
VŠB-Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

 

 

 

 

 

 

Stavebně technologická studie zadaného objektu 

Architectural and technological study of specified object 

 

 

 

 

 

 

 

Student:          Jakub Kleka 

Vedoucí bakalářské práce:      Ing. Eva Rykalová 

 

 

Ostrava 2013 







1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení studenta 

 

Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod vedením 

vedoucího bakalářské práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu.  

 

 

V Ostravě dne 26.4.2013       ……………………………

     

          podpis studenta 

  



2 

  

Prohlašuji, že 

 

 jsem byl seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských              

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – 

školní dílo.  

 beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít (§ 35 

odst. 3). 

 souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci 

budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO.  

 bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu  

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

 bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

 beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její 

obhajoby.  

 

V Ostravě dne: 26.4.2013 

 



3 

  

Anotace 

 

Předmětem této bakalářské práce je vypracování technologických postupů, výkresů, 

položkových rozpočtů a řádkových harmonogramů tří variant stropních konstrukcí pro zadaný 

bytový dům. Součástí je také studie a technická zpráva zadaného bytového domu o rozměrech 

16,98 x 15,68 m. Bytový dům je navržen jako třípatrový, podsklepený. 

První stropní konstrukcí je strop Porotherm, který se skládá ze stropních nosníků POT, 

stropních vložek MIAKO a betonu C 20/25. 

Druhou stropní konstrukcí je strop Filigran, který se skládá z filigránových prefabrikovaných 

stropních desek s prostorovou výztuží a z betonu C 20/25. 

Třetí stropní konstrukcí je strop Spiroll, který se skládá z betonového prefabrikovaného 

panelu, který je vylehčený dutinami a ze spárové zálivky se zálivkovou výztuží. 

Na závěr je provedeno porovnání a vyhodnocení nejvhodnější stropní konstrukce pro zadaný 

bytový dům. 
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Annotation 

 

The subject of this thesis is making of technological procedures, drawings, čems budgets and 

schedule row for 3 variants of ceiling structures for the specifik block of flats. A study and 

technical report of specified building with dimensions of 16.98 x 15.68 m is also included. 

The building is designed as a thirdstorey with a cellar. 

The first ceiling construction is Porotherm, which consists of POT joists, ceiling insertions 

Miako and concrete C 20 / 25. 

The second ceiling construction is filigree ceiling, which consists of filigree prefabricated 

ceiling board with spatial armature and concrete C 20 / 25. 

The third ceiling is Spiroll, which consists of concrete prefabricated lightened panel and joint 

grout. 

In conclusion, the comparison and evaluation of the most appropriate ceiling for the specified 

block of flats will be made. 
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Úvod 

 

Předmětem této bakalářské práce je vypracování technologických postupů, výkresů, 
položkových rozpočtů a řádkových harmonogramů tří variant stropních konstrukcí pro zadaný 
bytový dům. Součástí je také studie a technická zpráva zadaného bytového domu o rozměrech 
16,98 x 15,68 m. Bytový dům je navržen jako třípatrový, podsklepený. 

První stropní konstrukcí je strop Porotherm, který se skládá ze stropních nosníků POT, 
stropních vložek MIAKO a betonu C 20/25. 

Druhou stropní konstrukcí je strop Filigran, který se skládá z filigránových prefabrikovaných 
stropních desek s prostorovou výztuží a betonu C 20/25. 

Třetí stropní konstrukcí je strop Spiroll, který se skládá z betonového prefabrikovaného 
panelu, který je vylehčený dutinami a vyztužený předpínacími lany a ze spárové zálivky se 
zálivkovou výztuží. 

Na závěr je provedeno porovnání a vyhodnocení nejvhodnější stropní konstrukce pro zadaný 
bytový dům. 
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1. Část pozemního stavitelství 

 

1.1. Technická zpráva 

 

BYTOVÝ DŮM v k. ú. KARVINÁ. 

Objednatel:  Prokop Buben, ul. Stodolní 1765/51, Ostrava,  

PSČ 702 00  

 

Místo stavby RD: parcely číslo 2018/7, 2005/29 A 2018/8, k. ú. Karviná, okr.  

Karviná,  

Dotčené parcely 2005/13, 2018/5,  

k. ú. Karviná,   

 

Stavebník:   Prokop Buben, ul. Stodolní 1765/51, Ostrava,  

PSČ 702 00  

 

Datum:  březen 2013 

 

Vypracoval:  Jakub Kleka 
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a) účel objektu 

 

Účelem realizace navrhovaného projektu je realizace Bytového domu. Bytový dům je navržen 

jako třípatrový, podsklepený. Výstavbou bytového domu v této lokalitě bude vybudováno 

6 bytových jednotek 2+1 a 6 bytových jednotek 1+1.  

 

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 

řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 

objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Architektonické a výtvarné řešení pozemního objektu bytového domu (SO 01), včetně jeho 

výrazových prostředků, které bylo zpracováno v rámci návrhů a odsouhlasení provozně 

dispozičního a objemového řešení objektu je zřejmé z výkresové části dokumentace, 

zpracované pro účely jejich povolení. Architektonické a výtvarné řešení bylo navrženo 

v souladu s požadavky objednatele a dotčených orgánů státní správy. 

Při návrhu úprav objektu byly dodrženy jak obecně platné zásady, tak i specifické požadavky 

dotčených orgánů a požadavky stavebníka na funkční řešení na sebe navazujících prostor 

interiéru i exteriéru. 

Provozně dispoziční uspořádání předmětné části pozemního objektu, které vychází 

z variantních řešení studie, bylo upraveno dle požadavků stavebníka, požadavků profesních 

řešení a možností daných stavebně technickými podmínkami území a plošnými parametry 

staveniště. 

Zásady výtvarného řešení stavby a jeho výrazové prostředky vyplynuly z vlastního výběru 

materiálového provedení úprav konstrukcí stavby v návaznosti na předpokládanou realizační 

náročnost jejího provedení, respektují požadavky investora stavby a jsou zřejmé z výkresové 

části zpracované dokumentace. 

Zásady vegetačních úprav okolí objektu, které však budou minimální, vyplynuly z daných 

územně technických poměrů staveniště a požadavků stavebníka na předpokládané využití 

exteriéru objektu. 

Řešení přístupu a užívání objektů osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

specifikované příslušným právním předpisem, s ohledem na charakter stavby nebyly 

stavebníkem požadovány a stavebně technické úpravy BD nejsou předmětem řešení projektu.   

 



11 

  

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 

orientace, osvětlení a oslunění 

 

- kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy. 

SO 01 BD: 

Zastavěná plocha stavby BD    :266,25 m
2
 

Počet bytů v BD     :6(kategorizace 2+1), 6(kategorizace 1+1) 

Obytná plocha v BD     :532,8 m
2
 

Užitková plocha celkem BD    :814,36 m
2
 

Obestavěný prostor BD    :3674,2 m
3
 

Výška atiky od +0,0     :+9,690 m 

Výměra zpevněných ploch    :447,0 m
2 

 

SO 02 Délka přípojky vody     :16 m   

SO 03 Délka dešťové kanalizace   :30 m 

SO 04 Délka přípojky splaškové kanalizace  :30 m  

SO 05 Délka přípojky plynu    :26 m 

SO 06 Délka přípojky elektřiny (NN)  :30 m   

Délka přípojky telefonu (Telefonica O2)     :30 m 

Délka přípojky domácího telefonu    :25 m  

 

- orientace: 

V návrhu orientace pozemního objektu SO 01 patrně byly s ohledem na charakter využití 

objektu rozhodujícími faktory užitkové aspekty, které vycházely z provozních požadavků, na 

základě kterých byla provedena i volba orientace vstupu do objektu. Orientace výplní vnějších 

otvorů objektu jsou řešeny zejména v jeho jižním a západním průčelí. Méně již v severním 

průčelí obvodového pláště objektu, půdorysně koncipovaného jako nepravidelný obdélník se 

štíty orientovanými východ – západ. 

 

- osvětlení a oslunění: 

Provedení výplní otvorů v obvodových konstrukcích pozemního objektu SO 01 zabezpečuje 

dostatečné denní osvětlení pro navrhovaný účel využití objektu, který bude doplněn o úpravu 
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stávající vnitřní elektroinstalace, která umožňuje docílit požadavky na parametry umělého 

osvětlení pro případy snížené intenzity denního osvětlení a v nočních hodinách. 

Pro původní i navrhovaný účel využití provozně dispoziční řešení a orientace pozemního 

objektu zabezpečují stanovené požadavky na oslunění, dle kterých musí být prosluněny 

obytné místnosti a ty pobytové místnosti, které to svým charakterem a způsobem využití 

vyžadují. Přitom musí být zajištěna zraková pohoda a ochrana před oslněním. 

 

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na 

užití objektu a jeho požadovanou životnost. 

 

Technické a konstrukční řešení pozemního stavebního objektu je navrženo na bázi 

standardních stavebních materiálů z tuzemska v souladu s obecnými technickými požadavky 

na jejich kvalitativní parametry a vlastnosti zabezpečující životnost objektu, danou životností 

zvolených materiálů a výrobků použitých při realizaci úprav stavebních částí a konstrukcí 

předmětného pozemního objektu. 

Za účelem zabezpečení záměru objednatelem specifikovaného v předmětu díla jsou v rámci 

navržených stavebních prací BD navrženy stavební práce a konstrukce HSV a PSV, jejichž 

popis je podrobně zpracován v připojené prováděcí dokumentaci. 

 

d) 001 – Zemní práce  

 

Provádění zemních prací bude středně velkého rozsahu. Před zahájením výstavby bude 

provedeno sejmutí ornice ve větší vrstvě, o  tl. cca 300 mm. Výkop stavební jámy bude 

proveden do úrovně -3,390 mm. Výkopy rýh pro základové pásy budou středně velkého 

rozsahu, šířka výkopu pro rýhy bude 840 mm. Zemina pro základové pásy je zatříděna jako 

F6 – jíl se střední plasticitou. Stavební jáma bude svahována pod úhlem 60°. Výkopy rýh 

základových pásů jsou navrženy v takových hloubkách, že není zapotřebí pažení. Betonáž 

zemní části základových pasů bude provedena přímo do výkopu – bez bednění. Zpětný zásyp 

vnitřní části základových pásů, bude provedena z části odkopanou zeminou (se zhutněním) 

a pod základovou deskou bude rozprostřena vrstva z kameniva frakce 16-32 o tl. 100 mm se 

zhutněním na hodnotu Edf=0,25 MPa vibrační deskou, nebo vibračním pěchem. 

Zemní práce pod hladinou spodní vody se nepředpokládají. 
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d) 002 – Základy 

 

Základové konstrukce jsou navrženy z betonu prostého tř. C 16/20 (B20). Betonáž zemní části 

základových pásů bude provedena do začištěného výkopu se srovnanými základovými 

stěnami do svislice. Základová spára se předpokládá nad úrovní hladiny spodní vody a bude 

provedena v jedné výškové úrovni, podle výkresu základů.  

Základové pásy jsou ukončeny základovou deskou (podkladním betonem C16/20 tl. 150 mm, 

s vloženou sítí 150/6 x 150/6.  

 

d) 003 - Svislé a kompletní konstrukce  

 

Provádění svislých nosných konstrukcí je navrženo z příčně děrovaných cihel POROTHERM. 

Pro obvodové konstrukce bude použit POROTHERM 44 EKO+. Vnitřní nosné stěny tvoří 

cihly POROTHERM 30 P+D. Nenosné příčky budou zhotoveny z tvárnic POROTHERM tl. 

115 mm. Svislé konstrukce budou vyzdívány na maltu POROTHERM PROFI. 

 

d) 004 – Vodorovné konstrukce 

 

Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy: 

 

- Strop POROTHERM 

Stropní konstrukce se skládá z keramobetonových nosníků POT se svařovanou prostorovou 

výztuží, keramických stropních vložek MIAKO PTH, nadbetonávky z betonu C 20/25, která 

zmonolitňuje konstrukci a doplňkové výztuže. Ve stejné výškové úrovni bude také 

železobetonový ztužující věnec navržený statikem stavby, který bude z vnější strany opatřen 

tepelnou izolací – polystyrenem tloušťky 70 mm, a věncovkou VT 8/27,5. 

- Filigránový strop 

Filigránové stropní konstrukce se skládají z tenkého železobetonového prefabrikovaného 

panelu, na který se na stavbě nadbetonuje horní monolitická část [1]. Do panelů je 

zabudována prostorová příhradová výztuž, která spolupůsobí s nadbetonávkou z betonu 

C 20/25 a vytváří spřaženou nosnou konstrukci. Ve stejné výškové úrovni bude také 

železobetonový ztužující věnec navržený statikem stavby, který bude z vnější strany opatřen 

tepelnou izolací – polystyrenem tloušťky 70 mm, a věncovkou VT 8/23,8. 
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- Strop Siproll 

Stropní konstrukce Spiroll se skládá z betonového prefabrikovaného panelu, který je 

vylehčený dutinami a vyztužený předpínacími lany. Dále je součástí stropní konstrukce 

zálivková výztuž, která se vkládá do spár mezi jednotlivými panely a zálivkový beton třídy 

C20/25, kterým se veškeré spáry mezi panely vyplní. Ve stejné výškové úrovni bude také 

železobetonový ztužující věnec navržený statikem stavby, který bude z vnější strany opatřen 

tepelnou izolací – polystyrenem tloušťky 70 mm, a věncovkouVT 8/27,5. 

 

d) 005 – Izolace proti vodě a zemní vlhkosti 

 

Bytový dům je navržen jako podsklepený. Před zahájením projekčních prací byl proveden 

radonový průzkum se zjednodušeným geologickým a hydrologickým průzkumem. Hladina 

spodní vody nebyla zjištěna ani naražena. Hydro-izolace budou provedeny proti zemní 

vlhkosti z asfaltových pásů 2x HYDROBIT V60 S35. Izolace proti zemní vlhkosti jsou 

navrženy na penetrovaném podkladním betonu. Svislá izolace se skládá z penetrace, 

hydroizolace DELTA-THENE  a drenážního systému DELTA-TERRAXX. Přesah vodorovné 

izolace bude vyveden na svislou konstrukci do výše 250mm. Asfaltové izolační pásy se 

ukládají vedle sebe s překrytím 100mm. Velkou pozornost je potřeba věnovat provedení 

instalačním prostupům přes základovou desku. Po uložení hydro-izolace je potřeba dbát na to, 

aby nedošlo k mechanickému poškození izolačních pásů. 

Jednoplášťová plochá střecha je izolována izolačním souvrstvím z asfaltových pásů 

ELASTODEK 40 STANDARD a GLASTEK STICKER PLUS. 

 

d) 006 – Tesařské konstrukce, zastřešení  

 

Zastřešení BD je řešeno plochou jednoplášťovou střechou. Tesařské konstrukce se na této 

stavbě nevyskytují. 

 

d) 007 – Izolace tepelné  

 

Obvodové zdivo POROTHERM 44 EKO+, součinitel prostupu telka U=0,22 W/m
2
K 

vyhovují požadavkům normy, není třeba je zateplovat.  

Zateplení jednoplášťové ploché střechy se skládá z ROCKWOOL DACHROCK tl. 120 mm 

a ROCKWOOL DACHROCK MAX ve spádu tl. 100 – 280 mm.  
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d) 008 – Výplně otvorů  

 

Všechna okna a dveře jsou navrženy dřevěné nebo plastové, zasklené izolačním dvojsklem 

s celo-obvodovým kováním. Součinitel prostupu tepla pro okna je U= 1,0 W/m2K. Součinitel 

prostupu tepla vstupních dveří je U=1,1 W/m2K. Barevné provedení je podle výběru 

investora. Způsob montáže podle návodu výrobce. Okna a zasklené stěny je možné doplnit 

o předokenní hliníkové žaluzie, např. systém ALUCOVER ZN90 či CO80 (MARKOB), 

kotvené do horního rozšiřujícího profilu rámu okna alt. do překladu okna podle doporučení 

dodavatele žaluzií - není předmětem projektového řešení. Před objednáním oken a dveří je 

potřeba vyzvat vybraného dodavatele na zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů 

před zadání do výroby. 

Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné do dřevěné zárubně. Povrchová úprava a styl vnitřních 

dveří je dle požadavků investora. Styky podlah v místech dveřních otvorů je možné překrýt 

přechodovými lištami (dodavatel např. SCHÜTER). Montáž je potřeba provést podle 

montážních předpisů dodavatel. 

 

d) 009 – Úpravy povrchů  

 

Veškeré vnitřní povrchy jsou navrženy z vápenocementové omítky. V sanitárních prostorech 

jsou navrženy povrchy stěn v úpravě keramického obkladu. Venkovní konečná povrchová 

úprava obvodových stěn je navržena z tenkovrstvé ušlechtilé omítky (např. BAUMIT, 

HASIT, JUB KASTACO apod.). Konečná úprava v místě soklu je navržena z tenkovrstvé 

ušlechtilé dekorativní mozaikové omítky na bázi kamenné drtě a akrylátů. Barevné provedení 

venkovních povrchových úprav je podle požadavků objednatele. 

Při zhotovení omítek je bezpodmínečně nutné dodržovat pracovní a technologické předpisy 

dodavatele omítkových směsí. 

Podlahy v bytovém domě jsou navrženy v závislosti s funkčním využitím jednotlivých 

místností a na umístění v objektu. Podrobné popisy jsou patrné z výkresů půdorysů 

jednotlivých podlaží v architektonickém a stavebně technickém řešení. 

Před zhotovením cementových potěrů je nutné mít promyšlené všechny budoucí nášlapné 

vrstvy v jednotlivých místnostech (dlažby, koberce, laminátové podlahy apod.) Tento údaj je 

důležitý vzhledem k různé tloušťce nášlapných vrstev.  
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d) 094 – Lešení a stavební výtahy   

 

Zabezpečení možnosti provádění prací HSV a PSV souvisejících s provedením hrubé stavby, 

dále pak navazujícími pracemi na zateplení a  úpravami vnějších ploch objektu, a to včetně 

úprav výplní vnějších otvorů, jejichž provádění se předpokládá na místě samém, je 

navrhováno z podlah lešení lehkého řadového s podlahami, š. 1,2 m a výšky do 10 m, a to ve 

dvou záběrech vždy na polovinu plochy s dvojnásobnou montáží a demontáží lešení, 

s příslušnými náklady za každý měsíc použití lešení.  

Pro provádění zednických prací související s úpravami vnitřních prostor pozemního objektu je 

navrhováno použití lešení lehkého pomocného, výšky podlahy do 1,8 m. 

Zhotovitel stavby prováděné lešenářské práce musí být v souladu s příslušnými ustanoveními 

ČSN řady 7381 - Stavební lešení a výtahy a jejich změn v platném znění a se souvisejícími 

předpisy. 

 

d) 095 – Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 

 

V rámci dokončovacích konstrukcí a prací je navrženo provedení standardního vyčištění 

předmětných částí budovy o výšce podlaží do 4 m zametením. V návaznosti na plošné 

parametry předmětného pozemního objektu a daný rozsah změn jeho provozně dispozičního 

uspořádání lze i tyto práce považovat za práce malého rozsahu. 

 

d) 783 – Nátěry  

 

Nátěry veškerých ocelových částí osazených do pozemního objektu jsou navrženy jako 

syntetické nátěry kovových konstrukcí 2x základní + 1x emailování - barva černá, po jejich 

očištění a zbavení rzi.  

Nátěry výstražného značení nebezpečných částí pro provozování objektu, jako jsou nástupní 

a výstupní stupně ocelových schodišť a snížené průchozí výšky konstrukcí, budou provedeny 

černo žlutými výstražnými pásy. Standardní výmalby stropů a stěn jsou navrženy v rozsahu 

ploch stěn vnitřního líce obvodového pláště a stropů situovaných  prostor jednotlivých podlaží 

BD. Jedná se o úpravy vztažené k pracím HSV ve zpracované PD. 
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e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 

Předmětný pozemní objekt BD a tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí byly 

navrženy v souladu s ČSN 73 05 40 – 2 Tepelná ochrana budov. 

Vypočtený součinitel pro obvodový plášť činí: U= 0,22 W/m2
K. 

Vypočtený součinitel prostupu tepla pro okna: U=1,0 W/m
2
K, pro vchodové dveře: U=1,1 

W/m
2
K. 

Vypočtený součinitel prostupu tepla pro skladbu střechy nad vytápěnou částí je: U= 0,19  

Wm-2K-1. 

Vypočtený součinitel prostupu tepla pro skladbu podlahy na terénu je: U = 0,31 W/m
2
K. 

Projektované tepelné ztráty a projektované tepelné příkony byly stanoveny na základě ČSN 

EN 12831 pro teplotní oblast s vnější výpočtovou teplotou -15°C. 

 

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického 

a hydrogeologického průzkumu 

 

Způsob založení pozemního objektu SO 01 je s ohledem na výsledky zjednodušeného 

geologického průzkumu provedeného před zahájením stavby navrženo jako plošné                  

a je klasifikováno jako jednoduché. 

Posouzení návrhu základových konstrukcí je ověřeno statickým výpočtem, který je přiložen 

ve stavebně konstrukční části. 

 

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 

 

Stavební úpravy pozemního objektu SO 01 jsou navrženy tak, aby jejich realizace a užívání 

stavby neohrožovaly životy, zdraví, zdravé životní podmínky jeho uživatelů ani uživatelů 

okolních staveb a aby neohrožoval životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních 

předpisech.  
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h) dopravní řešení 

 

Napojení na místní komunikaci je řešeno vybudováním sjezdu a nájezdu. Sjezd na pozemek 

stavebníka je situován podle výkresu Koordinační situace C. K účelu zastavení vozidla před 

bránou vjezdu na pozemek je navržena automatická posuvná brána (š= 4 m) s brankou 

(š=1,0m), které budou odsazeny od hranice komunikace podle Koordinační situace C (vstup 

s brankou a vjezd s bránou). Nový vjezd bude se zpevněným povrchem ze zámkové dlažby 

tl.80mm. V připojení na místní komunikaci pozemku parcelního čísla 2005/13, k.ú. Karviná, 

je navrženo osazení zešikmeného silničního obrubníku BO 15/30 do betonové opěrky. Hrana 

sjezdu mezi asfaltovou vozovkou a zámkovou dlažbou bude mít výškový rozdíl 20mm. 

Nový sjezd na pozemek bude odvodněn žlábkem ACO - SELF, který je zaústěn do dešťové 

kanalizace. 

Před zahájením zemních prací na sjezdu je nutno provést vytýčení podzemních vedení IS. 

Před záhozem přizvat správce této IS ke kontrole. 

Rozhledové poměry v místě výjezdu na místní komunikaci jsou vyhovující pro návrhovou  

rychlost na místní komunikaci v obci 30 Km/ hod – obytná zóna. 

Šířka vozovky místní účelové komunikace o dvou jízdních pruzích je větší než 2,5m, což 

spolehlivě umožňuje zásah požárního vozidla - odpovídá ustanovení ČSN 73 0833 čl. 3. 4. 1. 

Šířka každého jízdního pruhu je 3,0m. 

 

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

 

U předmětného pozemního objektu BD se nejedná o stavbu s provozem se zdroji hluku 

a vibrací a rovněž v okolí stavby nejsou zdroje hluku a vibrací, které by vlastní provoz 

navrhovaného pozemního objektu obtěžovaly nad úroveň, která by ohrožovala zdraví, 

případně okolní prostředí. 

V rámci zpracované dokumentace objektu jsou navrženy pouze úpravy jeho standardní 

ochrany před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, tzn. ochrana před škodlivými vlivy 

srážkové činnosti, protože dle výsledků provedených průzkumů provedení jiných opatření 

nebylo nutné. Radonový index NÍZKÝ – viz. radonový průzkum. 
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j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Návrh řešení úprav stavebních konstrukcí objektu není v rozporu s ustanoveními vyhl. 

č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění (vyhl.MMR 

č. 269/2009) a umožňuje jejich provedení v souladu s požadavky vyhl. MMR č. 268/2009 Sb., 

o technických požadavcích na stavby, tzn., že při návrhu postupu prací jako součásti 

dodavatelské dokumentace lze v plné míře zabezpečit dále uvedené požadavky na provádění 

stavebních prací a konstrukcí, zejména: 

 

– Požadavky na realizaci základů: 

 

Požadavky týkající se provádění zemních prací a základových konstrukcí objektu zřejmých 

z grafické části zpracované dokumentace, přičemž z obsahu zpracované dokumentace bylo 

možné vypustit řešení problematiky bezpečnosti a stability svahu, zakládání hlubinné, pažení 

a bezpečnost a stabilitu okolních staveb, protože upravovaná stavba je od stávající zástavby 

v dostatečné vzdálenosti, stejně jako problematiky bezpečnosti osob a důsledků zbytečného 

obtěžování okolí nebo nad přípustnou míru, jako důsledku stavební činnosti při realizaci 

stavby, protože může být řešena pouze v rámci stavební přípravy zhotovitele stavby. 

 

- Požadavky na realizaci stěn a příček, tzn. svislých konstrukcí: 

 

Pro požárně dělící a nosné stěny uvnitř požárních úseků vykazující požární odolnost 

odpovídající normovým hodnotám použít stavební hmoty v souladu s normovými hodnotami, 

protože obvodové stěny nebo jejich části, které nesplňují požární vlastnosti, se posuzují jako 

požárně otevřené plochy a v těchto obvodových stěnách se na rozhraní požárních úseků musí 

vytvořit požární pásy, odpovídající normovým hodnotám, popřípadě instalovat požárně 

bezpečnostní zařízení, jimiž lze požární pásy nahradit. 

Vnější stěny a vnitřní stěny oddělující prostory s rozdílným režimem vytápění a stěnové 

konstrukce přilehlé k terénu splňující požadavky na tepelně technické vlastnosti při prostupu 

tepla, prostupu vodní páry a vzduchu konstrukcemi dané normovými hodnotami tepelného 

odporu konstrukce, rozložení vnitřních povrchových teplot na konstrukci, tepelné setrvačnosti 

konstrukce ve vazbě na místnost nebo budovu, difúze vodních par a bilance vlhkosti, 
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vzduchové propustnosti konstrukce, jejích spár a styků nejsou předmětem úprav předmětné 

stavby. 

Stěny nebo příčky vyhovující z hlediska zvukové izolace, splňující požadavky stavební 

akustiky na vzduchovou neprůzvučnost mezi místnostmi v budovách dané normovými 

hodnotami rovněž nejsou předmětem navrhovaných úprav konstrukcí. 

 

- Požadavky na podlahy, povrchy stěn a stropů 

 

Podlahové konstrukce splňující požadavky na tepelně technické vlastnosti a dále požadavky 

stavební akustiky na kročejovou a vzduchovou neprůzvučnost danou normovými hodnotami, 

přičemž souvrství celé stropní konstrukce se posuzuje komplexně a požadavky na 

protiskluzovou úpravu povrchu bytových a pobytových místností se součinitelem smykového 

tření dle TN nejsou rovněž předmětem navrhovaných úprav. 

Konstrukční materiálové provedení podlah v chráněných únikových cestách odpovídající 

normovým hodnotám (například při řešení změn výškových úrovní, umístění prahů), přičemž 

na nášlapnou vrstvu podlah nesmí být použita hmota s indexem šíření plamene vyšším než 

100 mm/min. a instalace uložené v podlaze nesmí narušit vlastnosti podlahy požadované pro 

příslušný prostor. 

Povrchové úpravy stěn a stropů v chráněných únikových cestách z hmot s nulovým indexem 

šíření plamene. Povrchy stěn a příček v prostorech, kde je nebezpečí výbuchu prachu, se 

nevyskytují. 

 

- Požadavky na střechy 

 

Ve smyslu zadání řešení předmětného objektu jsou v projektové dokumentaci splněny 

požadavky specifikované vyhl. MMR č. 269/2009 §25 odstavce (1), (4) na návrh střešní 

konstrukce z hlediska technických vlastností prostupu tepla, prostupu vodní páry a prostupu 

vzduchu, které jsou dány normovými hodnotami a proto nejsou předmětem řešení 

navrhovaných stavebních úprav pozemního objektu. Splnění těchto vlastností je patrno 

z tepelně technického posouzení – výpočtu tepelných ztrát, který je řešen v části zařízení pro 

vytápění. Střešní konstrukce splňuje požadavky zejména energetického průkazu budovy. 
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- Požadavky na výplně otvorů 

Konstrukce výplní otvorů (oken, dveří apod.) jsou navrženy s náležitou tuhostí, při níž za 

běžného provozu nenastane zborcení, svěšení nebo jiná deformace a musí odolávat zatížení 

včetně vlastní hmotnosti a zatížení větrem i při otevřené poloze křídla aniž by došlo 

k poškození, posunutí, deformaci nebo zhoršení funkce. 

Výplně otvorů musí splňovat požadavky na tepelně technické vlastnosti v ustáleném 

teplotním stavu a součinitel prostupu tepla včetně rámů a zárubní podle druhu budovy a druhu 

výplně jsou dány normovými hodnotami a akustické vlastnosti výplní otvorů v obytných 

a pobytových místnostech musí být takové, aby při dané hladině venkovního hluku byly 

splněny požadavky na neprůzvučnost umožňující současně výměnu vzduchu nejméně jednou 

za hodinu ve všech obytných a pobytových místnostech. 

Hlavní vstupní dveře pobytových místností musí mít světlou šířku nejméně 800 mm. Okenní 

parapety v pobytových místnostech, pod nimiž je volný venkovní prostor hlubší než  0,5 m  

musí být vysoké min 850 mm. Nebo být doplněny zábradlím nejméně do této výšky, přičemž 

nejmenší rozměr průlezných otvorů ve stropech a u vstupních otvorů do šachet a kanálů je dán 

zvláštním předpisem. 

 

- Požadavky na zábradlí 

 

Všechny pochůzní plochy stavby, kde je nebezpečí pádu osob nebo zvířat a k nimž je možný 

přístup, se musí opatřit ochranným zábradlím, popřípadě jinou zábranou s parametry danými 

normovými hodnotami. 

Zábradlí se musí zřídit na volném okraji pochůzné plochy, před níž je volný prostor hlubší 

a širší, než jsou normové hodnoty v závislosti na zatřídění pochůzné plochy. 

Nejmenší dovolená výška zábradlí včetně madla schodišť, šikmých ramp a vodorovných 

ploch je dána normovými hodnotami. 

Zábradlí a jeho zábradelní výplň musí v závislosti na zatřídění pochůzné plochy podle 

přístupu osob splňovat požadavky normových hodnot. 

Hrozí-li nebezpečí podklouznutí nebo propadnutí, musí být u podlahy zábradlí opatřeno 

zábradelní zarážkou stanovenou normovými hodnotami.  

 

- Výtahy 

- Výtahové, instalační a větrací šachty 

- Shozy pro odpad 
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- Požadavky na balkóny, lodžie a arkýře 

Problematika výše uvedených bodů technického řešení staveb specifikované vyhl. MMR 

č. 268/2009 není předmětem řešení navrhovaných stavebních úprav dokončené stavby, a proto 

jejich řešení bylo možné ze zpracované dokumentace stavby jako přílohy k oznámení stavby 

vypustit. 

Vlastní popisy jednotlivých stavebních konstrukcí a prací navrhovaného řešení stavby jsou 

uvedeny ve zpracované projektové dokumentaci a specifikují i kvalitativní parametry rozsahu 

navrhovaného řešení pozemního objektu. 
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1.2. Studie zadaného objektu 

 

Viz výkresová část 

 

1.3. Řez zadaného objektu 

 

Viz výkresová část 

 

1.4. Výkresy stropů Porotherm nad 1.NP a 3. NP 

 

Viz výkresová část 

 

1.5. Výkresy stropů Filigran nad 1.NP a 3. NP 

 

Viz výkresová část 

 

1.6. Výkresy stropů Spiroll nad 1.NP a 3. NP 

 

Viz výkresová část 

 

1.7. Detaily stropních konstrukcí 

 

Viz výkresová část 
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2. Technologická část 

 

Technologický předpis stropních konstrukcí je vytvořen pro bytový dům o třech nadzemních 

podlažích, půdorysný rozměr 16,980 x 15,680 m. Objekt má plochou střechu, je podsklepený, 

založený na základových pásech a nosný systém je tvořen zdivem POROTHERM 44 eko+  

a POROTHERM 30 P+D. 

 

Technologický předpis řeší tři varianty stropních konstrukcí, a to: 

- keramicko-betonová stropní konstrukce POROTHERM, 

- stropní konstrukce ze spřažených stropních desek filigrán, 

- stropní konstrukce z dutinových panelů Spiroll. 
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2.1. Technologický předpis stropu Porotherm 

 

2.1.1. Materiál 

 

Stropní konstrukce se skládá z keramobetonových nosníků POT se svařovanou prostorovou 

výztuží, keramických stropních vložek MIAKO PTH, nadbetonávky z betonu C 20/25, která 

zmonolitňuje konstrukci a doplňkové výztuže. Ve stejné výškové úrovni bude také 

železobetonový ztužující věnec navržený statikem stavby, který bude z vnější strany opatřen 

tepelnou izolací – polystyrenem tloušťky 70 mm, a věncovkouVT 8/27,5. 

 

Keramobetonové stropní nosníky POT vyztužené prostorovou výztuží. 

 

 

Obr. 1 – Keramobetonový stropní nosník POT[4] 

 

Stropní nosníky POT (Obr. 1) jsou tvořeny keramickými tvarovkami tvaru U o rozměrech 160 

x 60 x 250 mm, do kterých je uložena příhradová výztuž typu BSt 500 M. Tato příhradovina 

je tvořena horním a dolním pásem spojeným vlnovitě uspořádanými diagonálami s krokem 

cca 200 mm. Horní pás je vždy ø 8 mm, diagonála je tvořena ø 5 nebo ø 6 mm a spodní pás je 

tvořený 2 pruty profilu ø 6- ø 12 mm[5]. Keramická tvarovka s osazenou prostorovou výztuží 

je vyplněna betonem třídy C 25/30. Výška stropního nosníku včetně prostorové výztuže je 

175 mm. Maximální délka rozpětí je 8000 mm 

Dodavatel:   POROTHERM 
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Keramické stropní vložky MIAKO 23/62,5 PTH, MIAKO 23/50 PTH a MIAKO 15/62,5 

PTH. 

 

 

Obr. 2 - Keramické stropní vložky[4] 

 

Keramické vložky (Obr. 2) mají jednotnou délku 250 mm, liší se výškou – dle zvolené 

tloušťky stropu, a šířkou – je volena dle osové vzdálenosti nosníků 500 či 625 mm. 

Objemová hmotnost:  800 kg/m
3
 

Pevnost v tlaku:  P12 

Dodavatel:   POROTHERM 

 

Věncovka VT 8/27,5. 

 

 

Obr. 3 - Věncovka VT 8/27,5 [4] 

 

Věncovka (Obr. 3.) je keramický prvek šířky 80 mm. Spolu s tepelnou izolací přispívá ke 

zlepšení tepelně izolačních vlastností, a omezuje vznik tepelných mostů v místě ztužujícího 

věnce. 

Objemová hmotnost:  800 kg/m
3
 

Spotřeba:   2 ks/m 

Dodavatel:   POROTHERM 
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2.1.2. Balení, skladování, doprava 

 

Keramobetonové stropní nosníky POT vyztužené prostorovou výztuží je nutné pokládat na 

dřevěné proklady o minimálních rozměrech 40 x20 mm, tyto proklady musí být umístěny 

maximálně 500 mm od konců stropních nosníků POT. Pokud budou stropní nosníky POT 

ukládány nad sebou, musí být provedena prokládka svisle nad sebou. Také musí být dodrženo 

umístění dřevěného prokladu v místě svaru horní výztuže s výztuží příčnou. Při pokládání 

stropních nosníků POT na dopravní prostředek, musí jednotlivé nosníky ležet celou spodní 

plochou na ploše dopravního prostředku určené k přepravě materiálu. 

Stropní Nosníky POT budou na staveništi uloženy na určenou skládku podle svých délek. 

V případě, že stropní nosníky POT budou uskladňovány na staveništi i přes zimní období, je 

nudné je chránit před povětrnostními vlivy. 

Keramické stropní vložky MIAKO PTH budou na staveniště dodávány na paletách 

o rozměrech 1,18 x 1,0 m. Keramické stropní vložky MIAKO PTH na paletách budou 

opatřeny fólií, která výrobky chrání při přepravě před povětrnostními vlivy. Keramické 

stropní vložky MIAKO PTH budou na staveništi skladovány na skládkách s betonovou, nebo 

asfaltovou plochou, které k tomu byly určeny. Stropní vložky musí být vždy uloženy na 

řeznou plochu vložek. Jednotlivé palety se vždy ukládají „na vazbu“, a to tak, že se jednotlivé 

palety budou převazovat o cca ¼ délky palety. Takto skladované palety se stropními vložkami 

mohou být uskladňovány až tři řady nad sebou. 

Věncovky VT 8/27,5 budou na staveniště dodávány na paletách o rozměrech 1,18 x 1,0 m, 

které budou opatřeny fólií, která výrobky při přepravě chrání před povětrnostními vlivy. Počet 

věncovek VT 8/27,5 na jedné paletě je 96 kusů, hmotnost palety je cca 1080 kg. Pro věncovky 

VT 8/27,5 platí stejná pravidla pro skladování jako pro Keramické stropní vložky MIAKO 

PTH. 

Beton třídy C 20/25 bude připravován v betonárkách, a na stavbu dovážen autodomíchávači 

s integrovaným čerpadlem.  

Výztuž bude dodávána podle průměru prutu. Profily, které budou mít průměr menší než 8 mm 

budou dodávány v navinutých kotoučích. Pruty, které budou mít průměr větší než 8 mm 

budou dodávány ve svazcích podle jednotlivých profilů, maximální délka prutu bude 8 m 

(z důvodu přepravy výztuže). Výztuž bude skladována v plechových uzamykatelných 

skladech. 

 



28 

  

2.1.3. Pracovní podmínky 

 

Staveniště se nachází v okrajové části města Karviná, a je přístupné z komunikace p. č. 

2005/13. Příjezdová cesta a vnitrostaveništní komunikace je zhotovena z prefabrikovaných 

panelů, tudíž je staveniště dobře dostupné i za nepříznivého počasí. Staveniště je opatřeno 

dvěma šatnami, kanceláří stavbyvedoucího a buňkou s WC a umývárnou. Staveniště je 

oploceno mobilním neprůhledným oplocením výšky 2 m, pro potřeby stavby je vybudována 

provizorní přípojka z místní veřejné vodovodní sítě v ulici p.č. 2005/13 a 2018/5. Splašky ze 

sociálního ZS, budou pravidelně vyváženy dodavatelem mobilního staveništního zařízení. 

Elektrická energie je zajišťována přípojkou NN z veřejní rozvodné sítě vedoucí pod 

komunikací v ulici p.č. 2005/13 a 2018/5. Umístění kabelových rozvodů na staveništi bude 

řešeno individuálně, podle odběrných míst v rámci staveniště. 

 

2.1.4. Předání a převzetí staveniště 

 

Předání pracoviště zajistí stavbyvedoucí. Při přebírání pracoviště je důležité zkontrolovat 

předešlé stavební páce, na které navazuje provádění stropů, což jsou svislé nosné konstrukce 

z keramických cihel Porotherm. Kontroluje se, zda nosné zdivo dosáhlo předepsané pevnosti, 

vodorovnost a svislost zdiva a provedení dle projektové dokumentace. Dále je nutné dbát na 

uvolnění prostoru pracoviště od materiálů a pracovních pomůcek po předešlých pracích, které 

by mohly překážet v činnosti provádění stropů. Pracoviště předá příslušné pracovní četě po 

proškolení o jednotlivých pracovních úkonech a BOZP. Při předání se provede zápis do 

stavebního deníku. Zapsat se musí i proškolení zaměstnanců provádějící práce spojené 

s danou technologií a pracemi. Stavební dozor investora bude vyzván ke kontrole kvality 

a správnosti provedení svislých konstrukcí.  

 

2.1.5. Obecné pracovní podmínky 

 

Každý pracovník musí být proškolen o jednotlivých pracovních úkonech, BOZP, mít na sobě 

požadované pracovní a ochranné pomůcky a mít potvrzení na práci ve výškách. Začátek prací 

na stropní konstrukci určuje únosnost nosných stěn a připravenost pracoviště. Před realizací 

prací musí být dokončeny všechny práce, které by mohly překážet pracovní četě provádějící 

stropní konstrukce. Práce se mohou vykonávat jen za příznivých podmínek. Nebudou se 
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vykonávat v případě vydatných dešťů (intenzita deště 8 a více mm/h), sněžení. Při práci 

v zimě je nutno zabránit námraze na panelech a sněžení na ně, silného větru (30 m/s) a husté 

mlhy snižující viditelnost. Montážní práce se smí provádět do teploty -10°C, betonářské práce 

(zmonolitnění) se smí provádět do teploty -5°C při použití opatření pro betonáže za nízkých 

teplot (příměsi, použití vyšší pevnosti cementu, ohřívání kameniva). 

 

2.1.6. Personální obsazení 

 

Složení pracovní čety: 

- 1x mistr (vedoucí pracovní čety) zodpovídající za postup, kvalitu a bezpečnost prací  

- 1x vazač který vlastní vazačský průkaz a připevňuje prvky stropu k jeřábu  

- 2x svářeč s odpovídajícím svářečským průkazem 

- 4x pomocní pracovníci kteří plní instrukce vedoucího čety  

- 1x jeřábník s osvědčením pro obsluhu a manipulaci s jeřábem 

 

Na realizaci stropní konstrukce dohlíží stavbyvedoucí za pomocí mistra, práce schvaluje  

stavbyvedoucí. 

 

2.1.7. Stroje a pracovní pomůcky 

 

Pracovní pomůcky:  

skládací metry, kladivo, vodováha, zednické závaží, zednická lžíce, lopata, kolečka, kbelíky, 

hladítko, kleště, vázací lana. 

 

Stroje:  

Věžový jeřáb MB 1030.11(viz příloha č. 7) 

Indukční trafosvářečka 

Autodomíchávač s integrovaným čerpadlem Schwing FBP 24 (viz příloha č. 8) 

Ponorný vibrátor 
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2.1.8. Pracovní postup 

 

Sled prací: 

 Doprava prvků a jejich uložení na skládce 

 Osazení stropních nosníků POT 

 Osazení stropních vložek MIAKO PTH 

 Vyztužení a zmonolitnění 

 Příp. dokončení stavebních prací  

 Úklid  

 

Postup provádění stropní konstrukce: 

 

Na srovnané nosné zdivo se provede uložení věncovek VT 8/27,5 do vápenocementové malty 

nanesené v celé šířce ložné spáry tloušťky 10 mm. Věncovky budou použity jako obvodové 

ztracené bednění při zmonolitňování stropní konstrukce. Ideální je zajistit stabilitu věncovek 

provizorním rozepřením po dobu betonáže. 

Podél věncovek z vnitřní strany se umístí po obvodu budovy tepelná izolace z polystyrenu. 

Osazení věncovek je vhodné provádět až po osazení stropní konstrukce (nosníky POT 

a vložky MIAKO). 

Na nosné zdivo, nad kterým bude probíhat železobetonový věnec, se osadí těžký asfaltový 

pás, viz Obr.4. Asfaltový pás se nepokládá nad překlady v místě nad otvorem [4]. 

Použití asfaltového pásu zlepšuje akustické vlastnosti stropu a umožňuje natočení stropní 

desky. Pokud bude použita navržená tepelná izolace z polystyrenu, nesmí dojít ke kontaktu 

těžkého asfaltového pásu s touto tepelnou izolací. Následkem by mohlo dojít k chemickému 

porušení polystyrenu. 
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Obr. 4 - Schéma uložení obvodových věncovek, tepelné izolace a těžkého asfaltového pásu 

[4] 

 

Před osazením stropních nosníků POT je nutné zhotovit soustavu liniových podpěr. Liniové 

podpory se skládají z vodorovných dřevěných hranolů a systémových stojek (např. stropní 

stojky PEP 20, firma PERI). Podpěry musí být zavětrovány a pevně podklínovány dřevěnými 

klíny. U stropů, jejichž štíhlostní poměr (poměr světlého rozpětí ls ku tloušťce H stropní 

konstrukce) je větší než 15, se doporučuje při montáži nastavit vzepětí nosníků rovné 1/300 

rozpětí [4], viz Obr. 5. Maximální vzdálenost mezi podpěrami v linii je 1500 mm, viz Obr. 6. 

Maximální vzdálenost mezi liniemi podpor, či vzdálenost mezi nosnou stěnou a linií podpor 

je 1800 mm, viz Obr. 5. Pokud se budou stropy provádět současně ve více podlažích, musí být 

linie podpěr kolmé ke stropním nosníkům svisle pod sebou. 
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Obr. 5 - Montážní podepření a vzepětí stropních nosníků [5] 

 

 

 

Obr. 6 - Vzdálenost podpěr v linii [6] 

 

Polohu a vzdálenost jednotlivých stropních nosníků POT určuje projektová dokumentace, 

kterou je nutné se při kladení nosníků řídit. Jednotlivé nosníky se ukládají na cementovou 

maltu tloušťky 10 mm. Minimální uložení nosníků na nosném zdivu je 125 mm. Stropní 

nosníky se kladou na připravenou soustavu liniových podpěr, viz Obr. 7. Je také možné 

podpěrnou konstrukci zhotovit ihned po osazení stropních nosníků. Pro zajištění požadované 
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rozteče jednotlivých stropních nosníků POT se po obou stranách každého pole osadí vždy po 

jedné vložce MIAKO [6]. Stropní vložky MIAKO se kladou na sucho na podepřené stropní 

nosníky POT. Kladení stropních vložek MIAKO proběhne v řadách, které jsou rovnoběžné se 

zdí, na které jsou uloženy stropní nosníky, viz Obr. 8. Takto se postupuje od jednoho ke 

druhému konci nosníků. Na nosné zdivo se doporučuje vložky MIAKO ukládat minimálně 25 

mm do připraveného maltového lože tloušťky 10mm, aby se zabránilo protékání betonové 

směsi při betonáži. 

 

Obr. 7 - Soustava podpěr zhotovená před položením stropních nosníků POT [4] 

 

Obr. 8 - Schéma kladení stropních vložek MIAKO [5] 
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U stropních polí, kde světlé rozpětí ls je větší než 6 m, bude provedeno uprostřed rozpětí 

ztužující žebro. Příčné ztužující železobetonové žebro bude vytvořeno osazením ploché 

stropní vložky výšky 80 mm, místo běžné vložky výšky 230 mm. Do vzniklého prostoru se 

osadí čtyři ocelové pruty o průměru 10 mm a třmínky o průměru 6 mm ve vzdálenosti 400 

mm. 

Spolu s výztuží ztužujícího žebra se osadí výztuž věnců, případně výztuž v okolí prostupů 

navržená statikem. Nad stropní vložky MIAKO PTH se osadí betonářská kari síť s pruty 

o průměru 8 mm, rozměr oka 150/150 mm, viz Obr. 9. Délka přesahů sítí v poli musí být 

minimálně 300 mm. Minimální přesah betonářské sítě nad podporou je 150 mm. Je nutné 

dodržet statikem předepsané krytí výztuže. Dále je doporučeno stropní konstrukci vyztužit 

v místě jejího uložení na nosné zdivo. Toto přivyztužení bude provedeno podporovými 

příložkami ve tvaru L nad stropní nosníky POT. 

 

 

Obr. 9 - Položení stropních vložek, výztuže věnce a betonářské sítě [4] 

 

Před začátkem betonáže je nutné, aby byly osazeny vložky MIAKO po celé délce nosníků, 

aby bylo zhotoveno bednění otvorů z klasického dřevěného bednění pro průběh instalačních 

šachet, a aby byly uloženy elektroinstalace. Výška bednění musí odpovídat alespoň výšce 

nadbetonávky. Není nutné uzavírat dutiny krajních stropních vložek MIAKO, zatékání 

betonové směsi při betonáži je minimální (cca 100 mm). 

Pro pohyb osob na nezmonolitněné stropní konstrukci musí být použito manipulačních 

pojezdových prken. Vstupovat přímo na stropní vložky MIAKO je nepřípustné. 

Doplňkové stropní vložky MIAKO výšky 80 mm je dovoleno zatížit pouze betonovou směsí 

při realizaci nadbetonávky. 
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Pro betonáž je nutné použít beton pevnosti C20/25. Před betonáží se musí celá konstrukce 

navlhčit. Je nutné realizovat nadbetonávku současně se ztužujícím věncem a ztužujícími žebry 

viz Obr. 10. Je nutné zabránit hromadění betonu, a předejít tak bodovému zatížení prováděné 

stropní konstrukce. Betonová směs bude vháněna na stropní konstrukci plynule, z maximální 

výšky 250 mm. Uložený beton je nutné při betonáži pravidelně hutnit ponorným vibrátorem, 

nebo plovoucí vibrační latí. Betonáž stropní konstrukce bude provedena v pruzích, 

rovnoběžných se stropními nosníky.  

 

 

Obr. 10 - Zmonolitnění stropní konstrukce [4] 

 

Je nepřípustné přerušit betonáž pruhu pracovní spárou. Pracovní spára nesmí být také 

provedena v betonovém žebru nad stropním nosníkem POT. 

Místem vhodným pro provedení pracovní spáry (pokud je pracovní spára nutná 

a nevyhnutelná) je v ose stropních vložek MIAKO, vedoucí rovnoběžně se stropními nosníky 

POT. 

Při betonáži v zimním období nesmí být povrchy keramických dílců a výztuže pokryty 

sněhem či ledem. Povrchová teplota keramických tvarovek a výztuže nesmí klesnout pod 5°C. 

Po zabetonování stropní desky je nutné ošetřovat beton dle příslušných ustanovení norem 

ČSN 73 2400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí (přestože norma již není platná, 

doporučení o ošetřování čerstvého betonu zůstávají v platnosti i nadále) [5]. Zejména kropení 

tuhnoucího betonu je velmi důležité a bude prováděno až do jeho řádného zatvrdnutí. Kropení 

bude prováděno po celé ploše, zároveň se musí předejít tvorbě kaluží. 

Po dosažení 80% návrhové pevnosti (přibližně 7 dní od vybetonování) je možné odstranit 

podpěrnou konstrukci. Po dosažení plné návrhové pevnosti je možné stropní konstrukci 

zatěžovat. 
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2.1.9. Jakost a kontrola kvality 

 

Na provádění stropní konstrukce dohlíží stavbyvedoucí, který kontroluje: 

- rozměry a uložení dle projektové dokumentace, 

- svislost a vodorovnost všech prvků,  

- rovnoběžnost, pravoúhlost,  

- tuhost,  

- umístění otvorů (instalační prostupy). 

 

Po dokončení prací předá celou stropní konstrukci stavbyvedoucí technickému dozoru 

investora. Provede se zápis do stavebního deníku. 

 

2.1.10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

Pro maximální možnou ochranu zdraví při práci se musí používat tyto pomůcky: ochranné 

brýle, bezpečnostní rukavice, pracovní oděv, bezpečnostní přilba, pevná obuv s vyztuženou  

špičkou, úvazy. Za práci ve výškách se považuje pohyb a práce pracovníka, při kterém je 

ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesunutím. Při dopravě, manipulaci 

a montáži prvků je třeba dbát všech bezpečnostních opatření vyplývajících ze zákona 

a příslušných předpisů, zejména práce se zavěšeným břemenem ČSN ISO 12480-1.  

Bezpečnost prací bude s platnými normami a předpisy. Musí splňovat požadavky dle zákonu  

č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)   

a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích.  

 

2.1.11. Ekologie 

 

Během výstavby bytového domu nedojde k významnému zhoršení životního prostředí 

v blízkosti budoucí stavby. Zeleň, která zůstává v prostoru staveniště, se řádně obední 

dřevěnými prkny a provede se bezpečnostní oplocení výšky 2 m. Bude zde pouze zvýšení 

hluku a prašnosti, a to jen v nezbytné době. Dále bude prováděno při odjezdu ze zařízení 

staveniště čištění vozů, aby se zabránilo znečištění vozovky. Bude řádně dodržován noční 
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klid, a to v době od 22:00 do 6:00. Bude probíhat třídění odpadu, který bude následovně 

odvážen na skládku dle typu odpadu. 
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2.2. Technologický předpis stropu Filigrán 

 

2.2.1. Materiál 

 

Filigránové stropní konstrukce se skládají z tenkého železobetonového prefabrikovaného 

panelu, na který se na stavbě nadbetonuje horní monolitická část [1]
. Do panelů je zabudována 

prostorová příhradová výztuž, která spolupůsobí s nadbetonávkou z betonu C 20/25 a vytváří 

spřaženou nosnou konstrukci. Ve stejné výškové úrovni bude také železobetonový ztužující 

věnec navržený statikem stavby, který bude z vnější strany opatřen tepelnou izolací – 

polystyrenem tloušťky 70 mm, a věncovkou VT 8/23,8. 

 

Filigránový stropní panel 

Filigránové stropní panely (viz Obr. 11) se skládají z betonové desky z betonu třídy C 25/30, 

do které je zabudována spodní nosná výztuž. Z betonové desky vyčnívá prostorová výztuž 

(viz Obr. 12) ve směru rozponu stropní konstrukce. Stropní panely jsou dodávány 

v maximální šířce 2 400 mm, výška desky je 60 mm. 

Dodavatel:   Prefa Brno 

 

 

Obr. 11 - Filigránové stropní panel[8] 

 

 

Obr. 12 - Prostorová výztuž filigránového stropního panelu [9] 
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Věncovka VT 8/23,8 

 

 

Obr. 13 - Věncovka VT 8/23,8[4] 

 

Věncovka(viz Obr. 13) je keramický prvek šířky 80 mm. Spolu s tepelnou izolací přispívá ke 

zlepšení tepelně izolačních vlastností, a omezuje vznik tepelných mostů v místě ztužujícího 

věnce. 

Objemová hmotnost:  800 kg/m
3
 

Spotřeba:   2 ks/m 

Dodavatel:   POROTHERM 

 

2.2.2. Balení, skladování, doprava 

 

Panely se na stavbu dovážejí na nákladních autech. Filigránové stropní panely musí být na 

dopravním prostředku uloženy na dřevěných hranolech, nebo na ocelových rámech. 

Maximální vzdálenost mezi jednotlivými podložkami je 1,5 m. Přepravované panely je nutné 

po dobu přepravy upevnit. Panely je nutné po dodání na stavbu vizuálně zkontrolovat – zda 

nedošlo k poškození při dopravě. 

Filigránové stropní panely budou skladovány na vodorovném a dostatečně pevném podkladu 

– betonová nebo asfaltová plocha. Stropní desky je nutné podložit dřevěnými hranoly 

o minimálních rozměrech 160 x 160 mm. Stropní panely budou skládány na ležato, a však 

maximálně pět panelů nad sebou. Na sebe skládané panely je nutno proložit dřevěnými 

hranoly v maximální osové vzdálenosti 1500 mm, a to v místě svaru horní výztuže s výztuží 

příčnou. Maximální vzdálenost dřevěných hranolů od konců panelů je 500 mm. Dřevěné 

hranoly musí být uloženy svisle pod sebou.  
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Věncovky VT 8/27,5 budou na staveniště dodávány na paletách o rozměrech 1,18 x 1,0 m, 

které budou opatřeny fólií, která výrobky chrání při přepravě před povětrnostními vlivy. Počet 

věncovek VT 8/27,5 na jedné paletě je 96 kusů, hmotnost palety je cca 1080 kg. Beton třídy  

C 20/25 bude připravován v betonárkách, a na stavbu dovážen autodomíchávači 

s integrovaným čerpadlem.  

Výztuž bude dodávána podle průměru prutu. Profily, které budou mít průměr, menší než 

8 mm budou dodávány v navinutých kotoučích. Pruty, které budou mít průměr, větší než 

8 mm budou dodávány ve svazcích podle jednotlivých profilů, maximální délka prutu bude 

8 m (z důvodu přepravy výztuže). Výztuž bude skladována v plechových uzamykatelných 

skladech. 

 

2.2.3. Pracovní podmínky 

 

Staveniště se nachází v okrajové části města Karviná, a je přístupné z komunikace p. č. 

2005/13. Příjezdová cesta a vnitrostaveništní komunikace je zhotovena z prefabrikovaných 

panelů, tudíž je staveniště dobře dostupné i za nepříznivého počasí. Staveniště je opatřeno 

dvěma šatnami, kanceláří stavbyvedoucího a buňkou s WC a umývárnou. Staveniště je 

oploceno mobilním neprůhledným oplocením výšky 2 m, pro potřeby stavby je vybudována 

provizorní přípojka z místní veřejné vodovodní sítě v ulici p.č. 2005/13 a 2018/5. Splašky ze 

sociálního ZS budou pravidelně vyváženy dodavatelem mobilního staveništního zařízení. 

Elektrická energie je zajišťována přípojkou NN, z veřejné rozvodné sítě, vedoucí pod 

komunikací v ulici p.č. 2005/13 a 2018/5. Umístění kabelových rozvodů na staveništi bude 

řešeno individuálně, podle odběrných míst v rámci staveniště. 

 

2.2.4. Předání a převzetí staveniště 

 

Předání pracoviště zajistí stavbyvedoucí. Při přebírání pracoviště je důležité zkontrolovat 

předešlé stavební páce, na které navazuje provádění stropů, což jsou svislé nosné konstrukce 

z keramických cihel Porotherm. Kontroluje se, zda nosné zdivo dosáhlo předepsané pevnosti, 

vodorovnost a svislost zdiva a provedení dle projektové dokumentace. Dále je nutné dbát na 

uvolnění prostoru pracoviště od materiálů a pracovních pomůcek po předešlých pracích, které 

by mohly překážet v činnosti provádění stropů. Pracoviště se předá příslušné pracovní četě po 

proškolení o jednotlivých pracovních úkonech a BOZP. Při předání se provede zápis do 
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stavebního deníku. Zapsat se musí i proškolení zaměstnanců provádějící práce spojené 

s danou technologií a pracemi. Stavební dozor investora bude vyzván ke kontrole kvality 

a správnosti provedení svislých konstrukcí.  

 

2.2.5. Obecné pracovní podmínky 

 

Každý pracovník musí být proškolen o jednotlivých pracovních úkonech, BOZP, mít na sobě 

požadované pracovní a ochranné pomůcky a mít potvrzení na práci ve výškách. Začátek prací 

na stropní konstrukci určuje únosnost nosných stěn a připravenost pracoviště. Před realizací 

prací musí být dokončeny všechny práce, které by mohly překážet pracovní četě provádějící 

stropní konstrukce. Práce se mohou vykonávat jen za příznivých podmínek. Nebudou se 

vykonávat v případě vydatných dešťů (intenzita deště 8 a více mm/h), sněžení, silného větru 

(30 m/s) a husté mlhy snižující viditelnost. Při práci v zimě je nutno zabránit námraze na 

panelech a sněžení na ně. Montážní práce se smí provádět do teploty -10°C, betonářské práce 

(zmonolitnění) se smí provádět do teploty -5°C při použití opatření pro betonáže za nízkých 

teplot (příměsi, použití vyšší pevnosti cementu, ohřívání kameniva). 

 

2.2.6. Personální obsazení 

 

Složení pracovní čety:                                                                                                                                                                                                                                    

- 1x mistr (vedoucí pracovní čety) zodpovídající za postup, kvalitu a bezpečnost prací  

- 1x vazač který vlastní vazačský průkaz a připevňuje prvky stropu k jeřábu  

- 2x svářeč s odpovídajícím svářečským průkazem 

- 4x pomocní pracovníci kteří plní instrukce vedoucího čety  

- 1x jeřábník s osvědčením pro obsluhu a manipulaci s jeřábem 

 

Na realizaci stropní konstrukce dohlíží stavbyvedoucí za pomocí mistra, práce schvaluje  

stavbyvedoucí. 
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2.2.7. Stroje a pracovní pomůcky 

 

Pracovní pomůcky:  

skládací metry, kladivo, vodováha, zednické závaží, zednická lžíce, lopata, kolečka, kbelíky, 

hladítko, kleště, vázací lana. 

 

Stroje:  

Věžový jeřáb MB 1030.11(viz příloha č. 7) 

Indukční trafosvářečka 

Autodomíchávač s integrovaným čerpadlem Schwing FBP 24 (viz příloha č. 8) 

Ponorný vibrátor 

 

2.2.8. Pracovní postup 

 

Sled prací: 

 Doprava prvků a jejich uložení na skládce 

 Osazení filigránových stropních panelů 

 Vyztužení a zmonolitnění 

 Příp. dokončení stavebních prací  

 Úklid  

 

Postup provádění stropní konstrukce 

 

Před zahájením pokládky stropních panelů filigrán je nutné rozmístit podpěrnou konstrukci 

složenou z hranolů a stojek. Maximální rozpětí stěn, na které se budou stropní panely ukládat 

je 7,0 m, minimální rozpětí je 2,5 m. Vzájemná maximální vzdálenost liniových podpěrných 

konstrukcí je 1,6 m. Podepření se realizuje liniově, rovnoběžně s nosnými stěnami, na které 

budou stropní nosníky uloženy, pomocí vodorovně umístěných dřevěných hranolů nebo 

nosníků uložených na stojky[9]. 

Podpěrná konstrukce musí být svislá, správně uložená, tuhá a pevná. Nesmí se vlivem zatížení 

pohnout čí sednout, viz Obr.14. Pokud budou podpěrné konstrukce prováděny ve více 

podlažích, je nutné řady stojek realizovat pod sebou. V případě použití jiné podpěrné 

konstrukce, je nutné doložit statický výpočet pro jejich použití. 
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Obr. 14 - Správné osazení podpěrné konstrukce[7] 

 

Vodorovné podpěrné hranoly je nutno zarovnat s nosnými stěnami, a zohlednit nadvýšení 

stropu, které se odvíjí od rozponu a způsobu uložení. U prostého nosníku je navýšení 1/200 

rozponu, u spojitého nosníku je nadvýšení 1/300 rozponu, viz Tab. 1. 

 

Tab. 1- Hodnota nadvýšení[9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na jednotlivých stojkách (podpěrách) lze pomocí nastavovací matice nastavit konkrétní výšku 

s nadvýšením (viz Obr. 15). Výškové nastavení se smí provádět jen v nezatíženém stavu 

podpěrné konstrukce. Je doporučeno provádět podpěrnou konstrukci i tam, kde to není 

staticky nutné, např. u malého rozpětí. Důvodem je rovinnost podhledu.  

Po zatížení stojek (osazení panelů) se se stojkami nesmí manipulovat, či měnit výškové 

nastavení. Vodorovné, podpěrné hranoly je třeba zavětrovat pomocí desek, které se přibijí 

kolmo na hranoly a tak se vzájemně je spojí. Před osazením panelů je třeba podpěrnou 

konstrukci zkontrolovat. Zatížit lze pouze podpěry, které jsou nepoškozené, tuhé 

a zabezpečené proti posunutí podklínováním.  

Hodnota nadvýšení  
Rozpon 

mm 

Navýšení ve středu konstrukce mm 

Spojitý nosník Prostý nosník 

2000 7 10 

3000 10 15 

4000 13 20 

5000 17 25 

6000 20 30 

7000 23 35 
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Obr.15 - Osazení stojek [9] 

 

Osazování panelů bude provedeno pomocí autojeřábu, nebo pomocí stavebního věžového 

jeřábu s dostatečnou nosností a dosahem. Na stavbě musí být zajištěn prostor pro bezpečnou 

manipulaci s panely (do manipulačního prostoru nesmí zasahovat dráty 

elektrického/VN/NN/VVN vedení, vegetace atd.). Pro rychlejší pokládku je doporučeno 

chronologické uložení panelů na dopravní vozidlo tak, aby pokládka probíhala kontinuálně. 

Manipulace se stropními panely je závislá na rozměrech panelů, případně na tvaru panelů, 

jejich způsobu zabudování a použití. Dílce o maximálních rozměrech 1,65 x 3,8 m je možno 

zvedat za pomocí čtyř závěsných lan s háky, viz Obr. 16. Háky je dovoleno zapínat jen           

v místě styků diagonál a horního prutu prostorových nosníků, asi v 1/5 délky panelu[9]. 

Zakázaná je manipulace s panely zavěšenými jen za horní prut prostorové výztuže. Minimální 

úhel, který svírá závěsné lano s panelem je 60 °. Je nutné používat lana dostatečných délek. 

U panelů delších než 5000 mm je nutno použít vahadla. Minimální úhel, který svírá závěsné 

lano s panelem za použití vahadla je 45 °.  Zdvihací háky se nesmí připínat v okolí otvorů 

v panelech. 

Je nutné dbát na pomalé zvedání a manipulaci s panely. Dále je nutno se vyvarovat prudkým 

a trhavým pohybům při manipulaci se stropními panely. Rovnoměrného rozložení zatížení 

dosáhneme napnutím všech zvedacích závěsů. Veškerý materiál smí na závěsy jeřábu 

uvazovat pouze pracovníci s vazačským průkazem. 
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Obr. 16 - Manipulace se stropními panely maximálních rozměrů 1,65 x 3,8 m [9] 

 

Na nosném zdivu se vybetonuje železobetonový pás šířky 200 mm od vnitřního líce zdiva (viz 

Filigranový strop – detail u překladu), výšky 50 mm s vloženou výztuží dle statického 

výpočtu. Vybetonováním železobetonového pásu se zvýší únosnost a srovnají se všechny 

případné nerovnosti podkladu. Pokládka stropních panelů je možná až po dosažení 

předepsané pevnosti železobetonového pásu, kterou určí statik stavby. 

Před zabudováním prohlédne prefabrikáty stavbyvedoucí, zda nejsou poškozeny, zejména 

prasklinami. Veškeré poškozené prefabrikáty musí být vyřazeny [12]. 

Panely ukládáme dle projektové dokumentace. Stropní panely se ukládají do maltového lože 

tloušťky 10 mm. Maltové lože je tvořeno zdící maltou třídy minimálně M5. Minimální 

uložení panelů je 50 mm na nosnou konstrukci. 

Po vyskládání panelů vznikne mezi sousedními stropními panely mezera 0-5 mm. Pokud 

vznikne mezera 5-10 mm je nutné tuto mezeru vyplnit těsnícím materiálem. V případě, 

že vznikne mezera větší než 10 mm třeba zespodu zhotovit bednění a mezeru vyplnit 

betonovou směsí minimální pevnostní třídy C20/25, maximální velikost zrna je 8 mm.  

Je vhodné použít beton s plastifikátory, aby bylo dosaženo měkké konzistence. Před betonáží 

je nutné navlhčit betonové konstrukce, které přijdou do styku s čerstvým betonem. Z důvodu 

problematického hutnění betonové zálivky je doporučeno beton hutnit alespoň částečně  

za pomocí prkna tloušťky do 2 cm (plošné beranidlo). 
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Spojení a spolupůsobení jednotlivých panelů zajistíme nadbetonávkou a propojovací výztuží, 

viz Obr. 17. Osazování dodatečné výztuže lze provádět až po osazení podpěrné konstrukce. 

Propojovací výztuž se ukládá kolmo na mezery mezi jednotlivými panely. Je tvořena 

zpravidla 0,05% nosné výztuže. Jako propojovací výztuž je vhodné použít svařovanou 

ocelovou síťovinu (např. síťovina s pruty o průměru 8 mm, rozměr oka 150/150 mm).  

 

 

Obr. 17 - Propojovací výztuž [9] 

 

Dále přichází na řadu horní a doplňková stropní výztuž konstrukce, která je navržena 

statickým výpočtem. Výztuž umisťujeme po očištění horního povrchu stropních panelů. 

Očištění provádíme ocelovým či rýžovým kartáčem. 

Polohu horní výztuže zajistí prostorová výztuž stropního panelu tak, že se na ni uloží. 

Dle statického výpočtu se zvolí výztuž věnce. Nejdříve se osadí třmínky, na které se uchytí 

hlavní výztuž věnce. Na věnec se dále uchytí horní a doplňková výztuž stropní konstrukce. 

Je nutné dodržet předepsanou tloušťku krytí výztuže předepsanou ve výkresu výztuže (min. 

20 mm). 

Otvory pro průběh instalačních šachet budou provedeny již při výrobě stropních panelů. Před 

začátkem realizace nadbetonávky je nutné zhotovit bednění otvorů pro průběh instalačních 

šachet. Výška bednění musí odpovídat alespoň výšce nadbetonávky. Bednění musí být 

zajištěno proti posunutí. Statickým výpočtem bude určeno osazení dodatečné výztuže okolo 

otvorů v panelech. Bednění otvorů bude možno odstranit po vytvrdnutí betonové 

nadbetonávky. Pokud nebyly provedeny otvory pro osazení elektroinstalací při výrobě panelů, 

je možné tyto otvory provést po osazení panelů. Do panelů se smí vrtat otvory pouze nástroji 

určenými k tomuto úkolu (např. vrták do betonu). Maximální průměr otvorů je 200 mm. 

Minimální vzdálenost mezi jednotlivými otvory je 700 mm. Vrt se provede ze spodní strany 

panelu, aby se předešlo odlamování betonu na spodní straně filigránového panelu. 
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Před zmonolitněním bude provedeno uložení elektrorozvodů, očištění a navlhčení horní 

plochy panelů. Při vlhčení panelů nesmí docházet ke tvorbě louží. Je nutné ujistit se, že spáry 

mezi jednotlivými stropními filigránovými deskami jsou těsné. Pokud tomu tak není je třeba 

je dodatečně utěsnit těsnícím materiálem. 

 

Pro realizaci nadbetonávky stropních panelů je nutno použít beton pevnostní tříty C20/25 

a výš. Zvolené kamenivo bude tvořeno maximálně frakcí 16 mm. Betonová směs bude na 

stropní panely prováděna čerpadlem na beton z výšky max. 250 mm. Při betonáži nesmí dojít 

k hromadění betonové směsi na jednom místě, a tím způsobovat bodové zatížení stropních 

panelů, viz Obr. 18. 

 

 

 

Obr. 18 -Zmonolitňování stropní konstrukce[7] 

 

Betonáž je třeba provést na celém stropním poli najednou, bez vytváření pracovních spár. 

V případě potřeby smí pracovní spáru navrhnout statik stavby [7]. Při betonáži se současně se 

stropním polem ukládá beton také do ztužujících věnců. Beton je nutné při betonáži 

pravidelně hutnit ponorným vibrátorem, nebo plovoucí vibrační latí. 

Po zabetonování stropní desky je nutné ošetřovat beton dle příslušných ustanovení norem 

ČSN 73 2400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí (přestože norma již není platná, 

doporučení o ošetřování čerstvého betonu zůstávají v platnosti i nadále) [5]. Zejména kropení 

tuhnoucího betonu, zakrývání konstrukce v případě silných dešťů a zateplení v případě 

poklesu teplot je velmi důležité a bude prováděno až do jeho řádného zatvrdnutí. 
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Po dosažení 80% návrhové pevnosti (přibližně 7 dní od vybetonování) je možné odstranit 

podpěrnou konstrukci. Po dosažení plné návrhové pevnosti je možné stropní konstrukci 

zatěžovat zatížením, na které byla konstrukce navržena. 

 

2.2.9. Jakost a kontrola kvality 

 

Na provádění stropní konstrukce dohlíží stavbyvedoucí, který kontroluje: 

- rozměry a uložení dle projektové dokumentace,  

- svislost a vodorovnost všech prvků,  

- rovnoběžnost, pravoúhlost,  

- tuhost,  

- umístění otvorů (instalační prostupy).  

 

Po dokončení prací předá celou stropní konstrukci stavbyvedoucí technickému dozoru 

investora. Provede se zápis do stavebního deníku. 

 

2.2.10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

Pro maximální možnou ochranu zdraví při práci se musí používat tyto pomůcky: ochranné 

brýle, bezpečnostní rukavice, pracovní oděv, bezpečnostní přilba, pevná obuv s vyztuženou 

špičkou, úvazy. Za práci ve výškách se považuje pohyb a práce pracovníka, při kterém je 

ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesunutím. Při dopravě, manipulaci 

a montáži prvků je třeba dbát všech bezpečnostních opatření vyplývajících ze zákona 

a příslušných předpisů, zejména práce se zavěšeným břemenem ČSN ISO 12480-1.  

Bezpečnost prací bude s platnými normami a předpisy. Musí splňovat požadavky: Zákon 

č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(BOZP). Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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2.2.11. Ekologie 

 

Během výstavby bytového domu nedojde k významnému zhoršení životního prostředí 

v blízkosti budoucí stavby. Zeleň, která zůstává v prostoru staveniště, se řádně obední 

dřevěnými prkny a provede se bezpečnostní oplocení výšky 2 m. Bude zde pouze zvýšení 

hluku a prašnosti a to jen v nezbytné době. Dále bude prováděno při odjezdu ze zařízení 

staveniště čištění vozů, aby se zabránilo znečištění vozovky. Bude řádně dodržován noční 

klid, a to v době od 22:00 do 6:00. Bude probíhat třídění odpadu, který bude následovně 

odvážen na skládku dle typu odpadu. 
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2.3. Technologický předpis stropu Spiroll 

 

2.3.1. Materiál 

 

Stropní konstrukce Spiroll se skládá z betonového prefabrikovaného panelu, který je 

vylehčený dutinami a vyztuženými předpínacími lany. Dále je součástí stropní konstrukce 

zálivková výztuž, která se vkládá do spár mezi jednotlivými panely a zálivkový beton třídy 

C20/25, kterým se veškeré spáry mezi panely vyplní. Ve stejné výškové úrovni bude také 

železobetonový ztužující věnec navržený statikem stavby, který bude z vnější strany opatřen 

tepelnou izolací – polystyrenem tloušťky 70 mm, a věncovkouVT 8/27,5. 

 

Stropní panel Spiroll 

 

Deskový betonový prvek z betonu třídy C 40/50, který je podélně vyztužen předpjatými lany 

umístěnými při spodním či horním okraji stropního panelu. Průřez panelu je vylehčen 

dutinami, tvar průřezu dutin závisí na typu (tloušťce) panelu (viz Obr. 19). Maximální 

výrobní délka panelu je 16 m. Skladební šířka panelů je 1200 mm, dá se však upravovat 

podélnými a šikmými řezy po konzultaci s dodavatelem. Tloušťka použitých panelů je 160 

mm. 

Dodavatel:   Prefa Brno 

 

 

Obr. 19 – Stropní panel Spiroll[11] 
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Věncovka VT 8/19,5 

 

 

Obr. 20 - Věncovka VT 8/19,5[4] 

 

Věncovka (viz Obr. 20) je keramický prvek šířky 80 mm. Spolu s tepelnou izolací přispívá ke 

zlepšení tepelně izolačních vlastností, a omezuje vznik tepelných mostů v místě ztužujícího 

věnce. 

Objemová hmotnost:  800 kg/m
3
 

Spotřeba:   2 ks/m 

Dodavatel:   POROTHERM 

   

2.3.2. Balení, skladování, doprava 

 

Stropní panely Spiroll budou dopraveny na stavbu ve vodorovné poloze dopravním 

prostředkem, s rovnou a čistou ložnou plochou. Panely budou podloženy minimálně dvojicí 

dřevěných trámků, umístěných 1/10 délky od konců panelů. Mezi jednotlivými panely budou 

také vloženy proklady z dřevěných trámků a to tak, že budou proklady umístěny vertikálně 

nad sebou. Skladování stropních panelů Spiroll bude na stavbě na skládce se zpevněným 

a rovným podkladem (betonový, asfaltový). Stejně jako při přepravě budou stropní panely 

uloženy na dřevěné trámky, které budou umístěny 1/10 délky maximálně 600 mm od konců 

panelu, Proklady mezi jednotlivými panely musí být umístěny svisle pod sebou. Maximální 

výška panelů naskládaných na sebe nesmí přesáhnout 4 m. Na uskladněné panely není 

dovoleno vstupovat a lézt. Věncovnky VT 8/27,5 budou na staveniště dodávány na paletách 

o rozměrech 1,18 x 1,0 m, které budou opatřeny fólií, která výrobky chrání při přepravě před 

povětrnostními vlivy. Počet věncovek VT 8/27,5 na jedné paletě je 96 kusů, hmotnost palety 

je cca 1080 kg. Beton třídy C 20/25 bude připravován v betonárkách, a na stavbu dovážen 

autodomíchávači s integrovaným čerpadlem.  
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Výztuž bude dodávána podle průměru prutu. Profily, které budou mít průměr menší než 8 mm 

budou dodávány v navinutých kotoučích. Pruty, které budou mít průměr větší než 8 mm 

budou dodávány ve svazcích podle jednotlivých profilů, maximální délka prutu bude 8 m 

(z důvodu přepravy výztuže). Výztuž bude skladována v plechových uzamykatelných 

skladech. 

 

2.3.3. Pracovní podmínky 

 

Staveniště se nachází v okrajové části města Karviná, a je přístupné z komunikace p. č. 

2005/13. Příjezdová cesta a vnitrostaveništní komunikace je zhotovena z prefabrikovaných 

panelů, tudíž je staveniště dobře dostupné i za nepříznivého počasí. Staveniště je opatřeno 

dvěma šatnami, kanceláří stavbyvedoucího a buňkou s WC a umývárnou. Staveniště je 

oploceno mobilním neprůhledným oplocením výšky 2 m, pro potřeby stavby je vybudována 

provizorní přípojka z místní veřejné vodovodní sítě v ulici p.č. 2005/13 a 2018/5. Splašky ze 

sociálního ZS bude pravidelně vyvážena dodavatelem mobilního staveništního zařízení. 

Elektrická energie je zajišťována přípojkou NN z veřejní rozvodné sítě vedoucí pod 

komunikací v ulici p.č. 2005/13 a 2018/5. Umístění kabelových rozvodů na staveništi bude 

řešeno individuálně, podle odběrných míst v rámci staveniště. 

 

2.3.4. Předání a převzetí staveniště 

 

Předání pracoviště zajistí stavbyvedoucí. Při přebírání pracoviště je důležité zkontrolovat 

předešlé stavební páce, na které navazuje provádění stropů, což jsou svislé nosné konstrukce 

z keramických cihel Porotherm. Kontroluje se, zda nosné zdivo dosáhlo předepsané pevnosti, 

vodorovnost a svislost zdiva a provedení dle projektové dokumentace. Dále je nutné dbát na 

uvolnění prostoru pracoviště od materiálů a pracovních pomůcek po předešlých pracích, které 

by mohly překážet v činnosti provádění stropů. Pracoviště se předá příslušné pracovní četě po 

proškolení o jednotlivých pracovních úkonech a BOZP. Při předání se provede zápis do 

stavebního deníku. Zapsat se musí i proškolení zaměstnanců provádějící práce spojené 

s danou technologií a pracemi. Stavební dozor investora bude vyzván ke kontrole kvality 

a správnosti provedení svislých konstrukcí.  
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2.3.5. Obecné pracovní podmínky 

 

Každý pracovník musí být proškolen o jednotlivých pracovních úkonech, BOZP, mít na sobě 

požadované pracovní a ochranné pomůcky a mít potvrzení na práci ve výškách. Začátek prací 

na stropní konstrukci určuje únosnost nosných stěn a připravenost pracoviště. Před realizací 

prací musí být dokončeny všechny práce, které by se mohly vyskytovat, překážet pracovní 

četě provádějící stropní konstrukce. Práce se mohou vykonávat jen za příznivých podmínek. 

Nebudou se vykonávat v případě vydatných dešťů (intenzita deště 8 a více mm/h), sněžení- 

Při práci v zimě je nutno zabránit námraze na panelech a sněžení na ně, silného větru (30 m/s) 

a husté mlhy snižující viditelnost. Montážní práce se smí provádět do teploty -10°C, 

betonářské práce (zmonolitnění) se smí provádět do teploty -5°C při použití opatření pro 

betonáže za nízkých teplot (příměsi, použití vyšší pevnosti cementu, ohřívání kameniva). 

 

2.3.6. Personální obsazení 

 

Složení pracovní čety:                                                                                                                                                                                   

- 1x mistr (vedoucí pracovní čety) zodpovídající za postup, kvalitu a bezpečnost prací  

- 1x vazač který vlastní vazačský průkaz a připevňuje prvky stropu k jeřábu  

- 2x svářeč s odpovídajícím svářečským průkazem 

- 4x pomocní pracovníci kteří plní instrukce vedoucího čety  

- 1x jeřábník s osvědčením pro obsluhu a manipulaci s jeřábem 

 

Na realizaci stropní konstrukce dohlíží stavbyvedoucí za pomocí mistra, práce schvaluje  

stavbyvedoucí. 

 

2.3.7. Stroje a pracovní pomůcky 

 

Pracovní pomůcky:  

skládací metry, kladivo, vodováha, zednické závaží, zednická lžíce, lopata, kolečka, kbelíky, 

hladítko, kleště, vázací lana. 

 

Stroje:  

Věžový jeřáb MB 1030.11(viz příloha č. 7) 

Indukční trafosvářečka 
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Autodomíchávač s integrovaným čerpadlem Schwing FBP 24 (viz příloha č. 8) 

Ponorný vibrátor 

 

2.3.8. Pracovní postup 

 

Sled prací: 

 Doprava prvků a jejich uložení na skládce 

 Osazení stropních panelů Spiroll 

 Osazení zálivkové výztuže 

 Zalití zálivkovým betonem 

 Příp. dokončení stavebních prací 

 Úklid  

 

Postup provádění stropní konstrukce: 

 

Osazování panelů bude provedeno pomocí autojeřábu, nebo pomocí stavebního věžového 

jeřábu s dostatečnou nosností a dosahem. Na stavbě musí být zajištěn prostor pro bezpečnou 

manipulaci s panely (do manipulačního prostoru nesmí zasahovat dráty vzdušného vedení, 

vegetace atd.). Panely budou při manipulaci zajištěny speciálními samosvornými kleštěmi (lze 

zapůjčit od dodavatele stropních panelů), nebo se stropní panely zajistí vázacími prostředky, 

viz Obr 21.  

 

 

 

Obr. 21 - Způsoby manipulace se stropními panely - 1. Manipulace pomocí samosvorných 

kleští, 2. Manipulace pomocí vázacích prostředků [11] 
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Vázací prostředky se skládají z:  

 dvoupramenného řetězového úvazku, jeho minimální délka je 6,0 nebo 8,5 m – určí se 

dle tabulky 2. 

 dvou jednopramenných ocelových lan typu „oko – oko“, průměr lana bude minimálně 

20 mm a délka 6 m. 

Ocelové lana se podvlečou pod stropní panel či sestavu panelů (je možno manipulovat až se 

čtyřmi panely najednou – přesný počet určen dle Tab.2) minimálně 200 mm od krajů 

stropních panelů, a koncovými oky se zavěsí do řetězového úvazku, viz Obr. 22. 

Při použití vázacích prostředků dochází k poškození hran stropních panelů. Na únosnost 

stropních panelů toto poškození nemá vliv a není důvod k reklamaci. 

Pro rychlejší pokládku je doporučeno chronologické uložení panelů na dopravní vozidlo tak, 

aby pokládka probíhala kontinuálně. Pokud to není technicky možné, či pokud to podmínky 

na staveništi nedovolují, budou stropní panely složeny na stavbyvedoucím určenou skládku 

(viz doprava, balení, skladování), odkud budou stavebním jeřábem přepravovány na místo 

zabudování. 

Je nutné dbát na pomalé zvedání a manipulaci s panely. Dále je nutno se vyvarovat prudkým 

a trhavým pohybům při manipulaci se stropními panely. 

 

Tab. 2 - Určení maximálního počtu stropních panelů pro manipulaci [11] 
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Obr. 22 - Vázání panelů [11] 

 

Na nosném zdivu se vybetonuje železobetonový pás šířky 280 mm od vnitřního líce zdiva (viz 

výkres Strop Spiroll – detail u překladu) výšky 50 mm s vloženou výztuží dle statického 

výpočtu. Vybetonováním železobetonového pásu se zvýší únosnost a srovnají se všechny 

případné nerovnosti podkladu. 

Před pokládkou stropních panelů se provede kontrola jednotlivých stropních panelů. 

Poškozené či jinak nevyhovující stropní panely budou vyloučeny a nesmí byt osazeny do 

stropní konstrukce. Kontrolu provede stavbyvedoucí.  

Stropní panely budou uloženy do maltového lože v celé ploše ložné spáry panelů, tloušťky 

10 mm. Maltové lože je tvořeno zdící maltou třídy minimálně M5 a bude provedeno na 

navlhčený podklad. Minimální uložení stropních panelů na svislé nosné konstrukce je 

100 mm. Při pokládce stropních panelů postupujeme dle projektové dokumentace. Dutiny 

panelů, které přijdou do styku se ztužujícím monolitickým věncem, je vhodné opatřit 

koncovou ucpávkou z PVC. Zabrání se tak zatékání čerstvého betonu do dutin stropních 

panelů 

Odlišně probíhá montáž stropních dílců v místě otvorů pro průběh instalačních šachet, kde je 

nutné použít ocelovou výměnu, viz Obr.23. Nejprve jsou smontovány pozice vymezující 

příčný rozměr prostupu, poté ocelové výměny podporované již smontovanými pozicemi či 

konstrukcemi a následně pozice podporovaná ocelovou výměnou[11]. 
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Obr. 23 - Osazení ocelové výměny [10] 

 

Po osazení stropních panelů, se ze spár mezi jednotlivými panely odstraní veškeré nečistoty. 

Je nepřípustné zametat povrchové nečistoty stropních panelů do spár. 

Provede se osazení výztuže věnců dle statického výpočtu na nosné zdivo a zálivkové výztuže 

do spár mezi stropními panely (Obr. 24). Zálivková výztuž je tvořena průběžným ocelovým 

prutem o průměru 8 mm. Zálivkovou výztuž je nutné ukotvit do věnců. Poloha zálivkové 

výztuže je ve výšce podélné drážky. Poloha výztuže při betonáži, se výškově srovnává za 

pomocí ocelových háků. 

Beton pro zálivku musí být minimálně pevnostní třídy C20/25, maximální velikost zrna je 

8 mm. Je vhodné použít beton s plastifikátory, aby bylo dosaženo měkké konzistence. Před 

betonáží je nutné navlhčit betonové konstrukce, které přijdou do styku s čerstvým betonem.  

K vylévání betonové směsi do spár je vhodné použít posuvného truhlíku, či jiné vhodné 

nádoby. Zároveň s betonáží je nutné kontrolovat polohu zálivkové výztuže. 

Z důvodu problematického hutnění betonové zálivky je výrobcem doporučeno beton hutnit 

alespoň částečně za pomocí prkna tloušťky do 2 cm (plošné beranidlo). 

Realizace zálivky spár je možná do teploty +5°C. 

Po vybetonování spár a věnce je nutné ošetřovat beton dle příslušných ustanovení norem ČSN 

73 2400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí (přestože norma již není platná, 

doporučení o ošetřování čerstvého betonu zůstávají v platnosti i nadále) [5]. Zejména kropení 

tuhnoucího betonu je velmi důležité a bude prováděno až do jeho řádného zatvrdnutí. Kropení 

bude prováděno po celé ploše vybetonované části, zároveň se musí předejít tvorbě kaluží. 
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Obr. 24 - Zálivková spára [11] 

 

Po 3-4 dnech bude dosažena 70% pevnost betonové zálivky a bude možné stropní konstrukci 

zatěžovat. Při dřívějším zatěžování hrozí porušení spáry mezi stropními panely. Z důvodu 

zásadního ovlivnění kvality stropní konstrukce bude betonová zálivka stropních panelů 

přebrána stavbyvedoucím, a bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

Na spodní straně stropní konstrukce vzniknou viditelné spáry mezi jednotlivými stropními 

panely. Tyto spáry je nutné z estetických důvodů odstranit.  

Nejdříve se povrch betonových dílců očistí ocelovým kartáčem od případných nečistot, 

prachu a odbedňovacích přípravků. Do spáry se pomocí hladítka či špachtle nanese tmel Sika 

Ceram 250. Po zatvrdnutí tmelu se spára opatří penetračním nátěrem. Přesah nátěru na obě 

strany spáry je 50-100 mm. Dalším krokem je nanesení dvou vrstev trvale flexibilní hmoty 

Sikagard 545 W Elastofill ocelovým hladítkem. První vrstva trvale flexibilní hmoty bude 

vyztužena armovací skelnou tkaninou, která bude přesahovat minimálně 100 mm na každou 

stranu spáry. 

Takto upravený podhled stropní konstrukce z prefabrikovaných panelů Spiroll může sloužit 

jako podklad pod štukovou omítku. 

 

2.3.9. Jakost a kontrola kvality 

 

Na provádění stropní konstrukce dohlíží stavbyvedoucí, který kontroluje: 

- rozměry a uložení dle projektové dokumentace,  

- svislost a vodorovnost všech prvků,  

- rovnoběžnost, pravoúhlost,  

- tuhost,  

- umístění otvorů (instalační prostupy).  
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Po dokončení prací předá celou stropní konstrukci stavbyvedoucí technickému dozoru 

investora. Provede se zápis do stavebního deníku. 

 

2.3.10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

Pro maximální možnou ochranu zdraví při práci se musí používat tyto pomůcky: ochranné 

brýle, bezpečnostní rukavice, pracovní oděv, bezpečnostní přilba, pevná obuv s vyztuženou  

špičkou, úvazy. Za práci ve výškách se považuje pohyb a práce pracovníka, při kterém je 

ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesunutím. Při dopravě, manipulaci 

a montáži prvků je třeba dbát všech bezpečnostních opatření vyplývajících ze zákona 

a příslušných předpisů, zejména práce se zavěšeným břemenem ČSN ISO 12480-1. 

Bezpečnost prací bude s platnými normami a předpisy. Musí splňovat požadavky zákonu 

č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích.  

 

2.3.11. Ekologie 

 

Během výstavby bytového domu nedojde k významnému zhoršení životního prostředí 

v blízkosti budoucí stavby. Zeleň, která zůstává v prostoru staveniště, se řádně obední 

dřevěnými prkny a provede se bezpečnostní oplocení výšky 2 m. Bude zde pouze zvýšení 

hluku a prašnosti a to jen v nezbytné době. Dále bude prováděno při odjezdu ze zařízení 

staveniště čištění vozů, aby se zabránilo znečištění vozovky. Bude řádně dodržován noční 

klid, a to v době od 22:00 do 6:00. Bude probíhat třídění odpadu, který bude následovně 

odvážen na skládku dle typu odpadu. 
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3. Časový plán ve formě řádkového harmonogramu 

 

Harmonogram byl vytvořen v programu Microsoft Project 2007 

 

3.1. Harmonogram stropu POROTHERM 

 

Viz příloha č. 4 

 

3.2. Harmonogram stropu Filigrán 

 

Viz příloha č. 5 

 

3.3. Harmonogram stropu Spiroll 

 

Viz příloha č. 6 
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4. Položkový rozpočet 

 

Položkový rozpočet byl vytvořen v programu Kros plus 

 

4.1. Rozpočet stropu POROTHERM 

 

Viz příloha č. 1 

 

4.2. Rozpočet stropu Filigrán 

 

Viz příloha č. 2 

 

4.3. Rozpočet stropu Spiroll 

 

Viz příloha č. 3 
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5. Závěr 

 

Všechny tři varianty stropních konstrukcí nad 1. NP byly porovnány (viz Tab. 3).  

Stropní konstrukce Porotherm byla vyhodnocena jako nejnákladnější, ale nejrychlejší 

varianta. Co se týče technologického postupu, je tato varianta nejvíce pracná. Důvodem je 

velké množství jednotlivých dílců stropní konstrukce (vložky MIAKO a nosníky POT), které 

vyžadují manuální práci. 

Realizace stropní konstrukce Filigran je časově nejnáročnější, zejména kvůli nutnosti 

realizace podkladního železobetonového pásu na nosném zdivu. Cenově je tato varianta 

přijatelnější než cena stropní konstrukce Porotherm.  

Stropní konstrukce Spiroll byla vyhodnocena jako finančně nejúspornější varianta. Doba 

realizace je 27 dní. Stejně jako u varianty Filigran je zde nutnost realizovat podkladní 

železobetonový pás na nosném zdivu. Technologický postup stropní konstrukce Spiroll je 

nejméně pracný. Důvodem je použití mechanizace a menší rozsah betonářských prací. 

 

Tab. 3 – srovnání tří variant stropních konstrukcí 

Typ stropu Tloušťka konstrukce Cena bez DPH Doba realizace 

Porotherm 270 mm 783985 21pracovních dní 

Filigran 200 mm 384632 28pracovních dní 

Spiroll 160 mm 323633 27pracovních dní 
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Seznam zkratek 

 

Bm  běžný metr 

Bpv  Balt po vyrovnání 

ČSN   česká státní norma 

EPS   expandovaný polystyren (pěnový) 

HI   hydroizolace 

hod   hodina 

Kč   korun českých 

Kg   kilogram – jednotka hmotnosti 

km   kilometr 

ks   kus 

M   měřítko 

m   metr 

m. n. m.  metrů nad mořem 

m2  metr čtverečný 

m3   metr krychlový 

mm   milimetr 

NP   nadzemní podlaží 

Sb.   sbírky (zákonů) 

t   tuna – jednotka hmotnosti 

TI  tepelná izolace 

ŽB   železobeton 

°C   stupeň Celsia 

C 20/25 pevnost betonu v tlaku, válcová pevnost/krychelná pevnost 

OS  stavební objekt 

BD  bytový dům 

HSV  hlavní stavební výroba 
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PSV  přidružená stavební výroba 

Tl.  tloušťka 

Mpa  megapascal 

U  součinitel prostupu tepla 

W/m
2
K watt na metr čtevečný kelvin 

Např.  například 

PD  projektová dokumentace 

š  šířka 

p. č.  parcelní číslo 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

MMR  ministerstvo pro místní rozvoj 
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