např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČS  730540-2) [8] 

 

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

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

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

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

 

Vypočtené hodnoty: V konstrukci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

POŽADAVKY JSOU SPL Ě Y. 

Teplo 2010[3], (c) 2010 Svoboda Software 
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3. 3. Tepelně technické posouzení objektu - Area 2010[4] 

a) TEPEL Ě TECH ICKÉ POSOUZE Í ATIKY 

DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ 

PÁRY podle ČSN EN ISO 10211[9] a ČSN 730540[8] - MKP/FEM model 

 

KO TROL Í TISK VSTUP ÍCH DAT: 

Základní parametry úlohy: 

 

Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 

Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 

Teplota vzduchu v interiéru:   20.6 C 

 

Parametry charakterizující rozsah úlohy: 

Počet svislých os:     84 

Počet vodorovných os:     97 

Počet prvků:  15936 

Počet uzlových bodů:   8148 

 

Zadané materiály: 

 č.     ázev                  LambdaX   LambdaY     MiX  MiY         X1  X2  Y1  Y2 

1      Heluz Family    0.150     0.150     5.000     5.000   27   46    9   43 

2      Strop Heluz         1.000     1.000        17        17   35   84   43   54 

3      Věncovka Heluz      0.230     0.230        10        10   27   31   43   54 

4      Isover EPS 100S     0.038     0.038        50        50   31   35   43   54 

5      Heluz Family    0.150     0.150     5.000     5.000   27   46   54   96 

6      Omítka Heluz TO     0.200     0.200        14        14   25   27    9   97 

7      Elastek 40 Spec.     0.210     0.210     30000     30000   46   84   54   55 

8      Elastek 40 Spec.    0.210     0.210     30000     30000   46   47   55   96 

9      Polydek G200S40     0.037     0.037        16        16   47   84   55   75 

10     Elastek 40 Spec.     0.210     0.210        50        50   47   84   75   76 
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11     MVC    0.990     0.990        19        19   46   49    9   43 

12     MVC     0.990     0.990        19        19   49   84   42   43 

13     Elastek 40 Spec     0.210     0.210        50        50   47   48   76   97 

14     Elastek 40 Spec     0.210     0.210    300000    300000   27   47   96   97 

 

Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění: 

 číslo   1. uzel  2. uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]   Pd [kPa]   h,p [s/m] 

   1   4635   8127     -15.00           0.04           0.14     20.00 

   2   4635   4656     -15.00           0.04           0.14     20.00 

   3   4559   4656     -15.00           0.04           0.14     20.00 

   4   2619   4559     -15.00           0.04           0.14     20.00 

   5   2425   2619     -15.00           0.04           0.14     20.00 

   6   2337   2425     -15.00           0.04           0.14     20.00 

   7   4374   4665      20.00           0.13           1.29     10.00 

   8   4698   8093      20.60           0.13           1.33     10.00 

   9   4665   4698      20.60           0.13           1.33     10.00 

Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 

 

NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 

 

Prostředí   T [C]     Rs [m2K/W]   R.H. [%]     Ts,min [C]       Q [W/m]       L [W/mK] 

    1         -15.0         0.04           84              -15.00            -17.7456                 --- 

    2          20.0         0.13           50               19.40              0.04251                --- 

    3          20.6         0.13           50                 16.74            17.7031                  --- 

 

Vysvětlivky: 

T   zadaná teplota v daném prostředí [C] 

Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 

R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 

Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 

Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m] (hodnota je vztažena na 1m 

  délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
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Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK] (lze určit jen pro 

  maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný 

  součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L šířkou hodnoceného výseku 

  konstrukce) 

 

NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE: 

 

Prostředí  Tw [C]     Ts,min [C]      f,Rsi [-]      KO D.      RH,max [%]      T,min [C] 

    1    -16.87       -15.00             ???               ne      ---                 --- 

    2     9.26        19.40            0.983            ne      ---                 --- 

    3     9.81        16.74             0.891            ne      ---                 --- 

 

Vysvětlivky: 

Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 

Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 

f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540[8], ČSN EN ISO 10211[9] a ČSN EN ISO    

  13788[10] [-] rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený   

  rozdílem vnitřní (20.6 C) a vnější (-15.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro 

  max. 2 prostředí a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně  

  určuje orientační hodnoty i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota 

  podle daného prostředí a konstantní vnější teplota Te = -15.0 [C] 

KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 

RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která 

  zajistí odstranění povrchové kondenzace [%] 

T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která 

  zajistí odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 

 

Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle 

  ČSN 730540[8], ani podle ČSN EN ISO 13788[10] (neobsahuje bezpečnostní 

  přirážky). Pro vyhodnocení výsledků podle těchto norem je nutné použít postup 

  dle čl. 5.1 v ČSN 730540-2[8] či čl. 5 v ČSN EN ISO 13788[10]. 
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ODHAD CHYBY VÝPOČTU: 

 

Součet tepelných toků:       0.0000 W/m 

Součet abs.hodnot tep.toků:  35.4913 W/m 

Podíl:           0.0000 

Podíl je menší než 0.001 - požadavek ČS  E  ISO 10211[9] je splněn. 

 

TOKY DIFUNDUJÍCÍ VODNÍ PÁRY PŘI ZADANÝCH PODMÍNKÁCH: 

 

Množství vstupující do konstrukce:   7.3E-0008 kg/m,s. 

Množství vystupující z konstrukce:   2.7E-0008 kg/m,s. 

Množství kondenzující vodní páry:   4.7E-0008 kg/m,s. 

 

Poznámka:  Uvedená množství jsou vztažena k 1 m výšky detailu a platí pro zadané okrajové 

  podmínky. Množství vodní páry vstupující do konstrukce bylo stanoveno pro 

  povrchy se souč. přestupu vodní páry 10.e-9 s/m. Množství vystupující               

  z konstrukce pak pro povrchy se souč. přestupu vodní páry 20.e-9 s/m. Ostatní 

  povrchy se ve výpočtu neuplatnily. 

STOP, Area 2010[4] 

VYHOD OCE Í VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČS  730540-2 [8] 

Vstupní data: 

Návrhová vnitřní teplota Ti:     20,00 C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   20,60 C 

Relativní vlhkost v interiéru  Fii:     50,00 % 

Teplota na vnější straně Te [C]:    -15,00 C 

 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČS  730540-2) [8] 

 

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,792+0,000 = 0,792 

Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

Vypočtená hodnota: f,Rsi = 0,891 
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Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 

povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

f,Rsi > f,Rsi,  ... POŽADAVEK JE SPL Ě . 

 

II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČS  730540-2) [8] 

 

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

   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 

  

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů 

programu. Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a 

normovaná metodika výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla 

a vodní páry. Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu Area[4]. Třetí 

požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla a 

vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

Area 2010[4], (c) 2010 Svoboda Software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Tepelně technické posouzení atiky - průběh izoterm [4] 
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Obrázek č. 2: Tepelně technické posouzení atiky – teplotní pole [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3: Tepelně technické posouzení atiky – rozložení relativní vlhkosti [4] 
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4. Technologický postup provádění montovaných stropů HELUZ 

4. 1. A. Obecné informace 

ázev stavby:  BYTOVÝ DŮM 

Místo stavby:   Ostrava – Zábřeh 

Kraj:    Moravskoslezský 

Okres:    okres Ostrava 

Katastrální území:  Zábřeh nad Odrou 

Číslo parcely:  1964 

Výměra parcely:  2 950,88 m2 

 

Technologický předpis se vztahuje k provedení konstrukce keramického stropu HELUZ 

MIAKO v třípodlažním, částečně podsklepeném objektu. Obvodové zdivo je provedeno 

z cihel HELUZ FAMILY 50 2in1, vnitřní nosné zdivo z cihel HELUZ 30, schodišťové zdivo 

z cihel HELUZ 24 a v případě části suterénního zdiva pak HELUZ PLUS 40. Příčky z tvárnic 

HELUZ 14 a HELUZ 6,5. V případě příček oddělujících bytové jednotky ve 2. a 3. 

nadzemním podlaží se jedná o HELUZ 14 AKU. Zdivo je provedeno na maltu HELUZ 

SUPERTHERM TM 39. 

 

Stavba je založen v propustné zemině na betonových základových pásech s pevností 

betonu C16/20. Zastřešení celého objektu je řešeno jako plochá střecha s jednotným spádem 

dvou procent tvořeným kašírovanými spádovými TI deskami POLYDEK. 

 

V prostoru suterénu se nacházejí společné prostory, sklepní kóje, sušárna a technické 

místnosti. V každém nadzemním podlaží se nachází dvě bytové jednotky, přičemž jejich 

dispoziční řešení ve 2. a 3. NP jsou totožná tedy 3+kk. Byty v 1. NP jsou řešeny jako 2+kk, 

respektive 1+kk. 
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4. 2. B. Materiály, doprava a skladování 

a) osníky HELUZ MIAKO 

Nosník HELUZ MIAKO je složen z cihelných tvarovek Ctj-U 160/60, betonu třídy 

C25/30 a příhradové prostorové výztuže BSt 500M z oceli B500A. Rozměry nosníků HELUZ 

MIAKO jsou 160 x 175 x 1750 – 6250 mm. Vzor tohoto nosníku je uveden na obrázku č. 1. 

Hmotnost nosníků je 21,7 kg/m. Nosníky HELUZ MIAKO je možné zkracovat na potřebnou 

délku pomocí rozbrušovacího stroje. [25] 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4: Axonometrie a příčný řez nosníkem HELUZ MIAKO [25] 

Počet kusů a délka nosníků HELUZ MIAKO použitých v konstrukci stropů daného objektu: 

• N14; 1750 mm 4 ks  -    N7; 4750 mm  5 ks 

• N13; 2250 mm 19 ks  -    N6; 5000 mm  4 ks 

• N12; 2750 mm 31 ks  -    N5; 5250 mm  7 ks 

• N11; 3250 mm 5 ks  -    N4; 5500 mm  4 ks 

• N10; 3750 mm 5 ks  -    N3; 5750 mm  4 ks 

• N9; 4250 mm  5 ks  -    N2; 6000 mm  106 ks 

• N8; 4500 mm  4 ks  -    N1; 6250 mm  72 ks 

Nosníky typu N15, N16 a N17 budou vytvořeny rozbroušením jednoho nosníku typu N11. 

Při manipulaci je třeba nosníky zavěšovat za prostorovou výztuž ve vzdálenosti 

maximálně 500 mm od konců nosníků. Stejně tak budou nosníky při skladování podkládány 

dřevěnými hranoly o rozměrech nejméně 40 x 20 mm. Proklady budou v jednotlivých 

vrstvách vyrovnány vždy svisle nad sebou. Nosníky budou skladovány do maximální výšky 
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hráně 1 m z důvodu nepravidelného tvaru, navíc tak, aby nedošlo k deformaci prostorové 

výztuže. Při dopravě a skladování budou nosníky ležet ve vodorovné poloze. Nosníky budou 

na stavbu dopravovány nákladním vozem MAN TGM a vykládány pomocí staveništního 

jeřábu. Skladovány budou podle typů a délek jednotlivých nosníků přímo na skládky k tomu 

určené. Nosníky budou chráněny proti povětrnostním vlivům překrytím hrubou fólií zatíženou 

proti odvátí. [25] 

 

b) Stropní vložky HELUZ MIAKO 

Keramické vložky HELUZ MIAKO se kladou na sucho mezi nosníky HELUZ MIAKO. 

Vložky je možné libovolně zkracovat pouze podélně s dutinami. Zkracují se pomocí stolní 

kotoučové, nebo speciální ruční (elektrické řetězové nebo přímočaré) pily. [25] 

 

Tabulka č. 1: Charakteristika použitých stropních vložek HELUZ MIAKO [25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet kusů vložek HELUZ MIAKO použitých v konstrukci stropů daného objektu: 

• V1; OVN 19/50 1 983 ks -    V3; OVN 8/62,5    30 ks 

• V2; OVN 19/62,5 3 242 ks -    V4, OVN 8/50  80 ks 
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Obrázek č. 5: Stropní vložky HELUZ MIAKO [25] 

 

Stropní vložky HELUZ MIAKO budou dodávány na stavbu uložené na vratných paletách 

o rozměrech 1 180 x 1000 mm opatřených fólií. Dováženy budou nákladním vozem MAN 

TGM a kapacitou 12 palet. Skladovány budou maximálně ve dvou řadách nad sebou tak, aby 

nešlo k poškození materiálu ve spodní části, dále v souladu s výkresem 14 Zařízení staveniště. 

Vložky budou chráněny proti povětrnostním vlivům překrytím hrubou fólií zatíženou proti 

odvátí. [25] 

 

c) Věncovka HELUZ 

Věncovka HELUZ slouží v kombinaci s tepelnou izolací k podstatné redukci tepelných 

mostů v místě styku svislé obvodové konstrukce se stropní konstrukcí. Dále v místě tohoto 

přechodu a v oblasti stropní konstrukce vytváří jednotný podklad pro nanášení jádrové 

omítky. Ve všech stropních konstrukcích daného objektu bude použit jeden typ věncovky, a 

sice broušená HELUZ 8/23. Věncovky mohou být dle potřeby libovolně zkracovány pomocí 

zednického kladívka, kotoučové stolní nebo speciální ruční (elektrické řetězové nebo 

přímočaré) pily. [25] 

Tabulka č. 2: Charakteristika použitých věncovek HELUZ [25] 
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Obrázek č. 6: Věncovka HELUZ [25] 

 

Věncovky HELUZ MIAKO budou dodávány na stavbu uložené na vratných paletách o 

rozměrech 1 180 x 1000 mm opatřených fólií. Dováženy budou nákladním vozem MAN 

TGM společně s vložkami HELUZ MIAKO. Skladovány budou maximálně ve dvou řadách 

nad sebou tak, aby nešlo k poškození materiálu ve spodní části, dále v souladu s výkresem 14 

Zařízení staveniště. Věncovky budou chráněny proti povětrnostním vlivům překrytím hrubou 

fólií zatíženou proti odvátí. [25] 

 

d) Tepelná izolace 

Do skladby věnce bude použita tepelná izolace ISOVER EPS 100S, stabilizované desky z 

pěnového polystyrenu celkové tloušťky 120 mm. Desky z pěnového polystyrenu musí 

splňovat požadavky dle ČSN EN 13163 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – 

průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace [11].  

 

Na stavbu se tepelná izolace bude dodávat zabalená v PE fólii v balících o šesti kusech a 

maximální výšce 500 mm. Nestandardní rozměry budou páskovány. Při dopravě a skladováni, 

bude tepelná izolace chráněna před navlhnutím, a zároveň bude chráněna před dlouhodobým 

působením přímého slunečního záření. V případě krátkodobého skladování mimo kryté 

skladovací prostory budou desky důkladně chráněny před povětrnostními vlivy překrytím 

hrubou fólií zatíženou proti odvátí. Desky budou na boku označeny třemi černými pruhy. [26] 

 

e) Asfaltový pás 

Do konstrukce věnce stropu bude použit těžký asfaltový pás CharBIT R 500 H tloušťky 

3,5 mm. Dodáván bude na stavbu v rolích o šířce 1 m a délce 20 m, které budou přepravovány 

a skladovány ve svislé poloze na paletách 1 200 x 800 mm. Při přepravě a skladování budou 
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chráněny před přímým slunečním zářením, nejlépe v krytém skladu. Doporučená maximální 

teplota prostor pro skladování je  30°C. [27] 

 

f) Výztuž 

Do betonové vrstvy tloušťky 60 mm nad vyskládanými vložkami HELUZ MIAKO bude 

vložena kari sít z prutů průměru 4 mm a velikostí ok 150 x 150 mm. Výztuž použitá do 

železobetonových věnců stropu bude blíže specifikována na základě statického výpočtu. 

Na stavbu bude prutová výztuž dodávána ve svazcích o maximálních délkách 8 m. Pro 

uskladnění výztuže bude zajištěn zastřešený sklad s pevnou podlahou. Skladovány budou ve 

svazcích, rozděleny podle délek a typů. Kari sítě budou na stavbu dodávány jako rohože 2 x 3 

m po 50 kusech a skladovány budou na sobě. Skladování výztuže musí být uzpůsobeno tak, 

aby nedošlo k její deformaci. [25] 

 

g) Betonová směs 

Na dobetonávku stropní konstrukce bude použita betonová směs s pevností C 20/25, která 

vytvoří desku v tloušťce 60 mm doplňující konstrukci stropu na navrhovanou výšku 250 mm. 

Vyráběna a zkoušena bude dle technologického postupu v centrální výrobně betonu. Pro 

dobetonávku stropní konstrukce v rámci celého objektu bude zapotřebí asi 46 m3 betonové 

směsi. [25] 

 

Betonová směs bude na stavbě distribuována čerpadlem na čtyřnápravovém podvozku 

MERCEDES BENZ 45.42 s výškovým dosahem 31 m. Dovážena bude (kromě samotného 

čerpadla o objemu 7 m3) autodomíchávači.  

 

h) Vápenocementová malta 

Na vápenocementovou maltu budou ve všech úrovních stropní konstrukce vyzděny 

věncovky HELUZ. Vápenocementová malta bude na staveništi míchána z již předem 

připravené suché maltové směsi. 
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Na stavbu budou suché maltové směsi dováženy a následně zde budou skladovány 

v silech CEMIX na suché směsi o objemu 8,5 m3. Silo je rovněž vybaveno vodní pumpou a 

kontinuální míchačkou. [28] 

 

i) Bednění 

Stropní nosníky HELUZ MIAKO budou ihned po uložení podepřeny trámy systémového 

bednění PERI BEAMDECK, které je složeno ze tří dílů: padací hlavy BD, příčného a 

podélného BD nosníku doplněných o ocelové stropní stojky PEP 20. 

 

Systémové bednění PERI BEAMDECK bude na staveništi skladováno na ukládacích 

paletách, které usnadňují manipulaci a zkracují čas na jejich přepravu po staveništi. Za 

nepříznivého počasí musí být všechny prvky bednění chráněny proti povětrnostním vlivům 

překrytím fólií nebo uskladněním v krytém skladu. [30] 
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4. 3. C. Pracovní podmínky, připravenost 

Bude zřízena nová přípojka elektrického proudu ke stávající síti vedoucí v ulici 

Tarnavova. Rozvaděč bude umístěn na severní hranici pozemku. Rovněž bude zřízena nová 

vodovodní přípojka na městský řád v téže ulici. Na tuto bude napojena distribuční síť stavby, 

která bude dodavateli po dobu realizace k dispozici. Odvod splaškových vod bude napojen na 

veřejné kanalizace. Staveniště bude oploceno celoplošným oplocením z vlnitého plechu výšky 

2 m. Napojení na dopravní infrastrukturu je zajištěno vjezdem v severní části pozemku z ulice 

Tarnavova navazující na komunikaci v ulici Zimmlerova zpřístupňující místní komunikaci 

Kulova. 

 

Pro potřeby dodavatele budou na staveništi umístěny 3 obytné kontejnery STANDART 

TYP 1A, sanitární kontejnery STANDART TYP 19B a LEAN TYP L15B a mobilní toalet 

TOI TOI FRESH s mytím rukou. Dále pak jeden uzamykatelný sklad.   

 

Na staveništi se objevují 2 typy skládek materiálu: 

• skládka otevřená na volném prostranství, 

• krytý sklad. 

 

Skládky na otevřeném prostranství budou odvodněny a budou tvořeny zhutněnou vrstvou 

štěrku frakce 16 – 32 mm o mocnosti 150 mm. 

 

V krytém skladu bude skladován veškerý materiál a zařízení, které jsou náchylné na 

poškození či znehodnocení vlivem vnějšího prostředí a povětrnostních vlivů, a které lze lehce 

zcizit (drobné nářadí atd.). Za věci ve skladu bude zodpovídat pověřená osoba. Mezi 

skládkami bude prostor pro manipulaci s materiálem minimálně 1 m. Veškerý materiál 

skladovaný na staveništi bude v dosahu jeřábu, který zajišťuje vnitrostaveništní dopravu. Na 

staveništi bude rovněž zřízena zpevněná plocha pro pohyb nákladních automobilů 

dopravujících stavební materiál. Napojení na přidruženou komunikaci bude provedeno z 

železobetonových panelů o rozměrech 3 x 1 x 0,15 m (stejně tak i vnitrostaveništní 

komunikace včetně otočných ploch). 
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Minimální venkovní teplota pro provádění prací je -10°C. Pro provádění všech mokrých 

procesů je minimální teplota +5°C a maximální +30°C. Předpokládá se, že práce budou 

prováděny v teplotně příznivém ročním období a nebude tak třeba žádných opatření proti 

mrazu. 

 

Požadavky na prostředí a klimatické podmínky pro pokládku asfaltového pásu pro 

potřebu realizace stropu lze vztáhnout na požadavky podmíněné zděním, jelikož má asfaltový 

pás v daném případě pouze vyrovnat podklad pro rovnoměrné dosednutí nosníku. Všeobecně 

platí, že těžký asfaltový pás se musí před pokládkou chránit před sálajícím teplem (v 

bezprostřední blízkosti pásu nesmí být zdroje tepla). Vhodná teplota pro pokládku je 

v rozmezí 5°C až 30°C. Podklad musí být suchý, zbaven prachu a nečistot.  

 

Při rychlosti větru 10,7m/s a snížené viditelnosti pod 30m, hustém sněžení či bouřce musí 

být práce zastaveny. 

 

Před zahájením realizace stropní konstrukce bude zajištěna dodávka systémového 

bednění PERI a podpůrných stojek. Budou dokončeny svislé nosné konstrukce s požadovanou 

pevností. Povrch těchto stěn bude rovný dle požadavků na zdění z konkrétních zdících prvků, 

čistý a bez zbytků malty.  

 

Před zahájením realizace stropní konstrukce bude zhotoveno lešení. Ve vyšších podlažích 

pak bude osazeno zábradlí o výšce minimálně 900 mm. 

 

Všichni pracovníci provádějící montáž stropní konstrukce budou řádně a proškoleni a 

seznámeni s předpisy BOZP. 
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4. 4. D. Převzetí pracoviště 

Převzetí pracoviště je podmíněno dokončenými svislými nosnými konstrukcemi, které 

jsou nezbytně nutné pro provedení dané stropní konstrukce. U těchto konstrukcí bude 

provedena kontrola předepsané zralosti a kvality provedení. Zvláště pevnost, rovinnost a 

svislost. Další podmínky převzetí pracoviště, včetně nároků na úroveň zařízení staveniště, 

jsou uvedeny ve smlouvě o dílo. 

 

Kontroly provede stavbyvedoucí společně s technickým dozorem stavebníka. Kromě 

kvality prací kontrolují i jejich soulad s projektovou dokumentací. Po přejímce bude 

stavbyvedoucím do stavebního deníku zanesen zápis o předání a převzetí pracoviště.  

 

4. 5. E. Personální obsazení 

Pracovníci, kteří budou provádět odborné činnosti, musí mít platná osvědčení o 

způsobilosti k vykonávání profese. Vedoucí čety musí mít středoškolské vzdělání stavebního 

zaměření s maturitou. Vazači musí mít platné vazačské průkazy, stejně tak svářeči svářečské 

průkazy a jeřábník jeřábnický průkaz. Pracovníci budou seznámeni s technologickými 

postupy a předpisy v oblasti pokládky stropních konstrukcí HELUZ MIAKO a v oblasti 

betonáže a následných úkonů potřebných k dosažení požadované jakosti. Všichni pracovníci 

projdou proškolením o BOZP, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. 

 

Za rozdělení práce pracovníkům, dodržování technologií, pracovních postupů a za 

provedení díla dle projektové dokumentace zodpovídá vedoucí čety. Stavbyvedoucí je 

zodpovědný za dodržování předpisů BOZP na stavbě. 

 

Složení pracovní čety: 

 - 1x vedoucí čety; 

 - 2x dělník; 

 - 2x vazač; 

 - 2x svářeč; 

 - 2x betonář; 

 - 1x jeřábník.  
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4. 6. F. Stroje a pomůcky 

Dle aktuální potřeby na stavbě jsou stroje a pomůcky nasazovány stavbyvedoucím. 

 

a) akladač Bobcat S185 

Nakladač určený k přesunu palet a drobného materiálu po staveništní ploše.  

Technické údaje stroje: [31] 

Model:     S185 

Způsob řízení:    smykem 

Druh podvozku:    kolový 

Výkonová třída motoru:   42KW (57HP) 

Užitečná nosnost:    890 kg 

Bod přetížení:    1780 kg 

Provozní hmotnost:    2821 kg 

Výkon hydrauliky:    100 l/m 

Délka stroje s lopatou:   3309 mm 

Šířka stroje s lopatou:   1730 mm 

Výška stroje:    1963 mm 

Výška stroje k čepu lopaty:   3002 mm 

Pojezdová rychlost:    11,8 km/h 

 

b) Staveništní věžový jeřáb  

Stavební věžový jeřáb LIEBHERR 63 K je jeřáb montovaný na pevných patkách s 

rozměrem základny 4,45 x 4,15 m, s otočnou věží a s vodorovným nebo šikmým výložníkem 

o proměnlivých délkách od 30 m do 43 m. Výška zdvihu se mění v závislosti na počtu 

vložených mezidílů od 23,1 do 32,7 m. Jeřáb je přepravován na tahači TATRA 815 a 

jednonápravovém podvozku. Únosnost podloží připraveného před montáží pod patky jeřábu 

musí být minimálně 2,5 kg/cm2. Příkon jeřábu vyžaduje zajištění přívodu zakončeného 63 A 

vypínačem uzamykatelným ve vypnuté poloze a jištěným minimálně 63 A jističem s vypínací 
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charakteristikou "D" Montážní prostor musí být zajištěn o rozměrech minimálně 5 x 35 m. 

Různé varianty při montáži nebo provozu lze individuálně dohodnout. [32] 

 

c) Hliníkové nosníkové stropní bednění PERI BEAMDECK 

Plnostěnné hliníkové nosníky dovolují při své tuhosti použití pouhé 0,2 stojky na 1 m2. 

Podélný nosník může být libovolně zavěšen do padací hlavy nebo na jiný podélný nosník. 

Tím se dá měnit uspořádání podélných nosníků. Totožnými systémovými díly tak lze zcela 

plynule přizpůsobit bednění tvaru půdorysu. [30] 

 

d) Podpěrný systém stropních stojek PERI PEP 20 

Pozinkované ocelové stropní stojky pro rychle provádění bednících prací. Stojka o 

hmotnosti 15,9 kg dokáže při plném vytažení odolávat bodové síle 20 kN. V podélném směru, 

rovnoběžně se směrem ukládání nosníků, budou stojky rozmístěny v osové vzdálenosti 1,5 m. 

Na vnitřní trubce stojky je vyraženo měřidlo udávající celkovou délku v decimetrech. Matice 

je opatřena úderovými ploškami určujícími směr otáčení při spouštění s možností obsluhy 

táhlem. Vnitřní i vnější trubka stojky jsou zakončeny totožnou deskou, což umožňuje 

postavení stojky vzhůru nohama a jednoduchou obsluhu. [30] 

 

e) Seznam pracovních pomůcek 

Svinovací metr, hladítko, zednická lžíce, zednická naběračka, kbelíky, olovnice, 

vodováha, nivelační přístroj, lana a závěsy k manipulaci s nosníky, vázací drát, pákové kleště, 

kleště, kladívko, stahovací lať, rozbrušovací stroj pro úpravu nosníků, pila pro zkracování 

vložek a věncovek, dřevěné klíny, vahadlo, svářecí agregát, elektrody, prodlužovací kabely, 

značkovací sprej, vysílačky pro komunikaci s obsluhou jeřábu. 

 
f) Osobní ochranné pomůcky pracovníka 

Ochranná helma, reflexní vesta, pracovní obuv s pevnou špičkou, pracovní rukavice, 

jistící úvazek pro práci ve výškách svářečský ochranný štít, svářečské rukavice, oblek s 

nehořlavou úpravou. 
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4. 7. G. Požadavky na montáž 

Přejímku materiálu, pracoviště i hotové konstrukce provádí stavbyvedoucí v přítomnosti 

technického dozoru stavebníka. O veškerých přejímkách a kontrolách budou provedeny 

zápisy do stavebního deníku. 

 

• Stropní nosníky HELUZ budou osazovány dle projektové dokumentace s minimálním 

skladebným uložením na obou stranách 125 mm. Skutečná délka uložení pak bude 

minimálně 115 mm, přičemž je nutné řídit se viditelnou délkou vyčnívající příhradové 

výztuže. Stropní nosníky je ihned po uložení nutné podepřít. [25] 

  

• Stropní vložky HELUZ MIAKO budou osazovány dle projektové dokumentace vedle 

sebe na sraz na ozub stropního nosníku HELUZ. Na takto osazené HELUZ MIAKO 

vložky budou pro pohyb pracovníků a manipulaci s materiálem pokládány desky pro 

roznesení zatížení. Všechny typy stropních vložek MIAKO je možno podélně s dutinami 

zkracovat. [25] 

 

• Výztuž bude do stropní konstrukce ukládána dle projektové dokumentace. Výztuž bude 

osazena tak, aby bylo zajištěno její dostačující krytí betonovou směsí o mocnosti vrstvy 

minimálně 20 mm. Její poloha v konstrukci bude zajištěna distančníky. KARI sítě 

ukládané do konstrukce desky budou na každé straně vzájemně překryty o 210 mm na 

každé straně. [25] 

 

• Během dopravy betonové směsi nesmí dojít k jejímu znehodnocení, rovněž nesmí dojít 

k časovým prodlevám. Betonová směs bude do konstrukce lita z maximální výšky 1 m. 

 

• Před osazováním nosníků HELUZ MIAKO bude provedena příprava systémového 

bednění. Budou dodrženy veškeré požadavky na jeho montáž, včetně následného 

montážního nadvýšení. Systémové bednění musí být řádně zajištěno a opatřeno 

odbedňovacím prostředkem pro pozdější snadnější odbedňování. Odbednění konstrukce 

je možné až po dosažení požadované únosnosti stropní konstrukce. [25] 
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4. 8. H. Pracovní postup 

a) Ukládání stropních nosníků HELUZ 

Po vyzdění svislého nosného zdiva do výšky 2750 mm k danému podlaží, a následné 

kontrole jakosti jeho provedení, bude na jeho plochu do prostoru budoucího 

železobetonového věnce uložen těžký asfaltový pás charBIT R 500 H tloušťky 3,5 mm. Pás 

nebude ukládán pod tepelnou izolaci, věncovku ani v místech nad překlady otvorů. Toto 

opatření snižuje účinnost ztužujícího věnce. Z tohoto důvodu bude provedeno vyztužení hlavy 

stěny prefabrikovanou výztuží MURFOR v ložných spárách. Naopak bude pás vkládán při 

horním povrchu konstrukce pod stěnami a příčkami. Uložení na asfaltový pás vychází 

z poznatků o celkovém chování konstrukce, tepelně-izolačním, akustickém a statickém 

hledisku. Jeho ukotvení bude zajištěno mechanicky – pomocí hřebíků. [25] 

 

Na připravený těžký asfaltový pás budou pomocí staveništního jeřábu v souladu 

s projektovou dokumentací ukládány jednotlivé nosníky HELUZ. Délka jejich uložení na 

nosném zdivu musí být skladebně minimálně 125 mm. Skutečná délka uložení nosníků na 

stavbě pak minimálně 115 mm na každé straně. Nosníky budou ukládány od místa dalšího 

konstrukčního prvku, tedy schodiště a budoucích prostupů. Osová vzdálenost mezi 

jednotlivými stropními nosníky bude vymezena osazením krajním stropních vložek. 

Maximální mezera mezi hranou stropního nosníku a hranou stropní vložky HELUZ MIAKO 

bude 5 mm. V prostorách, kde budou na nosnou zeď jako první zkraje ukládány stropní 

vložky, se s ukládáním nosníku začíná právě z této strany. [25] 

 

Stropní nosníky budou ihned po uložení na zdivo v montážním stádiu podepřeny 

liniovými podpěrami z vodorovných trámů systémového bednění PERI BEAMDECK. 

Vzdálenost mezi podpěrami nebo mezi podpěrou a nosnou zdí bude maximálně 1 800 mm. 

Liniové podpěry budou podepřeny sloupky ve vzdálenosti 1 500 mm. Podpěrné sloupky PERI 

PEP 20 budou zavětrovány, podloženy a podklínovány. Podpěry nosníků bude možné 

odstranit, až když beton dosáhne normou stanovené pevnosti. Na základě statického výpočtu 

bude po uložení krajních řad stropních vložek HELUZ provedeno montážní nadvýšení. Při 

vlastním provádění nadvýšení nosníků bude zabezpečeno, aby stropní nosníky zůstaly pevně 

uloženy na nosném zdivu tak, aby nedošlo k nadzvedávání jejich konců v místě uložení. [25] 
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Obrázek č. 7: Montážní podepření stropních nosníků HELUZ [25] 

 

b) Ukládání stropních vložek HELUZ MIAKO 

Stropní vložky HELUZ MIAKO budou na sucho kladeny na podepřené HELUZ nosníky. 

Vložky budou osazovány dle projektové dokumentace. Mezi jednotlivými kusy nebude žádná 

mezera, čímž bude zamezeno průtoku betonové směsi. Nejprve budou vložky uloženy v jedné 

řadě na obou koncích nosníků, čímž bude vymezena jejich osová vzdálenost. Po montážním 

navýšení stropních nosníků bude následovat postupné osazování vložek v řadách. Stropní 

vložky budou vždy ukládány postupně – kolmo na osu nosníků. [25] 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Obrázek č. 8: Postup kladení stropních vložek HELUZ MIAKO [25] 
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Uložení stropních vložek na nosném zdivu z boku i z čela bude minimálně 25 mm, čímž 

bude zabráněno podtékání betonové směsi při betonáži. S betonáží bude započato nejdříve ve 

chvíli, kdy budou vložky uloženy po celé délce nosníků. Pro zajištění roznesení lokálního 

zatížení budou používána manipulační a pojezdová prkna minimální tloušťky 24 mm, která 

budou podepřena nad stropními nosníky. Celkové plošné zatížení nezabetonovaných vložek 

nepřekročí hodnotu 1,5 kN/m2. Stropní vložky MIAKO 8/50 a MIAKO 8/62,5 v oblasti 

hlavních schodišťových podest nebudou zatěžovány vůbec. [25]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9: Uložení krajního pole stropních vložek HELUZ MIAKO na zdivo [25] 

 

c) Ukládání věncovek HELUZ 

Uložení stropních vložek bude následovat vyzdění řady broušených věncovek HELUZ 

8/23 do lože z vápenocementové malty k vnějšímu líci nosného zdiva. Nanesení malty bude 

provedeno tak, aby byla věncovka po celé své délce osazena v maltovém loži. Jako první se 

osadí věncovky v rozích, mezi které bude z vnější strany natažena zednická šňůra. Mezi tyto 

následně budou podél šňůry do maltového lože o tloušťce cca 12 mm kladeny ostatní 

věncovky. Ve vodorovném směru se věncovky kladou na pero a drážku. Svislá spára mezi 

nimi zůstane nepromaltována. Věncovku lze dle potřeby libovolně zkracovat pomocí pily 

k tomu určené. Každá třetí věncovka bude zafixována ohnutým drátem připevněným 

k výztuži věnce a shora zaháknutým do otvoru věncovky pro zvýšení tuhosti vnější přizdívky 

(zajištění proti vyvrácení betonem při betonáži). Z vnitřní strany bude k věncovkám ve svislé 

poloze přiložen pás stejně vysokého tepelného EPS izolantu tloušťky 100 mm. Ten se u 

věncovky zafixuje u spodní části maltou do tvaru fabionu. EPS polystyrén nebude v kontaktu 

s asfaltovým pásem. [25] 
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d) Ukládání výztuže 

Obezdění plochy stropu věncovkou následuje uložení výztuže ztužujícího 

železobetonového věnce nad obvodovým i vnitřním nosným zdivem. Ta bude provařena s 

prostorovou výztuží nosníků HELUZ. V místě křížení a stykování věnců budou vloženy 

rohové příložky. Výztuž pro železobetonové ztužující věnce se bude připravovat a svařovat v 

pracovním prostoru pro přípravu a skladování výztuže vyznačeném ve výkresu 14 Zařízení 

staveniště. Na úrovni stropní konstrukce budou spojovány již připravené díly, které budou na 

místo svého zakomponování dopraveny staveništním jeřábem. Krytí výztuže bude zajištěno 

pomocí distančníků. Veškerá výztuž bude osazována v souladu s projektovou dokumentací. 
[25] 

 

Na plochu uložených vložek HELUZ MIAKO bude z důvodů omezení vzniku a rozvoje 

trhlin položena kari síť z prutů průměru 4 mm a velikostí ok 150 x 150 mm a celkovém 

rozměru 2 x 3 m. Síť bude za líc zdiva zatažena minimálně o 150 mm a stykována se 

vzájemným přesahem min. 210 mm v obou směrech. V lichých řadách bude započato 

s pokládkou sítě o poloviční délce tak, aby nedocházelo k překrytí více jak 3 ks sítí v jednom 

místě. Krytí sítě shora bude 20 mm. [25] 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 10: Stykování KARI sítí s přesahem [25] 

 

V místě uložení stropní konstrukce bude z důvodu přenesení záporných momentů 

vzniklých částečným vetknutím stropní konstrukce do zdiva provedeno ztužení pomocí 

podporových příložek tvaru „L“. Příložky budou připevněny k rozdělovací výztuži, která bude 

uložena shora na stropních vložkách ve směru kolmém k podélné ose nosníků. Vzdálenost 

mezi pruty rozdělovací výztuže je 400 mm. Výztuž bude kladena do vzdálenosti 1/5 světlého 

rozpětí od podpory. Podporové příložky budou umístněny nad nosníky. [25] 
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e) Zřízení bednění 

Uložení výztuže následuje zřízení bednění v místech pod dobetonávkami, v místech 

otvoru pro schodiště a v prostorách prostupů, které budou vytvořeny vynecháním keramické 

vložky ve skladbě stropu. Dutiny přiléhající vložky budou během betonáže zataženy směsí 

tak, aby v případě poruchy rozvodné sítě vodovodu či kanalizace nedošlo k zatékání do 

konstrukce stropů, a tím k riziku poškození konstrukce. K tomuto účelu budou rovněž použity 

prvky systémového bednění PERI. Prvky bednění, které budou v přímém kontaktu s 

betonovou směsí, budou opatřeny nátěrem odbedňovacího přípravku pro zajištění snadnějšího 

odbednění. Odbedňovací přípravek se nedostane do styku s výztuží stropní konstrukce. 

V opačném případě by došlo k výraznému snížení spolupůsobení betonové směsi a      

výztuže. [30]  

 

f) Betonáž  

Betonáž bude zahájena až po uložení všech stropních vložek, výztuže nadbetonávky, 

věnců i příložek. Před betonáží budou zkontrolovány všechny konstrukce, které budou později 

touto betonovou vrstvou zakryty. Kontrolována bude těsnost osazených vložek HELUZ 

MIAKO a poloha výztuže. Dále bude zkontrolována geometrie, pevnost a těsnost bednění. 

Dutiny krajních vložek nebudou uzavírány, neboť zatékání betonové směsi je minimální. [25] 

 

Před započetím betonáže bude celá plocha stropu řádně navlhčena z důvodů dobré 

přilnavosti betonu a co nejmenšímu odsávání záměsové vody z betonové směsi. Třída betonu 

monolitické části je předepsána v souladu s platnými normami pro navrhování C20/25 

dostatečně měkké konzistence. Při betonáži stropů bude současně betonován jak pozední 

ztužující věnec, tak i nosná žebra a betonová vrstva tloušťky 60 mm nad stropními vložkami, 

která doplňuje strop do návrhové tloušťky 250 mm. Při provedeném nadvýšení bude dodržena 

výška nadbetonávky po celé ploše stropu. Ukládání betonu bude prováděno plynule a zároveň 

bude prováděno hutnění. [25] 

 

Betonáž bude prováděna v pruzích ve směru stropních nosníků HELUZ, přičemž betonáž 

jednotlivých pruhů nebude přerušena. Pracovní spáru lze provést pouze v místě mezi 

stropními nosníky uprostřed vložek HELUZ MIAKO. Betonová směs bude na konstrukci lita 

z maximální výšky 1m, aby nedošlo k rozmísení jednotlivých složek. Během betonáže nebude 
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docházet k hromadění betonové směsi na jednom místě. Směs bude rozprostřena a následně 

srovnána latí na stahování o délce 2 m. Při ukládání betonové směsi a následném vibrování 

bude dbáno na to, aby směs pronikla na všechna místa a nevznikly vzduchové bubliny. Směs 

bude na stavbě distribuována čerpadlem MERCEDES BENZ 45.42. Dovážena bude (kromě 

samotného čerpadla) autodomíchávači. [25] 

 

g) ásledná opatření 

Po dokončení betonáže je nutné beton udržovat ve vlhkém stavu. V případě rychlého 

vysychání bude deska ošetřována kropením, preventivně může být zakryta fólií. Po zatuhnutí 

a ztvrdnutí betonové směsi se pomocí pily na prořezávání spár provedou smršťovací řezy do 

hloubky 1/3 celkové tloušťky desky, aby bylo zabráněno praskání betonu při vysychání na 

nežádoucích místech. Tloušťka spár bude maximálně 5 mm, provedeny budou v síti 3 x 3 m 

po celé ploše stropní konstrukce. Spáry budou prořezány nejpozději 24 hodin po betonáži. Za 

příznivých teplotních podmínek je možno spáry proříznou již 12 hodin po betonáži. Po 

prořezání bude plocha zakryta fólií. Po uplynutí doby zrání, tedy cca jednoho měsíce, budou 

spáry vyplněny tuhou, částečně pružnou výplňovou hmotou, například měkčeným    

epoxidem. [25] 

 

h) Odbednění 

Ocelové stropní stojky PERI PEP 20 a podpory nosníků systémového bednění PERI 

BEAMDECK budou odstraněna až po dosažení normou stanovené pevnosti betonové 

konstrukce, která je pro příslušnou třídou předepsána. Během odbedňovacích prací budou 

dodrženy veškeré postupy a zásady stanovené dodavatelem systémového bednění. [25] 
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4. 9. I. Jakost a kontrola kvality 

Veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými zákony, normami a předpisy, dle 

projektové dokumentace. Bude dbáno požadavků výrobce. Budou dodržovány pracovní 

postupy, projektantem vypracovaný kontrolní a zkušební plán a plán jakosti. Během realizace 

bude stavbyvedoucím vyplňován kontrolní list provádění, který je součástí technologického 

postupu. Plány budou po dobu realizace uloženy u stavbyvedoucího, který za jejich vedení a 

archivaci ponese zodpovědnost. Kompletní dokumentace bude stavbyvedoucím předložena 

technickému dozoru stavebníka při předání díla po dokončení všech stavebních prací. 

 

4. 10. J. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Základní legislativní předpisy: 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce[14]; 

• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany  

zdraví při práci[15]. 

 

Základní prováděcí předpisy pro oblast stavebnictví: 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky[18]; 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na stavbě[20]; 

• Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti[21]; 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci[22];  

• Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazech[16];  

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních 

prostředků[17]. 
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Stavební a montážní práce smí provádět pouze proškolení a zdraví pracovníci, jejichž 

odbornost odpovídá požadavkům prováděných procesů. Pro pomocné práce musí být 

pracovník proškolen v rozsahu bezprostředně nutném pro odborné a bezpečné vykonání prácí. 

Podle předpisů BOZP by žádný pracovník neměl být svévolně vystaven žádnému nebezpečí, 

v jehož důsledku by mohl utrpět úraz. U všech pracovníka bude důsledně vyžadováno 

používání osobních ochranných pomůcek dodaných zhotovitelem k zajištění stavebníkovy 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Záznam o proškolení pracovníků bude zapsán ve 

stavebním deníku. 

 

Výčet nejdůležitějších zásad: 

• Dbát pokynů koordinátora BOZP.  

• Pečlivě dodržovat plán BOZP pro práci na staveništi. 

• Veškeré otvory, zejména pak schodiště a otvory ve stropech, musí být zakryty ochrannou 

podlahou, aby nedošlo k pádu osob a materiálu. 

• Zabezpečení vnějšího obvodu stavby se provádí za předpokladu, že je úroveň pracovišťě 

výše než 1,5 m nad úrovní konstrukce stavby nebo přilehlého terénu. 

• Montážní práce smí provádět pouze kvalifikovaní a zdraví pracovníci způsobilí pro 

montážní práce ve výšce. Musí mít potvrzení o dané způsobilosti a musí být obeznámeni 

s bezpečnostními předpisy, které se týkají konkrétní pracovní náplně. 

• Z hlediska stability budované konstrukce je nutné respektovat sled montážních prací 

stanovený technologickým postupem montáže. 

• Montážní četa musí být vybavena všemi úkonu odpovídajícími bezpečnostními 

prostředky. Pracovníci jsou povinni osobní ochranné pomůcky používat. Za dodržení 

tohoto ustanovení jsou odpovědni jak jednotliví pracovníci tak vedoucí čety. 

• Pro zvedání prvků za pomoci staveništního jeřábu musí být vždy zvolen bezpečný způsob 

jejich zavěšení. 

• Prefabrikáty ani ostatní materiál nesmí být transportovány nad pracovníky, kteří mají 

rovněž zákaz pod zavěšená břemena vstupovat. Pracovníci se k břemenu smějí přiblížit až 

v oblasti místa, kde bude osazen, nebo kam je transportován. 

• Pracovníci pověření uvazováním a odvazováním břemen musí mít kvalifikaci vazače 

včetně platného vazačského průkazu. 
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• Odborné prohlídky konstrukcí pro práce ve výškách se provádějí při nejmenším každých 

14 dnů. Prohlídky pohyblivých zařízení a ochranných sítí pro práce ve výškách 

minimálně jednou týdně. Zběžná prohlídka ochranných konstrukcí, které jsou v častém 

namáhání, se provádí denně. Po působení silného účinku klimatického vlivu musí být 

provedena okamžitá kontrola všech konstrukcí. 

 

4. 11. K. Ekologie 

Stavba nebude mít v žádném ohledu negativní vliv na životní prostředí. Odvoz odpadů a 

jejich následné uložení na skládce bude zajištěno dodavatelem. Doklady o uložení odpadu 

budou doloženy dle zákona č. 185/2001 ve znění platných předpisů o odpadech[13]. Při 

provozu je nutností minimalizování vzniku odpadů k přímému skladování a vzniku odpadů 

obecně, dále pak uplatňovat zásady maximální recyklace. 
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5.  Kontrolní list provádění 

Kontrolní list provádění zpracovaný pro potřebu realizace stropních konstrukcí Heluz 

Miako nad podlažími zadaného objektu bytového domu.  
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6.  Souhrnný rozpočet stavby 

Souhrnný rozpočet objektu bytového domu byl vypracován v programu Kros plus[1]. 
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7.  Položkový rozpočet stropních konstrukcí 

Položkový rozpočet stropních konstrukcí byl vypracován v programu Kros plus[1]. 
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