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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Obsahem této bakalářské práce je porovnat o kolik je náročnější stropní konstrukce 

s balkony na rozdíl bez balkonů nad 1. nadzemním podlažím. Výběr bude proveden na 

základě několika kritérií a to dle porovnání ekonomického, časového a veřejného názoru. Obě 

varianty jsou provedeny ze systému POROTHERM [31]. Pro vybrané řešení bude zpracován 

technologický předpis provádění stropní konstrukce. Součástí bakalářské práce jsou technické 

zprávy, tepelně technické posouzení konstrukcí budovy, položkové rozpočty, harmonogramy 

daných variant a projektová dokumentace bytového domu. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

 

The aim of this work is to compare how much more difficult is the ceiling structure 

with balconies apart without balconies. Selection will be made on the basis of several criteria, 

namely according to a comparison of economic, time and public opinion. Both variants are 

made of POROTHERM system [31]. The solution chosen will be processed technological 

regulation implementing the ceiling structure. Part of the thesis are technical reports, technical 

assessment of the thermal structure of the building, itemized budgets and schedules of the 

variant and project documentation. 
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Seznam použitých značek 

 

Veličiny: 

A  potřeba vody pro provozní účely ( l ) 

B  potřeba vody pro hygienické a sociální účely ( l ) 

C  potřeba vody pro technologické účely ( l ) 

Qn  vteřinová spotřeba vody ( l/s ) 

P1  instalovaný příkon elektromotorů ( kW ) 

P2  instalovaný příkon vnitřního osvětlení ( kW ) 

P3  instalovaný příkon vnějšího osvětlení ( kW ) 

P  maximální příkon elektrické energie ( kW ) 

UN  součinitel prostupu tepla ( W/m².K ) 

fR,si  teplotní faktor ( - ) 

Mc  kondenzace vodní páry ( kg/m².rok ) 

β1  průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 

β2  průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 

β3  průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 

β4  průměrný součinitel náročnosti vnitřního vytápění (0,8) 

DN  jmenovitý vnitřní průměr potrubí  

Nh  normo hodiny 
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Zkratky: 

 

STL  středotlaký 

HTU  hrubé terénní úpravy 

ČSN  české technické normy 

ČR  Česká republika 

Sb.  sbírky 

tl.  tloušťka 

HI  hydroizolace 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

MMR  ministerstvo pro místní rozvoj 

ZS  zařízení staveniště 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

TZB  technické zařízení budovy 

ŽB  železobeton 

PD  projektová dokumentace 

NP  nadzemní podlaží 

PP  podzemní podlaží 

ks  kus 

DPH  daň z přidané hodnoty 

HI  hydroizolace 

kk  kuchyňský kout 

PO  požární ochrana 

NN  nízké napětí 

PVC  polyvinylchlorid 

EN  evropská norma 

SO  stavební objekt 

XPS  extrudovaný polystyren  

EPS  expandovaný polystyren 

BBTM  asfaltový beton pro velmi tenké konstrukce 

B.p.v.  výškový systém balt po vyrovnání  

P+D   pero + drážka 

MC  malta cementová 
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1. ČÁST POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA [1] 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Bytový dům  

Drahany 

Katastrální území – Drahany 

Parcelní číslo pozemku – 2500/23 

Předmět projektové dokumentace – Novostavba bytového domu 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

                 Pavel Krakonoš 

                 Brno, ulice Prostějovská, čp. 8754 

                 22 124 Brno 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

                 Michal Hořava, DiS.  

                 Drahany 25 

                 785 25 Drahany 

                 e-mail: michal-horava@seznam.cz 

                 tel: 728 888 555  

 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Mapové podklady: 

katastrální mapa 1:2000, 

výškopisné a polohopisné zaměření 1:250, 

inženýrsko-geologický a radonový průzkum. 

 

Ostatní podklady: 

vlastní průzkumy, zaměření a fotodokumentace, požadavky investora, 

vyhláška č.499/2006 Sb. [1], o dokumentaci staveb 

vyhláška č. 268/2009 Sb. [2], o obecných požadavcích na výstavbu, 

vyhláška č. 398/2009 Sb. [3], o obecných požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, energetický audit 
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A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

Stavební parcela č. 2500/23 o celkové výměře 1547,398 m
2
 v katastrálním území 

Drahany. Vjezd na pozemek je z ulice Prostějovské. Jedná se o asfaltovou komunikaci (BBTM 

– tip asfaltového povrchu). Parcela je situována v rovinatém terénu bez velkých výškových 

rozdílů. Pozemek není zastavěn a nenachází se na něm vzrostlá zeleň (stromy a keře). 

Základová půda je tvořena z hlinitého písku. Na pozemku byl proveden průzkum z důvodu 

možnosti výskytu radonu, z průzkumu bylo zjištěno malé pronikání radonu. V rámci 

hydrogeologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Pozemek se nachází 

v bytové zástavbě. Inženýrské sítě jednotné kanalizace, vodovodu, plynovodu a elektřiny jsou 

vedeny v téže ulici. 

 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

Projektová dokumentace řeší projekt bytového domu. Jedná se o dům s jedním 

podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími. Budova je zastřešena plochou střechou. 

Přízemí je nad úrovní upraveného terénu.  

   

Základní předpoklad výstavby 

Dokončení projektu stavby   30. 1. 2015 

Zahájení stavby    16. 3. 2015 

Ukončení stavby    8. 1. 2016 

 

A.6  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ 

Stavba je členěna na stavební objekty: 

SO 01 - NOVOSTAVBA OBJEKTU 

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

SO 03 - KANALIZACE 

SO 04 - PŘÍPOJKA PLYNU 

SO 05 - PŘÍPOJKA VODY 

SO 06 - PŘÍPOJKA NN 

SO 07 - PARKOVACÍ STÁNÍ 

SO 08 – PŘÍPOJKA TEPLOVODU 
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B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA [1] 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

Stavební parcela č. 2500/23 o celkové výměře 1547,98 m
2
 v katastrálním území 

Drahany. Vjezd na pozemek je z jižní strany z ulice prostějovské. Jedná se o asfaltovou 

komunikaci. Parcela je situována v rovinatém terénu bez velkých výškových rozdílů. 

Pozemek není zastavěn a nenachází se na něm vzrostlá zeleň (stromy a keře). Základová půda 

je tvořena z hlinitého písku. Na pozemku byl proveden radonový průzkum, z průzkumu bylo 

zjištěno riziko s nízkým indexem pronikání radonu.  V rámci hydrogeologického průzkumu 

nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Pozemek se nachází v bytové zástavbě. Inženýrské sítě 

jednotné kanalizace, vodovodu, plynovodu, elektřiny a teplovodu jsou vedeny v téže ulici. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba bude užívána k celoročnímu bydlení osob. Jedná se o bytový dům, který je 

tvořen 6 byty o velikosti 3+kk. Bytový dům je čtyřpodlažní. 

  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

Objekt je navržen jako samostatně stojící, čtyřpodlažní, podsklepený bytový dům 

s plochou střechou. Vstup je orientován na východní straně objektu. V 1.NP, 2.NP a 3.NP       

se nachází celkem 6 bytů.  

 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Není součástí této bakalářské práce. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Do domu je bezbariérový přístup navržen pouze k hlavnímu vchodu. Pro osoby se 

sníženou pohyblivostí jsou vymezena 2 místo pro parkování. Parkoviště se nachází na 

východní straně od objektu.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost stavby pro její užívání je prokázána zkolaudováním stavby a jejím 

uvedením do provozu. 
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B.2.6 Základní technický popis staveb 

Objekt je založen na základových pasech. Konstrukční systém je navržen ze 

systémových prvků firmy POROTHERM [26]. Konstrukce střechy je řešena v podobě ploché 

jednoplášťové střechy. Podrobnější popis této problematiky je uveden v následujících částích.  

  

VÝKOPY:  

Před zahájením výkopových prací se musí vytýčit lavičky přibližně 2,5 od objektu.  

Následně bude sejmuta ornice mocnosti 300 mm, která bude deponována na oddělené skládce 

tak, že ji bude možno využít v následných rekultivacích. Výkopy základní figury a rýh jsou 

provedeny strojně v zemině 2 třídy.  Začišťovací výkopové práce a zarovnávání stěn dna 

výkopů bude provedeno ručně. Vytěžená zemina bude částečně skladována na deponii pro 

budoucí zásyp a úpravu terénu, zbytek zeminy bude odvezen na skládku stanovenou 

Městským Úřadem v Drahanech.   

 

ZÁKLADY: 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Základy pod nosnými stěnami se uvažují jako klasické 

betonové pasy z prostého betonu C 16/20, konstrukce základů bude oboustranně rozšířen        

o 150 mm (viz PD – výkres č. D.02). Hloubka základové spáry je -3,925 m od ±0,000. 

Podkladní betony jsou navrženy tl. 150 mm z betonu C16/20, které budou vyztuženy KARI 

sítí 6,0/150-6,0/150 na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Na základové spáře bude 

uložen zemnící pásek společné uzemňovací soustavy. Před zahájením základových prací bude 

projektant a stavebník přizván k převzetí základové spáry. 

 

SVISLÉ KONSTRUKCE: 

Nosnou obvodovou konstrukci bytového domu tvoří tvárnice POROTHERM profi 

DRIFIX 40 (248 x 400 x 249 mm) na pěnu profi DRIFIX. Vnitřní nosné zdivo bude vyzděno 

z tvárnic POROTHERM 30 AKU P+D (247 x 300 x 238 mm) na maltu vápenocementovou 

maltu a POROTHERM profi DRIFIX 40 na pěnu profi DRIFIX. Zdivo v podsklepené části je 

vyzděno tak, že venkovní líc obvodových zdí je předsazen o 150mm   od hrany základového 

pásu a v jednotlivých podlažích pak lícuje s vnější hranou stropní konstrukce. Příčky jsou 

navrženy z tvárnic POROTHERM profi DRIFIX 11,5 (497 x 115 x 249 mm) a 8 (497 x 80 x 

249 mm) na pěnu profi DRIFIX. Vnitřní příčky z cihelných tvárnic POROTHERM jsou 

kótovány bez omítek. Stavební výkresy byly vypracovány s použitím podkladů firmy 
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POROTHERM – podklady pro navrhování [13], kde jsou popsány technologické postupy 

správného vyzdívání příček, vzájemné napojování příček atp., tak aby splňovaly požadavky 

statické nebo akustické. U otvorů dveří a oken budou na ostění použity doplňkové tvarovky 

POROTHERM s drážkou, která bude vyplněna tepelnou izolací XPS tl. 30 mm z důvodu 

přerušení tepelného mostu.    

Poznámka: První řádek zdících prvků bude vyzděn na zakládací maltu POROTHERM 

profi AM. 

VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

STROPNÍ KONSTRUKCE 

Stropní konstrukce jsou navrženy ze stropních vložek POROTHERM tl. 190 mm 

s nadbetonávkou 60 mm. Stropní vložky jsou kladeny na nosníky. Nosníky jsou po 

zabudování podepřeny dočasnými stojkami a po zmonolitnění betonovou zálivkou a 

dostatečném vytvrdnutí odstraněny. V místě kde nosníky budou delší jak 6 m, je nutné 

provést konstrukci ztužujícího žebra. 

 

PŘEKLADY      

Nad otvory v obvodových, vnitřních stěnách a příčkách jsou překlady navrženy 

z prvků POROTHERM. Na obvodové, vnitřní nosné zdivo a příčky v 1. PP, 1. NP,2. NP        

a 3. NP jsou použity překlady uvedené na výkrese 1. PP, 1. NP,2. NP a 3. NP                          

‘’ SPECIFIKACE PŘEKLADŮ “ 

 

NOSNÉ PŘEKLADY:   

Překlady se nikdy nezkracují ani se neupravují jejich průřezy, jsou hotové a určeny 

k přímému zabudování. Překlady se kladou do maltového lože, uložení překladů musí být 250 

mm (min. 200 mm). Při montáži je důležité dbát na správnou polohu zabudovaného překladu. 

Pro orientaci jsou na čelech překladů šipky, které směřují k hornímu líci překladu. Na spodní 

ploše překladu je uvedena únosnost v kN/m. 

 

PLOCHÉ PŘEKLADY:  

Pro danou tloušťku zdiva se překlad pokládá na danou příčku pro zdivo šířky 115 a 

145 mm. Ploché překlady POROTHERM přitom působí jako zóna přenášející tahové síly, 

(min. uložení 120 mm). Nadezdívka musí mít v celé délce překladu důkladně maltovány 

vodorovné i svislé spáry tenkovrstvou zdicí maltou POROTHERM. Podpory překladu lze 
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odstranit teprve po dostatečném zatvrdnutí malty z pravidla za 7 až 14 dní. Překlady musí být 

nejpozději v konečné fázi úprav stavebního díla opatřeny omítkou. Poškozený (nalomený) 

překlad se nesmí použít. 

 

ZTUŽUJÍCÍ VĚNCE     

Nosné zdivo v každém podlaží bude ukončeno železobetonovým ztužujícím věncem. 

Jedná se o zdivo obvodových a vnitřních nosných zdí. U obvodových stěn bude 

železobetonový věnec z venkovní strany opatřen věncovkou VT8 a tepelnou izolací tloušťky 

80 mm. Stupeň vyztužení bude předepsán jejich statickým posouzením – viz statika.  

 

VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE:  

Schodiště je umístěno na severní straně objektu.  Jedná se o železobetonové deskové 

schodiště, kraje schodiště jsou propojeny se stropní konstrukcí, které jsou ještě podporovány 

ŽB průvlaky. Mezi podesty jsou taktéž po krajích podepřeny ŽB průvlaky z důvodu statické 

stability. Schodiště je dvojramenné a tvoří ho 18 stupňů o hodnotách h = 166,7, b = 297 mm. 

To znamená, že byly dodrženy požadavky ergonomie schodiště. Schodišťové stupně jsou 

obloženy keramickou protiskluznou dlažbou. Zábradlí bude tyčové z nerezové oceli 

s dřevěným madlem.  

 

ZASTŘEŠENÍ: 

Zastřešení objektu je navrženo jako jednoplášťová plochá střecha s použitou metodou 

stejného spádu střešních ploch, který je 2%. Konstrukce je tvořena stropem POROTHERM, 

na němž je parozábrana FOALBIT AL S 40, tepelná izolace ve formě spádových klínů z 

BASF EPS 100, tl. v rozmezí 200-385 mm. Na střeše je navržena izolace z asfaltového pásu 

ELASTODEK 40 STANDART A ELASTODEK 40 DEKOR. Odvodnění střechy je řešeno 

dovnitř dispozice objektu pomocí dvou střešních vpustí napojených na domovní odpadní 

potrubí z PVC DN 150. Vpusti jsou napojeny bitumenovou manžetou na přilehlou střešní 

hydroizolaci. Výstup na střechu je zajištěn výlezem z třetího nadzemního podlaží z prostoru 

chodby. Atika a výlez na střechu budou opatřeny klempířskými výrobky. Spád atiky je 

situován dovnitř ploché střechy, spád je navržen 3%.     
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VNĚJŠÍ PLOCHY: 

Pro přístup k objektu je vybudován chodník a rampa ze zámkové betonové dlažby ve 

štěrkovém loži. Tyto komunikace jsou napojeny na stávající pěší komunikaci. V rámci 

konečných terénních úprav je realizován okapový chodníček tvořený z vymývané dlažby 

rozměru 400 x 400 mm. Dlažba bude položena do štěrkopískového lože.  

Na parkovací stání, které je situováno za stávající pěší komunikací, je navržen vjezd z 

komunikace Prostějovské. Parkoviště má 9 parkovacích míst, včetně dvou míst pro osoby 

s níženou pohyblivostí a jedním místem pro možnost parkování motocyklů. Parkoviště bude 

vytvořeno z asfaltové směsi BBTM. Součástí stavby je zahradní úprava s výsadbou zeleně. 

 

B.2.7 Technická a technologická zařízení 

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií 

Není řešeno v bakalářské práci. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

Není řešeno v bakalářské práci. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Není řešeno v bakalářské práci. 

 

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

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)  

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení na 

okolní zástavbu nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Ve vnitřním prostředí 

budou hladiny hluku v souladu s hygienickými požadavky  

dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. [4], o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací a dále zákona č. 258/2000 Sb.[5], o ochraně veřejného zdraví. Před škodlivými 

hlukovými vlivy vnějšího prostředí je objekt chráněn svými obvodovými konstrukcemi. Před 

škodlivými vlivy vnějšího prostředí je objekt chráněn svými obvodovými konstrukcemi tzn. 

zděným obvodovým pláštěm a povrchem střechy z asfaltových pásů s posypem. Objekt je 

navržen v málo zastavěné, ale centrální části. V současné době není v dané lokalitě znám 
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žádný jiný škodlivý zdroj vnějšího prostředí (seismicita, spodní vody, poddolování) ani žádná 

ochranná a bezpečnostní pásma.  

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Objekt bude napojen na všechny dostupné inženýrské sítě města, tzn. vodovod, 

oddílnou kanalizaci, plynovod, vedení nízkého napětí a na teplovod. Každá přípojka je brána 

jako samostatný objekt a budou nově budované. 

 

B.4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Stavební objekt bude komunikačně napojen na veřejnou pěší komunikaci zpevněnou 

plochou ze zámkové dlažby a přilehlými parkovacími místy tvořené asfaltovou směsí BBTM.  

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERENNÍCH ÚPRAV 

Vegetační úpravy kolem objektu bytového domu budou spočívat v opětovném 

zatravnění upravované plochy pozemku a ve výsadbě okrasných dřevin - ozelenění pozemku 

není součástí této PD. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

Stavba bytového domu ani zpevněných ploch nebudou mít negativní vliv na životní 

prostředí, neboť se nejedná o výrobní provoz, ale pouze objekt sloužící pro  

bydlení. Objekt je navržen dle platných ČSN, EN. Návrh stavby rovněž splňuje požadavky 

jak hygienických norem, tak požadavky na ochranu zdraví. Výstavbou dojde k částečnému 

záboru půdy a vykácení nízkých dřevin na pozemku investora. V rámci úpravy zahrady po 

dokončení prací bude pozemek opětovně zatravněn resp. budou vysazeny okrasné dřeviny. 

Ozelenění pozemku není součástí této PD. Okolí novostavby nebude zatíženo spalinami z 

plynových kotlů a komunálním odpadem z bytových jednotek a provozovny. Objekt je 

vytápěn pomocí teplovodu. Charakter stavby předpokládá, že nebude docházet k vzniku 

nebezpečných odpadů, zvýšené hladině hluku nebo provozu na přilehlých komunikacích. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Netýká se vzhledem k charakteru a situování stavby bytového domu. 
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, 

b) významné sítě technické infrastruktury, 

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů, 

g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení, 

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě, 

j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termín 

 

a)  Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

Prostor staveniště se nachází na parcele 2500/23. Tato parcela je ve vlastnictví investora. Předmětná 

parcela je evidována jako trvale travnatý porost. Dopravní napojení staveniště je možné 

v současnosti z jižní a východní strany z ulice Prostějovské a Drahanské. Po zrealizování bude 

možná dopravní obslužnost ze strany severní. Z důvodu nedostatku staveništního prostoru je 

nutné provést dočasnou záboru pozemku 2501/22 v katastrálním území Drahany. Před 

zahájením výstavby staveniště je nutné vyřešit všechny administrativní požadavky s dočasnou 

záborou pozemku.  Staveniště bude budováno přibližně 5 dnů před započetím vlastní výstavby objektu a bude se postupně 

zařizovat dle potřeby v průběhu výstavby. Likvidovat se budou postupně objekty zařízení staveniště tak, aby bylo před definitivním 

vyčistěním objektu zařízení staveniště zlikvidováno.  

Před zahájením stavebních prací je nutné kontaktovat vlastníky sítí a zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí. 

Zařízení staveniště bude řádně oploceno do výšky 2,0 m mobilním oplocením se svařovanou sítí s prolisem. Toto mobilní 

oplocení je usazováno do betonových patek. Oplocení je dále opatřeno ze strany přiléhající komunikace neprůhlednou plachtou, a 

doplněno řádně označenými tabulkami „Zákaz vstupu nepovolaných osob“. Součástí oplocení jsou 2 dvoukřídlé uzamykatelné vstupní 

brány. Vozidla opouštějící staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování pozemních komunikací. Vjezd na staveniště 

je z jižní strany z ulice Prostějovské a výjezd z východní strany do ulice Drahanské. Před stavbou bude provedeno provizorní výstražné 

značení vjezdu i výjezdu staveniště v patřičné předepsané bezpečné vzdálenosti.  

Vnitro staveništní komunikace je provedena z betonových panelů 1500 x 3000 mm uložených 

do štěrkového lože tl. 100 mm. Poloměr otáčení nákladních automobilů je vybudován s poloměrem 10 
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m. Dopravní rychlost na staveništi nesmí překročit 30 km/h. Parkování pro pracovníky staveniště bude 

na přilehlé komunikaci na ulicích Prostějovská a Drahanská podél chodníku stavby, kde budou pro tento 

účel vyhrazena parkovací místa. 

 

 

b)  významné sítě technické infrastruktury 

Voda 

Z důvodu potřeby vody, je nutné vybudovat vodovodní přípojku, která bude napojena na místní veřejnou vodovodní sít. Přípojka 

bude opatřena vodovodní šachtou a vodoměrem s uzávěrem pro měření odběru vody. Plnění sila vodou bude prováděno 

pomocí hadice, která bude napojena na výtokový ventil (viz výkres zařízení staveniště D. 17).  

 

Kanalizace 

Splašková voda ze sociálních a provozních buněk bude odváděna přípojkou napojenou na hlavní kanalizační řád. 

 

Elektrická energie 

Bude zajištěna přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě vedoucí mezi chodníkem a komunikací. Kabely po staveništi budou vedeny 

na sloupkách. Rozvody ze staveništních rozvaděčů k jednotlivým spotřebičům bude proveden měděnými stočenými vodiči v obalu z 

kaučukového vulkanizátoru. Vodiče musí být umístěny tak, aby nedošlo k jejich poškození od mechanických a povětrnostních vlivů. 

V místě častého pohybu osob bude kabel uložen mezi prkna, aby nedošlo k jeho poškození. Elektrický kabel bude veden po 

stavbě na dřevěných sloupcích, viz výkres zařízení staveniště D. 17. 

 

 

Elektrická energie bude napájet následující zařízení: 

Osvětlení staveniště, obytné buňky, zvedací zařízení (jeřáb, výtah), silo, pracovní pomůcky 

(svářečka, čerpadla, atd.) 

 

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

V první řadě se musí vybudovat přípojky inženýrských sítí podle navrhovaného 

projektu. Tyto sítě budou sloužit jako zdroj pro potřebu zařízení staveniště a po dokončení 

realizace stavebního objektu připadnou investorovy stavby. Napojení sítí pro potřebu 

výstavby je zakresleno ve výkresu zařízení staveniště D. 17.  

  

Voda 

Rozvod vody po staveništi bude zajištěn pomocí hadic z PVC, které se napojí na nově 

vybudovanou vodovodní přípojku bytového domu vedenou z ulice Prostějovská, místa 

napojení jsou zakreslena ve výkrese zařízení staveniště. Pro přesné měření spotřeby vody se 

zřídí vodovodní šachta s vodoměrem. 
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Kanalizace 

 Rozvody kanalizace se na staveništi se napojí na nově zřízenou kanalizační přípojku 

bytového domu vedenou z ulice Prostějovská, místa napojení jsou zakreslena ve výkresu 

zařízení staveniště D. 17. Na této přípojce bude umístěna kanalizační šachta. 

 

Elektrická energie 

 Přívod elektrické energie, pro potřeby staveniště se zajistí nově zřízenou přípojkou NN 

z veřejné sítě vedené v ulici Prostějovská, která ohraničuje objekt ze severní strany. Na 

staveništi bude zřízen hlavní staveništní rozvaděč, odkud se provede rozvod elektřiny pomocí 

vlečných gumových kabelů. Všechny rozvody elektrické energie jsou zakresleny ve výkresu 

zařízení staveniště D. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

VYPOČET MAXIMÁLNÍHO PŘÍKONU ELEKTRICKÉ ENERGIE 

Stavební stroje 

Štítkový 

příkon                                

(kW) 

(ks) 
Celkem                           

(kW) 

Jeřáb LIEBHERR 42 K.1 18,00 1,00 18,00 

Stavební výtah  5,50 1,00 5,50 

Směšovací čerpadlo na silo 9,50 1,00 9,50 

Svářečka BOSH 5,20 1,00 5,20 

Příklepová vrtačka DEWALT 

D21805KS 0,77 2,00 1,54 

Úhlová bruska DEWALT D28401 2,20 2,00 4,40 

Úhlová bruska DEWALT D28111 0,85 2,00 1,70 

Přímočará pila DEWALT 0,70 1,00 0,70 
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DW331K 

Kombinované kladivo DEWALT 

D25405K 0,90 1,00 0,90 

Průmyslový vysavač DEWALT 

DWV902L 1,40 1,00 1,40 

Mýchadlo DEWALT D21520 0,71 1,00 0,71 

P1 - Instalovaný příkon elektromotorů 40,05 kW 

 

          

   
VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 

Osvětlené prostory 
Příkon                                

(W) 
(m

2
) 

Celkem                           

(kW) 

Kanceláře 6,00 29,54 0,177 

Šatny 5,00 29,54 0,148 

Umývárna 14,00 14,77 0,207 

Vnitřní osvětlení objektu 0,006 185,44 1,113 

P2 - Instalovaný příkon vnitřního osvětlení 1,64 kW 

 

 

        
VNĚJSÍ OSVĚTLENÍ 

Osvětlené prostory 
Příkon                                

(W) 
(ks) 

Celkem                           

(kW) 

Osvětlení staveniště 0,25 20,00 5,0 

P3 - Instalovaný příkon vnějšího osvětlení 5,00 kW 

         
VYTÁPĚNÍ KONTEJNERŮ 

Vytápěné prostory 
Příkon                                

(kW) 
(ks) 

Celkem                           

(kW) 

Kanceláře 2,0 2,0 4,0 

Šatny 4,0 4,0 16,0 

Umývárna 2,0 1,0 2,0 
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P4 - Instalovaný příkon vnitřního osvětlení 22,00 kW 

         
STANOVENÍ MAXIMÁLNÍHO ZDÁNLIVÉHO PŘÍKONU 

Celkový příkon (P1 + P2 + P3 +P4)     68,69 kW 

S = (K / cos μ) * (β1 * ƩP1 + β2 * ƩP2 + β3 * ƩP3 + β4 * ƩP4) 

S = (1,1 / 0,7) * (0,7 * 40,05 + 1,0 * 1,64 + 0,8 * 5,0 + 0,8 * 22,0) 

S = 80,58 kW          Celkový příkon zdánlivého příkonu 

 

Poznámka 

S Maximální současný zdánlivý příkon (kW) 

K Koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 

β1 Průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 

β2 Průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 

β3 Průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 

cos μ Průměrný účiník spotřebičů (0,5 – 0,8) 

P1 Součet štítkových výkonů elektromotorů (kW) 

P2 Součet výkonů venkovního osvětlení (kW) 

P3 Součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel (kW) 

 

VYPOČET MAXIMÁLNÍ SPOTŘEBY VODY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

A - Voda pro provozní účely 

Potřeba vody pro: 
Měrná                             

jednotka 
Střední norma           (l/m.j.) 

Ošetřování betonových konstrukcí m
3
 100 

Výroba malty a ošetřování mísících zařízení m
3
 190 

Zdění z tvárnic (bez vody pro maltu) m
3
 280 

Staveniště, mytí pracovních pomůcek m
3
 300 

Mytí vozidel - nákladních 

1 

Vozidlo 1000 

A - Součet vody pro provozní účely 1870 
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B - Voda pro hygienické a sociální účely 

Potřeba vody pro: 
Měrná 

jednotka 
Počet 

Střední norma           

(l/m.j.) 

Celkem 

(l) 

Pracovníci na staveništi bez 

sprchování 
1 Pracovník 14 30 420 

Sprchy 1 Pracovník 14 45 630 

A - Součet vody pro provozní účely 1050 

 

 

 

       C - Množství vody pro požární účely 

Obestavěný prostor požárního 

úseku 

Měrná 

jednotka   

do 1000 m
3
 l/sec 6,7 

  

Součinitel N = a * I (II a III) 

a = nehořlavá konstrukce (koeficient 1) 

I = Stupně požární bezpečnosti (koeficient 1,2) 

N = 1,2 

          

Množství vody pro požární účely 

Q = V x N 

Q = 6,7 x 1,2 

Q =  8,04 l/sec 

      

         Potřeba vody (součinitelé kn) Koeficienty kn 

Přípravna stavebních hmot 1,6 

Hygiena a životní potřeby na stavbě 2,7 

Množství vody pro požární účely 1 

  

Pracovní směna (PS - hodiny) 8 

         Q = (P1 * kn + P2 * kn + P3 * kn) / (PS * 3600) 



                                                                                              BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 
 

15 

 

1

5

 

Q = (1870 * 1,6 + 1050 * 2,7 + 8,04 * 1,0) / (8 * 3600) 

Q = 0,203 l/sec 

      

          

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 

úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

 Na staveništi budou provedeny úpravy terénních nerovností, které by mohli jakkoliv 

narušovat bezpečnost a ochranu osob pohybujících se po staveništi. Takové nerovnosti budou 

označeny barevnou páskou, překryjí se nebo ohradí. Osoby pohybující se na staveništi budou 

proškoleni o bezpečnosti práce. V prostoru se neuvažuje s pohybem osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Výstavba bytového domu neomezí ani neohrozí okolní stavby, dopravu po přilehlé 

komunikaci a ani pohyb chodců vlivem stavebních prací. Staveniště bude chráněno proti 

vniku nepovolaných osob oplocením do výšky 2,0 m a v nočních hodinách zároveň bude i 

pod dozorem hlídače bezpečnostní agentury, který zajistí řádné uzamčení staveniště.  

Staveniště má 2 hlavní vjezdy z ulic Drahanské a Prostějovské, které jsou označeny 

identifikačními ceduli stavby. Na hlavní veřejné komunikaci se umístí značky, které upozorní 

na možný pohyb vozidel ze staveniště a také zde bude snížena maximální povolená rychlost 

na 30 Km/h, aby se zamezilo možnému vzniku dopravních nehod. 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

 Na stavebním pozemku, evidovaném jako trvale travnatý porost, se nenachází žádné 

stávající objekty, parcela byla doposud nevyužívána, z toho vyplývá, že se staveniště provede 

podle návrhu v plném rozsahu. 

 

Sociální zařízení staveniště 

 Navrhované sociální zařízení bude sloužit k sociálním a hygienickým potřebám všech 

pracovníků. Zařízení staveniště se začne budovat 5 dnů před zahájením stavebních prací. 

Sociální zařízení staveniště bylo navrženo na základě předpokládaného počtu pracovníků a na 

velikosti staveniště. Sociální zařízení musí být v souladu s platným hygienickými předpisy 

vydané ministerstvem zdravotnictví ČR. 

 

Návrh provozního a sociálního zařízen staveniště 
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 Provozní a sociální zařízení staveniště je navrženo na maximální počet pracovníků, 

kteří se budou na stavbě pohybovat. Uvažuje se s 14 pracovníky. Všechny stavební buňky 

jsou dodávány firmou KOMA Rent [35]. 

 

Kanceláře Stavbyvedoucí – Obytný kontejner C3L 03 o rozměrech 6058 x 2438 mm. 

  Mistr – Obytný kontejner C3L 03 o rozměrech 6058 x 2438 mm. 

Buňky jsou vybaveny kancelářským křeslem, kancelářským stolem, 

konferenčními židlemi, regály na šanony a skříní kombi. 

 

Šatny  Min. 1,25 m
2
 na jednoho pracovníka => 15 x 1,25 = 24,5 m

2
. 

  Jsou navrženy 2 kontejnery C3L 03 o rozměrech 6058 x 2438 mm. 

  Dále jsou navrženy 2 tyto kontejnery pro subdodavatele. 

  Budou vybaveny uzamykatelnými plechovými skříňkami a lavicí. 

 

WC a   Požadavek 1 mísa na 10 pracovníků => 14 pracovníků = 2 mísy. 

umývárna Požadavek 1 umyvadlo na 10 osob a 1 sprcha na 20 osob. 

  Navržen byl jeden kontejner typ C3S 10 o rozměrech 6058 x 2438 mm. 

Vybavenost buňky obsahuje 2x WC, 2x sprchový kout, 2x pisoár, 1x bojler a 

5x umyvadlo. 

 

Všechny navrhované buňky se napojí na rozvod elektrické energie. Buňka zajišťující 

sociální a hygienické zázemí se zároveň napojí na rozvod vody a kanalizace. Vytápění každé 

buňky bude zajištěno elektrickým otopným tělesem. 

 

Skladování na staveništi 

 Rozmístění skladů a skládek na staveništi musí zajistit plynulý odběr materiálu dle 

potřeby plánovaného postupu prací. Materiál ve skladech a na skládkách musí být uskladněn 

tak, aby byla zajištěna jeho stabilita a nebyla ohrožena jeho kvalita. 

 

Zásady na uspořádání skládek 

- sypký volně ložený materiál se ukládá v přirozeném sklonu tak, aby nedocházelo 

k jeho sesouvání, 

- sypký materiál dodávaný v pytlích se ukládá do uzamykatelného kontejneru a to do 

výšky max. 1,5 m (pro ruční manipulaci), 
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- skladování sypkých materiálů v silech je určeno výrobcem tohoto zařízení, 

- kusový materiál pravidelných tvarů se může skladovat do výšky 1,8 m, 

- kusový materiál nepravidelných tvarů se může skladovat do výšky 1 m, 

- prvky uložené na paletách se mohou skladovat do výšky 2 m, 

- nosné ocelové prvky musí být uloženy v suchém prostředí, 

- mezi skládkami musí být zabezpečen min. průchod 0,7 m, 

- materiál, jehož plocha je větší než 4 m
2
 a materiál, při jehož přemisťování připadá na  

1 muže váha větší než 50 kg, se musí skladovat do výše max. 1,2 m, 

- pokud se materiál ukládá pomocí mechanismů nebo pokud se při ruční manipulaci 

nezvedá výše než 1,2 m, pak se může skladovat až do výše 2,2 m na dočasných a max. 

3 m na trvalých skládkách. 

- drobné nářadí a materiál se uskladní v uzamykatelných skladových kontejnerech, 

- nebezpečné kapalné látky musí být uloženy v uzavřených obalech doporučených 

výrobcem a musí být uloženy v uzamykatelném skladu na podlaze. 

 

 

 

 

 

 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 

 Žádné objekty nevyžadují ohlášení 

 

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

 Během realizace stavby se budou dodržovat základní legislativní předpisy upravující 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci a to zejména: 

- Zákon č. 309/2006 Sb. [6]  

- Zákon č. 262/2006 Sb. [7]  

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [8]  

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. [9] 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. [10] 
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- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. [11] 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. [12] 

 

Zásady o ochraně bezpečnosti práce 

Základní povinnosti hlavního dodavatele stavby jsou: 

- hlavní dodavatel stavby povede evidenci o zaměstnancích, od jejich nástupu až do 

opuštění staveniště, 

- hlavní dodavatel stavby je povinen opatřit všem osobám vstupujícím na staveniště 

osobní ochranné pomůcky na vlastní náklady, 

- hlavní dodavatel stavby je povinný zajistit pro své zaměstnance potřeba školení o 

BOZP, o technických zařízeních a další školení potřebná pro provádění prací na 

staveništi, 

- o všech školeních, zkouškách o odborné a zdravotní způsobilosti je dodavatel povinen 

vést evidenci, 

- jeho hlavní povinností je vyhledat, vyhodnocovat a odstraňovat možná rizika vzniklá 

při práci, 

- je povinen poskytnout první pomoc. 

 

 

 

Pracovníci na stavbě jsou povinni: 

- plnit příkazy svých nadřízených, dále dodržovat a respektovat pracovní řád a 

stanovenou pracovní dobu, 

- pracovníci musí absolvovat školení z oblasti BOZP a podrobit se zdravotní prohlídce, 

- dodržovat pracovní morálku, stanovené technologické postupy a návody, 

- pracovníci musí při práci používat své osobní ochranné pracovní pomůcky, 

- při obsluze strojů a zařízení musí mít potřebnou kvalifikaci a prokazatelné oprávnění, 

- nesmí v pracovní době požívat alkohol a jiné návykové látky, 

- jsou povinni hlásit pracovní úrazy a vzniklé závady a také se účastnit odstranění 

případných závad. 

 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 Při práci na staveništi může dojít k negativnímu ovlivnění některých prvků životního 
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prostředí, jako například zeleně a půdy, může docházet k nadměrné hlučnosti, prašnosti, ke 

znečištění veřejných komunikací a ke vzniku odpadů. 

 

Před zahájením první etapy realizace bytového domu se provede na staveništi ochrana 

ponechané zeleně. Veškeré mechanizační prostředky, které mohou být zdrojem hluku, budou 

na staveništi využívány jen nutnou dobu a před výjezdem na veřejnou komunikaci budou 

očištěny od všech nečistot. Hlavní dodavatel stavby bude dohlížet na dodržování všech 

předpisů souvisejících s omezením hluku, udržováním čistoty veřejných komunikací i 

omezením prašnosti. Bude se dbát i o zamezení možného úniku ropných produktů do půdy. 

Všechny odpady vzniklé během realizace se budou třídit dle druhu a následně recyklovat a 

odvážet na určené skládky. O všechny odpady se stará opět hlavní dodavatel stavby dle 

zákona č.185/2001 Sb.[13]. Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá jakýkoliv 

negativní vliv na životní prostředí a nejsou tedy navrženy žádné zvláštní požadavky na 

ochranu životního prostředí. Během celé výstavby se bude dodržovat noční klid v hodinách 

od 20:00-7:00. 

 

 

 

 

 

 

j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

 

 Termín zahájení prací:   16. 3. 2015 

 Předání a převzetí staveniště:   16. 3. 2015 

 Provedení mobilního oplocení:  17. 3. 2015 

 Termín dokončení prací a předání díla: 8. 1. 2016 

 Likvidace staveniště:    12. 1. 2016 

 

C. SITUACE STAVBY [1] 

Je zobrazena ve výkresu D.01 

 

D. DOKUMENTACE STAVBY [1] 

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU 
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D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 a) Technická zpráva 

 

ÚČEL OBJEKTU 

Jedná se o čtyřpodlažní bytový dům, který bude umístěn na parcele č. 2500/23 o 

celkové výměře 1547,398 m
2
 v katastrálním území Drahany. Pozemek bude zatravněn a 

opatřen stromy. Pozemek bude oplocen. Budovu tvoří 3 nadzemní podlaží a 1 podzemní 

podlaží.  

 

ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ 

ŘEŠENÍ, BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 

Půdorys objektu je specifického n - tého tvaru, rozměry jsou uvedeny ve výkresu 

situace. Budova je navržena jako podsklepený čtyřpodlažní objekt. Stavba bude zastřešena 

plochou střechou, která bude odvodněna do dispozice. V suterénu bytového domu jsou 

situovány sklady pro 6 bytů, prádelna, sušárna a technická místnost. V 1.NP je navržený 

bezbariérový vstup do objektu a dvě bytové jednotky 3+kk. V 2.NP a 3.NP je taktéž v každém 

podlaží po dvou bytech 3+kk. Fasádu stavby bude tvořit omítka POROTHERM 

UNIVERSAL oranžové barvy. Krytina ploché střechy bude z asfaltových pásů s posypem. 

Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby a okapový chodník bude tvořen 

betonovými dlaždicemi.  Obytný soubor je doplněn organizovanou výsadbou vzrostlé zeleně a 

travnatou plochou.  

ZEMNÍ PRÁCE 

Na staveništi budou vybudovány lavičky budoucího vnějšího obrysu objektu, lavičky 

budou umístěny přibližně 2,0 m od hrany výkopu.  Ornice bude sejmuta v mocnosti cca 0,30 

m a dále bude prováděn výkop stavební jámy budoucího stavebního objektu. Nejnižší úroveň 

základové spáry pod základem 1. PP je stanovena na kótě -3,925 m od srovnávací roviny ± 

0,000 = 324,250 m.n. m. B. p. v., tj. úroveň čisté podlahy 1.NP.  

Při výkopech základové jámy se bude budovat svah, který je nutno provést ve sklonu. 

Sklon svahů dočasných výkopů do předpokládané hloubky cca 3 metrů je možno provést ve 

sklonu 1:1,2. Svahy základové jámy nesmí zůstat odkryty přes zimní období je nutno je ihned 

po vykonání stavebních prací podzemní části objektu zasypat. Výkopy základní figury a rýh 

jsou provedeny strojně v zemině 2 třídy.  Začišťovací výkopové práce a zarovnávání stěn dna 

výkopů bude provedeno ručně. Vytěžená zemina bude částečně skladována na deponii pro 
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budoucí zásyp a úpravu terénu, zbytek zeminy bude odvezen na skládku stanovenou 

Městským Úřadem v Drahanech.   

ZÁKLADY A PODKLADNÍ BETON 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Základy pod nosnými stěnami se uvažují jako klasické 

betonové pasy z prostého betonu C 16/20, konstrukce základů bude oboustranně rozšířen o 

150 mm (viz PD – D.02). Hloubka základové spáry je -3,925 m od ±0,000. Podkladní betony 

jsou navrženy tl. 150 mm z betonu C16/20, které budou vyztuženy KARI sítí 6,0/150-6,0/150 

na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Na základové spáře bude uložen zemnící pásek 

společné uzemňovací soustavy. Před zahájením základových prací bude projektant a 

stavebník přizván k převzetí základové spáry. Všechny prostupy sítí se provedou podle 

projektové dokumentace. 

IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A RADONU 

Vodorovná i svislá izolace proti zemní vlhkosti bude zajištěna použitím folií 

FATRAFOL 803 tloušťky 1,5 mm. Pod touto izolací bude umístěna separační vrstva 

v podobě geotextílie z důvody ochrany před poškozením od nečistot či ostrých hran betonu.   

Na základě radonového průzkumu je stanoven výsledný radonový index: malý. Izolaci proti 

pronikání radonu z podloží bude plnit izolace proti zemní vlhkosti. Jednotlivé spoje a 

prostupy budou provedeny výhradně dle propozic výrobce.   

 

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM 

SVISLÉ KONSTRUKCE: 

Obvodovou nosnou konstrukci bytového domu tvoří tvárnice POROTHERM profi 

DRIFIX 40 (248 x 400 x 249 mm) na pěnu profi DRIFIX. Vnitřní nosné zdivo bude vyzděno 

z tvárnic POROTHERM 30 AKU P+D (247 x 300 x 238 mm) na maltu vápenocementovou 

maltu a POROTHERM profi DRIFIX 40 na pěnu profi DRIFIX. Zdivo v podsklepené části je 

vyzděno tak, že venkovní líc obvodových zdí je předsazen o 150 mm od hrany základového 

pásu a v jednotlivých podlažích pak lícuje s vnější hranou stropní konstrukce. Příčky jsou 

navrženy z tvárnic POROTHERM profi DRIFIX 11,5 (497 x 115 x 249 mm)  a 8 (497 x 80 x 

249 mm) na pěnu profi DRIFIX. Vnitřní příčky z cihelných tvárnic POROTHERM jsou 

kótovány bez omítek. Stavební výkresy byly vypracovány s použitím podkladů firmy 

POROTHERM – podklady pro navrhování, kde jsou popsány technologické postupy 
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správného vyzdívání příček, vzájemné napojování příček atp., tak aby splňovaly požadavky 

statické nebo akustické. U otvorů dveří a oken budou na ostění použity doplňkové tvarovky 

POROTHERM s drážkou, která bude vyplněna tepelnou izolací XPS tl. 30 mm z důvodu 

přerušení tepelného mostu.    

Poznámka: První řádek zdících prvků bude vyzděn na zakládací maltu POROTHERM 

profi AM. 

 

KOMÍNY 

Stavba neobsahuje komínové těleso 

VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

STROPNÍ KONSTRUKCE 

Stropní konstrukce jsou navrženy ze stropních vložek POROTHERM tl. 190 mm 

s nadbetonávkou 60 mm. Stropní vložky jsou kladeny na nosníky. Ty jsou po zabudování 

podepřeny dočasnými stojkami a po zmonolitnění betonovou zálivkou a dostatečném 

vytvrdnutí odstraněny. V místě kde nosníky budou delší jak 6 m, je nutné provést konstrukci 

ztužujícího žebra. Množství a druh výztuže použité na stropní konstrukci viz statika.  

 

 

 

 

 

PŘEKLADY      

Nad otvory v obvodových, vnitřních stěnách a příčkách jsou překlady navrženy 

z prvků POROTHERM. Na obvodové, vnitřní nosné zdivo a příčky v 1. PP, 1. NP,2. NP         

a 3. NP jsou použity překlady uvedené na výkrese 1. PP, 1. NP,2. NP a 3. NP                         

‘’ SPECIFIKACE PŘEKLADŮ “ 

 

NOSNÉ PŘEKLADY:   

Překlady se nikdy nezkracují ani se neupravují jejich průřezy, jsou hotové a určeny 

k přímému zabudování. Překlady se kladou do maltového lože, uložení překladů musí být 250 

mm (min. 200 mm). Při montáži je důležité dbát na správnou polohu zabudovaného překladu. 

Pro orientaci jsou na čelech překladů šipky, které směřují k hornímu líci překladu. Na spodní 

ploše překladu je uvedena únosnost v kN/m. 
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PLOCHÉ PŘEKLADY:  

Pro danou tloušťku zdiva se překlad pokládá na danou příčku pro zdivo šířky 115 a 

145 mm. Ploché překlady POROTHERM přitom působí jako zóna přenášející tahové síly, 

(min. uložení 120 mm). Nadezdívka musí mít v celé délce překladu důkladně maltovány 

vodorovné i svislé spáry tenkovrstvou zdicí maltou POROTHERM. Podpory překladu lze 

odstranit teprve po dostatečném zatvrdnutí malty z pravidla za 7 až 14 dní. Překlady musí být 

nejpozději v konečné fázi úprav stavebního díla opatřeny omítkou. Poškozený (nalomený) 

překlad se nesmí použít. 

 

ZTUŽUJÍCÍ VĚNCE     

Nosné zdivo v každém podlaží bude ukončeno železobetonovým ztužujícím věncem. 

Jedná se o zdivo obvodových a vnitřních nosných zdí. U obvodových stěn bude 

železobetonový věnec z venkovní strany opatřen věncovkou VT8 a tepelnou izolací tloušťky 

80 mm. Stupeň vyztužení bude předepsán jejich statickým posouzením – viz statika.  

 

SCHODIŠTĚ 

Schodiště je umístěno na severní straně objektu.  Jedná se o železobetonové deskové 

schodiště, kraje schodiště jsou propojeny se stropní konstrukcí, které jsou ještě podporovány 

ŽB průvlaky. Mezi podesty jsou taktéž po krajích podepřeny ŽB průvlaky z důvodu statické 

stability. Schodiště je dvojramenné a tvoří ho 18 stupňů o hodnotách h = 166,7, b = 297 mm. 

To znamená, že byly dodrženy požadavky ergonomie schodiště. Schodišťové stupně jsou 

obloženy keramickou protiskluznou dlažbou. Zábradlí bude tyčové z nerezové oceli 

s dřevěným madlem.  

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

Zastřešení objektu je navrženo jako jednoplášťová plochá střecha s použitou metodou 

stejného spádu střešních ploch, který je 2%. Konstrukce je tvořena stropem POROTHERM, 

na němž je parozábrana FOALBIT AL S 40, tepelná izolace ve formě spádových klínů z 

BASF EPS 100, tl. v rozmezí 200-385 mm. Na střeše je navržena izolace z asfaltového pásu 

ELASTODEK 40 STANDART A ELASTODEK 40 DEKOR. Odvodnění střechy je řešeno a 

potrubí z PVC DN 150. Vpusti jsou napojeny bitumenovou manžetou na přilehlou střešní 

hydroizolaci. Výstup na střechu je zajištěn výlezem z třetího nadzemního podlaží z prostoru 
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chodby. Atika a výlez na střechu budou opatřeny klempířskými výrobky. Spád atiky je 

situován dovnitř ploché střechy. Spád je navržen 3%.     

 

PODLAHY 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. 

Skladby podlah jsou uvedeny ve výkresech řezů D.13 a D.14.  

 

HYDROIZOLACE 

SPODNÍ STAVBA: 

 Hydroizolace spodní stavby bude provedena z folie fatrafol 803 v tl. 1,5 mm. Tato 

folie se rozprostře na rovný a čistý podkladní beton po celé ploše. Spojování pásů je 

provedeno horkovzdušným svařováním. Hydroizolace musí být vytažena 300 mm nad terén.  

 

PLOCHÁ STŘECHA: 

 Hydroizolace ploché střechy je tvořena z asfaltových pásů ELASTODEK 40 

STANDART A ELASTODEK 40 DEKOR. Jako parozábrana je použita folie FOALBIT AL 

S 40. Parozábrana je umístěna pod tepelnou izolací z důvodu ochrany před pronikáním 

vodních par.  

 

HYDROIZOLACE PODLAH: 

 Hydroizolace podlah v koupelnách a prádelně pomocí hydroizolační stěrkové 

hmoty. 

 

 

TEPELNÁ IZOLACE: 

PLOCHÁ STŘECHA: 

 V konstrukci ploché střechy bude použita tepelná izolace BASF EPS 100, tl. v 

rozmezí 200-385 mm.   

 

TEPELNÁ IZOLACE PODLACH: 

 V podlahách je použita tepelná izolace RIGIPS EPS 100, tl. 60 mm.  

 

ÚPRAVY POVRCHŮ  

OMÍTKY: 
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 Vnitřní stěny a stropy budou naneseny jednovrstvou omítkou POROTHERM 

UNIVERSAL tloušťky 10 mm.  

 Vnější povrch bude tvořen z tepelně izolační omítky POROTHERM TO tloušťky 30 

mm a omítkou POROTHERM UNVERSAL tloušťky 10 mm. Povrch bude opatřen barvou 

RAL 2003 [30] – oranžová pastelová.   

 

MALBY: 

 Vnitřní povrchy budou opatřeny malbou před samotnou malbou penetračním nátěrem 

REMAL. Po dokonalém zaschnutí je možné plochu opatřit nátěrem REMAL PLUS. První 

vrstva nátěru bude provedena v řidší konzistenci. Přesné ředění barvy uvádí výrobce na 

etiketě výrobku.  

 

OBKLADY  

VNITŘNÍ: 

Obklady vnitřních stěn jsou navrženy jako keramický obklad RAKO. Na zdivo bude 

provedený penetrační nátěr. Poté bude flexibilním lepidlem nalepen keramický obklad. 

Spárování bude provedeno spárovací hmotou. V koupelnách budou keramické prvky lepeny 

hydroizolační lepící stěrkou. Barvy obkladů jsou řešeny v kladečském projektu. Ve 

schodišťovém prostoru budou obloženy sloupy libereckou žulou tloušťky 20 mm po celé své 

výšce. Obklady budou vyspárovány spárovací hmotou určenou pro žulu.  

 

 

 

  

VNĚJŠÍ: 

 Sokl objetu bude obložen keramickým páskem IZOFLEX na mrazovzdorné lepidlo 

IZOFLEX SK do výšky 300 mm. Keramické pásky mají odstín barvy RAL 8140 [30] – 

červená. Obklady budou vyspárovány tmelem IZOFLEX v barvě RAL  

 

VÝPLNĚ OTVORŮ 

OKNA 

Veškerá okna jsou navržena jako plastová VPO Komfort. Konstrukční hloubka rámu 

je 82 mm. Rámy budou zaskleny izolačním trojsklem, s celoobvodovým kováním a mikro 

ventilací. Součinitel prostupu celého okna Uw = 0,76 W/m
2
K (trojsklo s 
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plastovým kompozitním rámečkem s ocelovou výztuhou). Vnitřní parapety budou 

dřevotřískové, venkovní hliníkové. Rozměry oken jsou popsány v půdorysech. Okenní prvky 

budou dodány firmou VPO Protivanov. Okna budou mít barvu RAL 9010 [30] – bílá. 

 

SKLENĚNÉ TVÁRNICE 

 V prostoru schodiště jsou výplně řešeny luxfery VARRALIA VQ 19 barvy RAL 5012 

[30] – jasně modrá. Rozměr tvarovky je 190 x 190 x 80 mm. Luxfery jsou opařeny po obvodu 

speciální cementové směsí Verralia o síle 3 mm. Tepelný součinitel prostupu luxfery je        

1,5 W/m
2
K.       

 

DVEŘE 

Hlavní domovní dveře jsou navrženy plastové jednokřídlové s bezbariérovým tepelně 

děleným prahem (Alu/PVC), jeho výška je 20 mm. Stavební hloubka profilů je 70 mm, které 

jsou vyztuženy ocelovými výztuhy. Dveře budou opatřeny bezpečnostní fabkou. Tepelný 

součinitel u vchodových dveří je 0,88 W/m
2
K. Dveře budou mít barvu RAL 9010 [30] – bílá. 

Interiérové dveře v bytech jsou navrženy jako dřevěné dýhované do ocelových 

zárubní. Hlavní vchodové dveře a vchodové dveře do bytů budou dodány firmou VPO 

Protivanov. Interiérové dveře dodá firma DANA Brno, které budou mít barvu RAL 8023 [30] 

– oranžovohnědá.    

 

KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 

Venkovní parapety budou tvořeny z hliníkového plechu tloušťky 0,55 mm, barvy RAL 

7035 [30], – světle šedá, oplechování atiky a výlezu na střechu bude provedeno z titan-

zinkového plechu tloušťky 0,55 mm barvy RAL 2320 [30] – hnědá.  

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 

 Veškeré zámečnické konstrukce budou opatřeny barvou RAL 2320 [30] – hnědá.  

 

b) Výkresová část 

 

Ozn. Název      Měřítko Počet A4 

D.01 Koordinační situace    1:200  3xA4 

D.02 Základy     1:100  2xA4 

D.03 1.Podzemní podlaží    1:100  2xA4 

D.04 Strop nad 1.PP    1:100  2xA4 
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D.05 1.Nadzemní podlaží    1:50  8xA4 

D.06 Strop nad 1.NP – varianta bez balkonů 1:100  2xA4 

D.07 Strop nad 1.NP – varianta s balkony  1:100  2xA4 

D.08 2.Nadzemní podlaží    1:100  2xA4 

D.09 Strop nad 2.NP    1:100  2xA4 

D.10 3.nadzemní podlaží    1:100  2xA4 

D.11 Strop nad 3.NP    1:100  2xA4 

D.12 Plochá střecha                                         1:100            2xA4 

D.13 Řez rozvinutý A-A‘       1:50  8xA4  

D.14 Řez B-B‘                          1:50  8xA4            

D.15 Pohledy 1     1:100  2xA4 

D.16 Pohledy 2     1:100  2xA4 

D.17 Zařízení staveniště    1:250  3xA4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.1.3 Požární bezpečnostní řešení 

Není řešeno v bakalářské práci. 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Není řešeno v bakalářské práci. 

 

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Není řešeno v bakalářské práci. 
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E. DOKLADOVÁ ČÁST [1] 

Není řešeno v bakalářské práci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ BUDOVY  

2.1.  Podlahová konstrukce 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) [44] 
 
 Název konstrukce:   Podlaha v 1. Podzemním podlaží 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  16,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  17,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Dlažba keramická  0,009       1,010  200,0 
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   2  Betonová mazanina  0,053       1,160  19,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Rigips EPS 100  0,060       0,037  30,0 
   5  Železobeton 1  0,150       1,430  23,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,399+0,000 = 0,399 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,879 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,85 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,51 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   9,40 C 
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

     

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 – schéma skladby podlahové konstrukce      

  

2.2.  Střešní plášť  

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) [44] 
 
 Název konstrukce:   Plochá střecha 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Stropnice s vložkami PLM  0,150       1,100  23,0 
   2  Beton hutný 1  0,060       1,230  17,0 
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   3  Foalbit Al S 4  0,0042       0,210  188240,0 
   4  BASF EPS 100  0,200       0,039  40,0 
   5  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   6  Elastodek 40 Standard Dekor  0,004       0,210  50000,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 
  zóna č. 1: 0,114 kg/m2,rok (materiál: BASF EPS 100). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
  Kond.zóna č. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0017 kg/m2 
   Na konci modelového roku je zóna suchá. 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Ma,vysl = 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 

 

 

 

2.3.  Atika   

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) [45] 
 
 Název úlohy:                                  
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,826 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
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  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

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

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  

  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 - Pole teplot 
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Obrázek č. 3 - Relativní  vlhkost  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. POLOŽKOVÝ ROZPOČET  

3.1. Položkový rozpočet stropní konstrukce bez balkonu  
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Zpracováno v programu BUILD Power S [43] 
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3.2. Položkový rozpočet stropní konstrukce s balkony  
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Zpracováno v programu BUILD Power S [43] 
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4. HARMONOGRAM 

4.1. Harmonogram stropní konstrukce bez balkonu  
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4.2. Harmonogram stropní konstrukce s balkony  
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5. POROVNÁNÍ STROPNÍCH VARIANT  

5.1. Porovnání z hlediska ekonomické náročnosti   

  

 

 

 

Graf č. 1 – Porovnávání finanční náročnosti stropních variant nad 1.NP 

 

Rozdíl mezi celkovými náklady na provedení stropní konstrukce pro jednotlivé varianty byl 

zjištěn na základě položkových rozpočtů, součástí těchto rozpočtů jsou i výkazy výměr. 

Položkové rozpočty byly zpracovány pomocí softwaru Build Power S [43]. Rozdíl mezi 

stropními konstrukcemi činí 61 370 Kč, z toho plyne, že stropní konstrukce s balkony            

je dražší přibližně o 13 %. Tento rozdíl je dán především náročnější realizací, větším 

množstvím materiálu a použitím ocelových HEB nosníků ke změně směru nosníků, zatím co 

u stropní konstrukce bez balkonů byli použity jen materiály firmy POROTHERM [31] 

(nosníky, vložky). Rozdíl mezi těmito konstrukcemi není jen finanční, ale i v pracnosti, 

poněvadž bude potřeba u balkonů potřeba řešit bednění čel a dále řešení změny směru 

stropních nosníků. 
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5.2 Porovnání z hlediska časové náročnosti   

 

 

 

 

Graf č. 2 – Porovnávání časové náročnosti stropních variant nad 1.NP 

 

Ze zpracovaného rozpočtu programem Build Power S [43] byli zjištěny Nh na realizaci 

daných variant. Z těchto údajů byli sestaveni harmonogramy v programu Microsoft office 

Project 2010[42]. Z daných informací se určilo, že stropní konstrukce s balkony je o 1 a půl 

dne delší při realizaci než stropní konstrukce bez balkonů. Tento rozdíl je dán především větší 

potřebou materiálů a složitější realizací.   
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5.3 Porovnání z hlediska veřejného názoru formou dotazníku  

 

 

 

 

Graf č. 3 – Porovnávání názoru na výběr varianty stropní konstrukce nad 1.NP 

 

V rámci této bakalářské práce jsem vypracoval dotazník, zda by lidé chtěli spíše obytný dům 

s balkony či bez nich. Dotazník jsem poslal 100 lidem ve věkovém rozmezí 18 – 50 let. 

Z tohoto dotazníku bylo zjištěno, že většina dotázaných by uvítala obytný dům bez balkonové 

konstrukce. Nejčastější důvod, který byl uváděn je, že předpokládají vysoký výskyt poruch 

v této části obytného domu (nesprávné ukotvení zábradlí, odmrznutí dlažby, tepelné mosty). 

Další významný faktor byl, že tato konstrukce zvýší celkovou cenu bytové jednotky.   

 

5.4 Výběr varianty 

 

Na základě porovnání hledisek 4.1, 4.2 a 4.3 byla stanovena jako vhodnější varianta stropní 

konstrukce bez balkonů. Tato varianta je levnější, méně pracnější a časově náročnější a 

vybralo si ji více respondentů.   
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6. Technologický předpis provádění stropní konstrukce  

 

6.1. Obecné informace 

Název stavby: Novostavba – Bytový dům, Drahany 

Místo stavby: Drahany 

 

Objednatel: Pavel Krakonoš  

Adresa: Brno, ul. Prostějovká čp. 8754, PSČ 221 24 

tel.: 777 585 545 

e-mail: kp@seznam.cz 

 

Zhotovitel: : Real. Stav a.s. 

Sídlo: Drahany, Brněnská 85, PSČ 544 55 Drahany 

IČ: 784 578 445 

DIČ: CZ44 545 54 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú. 455654214/0100 

tel.: 582 395 025 

fax: 582 395 025 

e-mail:  realstav@info.com 

 

Dokument je určen pro výstavbu bytového domu na ulici Prostějovské v Drahanech, 

parcela č. 2500/3, konkrétně pro předpis stropní konstrukce. 

 

Popis objektu: 

  Jedná se o 4 podlažní bytový dům, který je celý podsklepen. V obytném domě se 

nachází 6 bytů. Každý bytová jednotka je určena pro rodinu 3 – 4 členy. Ke každému bytu je 

přiřazena kóje. V suterénu bytového domu jsou situovány sklepní sklady, prádelna, sušárna, 

sklad a prostory pro napojení domu na vedení inženýrských sítí. V 1.NP je navržený hlavní 

vstup do objektu a 2 nadstandardní bytové jednotky. Další zbylé 2 podlaží jsou shodné             

s 1. NP  podlaží.  

Místnosti 1 bytu – Byt se skládá z těchto místností: chodba, WC, koupelna, dětský 

pokoj, kuchyň + obývací pokoj, šatna a ložnice. Každý byt je vybaven v prostoru obývacího 

pokoje francouzskými okny.  

 

mailto:kp@seznam.cz
mailto:%20realstav@info.com
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Popis staveniště:  

Objekt se nachází na parcelách č. 2500/3. o celkové výměře 1 547,398 m
2
. Vjezd na 

pozemek je z jižní strany  ulice Prostějovské. Jedná se o asfaltovou komunikaci. Parcela je 

situována v rovinatém terénu bez velkých výškových rozdílů. Pozemek není zastavěn a 

nenachází se na něm vzrostlá zeleň (stromy a keře). Základová půda je tvořena z hlinitého 

písku. Na pozemku byl proveden průzkum z důvodu možnosti výskytu radonu, průzkumem 

bylo zjištěn nízký index pronikání radonu.  V rámci hydrogeologického průzkumu nebyla 

zjištěna hladina podzemní vody. Pozemek se nachází v bytové zástavbě. Na staveništi bude 

zřízena mezideponie a to v krajním místě pozemku.  

Jelikož se staveniště nachází v zastavěném území, musí být provedeno oplocení do 

výšky 2,0 m. Příjezdová komunikace je vytvořena z železobetonových panelů, které budou 

uloženy do štěrkového lože. (frakce 16/32). Pod tělesem vozovky je třeba sejmout ornici, 

vyrovnat, vyspádovat, zhutnit a odvodnit podloží. Na staveništi se bude využívat jeřáb. 

Maximální dovolená rychlost pojezdu vozidel na staveništi činí 10 km/h, v místech kde se 

pracuje jen 5 km/h. Voda, elektřina a plyn jsou přivedeny z ulice Prostějovské.  

 

Účel dokumentace:  

Účelem technologického předpisu je stanovit a popsat obecná pravidla při provádění 

stropní konstrukce POROTHERM.  

 

6.2. Materiály, doprava a skladování  

Popis: Jedna se o stropní konstrukci POROTHERM, která je tvořena nosníky 

POROTHERM POT a vložkami POROTHERM MIAKO. Součástí stropní konstrukce jsou i 

pozemní věnce s nadbetonávkou tloušťky dle výrobce (viz. Popis prací), která je vyztužena 

kari sítí. Přesný popis materiálů a pomůcek (podpůrné konstrukce a kozového lešení) a jejich 

množství je součástí odstavce 5.2. A) Materiál a pomůcky. 
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Dodavatel stropních prvků POROTHERM: 

Wienerberger 

Prodejní oddíl Blansko  

Jedovnická 54 

679 52 Blansko 

Tel: 582 698 888 

FAX: 582 698 888 

Infolinka: 800 260 003 

e-mail: porotherm.blansko@seznam.cz 

    

Předpisy a osvědčení k dodávanému materiálu: 

Výrobky firmy POROTHERM jsou prověřeny a splňují normativní hodnoty.  

Podle normy ČSN EN ISO 9001/2009 [16] 

Podle Zákona č. 18/1997 Sb. [24] a Vyhlášky č. 307/2002 Sb. [25] SÚJB o radiační ochraně. 

 

Dodavatel betonové směsi: 

Zapa beton a.s. 

Kojetínská 1 

796 03 Prostějov 

okres Prostějov 

Tel: 582 341 640 

e-mail: Prostějov@zapa.cz 

 

Předpisy a osvědčení k dodávanému materiálu: 

Podle normy ČSN EN ISO 9001/2009 [16] 

Certifikát řízení výroby  

Prohlášení o shodě  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:porotherm.blansko@seznam.cz
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A) Materiál  

Stavební materiál a pomůcky jsou určeny pro stropní konstrukci, která se nachází nad 

1.NP. 

 

Nosníky POROTHERM POT 160 x 175 mm 

N1   – délka 6750 mm,  30 ks,  váha 146,50 kg/ks  

N2   – délka 3750 mm  30 ks  váha 81,40 kg/ks  

N3   – délka 3250 mm  6 ks  váha 70,53 kg/ks  

N4   – délka 2750 mm  2 ks  váha 59,68 kg/ks 

N5   – délka 2000 mm   9 ks  váha 43,40 kg/ks 

       

Celková hmotnost nosníků POROTHERM  

146,50 x 30 + 81,40 x 30 + 70,53 x 6 + 59,68 x 2 + 43,40 x 9 = 7770,14 kg 

 

 

Obrázek č.4 – řez stropním nosníkem POT 160 x 175 

mm do maximální délky 6250 mm  

 

 

 

Keramické vložky MIAKO:   

 V1 – MIAKO 19/62,5   984 ks  váha 14,70 kg/ks 

 V2 – MIAKO 19/50    294 ks  váha 11,20 kg/ks 

 V3 – MIAKO 8/62,5    54 ks  váha 8,80 kg/ks 

 V4 –  MIAKO 8/50     8 ks  váha 6,80 kg/ks 

 

 

 Obrázek č.5 – stropní keramická vložka  

 MIAKO 19/62,5  

 

Celková hmotnost keramických vložek MIAKO: 

14,70 x 984 + 11,20 x 294 + 8,80 x 54 + 6,80 x 8 = 18 287,20 kg 
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Věncovky VT8 23,8 : 

19,3 m + 11,1 m x 2 + 4,5 m x 2 + 3,4 m x 2 + 1,4 m x 2 + 4,135 m x 2 = 68,37 m / 0,5  

= 136,74 ks = 140 ks 

Hmotnost 1 ks = 9,50 kg 140 x 9,5 = 1330 kg 

 

Do délek jsou započítány 2 krát rohy – z důvodu dořežu či možného poškození prvku. 

 

Izolační materiál (EPS 80): 

(18,98 + 10,94 x 2 + 4,42 x 2 + 3,48 x 2 + 1,255 x 2 + 4,115 x 2) x 0,08 x 0,25 = 1,3496 m
3
 

Množství izolace bude zaokrouhleno na 1,4 m
3 

 

Množství betonu na nadbetonávku + pozední věnce 

Výpočet: 

(18,98 x 10,78 + 9,98 x 3,4 + (7,43 x 1,465) / 2 x 2) x 0,06 = 14,965 m
3 

Hmotnost betonové směsi 14,965 x 2500 = 37 412,5 kg 

 

Betonová směs C20/25 měkké konzistence bude transportována na stavbu pomocí auto 

domíchávačů + čerpadlo na beton. Objem auto domíchávače činí 6 m
3
. To znamená, že během 

vybetonování konstrukce budou muset přijet 3 auto domíchávače.    

Primární a sekundární transport betonu zajistí betonárka ZAPA, z důvodu, že se nachází 

nejblíže ze všech vybraných mísících center.  

 

Množství kari sítí 4/200 – 4/200 a výztuží ve ztužujících žebrech a věncích 

Viz statika. 

 

B) Doprava materiálu: 

Dopravu stavebních stropních prvků zajistí dodavatel POROTHERM (Blansko) 

 

Podmínka pro převoz nosníků:  

Dopravní prostředek musí mít rovnou a čistou ložnou plochu, která musí být dostatečně 

dlouhá, aby bylo možné na ni nosník uložit v celé jeho délce. 
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Manipulace se stropními nosníky POT: 

Při manipulaci či skladování je nutné nosníky zavěsit maximálně 500 mm od konců. 

Manipulace bude prováděna pomocí vázacích prostředků a to jednopramennými vázacími 

lany z oceli. Průměr lan jsou 20 mm. Nosnost lan činí 4300 – 8600 kg – dle úhlu sklonu 

(menší hodnota z únosnosti je zcela vyhovující). Ocelové lano dle ČSN EN 13 411 – 3 [27] 

Pozink, pevnost 1770 Mpa. 

Další materiály (kari sítě, izolační materiál, výztuž pozemních věnců) budou dodány 

nákladním autem AVIA D120 4 x 4 [38].   

 

C) Skladování materiálu 

Skladování nosníku: 

Při skladování se musí nosníky dle výrobce POROTHERM [31] zavěšovat a pokládat 

ve vzdálenosti maximálně 500 mm od konců nosníků. Nosníky se prokládají dřevěnými 

proklady o rozměru nejméně 40 x 20 mm, které musí být uspořádány tak, aby byli, vždy 

svisle nad sebou a v místě svaru příčné výztuže s horní výztuží. Výšku skladovaných nosníků 

volí výrobce v souladu s platnými předpisy o bezpečnosti práce. Nosníky se na skládkách 

ukládají podle délek, na pevném a odvodněném podkladu. V zimním období se musí nosníky 

chránit proti nepříznivým klimatickým a povětrnostním vlivům.  

 

Skladování stropních vložek: 

Vložky MIAKO PTH jsou dopraveny na vratných EURO paletách rozměru 1180 x 

1000 mm. Počet vložek na paletě výrobce udává přibližně 48 kusů což je kolem cca 745 kg. 

Palety musí být uloženy na pevném a odvodněném podkladu. Materiál je dodán od výrobce 

již za foliovaný, z důvodu ochrany před klimatickými vlivy.   

 

Skladování věncovek: 

Věncovky jsou na stavbu dopravovány na paletách rozměru 1180 x 1000 mm. Počet 

věncovek na paletě výrobce udává přibližně 120/128 ks. Hmotnost této zaplněné palety činí 

cca 1170 kg. Materiál je stejně chráněn jako stropní vložky a to pomoci zafoliováním.   

 

 

 

 



                                                                                              BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 
 

51 

 

5

1

 

Skladování výztuže: 

Kari sítě a pruty musí být označeny dle identifikačních štítků, tzn., že budou odděleny 

dle identifikačních čísel. Armovací prvky musí být skladovány v suchém prostředí ideálně na 

pevném podkladu a pod přístřeškem.     

Mezi materiály musí být zachován bezpečný průchod 700 mm. Při manipulaci nesmí 

docházet k poškození dílců. Na uskladněné prvky (materiály) je přísně zakázáno vystupovat, 

vylézat a podobně.  

 

D) Převzetí dodávky  

Dodávku stavebního materiálů pro realizaci stropní konstrukce převezme a zkontroluje 

stavbyvedoucí, pokud není na staveništi přítomen, převezme daný materiál zastupující osoba. 

Pokud budou stropní prvky poškozené, nerovné či jinak znehodnoceny nebo nebude souhlasit 

množství objednaného materiálu, musí se tyto závažné nedostatky nahlásit dodavateli daných 

prvků. Po převzetí dodávky se musí provést zápis do stavebního deníku. 

  

6.3. Pracovní podmínky 

Realizace stropní konstrukce je možná až po dokončení všech nosných svislých stěn a 

dosažení jejich požadované pevnosti. Před započetím prací je nutné zajistit zdroje energií 

(voda, elektrická energie). První část prací je nanášení těžkých izolačních pásů v místech, kde 

budou uloženy stropní nosníky. Zde je nutné zajistit izolaci před možnou změnou pozice 

z důvodu povětrnostních vlivů. Nosníky se uloží přímo na izolaci, je nutné zajistit, aby se 

izolace nedostala do míst, kde se bude vyskytovat tepelná izolace. V průběhu ukládání 

nosníků, je nutné kontrolovat osové vzdálenosti mezi nimi. Dále je nutné, zkontrolovat zdali 

je pod nimi uložen ve správné pozici těžký izolační pás. Následující práce jsou kladení 

stropních vložek mezi nosníky, v místech kde jsou umístěny snížené stropní vložky, je přísný 

zákaz pohybu. Po dokončení kladení keramických vložek se vyzdí věncovky. Během zdících 

prací je nutné dodržet základní podmínky, pokud nastane snížení teplot. 
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Pro výrobu malt (klesne-li teplota pod + 5°C) [28] 

- Použít mleté nehašené vápno 

- Ohřívat vodu (na maximálně 60°C) 

- Klesne – li teplota pod - 5°C ohřívat kamenivo (maximálně 60°C) 

- Teplota malty nesmí klesnout pod 15°C 

- Použít maltu o jeden stupeň vyšší než je v PD 

- Použít certifikované přísady 

- Nesmí se použít zmrzlé kamenivo 

 

Pro zdění [28] 

- Zdící prvky chránit před deštěm a sněhem (námrazou) 

- Povrch podkladu musí mít teplotu minimálně 10°C 

- Je třeba zdít bez přerušení, maltu (lepidlo) rozlívat v malých záběrech 

- Při přerušení a ukončení prací - chránit zdivo proti mrazu 

- Dojde – li k poškození zdiva účinkem povětrnosti, můžeme ve zdění pokračovat až po 

odstranění narušeného zdiva 

Kontrola teploty vzduchu - při dodržení ČSN EN 1996-2 [29]: Eurokód 6 je nutné 

sledovat teplotu vzduchu. Zjištěné teploty musí být zaznamenávány do stavebního deníku, a 

to nejméně na začátku, uprostřed a konci pracovní směny, tedy po 2,5-4 hodinách. (nejméně 

tedy 3 krát denně) Teplota povrchu zdících materiálů se provádí minimálně 1 denně – a to 

před zahájením zdících prací. Lepení izolace na věncovky je možné provádět, pokud teplota 

neklesne pod - 5°C. 

Další pokračovaní jsou armovací práce. Na stropní plochu se položí kari sítě, které 

jsou přeloženy minimálně na 2 oka. Kari sítě se musí spojit pomocí vázacího drátu nebo 

svařením profilů. U výztuže je nutné zajistit minimální krytí profilů, To je zajištěno pomocí 

distančních prvků. V místech kde se nachází snížené vložky, je nutné ještě před položením 

kari sítí vyztužit pomocí profilů. V místech pozemního věnce jsou 4 pruty. Polohy prutů jsou 

dodrženy pomocí třmínků, které jsou od sebe ve vzdálenosti 400 mm.    

Výztuž nesmí být mastná, pokryta velkou množství koroze a není možné ji svažovat, 

pokud je výztuž pokryta sněhem či ledem.  
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Betonářské práce mohou být zahájeny až po zkontrolování rozmístění výztuže. Beton 

nelze nechat padat volným pádem z výšky vyšší než 1 m. Pro zajištění obalení výztuže ze 

spodní části betonovou směsí je nutné výztuž podložit distančními prvky. Beton se nechá 

volně roztékat, až dosáhne vodorovnou hladinu. Použíti vibrátoru se nepřipouští, neboť vede 

spíše k rozměšování směsi než ke zvýšení hutnosti. Podobně nepříznivě se může projevovat i 

jiný zdroj otřesů v blízkosti betonové konstrukce. Při ukládání betonu se kontroluje průběžně, 

zda nedochází k segregaci blokování betonu při průchodu vyztužením a zda nedochází 

k nadměrnému úniku vzduchových bublin.     

Po zhotovení stropu je nutné udržovat beton ve vlhkém stavu až po zatvrdnutí.  Na 

ošetření betonové směsi bude použita pitná voda.  

 

6.4. Převzetí pracoviště 

Před samostatným zahájením pokládky stropních nosníků musí být stavbyvedoucím 

překontrolovány všechny předcházející práce, zda – li jsou provedeny v požadované kvalitě.  

 

6.5. Obecné pracovní podmínky [26] 

Při realizaci stropní konstrukce nesmí být rychlost větru větší než 10,7 m/s z důvodu 

horší manipulace s materiálem a vertikální dopravě materiálu jeřábem. Pokud nastane snížení 

viditelnosti pod 30 m, sníží se teplota pod – 10
0
C nebo siný déšť (bouřka, sněžení a podobně) 

je nutné stavební práce také přerušit.  

     

6.6. Personální obsazení 

Složení pracovní čety: 

1 x mistr – Dohlíží na správnost provedení prací dle projektové dokumentace, řídí montážní 

práce a dohlíží na dodržení technologického postupu.  

 

2 x vazač – Připevňují stropní nosníky ze skládky na hák jeřábu. Musí být proškoleni o 

správném připevnění nosníků dodavatelskou firmou POROTHERM. (jsou k dispozici při 

montáži stropních nosníků) 

 

 2 x dělník – ukládají stropní nosníky, vložky MIAKO, vyzdívaní věncovek, armovací práce. 

Provádí práci dle projektové dokumentace a dle technologického postupu. Musí být 

proškoleni dodavatelskou firmou. 
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Pomocný pracovník – zajištují přísun materiálů, malty, vložek, izolací a podobně. Množství 

těchto pracovníků si určí vedoucí pracovní čety dle potřeby.  

 

1 x Jeřábník – řídí jeřáb, pracuje dle pokynu dělníků. Musí být proškolen dodavatelskou 

firmou o správném zacházení se stropními nosníky (povětrnostní vlivy).  

 

6.7. Stroje a pomůcky 

Stroje:  

K provádění vertikálního transportu materiálu bude zapotřebí zvedací zařízení, jeřáb 

tipu lieberherr 42 K. 1 (technický popis v příloze 6.13.1) 

K ukládání betonu ve výškách bude sloužit čerpadlo na beton od firmy ZAPA (Typ 

vozidla viz příloha 6.13.3). Tento stroj bude použit při betonáži stropní + ostatních 

konstrukcí.  

 

Pomůcky: 

I. Kozové lešení: 

Koza lešeňová pevná hliníková: 

výsuv po 20 cm,  šířka 120 cm, výška 110 – 180 cm  

Počet:    8 ks  hmotnost 1 ks/ 20 kg 

 

Lešeňová podlážka:  

Rozměr:  500 x 1350 mm  

Počet:  8 ks   hmotnost 1 ks/ 16 kg 

 

II. Podpůrné prvky stropní konstrukce POROTHERM: 

Stojky atlas:    63 ks délka 2300 – 4000 mm 

Nosníky:    D1 8 ks délka 3100 mm rozměr 250 x 180 mm

    D2 8 ks délka 2800 mm rozměr 250 x 180 mm 

    D3 8 ks délka 3200 mm rozměr 250 x 180 mm 

    D4 2 ks délka 4750 mm rozměr 250 x 180 mm 

    

Zavětrování:    55 ks   

Podložky pod stojky:   63 ks 
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Ostatní pomůcky (pracovní a ochranné): 

Ochranné přilby, rukavice, boty s pevnou podrážkou, kladivo, stahovací lat délky 2 m, 

vodováha, nůžky, nůž, provázek, metr, pracovní boty, štípačky, míchadlo, kbelík, klíny, 

zednická lžíce, žebřík 

 

6.8. Požadavky na konstrukci 

 

Správné uložení a rozmístění stropních nosníků dle projektové dokumentace 

a) Minimální uložení stropních nosníku 125 mm dle výrobce 

b) Správné kladení vložek dle kladečského plánu (viz příloha 6.13.7) 

c) Při ukládání kontrolovat výškové umístění nosníků 

d) Dodržet minimální krytí kari sítí a výztužných prutů minimálně 10 mm nebo průměr 

armatury 

e) Dílce je možné zatížit konstrukcí podlahy až po dosažení 70% pevnosti betonové směsi. 

f) Ošetření betonové směsi (nadbetonávka), pokud teplota klesne pod + 5
0
C  musí být 

betonová směs navržena pro nízké teploty nebo odložení betonářských prací. Pokud 

nastanou vysoké teploty s kombinací větrného počasí je nutné chránit směs před 

vyschnutím vlhčením nebo zakrytím folií.  

g) Použití odbedňovacích prostředků u bednění čel schodiště a prostupů.  

h) Přístupové cesty a pracovní prostor musí být udržovány v bezpečném a schůdném stavu, 

čisté, bez sněhu a námraz. 

i) Veškeré práce provádět za zvýšené opatrnosti. 

j) Montážní a vázací prostředky a pomůcky denně kontrolovat, udržovat v čistotě a bez 

námrazků. Výrobce vázacích prostředků upozorňuje, pokud teplota klesne pod – 10
0
C je 

nutné uvažovat s menší únosností těchto prvků.  

k) Podkladní cementové lože pod nosníky musí být přizpůsobeno pro použití za mrazu – viz 

pracovní podmínky pro malty.  
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6.9.  Pracovní postupy  

A) Chronologický sled a popis jednotlivých operací 

1) Přejímka a kontrola dílců před montáží 

2) Kontrola podpůrných konstrukcí za účasti vedoucího montážní čety a odběratele. 

Zhodnocení musí být zapsáno do stavebního deníku a to: 

a. Kontrola rozměrů konstrukce + zjištění odchylek 

b. Kontrola svislosti podpůrných konstrukcí 

3) Uzavření kontroly, vyhodnocení stavu a stavební připravenost konstrukce z hlediska 

zahájení realizace stropní konstrukce.  

4) Postup prací stropní konstrukce [14] 

a. Pokládka těžkého asfaltového pásu 

Tyto pásy se položí na nosné vyzděné zdivo jen na budoucí ztužující věnce (ne 

pod tepelnou izolaci věnce). Pásy se položí po celém obvodu a později budou 

přitíženy stropními nosníky. Asfaltové pásy se dle výrobce nesmí ukládat v místě 

nad překlady v místě nad otvory. Z tohoto důvodu se budou nosníky pokládat na 

cementové lože o tloušťce 10 mm. Na těžké asfaltové pásy, které jsou položeny na 

broušených zdících blocích, se stropní nosníky budou ukládat přímo. Realizace 

pokládání těchto pásů bude prováděna z vnitřního kozového lešení.  

 

b. Sestavení podpůrné konstrukce stropu 

Před zahájením samotného kladení stropních nosníků je nutné sestavit 

podpůrnou konstrukci z vodorovných hranolů, které jsou podporovány sloupky 

Atlas (viz pomůcky). Vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou zdí 

byla maximálně 1,8 m. Provizorní podpory musí být zavětrovány, osová 

vzdálenost sloupků ve směru podpor (hranolů) nesmí překročit 1,5 m. Jelikož se 

zhotovuje více stropů nad sebou, je nutné sloupky dát svisle nad sebou. Průměry 

sloupků jsou stanoveny statickým výpočtem. Jelikož poměr mezi světlou délkou a 

tloušťkou stropní konstrukcí je větší jak 15, je nutné při montáži nastavit vzepětí 

nosníků rovné 1/300 rozpětí. (schéma podpůrné konstrukce víz příloha č. 6.13.5)   

 

POZNÁMKA VÝROBCE: U nosníků se vzepětím je třeba dbát při betonáži na 

nutnost dodržení konstantní tloušťky betonu nad vložkami. 
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c. Ukládání stropních nosníků POT  

Stropní nosníky se ukládají na těžké asfaltové pásy, v místech překladů budou 

uloženy do cementového lože tloušťky 10 mm. K pokládce se bude využívat 

vnitřního kozového a vnějšího fasádního lešení. Na montáž nosníků budou 

zapotřebí 2 pracovníci, 1 jeřábník a 2 vazači, kteří budou ze skládky připravovat 

zajištění nosníku pro vertikální dopravu. Z důvodu zafixování stropních nosníků se 

na jejich koncích uloží stropní vložky MIAKO. Uložení a rozmístění stropních 

nosníků dodržujeme dle projektové dokumentace. Jelikož se v projektu vyskytují 

nosníky delší než 6 m, je nutné provést tak zvané ztužující žebro. Více v další části 

postupu prací.  

 

d. Ukládání stropních vložek MIAKO PTH     

Stropní vložky MIAKO PTH se ukládají na sucho na osazené a podepřené 

nosníky v řadách rovnoběžných s nosnou zdí postupně od jednoho konce nosníku 

ke druhému. Pokládka bude prováděna z vnitřního lešení, vložky budou 

přemístěny do vnitřních prostor, odkud se budou přemisťovat na lešení. Stropní 

vložky se nesmí nijak zatěžovat. Na konstrukci stropu se nachází několik druhů 

vložek. Jedná se o klasické vložky délek 625 a 500 mm výšky 190 mm, ale i o 

snížené vložky výšky 80 mm. Snížené vložky se nachází u stropních nosníků N1, 

protože jejich délka činí 6,75 m a je nutné je ztužit žebry. Další snížené vložky 

budou použity v místech budoucích příček (ztužující žebro) a v místě napojení 

schodiště z důvodu propojení výztuže. Dle projektové dokumentace se musí 

v určitých místech vložky vynechat kvůli prostupům. Stropní vložky je zakázáno 

zatěžovat.  

 

e. Vyzdění  věncovek  VT8  

Po uložení nosníků se provádí zdění věncovek VT8/23,8 do cementového lože     

10 mm. Věncovky se ve vodorovném směru kladou k sobě na sraz při použití 

zámku na pero a drážku, bez pro maltování svislé styčné spáry. Vyzdění věncovek 

bude prováděno z fasádního lešení. Při práci se musí kontrolovat svislost a 

rovinatost vyzděných prvků. Tímto procesem se vytvořilo obvodové bednění pro 

pozdější betonářské práce stropní konstrukce.  
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f. Uložení kari sítí, ztužujících žeber a ztužujících věnců 

Do zbývajícího prostoru mezi věncovkou a stropní konstrukcí se vloží 

vodorovná výztuž ztužujícího věnce, vodorovná výztuž bude spojena a 

stabilizována třmínky, které budou vzdálené dle návrhu statika. 

Vyztužení ztužujících žeber, do prostor kde jsou snížené vložky, budou 

vloženy výztužné prvky viz statika.  

Po dokončení vyztužení věnců a žeber je nutno uložit kari sítě na stropní 

konstrukci. Sítě budou s přesahem dvou ok. Kari sítě budou uloženy na 

distančních podložkách, aby bylo zajištěno podbetonování spodní části výztuže a 

soudržnost mezi betonem a výztuži. V případě, že konstrukční řešení neumožnuje 

dodržet v místě křížení sítí oboustranné minimální krytí 20 mm, je nutné napojovat 

sítě pomocí příložek. Minimální plocha příložky je 1/3 plochy z výztuže.  

Celkové vyztužení viz statika.  

 

g. Betonáž stropní konstrukce  

      Před zahájením betonáže musí stavbyvedoucí zkontrolovat tyto prvky.  

Druh použité výztuže, profil prutů, počet výztužných vložek, počet třmínků, 

vzdálenost mezi výztužnými vložkami, polohu nastavování a stykování 

výztužných vložek. Krytí výztuže, čistotu povrchu (koroze, mastnota, znečištění 

olejem, mazivem, barvou nebo jinými škodlivými látkami). Dále se musí provést 

bednící práce v místě schodiště (čelo schodiště) a v prostoru prostupů. Pokud 

budou zjištěny neshody dle PD, musí být odstraněny do zahájení betonáže. Po 

napravení všech poruch se provede zápis do stavebního deníku.  

 

Přejímka betonové směsi: 

Na každou dodávku transport betonu musí být při příjemce betonové směsi předán 

dodací list, tento list je dokladem o jakosti a množství směsi. Stavbyvedoucí poté může 

provést kontrolu čerstvého betonu a to pomocí těchto zkoušek: 

Konzistence betonu – vizuální kontrola 

Stejnorodost betonu – vizuální kontrola 

Před betonáží se navlhčí celá konstrukce. Nad plochými vložkami v místě příčného 

ztužení se mezera vyplní betonem minimální třídy C20/25 měkké konzistence (S3), čímž se 

vytvoří betonová žebra. Současně s žebry je nutné betonovat také pozední věnce nad nosnými 

zdmi. Betonovou vrstvu nad stropními nad stropními vložkami v tloušťce 60 mm stejným 
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betonem C20/25 měkké konzistence (S3). Stropní konstrukce se betonuje v pruzích, které 

mají směr nosníků. Betonáž pruhu nelze přerušit, pracovní spáru lze provést pouze mezi 

nosníky uprostřed stropních vložek. Technologická spára nesmí procházet betonovým žebrem 

nad nosníkem.  

 

Při betonáži je nutné zabránit hromadění betonu na jednom místě. Ploché doplňkové 

stropní vložky se nesmí během montáže až do zalití betonu nijak zatěžovat. Beton se bude 

transportovat na stropní konstrukci pomocí čerpadla na beton od firmy ZAPA. Po zhotovení 

stropu je nutné udržovat beton ve vlhkém stavu až do zatvrdnutí. 

 

h. Ošetření betonu  

Během tuhnutí je nutné ošetřovat beton a udržovat ho ve vlhkém stavu. Beton 

je možné přikrýt i plachtou. Podpory nosníků lze odstranit, až když beton stropní 

konstrukce dosáhne normou stanovenou pevnost (28 dní). U demontáže je důležité 

aby, prostřední stojiny byli demontovány jako poslední. 

 

i. Kompletace stropní konstrukce 

Po dokončení stropní konstrukce se provede kontrola. Pokud se nenaleznou 

žádné poruchy provede se zápis do stavebního deníku. 

 

B) Nejčastější poruchy v pracovním postupu a způsob odstranění 

1 Kontrola rovinatosti a polohy stropních nosníků ihned po jeho uložení z důvodu možného 

upravení (menší porucha) závady. 

2 Kontrola výztuže zda odpovídá projektové dokumentaci – viz statika  

3 Kontrola správného rozmístění snížených vložek dle projektové dokumentace  

4 Po ukončení pracovní směny je nutné zkontrolovat stabilitu a pevnost podpěr 

5 Kontrola množství výztuže zda odpovídá statické dokumentaci  

6 Kontrola zda jsou vynechány vložky v místech prostupů 

 

C) Potřebná opatření, která je nutno provést po skončení směny a po skončení celého 

pracovního postupu 

1 Po ukončení pracovní směny je nutné zkontrolovat rovinatost, polohu prvků a zajištění 

proti posunům prvků.  

2 Po ukončení jakékoliv části postupu je nutné zkontrolovat rovinatost a polohu prvků.  



                                                                                              BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 
 

60 

 

6

0

 

D) Podmínka pro provedení přejímky 

Stavební konstrukci přejímá investor či jeho technický dozor od stavbyvedoucího 

zhotovitelské firmy. Převzetí je sepsáno do stavebního deníku. Pokud se nachází na dané 

konstrukci nedostatky, napíší se námitky na vady a způsob odstranění.  

 

6.10. Jakost a kontrola kvality 

Za kvalitu provedení konstrukce, tedy všech pracovních postupů zodpovídá 

stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je nucen, aby zkontroloval vizuálně všechny dodávky 

materiálů, aby odpovídali stavu, který dodavatel předepsal (bez prasklin, odštěpných rohů, 

drcený prvek, průhyby prvků a podobně). Pokud se v dodávce vyskytnou takové materiály, 

stavbyvedoucí nepřevezme tento materiál. Dalším důležitým faktorem je i správná 

manipulace se stavebním materiálem. Před zahájením provedení stropní konstrukce může 

stavbyvedoucí provést kontrolu svislých ploch, pokud to uzná za vhodné. Po provedení 

kontroly je nutné udělat zápis do stavebního deníku. Během realizace stropní konstrukce se 

musí provádět vizuální kontroly dílčích činností.  

 

 Dodržení technologických postupů 

 Kontrola dováženého materiálu (vizuální kontrola, množství a shodnost materiálu dle 

projektové dokumentace) 

 Sestavení podpůrné konstrukce a ukládání stropních nosníku dle projektové dokumentace  

 Vyzdění věncovek (rovinatost) 

 Armovací práce (vizuální kontrola – umístění výztuže, množství výztuže a spojení prvků) 

 Kontrola a dodržení rovinatosti vybetonované plochy 

 Správné ošetření betonu 

 Odstranění podpůrné konstrukce stropu 

 

Po dokončení stopní konstrukce se udělá celková vizuální kontrola a zjišťování 

rovinatostí.  Pokud se na konstrukci vyskytne porucha, musí se odstranit a po napravení se 

může provést zápis do stavebního deníku. 
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6.11. BOZP 

a) BOZP Zásady [32]: 

1) Každý člen čety musí být prokazatelně seznámen s bezpečnostními předpisy a 

technologickým postupem, které se týkají jím prováděné činnosti. 

2) Před započetím montáže je třeba vykonat všechny přípravné práce tak, aby postup 

montáže byl plynulý a odpovídal bezpečnosti práce. 

3) Je nutné zachovat přesně sled montážních prací z hlediska stability konstrukce a 

bezpečnosti montáže stanovený projektem. 

4) Pracovní četa musí být vybavena veškerými montážními a ochrannými prostředky a 

pomůckami podle charakteru práce. 

5) Pracovníci pracující ve výškách musí být pro tuto práci zdravotně způsobilí a vybaveni 

podle možnosti některými potřebnými prostředky a pomůckami – ochranné pásy, jistící 

lana, žebříky a jiné. 

6) Zajištění na vnějších stranách konstrukcí i uvnitř objektů proti pádu osob se provádí 

souběžně s postupem montáže zábradlím nebo ochranným ohrazením, jakmile úroveň 

pracoviště je výše než 1,5 m nad úrovní terénu nebo nad nejblíže nižší úrovní pracoviště. 

7) Pracovní postup, montážní pomůcky a složení montážní čety musí zajistit bezpečnou 

manipulaci s břemeny pod zavěšeným břemenem a v jeho těsné blízkosti se nesmí 

pohybovat osoby.  

 

b) Zákony a vyhlášky: 

309/2006 Sb. [6] 

591/2006 Sb. [8] 

114/1992 Sb. [23] 

365/2005 Sb. [22] 

362/2005 Sb. [9] 

148/2006 Sb. [21] 
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6.12. Ekologie 

100/2001 Sb. [20] 

93/2004 Sb. [19] 

185/2001 Sb. [13] 

275/2002 Sb. [18] 

383/2001 Sb. [17] 

381/2001 Sb. [15] 
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6.13. Přílohy 

6.13.1. Jeřáb 

 

Na staveništi bude využíván rychlostavitelný jeřáb Liebherr 42 K.1 s otočnou hlavou a 

s vodorovným výložníkem délky dle obrázku č. 6 

 

Obrázek 6 – vyložení a únosnost jeřábu [34] 

 

Umístění jeřábu je situováno ve výkresu zařízení staveniště. V blízkosti jeřábu jsou navrženy 

skladovací plochy. Podkladní plochy pod tímto zvedacím zařízením jsou navržené silniční 

panely. Plocha pod panely musí být normově zhutněna. Jeřáb na tomto dostatečně pevném 

podkladu bude postaven na pevných patkách. Rozměr základny činí 4 x 4 m. Musí být 

zajištěn minimální montážní prostor, který je 1,9 x 21 m.     

 

Technické údaje jeřábu: 

Příkon: jeřábu dle technického listu pro danou potřebnou činnost je 18 kW 

Max výška háku: 34,6 m 

Max. nosnost: 4.500 kg 

Max. vyložení: 40,0 m 

Nosnost při maximálním vyložení: 1.400 kg 
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Obrázek č. 7 – technický list jeřábu [34]  

 

Požadavky na jeřábníka: 

Každý jeřábník musí mít ve vlastnictví jeřábnický průkaz, který získá jeřábnickým kurzem. Je  

to kvalifikační doklad, který opravňuje držitele průkazu vykonávat jeřábnické práce na jeřábu 

uvedené třídy a typu. Jeřábník je zodpovědný za správné ovládání jeřábu v souladu 

s požadavky výrobce a při dodržení systému bezpečné práce. Jeřábník se řídí pokyny vazače.  

 

Požadavky k získání jeřábnického průkazu: 

- starší 18 let (mladší osoba může, pracovat pod přímím dozorem kompetentní osoby pouze 

pro účely zácviku). 

- absolvování základního kurzu dle třídy jeřábu, 

- absolvování praktického zácviku, 

- potvrzení zdravotní způsobilosti (zrak, sluch, reakce), 

- vyplnění přihlášky. 
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6.13.2. Stavební výtah 

Na staveništi bude pro svislou přepravu stavebních materiálů a osob využíván tento 

snadno smontovatelný stavební výtah NOV 500. Rozměry plošiny je 1,8 x 1,25 m. Při 

realizaci stropní konstrukce bude využíván privátně na přepravu osob na pracoviště, ale je 

možné tímto stavením výtahem vertikálně přepravovat i palety s věncovkami, vložkami či 

jinými materiály.  Tento typ zvedacího zařízení je vybaven elektrickým pohonem umístěným 

v kleci nebo nad střechou výtahu. Kotvení je prováděno je stěně. Bezpečnost je zajištěna 

provozní brzdou, samočinným zachycovačem (bezpečně zastaví klec při překročení jmenovité 

rychlosti), bezpečnostními a koncovými spínači. Proti neoprávněnému použití výtahu jsou 

ovládací místa zajištěna uzamčením. Toto zvedací zařízení může být opatřeno stříškou, pokud 

se stříška nebude nacházet na výtahu, je nutné, aby byla stálá obsluha tohoto zařízení. 

 

Technické údaje stavebního výtahu: 

Nosnost: 500 kg 

Rozměr klece: 1,8 x 1,25 m 

Hmotnost základní jednotky: 650 kg 

Napěťová soustava: 3NPE 50 Hz 400V/ TN – S 

 

  Obrázek č. 8 – stavení výtah NOV 500 [36] 
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6.13.3. Čerpadlo a autodomíchavečem  

 Autodomíchávač s čerpadlem bude využit při betonáži nadbetonávky u stropní 

konstrukce a u betonáži pozedních věnců. Beton bude transportován z tohoto zařízení pomocí 

čerpadla, které je součástí tohoto typu vozidla. Jedná se o vozidlo typu DAF CF 85 

SCHWING 21. Čerpadlo je na čtyřnápravovém podvozku DAF CF 85 s výškovým dosahem 

21 metrů. Množství betonu, které se vejde do bubnu je 6 m
3
. Příjezd na staveniště bude možný 

z ulice prostějovské, výjezd do ulice Drahanské. Před opuštěním staveniště je nutné vozidlo 

očistit, aby nedošlo ke znečistění pozemní komunikace.  

 

 

Technické údaje autodomíchavače: 

 

Čerpadlo PUMI: 21/17 m 

Objem bubnu: 6m
3
 

Dosah do výšky: 21 m 

Dosah do délky: 17 m 

Možnost přídavného potrubí: ANO 

Délka vozu: 10,05 m 

Šíře vozu: 2,5 m 

Šířka rozpatkování: 3,2 m – přední patka 

Šířka rozpatkování: 2,5 m – zadní patka 

Váha čerpadla: 32 000 kg 

Výkon: 50 m
3
/h 

     Obrázek č. 9 – rozpatkování autodomíchavače [37] 

 

 Obrázek č. 10 - vozidlo typu DAF CF 85 SCHWING [37] 
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Obrázek č. 11 – technické dosahy vozidla DAF CF 85 SCHWING [37] 

 

Obrázek č. 12 - vozidlo DAF CF 85 SCHWING s čerpadlem [37] 
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6.13.4. Nákladní automobil 

 

Nákladní auto AVIA D120 4x4 bude využíváno pro dopravu stavebního materiálu. Součástí 

tohoto typu nákladního vozu je i hydraulická ruku pro sundávání materiálu. Příjezd na 

staveniště bude možný z ulice prostějovské, výjezd do ulice Drahanské. Před opuštěním 

staveniště je nutné vozidlo očistit, aby nedošlo ke znečistění pozemní komunikace.  

 

Popis AVIA D120 4x4: 

 

Motor: 

Charakteristika - Vznětový motor s akumulačním vstřikováním paliva Common Rail, 

přeplňovaný turbodmychadlem a mezichladičem nasávaného vzduchu, SCR systém úpravy 

výfukových plynů.  

Maximální výkon - 207 HP (152kW) při 2500 otáček/minutu. 

 

Hydraulická ruka: 

Maximální nosnost hydraulické ruky 4,5 t 

 

Maximální hmotnost vozidla v soupravě: 

21.990 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óbrázek č. 13 – AVIA D120 4x4 [38]  
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Obrázek č. 14 – schéma AVIA D120 4x4 [38]  

 

Rozměry: 

A = 3400 mm 

B = 1365 mm 

C = 6745 mm 

D = 3230 mm 

E = 1900 mm 

F = 1740 mm 
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6.13.5. Schéma ztužujícího věnce a uložení nosníku 

 

 
 

 

 

Obrázek č. 15 – schéma ztužujícího věnce a uložení nosníku Porotherm POT 
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6.13.6. Schéma podpůrné konstrukce stropu: 

 

 

 

 
Obrázek č. 16 - schéma podpůrné konstrukce stropu 

 

Stojky atlas:   63 ks délka 2300 – 4000 mm 

Nosníky:    D1 8 ks délka 3100 mm rozměr 250 x 180 mm

    D2 8 ks délka 2800 mm rozměr 250 x 180 mm 

    D3 8 ks délka 3200 mm rozměr 250 x 180 mm 

    D4 2 ks délka 4750 mm rozměr 250 x 180 mm 

    

Zavětrování:    55 ks   

Podložky pod stojky:   63 ks 
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6.13.7. Schéma montáže stropu 

 
 

Obrázek č. 17 - schéma montáže stropu 

 

6.13.8. Schéma betonáže  

 

 
 

 

Obrázek č. 18 – schéma betonáže 
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7. Závěr: 

Úkolem bakalářské práce bylo porovnat varianty stropní konstrukce s balkony a bez 

balkonů nad 1. nadzemním podlažím a vybrat jednu z nich. Obě varianty jsou navrženy ze 

systému POROTHERM. Varianta s balkony je dražší přibližně o 13% (61 370 Kč.) a bude 

realizována o 1 a půl dne déle. Na základě průzkumu, ve kterém jsem oslovil 100 osob ve 

věkovém rozmezí 18 – 50 let, bylo zjištěno, že většina dotázaných by uvítala obytný dům bez 

balkonů. Na základě těchto hledisek jsem tedy vybral variantu bez balkonů a zpracoval 

technologický předpis pro tuto konstrukci. V bakalářské práci jsem dále navrhl soustavu 

strojů, které se budou využívat pro realizaci dané konstrukce, vypracoval tepelně technické 

posouzení konstrukcí, zpracoval projektovou dokumentaci bytového domu, harmonogramy a 

položkové rozpočty.     
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