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ANOTACE 

Předmětem bakalářské práce je vypracování technologického předpisu hrubé stavby bytového 

domu s variantním řešením stropu pro jedno podlaží. 

Jedná se o stavbu bytového domu se třemi nadzemními podlažími, určenému k trvalému 

bydlení. V domě bude umístěno šest samostatných bytových jednotek o velikosti 3+1, včetně 

společných prostor se schodištěm. Fasáda je hladká, jednoduchého tvaru, okna typizovaných 

rozměrů, střecha plochá. Obdélníkový symetrický půdorys domu je navržen ze zděného 

systému Porotherm včetně stropů Porotherm. 

Náplní mé práce je vypracování technologického předpisu hrubé stavby bytového domu s 

variantním řešením stropu pro jedno podlaží. Variantním řešením je realizace monolitické 

betonové stropní desky. Součástí bakalářské práce je zpracování cenové kalkulace, časového 

harmonogramu obou variant a jejich vzájemného posouzení z hlediska ceny, délky provádění, 

náročnosti a požadavků na výstavbu navržené stavby. 

 

ANNOTATION 

The subject of this bachelor thesis is to create technological prescription construction site of a 

building with ceiling variant solution for single storey. 

There is a 3-storey building designed for permanent living. In the building, there are going to 

be 6 separate flats of the size of 3+1, the circulation area and staircase included. The façade is 

smooth and of a simple shape, windows are standardized and the roof is flat. The symmetric 

rectangular plan is designed to be made of the Porotherm system. The ceilings are to be made 

of Porotherm as well.  

The aim of my thesis is to create the technological prescription of construction site of a 

building with ceiling variant solution for a single storey. The variant solution is realized 

through a monolithic concrete ceiling desk. As a part of the thesis, the price calculation is 

processed. Also, time schedules for both the versions and their comparison in the scope of the 

price, time length, intensity of labour and demands on the realization of the proposed building 

are made here. 
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1. SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

k. ú     katastrální úřad 

č. p.     číslo popisné 

ks     kusů 

mj     měrná jednotka 

Sb.     sbírky 

IČO     identifikační číslo 

NN     nízké napětí 

ZTI     zdravotechnické instalace 

PD     projektová dokumentace 

NP     nadzemní podlaží 

SD     stavební deník 

BOZP     bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

TDI     technický dozor investora 

AD     autorský dozor 

DOSS     dotčené orgány státní správy 

ČSN     česká technická norma 

ČSN EN    evropská norma 

ČSN OHSAS 18001:2008  systémy managementu bezpečnosti 

ČSN 14001:2005   systémy environmentálního managementu 

NV     nařízení vlády 

ŽP     životní prostředí 

PO     požární ochrana 

EIA Environmental Impact Assessment, vyhodnocení vlivů 

na životní prostředí 

TI      tepelná izolace 

EPS     expandovaný polystyren 

XPS      extrudovaný polystyren 

PVC     polyvinylchlorid 

OSB     oriented strand board - dřevoštěpková lisovaná deska 

DTD     dřevotřísková deska 

MC     malta cementová 

MVC     malta vápenocementová 
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2. ÚVOD 

Tématem bakalářské práce je zpracování technologického předpisu hrubé stavby bytového 

domu s variantním řešením stropu pro jedno podlaží.  

Podkladem pro vypracování technologických předpisů je Projektová dokumentace bytového 

domu ve stupni dokumentace pro stavební povolení. Jedná se o třípodlažní nadzemní objekt 

se šesti bytovými jednotkami, se zděným konstrukčním systémem POROTHERM, s plochou 

střechou.  

Technologický předpis pro 1.NP je vypracován na provádění hrubé stavby včetně stropu 

systémem POROTHERM. Pro variantní řešení je uvažován totožný zděný systém a 

železobetonový monolitický strop. 

Cílem bakalářské práce je porovnání a zhodnocení obou variant provádění hrubé stavby 

s ohledem na jejich specifika, časovou a finanční náročnost, a určení celkové výhodnosti 

jedné z variant. 
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3. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – TEXTOVÁ ČÁST 

 

A. Průvodní zpráva [15] 

 

A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

a) název stavby  Výstavba bytového domu č. p. 626, Štemplovec - Holasovice  

b) místo stavby  Parcela 627, k.ú. Štemplovec 

c) předmět projektové dokumentace  Projekt pro stavební povolení 

 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení, místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

Petr Novák, Štemplovec 10, 747 74 Holasovice 

 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČO, místo podnikání 

Jméno:  Alena Chmelová, 

Adresa: Šikmá 89/1, Ostrava, 

IČO:  78854722, 

Kontakt: tel. 602578947, email: chmelova@projekt.cz 

 

A.2. Seznam vstupních podkladů 

 Zadání stavebníka 

 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí 

 Rozhodnutí v územním řízení o umístění stavby 

 Vyjádření dotčených orgánů státní správy 

 Vyjádření dotčených účastníků řízení 

 Vyjádření správců inženýrských sítí 

 Geodetické zaměření 
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A.3. Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Pozemek staveniště, který se nachází v zastavěném území obce Štemplovec, byl doposud 

nevyužívaný a volně přístupný. Je v majetku stavebníka. Pozemek staveniště je mírně svažitý 

a nevyžaduje před zahájením stavebních prací žádné úpravy ani jiná opatření. 

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Dotčená pozemková parcela ani vlastní není součástí žádného chráněného území, zvláště 

chráněného území, ani památkové zóny. Území není součástí záplavového území. 

 

c) údaje o odtokových poměrech 

Odtok dešťové vody ze střechy objektu, stejně jako z pozemku bude napojen do obecní 

dešťové kanalizace. 

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 

nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Stavba objektu bytového domu je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. 

Nachází se v zastavěném území určeném k výstavbě pro bydlení. 

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 

rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací 

Projektová dokumentace pro stavební povolení je zpracována v souladu s vydáním rozhodnutí 

o umístění stavby v územním řízení. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Všechny požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace. Při 

návrhu bytového domu je respektován zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace je 

zpracována v souladu s ustanovením vyhlášky č. 499/2006 Sb. a č. 62/2013 Sb. Projekt 

splňuje obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti stavby a požadavky na stavební 
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konstrukce a technická zařízení staveb, stanovené v druhé části vyhlášky č. 268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Do projektové dokumentace řešeného objektu byly zapracovány požadavky dotčených orgánů 

státní správy vyplývající z platné legislativy a osobních konzultací, především požadavky 

Krajské hygienické stanice, územního pracoviště Opava a Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje územního odboru Opava. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Není předmětem. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Není předmětem. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 

Par. č.: Výměra: Způsob využití: Druh pozemku: Vlastník parcely: 

630 1 051 m2 - zahrada 
Pavel Jarý, Stará cesta 629, 

Štemplovec- Holasovice 

 

625 

 

859 m 2 - zahrada Miroslav Šik, U lesa 55/1, Ostrava 

620 798 m2 
Ostatní 

komunikace 
Ostatní plocha Štemplovec- Holasovice 

569 16 847m2 
Ostatní 

komunikace 
Ostatní plocha Štemplovec- Holasovice 

Tabulka 1 - Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

 

A.4. Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 
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b) účel užívání stavby 

Bytová výstavba. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka) 

Stavba se netýká zájmů státní památkové péče. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s ustanovením vyhlášky č. 499/2006 Sb. a 

současně splňuje obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti stavby a požadavky na 

stavební konstrukce a technická zařízení staveb stanovené v druhé a třetí části vyhlášky č. 

268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

Nejedná se o bezbariérovou stavbu. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Podmínky dotčených orgánů, požadavky investora a správců inženýrských sítí byly 

respektovány a zapracovány do projektové dokumentace, předkládané k žádosti o vydání 

stavebního povolení. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Není předmětem. 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů/pracovníků apod.) 

 plocha pozemku p.č. 627 1977,60 m2 

 zastavěná  plocha objektu 265,80 m2 

 obestavěný prostor objektu 2578,30 m3 

 tvar střechy plochá 

 počet podlaží 1.NP, 2.NP, 3.NP 
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 bytové jednotky  2+1 – 1 krát 

 3+1 – 3 krát 

 4+1 – 2 krát  

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 

apod.), 

Elektrická energie – viz část Elektroinstalace. 

Potřeba vody - viz část Zdravotechnika. 

Potřeba tepla - viz část Vytápění. 

Potřeba plynu – viz část Plynoinstalace. 

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí – při užívání objektu bude 

produkován standardní směsný komunální odpad. Nebudou vytvářeny žádné emise. 

Třída energetické náročnosti budov – viz energetický audit. 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

 zahájení stavby        09/2014 

 ukončení stavby         08/2016 

 kolaudace a uvedení stavby do užívání     10/2016 

Stavba bude prováděna v jedné pracovní etapě. 

 

k) orientační náklady stavby 

Dle cenové kalkulace byla cena stavby stanovena na 10 045 000,- Kč – viz rozpočet stavby. 
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B. Souhrnná technická zpráva [15] 

 

B.1. Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek staveniště, který se nachází v zastavěném území na parcele p.č. 627, k.ú. 

Štemplovec, byl doposud nevyužívaný a volně přístupný. Je v majetku stavebníka. Pozemek 

staveniště je mírně svažitý a nevyžaduje před zahájením stavebních prací žádné úpravy ani 

jiná opatření. Při výstavě bude proveden k objektu přístupový chodník, napojený na chodník 

podél místní komunikace a dále 10 parkovacích míst. 

Stavba nevykazuje žádné požadavky na kácení vzrostlé zeleně. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Vzhledem k charakteru stavby byl na staveništi prováděn geologický a hydrogeologický 

průzkum. Na staveništi byl proveden hydrogeologický průzkum. Horní vrstvy pozemku tvoří 

ornice tl. 0,3 m a podornice tl. 0,5 m. Pod ornicí je vrstva propustných písků a štěrků s 

mocností cca 2,3 – 3,1 m. Pod těmito vrstvami jsou nepropustné jíly. Třída těžitelnosti zeminy 

je 3. Hladina podzemní vody je 1,3 - 1,7 m pod úrovní základové spáry. Bude provedena 

hydroizolační povlaková ochrana základů proti zemní vlhkosti. 

Na staveništi byl prováděn radonový průzkum. Ochrana proti radonu bude provedena 

vodorovně v celé ploše na základových pásech a podkladním betonu pomocí protiradonové 

povlakové ochrany. 

Vyhodnocení na základě zkušeností z okolní výstavby nevykazují nutnost ochrany objektu 

před jinými škodlivými vlivy prostředí (agresivní podzemní vody, poddolování, seismicita 

ap.) V rámci projektové přípravy bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření 

staveniště. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba není situována v záplavovém ani v poddolovaném území. 

 



Bakalářská práce	 2014

 

21 
 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území 

Realizace stavby nebude trvale negativně ovlivňovat okolní pozemky a stavby. Při výstavbě 

bude zásobování materiálem a odvoz přebytečného výkopku prováděn po stávající místní 

komunikaci. Stavební práce nebudou zasahovat mimo pozemky investora. Uskladnění 

stavebního materiálu bude v oploceném staveništi v míře nezbytně nutné pro stavbu. 

Krátkodobě může dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti během provádění stavby. Výstavba 

bude probíhat pouze v denních hodinách, tak aby nebyl narušen noční klid okolních obyvatel. 

Dopravní prostředky je nutné udržovat v takovém stavu, aby nedocházelo k znečištění 

komunikace a prostředí. Stavba nebude mít po dokončení vliv na okolní pozemky. V objektu 

se neinstaluje žádné zařízení, které by mohlo negativně ovlivnit sousední objekty a pozemky. 

Odtokové poměry se nemění. 

 

f) požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin 

Nejsou 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 

plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Stavba objektu nevyžaduje zábory zemědělského půdního fondu. 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Objekt je komunikačně napojen na přilehlou místní komunikaci. Parkovací plochy budou 

řešeny na pozemku investora, p.č. 627, k.ú. Štemplovec.  

Objekt bude napojen na stávající přípojky inženýrských sítí (místní vodovod, splašková 

kanalizace, dešťová kanalizace, NN, plynovod), které jsou napojeny na rozvody probíhající 

souběžně s okolními místními komunikacemi.  

napojení na inženýrské sítě: 

 elektro  stávající přípojka NN 

 plyn stávající plynovodní přípojka 

 vodovod stávající vodovodní přípojka 

 kanalizace  stávající přípojka splaškové kanalizace  
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 kanalizace  stávající přípojka dešťové kanalizace  

Objekt je napojen na stávající místní komunikaci Stará cesta. 

 

i) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejsou. 

 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o stavbu bytového domu, určeného k nájemnímu bydlení. Stavba je navržena jako 

bytový dům pro trvalé bydlení. V domě se v 1-3.NP nachází po dvou bytových jednotkách 

v jednom podlaží. Celkem je 1 bytová jednotka 2+1, tři bytové jednotky 3+1 a dvě bytové 

jednotky 4+1. 

Vstup do domu je přes vstupní schodiště na severní straně objektu. Součástí objektu je 

přístupová komunikace, parkoviště pro obyvatele domu o kapacitě 10 parkovacích míst a 

zahradní altán. 

 

B 2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Územní regulace umožňují provést předpokládaný stavební záměr. Stavba architektonicky 

nenarušuje okolní zástavbu. 

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Stavba je navržena jako bytový dům pro trvalé bydlení. 

V domě se v 1-3.NP nachází po dvou bytových jednotkách v jednom podlaží. Celkem je 1 

bytová jednotka 2+1, tři bytové jednotky 3+1 a dvě bytové jednotky 4+1. V 1.NP je umístěna 

technická místnost, kde je plynový kotel pro vytápění objektu a ohřev vody. Vstup do domu je 

přes vstupní schodiště na severní straně objektu. 

Základové konstrukce objektu jsou tvořeny klasickými základovými pásy a základovými 

zdmi. Je navržena vodorovná protiradonová a hydroizolační ochrana a svislá hydroizolační 

ochrana spodní stavby asfaltovými pásy, nopovou folií a drenáží kolem celého objektu. 
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Stavba je provedena v klasické zděné technologii POROTHERM s obvodovými i vnitřními 

nosnými stěnami ze zdících prvků POROTHERM. Nenosné příčky jsou provedeny také 

v systému POROTHERM. 

Stropní konstrukce objektu v jednotlivých podlažích a podesty schodiště jsou tvořeny 

keramickými stropy POROTHERM tl. 250 mm. Stropy jsou v prostorech bytů izolovány 

kročejovou izolací. Schodišťová deska a stupně schodiště jsou monolitické betonové. 

Podlaha v  1.NP je z betonové monolitické podkladní desky, tepelně izolována polystyrenem. 

Podlahy v  prostoru vstupu 1.NP a prostoru schodiště jsou z keramické protiskluzové dlažby. 

Podlahy v prostorách bytů 1.NP-3.NP jsou laminátové dřevěné, jen v koupelnách a WC jsou 

keramické dlažby.  

Střecha objektu je plochá, jednoplášťová se spádem 2 stupně, tepelně izolovaná polystyrenem 

s hydroizolační folií. Na střeše jsou umístěny dvě střešní vpusti. Atika střechy je tepelně 

izolována, opláštěna SBS deskou. 

Odvodnění střechy svislými svody obezděnými keramickými tvárnicemi je řešeno vnitřkem 

objektu. Jsou umístěny v chodbách jednotlivých bytů. 

Komín je tříplášťový systémový výrobek, na který je napojen kouřovod plynového kotle 

v technické místnosti 1.NP.  

Střecha je přístupná ze 3. NP zatepleným střešním výlezem v prostoru schodiště. 

Klempířské prvky střechy a vnější parapety oken budou z poplastovaného pozinkovaného 

plechu. 

Výplně okenních otvorů budou osazeny plastovými okny zasklenými izolačním dvojsklem. 

Vstupní dveře budou plastové prosklené izolačním dvojsklem. Vnitřní dveře dvoukřídlové ve 

vstupním prostoru 1.NP budou plastové zasklené jednoduchým sklem. Interiérové dveře 

budou provedeny jako fóliované z CPL fólie do dřevěných obložkových zárubní, v prostoru 

schodiště do ocelové zárubně s požadovanou požární odolností. 

Zámečnické konstrukce jako vnější zábradlí schodiště, stříška nad vstupem a ochranné 

zábradlí balkonových dveří bude z nerezu, zábradlí vnitřního schodiště ocelové s povrchovou 

úpravou komaxit. Krytina stříšky nad vstupem je polykarbonát. 

Vnitřní omítky stěn a stropů budou štukové. V koupelnách a WC je navržen keramický 

obklad. 

Vnější omítka stěn a ostění je silikonová probarvená tl. 2 mm, soklová část  a boční zídky 

schodiště je mozaiková omítka tl. odolná proti odstřikující vodě. 

Vstupní schodiště je obloženo keramickou mrazuvzdornou dlažbou vč. keramického soklu. 
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Kolem domu je proveden okapový chodník z betonových dlaždic. 

Obvodové konstrukce budou opraveny s konečnou povrchovou úpravou silikonovou 

probarvenou omítkou, zrno tl. 2 mm, sokl domu marmolitová omítka tl. 2 mm. 

Dále budou provedeny také terénní úpravy bezprostředního okolí objektu se sadovými 

úpravami. 

Na vstupní schodiště navazuje chodník a na pozemku investora je navrženo parkoviště pro 

obyvatele domu. Tato část je předmětem jiné projektové dokumentace. 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Je navrženo řešení vyhovující požadavkům na výstavbu z hlediska budov určených k bydlení. 

Technologie výroby - není výrobní objekt - netýká se. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Stavba není navržena jako bezbariérová. 

B.2.5. Bezpečnost užívání stavby 

Ustanovení § 15 vyhlášky č. 268/2009 Sb. stanoví z hlediska bezpečnosti při provádění a 

užívání staveb tyto podmínky: 

 hlavní domovní komunikace v budovách s obytnými nebo pobytovými místnostmi 

musí umožňovat přepravu předmětů rozměrů 1 950 × 1 950 × 800 mm; u staveb, ve 

kterých je zajišťována zdravotní a sociální péče, musí umožňovat přepravu předmětů 

rozměrů 1 950 × 1950 × 900 mm. 

V průběhu stavby je nutné dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na probíhající stavební práce. 

Za specifikaci a dodržování pravidel bezpečnosti práce je odpovědný dodavatel stavby. Po 

celou dobu výstavby musí být dodržovány zejména tyto platné právní podmínky v platném 

znění, které určují zejména: 

 Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcí předpisy 

 Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) v platném znění 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

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

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí 

předpisy 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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 Vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhl. č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a 

technických zařízení př stavebních pracích v platném znění. 

 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení  

b) konstrukční a materiálové řešení 

Základové konstrukce objektu jsou tvořeny základovými pásy, izolovanými proti zemní 

vlhkosti.  

Svislé nosné i nenosné konstrukce jsou provedeny v klasické zděné technologii 

POROTHERM. Stropní konstrukce objektu v jednotlivých podlažích a podesty schodiště jsou 

tvořeny keramickými stropy POROTHERM. Schodišťová deska a stupně schodiště jsou 

monolitické betonové. 

Podlahy jsou tepelně izolovány. Podlahy v  prostoru vstupu 1.NP a prostoru schodiště jsou 

z keramické protiskluzové dlažby. Podlahy v prostorách bytů 1.NP-3.NP jsou laminátové 

dřevěné, jen v koupelnách a WC jsou keramické dlažby.  

Střecha objektu je plochá, jednoplášťová, tepelně izolovaná polystyrenem krytina provedená z 

hydroizolační folie.  

Odvodnění střechy svislými svody obezděnými keramickými tvárnicemi je řešeno vnitřkem 

objektu. Jsou umístěny v chodbách jednotlivých bytů. 

Komín je tříplášťový systémový výrobek, na který je napojen kouřovod plynového kotle 

v technické místnosti 1.NP.  

Klempířské prvky střechy a vnější parapety oken budou z poplastovaného pozinkovaného 

plechu. 

Výplně okenních otvorů budou osazeny plastovými okny zasklenými izolačním dvojsklem. 

Vstupní dveře budou plastové prosklené izolačním dvojsklem. Vnitřní dveře dvoukřídlové ve 

vstupním prostoru 1.NP budou plastové zasklené jednoduchým sklem. Interiérové dveře 

budou provedeny jako fóliované z CPL fólie do dřevěných obložkových zárubní, v prostoru 

schodiště do ocelové zárubně s požadovanou požární odolností. 

Zámečnické konstrukce jako vnější zábradlí schodiště, stříška nad vstupem a ochranné 

zábradlí balkonových dveří bude z nerezu, zábradlí vnitřního schodiště ocelové s povrchovou 

úpravou komaxit. Krytina stříšky nad vstupem je polykarbonát. 

Vnitřní omítky stěn a stropů budou štukové. V koupelnách a WC je navržen keramický 

obklad. 
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Vnější omítka stěn a ostění je silikonová probarvená tl. 2 mm, soklová část  a boční zídky 

schodiště je mozaiková omítka tl. odolná proti odstřikující vodě. 

Vstupní schodiště je obloženo keramickou mrazuvzdornou dlažbou vč. keramického soklu. 

Kolem domu je proveden okapový chodník z betonových dlaždic. 

Obvodové konstrukce budou opraveny s konečnou povrchovou úpravou silikonovou 

probarvenou omítkou, zrno tl. 2 mm, sokl domu marmolitová omítka tl. 2 mm. 

Dále budou provedeny také terénní úpravy bezprostředního okolí objektu se zatravněním. 

Na vstupní schodiště navazuje chodník a na pozemku investora je navrženo parkoviště pro 

obyvatele domu. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

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

následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození 

jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku 

většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní 

příčině.  

 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

ZTI - V budově budou instalovány rozvody teplé a studené vody. Ohřev teplé vody plynovým 

kotlem umístěným v technické místnosti 1. NP.  

Vnitřní kanalizace – rozvody splaškové a oddělené dešťové kanalizace budou napojeny do 

samostatných kanalizačních šachtic. 

Plynoinstalace - v budově budou instalovány rozvody plynu pro vaření, ohřev vody a 

vytápění.  

Vytápění  - navrženo plynovým kotlem umístěným v technické místnosti 1.NP, napojeným na 

tříplášťový systémový komín. Rozvody provedeny do jednotlivých bytových jednotek, které 

se budou vytápět deskovými radiátory. 

Vzduchotechnika – odvětrání WC a koupelen vedeno ventilačními šachtami nad střechu 

objektu. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Není předmětem. 



Bakalářská práce	 2014

 

27 
 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem. 

 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

Není předmětem. 

 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Není předmětem. 

 

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Ochrana proti radonu bude provedena vodorovně v celé ploše na základových pásech a 

podkladním betonu pomocí protiradonové povlakové ochrany bitumenovým pásem. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Není předmětem. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Není předmětem. 

 

d) ochrana před hlukem 

Objekt není zdrojem hluku. Vnější doprava výrazně neovlivňuje vnitřní prostředí. Použitá 

okna minimalizují případné pronikání hluku. 

 

e) protipovodňová opatření 

Není předmětem. 

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Při výstavbě bude provedeno napojení na inženýrské sítě: 

 elektro  stávající přípojka NN 

 plyn stávající plynovodní přípojka 
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 vodovod stávající vodovodní přípojka 

 kanalizace  stávající přípojka splaškové kanalizace  

 kanalizace  stávající přípojka dešťové kanalizace  

Objekt je napojen na stávající místní komunikaci Stará cesta. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není předmětem. 

 

B.4. Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Objekt je napojen na přilehlou místní komunikaci. Parkovací plochy budou řešeny na 

pozemku investora, p.č. 627, k.ú. Štemplovec.  

 

c) doprava v klidu 

Není předmětem. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

V okolí se v současnosti nenachází žádné cyklostezky. Chodníky kolem budovy budou nově 

vybudovány ze zámkové dlažby. 

 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Pro samotnou stavbu bytového domu nejsou terénní úpravy vyžadovány, pozemek je mírně 

svažitý a vyhovuje podmínkám výstavby. V závěrečné fázi výstavby budou provedeny terénní 

úpravy zahrady, která bude sloužit jako odpočinkový prostor pro obyvatele domu. 

 

b) použité vegetační prvky 

V současné době na pozemku rostou tři vzrostlé stromy. Jejich počet bude doplněn výsadbou 

nových stromů v rámci rekonstrukci zahrady, která bude koncipována jako částečně 

zatravněná a částečně okrasná. 
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c) biotechnická opatření 

Netýká se. 

 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Při výstavbě bude docházet k negativnímu ovlivňování životního prostředí. Bude zvýšená 

prašnost a hlučnost, bude docházet ke znečištění komunikace při výjezdu ze staveniště. 

Zhotovitel je povinen provádět opatření vedoucí k omezení hlučnosti a prašnosti a 

předcházení znečišťování životního prostředí, znečišťování povrchových vod a ovzduší ve 

smyslu zákonných ustanovení a platných právních předpisů. Komunikace bude při znečištění 

čištěna, stavební práce budou probíhat jen v pracovní dny od 6:00 do 16:00 hod, v sobotu od 

6:00 do 14:00 hod, tak jak je požadováno ve stavebním povolení. 

 

Ochrana ŽP při výstavbě: 

Tříděný odpad bude skladován v oddělených popelnicích a kontejnerech. Evidence odpadů 

bude vedena dle platných právních předpisů a doložena doklady o sběru a likvidaci odbornou 

firmou. 

 

Ochrana ŽP při provozu: 

Navržený objekt bude vytápěn plynovým kotlem, nepřesahujícím emisní limity požadované 

v energetickém auditu. 

Dešťové vody ze střech a splaškové vody budou svedeny a napojeny do stávající oddělené 

kanalizace. Komunální odpad bude skladován v typových popelnicích. Jeho sběr a likvidace 

bude zajištěna odbornou firmou na základě smluvního vztahu se stavebníkem. 

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Není předmětem. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Není předmětem. 
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d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Není předmětem. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

Stavbou nevznikají žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Objekt splňuje všechny požadavky na stavební řešení z hlediska ochrany obyvatelstva. 

 

B.8. Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro zařízení staveniště na provádění stavby je uvažováno se stavebním pozemkem parc. č. 

627, k.ú. Štemplovec. Plocha pro zařízení staveniště bude pouze v ploše nezbytně nutné pro 

realizaci stavby s ohledem na všechny komunikační, skladovací, manipulační plochy a plochy 

určené pro zázemí pracovníků. Na staveništi jsou vyhrazeny plochy pro skladování ornice, 

výkopku, stavebních materiálů. Na staveništi budou umístěna 2 sila na suché směsi. Parcela je 

ve vlastnictví stavebníka.  

Zařízení staveniště musí odpovídat požadavkům na zemní práce, výstavbu objektu a 

dokončovací práce dle rozsahu uvedeném v PD a současně požadavkům na BOZP dle 

platných právních předpisů. 

Jedná se převážně o přepravu zeminy, zásypového materiálu, dopravu zdících materiálů 

určených k výstavbě, betonové směsi, tepelné izolace a dalších souvisejících stavebních 

materiálů. Tato přeprava bude zajištěna nákladní automobilovou dopravou. 

Pro manipulaci s břemeny na stavbě bude zajištěn mobilní autojeřáb. 

 

b) odvodnění staveniště 

Poloha staveniště je mírně svažitá, případné srážkové vody vsáknou do okolního terénu, který 

je tvořen propustným materiálem. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je dopravně dostupné ze stávající veřejné komunikace Stará cesta. 

Vnitrostaveništní doprava bude realizována na uzavřené pozemku a nebude mít vliv na 

veřejnou dopravu. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavební činnost bude probíhat na pozemku stavebníka a nebude zasahovat na okolní 

pozemky. Při výjezdu ze staveniště bude docházet ke znečišťování komunikace, kterou je 

zhotovitel povinen pravidelně čistit. Bude docházet ke zvýšené prašnosti, zhotovitel je 

povinen provádět opatření vedoucí k omezení hlučnosti a prašnosti.  

Stavební práce budou probíhat jen v pracovní dny od 6:00 do 16:00 hod, v sobotu od 6:00 do 

14:00 hod, tak jak je požadováno ve stavebním povolení. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Není předmětem. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Plocha zařízení staveniště nepřesáhne hranice pozemku. 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Odpady vznikající při výstavbě budou shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů, 

shromažďovací místa a nádoby budou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Při 

nakládání s odpady je nutné postupovat tak, aby nedošlo ke znečištění podzemních a 

povrchových vod, ke kontaminaci zeminy, nebo poškození dalších složek životního prostředí. 

Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo musí mýt 

ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu. Pokud dojde v průběhu 

přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit.  

Původce odpadů je povinen: 

 Platit poplatky za ukládání odpadů na skládky 

 Doložit ke kolaudaci doklady o předání stavebních odpadů oprávněné osobě 

provozující zařízení k využívání nebo odstraňování stavebních odpadů. 

Evidence odpadů bude evidována dle platných právních předpisů a doložena doklady o sběru 

a likvidaci odbornou firmou. 
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Zatřídění odpadu dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. Katalog 

odpadů. 

Číslo odpadu Název odpadu Kategorie odpadu Likvidace odpadu 

170102 Cihla O A 

170203 Plasty O B 

170302 Asfaltové směsi O A 

170405 Železo O B 

170411 Kabely O B 

170504 Zemina O A 

170604 Izolační materiály O B 

Legenda kategorie odpadů:    Likvidace odpadu: 

O  ostatní odpady   A  bude uloženo na povolenou skládku 

B  Sběrné suroviny 

Tabulka 2 - Zatřídění odpadu dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. 

Katalog odpadů 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Ornice: 

 Celková skrývka         681 m3  

 Odvoz a uložení na řízenou skládku      431 m3 

 Uložení na skládce ZS a zpětné použití v rámci terénních úprav pozemku  250 m3 

 

Výkopek: 

 Celkem         510 m3 

 Odvoz a uložení na řízenou skládku      130 m3 

 Uložení na skládce ZS a zpětné použití při zásypech a obsypech  380 m3 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Celá stavba je navržena v tradiční stavební technologii, při použití běžných mechanizačních 

prostředků. V průběhu výstavby budou učiněna opatření k zamezení prašnosti, okolí stavby 

nebude zatíženo nadměrným prášením. V průběhu realizace stavby budou při aplikaci 
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produktů s obsahem těkavých látek na volných prostranstvích použity všechny dostupné 

možnosti k omezení emisí - obtěžování obyvatel zápachem bude eliminováno. Při stavebních 

pracích nedojde ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami. 

Rizika možného ohrožení životního prostředí včetně preventivních opatření řeší  

ČSN 14001:2005 - Systémy environmentálního managementu.  

Zhotovitel bude dodržovat podmínky k ochraně ŽP při výstavbě zejména dle těchto právních 

předpisů: 

 Zákon č. 356/2002 Sb. o obecních emisních limitech 

 Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 

 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

 Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech 

 Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 

 Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 

 NV č. 61/2003 sb. o přípustném znečištění povrchových a odpadních vod 

 Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ostatní 

předpisy, které s BOZP souvisí.  

V průběhu výstavby se zhotovitel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými 

v technologickém postupu, návodem výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti 

bezpečnosti práce. 

Všichni zaměstnanci musí být na danou činnost z hlediska BOZP řádně proškoleni, pro 

provádění odborných prací musí mít doklad o odborné způsobilosti. 

Rizika možného ohrožení zdraví včetně preventivních opatření a kvalifikace pracovníků z 

hlediska BOZP a PO řeší ČSN OHSAS 18001:2008 - Systémy managementu bezpečnosti. 

Seznam konkrétních rizik pro prováděné práce zpracuje zhotovitel stavby a odsouhlasí je s 

koordinátorem BOZP. Všechny osoby, které se budou pohybovat po stavbě v době realizace 

budou prokazatelně s těmito riziky seznámeni před prováděním všech prací. 

Při provádění stavebních prací a v rámci celé realizace stavby zajistí zhotovitel plnou 

součinnost s koordinátorem BOZP, bude dbát jeho pokynů, doporučení a bude vytvářet 

podmínky pro zajištění BOZP při výstavbě zejména dle těchto právních předpisů: 

 Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
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 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP 

 NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP 

 Vyhlášky č. 361/2007 Sb., 38/2003 Sb., 502/2000 Sb., 495/2001 Sb., 494/2001 Sb., 

548/1991 Sb., 433/1991 Sb., 192/2005 Sb. o ochraně zdraví, bezpečnosti práce a 

technických zařízeních při stavebních pracích 

 NV č. 362/2005 Sb. o provádění prací ve výšce a nad volnou hloubkou 

 Zákon č. 163/2002 Sb. o tech. požadavcích na vybrané stavební výrobky 

 Zákon č. 24/2003 Sb., 170/1997 Sb. a NV č. 378/2001 sb. o technických požadavcích 

na strojní zařízení 

 Vyhláška č. 132/1998 Sb. a NV č. 101/2005 sb. o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí 

 Zákon č. 17/2003 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska emisí, hluku 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba není navržena jako bezbariérová. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Není předmětem. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Není předmětem. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 zahájení stavby        09/2014 

 ukončení stavby         08/2016 

 kolaudace a uvedení stavby do užívání     10/2016 
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D. Dokumentace objektu [15] 

 

D.1. Dokumentace stavebního objektu 

 

D.1.1. Architektonicko –stavební řešení 

a) Technická zpráva 

 

Identifikační údaje 

Údaje o stavbě 

a) název stavby  Výstavba bytového domu č.p. 626, Štemplovec - Holasovice  

b) místo stavby  Parcela p.č. 627, k.ú. Štemplovec 

c) předmět projektové dokumentace  Projekt pro stavební povolení 

 

Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení, místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

Petr Novák, Štemplovec 10, 747 74 Holasovice 

 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČO, místo podnikání 

Jméno:  Alena Chmelová, 

Adresa: Šikmá 89/1, Ostrava, 

IČO:  78854722, 

Kontakt: tel. 602578947, email: chmelova@projekt.cz 

 

Účel objektu 

Stavba je navržena jako bytový dům pro trvalé bydlení. 

V domě se v 1-3.NP nachází po dvou bytových jednotkách v jednom podlaží. Celkem je 1 

bytová jednotka 2+1, tři bytové jednotky 3+1 a dvě bytové jednotky 4+1. V 1.NP je umístěna 

technická místnost, kde je plynový kotel pro vytápění objektu a ohřev vody. Vstup do domu je 

přes vstupní schodiště na severní straně objektu.  
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Architektonické a stavebně technické řešení 

Základové konstrukce objektu jsou tvořeny klasickými základovými pásy. Je navržena 

vodorovná protiradonová a hydroizolační ochrana a svislá hydroizolační ochrana spodní 

stavby asfaltovými pásy, polystyrenem Styrodur, nopovou folií a drenáží kolem celého 

objektu v úrovni základové spáry. 

Stavba je provedena v klasické zděné technologii POROTHERM s obvodovými i vnitřními 

nosnými stěnami ze zdících prvků POROTHERM. Nenosné příčky jsou provedeny také 

v systému POROTHERM. 

Stropní konstrukce objektu v jednotlivých podlažích a podesty schodiště jsou tvořeny 

keramickými stropy POROTHERM tl. 250 mm. Stropy jsou v prostorech bytů izolovány 

kročejovou izolací. Schodišťová deska a stupně schodiště jsou monolitické betonové. 

Podlaha v  1.NP je z betonové monolitické podkladní desky, tepelně izolována polystyrenem. 

Podlahy v  prostoru vstupu 1.NP a prostoru schodiště jsou z keramické protiskluzové dlažby. 

Podlahy v prostorách bytů 1.NP-3.NP jsou laminátové dřevěné, jen v koupelnách a WC jsou 

keramické dlažby.  

Střecha objektu je plochá, jednoplášťová se spádem 2 stupně, tepelně izolovaná polystyrenem 

s hydroizolační folií. Na střeše jsou umístěny dvě střešní vpusti. Atika střechy je tepelně 

izolována, opláštěna SBS deskou. 

Odvodnění střechy svislými svody obezděnými keramickými tvárnicemi je řešeno vnitřkem 

objektu. Jsou umístěny v chodbách jednotlivých bytů. 

Komín je tříplášťový systémový výrobek, na který je napojen kouřovod plynového kotle 

v technické místnosti 1.NP.  

Střecha je přístupná ze 3. NP zatepleným střešním výlezem v prostoru schodiště. 

Klempířské prvky střechy a vnější parapety oken budou z poplastovaného pozinkovaného 

plechu. 

Výplně okenních otvorů budou osazeny plastovými okny zasklenými izolačním dvojsklem. 

Vstupní dveře budou plastové prosklené izolačním dvojsklem. Vnitřní dveře dvoukřídlové ve 

vstupním prostoru 1.NP budou plastové zasklené jednoduchým sklem. Interiérové dveře 

budou provedeny jako fóliované z CPL fólie do dřevěných obložkových zárubní, v prostoru 

schodiště do ocelové zárubně s požadovanou požární odolností. 

Zámečnické konstrukce jako vnější zábradlí schodiště, stříška nad vstupem a ochranné 

zábradlí balkonových dveří bude z nerezu, zábradlí vnitřního schodiště ocelové s povrchovou 

úpravou komaxit. Krytina stříšky nad vstupem je polykarbonát. 
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Vnitřní omítky stěn a stropů budou štukové. V koupelnách a WC je navržen keramický 

obklad. 

Vnější omítka stěn a ostění je silikonová probarvená tl. 2 mm, soklová část  a boční zídky 

schodiště je mozaiková omítka tl. odolná proti odstřikující vodě. 

Vstupní schodiště je obloženo keramickou mrazuvzdornou dlažbou vč. keramického soklu. 

Kolem domu je proveden okapový chodník z betonových dlaždic. 

Obvodové konstrukce budou opraveny s konečnou povrchovou úpravou silikonovou 

probarvenou omítkou, zrno tl. 2 mm, sokl domu marmolitová omítka tl. 2 mm. 

Dále budou provedeny také terénní úpravy bezprostředního okolí objektu se zatravněním. 

Na vstupní schodiště navazuje chodník a na pozemku investora je navrženo parkoviště pro 

obyvatele domu. Tato část je předmětem jiné projektové dokumentace. 

 

Základní údaje stavby 

 plocha pozemku p.č. 627 1977,60 m2 

 zastavěná  plocha objektu 265,80 m2 

 obestavěný prostor objektu 2578,30 m3 

 tvar střechy plochá 

 počet podlaží 1.NP, 2.NP, 3.NP 

 bytové jednotky   2+1 – 1 krát 

 3+1 – 3 krát 

 4+1 – 2 krát 

 

Při výstavbě bude provedeno napojení na inženýrské sítě: 

 elektro  stávající přípojka NN 

 plyn stávající plynovodní přípojka 

 vodovod stávající vodovodní přípojka 

 kanalizace  stávající přípojka splaškové kanalizace  

 kanalizace  stávající přípojka dešťové kanalizace  

Objekt je napojen na stávající místní komunikaci Stará cesta. 

 

 

 



Bakalářská práce	 2014

 

38 
 

Technické a konstrukční řešení objektu 

 

Bourací práce 

Není předmětem. 

 

Příprava území 

V prostoru výkopů bude před jejich zahájením provedena skrývka ornice v tl. 300 mm. Bude 

uložena na pozemku investora a následně použita k terénním úpravám pozemku. 

 

Zemní práce 

Zemina vytěžená výkopech rýh pro základové pásy bude částečně uložena na pozemku 

investora a využita při obsypech a zásypech objektu a terénních úpravách okolí stavby a 

částečně odvezena na skládku zeminy. Základové pásy budou provedeny do rostlého terénu a 

do nezámrzné hloubky. Hladina spodní vody je pod úrovní základové spáry a neovlivní 

způsob založení stavby.  

 

Základy 

Základové konstrukce jsou navrženy jako základové pásy z monolitického betonu C20/25. 

Podkladní betonová deska tl. 150mm bude provedena z betonu C 16/20, vyztuženého 2x 

ocelovou sítí KARI 8/150/150 mm. Před betonáží podkladních betonů budou položeny 

rozvody ležaté kanalizace. Pod podkladní betony bude proveden zhutněný štěrkový podsyp do 

rostlého terénu, frakce 0-32, minimálně v tl. 200 mm.  

 

Svislé konstrukce 

Stavba je provedena ve zděné technologii POROTHERM. Obvodové nosné stěny jsou 

vyzděny z POROTHERM T Profi tl. 425 mm a 365 mm Vnitřní nosné stěny oddělující 

jednotlivé bytové jednotky od společných prostor jsou vyzděny z POROTHERM AKU 365 

mm, bytové nosné příčky z POROTHERM tl. 300 mm, nenosné příčky ze zdiva 

 POROTHERM tl. 115 mm. 

Překlady nad otvory ve vnitřním i obvodovém zdivu budou POROTHERM překlady 7 a 

ploché POROTHERM překlady 14,5.  
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Vodorovné konstrukce 

Stropy jednotlivých podlaží jsou provedeny systémem nosníků POT a keramických vložek 

MIAKO s osovou vzdáleností nosníků 625 mm a 500 mm v celkové tloušťce 250 mm včetně 

dobetonávky betonem B 25/30 v tl. 60 mm s vyztužením KARI sítí 8/150/150 mm. Ve 

stropech jsou vynechány prostupy na komín, prostor střešních svodů, instalační šachty.  

U prostupů instalačních šachet je použita výměna z ocelového L profilu 50/30/5 mm. 

Železobetonový monolitický věnec výšky 250 mm je po obvodu s věncovkou VT 8/23,8 

POROTHERM s tepelnou izolací polystyrenem EPS tl. 120 mm. Výkresy výztuže pozedního 

věnce a monolitických částí stropů – viz statická část. 

 

Schodiště 

Vertikální komunikace je řešena přímočarým dvouramenným schodištěm. Podesty jsou 

provedeny systémem keramických vložek MIAKO a nosníků POT v celkové tloušťce 250 

mm včetně dobetonávky betonem C 25/30 v tl. 60 mm s vyztužením KARI sítí 8/150/150 

mm. Nosné schodišťové desky i stupně budou monolitické železobetonové, obojí C 25/30, 

obloženy s použitím keramického obkladu na stupnice i podstupnice schodiště ze slinuté 

keramické dlažby tl. 8 mm vč. keramického soklíku. Zábradlí schodiště – viz zámečnické 

konstrukce. 

 

Krov 

Neřeší se. 

 

Střecha 

Jednoplášťová střecha je přístupná z 3. NP zatepleným střešním výlezem velikosti 700/1400 

mm v prostoru výstupní podesty. 

Atika střechy je tepelně izolována polystyrenem EPS, opláštěna OSB deskou. Klempířské 

prvky střechy - oplechování atiky, komínu a střešního výlezu z poplastovaného 

pozinkovaného plechu.  

Odvodnění je řešeno 2%-ním sklonem střechy do dvou vytápěných vpustí napojených na 

vnitřní svodné potrubí. 

Na nosné stropní konstrukci je proveden nátěr penetrační emulzí DEKPRIMER, na něm je 

vrstva SBS asfaltového pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm s funkcí pojistné 

hydroizolace a parotěsné vrstvy. Tepelná izolace střechy vč. spádových klínů je z polystyrenu 
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EPS 100 S tl. min. 160 mm. Povlaková hydroizolace z PVC-P folie tl. 1,8 mm určená 

k mechanickému kotvení s podkladní separační vrstvou z textilie filtek. Počet a rozmístění 

kotev  - viz statická část dokumentace.  

 

Komín 

Komín je tříplášťový systémový výrobek firmy Schiedel, na který je napojen kouřovod 

plynového kotle umístěného v technické místnosti v 1.NP – viz část Vytápění. 

 

Podhledy  

Neřeší se. 

 

Podlahy 

Na schodišti a v chodbách společných prostor bude položena slinutá keramická dlažba tl. 8 

mm, rozměru 300x300mm včetně keramických soklíků. 

Podlahy jednotlivých bytů jsou z laminátové podlahy tl. 15 mm, vč. obvodových dřevěných 

lišt. Ve WC a koupelnách keramická dlažba. Na venkovním schodišti je použita keramická 

dlažba nemrznoucí protiskluzná, včetně keramického soklíku.  

Skladby podlah – viz výkres 6. Řez A-A.  

Odstín a typ dlažeb a laminátových podlah upřesní projektant během realizace. 

 

Izolace proti vodě 

Vodorovná izolace proti zemní vlhkosti a současně jako ochrana proti radonu bude tvořena 

z bitumenových pásů GLASBIT G200S40, přetažená přes hranu základových pásů a natavená 

svisle na základové pásy do úrovně základové spáry. Jako ochrana bitumenové izolace bude 

použity nopová fólie s výškou nopů 8 mm, zakončená nad terénem systémovou ukončovací 

lištou. Na úrovni základové spáry je provedeno po obvodu objektu odvodnění srážkových vod 

drenážní PVC trubkou průměr 100 mm, uloženou v loži ze štěrkodrtě fr. 22-63 mm a 

obalenou v geotextilii, gramáže 500 g/m2. Napojeno do dešťové kanalizace. 

U izolace podlah i stěn hygienických zařízení – WC a koupelny bude použita hydroizolační 

stěrka.  

 

Tepelná a kročejová izolace 

Podlahy v 1. NP - tepelná izolace polystyren EPS 100 Z tl. 100 mm. 
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Podlahy v 2-3. NP - .kročejová izolace ISOVER EPS Rigifloor 4000 tl. 40 mm, vč. 

obvodových pásků. 

Střecha – tepelná izolace a spádové klíny polystyren EPS 100 S tl. min. 80 + 160 mm. Spád 

střechy 2%. 

 

Omítky 

Vnitřní omítky stěn a stropů budou vápenocementové dvouvrstvé štukové. Vnější omítka stěn 

a ostění je silikonová probarvená, zrno tl. 2 mm, soklová část a boční zídky schodiště je 

mozaiková omítka tl. 2 mm odolná proti odstřikující vodě. 

 

Obklady 

V koupelnách a WC je navržen keramický obklad do výšky 2000 mm, vč. rohových a 

obvodových lišt, odstín a typ obkladů upřesní projektant během realizace. 

 

Výplně otvorů 

Výplně okenních otvorů budou osazeny plastovými okny zasklenými izolačním dvojsklem., 

Uw=1,1 W/m2K. Vnitřní parapetní desky z DTD laminované s nosem, ve všech bytových 

oknech budou vnitřní žaluzie. Vstupní dveře budou hliníkové prosklené izolačním dvojsklem, 

Uw=1,1 W/m2K, vč samozavírače, madla, s elektrickým zámkem. Vnitřní dveře dvoukřídlové 

ve vstupním prostoru 1.NP budou hliníkové zasklené jednoduchým sklem. Interiérové dveře 

budou provedeny jako fóliované z CPL fólie do obložkových zárubní, v prostoru schodiště do 

ocelové zárubně s požadovanou požární odolností. Podrobná specifikace výplní otvorů viz 

výpis výplní otvorů. 

 

Zámečnické konstrukce 

Zámečnické konstrukce jako vnější zábradlí schodiště, stříška nad vstupem a ochranné 

zábradlí balkonových dveří bude z nerezu, zábradlí vnitřního schodiště ocelové s povrchovou 

úpravou vypalovaný komaxit. Krytina stříšky nad vstupem je polykarbonát. 

Před vstupem do domu bude osazena čistící rohož v rámu o velikosti 1000x600 mm. 

Podrobná specifikace viz výpis zámečnických prvků. 
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Klempířské konstrukce 

Klempířské prvky střechy, oplechování atiky a vnější parapety oken budou z poplastovaného 

pozinkovaného plechu. Podrobná specifikace viz výpis klempířských prvků. 

 

Malby 

Malby stěn a stropů dvojnásobný otěruvzdorný nátěr PRIMALEX tónovaný vč. penetrace 

podkladu. 

 

Zpevněné plochy a terénní úpravy 

Kolem domu je proveden okapový chodník z betonových dlaždic se spádem 2% od objektu. 

Dále budou provedeny také terénní úpravy bezprostředního okolí objektu se zatravněním. 

Na vstupní schodiště navazuje chodník z šedé betonové zámkové dlažby tl. 60 mm a 

betonových záhonových obrubníků. Na pozemku investora je navrženo parkoviště pro 

obyvatele domu z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm a silničních betonových obrubníků. 

 

Další požadavky 

Při stavebních pracích budou dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy, nařízení a 

technologické předpisy. Změny použitých materiálů a technologií budou konzultovány 

s projektantem a odsouhlaseny po dohodě s investorem. 

 

Projektová dokumentace je zpracovaná dle: 

 zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon,  

 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 

 vyhlášky č. 268/2006 Sb o technických požadavcích na stavby 
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Technická zpráva zařízení staveniště pro hrubou 

stavbu [15] 

 

1. Identifikační údaje 

Údaje o stavbě 

a) název stavby  Výstavba bytového domu č.p. 626, Štemplovec - Holasovice  

b) místo stavby  Parcela p.č. 627, k.ú. Štemplovec 

c) předmět projektové dokumentace  Projekt pro stavební povolení 

 

Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení, místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

Petr Novák, Štemplovec 10, 747 74 Holasovice 

 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČO, místo podnikání 

Jméno:  Alena Chmelová, 

Adresa: Šikmá 89/1, Ostrava, 

IČO:  78854722, 

Kontakt: tel. 602578947, email: chmelova@projekt.cz 

 

2. Geologické podmínky staveniště a spodní voda 

Na staveništi byl proveden hydrogeologický průzkum. Horní vrstvy pozemku tvoří ornice  

tl. 0,3 m a podornice tl. 0,5 m. Pod ornicí je vrstva propustných písků a štěrků s mocností  

cca 2,3 – 3,1 m. Pod těmito vrstvami jsou nepropustné jíly. Hladina podzemní vody je  

1,3-1,7 m pod úrovní základové spáry. 

 

3. Staveniště 

Staveniště je umístěno na parcele p. č. 627, k.ú. Štemplovec. K výstavbě nejsou potřebné další 

zábory pozemků jiných vlastníků. Předmětem výstavby je stavba bytového domu na pozemku 

investora, který byl doposud nevyužíván. Stavba je navržena jako bytový dům pro trvalé 

bydlení. V domě se v 1-3.NP nachází po dvou bytových jednotkách v jednom podlaží.  

V 1. NP je navíc technická místnost. Objekt bude napojen na stávající obecní trasy 
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inženýrských sítí (místní vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, NN, plynovod), 

které jsou napojeny na rozvody probíhající souběžně s okolní místní komunikací. Staveniště 

bude oploceno a zabezpečeno proti vniknutí jiných osob. 

 

4. Doprava 

Staveniště je dopravně dostupné ze stávající veřejné komunikace - ul. Stará cesta. 

Vnitrostavenišťní doprava bude realizována na uzavřené pozemku a nebude mít vliv na 

veřejnou dopravu.  

Parkování pro automobily zhotovitele , TDI, AD a DOSS je možné na komunikaci Stará cesta 

v blízkosti staveniště, která je málo frekventovaná. Parkování pojízdné techniky a automobilů 

zásobujících stavbu materiálem nutným k výstavbě je zajištěno v rámci zařízení staveniště, 

kde je vyčleněna plocha pro otáčení aut. 

 

5. Zásobování materiály 

Stavba bude průběžně zásobována stavebními materiály sypkými, keramickými materiály 

zabalenými v obalech výrobce a na paletách, betonářskou výztuží a betonovou směsí.  

Na staveništi jsou vyhrazeny plochy pro skladování ornice, výkopku, stavebních materiálů. 

Na staveništi budou umístěny 2 sila na suché směsi. 

 

6. Vliv stavby na životní prostředí 

Staveniště se nachází v zastavěném území. Všechny práce budou probíhat v souladu 

s příslušnými předpisy tak aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí 

exhalacemi, hlukem a prašností.  

Nákladní doprava, manipulace s materiálem budou tomuto přizpůsobeny, zvýšená pozornost 

bude věnovaná čištění veřejné komunikace v místě příjezdu na staveniště. Doprava v průběhu 

stavebních prací bude realizována nákladními automobily v řádu několika jednotek denně. 

Podstatný vliv externí dopravy na celkovou hlukovou imisní situaci v okolí stavby se 

nepředpokládá. 

Je požadováno ekologické provádění stavebních prací, zejména používat mechanismy ve 

výborném technickém stavu, přičemž musí být dodržována preventivní opatřeni k zabránění 

případným úkapům či unikům ropných látek. V případě úkapů provozních kapalin z 

mechanismů je nutno přistoupit k jejich okamžitému zneškodnění. Vozidla a stavební stroje 

budou opatřeny přídavnými plechovými vanami pro zachycení případných ropných úniků. Při 
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realizaci stavby se nepředpokládá znečištění podzemních ani povrchových vod ropnými či 

jinými nebezpečnými látkami. Případná havárie na strojním zařízení dodavatelů stavby bude 

ihned eliminována a kontaminovaná zemina úniky ropných látek bude odvezena na 

dekontaminaci.  

Budou určena místa pro soustředění odpadu roztříděného dle druhu materiálu (využitelné -

nevyužitelné, nebezpečné, určené k likvidaci, určené k odvozu na skladku, apod.). 

Zhotovitel je povinen provádět opatření vedoucí k omezení hlučnosti a prašnosti. Stavební 

práce budou probíhat jen v pracovní dny od 6:00 do 16:00 hod, v sobotu od 6:00 do 14:00 

hod, tak jak je požadováno ve stavebním povolení. 

 

7. Sociální zařízení staveniště 

Pevné objekty ZS nebudou zřizovány. Na staveništi budou osazeny 3 ks obytných kontejnerů 

pro vedení stavby, sociální zařízení a šatny pro pracovníky. Kontejnery budou připojeny 

staveništními přípojkami na vodu, splaškovou kanalizaci a elektrickou energii. Přípojky 

budou vedeny v zemi a opatřeny chráničkami. 

 

Předpokládaný počet pracovníků: 

 vedení stavby a technici  4 

 dělnické profese   20 

Dimenzování sociálního zařízení: 

 Šatny: 1,25 m2 /1 pracovníka  1,25x20  = 25m2 

 Umývárny a sprchy: 1 umyvadlo /15 osob    = 2 umyvadla 

    1 sprcha/20 osob    = 2 sprchy 

 WC:  1 sedadlo/10 pracovníků + 1 mušle    

  2 sedadla/do 50 pracovníků + 2 mušle   = 2x sedalo 
         + 2x mušle 

Vybavení šaten: 

 20 ks šatních vysokých kovových skříněk, rozměr 400/550/2000 mm, 

uzamykatelných,  

 4 x lavice dl. 2 m,  

 zrcadlo 1 ks 
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8. Napojení staveniště na sítě 

a) Voda  

Pro přívod vody bude zrealizována v předstihu projektovaná vodovodní přípojka pro bytový 

dům, na trase bude osazena šachta s odbočkou pro staveništní vodu včetně vodoměru. 

 

b) Kanalizace 

Pro odvod splaškové kanalizace bude v předstihu zrealizována projektovaná kanalizační 

přípojka pro bytový dům, na trase bude osazena šachta s odbočkou pro staveništní splaškovou 

kanalizaci. 

 

c) Elektrická energie 

Pro přívod elektrické energie bude zrealizována v předstihu projektovaná elektropřípojka 

přípojka pro bytový dům, na trase bude osazen staveništní rozvaděč pro rozvody elektro na 

staveništi  včetně elektroměru.  

 

9. Zásobování staveniště elektrickou energií 

a) Provozní elektromotory, svářecí agregáty, topidla 

Stroje a nářadí Příkon

Stavební výtah PEGA  1532 TD, nosnost 500 kg 4,1 kW

Čerpadlo na vodu nízkotlaké na dopravní výšku 25 m, výtlačné, potrubí průměr 

60 mm - 21 m3/h 5,0 kW

Čerpadlo na betonovou směs, přípojka průměr 150 mm, vydatnost 16 m3/h 18,5 kW

Čerpadlo na maltu - 6 m3/h 7,5 kW

Omítací stroj OB 4 (mimo kompresor) 3,0 kW

Kompresor na stlačený vzduch, jednostupňový stabilní o výkonu 5-5,9 m3/min 32,0 kW

Svářečka na střídavý proud do 50A 15,0 kW

Kontinuální míchačka maltové směsi KM 10, výkon 10 m3/h 5,5 kW

Ruční nářadí - vrtačky, brusky atd. 5,0 kW

celkem 95,6 kW
 Tabulka 3 - Provozní elektromotory, svářecí agregáty, topidla 
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b) Osvětlení - vnější (venkovní staveniště, cesty) 

Druh prací

Celkové 
střední 

osvětlení v 
luxech

Měrný výkon 

na 1m
2

ve 
Watech Množství

Zemní práce mechanizované 5 0,8 370 0,296 kW

Betonářské práce při ručním betonování 3 0,5 20 0,01 kW

Betonářské práce mechanizované 5 0,8 1160 0,928 kW

Zednické práce 5 0,8 5200 4,16 kW

Montáž, nýtování, sváření železných 
konstrukcí 15 2,4 850 2,04 kW

Osvětlení hlavních cest pro vozy a pěší 0,5 5 kW/1 km 0,12 0,0006 kW

Bezpečnostní osvětlení 0,1 2 kW/1 km 0,12 0,0006 kW

celkem 7,4352 kW

Celkem měrný 
výkon

 Tabulka 4 - Osvětlení - vnější (venkovní staveniště, cesty) 

 

c) Vnitřní (provozní místnosti, sklady, správní a sociální objekty ) 

objekty

Celkové 
střední 

osvětlení 
v luxech

Měrný 
výkon na 

1m2 

podlahy 
ve 

Watech

Množství 

m2

Kancelářské místnosti - stavbyvedoucí, mistr 75 20 15 0,3 kW

Umývárny, šatny, WC, koupelny 30 10 30 0,3 kW

Uzavřené sklady 5 3 15 0,045 kW
celkem 0,645 kW

Měrný výkon 
celkem

 Tabulka 5 - Vnitřní (provozní místnosti, sklady, správní a sociální objekty ) 

 

d) Stanovení maximálního zdánlivého příkonu 

Při výpočtu spotřeby elektrické energie zjišťujeme spotřeby elektrických spotřebičů 

(elektromotory), venkovní a vnitřní osvětlení. 

Na staveništi rozvádíme proud o nízkém napětí 380/220 V. Potřebný výkon je stanoven pro 

období maximální rozestavěnosti. Příkon se uvádí v kilowattech (kW), výkon transformátorů 

v kilovaltapérech (kVA).  

 

e) Celkový elektrický výkon pro výstavbu: 

S = K/cos  (1  * P1 + 2* P2 +  3 * P3)      (1) 
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Kde: S maximální současný zdánlivý příkon kVA 

 K koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 

 1 průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 

 2 průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 

 3 průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 

 cos  průměrný účinek spotřebičů (0,5 – 0,8) 

 P1 součet štítkových výkonů elektromotorů kVA 

 P2 součet výkonů venkovního osvětlení kVA 

 P3 součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel kVA 

 

Proměnná K cos µ β1 P1 β2 P2 β3 P3 S
Hodnota 1,1 cos 0,7 0,7 95,6 1 7,4352 0,8 0,645 1,803

Tabulka 6 - Celkový elektrický výkon pro výstavbu 

 

f) Vnitrostaveništní rozvody NN 

Rozvody elektro budou vedeny v zemi, opatřeny chráničkami a výstražnými foliemi. 

 

g) Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektů 

Vnitřní spotřebiče budou připojeny přes rozvodné skříně staveništních kontejnerů 

s odpovídajícím jištěním a zemněním 

 

h) Osvětlení na staveništi 

Osvětlení staveniště bude řešeno svítidly rozmístěnými na dočasných sloupech. Rozvody 

NNřešeny podzemním vedením uloženým v chráničkách. 
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10. Zásobování staveniště vodou 

Názvy potřeb Mj
Střední 

norma[ l ] Počet Mj
Celkem 

spotřeba[ l ]

Provozní potřeby

Polévání čerstvého betonu m3 400 23,5 9400

Příprava malty kombinované m3 220 11 2420

Zdivo na tenkovrstvou maltu m3 280 22 6160

Omítkářské práce strojní m2 30 65 1950

celkem 19930

Sociální potřeby

Sprchy 1 osoba 30 25 750

WC 1 osoba 30 25 750

celkem 1500
 Tabulka 7 - Zásobování staveniště vodou 

 

Vteřinová spotřeba vody pro jednotlivé druhy spotřeby: 

Qn = (Pn * Kn / t * 3600)          (2) 

Kde: Qn  vteřinová spotřeba vody 

 Pn  spotřeba vody v l na směnu 

 Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

 vlastní stavební práce Kn = 1,5, hygiena na staveništi Kn = 2,7 

 t doba, po kterou je voda odebírána hod 

 

Proměnná Pn Kn t Qn
Provozní potřeby 19930 1,5
Sociální potřeby 1500 2,7

Hodnota 12 0,79
 

Tabulka 8 - Vteřinová spotřeba vody pro jednotlivé druhy spotřeby 

 

Dle vypočítané spotřeby vody 0,8 l/s bude na staveništi provedena vodovodní přípojka průměr 

32 mm. 

 

11. Skladování na staveništi 

Pro skladování materiálů jsou vymezeny dočasně zpevněné plochy: 

 Skládka ornice, stávající terén      250 m3 

 Skládka výkopku, stávající terén      380 m3 
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 Zdící materiály, zpevněná plocha štěrkodrť     122 m2 

 Ostatní materiály, zpevněná plocha štěrkodrť      48 m2 

 Sklad nářadí a drobné mechanizace, uzamyk. staven. kontejner      15 m2 

 Ostatní materiály budou naváženy průběžně a spotřebovány bez skládkování. 

 

12. Požadavky na zvedací mechanismy 

Horizontální doprava materiálů je řešena staveništním výtahem PEGA a mobilním jeřáby s 

nosností  10 - 120 t s maximálním vyložením 28 m. 

 

13. Ostatní zařízení staveniště 

Staveniště bude oploceno po celém obvodu mobilním drátěným oplocením s výškou 1,8 m – 

celková plocha oplocení 335 m2, vjezd bude řešen uzamykatelnou dvoukřídlovou bránou. 

Staveniště bude nepřetržitě střeženo strážní službou. 

 

14. Komunikace a zpevněné plochy 

Součástí staveniště jsou dočasné komunikace a zpevněné plochy s podkladem ze štěrkodrti. 

Šířky komunikací jsou 6 a 3,5 m.  

 

15. Nakládání s odpady 

Odpady vznikající při výstavbě budou shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů. Při 

nakládání s odpady je nutné postupovat tak, aby nedošlo ke znečištění podzemních a 

povrchových vod, ke kontaminaci zeminy , nebo poškození dalších složek životního prostředí. 

Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo musí mýt 

ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu. Pokud dojde v průběhu 

přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit.  

Původce odpadů je povinen: 

 Platit poplatky za ukládání odpadů na skládky, 

 Doložit ke kolaudaci doklady o předání stavebních odpadů oprávněné osobě 

provozující zařízení k využívání nebo odstraňování stavebních odpadů. 

Zhotovitel bude dodržovat podmínky k ochraně ŽP při výstavbě zejména dle těchto právních 

předpisů: 

 Zákon č. 356/2002 Sb. o obecních emisních limitech 

 Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 
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 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

 Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech 

 Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 

 Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 

 NV č. 61/2003 sb. o přípustném znečištění povrchových a odpadních vod 

 Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách 

 

16. Bezpečnost práce 

Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ostatní 

předpisy, které s BOZP souvisí.  

V průběhu výstavby se zhotovitel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými 

v technologickém postupu, návodem výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti 

bezpečnosti práce. 

Všichni zaměstnanci musí být na danou činnost z hlediska BOZP řádně proškoleni, pro 

provádění odborných prací musí mít doklad o odborné způsobilosti. 

Rizika možného ohrožení zdraví včetně preventivních opatření a kvalifikace pracovníků z 

hlediska BOZP a PO řeší ČSN OHSAS 18001:2008 - Systémy managementu bezpečnosti. 

Seznam konkrétních rizik pro prováděné práce zpracuje zhotovitel stavby a odsouhlasí je s 

koordinátorem BOZP. Všechny osoby, které se budou pohybovat po stavbě v době realizace 

budou prokazatelně s těmito riziky seznámeni před prováděním všech prací. 

Při provádění stavebních prací a v rámci celé realizace stavby zajistí zhotovitel plnou 

součinnost s koordinátorem BOZP, bude dbát jeho pokynů, doporučení a bude vytvářet 

podmínky pro zajištění BOZP při výstavbě zejména dle těchto právních předpisů: 

 Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP 

 NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP 

 Vyhlášky č. 361/2007 Sb., 38/2003 Sb., 502/2000 Sb., 495/2001 Sb., 494/2001 Sb., 

548/1991 Sb., 433/1991 Sb., 192/2005 Sb. o ochraně zdraví, bezpečnosti práce a 

technických zařízeních při stavebních pracích 

 NV č. 362/2005 Sb. o provádění prací ve výšce a nad volnou hloubkou 

 Zákon č. 163/2002 Sb. o tech. požadavcích na vybrané stavební výrobky 

 Zákon č. 24/2003 Sb., 170/1997 Sb. a NV č. 378/2001 sb. o technických požadavcích 

na strojní zařízení 
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 Vyhláška č. 132/1998 Sb. a NV č. 101/2005 sb. o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí 

 Zákon č. 17/2003 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska emisí, hluku 
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4. TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

Všeobecné informace 

Název stavby:  Výstavba bytového domu č.p. 626 Štemplovec - Holasovice 

Místo stavby:  Ulice Stará cesta, Parcela p.č. 627, k.ú. Štemplovec 

Stavebník:  Petr Novák, Štemplovec 10, 747 74 Holasovice 

Projektant:  Alena Chmelová, Šikmá 89/1, Ostrava, IČO: 78854722 

Stupeň PD:  Dokumentace pro stavební povolení 

 

Charakteristika stavby 

Jedná se o stavbu bytového domu na pozemku investora. Bytový dům se třemi nadzemními 

podlažími, určený k trvalému bydlení. V domě bude umístěna 1 bytová jednotka 2+1, tři 

bytové jednotky 3+1 a dvě bytové jednotky 4+1, včetně společných prostor se schodištěm, a 

technické místnosti  

 

Velikost objektu je 12,2 x 9,6 m, výška 9,8 m. Zastavěná plocha objektu 265,8 m2 a 

obestavěný prostor objektu činí 2578,3 m3. Fasáda je hladká, jednoduchého tvaru, okna 

typizovaných rozměrů, třípodlažní objekt nepodsklepený, střecha plochá. Obdélníkový 

symetrický půdorys domu je vyzděn systémem Porotherm vč. stropů. Součástí objektu je 

přístupová komunikace, parkoviště pro obyvatele domu o kapacitě 10 parkovacích míst a 

zahradní altán. 

 

Objekt bude napojen na stávající přípojky inženýrských sítí (místní vodovod, splašková 

kanalizace, dešťová kanalizace, NN, plynovod), které jsou napojeny na rozvody probíhající 

souběžně s  místní komunikací. Příjezd je z místní komunikace na ulici Stará cesta. 

Pozemek bude sloužit obyvatelům domu jako odpočinkový prostor, stávající vzrostlé stromy 

zůstanou zachovány, další budou dosazeny v rámci rekonstrukce zahrady, kdy bude zahrada 

koncipována jako částečně zatravněná a částečně okrasná. 
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4.1. Technologický předpis hrubé stavby systémem 

POROTHERM pro 1. NP bytového domu.  

 

4.1.1. Základní popis konstrukce a materiál 

Hrubá stavba jednoho podlaží bytového domu je provedena systémem POROTHERM v 

tomto členění: 

Obvodové nosné zdivo: 

 cihla plněná minerální vatou POROTHERM T Profi tl. 425 mm, na maltu pro tenké 

spáry. 

 cihla plněná minerální vatou POROTHERM T Profi tl.365 mm, na maltu pro tenké 

spáry  - první vrstva cihelných bloků. 

Vnitřní nosné zdivo: 

 stěny oddělující jednotlivé bytové jednotky od společných prostor z POROTHERM 

AKU 365 mm, na klasickou maltu, 

 bytové nosné příčky z POROTHERM 30 Profi tl. 300 mm, na maltu pro tenké spáry. 

Nenosné příčky:  

 zdivo  POROTHERM 11,5 Profi tl. 115 mm, na maltu pro tenké spáry. 

Překlady: 

 POROTHERM překlady 7, 

 ploché POROTHERM překlady 14,5, 

Strop: 

 nosníky POROTHERM POT a vložky MIAKO s osovou vzdáleností nosníků 625 mm 

a 500 mm + dobetonávka betonem C 25/30 s KARI sítí 150/150/8 mm, věncovky VT 

8/23,8 + tepelná izolace polystyrenem EPS. 

 

4.1.2. Technologické etapy provádění hrubé stavby 

Z hlediska časové posloupnosti jsou členěny takto: 

A. Vyzdění obvodového a vnitřního nosného zdiva 

B. Provedení konstrukce stropu 

C. Vyzdění vnitřních nenosných příček 
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A. Vyzdění obvodového a vnitřního nosného zdiva 

A.1. Základní charakteristika 

Zdění je proces, při kterém se z kusového staviva spojovaného maltou nebo zdící pěnou 

vytváří konstrukce nosných nebo nenosných stěn a zdí podle pravidel vazby.[4] 

 

A.2. Požadavky na zdivo 

Umístění, tvar a rozměry nosných zdí a vnitřních příček bude provedeno v souladu s PD. 

Zdivo a jeho jednotlivé komponenty jako cihelné bloky, malty a pěny pro zdění musí splňovat 

tyto základní požadavky a funkce: 

 bezpečnost, 

 trvanlivost a rozměrovou stálost, 

 únosnost, 

 požární odolnost, 

 tepelnou ochranu, 

 akumulační schopnost, 

 ochranu proti hluku, 

 zdravotní nezávadnost, 

 schopnost propouštět vzdušnou vlhkost.[9] 

 

A.3. Kvalifikace a počet pracovníků 

Pracovní četa v počtu 3 – 6 pracovníků, pod vedením kvalifikovaného a řádně zaučeného 

vedoucího pracovní čety. Všichni musí být proškoleni výrobcem systému POROTHERM pro 

montáž jeho výrobků. O tomto proškolení musí všichni doložit certifikát výrobce. 

 

A.4. Mechanizmy, nářadí, pomocné prostředky 

Manipulace bude prováděna pomocí mobilní autojeřábu a ručně. 

Pomocné prostředky - pomocné lešení. 

Nářadí – nivelační přístroj, zednická lžíce, fanka, pilník, palice, kladivo, vodní váha, lať dl. 

min. 2 m, metr, míchadlo na maltu, kbelík, kotoučová stolní pila, ruční pila. upínadla na 

osazení cihel, stěnové kotvy, pistole na montážní pěnu, čistič pěny. 

Speciální nářadí podle doporučení výrobce zdícího systému - maltovací vozík, vyrovnávací 

soupravu. 
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A.5. Požadavky na podklad a materiál 

Před zahájením zdících prací bude zkontrolováno vedoucím montážní čety, že je připravena 

podkladní konstrukce pro zdění - podkladní betonová deska a materiál pro zdění. Kontroluje 

se: 

 provedení dle projektové dokumentace 

 vyzrálost povrchu - dosažení požadované pevnosti v tlaku 

 tvar, rozměry 

 rovinnost povrchu dle ČSN EN 13670  

povrch bez styku s bedněním délky povolená tolerance
rovinnost celková l=2,0 m 9 mm
rovinnost místní l=0,2 m 4 mm  

Tabulka 9 – Rovinnost povrchu dle ČSN EN 13670 [8] 

 

 typ a množství materiálu dle požadavku PD, 

 originál obaly a výrobky v nich nesmí být otlučeny, rozbity ani jinak poškozeny, 

 cihly a suché maltové směsi musí být suché. 

 

A.6. Doprava a skladování  

Materiál pro zdění bude dovezen na staveniště nákladním automobilem.  Při přepravě se musí 

náklad zajistit proti posunutí, nesmí dojít k porušení, otlučení, rozbití, ani jinému 

znehodnocení výrobků. V případě deště musí být chráněn nepromokavou plachtou. 

Cihelné bloky budou uskladněny na paletách výrobce v originál obalech na zpevněné, 

odvodněné ploše určené pro skládku materiálů, chráněné plachtou před nepřízní počasí.  

Překlady se skladují na paletách nebo v paketách,  zabalené výrobcem. Překlady ani palety 

nebo pakety se mezi sebou neprokládají. Maximální výška skladovaných překladů je 3 m. 

 a v krytém přístřešku.  

Pytlový materiál - suché směsi malt pro zdění budou uloženy v suchém krytém přístřešku. 

Manipulace bude prováděna mobilním autojeřábem a ručně. 

 

A.7. Pracovní prostor 

Na organizaci pracoviště je závislá produktivita práce a kvalita provádění zděných konstrukcí. 

Pracoviště musí být uspořádáno tak, aby splňovalo požadavky na BOZP a na efektivitu, 

kvalitu a návaznost při provádění jednotlivých technologických operací.  
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Obrázek č. 1 - Schéma uspořádání pracoviště 

 

A.8. Založení první vrstvy 

První vrstva bude provedena z cihel plněných minerální vatou POROTHERM T Profi tl.365 

mm, na maltu pro tenké spáry. 

Pomocí nivelačního přístroje se určí nejvyšší rohový bod podkladního betonu. Vyzdívat se 

začíná od tohoto budu. Na místo zdiva se položí hydroizolační těžký asfaltový pás, který musí 

přečnívat na obě strany o min. 15 cm než je tloušťka zdiva. Na pás se nanese vrstva zakládací 

malty POROTHERM Profi a to v minimální tloušťce 10 mm. Délka pásu je od rohu do 

protilehlého rohu. Nanesená malta se rovná do roviny min. dvoumetrovou latí. Pás zakládací 

malty musí být ideálně vodorovný, proto se doporučuje při jeho provádění použít vyrovnávací 
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soupravu - pomůcku výrobce systému POROTHERM podrobný popis práce s vyrovnávací 

soupravou - viz technické podklady výrobce. 

Do pásu malty se klade první vrstva cihel a to tak, že se osadí do protilehlých rohů rohové 

cihly. Mezi ně se natáhne z vnější strany šňůra a řada cihel se postupně doplní do 

požadovaného počtu. Cihly se vyrovnávají podle šňůry a vodorovně mírným vtlačováním do 

malty. Pokud je malta příliš zatvrdlá, je možno na její povrch nanést vrstvu malty pro tenké 

spáry. Výškové rozdíly mezi jednotlivými cihlami nesmí přesahovat 1 mm, aby se případně 

dali vyrovnat maltou pro tenké spáry. 

Přesah cihelných bloků přes hranu základu může být max. 1/6 tloušťky zdiva. [9] 

 

A.9. Další vrstvy zdění a technologické operace pro jednotlivé druhy zdiva 

 A.9.1. Zdivo vnější plněné minerální vatou POROTHERM T Profi tl. 425 mm, na 

maltu pro tenké spáry 

Další vrstvy se spojují maltou pro tenké spáry, suchá směs malty se smíchá s vodou a promísí 

podle pokynů výrobce uvedených na obalu. Maltou se naplní maltovací vozík, v rohu se 

nasadí na řadu cihel a rovnoměrnou rychlostí se přetáhne přes celou řadu, takže vytvoří 

souvislou rovnoměrnou vrstvu malty o tl. 1 mm po celé ploše, připravenou pro kladení další 

řady cihel. Kladení cihel začíná osazením rohových kusů a natažením zednické šňůry mezi ně. 

Cihly se k sobě kladou na sraz pomocí upínadel.  

Napojení v rozích je řešeno pomocí polovičních formátů cihel a to takto: 

 1. vrstva - ukončení rohu pomocí poloviční cihly, 
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 2. vrstva - opět ukončení rohu pomocí poloviční cihly, ale s pootočením o 90° 

 

Obrázek č. 2 – Napojení cihelných bloků v rozích [9] 

V případě delších přestávek v práci se maltovací vozík namočí do vody, aby v něm malta 

nezaschla. Po přestávce se voda z vozíku jen vytřese. Po ukončení práce s maltovacím 

vozíkem se tento musí řádně očistit proudem vody. 

Napojení příček 

V místě napojení vnitřních příček se vkládají do spáry stěnové kotvy. Aby nedošlo ke zvětšení 

ložné spáry, doporučuje se v místě uložení kotvy zbrousit cihlu keramickým pilníkem cca o 1 

mm, případně upravit plochu poklepem zednickým kladívkem. 

Do nanesené malty se vtlačí na připraveném místě stěnové kotvy. Po osazení další řady cihel 

se kotvy ohnou směrem dolů nebo nahoru, aby netrčely ze zdi a nedošlo k úrazu. 

Ostění oken 

Pro ostění oken se použijí poloviční cihly se střídavým ukládáním polovičních cihel - viz 

obrázek: 
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Obrázek č. 3 – Použití polovičních cihel v ostění oken [9] 

 

Řezání cihel 

V případě doplnění zdiva atypickým formátem lze cihly lze řezat namokro nebo nasucho. Řez 

by měl být rovný, bez oštípaných hran a rohů. Doporučuje se použít stolní nebo ruční pilu.  

Při mokrém řezání nesmí proud vody směřovat přímo na minerální izolaci, aby nedošlo k 

jejímu nežádoucímu zmáčení. Při osazení do stěny se pera sousední cihly vmáčknou do 

výplně izolace. Řezané cihly se nesmí vkládat do zdiva řezem vně, ale vždy jen dovnitř stěny. 

V případě větší mezery styčné spáry než 5 mm se mezery uzavřou celoplošně lehkou zdící 

maltou (např. POROTHERM TH). [9] 

  

A.9.2. Zdivo vnitřní nosné z POROTHERM AKU 365 mm, na klasickou maltu 

Při vyzdívání akustických příček bude použito těžké cementové malty s objemovou hmotností 

min. 1750 kg/m3.  

Malta ložných spár se nanáší na řadu zdiva v tl. 12 mm v celé tloušťce zdiva. Nesmí přetékat 

přes hrany zdiva, přebytečná malta se odstraní. Osadí se rohové cihelné bloky, mezi ně se 

natáhne šňůra, a postupným osazením cihel na pero a drážku se doplní řada. 

Všechny ložné, případně styčné spáry a maltové kapsy musí být vyplněny maltou, aby přes ně  

nedocházelo k nežádoucímu šíření zvuku a tím ke snížení akustických vlastností, 

požadovaných v projektové dokumentaci. 

Strop se ukládá přímo na stěnu bez akustické vložky.[9] 

Napojení na obvodové zdivo 

Připojení stěn z POROTHERM AKU k obvodovým stěnám bude provedeno pomocí dvou 

stěnových nerezových kotev v každé druhé ložné spáře, svislá připojovací spára bude zcela 

promaltována - viz obrázek: 
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Obrázek č. 4 - Připojení vnitřních stěn z POROTHERM AKU k obvodovým stěnám [9] 

 

A.9.3. Zdivo vnitřní nosné z POROTHERM tl. 300 mm, na maltu pro tenké spáry 

Zdění vnitřních nosných příček bude prováděno na maltu pro tenké spáry, suchá směs malty 

se smíchá s vodou a promísí podle pokynů výrobce uvedených na obalu. Maltou se naplní 

maltovací vozík, v rohu se nasadí na řadu cihel a rovnoměrnou rychlostí se přetáhne přes 

celou řadu, takže vytvoří souvislou rovnoměrnou vrstvu malty o tl. 1 mm po celé ploše, 

připravenou pro kladení další řady cihel. Kladení cihel začíná osazením rohových kusů a 

natažením zednické šňůry mezi ně. Cihly se k sobě kladou na sraz na pero a drážku pomocí 

upínadel. Zasouvají se svisle dolů, v žádném případě se nesmí posouvat vodorovně, aby 

nedošlo k setření nanesené malty. 

Napojení vnitřních stěn 

Připojení stěn z POROTHERM 30 Profi k obvodovým stěnám bude provedeno pomocí dvou 

stěnových nerezových kotev v každé druhé ložné spáře, do svislé připojovací spáry se nanese 

malta pro tenké spáry. Délková variabilita je řešena pomocí polovičních formátů cihel, 

případně lze cihly řezat kotoučovou nebo ruční pilou na požadovanou délku.  

 

A.10. Otvory pro okna a dveře 

Umístění a velikost otvorů musí být dodržena podle projektové dokumentace. 

Ostění okenních a dveřních otvorů ve vnějších stěnách prováděné ve zdivu POROTHERM T 

Profi je řešeno pomocí polovičních cihel. Uložení cihel se střídá v řadách nad sebou  - viz bod 

A.9.1- Ostění oken. Další úprava ostění není nutná. Okna a vstupní dveře budou plastová a do 
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ostění budou kotvena dle TP výrobce oken přes systémové kotvy na hmoždinku a vrut. 

Montážní spára mezi výplní otvoru a zdivem bude utěsněna montážní pěnou. 

Při vyzdívání vnitřních stěn a příček budou do dveřních otvorů osazeny dveřní ocelové 

zárubně - velikost a typ uveden v projektové dokumentaci a výkazech výměr. Zárubně se při 

osazování vyrovnají klíny a zafixují latěmi. V příčkách se upevní montážní pěnou.  

Zárubně musí být osazeny v předepsané výšce, musí být svislé, rovinné a nesmějí být 

zkřížené v žádném směru. [4]  

Nad zárubní se osadí překlady. 

 

A.11. Překlady 

Pro přenesení zatížení od konstrukce nad otvory jsou do vnějších a vnitřních nosných stěn 

použity POROTHERM překlady 7. 

Jsou osazeny do vnějších stěn a vnitřních nosných stěn. Počet překladů v jedné sestavě je 

závislý na tloušťce zdiva. U obvodových stěn je při montáži vložena mezi překlady tepelná 

izolace polystyren XPS tl. 140 mm. Vkládá se směrem do exteriéru za jeden kus překladu. 

Směrem do interiéru jsou 3 ks překladů. Přesný počtu překladů jednotlivých stavebních 

otvorů viz Výpis překladů v projektové dokumentaci. 

Překlady se osazují na výšku, rovnou stranou dolů a zaoblenou nahoru. Přesahy překladů přes 

zdivo, tzn. minimální délky uložení jsou tyto: 

 do délky překladů 1750 mm  125 mm 

 délky 2000 a 2250 mm  200 mm 

 více jak 2000 mm včetně  250 mm.[9] 

Při montáži překladů se ideálně sváže rádlovacím drátem celá sestava překladů na zemi, a za 

drát se zvedne jeřábem nad stavební otvor a osadí do předem připraveného maltového lože tl. 

10 mm. Překlady se vyklínují do roviny. Tato metoda je rychlá a přesná, ale překlady lze 

osazovat i jednotlivě. 

 

A.12 Drážkování, vrtání, připevňování hmoždinek 

 Drážky a výklenky nesmí snižovat stabilitu stěny a nesmí procházet překlady nebo 

jinými částmi konstrukce zabudovanými do stěny. 

 Vodorovné a šikmé drážky by se neměly používat. Není-li možné se jim vyhnout, 

měly by být vzdáleny od horního nebo dolního líce stropu nejvíce o 1/8 výšky podlaží 
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 hodnoty pro drážky a výklenky jsou uvedeny v tabulkách č. 10 a 11  

 

Tabulka č. 10 - Rozměry svislých drážek a výklenků ve zdivu přípustné bez posouzení 

 dle ČSN EN 1996-2 [9] 

 

 

Tabulka č. 11 - Rozměry vodorovných a šikmých drážek a výklenků ve zdivu přípustné bez 

posouzení dle ČSN EN 1996-2 [9] 

 

Zdivo vnější plněné minerální vatou POROTHERM T Profi tl. 425 mm, na maltu 

pro tenké spáry 

Jestliže se drážky a výklenky nevytvářejí při zdění, ale dodatečně, musí se provést speciálními 

drážkovacími frézami na zdivo. Je zakázáno provádět drážky sekáním, mohlo by dojít k 

vylomení vnitřních žeber. 

Vodorovné a šikmé drážky jsou přípustné, pokud při jejich drážkování nedojde k proříznutí i 

prvního vnitřního žebra uvnitř cihel a pokud se s nimi uvažuje při posouzení stěny. 

Svislé drážky je možno provádět do šířky 35 mm. Vzdálenost svislých drážek od otvorů musí 

být min. 15 cm, v počtu max. jedné takové drážky na 1 metr délky stěny. V pilířích a krátkých 

stěnách o délce menší než 1 m nejsou svislé drážky přípustné.[11] 
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Vrtat otvory je možno pouze bez příklepu, aby nedošlo k vylámání otvoru, ve kterém pak 

nebude držet hmoždinka. Vrtání provádět vodorovně, ostrým nabroušeným vrtákem, průměr 

vrtaného otvoru by měl být o 1 mm menší než je průměr hmoždinky. Čím více vnitřních žeber 

cihly se provrtá, tím lépe se v cihle rozdělí tlakové a tahové síly. 

Při nižším zatížení je možno použít nylonové rozpínací hmoždinky, při vyšším zatížení, např. 

markýzami, zábradlím, přístřešky je lépe provést do zdiva kotvení chemickou maltou. 

 

A.13. Ochrana zdiva před povětrnostními vlivy 

Všechny stavební materiály se musí chránit před zpracováním proti dešti, sněhu, námraze 

přikrytím folií. Totéž platí při ukončení práce nebo delších přestávkách - všechny parapety a 

koruny zdí se musí zakrýt folií a zajistit před účinky větru zatížením např. prkny apod. 

 

A.14. Zdění za normálních podmínek 

 používat materiály předepsané PD 

 dodržovat technologické postupy 

 zdící prvky vlhčit, je-li nebezpečí, že by nadměrně odebírali vodu maltě (nestanoví-li 

výrobce jinak) 

 po delší přestávce, nebo za horkého suchého počasí navlhčit zaschlé ložné plochy 

 zdivo na MC a MVC chránit za suchého a horkého počasí před vysoušením zakrytím a 

vlhčením 

 

A.15. Zdění za nízkých teplot  

 zdící prvky chránit před povětrnostními vlivy 

 povrch podkladu musí mít min. teplotu 10 °C 

 je třeba zdít bez přerušení, maltu rozlívat v malých záběrech 

 při přerušení a ukončení prací chránit zdivo proti mrazu (pokud krychelná pevnost 

malty = min. 50%). Je nutno zhotovit min. 3 zkušební krychle o straně 100 mm, 

uložené na místě zdění 

 dojde -li k porušení zdiva vlivem počasí, může se ve zdění pokračovat až po 

odstranění narušeného zdiva.[10] 
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A.16. Kontrola provádění 

Vstupní kontrola pracoviště a materiálů 

V rámci vstupní kontroly musí být předáno a převzato pracoviště určené pro zdění. Kontrolu a 

převzetí provádí vedoucí zdící čety a stavbyvedoucí. O výsledcích bude proveden zápis do 

SD. kontroluje se: 

 provedení podkladní konstrukce pro zdění dle PD - rozměry, tvar, velikost 

 připravenost pracoviště pro zdící práce 

 rovinnost, čistota pracovního prostoru 

 vytýčení pracovního, materiálového a dopravního prostoru 

 skládka zdícího a ostatního materiálu 

 přístup k energiím - voda, elektřina, osvětlení pracoviště 

 příprava lešení, příp. pomocného lešení 

 kontrola materiálů dle PD - typ zdících prvků, kvalita a počet, rozměry 

Při dodávce bude materiál zkontrolován stavbyvedoucím nebo osobou jím pověřenou a bude 

převzat oproti dodacímu listu, kde bude deklarována specifikace objednaného materiálu. 

Mezioperační kontrola 

Při zdění se provádí průběžná kontrola dle Kontrolního a zkušebního plánu , jejíž požadavky 

jsou shodné s výstupní kontrolou. Dodržují se technologické postupy, kontrolu provádí 

vedoucí pracovní čety. 

 

Výstupní kontrola 

Při výstupní kontrole se dílo kontroluje a předává mezi stavbyvedoucím a TDI, o výsledku 

bude proveden zápis do SD. Předmětem kontroly je: 

 tvarové a rozměrové řešení dle PD, umístění a rozměry otvorů, 

 použité materiály dle PD 

 kvalita materiálů - bez trhlin, poškození, nebo znehodnocení 

 osazení zárubní, zabudovaných prvků 

 dodržení vazby zdiva, rozměrů, polohy, šířky a vyplnění spár, kotvení zdiva a příček 

 hloubka a umístění drážek a výklenků 

 rovinnost a svislost konstrukce dle ČSN EN 1996-2, vč. povolených odchylek  
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Tabulka č. 12 - Rovinnost a svislost konstrukce dle ČSN EN 1996-2,  

vč. povolených odchylek [14] 

 

A.17. Opatření k nápravě 

Při nedodržení předepsaných odchylek uvedených v bodech A.16. bude neprodleně montážní 

četou provedena náprava, aby mohly být plynule prováděny navazující práce. Kontrolu prací 

provádí vedoucí čety. Po opakované přejímce zděných konstrukcí bude stavbyvedoucím a 

TDI proveden zápis do SD o převzetí konstrukcí.  

 

B. Provedení konstrukce stropu 

B.1. Základní charakteristika 

Nosná vodorovná konstrukce rozdělující budovu na jednotlivé podlaží. Staticky spojitý 

nosník, středního rozpětí, s max. světlým rozpětím 4 000 m. 

Konstrukce stropu je kombinovaná z keramických nosníků a vložek, zmonolitněná 

dobetonávkou. 

 

B.2. Požadavky na stropní konstrukci 

Strop musí bezpečně přenášet stálé a nahodilé zatížení, splňovat požadavky tepelně technické, 

akustické a protipožární. 
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Únosnost stropu - maximální hodnota nahodilého charakteristického spojitého rovnoměrného 

zatížení qk při výšce stropu 250 mm a použité třídě betonu C 25/30 pro osovou vzdálenost 

nosníků [12] : 

 625 mm qk = 7,81 kN/m2 

 500 mm qk = 10,51 kN/m2  

 

B.3. Kvalifikace a počet pracovníků 

Pracovní četa v počtu 3 – 8 pracovníků, pod vedením kvalifikovaného a řádně zaučeného 

vedoucího pracovní čety. Všichni musí být proškoleni výrobcem systému POROTHERM pro 

montáž jeho výrobků. O tomto proškolení musí všichni doložit certifikát výrobce. 

 

B.4. Mechanizmy, nářadí, pomocné prostředky 

Manipulace bude prováděna pomocí mobilní autojeřábu a ručně. 

Pomocné prostředky - podpěrná konstrukce, pomocné lešení. 

Nářadí –palice, kladivo, vodní váha, lať dl. min. 2 m, metr, kotoučová stolní pila 

 

B.5. Požadavky na podklad a materiál 

Před zahájením montáže nosníků a vložek bude zkontrolováno vedoucím montážní čety, že je 

připravena podkladní konstrukce - nosné vnitřní a obvodové zdivo a materiál pro montáž 

keramických prvků. Kontroluje se: 

 provedení dle projektové dokumentace 

 požadavky na konstrukci dle výstupní kontroly - viz bod A.16  

 typ a množství materiálu dle požadavku PD, 

 originál obaly a výrobky v nich nesmí být otlučeny, rozbity ani jinak poškozeny, 

 keramické prvky a suché maltové směsi musí být suché. 

 

B.6. Doprava a skladování  

Materiál pro zdění bude dovezen na staveniště nákladním automobilem. Při přepravě se musí 

náklad zajistit proti posunutí, nesmí dojít k porušení, otlučení, rozbití, ani jinému 

znehodnocení výrobků. V případě deště musí být chráněn nepromokavou plachtou. 
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Výrobky budou uskladněny na paletách výrobce v originál obalech na zpevněné, odvodněné 

ploše určené pro skládku materiálů, chráněné plachtou před nepřízní počasí.  

Při přepravě nosníků POT musí tyto ležet celou svou délkou na ložné ploše, výšku slohy 

skladovaných nosníků volí odběratel v souladu s platnými předpisy BOZP. Při manipulaci a 

skladování se musí stropní nosníky prokládat dřevěnými latěmi o rozměru min. 20 x 40 mm 

ve vzdálenosti max. 500 mm od konců nosníků. Proklady jednotlivých vrstev musí být svisle 

nad sebou  a v místě svaru příčné výztuže s horní výztuží. [12] 

Stropní vložky MIAKO budou uskladněny v max. počtu 2 ks palet na sobě. 

Pytlový materiál - suché směsi malt pro zdění budou uloženy v suchém krytém přístřešku. 

Manipulace bude prováděna mobilním autojeřábem a ručně. 

 

B.7. Pracovní prostor 

Pracovní prostor je plocha vymezená pro montáž stropní konstrukce a nejbližší okolí s 

ohledem na manipulaci s materiálem. 

Pracoviště musí být uspořádáno tak, aby splňovalo požadavky na BOZP a na efektivitu, 

kvalitu a návaznost při provádění jednotlivých technologických operací.  

 

B.8. Montáž stropu 

Montáž bude provedena z nosníků POROTHERM POT s osovou vzdáleností 625 mm a 500 

mm a vložek MIAKO + dobetonávka betonem C 25/30 s vloženou KARI sítí 150/150/8 mm. 

Věncovky VT 8/23,8 + tepelná izolace polystyrenem EPS. 

Jako akustické opatření proti šíření hluku v budovách ve svislém směru se položí na nosné 

zdivo těžký asfaltový pás - nepokládá se na překlady v místě otvorů. [12] 

Stropní nosníky se ukládají na nosné zdivo do cementové malty tl. 10 mm. Přeložení nosníků 

přes hranu zdiva musí být na obou koncích min. 125 mm. Nosníky je nutné při ukládání 

podepřít podpěrnou konstrukcí, tak aby sloupky podpor byly symetricky umístěny a 

vzdálenost mezi podporami a podporou byla max. 1,8 m.  

Požadavky únosnosti na podpěrnou konstrukci jsou specifikovány ve statickém posudku.  

Podpěrná konstrukce musí být stabilní, únosná. Spoje, ztužení a zavětrování bude provedeno 

takovým způsobem, aby po celou dobu výstavby až do fáze demontáže vzdorovala všem 

účinkům statického a dynamického zatížení, které mohou nastat.  

Stropní vložky MIAKO se kladou na sucho na podepřené stropní nosníky střídavě v pořadí, 

jak je uvedeno na schématu: 
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Obrázek č. 6 – Schéma kladení stropu POROTHERM a betonáže stropu 
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Obrázek č. 5 – Legenda ke schématu kladení stropu POROTHERM  

a betonáže stropu 

 

Před betonáží stropu se musí v místě prostupů osadit bednění. 

Při manipulaci s materiálem při montáži je nutné na osazené stropní vložky pokládat prkna 

nebo desky z důvodu roznesení zatížení na okolní nosníky a vložky. Celkové plošné montážní 

zatížení stropu osobami a materiálem nesmí překročit 1,5 kN/m2. 

Věncovky v jedné vrstvě se nadezdí MC maltou na vnější část obvodového zdiva - k vnějšímu 

líci. Ve vodorovném směru se k sobě věncovky kladou na sraz na pero a drážku, bez 

promaltování svislé styčné spáry. Na vnitřní stranu věncovky se osadí pomocí malty pás 

tepelné izolace z EPS polystyrenu v min. tl. 70 mm. Izolant nesmí být v přímém kontaktu s 

asfaltovým pásem.  

 

B.9.Vyztužování 

Požadavky na provedení vyztužení dobetonávky stropní desky vč. provedení ztužujícího 

věnce jsou zpracovány ve Statickém posudku, kde je uvedena podrobná specifikace všech 

prvků a tato musí být dodržena. 

Stropní deska je vyztužena KARI sítí 150/150/8 mm. Věnec je vyroben z betonářské prutové 

výztuže č. R10505.  

Proces výroby výztuže, dopravy, skladování, montáže výztuže na stavbě, kontroly jakosti, 

přejímky výztuže je podrobně popsán v části 4.2. Technologický předpis na provádění 

železobetonové monolitické konstrukce stropu pro 1. NP bytového domu - v bodě B. 

Vyztužování. 

Po uložení výztuže do bednění (konstrukce z keramických prvků POT a MIAKO) bude 

provedena přejímka výztuže a zápis do SD. 
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B.10. Betonování, ošetřování betonu 

Celá konstrukce stropu se před betonáží musí navlhčit vodou, aby nedošlo k nežádoucímu 

odsátí vody z betonu. Dutiny krajních vložek není nutné před betonáží uzavírat, záteky betonu 

jsou jen do 10 cm. 

Při betonáži stropu na požadovanou tloušťku se zároveň betonují pozední věnce. Betonáž se 

provádí v pruzích kolmo na uložení nosníků jak je uvedeno na schématu - viz bod B.8. 

Betonáž pruhu nelze přerušit, pracovní spáru lze provést pouze mezi nosníky uprostřed 

stropních vložek. Technologická spára nesmí v žádném případě procházet betonovým žebrem 

nad nosníkem. Při betonáži je nutné zabránit hromadění betonu na jednom místě. 

Po betonáži až do zatvrdnutí betonu musí být beton ošetřován kropením vodou nebo zakrytím 

folií. 

Po dosažení předepsané pevnosti stropní konstrukce je možno podpěrnou konstrukci nosníků 

odstranit. 

Podrobný popis procesu betonování, vč. dopravy, kontroly čerstvé betonové směsi, ukládání, 

hutnění, kontroly provádění a jakosti, ošetřování betonu, betonování s ohledem na klimatické 

podmínky, přejímku betonové konstrukce a požadavky na betonové monolitické konstrukce je 

popsán v části  4.2. Technologický předpis na provádění železobetonové monolitické 

konstrukce stropu pro 1. NP bytového domu - v bodě C. Betonování. 

 

B.11. Kontrola provádění 

Vstupní kontrola pracoviště a materiálů 

V rámci vstupní kontroly musí být předáno a převzato pracoviště určené pro provádění stropu. 

Kontrolu a převzetí provádí vedoucí zdící čety a stavbyvedoucí. O výsledcích bude proveden 

zápis do SD. kontroluje se: 

 provedení podkladní konstrukce nosných stěn dle PD - rozměry, tvar, velikost 

 připravenost pracoviště pro zdící práce 

 rovinnost stěn, čistota pracovního prostoru 

 vytýčení pracovního, materiálového a dopravního prostoru 

 skládka keramických prvků a ostatního materiálu 

 přístup k energiím - voda, elektřina, osvětlení pracoviště 

 příprava lešení 

 kontrola materiálů dle PD - typ keramických prvků, kvalita a počet, rozměry 
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Při dodávce bude materiál zkontrolován stavbyvedoucím nebo osobou jím pověřenou a bude 

převzat oproti dodacímu listu, kde bude deklarována specifikace objednaného materiálu. 

Mezioperační kontrola 

Při provádění kladení keramických prvků stropu se provádí průběžná kontrola dle 

Kontrolního a zkušebního plánu , jejíž požadavky jsou shodné s výstupní kontrolou. Dodržují 

se technologické postupy, kontrolu provádí vedoucí pracovní čety. 

Kontroluje se: 

 stabilita podpěrné konstrukce 

 kvalita jednotlivých prvků stropu ve smyslu mechanického poškození. Naštípnutý, 

nalomený nebo jinak mechanicky poškozený prvek se nesmí použít. 

 umístění prvků dle kladečského plánu - viz Projektová dokumentace 

 postup kladení nosníků a vložek dle schématu v bodě B.8. 

 umístění, tvar a rozměry prostupů 

 přesah nosníků na nosném zdivu min. 125 mm 

 kladení vložek na sraz 

Výstupní kontrola stropní konstrukce 

Provede se za účasti Stavbyvedoucího a TDI a zástupce AD co nejdříve, nejpozději do 3 dnů 

po odbednění. Posuzuje se dodržení rozměrů a tvaru dle PD, pokud v PD nejsou předepsány 

povolené geometrické odchylky, musí se stanovit dle ČSN EN 13670 Provádění betonových 

konstrukcí [8]. a ČSN EN 1996-2 Navrhování zděných konstrukcí [14].. 

O zjištěných skutečnostech bude proveden zápis do SD. 

 

B.12. Opatření k nápravě 

Pokud jsou zjištěny závady přesahující povolené tolerance, nebo rozměry v porovnání s 

projektovou dokumentací, nebo kontrolní zkoušky prokázaly, že v konstrukci je zabudován 

beton nevyhovují požadavkům PD, musí být stanoven způsob odstranění vad, na základě 

odborného posouzení a odsouhlasení TDI a odpovědným projektantem - statikem. Záznam o 

způsobu opravy se provede do stavebního deníku. Kontrolu odstranění vad provádí 

stavbyvedoucí s TDI, případně AD. Výsledky kontroly musí být zapsány do stavebního 

deníku. Bez písemného souhlasu TDI nesmí být pokračováno v navazujících pracích, které by 

vadu zakryly, nebo znemožnily její opravu [13]. 
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C. Vyzdění vnitřních nenosných příček 

C.1 - C.8. Základní charakteristika, požadavky na zdivo, kvalifikace a počet pracovníků, 

mechanizmy, nářadí, pomocné prostředky, požadavky na podklad a materiál, doprava a 

skladování, pracovní prostor, založení první vrstvy jsou shodné pro technologickou část A. 

Vyzdění obvodového a vnitřního nosného zdiva - viz body A.1. - A.8. 

 

C.9. Další vrstvy zdění a technologické operace pro jednotlivé druhy zdiva 

 C.9.1. Zdivo vnitřní nenosné POROTHERM 11,5 Profi tl. 115 mm, na maltu pro tenké 

spáry  

Zdění vnitřních nenosných příček bude prováděno shodně jako u zdiva z POROTHERM tl. 

300 mm, na maltu pro tenké spáry - viz bod A.9.3. 

Napojení vnitřních příček 

Připojení příček z POROTHERM 11,5 Profi k obvodovým stěnám bude provedeno pomocí 

jedné stěnové nerezové kotvy v každé druhé ložné spáře, do svislé připojovací spáry se nanese 

malta pro tenké spáry. Délková variabilita je řešena pomocí polovičních formátů cihel, 

případně lze cihly řezat kotoučovou nebo ruční pilou na požadovanou délku.  

 

C.10. Otvory pro dveře 

Umístění a velikost dveřních otvorů musí být dodržena podle projektové dokumentace. Při 

vyzdívání vnitřních příček budou do dveřních otvorů osazeny dveřní ocelové zárubně - 

velikost a typ uveden v projektové dokumentaci a výkazech výměr. Zárubně se při osazování 

vyrovnají klíny a zafixují latěmi. V příčkách se upevní montážní pěnou. Nad zárubní se osadí 

překlady. 

 

C.11. Překlady 

Pro přenesení zatížení od konstrukce nad otvory jsou do vnitřních nenosných příček použity 

Ploché POROTHERM překlady 11,5. 

Budou osazeny po 1 ks překladu nad dveřní otvory. Ukládají se do 10 mm tlustého lože z 

cementové malty, délka uložení na zdivu musí být na každém konci překladu min. 120 mm.  

Překlad se stává nosným až po spojení s nad ním vyzděnou nadezdívkou, jedná se o tzv. 

spřažený překlad. 
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Manipulace se vzhledem k štíhlosti překladů doporučuje v poloze pootočené o 90° než je 

jejich uložení. Při manipulaci může dojít k pružnému průhybu, v žádném případě ale nesmí 

být překlady nalomeny nebo jinak znehodnoceny. Takové překlady se nesmí použít. 

Po odstranění nečistot a navlhčení překladu se provede nadezdívka. Ložné i styčné 

nadezdívky spáry o min tl. 10 mm musí být zcela promaltovány maltou s min. pevností 2,5 

MPa.  

 

C.12. - C. 17. Drážkování, vrtání, připevňování hmoždinek, ochrana zdiva před 

povětrnostními vlivy, zdění za normálních podmínek, zdění za nízkých teplot, kontrola 

provádění, opatření k nápravě - jsou shodné pro technologickou část A. Vyzdění obvodového 

a vnitřního nosného zdiva - viz body A.12. - A.17. 
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4.2. Technologický předpis na provádění železobetonové 

monolitické konstrukce stropu pro 1. NP bytového domu. 

 

4.2.1. Základní popis konstrukce stropu a materiálů použitých při jeho realizaci 

Železobetonová monolitická konstrukce je betonová konstrukce vyztužená betonářskou ocelí, 

realizovaná v místě svého statického působení.  

Konstrukce stropu bytového domu pro 1. NP je dle PD navržena jako monolitická betonová 

deska tl. 150 mm, z betonu třídy C 25/30, vyztužená betonářskou ocelí R10505 v místě věnců 

a kari sítí 150/150/8 mm ve dvou vrstvách v ploše. V desce jsou navrženy vynechané 

prostupy pro systémový komín, střešní svody, a větrací šachty. V místě schodiště je betonová 

stropní deska a podesta schodiště shodného provedení. 

Pozední věnec je tepelně izolován polystyrenem EPS tl. 120 mm a obezděn věncovkou 

POROTHERM VT 8/23,8. Výška věnce je 250 mm. Detail věnce a uložení stropní desky viz 

výkres č. 7 Sestava stropních dílců 1. NP – variantní řešení stropu. 

Realizace schodiště není předmětem tohoto technologického postupu – monolitická 

konstrukce schodiště je podrobně řešena v části Statika.  

Bednění a podpěrná konstrukce bednění stropu bude provedena jako systémový celek. 

Výztuž včetně popisu a specifikace jednotlivých částí je podrobně zpracována v části Statika. 

 

4.2.2. Technologické etapy provádění stropní konstrukce 

A. Bednění 

B. Vyztužování 

C. Betonování 

D. Odbedňování 

 

A. Bednění 

A.1. Základní charakteristika 

Bednění je dočasná stavební konstrukce, která umožňuje vytvoření trvalých betonových 

konstrukcí požadovaného tvaru. 
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A.2. Požadavky na bednění 

Bednění pro vodorovnou monolitickou konstrukci – strop bude realizováno na základě 

Projektové dokumentace bednění a Technologického postupu výrobce pro daný systém. Jedná 

se o systémové bednění. Jeho jednotlivé prvky jsou v PD bednění navrženy a popsány tak, že 

bednění splňuje požadavky: 

 na celkové zatížení, jehož dílčí složky jsou zatížení stálé, zatížení od tlaku čerstvého 

betonu, zatížení staveništní a zatížení klimatické,  

 na stabilitu a únosnost podpěrné konstrukce po celou dobu realizace stropní 

konstrukce až do fáze odbednění, 

 na tvarové řešení stropní konstrukce, 

 na dostatečnou tuhost zajišťující povolené odchylky hotové monolitické konstrukce 

dle ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, 

 materiál a povrchovou úpravu bednění - voděodolný materiál před betonáží upravený 

odbedňovacím přípravkem, 

 na zamezení ztráty vody z betonové směsi. 

 

A.3. Kvalifikace a počet pracovníků 

Pracovní četa v počtu 3 – 9 pracovníků, pod vedením kvalifikovaného a řádně zaučeného 

vedoucího montážní čety. Všichni musí být proškoleni výrobcem použitého systémového 

bednění na jeho montáž. O tomto proškolení musí všichni doložit certifikát výrobce. 

 

A.4. Mechanizmy, nářadí, pomocné prostředky 

Pro manipulaci bude použit mobilní autojeřáb. Nářadí – klíče, utahováky šroubů a matic, 

palice, kladiva, vodní váhy. Speciální nářadí podle doporučení výrobce systémového bednění. 

 

A.5. Požadavky na podklad 

Před zahájením bednících prací bude zkontrolováno stavbyvedoucím, že jsou dodrženy 

povolené odchylky v provedení podkladních zděných konstrukcích obvodových a vnitřních 

nosných stěn dle ČSN EN 1996-2 Navrhování zděných konstrukcí. 

Bude vyznačena výšková poloha bednění. 
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A.6. Doprava, skladování a předmontáž 

Bednění bude dovezeno na staveniště nákladním automobilem a bude uskladněno na 

zpevněné ploše určené pro skládku materiálů. Manipulace s bednícími dílci bude prováděna 

ručně a mobilním autojeřábem. 

Pro předmontáž je vyčleněna zpevněná plocha v rámci zařízení staveniště. 

 

A.7. Montáž 

Montáž bude prováděna dle Projektové dokumentace bednění a technologického postupu 

výrobce bednění. 

Nosnou částí bednění jsou stropní podpěry, které budou osazeny s příčnými nosníky. Na ně 

budou uloženy nosníky podélné a na ně bednící vodorovné dílce.  

Konstrukce bednění musí být spojena, ztužena a zavětrována takovým způsobem, aby po 

celou dobu výstavby až do fáze odbednění vzdorovala všem účinkům statického a 

dynamického zatížení, které mohou nastat. 

Všechny části bednění musí být zajištěny proti posunutí, uvolnění, vybočení nebo zborcení. 

Na vnitřní stranu bednění se nanese odbedňovací přípravek ve stejnoměrné vrstvě. 

 

A.8. Kontrola provádění 

V rámci vstupní kontroly musí být předáno a převzato pracoviště určené pro montáž bednění, 

včetně požadovaných parametrů na podklad dle bodu A.5. 

O tomto bude proveden zápis do SD. 

Při montáži bednění se provádí průběžná kontrola, jejíž požadavky jsou shodné s výstupní 

kontrolou. 

Při výstupní kontrole se ověřuje a kontroluje: 

 tvarové a rozměrové řešení dle PD, umístění a rozměry prostupů, 

 rovinnost ploch celková a místní, 

 vodorovnost konstrukce, 

 pravoúhlost konstrukce, 

 stabilita a tuhost konstrukce vč. podpěrného systému, 

 těsnost styků dílců bednění, 

 zajištění všech částí proti samovolnému uvolnění, kvalita spojů, 

 čistota ploch bednění, 

 nanesení odbedňovacího přípravku. 
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Bednění musí být převzato stavbyvedoucím a výsledky kontroly musí být zapsány ve 

Stavebním deníku. 

 

A.9. Opatření k nápravě 

Při nedodržení předepsaných odchylek uvedených v bodech A.5. a A.8. bude neprodleně 

montážní četou provedena náprava, tak aby mohly být plynule prováděny navazující práce. 

Kontrolu prací provádí vedoucí čety. Po opakované přejímce bednění bude stavbyvedoucím a 

TDI proveden zápis do SD o převzetí bednění.  

 

B.Vyztužování  

B.1. Základní charakteristika 

Vyztužování je proces, při kterém se vkládáním ocelových výztužných vložek stává z betonu 

železobeton.[7] 

 

B.2. Výroba výztuže 

Část výztuže bude vyrobena ve výrobnách výztuže – armovnách. Bude provedeno stříhání, 

rovnání, ohýbání a spojování. Provedení výztuže musí odpovídat projektové dokumentaci 

výztuže : 

 druh použité oceli, 

 tvar a rozměry prvků, 

 ohyby, ukončení, stykování, 

 průměr, počty kusů. 

PD výztuže musí odpovídat jednotlivé dílčí části i polotovary – tzv. armokoše. Pro dopravu se 

musí prutová výztuž svázat do svazků a všechna výztuž se musí označit. 

 

B.3. Kvalifikace a počet pracovníků 

Při výrobě v armovně závisí počet pracovníků dle místních podmínek na uvážení vedoucího 

výroby. Ukládání a vyvazování výztuže do bednění v místě stavby provádí železářská četa o 

počtu 2- 5 pracovníků pod vedením kvalifikovaného vedoucího montážní čety – vyučeného 

železáře. Ostatní pracovníci mohou být zaučeni. 
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B.4. Mechanizmy, nářadí, pomocné prostředky 

Pro manipulaci bude použit mobilní autojeřáb. Nářadí a pracovní stroje a pomůcky: 

 montážní stoly, 

 ohýbačky, stříhačky 

 svářečky, svářecí transformátory 

 kleště, nůžky, brusky 

 distanční vložky z PVC, betonu nebo vláknocementu, 

 vázací drát, 

 pásmo, metr apod. 

 

B.5. Doprava na staveniště, ukládání, skladování 

Na stavbu bude výztuž dovezena nákladním automobilem. Při přepravě i skladování musí být 

uložena takovým způsobem, aby nedošlo k jejímu poškození – pokřivení, změně tvaru, 

poškození spojů. Manipulace se provádí ručně nebo mobilním autojeřábem. Skladuje se 

v suchém prostředí, v krytém uzamykatelném přístřešku. Nesmí dojít k jejímu znečištění ani 

jinému znehodnocení. Skladování výztuže: 

 prutová výztuž ve svazcích 

 vázací dráty v kotoučích 

 sítě na sebe 

 armokoše samostatně 

 

B.6. Montáž 

Část výztuže bude montována přímo do bednění, část bude vyvazována na montážní ploše 

k tomu určené. Při osazení do bednění se výztuž musí očistit od jakýchkoliv nečistot 

 - mastnota, odlupující se okuje apod., které snižují soudržnost mezi výztuží a betonem. 

Výztuž se do bednění uloží a zajistí v předepsané poloze dle PD tak aby byly dodržena 

tloušťka krycí vrstvy. Ta je zajištěna vložením výztužných vložek.  

Tloušťka krycí vrstvy se stanoví podle stupně vlivu prostředí a třídy konstrukce dle ČSN EN 

206-1[1], ČSN EN 1990 [2], ČSN EN 1992-1-1[3]. 

Krycí vrstva výztuže musí zajistit: 

 ochranu výztuže před korozí 
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 spolehlivé přenesení sil v soudržnosti mezi betonem a výztuží  

 odpovídající požární odolnost. 

Při ukládání výztuže – křížení nosné výztuže, platí zásada, že vzdálenost mezi výztuží musí 

být větší než 1,5 násobek nejhrubší frakce kameniva betonové směsi a současně nesmí být 

menší než 20 mm. Tím se zamezí vzniku prázdných dutin nevyplněných betonem. 

 

B.7. Svařování výztuže 

Svařování je dovoleno jen u ocelové výztuže podle ČSN EN 10080 a u ocelové výztuže 

klasifikované jako svařitelná. 

Dále platí: 

 svarové spoje mohou provádět pouze příslušně vyškolení svářeči, s příslušným 

oprávněním, státní zkouška 

 svařování se musí provádět v souladu s příslušnými technickými normami 

 výztužné pruty se nesmějí svařovat v ohybech nebo v blízkosti ohybů [13] 

 

B.8. Odchylky v uložení výztuže 

Pokud není v projektové dokumentaci stanoveno jinak: 

 poloha jednotlivých prutů výztuže, jakož i vzdálenost mezi jednotlivými nosnými 

prvky, mezi jednotlivými vrstvami výztuže, mezi třmínky nosníků a sloupů, mezi 

rozdělovacími pruty jednoho směru a odchylky tloušťky krycí vrstvy betonu se 

nesmějí lišit od hodnot předepsaných v projektové dokumentaci více než o ±20 % 

nejvýše však o 25 mm pokud není stanoveno jinak v projektové dokumentaci 

 odchylky poloh styků a svarů podélných prutů ve směru jejich délky nesmějí překročit 

25 mm pokud není stanoveno jinak v projektové dokumentaci 

 odchylky poloh os prutů v čelech svařovaných koster stykových na místě nesmějí 

překročit 

 ± 5 mm při průměru prutů do 40 mm, 

 ± 10 mm při průměru prutů nad 40 mm. [13] 
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B.9. Kontrola provádění 

Před zahájením ukládání výztuže do bednění se ověří připravenost – ukončení výstupní 

kontroly bednění. Přejímku bednění provede vedoucí montážní čety železářů, případně jiná 

osoba, k tomuto úkonu pověřená. 

Při vstupní kontrole materiálu se kontroluje, zda je dodávka výztuže v souladu s projektovou 

dokumentací a splňuje požadavky na: 

 druh výztuže, 

 průměry prutů, počty kusů 

 délky, tvar, ohyby, nastavování, ukončení prutů, 

 čistotu výztuže. 

Přejímka bude doložena dodacím listem výztuže, osvědčením o jakosti, prohlášením o shodě. 

Během montáže výztuže do bednění se kontroluje průběžně vše, co je součástí výstupní 

kontroly. 

Výstupní kontrola probíhá za účasti TDI, stavbyvedoucího a zástupce zodpovědného za 

provedení a uložení výztuže. Kontroluje se provedení výztuže dle projektové dokumentace: 

 druh výztuže, 

 průměry prutů, počty kusů, 

 délky, tvar, ohyby, nastavování, stykování, ukončení prutů, 

 čistotu výztuže, 

 čistotu bednění po ocelářských pracích, 

 uložení, polohu v konstrukci, 

 tvar a počty třmínků, 

 krytí výztuže, 

 počty, a vzdálenosti a polohu výztužných vložek. 

O přejímce je TDI proveden zápis do Stavebního deníku. 

 

B.10. Opatření k nápravě 

V případě zjištění neshody s Projektovou dokumentací a požadavky na povolené tolerance – 

viz bod B.8. bude o tomto Technickým dozorem investora proveden zápis do SD. Za realizaci 

nápravy je zodpovědný stavbyvedoucí, tak aby všechny neshody byly odstraněny v co 
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nejkratším termínu a výztuž splňovala požadavky předepsané v Projektové dokumentaci. 

Bude provedená opětovná kontrola výztuže a její výsledky zapsány do SD. 

 

C. Betonování 

C.1. Základní charakteristika 

Betonářské práce představují souhrn procesů, při kterých se betonová směs vyrábí, 

přepravuje, ukládá do bednění, hutní a ošetřuje až do nabytí požadované pevnosti betonu. 

Betonářské práce jsou charakteristické zpracováním objemných materiálů značné hmotnosti, 

jejichž fyzikální a chemické vlastnosti se v průběhu zpracování výrazně mění.[4] 

 

C.2. Složky betonové směsi 

 plnivo – kamenivo různých frakcí, 

 pojivo – cement, 

 voda záměsová, 

 přísady a příměsy. 

 

C.3. Doprava čerstvého betonu 

Betonová směs bude na stavbu dopravu dopravena jako transportbeton v autodomíchávačích.  

Při dopravě nesmí dojít k rozmísení, ke změně konzistence ani k jinému znehodnocení 

betonové směsi. Maximální délka přepravní doby je dle ČSN EN 206-1[1]: 

 90 minut s domícháváním, 

 45 minut bez domíchávání, 

 

C.4. Kontrola čerstvého betonu 

Složení směsi musí odpovídat požadavkům specifikovaným v projektové dokumentaci. 

S každou jednotlivou dodávkou bude výrobcem doložen dodací list, který deklaruje množství, 

složení a kvalitu betonové směsi. Přejímka čerstvého betonu, kterou provádí stavbyvedoucí, 

musí být provedena v co nejkratší době, aby nedošlo k jeho znehodnocení.  
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Vizuálně se kontroluje: 

 Identifikační údaje výrobce betonu, 

 množství dodaného betonu v m3, 

 pevnostní třídu, 

 stupeň konzistence, 

 druh a obsah cementu 

 poměr frakcí kameniva, 

 maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva, 

 množství přísad a příměsí, 

 datum a čas naplnění autodomíchávače. 

Pro ověření konzistence stavbyvedoucí zajistí provedení zkoušek: 

 zkoušku sednutím podle EN 12350-2[5], 

 zkoušku VEBE podle EN 12350-3[6]. 

Průběh, rozsah a požadavky na provedení zkoušek je definován v ČSN EN 206-1[1], EN 

12350-2[5], EN 12350-3[6]. Pokud není v projektové dokumentaci stanoveno jinak, považuje 

se za vyhovující splnění tolerancí předepsaných v normě. 

 Tabulka č.13 - Minimální četnost odběru vzorků pro posouzení shody  

dle ČSN EN 206-1 [1] 

V případě zjištění neshody mezi dodanou betonovou směsí a objednávkou musí být 

provedena opakovaná zkouška. V případě potvrzení výsledku, tzn. nedodržení kvality a 

specifikace betonové směsi nesmí být beton použit v konstrukci a dodávka musí být vrácena 

dodavateli.  

O provedených odběrech a výsledku zkoušek provede stavbyvedoucí zápis do SD. 
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C.5. Ukládání betonové směsi, hutnění 

Před betonáží musí být ukončena výstupní kontrola bednění a výstupní kontrola vyztužování, 

o které provede TDI zápis do Stavebního deníku a TDI dá písemně souhlas s prováděním 

další technologické etapy – ukládáním betonové směsi. 

Ukládání směsi proběhne v co nejkratším čase po zamíchání. Betonová směs bude uložena do 

bednění stropní desky pomocí čerpadla. Při ukládání se musí dodržet tyto zásady: 

 navlhčit nasákavé bednění, nebo nasákavé konstrukce, kam se bude bednění ukládat, 

 nesmí se ukládat z výšky větší než 1 m, 

 nesmí dojít k přetvoření bednění, nebo ke změně polohy výztuže, 

 ucelené části konstrukce by měly být betonovány vcelku bez přerušení, 

 pracovních spár a jiných přerušení betonáže by mělo být co nejméně, 

 beton ukládat v konstrukci v souvislých, vodorovných vrstvách, 

 při vytvoření pracovní spáry je možno pokračovat v betonáži až za 18 hodin, 

 hutnění provádět kolmo ponornými vibrátory ve směru betonáže, 

 vzdálenost ponorů 1,4 poloměru účinnosti vibrátorů, 

 hutnění u bednění provádět ve vzdálenosti 200 mm, 

 délka doby hutnění, dokud se na povrchu utvoří povlak cementového mléka, 

 čerstvě vybetonované konstrukce nesmí být nejméně 7 dnů vystaveny otřesům. [7] 

 

C.6. Dilatační a pracovní spáry 

Dilatační a pracovní spáry musí být provedeny a upraveny dle PD. Pokud není v PD uvedeno, 

provádí se pracovních spár co nejméně a provádí se u desek v 1/3 až 1/4 rozpětí desky. Před 

další betonáží se musí spára ošetřit: 

 nespojené částice starého betonu odstranit z betonu i výztuže 

 odstranit všechny nečistoty bránící řádnému spojení s čerstvým betonem 

 spáru omýt vodou a navlhčit, vodu v prohlubních odstranit [13] 

 

C.7. Kontrola provádění 

Před betonáží musí být zkontrolováno, zda bednění a výztuž splňuje požadavky pro betonáž  

– viz body A.8, B.9., a zda betonová směs splňuje požadavky na kvalitu a specifikaci podle 

objednávky – viz bod C.3. 
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V průběhu betonáže se kontroluje: 

 postup a rychlost ukládání 

 výška ukládání betonové směsi, 

 tloušťka vrstvy, 

 rovnoměrnost ukládání, 

 čistota pracovních spár bez zbytků betonu a nečistot, 

 rovnoměrnost hutnění v celé ploše stropní desky, 

 dodržení předepsané vzdálenosti od bednění, 

 odlučování cementového mléka na povrchu desky. 

 rovinnost povrchu. 

 

C.8. Ošetřování betonu 

Je nutno zajistit tvrdnutí betonu v přiměřené teplotě a vlhkosti, aby se zamezilo nadměrnému 

vysýchání horních částí betonu, tvorbě trhlin a tím ke ztrátě jeho pevnosti. Ošetřování betonu 

je možno zajistit kropením vodou nebo zakrytím povrchu např. geotextilií nebo fólií.  

Ošetřování kropením může probíhat nejdříve, až když beton ztvrdne tak, že nemůže dojít 

k vyplavování jemných částí. Délka ošetřování je min. 14 po betonáži, adekvátně ke 

klimatickým podmínkám. 

 

C.9. Betonáž za nízkých nebo záporných hodnot 

Pokud je průměrná denní teplota v průběhu min. 3 dnů po sobě nižší než +5°C pro betony s 

cementy portlandskými (PC) a 8°C pro betony s cementy směsnými (SPC) a zároveň nejnižší 

denní nebo noční teplota neklesne pod 0°C, pak je doporučeno při betonáži dodržovat tato 

opatření: 

 bednění a výztuž musí být očištěny od sněhu a námrazků 

 povrch podkladu pro betonáž musí mít teplotu alespoň +5°C 

 teplota betonové směsi nesmí klesnout před uložením do bednění pod +10°C 

 konstrukce se musí ihned po ukončení betonáže zakrýt a ošetřovat tak, aby teplota 

povrchu betonu neklesla pod +5°C do doby než beton dosáhne pevnosti  

alespoň 6 MPa 
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 při teplotě prostředí pod + 5°C se beton nesmí vodou kropit ani vlhčit a je třeba 

zabránit působení deště a sněhu na povrch betonu 

 

D. Odbedňování 

D.1. Základní charakteristika 

Odbedňování je demontáž dočasné stavební konstrukce dle bodu A.1. 

 

D.2. Požadavky na konstrukci stropu 

Pokud není v PD příp. ve statickém posudku stanovena hodnota odbedňovací pevnosti, může 

se bednění demontovat až po dosažení předepsané 100% pevnosti stanovené projektem.  

 

D.3. Kvalifikace a počet pracovníků 

Pracovní četa v počtu 3 – 9 pracovníků, pod vedením kvalifikovaného a řádně zaučeného 

vedoucího montážní čety. Všichni musí být proškoleni výrobcem použitého systémového 

bednění na jeho demontáž. O tomto proškolení musí všichni doložit certifikát výrobce. 

 

D.4. Mechanizmy, nářadí, pomocné prostředky 

Pro manipulaci bude použit mobilní autojeřáb. Nářadí – klíče, utahováky šroubů a matic, 

palice, kladiva. Speciální nářadí podle doporučení výrobce systémového bednění. 

 

D.5. Demontáž 

Demontáž bude prováděna dle Projektové dokumentace bednění a technologického postupu 

výrobce bednění. Provádí se postupným uvolňováním stropních podpěr, nosníků a dílců 

bednícího pláště. Všechny části se skládají a ukládají na vyhrazenou plochu mimo prostor 1. 

NP, případně na nákladní automobil. 

 

4.2.3. Výstupní kontrola a přejímka betonové konstrukce 

Provede se za účasti Stavbyvedoucího a Technického dozoru investora a zástupce Autorského 

dozoru co nejdříve, nejpozději do 3 dnů po odbednění. Tvary a rozměry hotové konstrukce 
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musí odpovídat PD, pokud v PD nejsou předepsány povolené geometrické odchylky, musí se 

stanovit dle ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí [8]. O zjištěných skutečnostech 

bude proveden zápis do SD. 

Kontroluje se: 

 dutiny a štěrková hnízda na povrchu konstrukce, 

 lokální hnízda nesmějí zasahovat více jak 5% plochy průřezu, 

 celková plocha vadných míst nesmí mít víc jak 5% z celkové plochy konstrukce, 

 nosná výztuž nesmí být obnažena, 

 povrchy určené k omítání mohou mít výčnělky max. do ½ tloušťky předepsané omítky 

a nesmí být znečištěny látkami, které by snožovali soudržnost omítky s betonem – 

např. odbedňovací přípravky, 

 pevnost betonu, pokud nevyhověly kontrolní zkoušky, nebo prokáže-li se, že beton 

v konstrukci nebyl zpracován a ošetřován podle normy a jsou pochybnosti o jakosti 

konstrukce. Kontrolu provede akreditovaná zkušebna. Při průběhu zkoušek je 

stavbyvedoucí povinen poskytnout plnou součinnost. 

 

4.2.4. Dovolené odchylky 

Mezní odchylky a tolerance jsou uvedeny v normě ČSN EN 13670 Provádění betonových 

konstrukcí. 

Dovolené odchylky pro nosníky a desky 
Povolené tolerance pro desku            
tl. 150 mm 

Vychýlení desky ve svislém směru ± ( 10 mm + délka desky/500 mm) 

Dovolené odchylky příčných průřezů   

Rozměry průřezu - tloušťka desky 150 ± 10 mm 

                              - šířka a délka desky l1 ± 10 mm,  l2 ± 10 mm 

Poloha betonářské výztuže ± 10 mm 

Pravoúhlost příčného řezu  ± 10 mm 

Kosoúhlost příčného řezu  ± 30 mm 

Dovolené odchylky pro povrchy a hrany   

Rovinnost   
a) povrch ve styku s bedněním nebo hlazený

celkově 9 mm na délku 2 m 

místně 4 mm na délku 0,2 m 
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 Povolené tolerance pro desku            
tl. 150 mm 

Přímost hran 
8 mm pro délky hran < 1 m 

9 mm pro délky hran > 1 m, ale ne více 
než 20 mm 

Tabulka č. 14 - Dovolené odchylky pro železobetonovou  

monolitickou desku dle ČSN EN 13670 [8] 

 

4.2.5. Opatření k nápravě 

V případě zjištění závad na konstrukci se musí tyto bezodkladně odstranit:  

 místa nezaplněná betonem a štěrková hnízda většího rozsahu narušující funkci 

konstrukce se vysekají na hutný beton, očistí a navlhčí vodou, vyplnění se provede 

zhutněnou betonovou směsí podobného složení a třídy jako je betonová konstrukce, 

 vzhledové kazy povrchu lze opravit speciálními maltami k tomu určenými s pevnostní 

třídou o řád vyšší, než je konstrukce, 

 Pokud jsou zjištěny závady přesahující povolené tolerance, nebo rozměry v porovnání 

s projektovou dokumentací, nebo kontrolní zkoušky prokázaly, že v konstrukci je 

zabudován beton nevyhovují požadavkům Projektové dokumentace, musí být 

stanoven způsob odstranění vad, na základě odborného posouzení a odsouhlasení TDI 

a odpovědným projektantem - statikem. Záznam o způsobu opravy se provede do 

stavebního deníku 

Kontrolu odstranění vad provádí stavbyvedoucí s TDI, případně AD. Výsledky kontroly musí 

být zapsány do stavebního deníku. Bez písemného souhlasu TDI nesmí být pokračováno v 

navazujících pracích, které by vadu zakryly, nebo znemožnily její opravu [13]. 
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4.3. BOZP, ochrana životní prostředí 

4.3.1. Obecné požadavky bezpečnosti práce na stavbě 

Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ostatní 

předpisy, které s BOZP souvisí.  

V průběhu výstavby se zhotovitel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými 

v technologickém postupu, návodem výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti 

bezpečnosti práce. 

Všichni zaměstnanci musí být na danou činnost z hlediska BOZP řádně proškoleni, pro 

provádění odborných prací musí mít doklad o odborné způsobilosti, musí používat ochranné 

oděvy a pracovní pomůcky – reflexní vesty, přilby, pevnou obuv apod. 

Rizika možného ohrožení zdraví včetně preventivních opatření a kvalifikace pracovníků z 

hlediska BOZP a PO řeší ČSN OHSAS 18001:2008 - Systémy managementu bezpečnosti. 

Seznam konkrétních rizik pro prováděné práce zpracuje zhotovitel stavby a odsouhlasí je s 

koordinátorem BOZP. Všechny osoby, které se budou pohybovat po stavbě v době realizace 

budou prokazatelně s těmito riziky seznámeni před prováděním všech prací. 

Při provádění stavebních prací a v rámci celé realizace stavby zajistí zhotovitel plnou 

součinnost s koordinátorem BOZP, bude dbát jeho pokynů, doporučení a bude vytvářet 

podmínky pro zajištění BOZP při výstavbě. 

 

4.3.2. Ochrana životního prostředí 

Při výstavbě bude docházet k negativnímu ovlivňování životního prostředí. Zhotovitel je 

povinen provádět opatření vedoucí k omezení a předcházení znečišťování životního prostředí, 

znečišťování povrchových vod a ovzduší ve smyslu zákonných ustanovení a platných 

právních předpisů. 

Rizika možného ohrožení životního prostředí včetně preventivních opatření řeší ČSN 

14001:2005 - Systémy environmentálního managementu.  

  

4.3.3. Přehled právních předpisů 

 Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP 

 NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP 
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 Vyhlášky č. 361/2007 Sb., 38/2003 Sb., 502/2000 Sb., 495/2001 Sb., 494/2001 Sb., 

548/1991 Sb., 433/1991 Sb., 192/2005 Sb. o ochraně zdraví, bezpečnosti práce a 

technických zařízeních při stavebních pracích 

 NV č. 362/2005 Sb. o provádění prací ve výšce a nad volnou hloubkou 

 Zákon č. 163/2002 Sb. o tech. požadavcích na vybrané stavební výrobky 

 Zákon č. 24/2003 Sb. , 170/1997 Sb. a NV č. 378/2001 sb. o technických požadavcích 

na strojní zařízení 

 Vyhláška č. 132/1998 Sb. a NV č. 101/2005 sb. o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí 

 Zákon č. 17/2003 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska emisí, hluku 

 Zákon č. 356/2002 Sb. o obecních emisních limitech 

 Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 

 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

 Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech 

 Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 

 Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 

 NV č. 61/2003 sb. o přípustném znečištění povrchových a odpadních vod 

 Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách 
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5. POROVNÁNÍ VARIANT, VYHODNOCENÍ 

5.1. Metodika porovnání 

Podkladem pro porovnání obou variant byl systém oceňování stavebních prací metodikou 

URS Praha v cenové úrovni roku 2014. Byl zpracován rozpočet celého předmětu bakalářské 

práce, pro detailní ekonomické a časové porovnání variant stropu POROTHERM a monolitu 

byl z rozpočtu použit oddíl č.4. Vodorovné konstrukce s položkami pro montované a 

monolitické stropy. 

Detailní ekonomické a časové porovnání variant– viz příloha č. 12. Výsledky jsou zpracovány 

zde v souhrnné tabulce: 
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Strop Kč t Kč hod Kč Kč Kč 

 POROTHERM  412 816 89  318 877 357  34 522 3 560  55 499 

ŽB monolit 341 413 111  222 224 404  36 932  3 420 68 433 
Tabulka č. 15 – Souhrn porovnání variant stropu 

 

5.2. Vyhodnocení údajů  

1/ Realizace stropu POROTHERM je dražší o 71 403,-Kč tj. 20,9%, zvýšení je způsobeno 

cenou keramických materiálů. 

 

2/ Hmotnost zabudovaných prvků je u stropu POROTHERM nižší o 22,0 t, z čehož plynou 

nižší náklady na dopravu a manipulaci. 

 

3/ Z hlediska počtu normohodin je náročnější varianta z monolitu, zejména provádění bednění 

a odbedňování, rovněž jsou zde vyšší náklady na stroje a režijní náklady. 

 

4/ Mzdové náklady jsou srovnatelné u obou variant. 
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6. ZÁVĚR 

Výsledek porovnání realizace stropu POROTHERM a stropu z monolitického betonu. 

6.1. Hlediska nákladů a doby realizace 

Stropy POROTHERM jsou nákladnější vzhledem k cenám jednotlivých komponentů. 

Délka realizace je zde ale příznivější proti monolitickým konstrukcím. 

 

6.2. Hlediska technická - výhody a nevýhody 

Strop POROTHERM mohou  provádět po zaškolení dělníci zednické profese, technologii se 

rychle naučí. Montáž stropů je relativně rychlá. 

Stropy mají nízký součinitel prostupu tepla a nevznikají zde tepelné mosty, akustická odolnost 

je příznivá. 

U POROTHERM stropu je nevýhodou výška stropní konstrukce, nutnost ukládat konstrukci 

na stěny a průvlaky a nemožnost realizace větších konzolových  nosníků. U větších rozponů 

je nutno vkládat ztužující prvky. Řešení prostupů vyžaduje vkládání dalších nosných 

konstrukcí. 

Výhodou monolitických konstrukcí  je možnost vytvořit různé půdorysné tvary, velká 

únosnost při malé výšce stropu, velké rozpony a možnost minimálního nebo bodového 

podepření. 

Nevýhodou monolitických konstrukcí je náročnost při provádění. Bednění konstrukcí musí 

provádět vyškolení specialisté, stejně náročná a zodpovědná je montáž armatur, dodržení krytí 

a stykování výztuže. Betonáž je třeba provádět dle přesných technologických postupů, beton 

řádně vibrovat a ošetřovat. U převzetí jednotlivých dokončených operací musí být 

kvalifikovaný stavební dozor, případně i statik. Tepelné a akustické parametry monolitických 

konstrukcí se musí řešit dalšími stavebními úpravami. 

Z výše uvedeného vyplívá, že rozhodnutí, kterou stropní konstrukci použít, lze učinit vždy až 

po zvážení všech skutečností včetně časových, ekonomických, výhod a nevýhod, které mohou 

pro danou konkrétní stavbu nastat a ovlivnit realizaci.  

Pro bytovou stavbu řešenou v této práci je zvolen strop POROTHERM, kriteria která 

rozhodla jsou rychlost provádění a akustické vlastnosti stropu, bez nutnosti dalších úprav. 
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