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Anotace 

Hricovová, M. Stavebně technologická studie stropu domu se startovacími byty. Ostrava: 

VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství,  

2013, s. 76. 

 

Řešením mé bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace domu se 

startovacími byty. Dům je navržen z komplexního cihelného systému HELUZ. Dům je 

částečně podsklepen, se třemi nadzemními podlažími a plochou střechou ve dvou výškových 

úrovních. Objekt je rozdělen na dva dilatační celky. V každém nadzemním podlaží se nachází 

sedm bytových jednotek, v suterénu společné prostory a sklepní boxy pro jednotlivé bytové 

jednotky. 

Náplní mé bakalářské práce je zpracování technologického postupu stropní konstrukce  

1. NP objektu, také stanovení orientační ceny a časového harmonogramu provádění stropní 

konstrukce. Dále porovnání dvou variant řešení sestavy stropních dílců u lodžie jak z hlediska 

technologického, tak časového i finančního. Bakalářská práce zahrnuje textovou i výkresovou 

část dokumentace stavby.  

 

 

Annotation 

Hricovová, M. Architectural and technological study of the ceiling of the house with starter 

flats. Ostrava: VSB-Technical university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 

Department of Civil Engineering, 2013, p. 76. 

 

The solution of my thesis is the development of project documentation of the house with 

starter flats. The house is made of brick complex system HELUZ. The house has a partial 

basement, with three floors and a flat roof on two levels. The building is divided into two 

expansion units. In each floor there are seven residential units, common areas in the basement 

and cellar boxes for each dwelling unit. 

The aim of my thesis is processing technological process of ceiling construction of first 

floor object, as well as setting the indicative price and timetable for implementation of the 

ceiling. Further comparison of the two variants assembly ceiling panels in balcony from both 

technological and time and financial. Bachelor thesis includes text and drawings of the 

construction documents. 



 
 

Obsah 

1. Seznam použitého značení  .............................................................................................................10 

1.1. Seznam použitých programů  ....................................................................................................10 

1.2. Seznam použitých obrázků ........................................................................................................10 

1.3. Seznam použitých tabulek .........................................................................................................10 

2. Úvod  .................................................................................................................................................12 

3. Průvodní zpráva  .............................................................................................................................13 

3.1. Identifikace stavby .....................................................................................................................13 

3.2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních 

vztazích  .....................................................................................................................................13 

3.3. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu  .......13 

3.4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů  ..................................................................14 

3.5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu  .........................................................14 

3.6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu a územního rozhodnutí  .....................................14 

3.7. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném 

území  ........................................................................................................................................14 

3.8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby  ..............................................14 

3.9. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, údaje na ochranu životního prostředí, údaje o 

podlahové ploše budovy a o počtu bytů  ...................................................................................15 

4. Souhrnná technická zpráva  ...........................................................................................................16 

4.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení ........................................................16 

4.1.1. Zhodnocení staveniště ..................................................................................................16 

4.1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby ................................................................16 

4.1.3. Technické řešení s popisem pozemních staveb a řešení vnějších ploch  ......................16 

4.1.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu ............................................21 

4.1.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu  .................22 

4.1.6. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany  ................................................22 

4.1.7. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch  

a komunikací  .....................................................................................................................22 

4.1.8. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace  .....................................................................................................................22 

4.1.9. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém  ...............................................................................................................................22 

4.1.10. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory...............................................................................................................................23 



 
 

4.1.11. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení  .................................................................23 

4.1.12. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků ..........................................23 

4.2. Mechanická odolnost a stabilita  ...............................................................................................24 

4.3. Požární bezpečnost  ...................................................................................................................24 

4.4. Hygiena, ochrana zdraví, a životního prostředí  ........................................................................25 

4.5. Bezpečnost při užívání ..............................................................................................................25 

4.6. Ochrana proti hluku  ..................................................................................................................25 

4.7. Úspora energie a ochrana tepla  .................................................................................................25 

4.8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ...........26 

4.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  .......................................................26 

4.10. Ochrana obyvatelstva  .............................................................................................................26 

4.11. Inženýrské stavby (objekty)  ...................................................................................................26 

4.12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb  ..............................................................27 

5. Technická zpráva zařízení staveniště ............................................................................................28 

5.1. Základní údaje ...........................................................................................................................28 

5.2. Popis stavby ...............................................................................................................................28 

5.3. Postup budování a likvidace staveniště .....................................................................................28 

5.4. Uspořádání staveniště  ...............................................................................................................29 

5.5. Napojení staveniště na sítě  .......................................................................................................29 

5.6. Zásobování staveniště elektrickou energií  ................................................................................30 

5.7. Zásobování staveniště vodou  ....................................................................................................34 

5.8. Stavební věžový jeřáb  ...............................................................................................................35 

5.9. Systém zásobování materiály  ...................................................................................................36 

5.10. Sociální zařízení staveniště  ....................................................................................................37 

5.11. Dopravní opatření  ..................................................................................................................38 

5.12. Vliv na životní prostředí, odpady ............................................................................................38 

5.13. Bezpečnost práce  ...................................................................................................................39 

6. Technologický postup pro provádění stropní konstrukce  ..........................................................40 

6.1. Obecné informace  .....................................................................................................................40 

6.2. Materiál, doprava a skladování   ................................................................................................40 

6.2.1. Stropní nosníky HELUZ MIAKO  ...............................................................................40 

6.2.2. Stropní vložky HELUZ MIAKO ..................................................................................42 

6.2.3. Věncovka HELUZ 8  ....................................................................................................44 

6.2.4. Asfaltový pás  ...............................................................................................................44 

6.2.5. Teplená izolace .............................................................................................................45 

6.2.6. Výztuž  ..........................................................................................................................45 



 
 

6.2.7. Válcované L profily  .....................................................................................................46 

6.2.8. Betonová směs  .............................................................................................................46 

6.2.9. HELUZ PĚNA  .............................................................................................................47 

6.2.10. Vápenocementová malta  ..............................................................................................47 

6.2.11. Bednění  ........................................................................................................................47 

6.3. Pracovní podmínky ....................................................................................................................48 

6.4. Převzetí pracoviště  ....................................................................................................................49 

6.5. Personální obsazení  ..................................................................................................................49 

6.6. Stroje, pracovní a ochranné pomůcky .......................................................................................50 

6.7. Pracovní postup .........................................................................................................................51 

6.7.1. Montáž stropních nosníků  ............................................................................................52 

6.7.2. Montáž stropních vložek  ..............................................................................................54 

6.7.3. Montáž věncového obvodu  ..........................................................................................55 

6.7.4. Ukládání výztuže  .........................................................................................................56 

6.7.5. Postup betonáže ............................................................................................................58 

6.8. Jakost, kontrola kvality  .............................................................................................................59 

6.9. Bezpečnost a ochrana zdraví  ....................................................................................................60 

7. Rozpočet stropní konstrukce s výkazem výměr ...........................................................................61 

8. Časový harmonogram stropní konstrukce  ...................................................................................66 

9. Varianty řešení sestavy stropních dílců u lodžie  .........................................................................67 

9.1. Varianta 1  .................................................................................................................................67 

9.2. Varianta 2  .................................................................................................................................69 

9.3. Porovnání variant  ......................................................................................................................71 

9.4. Zhodnocení porovnání variant  ..................................................................................................71 

10. Závěr  ................................................................................................................................................72 

11. Seznam použitých pramenů  ..........................................................................................................73 

12. Seznam výkresů  ..............................................................................................................................74 

13. Seznam příloh  .................................................................................................................................75 

 



Bakalářská práce___________________________________________________________________ 

10 
 

1. Seznam použitého značení 

1.1. Seznam použitých programů 

 

 ArchiCad 14 

 Microsoft Word 2007 

 Microsoft Excel 2007 

 Microsoft Office Project 2003 

 KROS plus 

 

 

1.2. Seznam použitých obrázků 

 

Obr. č. 1 Příčný řez a axonometrie stropního nosníku HELUZ MIAKO [1] ………………...41 

Obr. č. 2 Druhy stropních vložek HELUZ MIAKO [1] ……………………………………...42 

Obr. č. 3 Schéma uložení stropních nosníků …………………………………………………52 

Obr. č. 4 Schéma podepření a vzepětí stropních nosníků ……………………………………53 

Obr. č. 5 Schéma uložení stropních nosníků u lodžie ………………………………………..54 

Obr. č. 6 Schéma uložení stropních vložek …………………………………………………..55 

Obr. č. 7 Schéma věncového obvodu ……………………………………………………….. 56 

Obr. č. 8 Schéma výměny nosníku …………………………………………………………..57 

Obr. č. 9 Schéma napojení schodišťových ramen na stropní konstrukci …………………….57 

Obr. č. 10 Schéma betonáže nosných žeber mezi vložkami a pozedního věnce …………….58 

Obr. č. 11 Schéma řešení sestavy stropních dílců u lodžie - varianta 1 ……………………...67 

Obr. č. 12 Schéma řešení sestavy stropních dílců u lodžie - varianta 2 ……………………...69 

 

 

1.3. Seznam použitých tabulek 

 

Tab. č. 1 Druhy a příkony provozních spotřebičů …………………………………………....31 

Tab. č. 2 Druhy a příkony spotřebičů pro osvětlení vnitřní ………………………………….32 

Tab. č. 3 Druhy a příkony spotřebičů pro osvětlení vnější …………………………………..32 

Tab. č. 4 Stanovení nutného příkonu elektrického proudu …………………………………..33 

Tab. č. 5 Stanovení množství vody pro provozní účely ……………………………………...34 

41 

42 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

57 

58 

67 

69 

31 

32 

32 

33 

34 



Bakalářská práce___________________________________________________________________ 

11 
 

Tab. č. 6 Stanovení množství vody pro hygienické a sociální účely ………………………...34 

Tab. č. 7 Stanovení množství vody pro technologické účely ………………………………...35 

Tab. č. 8 Stanovení vteřinové spotřeby vody ………………………………………………...35 

Tab. č. 9 Druhy a množství nosníků pro stropní konstrukci 1. NP …………………………..41 

Tab. č. 10 Druhy a množství vložek pro stropní konstrukci 1. NP …………………………..43 

Tab. č. 11 Množství věncovek  pro stropní konstrukci 1. NP ………………………………..44 

Tab. č. 12 Množství tepelné izolace pro stropní konstrukci 1. NP …………………………..45 

Tab. č. 13 Množství betonové směsi pro stropní konstrukci 1. NP ………………………….46 

Tab. č. 14 Maximální dovolené odchylky zdiva [5] …………………………………………49 

Tab. č. 15 Druhy a množství stropních nosníků a vložek - varianta 1 ……………………….67 

Tab. č. 16 Druhy a množství stropních nosníků a vložek - varianta 2 ……………………….69 

Tab. č. 17 Porovnání sestavy stropních dílců u lodžie - varianta 1 x varianta 2 ……………..71 

 

 

  

34 

35 

35 

41 

43 

44 

45 

46 

49 

67 

69 

71 

 



Bakalářská práce___________________________________________________________________ 

12 
 

2. Úvod 

 

Dům se startovacími byty je částečně podsklepený, se třemi nadzemními podlažími,  

s 21 bytovými jednotkami a plochou střechou ve dvou výškových úrovních. Objekt je 

rozdělen na dva dilatační celky a je proveden z komplexního cihelného systému HELUZ.  

 

V dispozičním řešení 1. NP se nachází hlavní a vedlejší vstup do objektu, prostor chodby, 

schodišťový prostor a 7 bytových jednotek. V 2. a 3. NP se nachází prostory chodby, 

schodišťový prostor a 7 bytových jednotek. V suterénu je umístěna společenská místnost, dvě 

sušárny, kolárna a sklepní boxy pro jednotlivé bytové jednotky. Bytové jednotky jsou 

navrženy jako malometrážní 2-3 pokojové + kuchyňský kout. 

 

Řešená stropní konstrukce je navržena ze stropních nosníků a vložek HELUZ MIAKO. 

Tyto stropní dílce umožňují poměrně velkou variabilitu řešení stropních konstrukcí. Proto je 

zajímavé provést pro daný objekt srovnání dvou variant řešení sestavy stropních dílců  

u lodžie.   
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3. Průvodní zpráva [7] 

3.1. Identifikace stavby 

 

Stavba:  Dům se startovacími byty  

2. Května, Frýdek - Místek 708 09 

 

Stavebník:  Město Frýdek - Místek 

Hlavní 22, Frýdek - Místek 730 50 

 

Projektant:  Martina Hricovová  

Oráčova 11, Ostrava 700 30 

 

 

3.2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 

pozemku a o majetkoprávních vztazích 

 

Objekt je situován na stavební parcele č. 239/1 o celkové výměře 3 461,6 m
2
 

v katastrálním území Frýdek v obytné zóně. Stavební parcela je situována v rovinatém území 

a je majetkem stavebníka.  

 

V současnosti je parcela nevyužívaná, oplocená (ocelové sloupky + tkané pletivo výšky  

1,5 m) s vjezdovou branou šířky 4,5 m, se stromovým porostem (9 listnatých stromů - stáří 

cca 45 let) a je zatravněn. 

 

 

3.3. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní  

a technickou infrastrukturu 

 

V rámci geologického průzkumu byla zjištěna hladina podzemní vody v hloubce 3,25 m 

pod terénem. V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. Vjezd na parcelu je z ulice  

2. Května (asfaltová komunikace šíře 6 m). Veškeré přípojky inženýrských sítí jsou napojeny 

na stávající veřejné rozvody. 
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3.4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

V průběhu zpracování projektové dokumentace byly veškeré známé požadavky dotčených 

orgánů splněny.  

 

 

3.5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

V průběhu zpracování projektové dokumentace byly dodrženy obecné požadavky  

na výstavbu. 

 

 

3.6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu a územního rozhodnutí 

 

Navrhovaný objekt se nachází v zastavěném území, do kterého vhodně zapadá s hlediska 

materiálového řešení, tvaru střechy a počtu podlaží. Je tedy v souladu s platným územním 

plánem.   

 

 

3.7. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby  

a jiná opatření v dotčeném území 

 

Po dobu výstavby přípojek bude proveden dočasný zábor části komunikace, který bude 

projednán se správci sítí a dopravně označen. Dočasné skládky budou realizovány na stavební 

parcele.  

 

 

3.8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 

Předpokládaná doba výstavby objektu jsou 2 roky. Podmínkou ke kolaudaci je připojení 

objektu na inženýrské sítě. 

Postup výstavby:  - Zemní práce 

    - Hrubá spodní stavba 
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    - Hrubá vrchní stavba 

    - Vnitřní práce 

    - Dokončovací práce 

 

 

3.9. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, údaje na ochranu 

životního prostředí, údaje o podlahové ploše budovy a o počtu bytů 

 

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou 

použity běžné technologie neohrožující životní prostředí. Část vzrostlých stromů bude 

vykácena, následně však nahrazena stromovým i keřovým porostem. Vzniklé odpady budou 

tříděny a likvidovány povoleným způsobem.  

 

Orientační cena objektu je 23 mil. Kč. Celková zastavěná plocha objektu je 691,8 m
2
, 

obestavěný prostor je 7 395,3 m
3
 a celková podlahová plocha je 1 863,4 m

2
. Celkový počet 

bytových jednotek v objektu je 21. 
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4. Souhrnná technická zpráva [7] 

4.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

4.1.1. Zhodnocení staveniště 

 

Pozemek se nachází na rovinatém území v blízkosti stávající bytové zástavby. Objekt je 

osazen 20 m od pozemní komunikace (ulice 2. Května), podélná osa stavby je rovnoběžná 

s osou komunikace. Před objektem jsou navržena parkovací stání, prostor za domem je využit 

k vytvoření klidové zóny - lesoparku.   

 

 

4.1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

Jedná se o částečně podsklepený bytový dům se třemi nadzemními podlažími,  

s 21 bytovými jednotkami a plochou střechou ve dvou výškových úrovních. V dispozičním 

řešení 1. NP se nachází hlavní a vedlejší vstup do objektu, prostor chodby, schodišťový 

prostor a 7 bytových jednotek. V 2. a 3. NP se nachází prostory chodby, schodišťový prostor  

a 7 bytových jednotek. V suterénu je umístěna společenská místnost, dvě sušárny, kolárna  

a sklepní boxy pro jednotlivé bytové jednotky. Bytové jednotky jsou navrženy  

jako malometrážní 2-3 pokojové + kuchyňský kout. Bytový dům tvoří samostatný stavební 

objekt. Vytápění objektu je zajištěno formou dálkového vytápění.  

 

 

4.1.3. Technické řešení s popisem pozemních staveb a řešení vnějších ploch 

 

Objekt je rozdělen na dva dilatační celky. Dilatační celek A o rozměrech 22,38 x 13,26 m  

a dilatační celek B o rozměrech 17,01 x 30,51 m. Konstrukční systém objektu je zděný 

stěnový. Stavebně technické řešení: 

 

a) Příprava území a zemní práce 

Před zahájením výkopů se v rozsahu cca 70 % pozemku strojně sejme ornice o mocnosti  

150 mm, která se uloží na oddělené skládce a následně použije k rekultivacím. Území 

s ponechanou ornicí (v oblasti 4 listnatých stromů) bude chráněno dočasným oplocením. 

Hlavní výkopová jáma u podsklepené části objektu je svahována (maximální spád 1:0,5), 
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svislé výkopy rýh jsou nepažené do hloubky 0,9 m. Zemina se z části deponuje v blízkosti 

stavby na zásypy, zbytek se odveze na předem určenou skládku. 

       

b) Základy a podkladní betony 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro zakládání 

nenáročné a jednoduché. Objekt je založen na základových pasech z betonu třídy C 20/25, 

které jsou ztuženy věncem 3+3 Ø 12 mm. Do základů se vloží zemnící pásky. 

V nepodsklepené části objektu je minimální hloubka základové spáry od upraveného terénu  

1 m. Betonová deska je ztužena kari sítí 5/5 - 150/150.   

  

c) Svislé nosné konstrukce 

Obvodové stěny jsou zděné z broušených cihelných bloků s integrovanou izolací HELUZ 

FAMILY 44 2in1 a broušených cihelných bloků HELUZ FAMILY 38  

na HELUZ PĚNU (bezcementové tekuté lepidlo). Součástí systému jsou doplňkové cihly 

nízké, koncové a rohové. U okenních a dveřních otvorů jsou na ostění použity doplňkové 

cihly krajové (celé a poloviční) s drážkou šířky 150 mm pro vlepení pruhu tepelné izolace 

XPS tloušťky 30 mm pro přerušení tepleného mostu. Vnitřní nosné stěny jsou vyzděny 

z broušených cihelných bloků HELUZ PLUS 30 také na HELUZ PĚNU. 

 

d) Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce všech podlaží tvoří keramicko-betonové stropní nosníky HELUZ 

MIAKO 160x175 mm a cihelné vložky HELUZ MIAKO 19/62,5 a 19/50, v místě ztužujících 

věnců a nosných žeber jsou navrženy doplňkové vložky HELUZ MIAKO 8/62,5 a 8/50.  

Do spolupůsobící nadbetonované desky tloušťky 60 mm se z důvodu rozložení zatížení vloží 

kari síť Ø 4/150. Celková tloušťka stropu je 250 mm, použitá třída betonu C 20/25. V rámci 

všech stropů je navržen železobetonový monolitický věnec výšky 250 mm (po obvodě 

s věncovkou HELUZ 8/25 a s vloženou tepelně izolační deskou EPS tloušťky 100 mm).  

 

e) Schodiště 

Vertikální komunikace v objektu je řešena pomocí několika přímočarých jednoramenných 

schodišť. Nosné konstrukce stupňů tvoří železobetonové monolitické desky tloušťky 200 mm. 

V úrovni stropů jsou schodišťové desky spřaženy se stropní konstrukcí. Stupně jsou 

nabetonovány (beton třídy C 20/25), na stupně se osadí do maltového lože technická dlažba. 

Zábradlí a madla jsou tyčová ocelová.        
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f) Plochá střecha  

Zastřešení objektu tvoří dvě jednoplášťové ploché nevětrané střechy s různou výškovou 

úrovní s odvodněním do čtyř vnitřních vpustí. Minimální sklon střešních rovin je  

2 %, ostatní spády jsou vypočteny pomocí metody různých spádů. Atika je vyzděna 

z broušených cihelných bloků s integrovanou izolací HALUZ FAMILY 38 2in1  

na HELUZ PĚNU. Skladba střešní konstrukce je s klasickým pořadím vrstev - nosná 

konstrukce HELUZ MIAKO, parotěsná vrstva, tepelně izolační spádové klíny, hydroizolační 

folie z mPVC, ochranná a stabilizační vrstva z násypu kameniva.  

 

Výlez na střechu je umožněn chráněným tepelně izolovaným prostupem skrze stropní 

konstrukci s ocelovým žebříkem a plechovým (zevnitř zatepleným) poklopem. Prostupy 

větracích potrubí a odvětrání kanalizačního potrubí jsou tepelně izolovány a opatřeny 

manžetou z hydroizolační folie, která je napojena na hydroizolaci ve skladbě střešního pláště. 

Oplechování atiky je provedeno z titanzinkového plechu.  

 

g) Příčky 

Ve všech podlažích jsou navrženy vnitřní nenosné příčky z broušených cihelných bloků 

HELUZ 11,5 na HELUZ PĚNU. K vytvoření instalačních šachet jsou použity broušené 

cihelné bloky HELUZ 6,5 taktéž na HELUZ PĚNU. Pro oddělení chodeb s různou výškovou 

úrovní podlahy v 2. NP a 3. NP jsou navrženy dělící příčky z luxferových protipožárních 

tvárnic.  

 

h) Překlady 

Výplňové otvory se světlým rozpětím do 3,5 m jsou překlenuty nosnými keramickými 

překlady HELUZ 23,8 doplněnými o tepelně izolační desku EPS 100S. Výplňové otvory se 

světlým rozpětím větším než 3,5 m jsou překlenuty dvojicí ocelových válcovaných profilů  

I 22 vyplněných tepelně izolačními deskami a obalené pletivem.   

     

i) Podlahy 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. 

Veškeré nášlapné povrchy podlah, podlahové lišty a soklové pásky podél stěn jsou uvedeny 

v tabulce místností (viz jednotlivé výkresy podlaží). U všech podlah (v celé tloušťce podlahy) 

je po obvodu stěn proveden dilatační pásek tloušťky 10 mm. Dilatační spáry v betonových 

mazaninách jsou v úsecích maximálně 3x3 m (na vazbu). Před provedením podlah je nutno 
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osadit navržené instalace podle projektů jednotlivých profesí. Přesná barevná a materiálová 

specifikace nášlapných povrchů podlah bude upřesněna při realizaci s architektem interiérů. 

 

j) Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 

Izolace proti zemní vlhkosti je tvořena asfaltovým modifikovaným pásem GLASTEK 40 

SPECIAL MINERAL tloušťky 2x4 mm. Pásy jsou bodově nataveny k penetrovanému 

podkladu. Přesah pásů je 100 mm. Vytažení izolace nad upravený terén je minimálně  

150 mm. Ochrana svislé izolace je zajištěna geotextilií FILTEK 300, která bude přitížena 

nasypanou zeminou.  

 

Separační vrstvu mezi betonovou mazaninou a tepelnou nebo kročejovou izolací 

v jednotlivých podlahách tvoří PE folie. Ve skladbě podlahy v lodžii je použita speciální PE 

rohož Schlüter-DITRA s funkcemi kontaktní izolace, separace ve spojení a vyrovnání 

přetlaku vodní páry. 

 

Parotěsnou vrstvu ploché střechy tvoří asfaltový modifikovaný pás GLASTEK 40 

SPECIAL MINERAL tloušťky 4 mm. Pásy jsou bodově nataveny k penetrovanému podkladu. 

Samotnou hydroizolační vrstvu tvoří folie z mPVC DEKPLAN 77 tloušťky 1,5 mm 

s oboustrannou ochranou textilií FILTEK. Hydroizolační folie je volně položená a je přitížená 

násypem kameniva tloušťky 50 mm.  

  

k) Tepelná, zvuková a kročejová izolace 

V podlahách umístěných na terénu a v suterénu je použit expandovaný polystyren  

EPS 100Z tloušťky 150 mm. V ostatních podlahách je použita kročejová izolace 

ROCKWOOL STEPROCK ND tloušťky 30 mm. 

 

Ve skladbě střešního pláště jsou použity spádové klíny z expandovaného polystyrenu  

EPS 100S tloušťky 160-370 mm. 

  

Desky EPS jsou umístěny mezi překlady HELUZ 23,8 a válcované profily I tvořící 

překlady, mezi věncovkou a železobetonovým věncem. Vlepené pruhy XPS do drážek 

HELUZ doplňkových cihel krajových v ostění otvorů obvodových stěn. 
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l) Omítky 

Vnitřní omítky u zdiva a stropů jsou provedeny z jádrové vápenocementové omítky 

tloušťky 10 mm a následně z vápenocementového štuku tloušťky 2 mm. 

 

Vnější omítky se provedou ve třech vrstvách - cementový postřik CEMIX + jádrová 

omítka SUPERTHERM TO CEMIX tloušťky 40 mm + hydrofobizovaný vápenocementový 

štuk tloušťky 5 mm. 

 

m) Obklady 

Vnitřní keramické obklady jsou navrženy v místnostech hygienického zařízení  

a v kuchyních (poloha a výška obkladu viz jednotlivé výkresy podlaží a legendy místností). 

Přesné určení barevného řešení a typu obkladu bude v průběhu realizace určeno architektem 

interiérů. 

 

Vnější obklad fasády se provede z cihelných obkladových pásků HELUZ 25 lepených 

tmelem CEMIX FLEX EXTRA a vyspárovaných hmotou CEMIX WIDE (poloha obkladů  

viz výkres pohledů).     

 

n) Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 

Okna a dveře plastové s hotovou povrchovou úpravou. Zasklení je provedeno izolačním 

dvojsklem s teplým rámečkem. Součástí dodávky oken jsou i vnitřní plastové parapety. 

Připojovací spáry mezi obvodovým pláštěm a rámy nově osazených výplní se utěsní PUR 

pěnou a následně interiérovým a exteriérovým těsněním. V exteriéru (na vnější straně okna) 

se v připojovací spáře osadí hydroizolační páska, v interiéru (na vnitřní straně okna) se osadí 

vzduchotěsná a parobrzdící folie. 

 

Okna v kuchyních směřujících do společných prostor chodby budou provedena 

z luxferových protipožárních tvárnic. 

 

Zámečnické výrobky (zárubně, lodžiová, schodišťová zábradlí a madla) jsou z oceli 

s příslušnou povrchovou úpravou (protikorozní ochrana, barevný nátěr viz specifikace). 
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o) Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky (oplechování vnějších parapetů, atik) se provedou z pozinkovaného 

plechu tloušťky 0,7 mm.   

 

p) Malby a nátěry 

Vnitřní malba stěn a stropů se provede 2x silikátovou barvou CEMIX VTC. Odstíny určí 

architekt interiérů. 

 

Vnější malba fasády se provede silikonovou fasádní barvou CEMIX FNC - odstín krémově 

bílá 2012. Sokl bude upraven mozaikovou omítkou CEMIX M - odstín červenohnědá. 

 

q) Větrání místností 

Je navrženo přirozené - okny (s nastavitelnou ventilační štěrbinou) a větracími komínky 

v instalačních šachtách (v kuchyni, WC a koupelně). 

  

r) Venkovní úpravy 

Podél objektu je navržen okapový chodník z plošné betonové dlažby 400x400x50 mm 

s betonovým obrubníkem. Parkovací stání s příjezdovou cestou a přístupové chodníky jsou 

vydlážděny zámkovou betonovou dlažbou tloušťky 80 mm uloženou do zhutněné vrstvy 

kamenné drtě frakce 4-8 mm tloušťky 60 mm. Na celém pozemku se provedou terénní  

a sadové úpravy. 

 

 

4.1.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Stavba je pomocí přípojek napojena na veřejný vodovod, plynovod, kanalizaci, teplovodní 

potrubí a rozvod elektřiny. Hranice pozemku sousedí s komunikací, ze které je umožněn vjezd 

na pozemek. Přístup pro pěší je zajištěn z přilehlých komunikací.  

  



Bakalářská práce___________________________________________________________________ 

22 
 

4.1.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

 

Veškerá občanská vybavenost (úřady, školy, poliklinika apod.) je od pozemku vzdálena 

cca do 550 m a městská hromadná doprava do 200 m. U vjezdu na pozemek jsou řešena 

parkovací stání pro 21 osobních automobilů. 

 

 

4.1.6. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

Stavba ani její provoz nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě 

budou použity běžné technologie neohrožující životní prostředí. 

 

 

4.1.7. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch  

a komunikací 

 

Chodníky na pozemku budou vybudovány ve stejné výškové rovině jako veřejné pěší 

komunikace. 

 

 

4.1.8. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků  

do projektové dokumentace 

 

V rámci geologického průzkumu byla zjištěna hladina podzemní vody v hloubce 3,25 m 

pod terénem. V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu, proto není nutné řešit žádná 

opatření. 

 

 

4.1.9. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový  

a výškový systém 

 

Vytýčení stavby se provede z bodů české státní nivelační sítě. Výškový systém dle Bpv. 
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4.1.10. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

 

Členění stavby:   - SO 01 - Bytový dům 

- SO 02 - Přípojky jednotlivých inženýrských sítí 

- SO 03 - Parkovací stání a terénní úpravy 

 

 

4.1.11. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby  

před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení 

 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky ani stavby. Prostor staveniště 

nezasahuje na veřejné komunikace, okolní pozemky ani na chodníky pro pěší. Přístup  

na staveniště je přes hlavní bránu. Stroje a nákladní automobily budou před výjezdem  

ze staveniště řádně očištěny, aby nedocházelo k znečišťování pozemních komunikací. Odpady 

vzniklé při výstavbě objektu budou třízeny dle druhů a odváženy na předem stanovené 

skládky. Pro tyto účely budou na staveništi umístěny kontejnery na tříděný odpad. Případné 

nebezpečné odpady zlikviduje specializovaná firma a na způsob likvidace bude vystaven 

protokol. Během stavby se na omezenou dobu nepatrně zvýší míra hluku a prašnosti,  

která však bude minimalizována vhodnými opatřeními. 

 

 

4.1.12. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy  

pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Všichni pracovníci musí být s předpisy 

seznámeni před zahájením prací a během práce jsou povinni tyto předpisy dodržovat  

a používat předepsané osobní ochranné pomůcky. [6] 
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4.2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a během užívání 

nemělo za následek: 

a) zřícení stavby nebo její části, 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 

 

4.3. Požární bezpečnost 

 

a) Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu,  

Stavba je navržena tak, aby v případě požáru zachovala nosnost a stabilitu všech 

konstrukcí po dobu stanovenou normou. 

 

b) Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě,  

Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře uvnitř stavby je zajištěno protipožárními 

vchodovými dveřmi u jednotlivých bytů a luxferovými protipožárními tvárnice  

mezi chodbami jednotlivých dilatačních celků. V každém podlaží také budou umístěny dva 

práškové hasící přístroje pro prvotní protipožární zásah. 

 

c) Omezení šíření požáru na sousední stavbu,  

Riziko šíření požáru na sousední stavby je minimální z důvodů dostatečné vzdálenosti 

mezi stavbami.  

 

d) Umožnění evakuace osob a zvířat,  

Evakuace osob a zvířat je zajištěna dvěma oddělenými schodišťovými prostory a dvěma 

východy. Směr úniku při požáru bude zřetelně vyznačen dle platných norem. 
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e) Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany,  

Zásah jednotek požární ochrany je umožněn z přilehlé parkovací plochy, ze které je  

i přístup k hydrantu.       

 

 

4.4. Hygiena, ochrana zdraví, a životního prostředí 

 

Návrh, umístění a stavební provedení objektu neohrožuje životní prostředí ani zdraví 

uživatelů okolních staveb. Větrání, vytápění a osvětlení objektu je navrženo tak,  

aby neohrožovalo život, zdraví a zdravé životní podmínky uživatelů.  

 

 

4.5. Bezpečnost při užívání 

 

Stavbu lze užívat běžným způsobem a pouze k určenému účelu - bydlení. Bezpečnost  

a ochrana zdraví se při užívání stavby zajistí dodržováním vnitřních předpisů a pravidel  

dle norem týkajících se užívání staveb a jejich vnitřního vybavení a zařízení.   

 

 

4.6. Ochrana proti hluku 

 

Dle charakteru místa stavby a vlastního provozu v dané lokalitě není potřeba stavbu chránit 

proti působení vnějšího hluku. V místě stavby se nenachází žádný trvalý zdroj hluku.  

 

 

4.7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

a) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov,  

Požadavky energetické náročnosti budov jsou splněny, koeficienty prostupu tepla 

obvodových konstrukcí i střešního pláště splňují normou požadované parametry. Obvodový 

plášť má součinitel prostupu tepla 0,13 W/m
2.

K. Střecha má součinitel prostupu tepla  

0,15 W/m
2.

K. Otvory mají součinitel prostupu tepla 1,2 W/m
2.
K. 
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b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby,  

Stanovení celkové energetické spotřeby stavby nebylo požadováno. 

 

 

4.8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

 

Při návrhu stavby nebyl dán požadavek na řešení bezbariérového přístupu. S užíváním 

objektu osobami s větším postižením pohybového ústrojí nebo zraku se proto neuvažuje. 

 

 

4.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

Agresivní spodní voda ani radon nebyly provedenými průzkumy zjištěny - nemají tedy vliv 

na základové konstrukce. Provede se pouze izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti. Objekt 

se nenachází v oblasti seizmické činnosti ani na poddolovaném území - nejsou nutná žádná 

opatření. V místě stavby se nenachází žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.  

 

 

4.10. Ochrana obyvatelstva 

 

Z hlediska ochrany obyvatelstva nejsou na stavbu kladena žádná zvláštní opatření. 

 

 

4.11. Inženýrské stavby (objekty) 

 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod,  

Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod je zajištěno napojením objektu  

na stávající veřejnou splaškovou kanalizaci. 
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b) Zásobování vodou,  

Zásobování pitnou vodou se zajistí přípojkou na veřejnou vodovodní síť. K měření odběru 

vody se vybuduje instalační šachta s vodoměrem a hlavním uzávěrem. Každá bytová jednotka 

bude mít vlastní vodoměr. 

 

c) Zásobování energiemi,  

Elektrická energie je zajištěna přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě. Součástí přípojky 

bude elektroměr a hlavní vypínač. Každá bytová jednotka bude mít vlastní elektroměr. 

 

Plynovodní přípojka je napojena na veřejný rozvod plynovodu NTL. Součástí přípojky je 

hlavní uzávěr plynu. Každá bytová jednotka bude mít vlastní plynoměr. 

 

Vytápění je zajištěno připojením na veřejné přívodní teplovodní potrubí, součástí přípojky 

je hlavní uzávěr. Každá bytová jednotka bude mít vlastní vodoměr. 

 

d) Řešení dopravy,  

Objekt je přístupný z okolní pěší i dopravní komunikace. 

  

e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav,  

Je provedena povrchová úprava okolí objektu, terénní a sadové úpravy. Před objektem jsou 

navržena parkovací stání, prostor za objektem bude využíván jako klidová zóna - lesopark. 

  

f) Elektronické komunikace,  

Napojení objektu na veřejné elektronické komunikační sítě není řešeno. 

 

 

4.12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

 

Jedná se o dům se startovacími byty, tedy o objekt určený pouze k účelu bydlení. 

V objektu se proto nenacházejí žádná výrobní ani nevýrobní zařízení. 
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5. Technická zpráva zařízení staveniště 

5.1. Základní údaje 

 

Stavba:  Dům se startovacími byty  

2. Května, Frýdek – Místek 708 09 

 

Zhotovitel:  STAVPRO s.r.o. 

  Na Valech 15, 721 30 Ostrava – Hrabová 

  Tel.: +420 702 335 876 

 

 

5.2. Popis stavby 

 

Jedná se o bytový dům se startovacími byty. Dům je částečně podsklepen, se třemi 

nadzemními podlažími a plochou střechou ve dvou výškových úrovních. Objekt je rozdělen 

na dva dilatační celky. Dilatační celek A o rozměrech 22,38 x 13,26 m a dilatační celek B  

o rozměrech 17,01 x 30,51 m. V každém nadzemním podlaží se nachází sedm bytových 

jednotek, v suterénu společné prostory a sklepní boxy pro jednotlivé bytové jednotky. 

Konstrukční systém objektu je zděný stěnový z komplexního cihelného systému HELUZ.  

 

 

5.3. Postup budování a likvidace staveniště 

 

Objekt je situován na stavební parcele č. 239/1 v katastrálním území Frýdek v obytné zóně. 

Prostor staveniště je majetkem objednatele. V současnosti je pozemek nevyužívaný, oplocený 

a se stromovým porostem. Stávající oplocení a část stromového porostu je potřeba odstranit. 

Zbylý porost, který je označen objednatelem, se zajistí proti poškození. Hranice pro zábor 

pozemku pro zařízení staveniště bude vytýčena objednatelem a zaznamenána při předání  

a převzetí staveniště. 

 

Staveniště se začne budovat 14 dní před zahájením prací a následně se bude postupně 

přizpůsobovat dle potřeb v průběhu stavby. Během výstavby se budou také postupně 

likvidovat již nepotřebné objekty zařízení staveniště tak, aby před definitivním vyčištěním 
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objektu a následným předáním a převzetím stavebního díla byla veškerá zařízení staveniště 

zlikvidována. Před zahájením stavebních prací je objednatel povinen zajistit vytýčení 

stávajících inženýrských sítí. [4] 

 

 

5.4. Uspořádání staveniště 

 

Zařízení staveniště bude oploceno hrazením výšky 2 m a zároveň bude prováděna kontrola 

vozidel a jejich případné očištění při odjezdu ze staveniště, aby nedocházelo  

ke znečišťování pozemních komunikací. Přes noc bude zařízení staveniště střeženo 

bezpečnostní agenturou. [4]   

 

Pro výstavbu bude použita těžká mechanizace ‐ stavební věžový jeřáb apod. 

 

Před započetím vlastní výstavby budou realizovány přípojky ‐ vodovod, kanalizace  

a elektrický proud. Po dobu výstavby přípojek bude proveden dočasný zábor ulice 2. Května. 

 

Vzhledem k předpokládané zděné nosné konstrukci budou na staveništi zřízeny skládky 

cihelných stěnových bloků, překladů, stropních nosníků a vložek. 

 

Pro bezpečný pohyb osob a strojů budou na staveništi provedeny zpevněné plochy  

ze zhutněného štěrkopísku.  

 

 

5.5. Napojení staveniště na sítě 

 

a) Voda   

Pro potřeby stavby bude vybudována přípojka z místní veřejné vodovodní sítě v ulici  

2. Května. Místo napojení je vyznačeno na situaci zařízení staveniště. K měření odběru vody 

bude současně vybudována instalační šachta s vodoměrem a uzávěrem. Na staveništi povede 

přípojka v nezámrzné hloubce minimálně 0,8 m.  
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b) Kanalizace  

Splašková voda ze sociálního a provozního zařízení staveniště bude odváděna přípojkou 

napojenou na hlavní řad, který vede pod chodníkem v ulici 2. Května. 

 

c) Elektrická energie  

Bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě v ulici 2. Května. Součástí 

přípojky bude elektroměr a hlavní vypínač. Na staveništi povedou kabely pod povrchem  

v hloubce 0,6 m. 

 

 

5.6. Zásobování staveniště elektrickou energií [4] 

 

Při projektu elektrizace staveniště vycházíme z: 

 vypracované předběžné rozvahy o odběru, která je podkladem k jednání  

s příslušnými orgány o možnosti připojení na státní energetickou sít', 

 určených požadavků na nepřerušenou dodávku, 

 jednání o využití budoucích definitivních zařízení pro účely výstavby, 

 pořadí důležitosti jednotlivých odběrných míst, na základě kterých jsou dimenzovány 

rozvody.  

 

I. Určení druhu a příkonu spotřebičů 

a) spotřebiče provozní - elektromotory, svářecí agregáty, topidla apod. 
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Označení 
Druh 

spotřebiče 

Štítkový 

příkon [kW] 

Množství 

[ks] 

Celkový 

příkon [kW] 

Příkon 

všech 

spotřebičů 

[kW] 

P1 

věžový jeřáb 

MB 1043 
71,0 1 71,0 

263,50 

stavební 

výtah GEDA 

500 Z/P 

6,5 1 6,5 

staveništní 

čerpadlo 

Schwing 

SP1800 

90,0 1 90,0 

silo Cemix 

s kontinuální 

míchačkou 

8,0 2 16,0 

ponorný 

vibrátor 
2,0 4 8,0 

svářečka 7,0 2 14,0 

střihačka 

výztuže 
3,0 3,0 3,0 

boiler 150 l 5,0 1 5,0 

ruční nářadí 1,0 20 20,0 

otopné těleso 

v buňce 
2,5 12 30,0 

Tab. č. 1 Druhy a příkony provozních spotřebičů 
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b) spotřebiče pro osvětlení vnitřní 

Označení 

Druh 

osvětleného 

prostoru 

Příkon pro 

osvětlení 

[kW/m
2
] 

Plocha 

prostoru 

[m
2
] 

Celkový 

příkon pro 

osvětlení 

[kW] 

Příkon pro 

osvětlení všech 

prostorů [kW] 

P2 

kanceláře 0,020 68,69 1,37 

6,36 

šatny, 

WC+sprchy 
0,006 110,53 0,66 

sklady 0,003 59,00 0,18 

vnitřní 

osvětlení 

objektu 

0,006 691,23 4,15 

Tab. č. 2 Druhy a příkony spotřebičů pro osvětlení vnitřní 

 

c) spotřebiče pro osvětlení vnější  

Označení 

Druh 

osvětleného 

prostoru 

Příkon pro 

osvětlení 

[kW/m
2
] 

Plocha 

prostoru 

[m
2
] 

Celkový 

příkon pro 

osvětlení 

[kW] 

Příkon pro 

osvětlení 

všech 

prostorů 

[kW] 

P3 

vnější 

osvětlení 

staveniště 

0,010 2767,97 27,68 

28,24 
stavebně 

montážní 

práce 

0,010 56,00 0,56 

Tab. č. 3 Druhy a příkony spotřebičů pro osvětlení vnější 
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Stanovení nutného příkonu elektrické energie: 

                                           (1) 

 

kde: P - nutný příkon elektrické energie [kW], 

 P1 - příkon provozních spotřebičů [kW], 

 P2 - příkon spotřebičů pro osvětlení vnitřní [kW], 

 P3 - příkon spotřebičů pro osvětlení vnější [kW], 

 

Označení P1 P2 P3 P 

Příkon [kW] 263,50 6,36 28,24 272,29 

Tab. č. 4 Stanovení nutného příkonu elektrického proudu 

 

Dle stanoveného nutného příkonu elektrické energie bude navrženo šest stožárových 

transformátorů o příkonu 50 kW.  

 

II. Určení vnitrostaveništního rozvodu NN 

Druh rozvodu je navržen jako podzemní vedení. Elektrické kabely umístěny pod povrchem 

v hloubce 0,6 m. 

 

III. Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektů 

Rozvod k jednotlivým spotřebičům je proveden z odběrného místa měděnými stočenými 

vodiči v obalu z kaučukového vulkanizátoru. Vodiče musí být umístěny tak, aby nedošlo  

k jejich poškození mechanickými vlivy nebo jejich případnému odcizení. 

 

IV. Osvětlení na staveništi: 

Trasu a umístění těles navrhuje projektant zařízení staveniště. Vlastní rozvod  

a dimenzování vodičů navrhne projektant z oblasti elektro. Osvětlovací trasu je vhodné vést 

samostatně z důvodu koordinovaného zapínání a vypínání elektrického proudu. Uvnitř 

objektu se provede osvětlení žárovkovými a výbojkovými tělesy, které budou napájeny  

z rozvaděčů. 
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5.7. Zásobování staveniště vodou [4] 

 

Pro provoz staveniště je zapotřebí voda: 

 užitková, 

 pitná, 

 požární.  

 

I. Určení spotřeby vody 

a) voda pro provozní účely 

Označení Činnost 
Měrná 

jednotka 

Počet 

měrných 

jednotek 

Střední 

norma 

[l/m.j.] 

Potřebné 

množství 

vody [l] 

Celkové 

potřebné 

množství 

vody [l/den] 

P1 

výroba 

malty 
m

3 
20 200 4000 

23750 

ošetření 

betonu 
m

3
 80 200 16000 

omítka (bez 

vody pro 

maltu) 

m
2
 150 25 3750 

Tab. č. 5 Stanovení množství vody pro provozní účely 

 

b) voda pro hygienické a sociální účely 

Označení Činnost 
Měrná 

jednotka 

Počet 

měrných 

jednotek 

Střední 

norma 

[l/m.j.] 

Potřebné 

množství 

vody [l] 

Celkové 

potřebné 

množství vody 

[l/den] 

P2 

hygienické 

účely 

1 

pracovník 
45 40 1800 

3825 

sprchování 
1 

pracovník 
45 45 2025 

Tab. č. 6 Stanovení množství vody pro hygienické a sociální účely 
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c) voda pro technologické účely 

Označení Činnost 
Celkové potřebné 

množství vody [l/den] 

P3 technické účely (mytí pracovních pomůcek atd.) 200 

Tab. č. 7 Stanovení množství vody pro technologické účely 

 

Stanovení vteřinové spotřeby vody: 

       
                    

      
     (2) 

 

kde:  Qn ‐ vteřinová spotřeba vody [l/s], 

P1 ‐ spotřeba vody pro provozní účely [l/den], 

P2 ‐ spotřeba vody pro hygienické a sociální účely [l/den], 

P3 ‐ spotřeba vody pro technologické účely [l/den], 

t ‐ doba odběru vody (jednosměnný provoz - 8 hodin), 

 

Označení P1 P2 P3 Q 

Spotřeba vody 23750 l/den 3825 l/den 200 l/den 1,7 l/s 

Tab. č. 8 Stanovení vteřinové spotřeby vody 

 

Pro potřeby požární vody je navržen 1 hydrant = 3,3 l/s. 

 

Dle stanovené vteřinové spotřeby vody navrhneme potrubí o průměru 50 mm (7 l/s). 

 

 

5.8. Stavební věžový jeřáb 

 

Na stavbě bude použit typ MB 1043 s pevnou věží, otočným výložníkem  

a protivýložníkem (viz příloha č. 1 - Stavební věžový jeřáb MB 1043). Provozně bude uložen 

na betonových patkách ve vzdálenosti 6 m. Délka výložníku bude 38 m. Maximální nosnost 

jeřábu 10 tun je na vzdálenost 17 m (na maximální vzdálenost 38 m je maximální nosnost  

3,8 tuny). [2] 
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5.9. Systém zásobování materiály [4] 

 

Cihelné prefabrikáty budou na staveništi skladovány na určeném místě - skladovací ploše. 

Po vyprázdnění skladovací plochy budou na staveniště dodány další prefabrikáty. Beton bude 

na stavbu dovážen průběžně pomocí autodomíchávače z nedaleké betonárky. Malta se bude 

pomocí míchačky vyrábět přímo na staveništi. Omítkové směsi, cement a další suché směsi 

budou uloženy v ocelových krytých skladech nebo v silu. Veškeré komunikace, po kterých 

bude materiál dopravován na staveniště, vyhovují a není tedy třeba činit žádná další opatření. 

 

Skladování na staveništi 

I. Zásady na uspořádání skládek 

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

nepravidelných tvarů do výše 1 m. Materiál, jehož plocha je větší než 4 m
2
 a materiál,  

při jehož přemisťování připadá na 1 muže váha větší než 50 kg, se smí skladovat do výše 

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

manipulaci nezvedá výše než 1,2 m, pak se může skladovat až do výše 2,2 m na dočasných  

a maximálně 3 m na trvalých skládkách. Mezi skladovaným materiálem musí být průchod  

minimálně 0,75 m a mezi čely prvků musí být minimálně vzdálenost 1,2 m.  

 

II. Skladování materiálu na staveništi 

Na staveništi se nachází dva typy skládek materiálu: 

 skládka otevřená na volném prostranství, 

 krytý sklad. 

 

Na otevřených skládkách se skladuje - bednění, svazky výztuže a kari sítě, cihelné 

prefabrikáty (stěnové tvárnice, překlady, stropní nosníky a vložky, věncovky). 

 

Stěnové tvárnice a vložky se skladují na paletách 1340 x 1000 mm nejvýše po dvou 

paletách na sobě. Věncovky se skladují na paletách 1180 x 1000 mm a také nejvýše po dvou 

paletách na sobě. Nosníky jsou skladovány dle délek, do výšky maximálně 2 m (cca 10 kusů 

na sobě) s dřevěnými proklady v jednotlivých vrstvách. Překlady jsou skladovány jednotlivě 

dle délek na dřevěných podkladech do výšky maximálně 3 m. [1] 
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V krytých skladech se skladují - podlahoviny, spojovací a kotvící součásti, vodiče, 

keramika, svítidla, žárovky, armatury, kování a zámky, vany, dřezy, baterie, vápno, cement, 

sádra, omítkové směsi, dlaždice, obkladačky, sklo, dveře, okna, ruční nářadí. Kryté sklady 

jsou ocelové a uzamčené.  

 

Oplocení staveniště je z prefabrikovaných sloupků s přenosnými rámy o výšce 2 m. 

Umístění skládek je zakresleno v situaci zařízení staveniště. 

 

 

5.10. Sociální zařízení staveniště  

 

Sociální zařízení slouží sociálním a hygienickým potřebám všech pracovníků na staveništi. 

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

sociálního zařízení staveniště závisí na počtu pracovníků a na velikosti staveniště. Zařízení 

musí být v souladu s platnými hygienickými předpisy, vydanými ministerstvem zdravotnictví. 

 

Návrh sociálního zařízení staveniště [4] 

Je navrženo na maximální počet pracovníků, kteří se na dané stavbě budou pohybovat,  

tzn. 45 pracovníků: 

 šatny s využitím i během jídla - minimální plocha 1,75 m
2
 na jednoho pracovníka, 

proto je navrženo 6 obytných kontejnerů TYP 1B o rozměrech 6,1 x 2,4 m,  

 záchody - minimální potřeba 2 mušlí a 2 sedadel (do 50 mužů), 

 umývárna - navržena jsou 4 umyvadla a 3 sprchy (minimální potřeba  

1 umyvadlo / 15 osob, 1 sprcha / 20 osob).  

 

Návrh administrativního zařízení staveniště [4] 

Pro vedoucího stavby minimální plocha 15 - 20 m
2
, je navržen obytný kontejner TYP 14B  

o rozměrech 6,1 x 4,9 m.  

Pro administrativu a autorský dozor jsou navrženy obytné kontejnery TYP 13B  

o rozměrech 5,0 x 24 m.  

 

Vytápění je elektrické. Osazení kontejnerů bude provedeno na silničních panelech. 
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5.11. Dopravní opatření 

 

Hlavní vjezd na staveniště je z ulice 2. Května. Stavba nezasahuje na komunikace, okolní 

pozemky ani na chodníky pro pěší. Pouze při budování přípojek inženýrských sítí je provoz 

na komunikaci zpomalen dopravními značkami a usměrněn do jednoho jízdního pruhu.  

Z provedených zjištění vyplývá, že veškeré komunikace, po nichž bude uskutečňována 

doprava materiálů a prefabrikátů od výrobce na staveniště, vyhovují použitým dopravním 

prostředkům. 

 

Vnitrostaveništní komunikace budou zhutněny a zpevněny štěrkopískem, vozovku budou 

tvořit silniční železobetonové panely o rozměrech 3 x 1,5 x 0,2 m. 

 

 

5.12. Vliv na životní prostředí, odpady 

 

Část sejmuté ornice a vykopané zeminy bude uložena na skládkách v prostoru staveniště  

a bude využita pro budoucí úpravy přímého okolního terénu stavby. Zbytek bude odvezen  

na předem určenou skládku.  

 

Těžká mechanizace, která by mohla být zdrojem hluku, bude na staveništi v provozu jen  

po nezbytnou dobu. Všechny použité stroje a zařízení musí splňovat normy o emisích hluku  

a spalin, musí mít platná označení CE a prohlášení o shodě. Za porušení předpisů zodpovídá 

dodavatel stavebních strojů a zařízení. [6] 

 

Odpady vzniklé při výstavbě objektu budou třízeny dle druhů a odváženy na předem 

stanovené skládky. Pro tyto účely budou na staveništi umístěny kontejnery na tříděný 

odpad.[6] 

 

Jeřáb bude manipulovat s materiálem pouze ve vymezeném prostoru staveniště, i když jeho 

rameno zasahuje i za hranice pozemku.  

 

Prováděné stavební práce nebudou mít negativní vliv na okolní zástavbu ani na životní 

prostředí. 
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5.13. Bezpečnost práce 

 

Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat: 

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

při práci, 

 Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

 Nařízení vlády č. 361/2001 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

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

o úrazu, 

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

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích  

a dezinfekčních prostředků. 

 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací  

a jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pracovní prostředky. [6] 

 

Staveniště musí být ohraničeno oplocením a viditelně označeno výstražnou tabulkou se 

zákazem vstupu všech nepovolaných osob. [6] 
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6. Technologický postup pro provádění stropní konstrukce 

6.1. Obecné informace 

 

Technologický postup řeší provedení stropní konstrukce z keramických nosníků a vložek 

HELUZ MIAKO na první nadzemní podlaží bytového domu se startovacími byty. 

  

Bytový dům je částečně podsklepen, se třemi nadzemními podlažími a plochou střechou  

ve dvou výškových úrovních. Objekt je rozdělen na dva dilatační celky. Dilatační celek A  

o rozměrech 22,38 x 13,26 m a dilatační celek B o rozměrech 17,01 x 30,51 m. V každém 

nadzemním podlaží se nachází sedm bytových jednotek, v suterénu společné prostory  

a sklepní boxy pro jednotlivé bytové jednotky. 

 

Konstrukční systém objektu je zděný stěnový. Obvodové zdivo je provedeno z broušených 

cihelných bloků s integrovanou izolací HELUZ FAMILY 44 2in1 a broušených cihelných 

bloků HELUZ FAMILY 38. Vnitřní nosné stěny jsou vyzděny z broušených cihelných bloků 

HELUZ PLUS 30. Vnitřní nenosné příčky jsou navrženy z broušených cihelných bloků 

HELUZ 11,5 a  HELUZ 6,5. Veškeré stěny jsou vyzděny na HELUZ PĚNU (bezcementové 

tekuté lepidlo). 

 

Objekt je založen na propustném podloží na železobetonových základových pásech 

s pevností betonu C 20/25. Zastřešení objektu tvoří dvě jednoplášťové ploché nevětrané 

střechy s různou výškovou úrovní. 

 

 

6.2. Materiál, doprava a skladování 

6.2.1. Stropní nosníky HELUZ MIAKO 

 

Nosníky jsou tvořeny cihelnými tvarovkami se svařovanou prostorovou příhradovou 

výztuží z betonářské oceli BSt 500M vyplněné betonovou směsí třídy C 25/30. Rozměry 

nosníků jsou 160 x 175 mm a délky 1500 - 6250 mm. [1] 
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Obr. č. 1 Příčný řez a axonometrie stropního nosníku HELUZ MIAKO[1] 

 

Označení Popis 
Délka 

[mm] 

Počet [ks] 

Dilatační 

celek A 

Dilatační 

celek B 
Celkem 

N1 

Nosník HELUZ 

MIAKO  

160 x 175 mm 

5500 22 37 59 

N2 4000 21 28 49 

N3 3750 36 53 89 

N4 3250 32 21 53 

N5 2250 0 13 13 

N6 1750 8 8 16 

N7 1500 19 27 46 

Tab. č. 9 Druhy a množství nosníků pro stropní konstrukci 1. NP 

 

Nosníky budou na staveniště dodávány valníkem Volvo FL6 s hydraulickou rukou.  

Při ukládání nosníků na plochu návěsu je potřeba zajistit, aby na ní nosníky spočívaly v celé 

své délce. Při dopravě i skladování je nutné nosníky prokládat dřevěnými hranoly  

o rozměrech 40 x 20 mm, ve vzdálenosti nejvýše 500 mm od konců nosníků a proklady 

jednotlivých vrstev se musí vždy nacházet svisle nad sebou. [1] 

 

Manipulace s nosníky je zajištěna pomocí jeřábu MB 1043 se závěsnými háky, háky se 

zachytávají za prostorovou výztuž nosníků ve vzdálenosti nejvýše 500 mm od konců nosníků. 

Jeřábem je dovoleno přemisťovat vždy pouze jediný nosník. [1] 
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Nosníky se ukládají a roztřiďují na otevřené skládky dle délek, do maximální výšky 2 m, 

mezi uskladněnými nosníky musí být zajištěn průchod alespoň 0,75 m. V zimním období je 

nutno nosníky chránit (zakrýt) proti povětrnostním vlivům. 

 

 

6.2.2. Stropní vložky HELUZ MIAKO 

 

Cihelné tvarovky jsou pro osovou vzdálenost nosníků 500 nebo 625 mm, o jednotné délce 

250 mm a s výškou 190 mm nebo doplňkovou výškou 80 mm. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2 Druhy stropních vložek HELUZ MIAKO[1] 
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Ozn. Popis 
Délka 

[mm] 

Počet 

ks na 

paletě 

Počet [ks] Počet palet [ks] 

Dilatační 

celek A 

Dilatační 

celek B 

Dilatační 

celek A 

Dilatační 

celek B 
Celkem 

V1 

Vložky 

HELUZ 

MIAKO 

19/62,5 

250 70 632 743 9 11 20 

V2 

Vložky 

HELUZ 

MIAKO 

19/50 

250 96 861 1298 9 14 23 

V3 

Vložky 

HELUZ 

MIAKO 

8/50 

250 144 42 81 1 0 1 

V4 

Vložky 

HELUZ 

MIAKO 

8/62,5 

250 120 89 91 1 0 1 

Tab. č. 10 Druhy a množství vložek pro stropní konstrukci 1. NP 

 

Vložky budou dodávány zafóliované na paletách valníkem Volvo FL6 s hydraulickou 

rukou. Rozměry palet s vložkami pro osovou vzdálenost 625 mm jsou 1340 x 1000 mm  

a pro osovou vzdálenost 500 mm jsou 118 x 100 mm. Manipulace s paletami bude zajištěna 

jeřábem MB 1043 pomocí zvedacích popruhů nebo paletovacích vidlí. [1] 

 

Vložky budou skladovány v nepoškozených výrobních obalech a vždy nejvýše ve dvou 

vrstvách palet na sobě. Mezi uskladněnými paletami musí být zajištěn průchod alespoň  

0,75 m. Za nepříznivého počasí je nutno palety chránit zakrytím. 
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6.2.3. Věncovka HELUZ 8 

 

Cihelné broušené bloky určené pro obezdívku stropní konstrukce. Věncovky jsou 

v jednotné délce 333 mm, šířce 80 mm a výšce 249 mm. [1] 

 

Ozn. Popis 
Délka 

[mm] 

Počet 

ks na 

paletě 

Počet [ks] Počet palet [ks] 

Dilatační 

celek A 

Dilatační 

celek B 

Dilatační 

celek A 

Dilatační 

celek B 
Celkem 

H 

Věncovka 

HELUZ 

8/25 

333 144 137 266 1 2 3 

Tab. č. 11 Množství věncovek  pro stropní konstrukci 1. NP 

 

Věncovky budou dodávány zafóliované na paletách valníkem Iveco 75 E13. Rozměry palet 

s věncovkami jsou 134 x 100 mm. Manipulace s paletami bude zajištěna jeřábem MB 1043 

pomocí zvedacích popruhů nebo paletovacích vidlí. [1] 

 

Věncovky budou skladovány v nepoškozených výrobních obalech a vždy nejvýše ve dvou 

vrstvách palet na sobě. Mezi uskladněnými paletami musí být zajištěn průchod alespoň  

0,75 m. Za nepříznivého počasí je nutno palety chránit zakrytím. 

 

 

6.2.4. Asfaltový pás 

 

V oblasti budoucího železobetonového věnce se na zdivo pokládá těžký asfaltový pás typu 

BITUMAX V60 S35 tloušťky 3,5 mm. Na něj se ukládají stropní nosníky. Pásy se nevkládají 

pod tepelnou izolaci ani pod věncovku. Nesmí se ukládat ani v místech překladů  

nad otvory. [1] 

 

Asfaltové pásy se budou dodávat v rolích šířky 1,0 m zafixované na paletách ve vertikální 

poloze valníkem Iveco 75 E13. Pásy je nutno chránit před povětrnostními vlivy proto se 

přepravují v krytých dopravních prostředcích a skladují se taktéž v uzavřených a chráněných 

skladech. 
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6.2.5. Teplená izolace 

 

Pro zateplení obvodu stropní konstrukce je nutné přiložit k věncovce pás tepelného 

izolantu z pěnového polystyrenu EPS 100 S tloušťky 100 mm a výšky 250 mm. 

 

Ozn. 
Rozměr 

desek [mm] 

Plocha 

v balení 

[m
2
] 

Potřebná plocha [m
2
] Počet balení [ks] 

Dilatační 

celek A 

Dilatační 

celek B 

Dilatační 

celek A 

Dilatační 

celek B 
Celkem 

EPS  

100 S 

1000 x 500 

x 100 
3 17,57 27,17 6 10 16 

Tab. č. 12 Množství tepelné izolace pro stropní konstrukci 1. NP 

 

Tepelná izolace bude dodávána v zafóliovaných balících krytým valníkem Iveco 75 E13. 

Izolace bude ručně přemístěna a uskladněna na krytých skládkách do výšky nejvýše 2 m. Je 

nutno ji chránit před povětrnostními vlivy. 

 

 

6.2.6. Výztuž 

 

Nad vložky se do celé plochy nadbetonované desky tloušťky 60 mm vkládá kari síť  

s průměrem prutů 4 mm a velikostí ok 150 x 150 mm. Na ztužující věnce a nosná žebra jsou 

použity ocelové pruty minimálně 4 x Ø 12 mm s třmínky Ø 5 á 250 mm. Použita je ocel  

B 420 B. Typ a průměr výztuže konstrukcí schodišť bude určen statickým výpočtem.   

 

Prutová výztuž se bude dodávat valníkem Volvo FL6 ve svazcích. Manipulace se svazky 

bude zajištěna pomocí jeřábu MB 1043 se závěsnými popruhy. Kari sítě budou dodávány  

ve formě rohoží o rozměrech 3 x 2 m.  

 

Uskladnění svazků na krytých a odvodněných skládkách bude provedeno dle jednotlivých 

typů a délek prutů. Rohože budou uloženy na sebe taktéž na krytých a odvodněných 

skládkách. 
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6.2.7. Válcované L profily 

 

Na válcované profily L 140 x 140 x 10 mm jsou uloženy stropní nosníky u lodžií. Profily 

vytvářejí skryté průvlaky.   

 

Profily budou dopravovány nákladním automobilem Volvo FL6 s hydraulickou rukou. 

Skladovány budou na otevřené skládce dle délek. Během skladování budou proloženy 

dřevěnými hranoly a při nepřízni počasí budou zakryty fóliemi jako stropní nosníky HELUZ 

MIAKO, aby nedocházelo k poškození. 

 

 

6.2.8. Betonová směs 

 

Pro zmonolitnění stropní konstrukce bude použita betonová směs třídy C 20/25. Současně 

s nadbetonovanou deskou tloušťky 60 mm nad vložkami bude provedena i betonáž pozedních 

ztužujících věnců a nosných žeber. Požadovaná výška stropní konstrukce je 250 mm. 

 

Ozn. 

betonu 

Množství betonu pro 

nadbetonávku [m
3
] 

Množství betonu pro ŽB věnec 

[m
3
] 

Celkové 

množství 

betonu 

pro 1.NP 

[m
3
] 

Dilatační 

celek A 

Dilatační 

celek B 
Celkem 

Dilatační 

celek A 

Dilatační 

celek B 
Celkem 

C 20/25 20,28 27,73 48,01 9,19 12,32 21,51 69,52 

Tab. č. 13 Množství betonové směsi pro stropní konstrukci 1. NP 

 

Betonová směs bude dopravována v autodomíchávači Schwing Stetter AM 10 C  

(viz příloha č. 2 - Autodomíchávač Schwing Stetter AM 10 C). Po dodání bude ihned čerpána 

pomocí staveništního čerpadla Schwing SP 1800 (viz příloha č. 3 - Staveništní čerpadlo 

Schwing SP 1800) k zabetonování stropní konstrukce. [3] 
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6.2.9. HELUZ PĚNA 

 

HELUZ PĚNA (bezcementové tekuté lepidlo) je použita k obezdění stropní konstrukce 

věncovkou. Nanáší se na ložnou spáru věncovek v jednom pruhu šířky cca 20 mm. [1] 

  

HELUZ PĚNA se bude dovážet na staveniště v dózách. Dózy budou uskladněny ve svislé 

poloze v krytých skladech s odvodněnou a pevnou podlahou. Při skladování nesmí dojít  

ke kontaktu se zdroji tepla. [1] 

 

 

6.2.10. Vápenocementová malta 

 

Vápenocementová malta bude použita k promaltování styčných spár rohových věncovek  

a k zafixování polohy pásu tepelného izolantu z vnitřní strany k věncovce.  

 

Malta se bude dovážet na staveniště jako suchá maltová směs v pytlích. Uskladněna bude 

v krytých skladech s odvodněnou a pevnou podlahou. Při skladování nesmí dojít k navlhnutí 

směsi. 

 

 

6.2.11. Bednění 

 

Pro provedení podpůrné konstrukce stropu a bednění dobetonávek stropní konstrukce je 

použito systémové bednění DOKA složené z bednících nosníků, panelů a stropních podpěr. 

 

Všechny prvky bednění budou skladovány na otevřené skládce a v případě nepříznivého 

počasí budou zakryty fóliemi.  

 

 

Všechny otevřené skládky musí mít rovný zpevněný povrch a musí být odvodněné. 

Veškerý materiál bude zkontrolován a přejímán stavbyvedoucím, který je povinen 

zkontrolovat správné množství, druh, kvalitu a nepoškozenost. Všechny přejímky budou 

zaznamenány ve stavebním deníku. 
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6.3. Pracovní podmínky 

 

Staveniště se nachází v blízkosti zástavby na rovinatém pozemku, je oploceno hrazením 

výšky 2,0 m a zajištěno proti vstupu cizích osob. Přístup na staveniště je umožněn z hlavní 

veřejné komunikace a příjezdovou cestu tvoří železobetonové panely. Staveniště bude 

napojeno pomocí přípojek na stávající veřejné inženýrské sítě (voda, elektřina, kanalizace). 

 

Sociální a hygienické zařízení staveniště bude pro pracovníky zajištěno odpovídajícím 

počtem buněk. Veškerý stavební materiál bude skladován na otevřených skládkách nebo  

ve skladových kontejnerech v dosahu jeřábu. Pro směsný stavební a demoliční odpad budou 

na staveniště přistaveny odpadní kontejnery. Kolem celého objektu bude zřízeno systémové 

lešení Plettac SL 70 a v úrovni stropní konstrukce bude nutno osadit zábradlí minimální výšky 

1,0 m. [4,6] 

  

Všichni pracovníci provádějící stropní konstrukci musí být před zahájením prací důkladně 

proškoleni, o proškolení je nutno provést zápis do stavebního deníku. Každý pracovník je také 

povinen nosit osobní ochranné pracovní prostředky. [6] 

 

Před samotným prováděním stropní konstrukce musí být na stavbu dodány veškeré prvky 

bednění a podpěrná konstrukce stropu. Práce je možno zahájit až po dosažení požadované 

pevnosti vyzděných nosných stěn a kontroly jejich svislosti a rovinatosti.  

 

Za teplot pod -5°C je betonáž stropní konstrukce zakázána. Mezi teplotami +5°C  

až -5°C je možná betonáž pouze s protizmrazovacími přísadami a nosníky ani vložky nesmí 

být namrzlé. Nad +25°C je nutno betonovou směs vlhčit než dosáhne potřebné pevnosti. [1] 

 

Práce musí být zastaveny při snížené viditelnosti pod 30 m, rychlosti větru přes 10,7 m/s, 

sněžení nebo bouřce. [6] 
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6.4. Převzetí pracoviště 

 

Před zahájením provádění stropní konstrukce je nutno provést kontrolu veškerých překladů 

a svislého nosného zdiva prvního nadzemního podlaží. Správnost jejich provedení, shodu 

s projektovou dokumentací, dosažení stanovené pevnosti, rovinatost a svislost (nesmí 

překročit maximální odchylky). [5] 

 

Svislost 

v rámci jednoho podlaží ± 20 mm 

v rámci celkové výšky budovy (tři a více podlaží) ± 50 mm 

svislá souosost ± 20 mm 

Rovinatost 

v délce kteréhokoliv 1 m ± 10 mm 

v délce 10 m ± 50 mm 

Tab. č. 14 Maximální dovolené odchylky zdiva [5] 

 

Všechny kontroly a převzetí konstrukcí provádí stavbyvedoucí se stavebním dozorem. 

Pokud přebírané konstrukce odpovídají daným požadavkům je možno provést předání  

a převzetí pracoviště a dále zápis do stavebního deníku. 

 

 

6.5. Personální obsazení 

 

Osazení stropní konstrukce budou provádět proškolení pracovníci a odvedené práce bude 

kontrolovat stavbyvedoucí. Zápis o provedení konstrukcí bude uveden ve stavebním deníku. 

 

Druhy činností a počty pracovníků 

 Osazení stropních nosníků:     4x zedník, 

4x pomocník, 

1x strojník jeřábu. 

 

 Sestavení stropní plochy:    4x zedník, 

 4x pomocník. 
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 Položení věncového obvodu:   4x zedník, 

 4x pomocník. 

 

 Položení armatury:     2x svářeč, 

 2x pomocník. 

 

 Betonáž stropní plochy a věnců:   6x betonář, 

 2x pomocník, 

 1x strojník jeřábu. 

 

Funkce a povinnosti pracovníků 

 Zedník - provádí zdění věncového obvodu, pokládku stropních nosníků a vložek, 

úkoluje pomocníky. Dbá na kvalitu provedení práce. 

 

 Svářeč - vyvazuje a svařuje výztuž pozedních věnců a nosných žeber, úkoluje 

pomocníky. Musí vlastnit platný svářečský průkaz. 

 

 Betonář - provádí betonáž pozedních věnců, nosných žeber a desky nad stropními 

vložkami, dále úkoluje pomocníky. Taktéž dbá na kvalitu provedení práce. 

 

 Pomocník - Řídí se pokyny zedníka, svářeče nebo betonáře. Zajišťuje přísun 

materiálu, provádí pomocné práce, připevňuje prvky k jeřábu. Musí vlastnit platný 

vazačský průkaz. 

 

 Strojník jeřábu - Zajišťuje manipulaci s prvky připevněnými na jeřáb. Musí vlastnit 

platný jeřábnický průkaz. 

 

 

6.6. Stroje, pracovní a ochranné pomůcky 

 

 Stroje a zařízení:   - stavební jeřáb MB 1043, 

      - autodomíchávač Schwing Stetter AM 10 C, 

      - staveništní čerpadlo Schwing SP 1800, 
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      - stavební výtah Geda 500 Z/P, 

      - ponorné vibrátory, 

      - hladička betonu, 

      - míchačka, 

      - elektrická pila na dělení věncovek a vložek 

MIAKO, 

      - svářečka a střihačka výztuže. 

 

 Pracovní pomůcky:  -  systémové lešení Plettac SL 70, 

      - podpůrná konstrukce a bednění DOKA,  

      - ruční nářadí (zednická lžíce, kladívko, kleště, 

pákové kleště, lopaty, kbelíky),     

      - trubicová vodováha, 

      - skládací metr, 

      - kolečka, 

      - zednická tužka, 

      - vázací drát a lana. 

 

 Osobní ochranné pomůcky: - bezpečnostní obuv s ocelovou špičkou 

a podrážkou, 

      - rukavice, 

      - helma, 

      - brýle, 

      - reflexní vesta. [6] 

 

 

6.7. Pracovní postup 

 

Provádění stropní konstrukce na první nadzemní podlaží objektu je rozděleno do dvou fází. 

Nejprve bude provedena stropní konstrukce na dilatační celek A, následně na dilatační celek 

B. 
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6.7.1. Montáž stropních nosníků 

 

Osazení nosníků je možné pouze na dostatečně pevné obvodové nebo vnitřní nosné zdivo, 

případně překlady s povrchem v požadované kvalitě.  

 

Na zdivo je nejprve potřeba položit těžký asfaltový pás typu BITUMAX V60 S35 tloušťky 

3,5 mm v místech pod budoucím železobetonovým věncem a uložením nosníků. Asfaltový 

pás nemá zasahovat pod pás tepelné izolace ani věncovku. Položením asfaltového pásu  

pod nosníky se zlepšují akustické i statické vlastnosti. Pás se nebude umisťovat na překlady 

nad otvory. [1]  

 

Na asfaltový pás se postupně osazují jednotlivé nosníky dle projektové dokumentace  

(viz příloha č. 4 - Schéma postupu osazení stropních nosníků). Minimální délka uložení 

nosníků na nosném zdivu na obou stranách je 125 mm, je nutné řídit se podle délky 

vyčnívající příhradové výztuže. [1] 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3 Schéma uložení stropních nosníků 

 

S osazováním nosníků se začíná od míst, kde se nachází další konstrukční prvek  

např. schodiště, prostupy stropní konstrukcí nebo v místech, kde je zkraje na zdivu nejprve 

uložena stropní vložka. Osové vzdálenosti mezi nosníky jsou vymezeny osazením krajních 

vložek. [1] 

 

Nosníky se ihned po uložení na nosné zdivo musí podepřít provizorní podpůrnou 

konstrukcí - bednící nosníky a stropní podpěry. Vzdálenost nosníků od nosného zdiva  

nebo mezi sebou nesmí překročit 1800 mm. Stropní podpěry (výsuvné ocelové stojky) musí 
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být zajištěny opěrnou trojnožkou a jejich osová vzdálenost ve směru bednících nosníků nesmí 

překročit 1500 mm. [1] 

 

Nosníky přesahující délku 5250 mm je nutno uprostřed rozpětí nadvýšit o 1/600 jejich 

délky. Tzn. všechny nosníky délky 5500 mm o 9 mm. Hodnota nadvýšení je uvažována 

uprostřed rozpětí nosníků, proto je nutné při podepření nosníku dvěma podpěrami tuto 

hodnotu rozpočítat mezi jednotlivé podpěry. [1] 

Obr. č. 4 Schéma podepření a vzepětí stropních nosníků 

 

V oblasti schodišťového prostoru je nutno osadit tři nosníky na sraz vedle sebe z důvodu 

zajištění dostatečné délky zakotvení výztuže monolitického schodiště. 

 

Výměna u jednoho nosníku (z důvodu průchodu instalační šachty stropní konstrukcí) je 

řešena pomocí zdvojení sousedících nosníků po obou stranách výměny. Výměna je dočasně 

podepřena podpůrnou konstrukcí.  
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U lodžií jsou nosníky osazeny z jedné strany na obvodové zdivo a z druhé na ocelové 

profily tvaru L, které vytvářejí skryté průvlaky. Minimální uložení profilů tvaru L na nosném 

zdivu je 150 mm. 

Obr. č. 5 Schéma uložení stropních nosníků u lodžie 

 

 

6.7.2. Montáž stropních vložek 

 

Při ukládání vložek i následné betonáži se musí používat manipulační a pojezdová prkna 

minimální tloušťky 24 mm podepřená nad stropními nosníky. Celkové plošné montážní 

přitížení nezabetonovaných vložek nesmí být vyšší než 1,5 kN/m
2
. Nízké vložky s výškou  

80 mm nesmí být zatěžovány vůbec. [1] 

 

Vložky se kladou na sucho na osazené a podepřené nosníky (viz příloha č. 5 - Schéma 

postupu osazení stropních vložek). Nejprve po jedné řadě vložek na obou koncích nosníků, 

tím se vymezí daná osová vzdálenost nosníků. Poté postupně v řadách kolmo na osu nosníku. 

Umístění jednotlivých druhů stropních vložek dle projektové dokumentace. [1] 

 

Uložení vložek na nosném zdivu je minimálně 25 mm, nedochází tak k podtékání 

betonovou směsí. [1] 

 

Vzduchové dutiny u krajních vložek není nutné nijak uzavírat proti zatékání betonové 

směsi, protože délka zatékání je minimální. [1] 
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Obr. č. 6 Schéma uložení stropních vložek 

 

V místě schodišťového prostoru je použita jedna řada nízkých vložek z důvodu dostatečné 

délky zakotvení výztuže monolitického schodiště. 

 

Taktéž v místě výměny nosníku je použito jedné řady nízkých vložek z důvodu osazení 

ztužující žebrové výztuže. 

 

Řada nízkých vložek je použita také v některých místech kolem tepelně odizolovaných 

částí objektu, z důvodu dostatečného prostoru pro umístění věncové výztuže. 

 

 

6.7.3. Montáž věncového obvodu 

 

Věncovky se vyzdívají na vnější okraj stropní konstrukce po uložení stropních nosníků  

a vložek. [1] 

 

Osazováním věncovek se začíná v rozích. Mezi rohové věncovky se z vnější strany 

natáhne zednická šňůra, podle které se osazují následující věncovky. Zednická šňůra zajistí 

přímý směr a rovinatost věncového obvodu. [1] 

 

Nanášení bezcementového lepidla se provádí pouze u ložné spáry věncovek,  

protože styčné spáry jsou nahrazeny systémem pero a drážka. Při vazbě rohu je ale nutné 

promaltovat i styčnou spáru věncovky. [1] 
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Po vyzdění věncovek se k nim z vnitřní strany na sucho přikládá pás izolantu o stejné 

výšce (tzn. 250 mm), který se zafixuje maltou ve spodní části věncovek. [1] 

 

Mezi izolant a uložené stropní nosníky a vložky se vloží výztuž ztužujícího věnce  

dle projektové dokumentace, která se spojí s hlavní příhradovou výztuží nosníků. [1] 

Obr. č. 7 Schéma věncového obvodu 

 

Každá třetí věncovka se zafixuje drátem připevněným k výztuži věnce a zaháknutým shora 

do otvoru věncovky, tím se zajistí zvýšení tuhosti vnější přizdívky. [1] 

 

 

6.7.4. Ukládání výztuže 

 

Nad obvodové a vnitřní nosné zdivo se vloží výztuž ztužujícího věnce minimálně  

4x Ø 12 mm, třmínky Ø 5 á 250 mm. Umístění věncové výztuže je dle projektové 

dokumentace, poloha výztuže se zajistí pomocí distančníků. Věncová výztuž se následně 

provaří s příhradovou výztuží stropních nosníků. V místech křížení nebo stykování věnců se 

vkládají rohové příložky. Je nutné zajistit minimální krytí výztuže 20 mm. [1] 

 

V místě výměny jednoho nosníku (z důvodu procházející instalační šachty) se vkládá 

ztužující žebrová výztuž na šířku dvou polí. Poloha výztuže se opět zajistí distančníky, 

minimální krytí výztuže 20 mm.  
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Obr. č. 8 Schéma výměny nosníku 

 

Do monolitické desky nad stropními vložkami se vkládá kari síť Ø 4 - 150 / Ø 4 - 150 

z důvodu rozložení zatížení. Síť je nutno zatáhnout minimálně 150 mm za líc zdiva a musí být 

vzájemně stykována přesahem minimálně 210 mm v obou směrech. Při stykování se v jednom 

bodě mohou překrývat pouze tři kusy sítí. Při výšce nadbetonávky 60 mm je nutné krytí kari 

sítí shora 20 mm. [1] 

 

 V oblastech nad podporami je nutné vložit horní výztuž stropu dimenzovanou  

na 0,15 násobek ohybového momentu v poli nebo dle statických tabulek výrobce. Tato výztuž 

se u krajních podpor zakotví minimálně 150 mm za lícem a 350 mm před lícem podpory.  

Nad středními podporami se zakotví minimálně 350 mm na každou stranu od líce podpory.[1] 

    

Výztuž z monolitických schodišťových ramen se zakotví do stropní konstrukce a spřáhne 

se s příhradovou výztuží stropních nosníků. Opět se musí dodržet minimální krytí výztuže  

20 mm.  

Obr. č. 9 Schéma napojení schodišťových ramen na stropní konstrukci 
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6.7.5. Postup betonáže 

 

S betonáží je možno začít až po osazení všech stropních nosníku a vložek, bednění 

prostupů a dobetonávek, věncového obvodu, veškeré výztuže (věncová, schodišťová, žebra  

u výměn) a bednění schodiště. Všechny tyto konstrukce musí být před zakrytím betonovou 

vrstvou zkontrolovány a musí být proveden zápis do stavebního deníku. [1] 

 

Před vlastní betonáží je nutno celou plochu stropu zbavit případných nečistot a navlhčit. 

Nejprve se provede betonáž nad prostorem společné chodby, dále nad prostorem bytů  

a nakonec se provede betonáž lodžií.  

 

Postup betonáže je v pruzích ve směru nosníků (viz příloha č. 6 - Schéma postupu betonáže 

stropní konstrukce). Musí se současně betonovat jak nosná žebra (mezery mezi vložkami  

nad nosníky), tak ztužující žebrová výztuž u výměn, pozední věnec nad nosnými zdmi  

i betonová vrstva 60 mm vyztužená kari sítěmi nad stropními vložkami, která doplní stropní 

konstrukci na požadovanou výšku 250 mm. Současně se stropní konstrukcí se betonují  

i schodišťová ramena a mezipodesta. [1] 

Obr. č. 10 Schéma betonáže nosných žeber mezi vložkami a pozedního věnce 

 

Pro zmonolitnění stropní konstrukce je použita betonová směs třídy C 20/25 dostatečně 

měkké konzistence. Betonová směs se může nanášet z maximální výšky 1 m, aby nedošlo 

k rozmísení složek směsi. Ukládání směsi musí být plynulé a je nutné dbát na to, aby se směs 

dostala do všech míst a nevznikaly vzduchové bubliny. Z toho důvodu se musí provádět 
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opakované hutnění směsi ponornými vibrátory. Následně vyhlazení a srovnání povrchu 

hladičkami betonu. [1]  

 

Při betonáže je potřeba kontrolovat minimální krytí veškeré výztuže 20 mm. 

  

Pracovní spáru je možné provádět pouze mezi nosníky uprostřed stropních vložek. Spára 

nesmí procházet betonovým žebrem nad nosníky. [1] 

 

Po dokončení betonáže je nutno udržovat beton ve vlhkém stavu než dosáhne řádného 

zatvrdnutí, případně ho chránit před nepříznivými povětrnostními podmínkami. [1] 

 

Podpěry nosníků je možno odstranit až po dosažení normou stanovené pevnosti betonu. 

Nejdříve však po třech týdnech, tzn. po dosažení 80 % konečné požadované pevnosti 

nadbetonávky stropu posledního podlaží. S odstraněním podpěr se vždy začíná od horního 

podlaží ke spodnímu.  Je však nutná kontrola a zápis do stavebního deníku. [1] 

 

 

6.8. Jakost, kontrola kvality 

 

Při provádění je nezbytné dodržovat projektovou dokumentaci, platné technické normy, 

požadavky výrobce a příslušné montážní návody jednotlivých prvků.  

 

Stavbyvedoucí je povinen průběžně kontrolovat správnost provedení, dodržení postupů, 

polohy nosníků, vložek, věncového obvodu, nosné výztuže a její množství. Při teplotách  

nad + 25°C je nutno beton vlhčit, při poklesu teplot pod 0°C je nutno beton chránit tepelným 

izolantem.  

 

Při zjištění vad a nedodělků je potřeba tyto chyby opravit. Všechny kontroly jsou 

zaznamenány ve stavebním deníku.    
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6.9. Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

Je nutné zajistit bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků provádějících dané práce i osob 

nacházejících se na stavbě nebo v jejím okolí. Je nutné splňovat a řídit se:  

 

 Zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, 

 Zákonem č. 262/2006 Sb. zákoník práce, 

 Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

 Nařízením vlády č. 361/2001 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví  

při práci, 

 Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

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

záznamu o úrazu, 

 Nařízením vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích  

a dezinfekčních prostředků. 
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7. Rozpočet stropní konstrukce s výkazem výměr 

 

K stanovení orientační ceny stropní konstrukce 1. NP byl použit program KROS plus. 

Výstupem programu je položkový rozpočet s výkazem výměr.  
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
        

Stavba:   Dům se startovacími byty         

Objekt:   Stropní konstrukce 1.NP   JKSO:        

          EČO:        

Objednatel:          Zpracoval:   Martina Hricovová 

Zhotovitel:          Datum:   22.2.2013   

                

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 

celkem 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

  

HSV Práce a dodávky HSV    

   

1 148 289,04 

  

3 Svislé a kompletní konstrukce    

   

17 022,72 

1 011 317941123 

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE 

nebo L do č 22    t 0,496 6 520,00 3 233,92 

2 134 134325500 tyč ocelová L rovnoramenná, jakost S 235 JR140x140x10 mm    t 0,496 27 800,00 13 788,80 

      Hmotnost: 21,38 kg/m            

  

4 Vodorovné konstrukce    

   

1 069 098,73 

3 011 411168141 

Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových 

nosníků dl do 2 m OVN 50 cm    m2 30,482 1 420,00 43 284,44 

      "dilatační celek A:"            

      0,50*1,50+3,06*1,39+2,87*1,39*2      12,982     

      "dilatační celek B:"            

      0,50*1,50+3,06*1,39*3+2,87*1,39      17,500     

4 011 411168142 

Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových 

nosníků dl do 3 m OVN 50 cm    m2 1,660 1 570,00 2 606,20 

      "dilatační celek A:"            

      0      0,000     

      "dilatační celek B:"            

      0,83*2,00      1,660     

5 011 411168143 

Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových 

nosníků dl do 4 m OVN 50 cm    m2 121,550 1 580,00 192 049,00 

      "dilatační celek A:"            

      1,00*3,00*3+0,80*3,50+3,50*3,70*3      50,650     

      "dilatační celek B:"            

      1,00*3,00*4+0,80*3,50*2+0,50*3,00+3,50*3,70*4      70,900     

6 011 411168145 

Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových 

nosníků dl do 6 m OVN 50 cm    m2 135,200 1 640,00 221 728,00 

      "dilatační celek A:"            

      3,50*5,20+3,00*5,20*2      49,400     

      "dilatační celek B:"            

      3,50*5,20*2+3,00*5,20+6,50*5,20      85,800     

7 011 411168241 

Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových 

nosníků dl do 2 m OVN 62,5 cm    m2 15,000 1 300,00 19 500,00 

      "dilatační celek A:"            
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      5,00*1,50      7,500     

      "dilatační celek B:"            

      5,00*1,50      7,500     

8 011 411168242 

Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových 

nosníků dl do 3 m OVN 62,5 cm    m2 13,760 1 440,00 19 814,40 

      "dilatační celek A:"            

      0      0,000     

      "dilatační celek B:"            

      6,88*2,00      13,760     

9 011 411168243 

Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových 

nosníků dl do 4 m OVN 62,5 cm    m2 214,539 1 450,00 311 081,55 

      "dilatační celek A:"            

      

0,95*3,00+14,07*3,00+(3,17*3,50-

0,43*0,67)*3+2,04*3,50+2,78*3,50*2      104,081     

      "dilatační celek B:"            

      

3,38*3,00+1,56*3,00+2,14*3,00+(3,17*3,50-

0,43*0,67)*4+2,04*3,50*2+2,78*3,50+6,28*3,50      110,458     

10 011 411168245 

Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových 

nosníků dl do 6 m OVN 62,5 cm    m2 9,360 1 500,00 14 040,00 

      "dilatační celek A:"            

      0,45*5,20*2      4,680     

      "dilatační celek B:"            

      0,45*5,20*2      4,680     

11 011 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25    m3 0,540 2 720,00 1 468,80 

      "dilatační celek A:"            

      (0,03+0,07+0,12*3+0,06*3+0,14*2)*0,25      0,230     

      "dilatační celek B:"            

      (0,03+0,07+0,28+0,12*4+0,06*4+0,14)*0,25      0,310     

12 011 411351101 Zřízení bednění stropů deskových    m2 10,790 356,00 3 841,24 

      "dilatační celek A:"            

      0,06+0,13+0,75+0,50+0,99+2,16      4,590     

      "dilatační celek B:"            

      0,28+0,75+0,13+0,06+0,67+1,32+2,99      6,200     

13 011 411351102 Odstranění bednění stropů deskových    m2 10,790 105,00 1 132,95 

      "dilatační celek A:"            

      0,06+0,13+0,75+0,50+0,99+2,16      4,590     

      "dilatační celek B:"            

      0,28+0,75+0,13+0,06+0,67+1,32+2,99      6,200     

14 011 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari    t 0,750 30 600,00 22 950,00 

      "dilatační celek A:"            

      (0,75+11,8+107,072+7,5+104,081+4,68)*1,36/1000      0,321     

      "dilatační celek B:"            

      (0,75+1,66+17,6+159,175+7,5+13,76+110,458+4,68)*1,36/1000      0,429     

15 011 417328114 

Ztužující žebro (skrytý průvlak) ŽB š 25 cm pro strop MIAKO tl 25 

cm osová vzdálenost nosníků 50 cm    m 10,360 156,00 1 616,16 

      "dilatační celek A:"            

      1,48*3      4,440     
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      "dilatační celek B:"            

      1,48*4      5,920     

16 011 417328124 

Ztužující žebro (skrytý průvlak) ŽB š 25 cm pro strop MIAKO tl 25 

cm osová vzdálenost nosníků 62,5cm    m 68,420 144,00 9 852,48 

      "dilatační celek A:"            

      23,8      23,800     

      "dilatační celek B:"            

      44,62      44,620     

17 011 417388114 Ztužující věnec keramických stropů tl 25 cm pro vnější zdi š 38 cm    m 42,660 512,00 21 841,92 

      "dilatační celek A:"            

      25,60      25,600     

      "dilatační celek B:"            

      17,06      17,060     

18 011 417388134 Ztužující věnec keramických stropů tl 25 cm pro vnější zdi š 44 cm    m 178,280 564,00 100 549,92 

      "dilatační celek A:"            

      69,79      69,790     

      "dilatační celek B:"            

      52,29+56,20      108,490     

19 011 417388174 Ztužující věnec keramických stropů tl 25 cm pro vnitřní zdi š 30 cm    m 89,700 342,00 30 677,40 

      "dilatační celek A:"            

      36,50      36,500     

      "dilatační celek B:"            

      53,20      53,200     

20 011 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25    m3 2,829 2 990,00 8 458,71 

      "dilatační celek A:"            

      "schodišťová deska" 1,2*5,58*0,2      1,339     

      "dilatační celek B:"            

      "schodišťová deska" 1,2*6,21*0,2      1,490     

21 011 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505    t 0,888 39 500,00 35 076,00 

      "dilatační celek A:"            

      "výztuž schodišťové desky" 1,339*0,04*7850/1000      0,420     

      "dilatační celek B:"            

      "výztuž schodišťové desky" 1,490*0,04*7850/1000      0,468     

22 011 433351131 Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m    m2 14,148 443,00 6 267,56 

      "dilatační celek A:"            

      "schodišťová deska" 1,2*5,58      6,696     

      "dilatační celek B:"            

      "schodišťová deska" 1,2*6,21      7,452     

23 011 433351132 Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m    m2 14,148 89,20 1 262,00 

      "dilatační celek A:"            

      "schodišťová deska" 1,2*5,58      6,696     

      "dilatační celek B:"            

      "schodišťová deska" 1,2*6,21      7,452     
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9 Ostatní konstrukce a práce-bourání    

   

62 167,59 

  

99 Přesun hmot    

   

62 167,59 

24 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m    t 263,422 236,00 62 167,59 

  

PSV Práce a dodávky PSV    

   

8 463,89 

  

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    

   

8 463,89 

25 711 711131101 

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP 

nebo tkaninou    m2 80,888 9,42 761,96 

      "dilatační celek A:"            

      0,44*9,96+0,22*22,02+0,26*34,5+0,3*41,66+0,13*20,90      33,412     

      "dilatační celek B:"            

      0,44*13,69+0,22*40,495+0,26*49,51+0,3*53,13+0,13*28,71      47,476     

26 628 628322820 pás těžký asfaltovaný HYDROBIT V 60 S 35    m2 93,021 79,60 7 404,47 

      80,888 * 1,15      93,021     

27 711 998711102 

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 

objektech výšky do 12 m    t 0,361 824,00 297,46 

   

Celkem    

   

1 156 752,93 
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8. Časový harmonogram stropní konstrukce 

 

Časový harmonogram provádění stropní konstrukce 1. NP byl vytvořen v programu 

Microsoft Office Project 2003 na základě předpokládané doby provádění dle počtu 

pracovníků a normohodin z položkového rozpočtu. Základem sestavení harmonogramu je 

osmihodinová pracovní směna. Práce o víkendech a svátcích se nezapočítává.  

 

Časový harmonogram viz příloha č. 7 - Harmonogram stropní konstrukce 1. NP. 
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9. Varianty řešení sestavy stropních dílců u lodžie 

 

Nosníky a vložky HELUZ MIAKO umožňují poměrně velkou variabilitu sestavení stropní 

konstrukce. Z toho důvodu je oproti původnímu řešení sestavy stropních dílců u lodžie  

s kolmo uloženými stropními nosníky na nosném zdivu také možnost navržení další varianty 

sestavy stropních dílců, u které jsou nosníky uložené rovnoběžně s nosným zdivem. 

 

 

9.1. Varianta 1 

 

Stropní nosníky HELUZ MIAKO 160 x 175 x 1500 mm jsou ukládány z jedné strany 

kolmo na obvodové nosné zdivo tloušťky 440 mm a z druhé strany na osazený ocelový 

válcovaný profil tvaru L 140 x 140 x 10 mm. Mezi nosníky jsou osazeny stropní vložky 

HELUZ MIAKO 19/50. 

Obr. č. 11 Schéma řešení sestavy stropních dílců u lodžie - varianta 1 

 

Popis Délka [mm] Počet [ks] 

Nosník HELUZ MIAKO 160 x 175 mm 1500 7 

Vložky HELUZ MIAKO 19/50 250 30 

Tab. č. 15 Druhy a množství stropních nosníků a vložek - varianta 1 
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Orientační cena varianty 1 byla stanovena v programu KROS plus. Výstupem je položkový 

rozpočet s výkazem výměr. 

 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
        

Stavba:   Dům se startovacími byty         

Objekt:   Stropní konstrukce - řešení lodžie - varianta 1   JKSO:        

          EČO:        

Objednatel:          Zpracoval:   Martina Hricovová 

Zhotovitel:          Datum:   11.3.2013   

                

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 

celkem 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

  

HSV Práce a dodávky HSV    

   

9 490,81 

  

3 Svislé a kompletní konstrukce    

   

2 505,36 

1 011 317941123 

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, 

UE nebo L do č 22    t 0,073 6 520,00 475,96 

2 134 134325500 tyč ocelová L rovnoramenná, jakost S 235 JR140x140x10 mm    t 0,073 27 800,00 2 029,40 

      Hmotnost: 21,38 kg/m            

  

4 Vodorovné konstrukce    

   

6 613,04 

3 011 411168141 

Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 

keramobetonových nosníků dl do 2 m OVN 50 cm    m2 4,253 1 420,00 6 039,26 

      3,06*1,39      4,253     

4 011 411351101 Zřízení bednění stropů deskových    m2 0,780 356,00 277,68 

      3,12*0,25      0,780     

5 011 411351102 Odstranění bednění stropů deskových    m2 0,780 105,00 81,90 

      3,12*0,25      0,780     

6 011 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari    t 0,007 30 600,00 214,20 

      4,98*1,36/1000      0,007     

  

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání    

   

372,41 

  

99 Přesun hmot    

   

372,41 

7 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m    t 1,578 236,00 372,41 

  

PSV Práce a dodávky PSV    

   

66,91 

  

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    

   

66,91 

8 711 711131101 

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

vodorovné AIP nebo tkaninou    m2 0,638 9,42 6,01 

9 628 628322820 pás těžký asfaltovaný HYDROBIT V 60 S 35    m2 0,734 79,60 58,43 

      0,638 * 1,15      0,734     

10 711 998711102 

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

v objektech výšky do 12 m    t 0,003 824,00 2,47 

   

Celkem    

   

9 557,72 
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9.2. Varianta 2 

 

Stropní nosníky HELUZ MIAKO 160 x 175 x 3500 mm jsou ukládány rovnoběžně 

s obvodovým nosným zdivem na boční zdivo lodžie tloušťky 440 mm. Mezi nosníky jsou 

osazeny stropní vložky HELUZ MIAKO 19/50 i 19/62,5. 

 

Obr. č. 12 Schéma řešení sestavy stropních dílců u lodžie - varianta 2 

 

Popis Délka [mm] Počet [ks] 

Nosník HELUZ MIAKO 160 x 175 mm 3500 3 

Vložky HELUZ MIAKO 19/50 250 26 

Vložky HELUZ MIAKO 19/62,5 250 13 

Tab. č. 16 Druhy a množství stropních nosníků a vložek - varianta 2 
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Orientační cena varianty 2 byla stanovena v programu KROS plus. Výstupem je položkový 

rozpočet s výkazem výměr. 

 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
        

Stavba:   Dům se startovacími byty         

Objekt:   Stropní konstrukce - řešení lodžie - varianta 2   JKSO:        

          EČO:        

Objednatel:          Zpracoval:   Martina Hricovová 

Zhotovitel:          Datum:   11.3.2013   

                

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 

celkem 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

  

HSV Práce a dodávky HSV    

   

8 123,58 

  

4 Vodorovné konstrukce    

   

7 747,16 

1 011 411168143 

Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 

keramobetonových nosníků dl do 4 m OVN 50 cm    m2 3,305 1 580,00 5 221,90 

      1,08*3,06      3,305     

2 011 411168243 

Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 

keramobetonových nosníků dl do 4 m OVN 62,5 cm    m2 1,285 1 450,00 1 863,25 

      0,42*3,06      1,285     

3 011 411351101 Zřízení bednění stropů deskových    m2 0,905 356,00 322,18 

      3,62*0,25      0,905     

4 011 411351102 Odstranění bednění stropů deskových    m2 0,905 105,00 95,03 

      3,62*0,25      0,905     

5 011 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari    t 0,008 30 600,00 244,80 

      5,79*1,36/1000      0,008     

  

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání    

   

376,42 

  

99 Přesun hmot    

   

376,42 

6 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m    t 1,595 236,00 376,42 

  

PSV Práce a dodávky PSV    

   

127,29 

  

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    

   

127,29 

7 711 711131101 

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

vodorovné AIP nebo tkaninou    m2 1,220 9,42 11,49 

8 628 628322820 pás těžký asfaltovaný HYDROBIT V 60 S 35    m2 1,403 79,60 111,68 

      1,22 * 1,15      1,403     

9 711 998711102 

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

v objektech výšky do 12 m    t 0,005 824,00 4,12 

   

Celkem    

   

8 250,87 
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9.3. Porovnání variant 

 

Mezi výhody varianty 1 patří zejména kratší délka použitých stropních nosníků, jeden druh 

stropních vložek a jejich nižší množství. Z nižšího množství vložek vyplývají menší nároky 

na skladovací plochy. Při kratší délce nosníků jsou menší nároky na zvedací mechanismy, 

také je snížena pracnost při pokládce samotných stropních dílců, není potřeba podpůrné 

konstrukce a cena stropních dílců je nižší. Mezi nevýhody patří menší podlahová plocha 

lodžie, která je způsobena zajištěním minimálního uložení stropních nosníků na nosném zdivu 

a ocelovém profilu L. Další nevýhodou je nutnost osazení nosného ocelového profilu L,  

který však navýší celkovou dobu provádění a také cenu. 

 

Výhody varianty 2 zahrnují nižší množství stropních nosníků, kterým se sníží nárok  

na skladovací plochu. Větší délka stropních nosníků a jejich podélné uložení zajistí i větší 

podlahovou plochu lodžie. Celková doba provádění i cena je oproti Variantě 1 nižší z důvodu 

neosazování ocelového profilu. Mezi nevýhody patří více druhů a větší množství stropních 

vložek, které způsobí větší nároky na dopravu a skladování. Větší délka nosníků znamená 

časově náročnější montáž stropních dílců, nutnost provedení podpůrné konstrukce, větší 

nároky na zvedací mechanismy a také vyšší cenu stropních dílců.     

   

 
Celková 

hmotnost [t] 

Celková doba 

provádění [Nh] 

Celková cena 

[Kč bez DPH] 

Varianta 1 1,581 8,265 9 557,720 

Varianta 2 1,600 7,801 8 250,870 

Tab. č. 17 Porovnání sestavy stropních dílců u lodžie - varianta 1 x varianta 2 

 

 

9.4. Zhodnocení porovnání variant 

 

Z porovnání vyplývá, že provedení varianty 2 je celkově finančně i časově o něco méně 

náročné než provedení varianty 1. Oproti tomu varianta 1 je méně náročná technologicky. Má 

nižší nároky na dopravu a skladování materiálu, na použitou mechanizaci, ale i samotná 

pokládka stropních dílců je provedena s mnohem nižší pracností než u varianty 2. Důvodem 

prodloužení doby provádění a navýšení ceny je použití nosného profilu L ve variantě 1. 
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10. Závěr 

 

Cílem bylo vypracovat technologický postup stropní konstrukce 1. NP řešeného objektu. 

Stanovení potřebného materiálu (jeho dopravení a skladování), druhů mechanismů, počtu 

pracovníků, pracovních podmínek a konkrétních pracovních postupů jednotlivých činností  

a kontrol při provádění stropní konstrukce. Dále odhad přibližné ceny stropní konstrukce  

a časová návaznost jednotlivých prací v podobě harmonogramu.  

 

Z porovnání variant řešení sestavy stropních dílců u lodžie nelze jednoznačně určit,  

která varianta je výhodnější. Obě varianty sebou nesou výhody i nevýhody. U varianty 1 je 

nevýhoda v osazení nosného profilu L, z toho důvodu je totiž toto provedení o něco finančně 

náročnější. U varianty 2 je zase náročnější technologické provedení (doprava a skladování 

dílců, pracnější montáž samotných dílců). Obě varianty také vytváří rozdílnou podlahovou 

plochu lodžie, což mění architektonický ráz budovy. Takže by záleželo na investorovi,  

kterou variantu by zvolil.   
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