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Anotace: 

 

Obsahem bakalářské práce je projekční návrh nízkoenergetického rodinného 

domu a vypracování technologického postupu pro realizaci stropu nad 1. Nadzemním 

podlažím. Jedná se o dvoupodlažní podsklepený rodinný dům s podélným nosným systémem 

ze zdiva z pórobetonových tvárnic YTONG.  

Součástí práce je technická zpráva ke stavební části, výkresová dokumentace, 

položkový rozpočet stropu a harmonogram postupu prací při provádění stropu nad prvním 

nadzemním podlažím. 

   

Klíčová slova : Nízkoenergetický rodinný dům, Strop na 1. Nadzemním podlažím  

 

Abstract :  

The content of the bachelor‘s work is the design of low – energy house and 

processing of technological process for realization of ceiling above 1st above grade floor. 

There is two – storyed family house with a cellar. The construction contents vertical bearing 

system from autoclaved aerated concrete (AAC) blocks – YTONG.  

The work also includes a technical report of the construction parts, 

documentation about design, itemized calculation of ceiling and schedule progress of work of 

constructing ceiling above 1st above grade floor. 

 

Key words : Low- energy house, ceiling above 1st above grade floor  
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1. Úvod : 

Zadáním této bakalářské práce bylo vypracování projektu nízkoenergetického 

rodinného domu pro územní řízení. Na tento rodinný dům jsou pro obvodové zdivo použity 

pórobetonové tvárnice YTONG. Tyto tvárnice jsou určeny pro vnitřní nosné zdivo. Tvárnice 

mají potřebnou únosnost ale nedostačující tepelný odpor a proto bylo navrženo zateplení, 

které tento nedostatek eliminuje. Toto řešení je z důvodu úspory nákladů na stavbu. 

 Dále je v této práci vyhotoven technologický postup, který řeší zhotovení 

stropu nad prvním nadzemním podlažím. Pro tuto práci byl vybrán strop YTONG ekonom. 

Tento typ stropní konstrukce se vyznačuje menší hmotností a menšími náklady na pořízení a 

montáž. Technologický postup dále obsahuje rozpočet nákladů na stropní konstrukci a 

harmonogram prací. 
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2. Technická zpráva 

a) Zemní práce 

b) Základy 

c) Izolace proti zemní vlhkosti 

d) Svislé nosné konstrukce 

e) Komín 

f) Vodorovné konstrukce 

g) Schodiště 

h) Střešní konstrukce 

i) Úpravy povrchů vnitřní 

j) Tepelné izolace 

k) Akustické izolace 

l) Podlahy 

m) Obklady vnitřní 

n) Výplně otvorů 

o) Klempířské výrobky 

p) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 

a) Zemní práce 

Zemní práce budou zahájeny skrývkou ornice v místě navrženého objektu        

a přístupových cest o tloušťce cca 0,3 m. Součástí zemních prací bude také  vytvoření výkopů 

a zásypů souvisejících s osazením objektu do terénu - viz. Výkresová část ( D02 ).               

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

svahů dočasných výkopů do předpokládané hloubky cca 2 metrů je možno provést ve sklonu 

1:0,5. Svahy základové jámy nesmí zůstat odkryty přes zimní období. Je nutné je ihned        

po vykonání stavebních prací podzemní části objektu zasypat. Ornice bude uložena               

na stavebním pozemku odděleně od ostatní zeminy a následně použita pro terénní a sadové 

úpravy. 

 

b) Základy 

Objekt bude založen pod obvodovým nosným zdivem na základových pásech 

širokých 0,6 m, vysokých 0,6 m v hloubce 3,675 m. Základový pas pod vnitřním nosným 

zdivem tloušťky 0,3 m je rozšířen z důvodu většího zatížení na 0,76 m. Pod prefabrikovaným 

schodištěm Ytong je v úrovni mimo nosné zdivo rozšířen základ o 0,58 m do hloubky 0,3 m. 



   

  Bakalářská práce 

 

3 
 

Základy jsou provedeny z prostého betonu třídy C 20/25. Prostupy základovou konstrukcí 

inženýrských sítí budou vytvořeny vložením polystyrenu na budoucí místo prostupu.            

Po zatvrdnutí betonu dojde k vyjmutí polystyrenu.   

 

c) Izolace proti zemní vlhkosti a radonu 

Vodorovná i svislá izolace proti zemní vlhkosti bude provedena                      

ze samolepících asfaltových hydroizolačních pásů PARAELAST FIX V30 3 mm. Na základě 

radonového průzkumu je stanoven radonový index pozemku - nízký. Izolaci proti pronikání 

radonu z podloží bude plnit izolace proti zemní vlhkosti. V sociálních zařízeních budou 

provedeny z hydroizolačních stěrek – MAPEI, obklady a dlažby lepeny na vodotěsný tmel. 

 

d) Svislé nosné konstrukce 

Obvodové zdivo SUTERENU ( D03 ) je navrženo z vápenopískových tvárnic 

YTONG SILKA (300x248x248 mm) na zdící maltu YTONG. Obvodové zdivo nadzemních 

podlaží ( D04… ) je navrženo z tvárnic YTONG P2- 400 (300x249x599 mm) na zdící maltu 

YTONG. Vnitřní nosné zdivo je navrženo z tvárnic YTONG P2 – 400 (300X249X599 mm)   

a YTONG P4 – 500 (200x249x599 mm) na zdící maltu YTONG. Příčky jsou navrženy 

z tvárnic YTONG P2 – 500 (100x249x599 mm) na zdící maltu YTONG. Zdění bude 

prováděno dle podkladů firmy YTONG platných v době výstavby a to včetně kotvení 

vnitřních zdí, provádění drážek a detailů. Zdivo bude vyzděno tak, že venkovní líc 

obvodových zdí bude odsazen o 150 mm od  hrany základového pásu a v jednotlivých 

podlažích pak lícuje s vnější hranou stropní konstrukce. Stavební výkresy byly vypracovány 

s použitím podkladů firmy YTONG – podklady pro navrhování kde jsou popsány 

technologické postupy správného vyzdívání příček, vzájemné napojování příček atp., tak aby 

splňovaly požadavky statické nebo akustické.  

 

e) Komín 

Komín SCHIEDEL UNI *** PLUS průměr průduchu 200 mm je navržen       

na tuhá paliva. Komín bude proveden dle předpisu výrobce. Prostup stropem nad suterénem   

a 1.NP bude tvořen vynecháním dvou vložek a následným dobetonováním. Kolem komína 

bude provedena dilatace z desek (z minerálních vláken). Otvor ve stropní konstrukci bude      

o  2 - 3 cm větší než je vnější rozměr komína. Komínové těleso nesmí být provázáno ani nijak 

spojeno pevně s jinou stavební konstrukcí. Příčky budou napojeny ke komínovému tělesu 

pomocí vápenocementové malty.      
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f) Vodorovné konstrukce 

 

   STROPNÍ KONSTRUKCE 

Stropní konstrukce jsou navrženy z montovaného konstrukčního systému 

YTONG Ekonom tloušťky 200 mm. Systém YTONG Ekonom – montovaný konstrukční 

systém pro stropy, skládající se z ŽB nosníků YTONG a vložek YTONG 
+
. Každá pátá 

vložka, je snížena a vytváří bednění pomocného příčného spolupůsobícího žebra, vyztuženého 

ocelí 1x Ø 8 mm, zakotvenou do protilehlých věnců. Na stropní konstrukci YTONG Ekonom 

se neprovádí nadbetonování, pouze se vybetonují žebra a věnce po úroveň jejich horní hrany. 

Minimální třída betonu pro zálivku je C20/25. Proti kročejovému hluku je ve stropních 

konstrukcích navržena minerální plsť ISOVER ORSIL N. Prostup pro komín bude vytvořen 

vynecháním stropní vložky, okrajové vložky prostupu budou seříznuty na potřebný rozměr. 

Na opačných stranách komína bude proveden monolitický doplněk (beton C20/25).  

 

PŘEKLADY 

Překlady nad otvory jsou navrženy z prefabrikovaných panelů YTONG NOP – 

pórobetonové prvky vyztužené betonářskou výztuží. Nad balkonovými dveřmi, garážovými 

vraty a na chodbě bude proveden překlad pomocí UPA profilu (beton C20/25, 4x Ø10). 

Pokud železobetonové překlady budou zatíženy až po nabytí jejich plné únosnosti, stačí UPA 

podepřít uprostřed rozpětí, jinak je nutné zhotovit průběžné montážní podepření. Montážní 

podepření se smí odstranit až po 28 dnech.  

 

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 tepelnou izolací (dílce ztraceného bednění 

věnců TERMO), tloušťky 50mm. Svislé nosné konstrukce budou v úrovni nad překlady 

ztuženy železobetonovým věncem výšky 200 mm – 4x Ø12, třmínky – E6 po 250 mm, beton 

C20/25. 
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g) Schodiště 

 

VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ 

Schodiště uvnitř rodinného domu jsou navržena z prefabrikovaných stupňů 

YTONG jako vřetenová. Jednotlivé stupně jsou podepřeny zdmi po obou stranách. Schodiště 

v prvním podzemním podlaží je navrženo jako levotočivé a schodiště v prvním nadzemním 

podlaží jako pravotočivé. Schodiště je opatřeno keramickým obkladem. Zábradlí je navrženo 

ocelové s dřevěným madlem.  

 

VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ 

Venkovní Schodiště je navrženo jako železobetonové monolitické deskové. 

Schodiště je složeno z podesty a schodišťového ramene a uloženo kloubově v nosném zdivu.           

Mezi zdivem a podestou bude vložen asfaltový pás Sklobit 40 mineral tvořící separační 

vrstvu. Pod prvním schodišťovým stupněm je vytvořen základ. Schodiště je od základu 

odděleno separační vrstvou z asfaltového pásu Sklobit 40 mineral. Schodiště bude opatřeno 

protiskluzným keramickým obkladem odolným proti mrazu. Zábradlí je ocelové, kotvené     

do zdiva a do schodišťového ramene. Kotvení bude provedeno pomocí kotev z nerezavějící 

oceli vložených před vybetonováním schodišťové konstrukce. 

 

VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ 

Schodiště u garáže je navrženo jako železobetonové monolitické deskové. 

Schodiště je podepřeno pod horním a dolním stupněm základovou konstrukcí. Schodiště     

má protiskluzovou úpravu vytvořenou cementovým posypem do čerstvého betonu. Zábradlí  

je ocelové, ukotvené do zdi pomocí kotev z nerezavějící oceli. 

 

h) Střešní konstrukce  

Stavba bude zastřešena sedlovou šikmou střechou se sklonem na západní 

stranu 44° a na východní stranu 46°. Nosnou část střechy tvoří krov vaznicové soustavy 

novodobého typu. Soustava je tvořena příčnými vazbami. Příčná vazba se skládá ze dvou 

krokví, dvěma kleštinami podepírající středové vaznice a dvěma kleštinami podepírající 

vrcholovou vaznici. Vaznice slouží jako ztužení v podélném směru. Kleštiny jsou uprostřed 

podepřeny nosnou zdí, která je zakončena železobetonovým věncem. Do železobetonového 

věnce je sloupky přenášeno zatížení od vrcholové vaznice. Sloupky jsou kotveny                  

do železobetonového věnce pásovou ocelí o průřezu 40/4 mm, délky 200 mm.                 
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Pásky začepované do sloupků roznášejí zatížení od vrcholové vaznice. Kotvení pozednice 

bude provedeno pásovou ocelí o průřezu 40/4 mm, délky 510 mm kotvenou po 1,6 m                    

do železobetonového věnce. Spojení krokví s vaznicemi a pozednicí bude provedeno 

osedláním a ukotvením hřebíkovým spojem. Kleštiny budou připevněny ke krokvím 

šroubovými spoji. Krokve budou ve vrcholu přeplátovány a spojeny kolíkem. Zateplení 

střešní konstrukce je mezi krokvemi a pod krokvemi tepelnou izolací Isover UNIROL PROFI. 

Tloušťka tepelné izolace mezi krokvemi je 160 mm. Pod krokvemi je zhotoven dvojitý 

dřevěný rošt ze střešních latí 40 x 60 mm. V dvojitém dřevěném roštu je vložena tepelná 

izolace Isover UNIROL PROFI 2 X 60 mm. Spodní část dřevěného roštu je opatřena 

parotěsnou folií Jutafol N AL 170 Special. Do dřevěného roštu je ukotven sádrokartonový 

podhled. Na krokvích je přichycena paropropustná kontaktní folie JUTADACH 150. Střešní 

konstrukce je odvětrána vzduchovou mezerou tloušťky 40 mm pomocí střešních latí             

60 x 40 mm. Jako střešní krytina budou použity keramické tašky firmy TONDACH                 

( Bobrovka ), na husté laťování – 150 mm. Budou použity latě 50 x 30 mm. Skladba střešní 

konstrukce je uvedena ve výkresové části v řezu A-A´ (D09) a v řezu B-B´ (D08)               

pod značkou S1. Součinitel prostupu tepla střešní konstrukce je U = 0,17 W/m
2
K ≤ U,N = 0,24 

W/m
2
K.   

 

i) Úpravy povrchů vnitřní 

 

PODZEMNÍ PODLAŽÍ 

Vyzdívané konstrukce a stropní konstrukce budou opatřeny vápennou štukovou 

omítkou CEMIX  0,33. Podlahy v místnostech prádelna, schodiště a chodba budou opatřeny 

keramickou dlažbou a soklem o výšce 100 mm. Sokl bude z horní části oštukován. Podlahy 

v místnostech Kotelna a Garáž budou opatřeny kletovaným betonem a soklem o výšce        

100 mm. Sokl bude z horní části oštukován. Místnosti budou natřeny malířským nátěrem 

REMAL STANDARD bílé barvy.  

 

NADZEMNÍ PODLAŽÍ 

Vyzdívané konstrukce a stropní konstrukce budou opatřeny vápennou štukovou 

omítkou CEMIX  0,33. Podlahy v místnostech Zádveří, Schodiště, Chodba budou opatřeny 

keramickou dlažbou a soklem o výšce 100 mm. Sokl bude z horní části oštukován. 

V místnostech hygienického zázemí bytů ( Wc a Koupelna ) bude provedena keramická 

dlažba a keramický obklad do výšky stropu. Podrobnosti jsou patrné z výkresové 
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dokumentace. Podlahy v místnostech Ložnice, Spíž, Kuchyňský kout, Jídelna a obývací pokoj 

budou opatřeny laminátovou podlahovou krytinou.    

 

j) Tepelné izolace 

 

TEPELNÁ IZOLACE PODLAH 

Tepelné izolace podlahy prvního podzemního podlaží je provedena 

z polystyrenu ISOVER EPS PERIMETR tloušťky 120 mm. Tepelná izolace podlahy prvního 

nadzemního podlaží je navržena z minerální plsti Isover ORSIL N tloušťky 50 mm. 

Kročejová izolace v podkroví je navržena z minerální plsti Isover ORSIL N tloušťky 70 mm.  

 

k) Akustické izolace 

 

AKUSTICKÁ IZOLACE STĚN 

Vzduchová neprůzvučnost příčkovek YTONG P2 – 500 o rozměrech 100 x 249 x 599 mm       

je 37 dB.  

Vzduchová neprůzvučnost tvárnic YTONG P4 – 500 o rozměrech 200 x 249 x 599 mm            

je 43 dB. 

Vzduchová neprůzvučnost tvárnic YTONG P2 – 400 o rozměrech 300 x 249 x 599 mm            

je 46 dB. Vzduchová neprůzvučnost vápenopískových tvárnic SILKA S12 – 1800                   

o rozměrech 300 x 248 x 248 mm je 55 dB. 

 

AKUSTICKÁ IZOLACE PODLAH 

Ve skladbě podlahy v podkroví je navržena kročejová izolace z minerální plsti 

ISOVER ORSIL N tloušťky 70 mm složené z Isover N 2,0 a Isover N 5,0. Kročejová izolace 

sníží hladinu kročejové neprůzvučnosti o 59 dB.   

 

l) Podlahy 

 

PODLAHA V 1PP 

Na upravený terén bude položena geotextilie DB 300g. Na geotextilii DB 300g 

bude položena tepelná izolace Isover EPS PERIMETR tloušťky 120 mm. Na tepelnou izolaci 

bude nalepená hydroizolace PARAELAST FIX V30 tloušťky 3mm. Na hydroizolaci bude 

provedena betonová mazanina o tloušťce 90mm. Do betonové mazaniny bude vložena      
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KARI síť KH 30 /100 x 100 mm / 3 x 2 m s přesahem přes sebe minimálně 80 mm. Součinitel 

prostupu tepla podlahou je U = 0,26 W/m
2
K ≤ U,N = 0,45 W/m

2
K.   

 

PODLAHA V 1NP 

Na stropní konstrukci je navržená tepelná izolace z minerální plsti             

Isover ORSIL N tloušťky 50 mm. Na tepelnou izolaci bude položena PE folie. Na PE folii 

bude vybetonovaná betonová mazanina s KARI sítí (KH 30 /100 x 100 mm ) tloušťky 79 mm. 

Podlahová krytina je uvedena ve výkresu ( D04 ) v tabulce ,,LEGENDA MÍSTNOSTÍ”.  

 

PODLAHA V PODKROVÍ 

Na stropní konstrukci je navržená tepelná izolace z minerální plsti            

Isover ORSIL N tloušťky 70 mm. Na tepelnou izolaci bude položena PE folie. Na PE folii 

bude vybetonovaná betonová mazanina s KARI sítí (KH 30 /100 x 100 mm ) tloušťky 79 mm. 

Podlahová krytina je uvedena ve výkresu ( D05 ) v tabulce ,,LEGENDA MÍSTNOSTÍ”.  

 

PROSTORY BYTŮ 

V obytných místnostech bytů je navržena lamelová podlahová krytina         

nebo keramická dlažba. Podložka pod nášlapnou vrstvu pro lamelovou podlahu je navržena 

z materiálu MIRELON. V koupelnách a WC je navržena slinutá keramická dlažba lepená     

do tmele na podklad opatřený hydroizolačním nátěrem. 

 

m) Obklady vnitřní 

 

Obklady vnitřních stěn jsou navrženy jako keramický obklad. Na zdivo       

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

Spárování bude provedeno spárovací hmotou MAPEI. 

 

n) Výplně otvorů 

 

OKNA 

Okna v obvodových zdech suterénu budou dřevěná eurookna. Profil rámu         

o rozměru 78 mm bude zasklen izolačním dvojsklem 4 – 20 – 4 mm ditherm. Součinitel 

prostupu tepla je 1,1 W∙m
-2

.K
-1

 a vzduchová neprůzvučnost je R
ʹ
w = 30 - 50 dB. 
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Okna v obvodových zdech prvního nadzemního podlaží a podkroví            

budou dřevěná eurookna. Profil rámu o rozměru 88 mm bude zasklen izolačním trojsklem                  

4 – 16 – 4 – 16 - 4 mm. Součinitel prostupu tepla je 0,6 W∙m
-2

.K
-1

 a vzduchová neprůzvučnost 

je R
ʹ
w = 30 - 50 dB. 

Střešní okna budou dřevěná od výrobce FENESTRA výrobní řady                   

Q – PERFECT ( QK ). Okna budou zasklena izolačním trojsklem. Součinitel prostupu tepla 

skla je 0,5 W∙m
-2

.K
-1

 a vzduchová neprůzvučnost je R
ʹ
w = 32 dB. Součinitel prostupu tepla 

celého okna je 0,8 W∙m
-2

.K
-1

. 

 

DVEŘE 

Hlavní domovní dveře budou dřevěné částečně prosklené s postranním 

světlíkem. Zasklení dveří a světlíku bude izolačním trojsklem 4 – 16 – 4 – 16 - 4 mm. 

Součinitel prostupu tepla je 0,6 W∙m
-2

.K
-1

 a vzduchová neprůzvučnost je R
ʹ
w = 30 - 50 dB. 

Dveře na balkon budou dřevěné Profil rámu o rozměru 88 mm bude zasklen 

izolačním trojsklem 4 – 16 – 4 – 16 - 4 mm. Součinitel prostupu tepla je 0,6 W∙m
-2

.K
-1

           

a vzduchová neprůzvučnost je R
ʹ
w = 30 - 50 dB.    

Interiérové dveře budou dřevěné ze 2/3 zasklené osazené do ocelových 

zárubní.   

Sekční garážová vrata LOMAX mají součinitel prostupu tepla 1,22 W∙m
-2

.K
-1

. 

Vrata budou mít povrch bez prolisů. 

 

o) Klempířské výrobky 

 

Veškeré klempířské prvky budou vyrobeny z titanzinkového plechu hnědé 

barvy. Oplechování parapetů bude tloušťky 0,6 mm. Závětrná lišta bude tloušťky 0,7 mm.  

 

p) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplně otvorů 

 

Navržení tepelně technických opatření bylo dodrženo podle normy             

ČSN 73 0540 a vypočteno v programu  TEPLO 2010. V obvodových zdech nadzemního 

podlaží a podkroví je navržena izolace Isover EPS GreyWall tloušťky 150 mm                      

se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,032 W / ( m∙K ). Celkový součinitel prostupu tepla 

konstrukcí je 0,13 W∙m
-2

.K
-1

. V obvodových zdech podzemního podlaží nad terénem              

je navržena tepelná izolace Isover EPS PERIMETR se součinitelem tepelné vodivosti             
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λ = 0,034 W / ( m∙K ). Celkový součinitel prostupu tepla konstrukcí je 0,25 W∙m
-2

.K
-1

. 

Obvodové zdivo podzemního podlaží pod terénem je zatepleno tepelnou izolací Isover EPS 

PERIMETR se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,034 W / ( m∙K ). Celkový součinitel 

prostupu tepla konstrukcí je 0,24 W∙m
-2

.K
-1

. Ostění a nadpraží oken a dveří, (parapety) oken 

tvoří tepelná izolace Isover EPS GreyWall. Tepelná izolace je přetažena o 3 cm přes rám 

okna. Střešní konstrukce je zaizolována skelnou plstí Isover UNIROL PROFI o celkové 

tloušťce 280 mm. Skelná plsť má součinitel tepelné vodivosti λ = 0,033 W / ( m∙K ). Celkový 

součinitel prostupu tepla střešní konstrukce je 0,17 W∙m
-2

.K
-1

. Okna v suterénu mají prostup 

tepla 1,1 W∙m
-2

.K
-1

. Okna v nadzemním podlaží mají prostup tepla 0,6 W∙m
-2

.K
-1

. Střešní 

okna mají součinitel prostupu tepla 0,8 W∙m
-2

.K
-1

. 
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3. Technologický postup realizace stropu nad 1. Nadzemním podlažím. 

 

a) Obecné informace 

b) Materiály 

c) Pracovní podmínky 

d) Převzetí pracoviště 

e) Obecné pracovní podmínky 

f) Personální obsazení 

g) Stroje a pomůcky 

h) Požadavky na montáž 

i) Pracovní postupy 

j) Jakost a kontrola kvality 

k) BOZP 

l) Ekologie 

m) Rozdělovník 

n) Přílohy 

 

a) Obecné informace 

 

Objednatel: Antonín Skopal 

      Adresa : Husova 77, 506 01 Jičín 

            Tel.: 605 256 369 

        e-mail: antoninskopal@seznam.cz 

Zhotovitel: Betostav, spol. s r.o. 

          Adresa: Husova 75 Jičín 506 01 

               Tel.: +420 589 564 258 

               Fax: +420 589 564 259 

           e-mail: betostav@betostav.cz 

              IČO: 25954763 

              DIČ: CZ24725485 

          Č.účtu: 6548213579/0800 

Bankovní spojení: Česká spořitelna 

Výkonný ředitel: Ing. Břetislav Prokop 

 

mailto:antoninskopal@seznam.cz
mailto:betostav@betostav.cz
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Technologický předpis řeší provedení nosné konstrukce stropu rodinného 

domu nad prvním nadzemním podlažím. Konstrukční výška podlaží je 2950 mm. Strop nad 

prvním nadzemním podlažím je zhotovený z železobetonových nosníků Ytong a vložek 

Ytong
+
 (strop Ytong Ekonom).  

 

Popis objektu :  

Objekt je nízkoenergetický rodinný dům zcela podsklepený s jedním 

nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Zastřešení rodinného domu je provedeno 

šikmou sedlovou střechou. Vstup objektu je situován na severní stranu k ulici Svatováclavská. 

Rodinný dům je vyzděn v podzemním podlaží z vápenopískových tvárnic SILKA. Nadzemní 

podlaží je vyzděno z pórobetonových tvárnic YTONG. Zateplení objektu je kontaktním 

zateplením ETICS – typ Weber THERM STANDARD.   

 

Popis staveniště :  

Stavební pozemek č. 675 o celkové výměře 1119.8 m
2
 v katastrálním území 

Jičín. Vjezd na pozemek je z ulice Husova. Pozemek je situován v rovinatém terénu            

bez značných výškových rozdílů. Pozemek není zastavěn a nachází se na něm dva ovocné 

stromy. Základová půda je propustná hlinitopísčitá. Na základě radonového průzkumu           

je stanoven výsledný radonový index: nízký. V rámci geologického průzkumu byla zjištěna 

hladina podzemní vody v hloubce 8 m. Inženýrské sítě jsou vedeny v ulici Svatováclavská. 

 

Účel dokumentace : 

Účelem technologického postupu realizace stropu nad 1. Nadzemním podlažím 

je stanovit a popsat pravidla při provádění stropní konstrukce Ytong Ekonom.  

 

b) Materiál  

 

Druhy použitých materiálů: 

Stropní nosníky Ytong typu C pro konstrukci tl. 200 mm 

N1 – typ – YTONG 3,60/C – světlost 3,3 m – hmotnost 44 kg – kusů 6 

N2 – typ – YTONG 4,6/C   – světlost 4,3 m – hmotnost 65 kg – kusů 17 

N3 – typ – YTONG 4,8/C   – světlost 4,6 m – hmotnost 70 kg – kusů 11 
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Obr. č. 1 svislý řez stropním nosníkem Ytong typu c 

 

Celková hmotnost nosníků – 2 139 kg. 

 

Stropní vložky YTONG
+ 

V1 – typ – vložka YTONG
+ 

200 – hmotnost 19,5 kg – kusů 552 

 

Obr. č. 2 stropní vložka YTONG 
+
 200 [1]  

 

V2 – typ  - vložka YTONG
+ 

100 – hmotnost 5,11 kg – kusů 99 

 

Obr. č. 3 stropní vložka YTONG 
+
 100 [1]  

 

Celková hmotnost vložek – 11 270 kg  
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Tepelná izolace věnce tloušťky 50 mm ( dílce ztraceného bednění věnců TERMO ) 

Zateplení věnce dílci TERMO je 42,60 m 

Délka dílce je 2 m a jedno balení obsahuje 4 ks  

42,60 / 2 = 21,3 ks => bude objednáno 22 kusů   

 

 

Obr. č. 4 dílec ztraceného bednění věnců TERMO [2] 

 

Řezivo pro bednění schodišťového prostoru 

Prkna:  

2 kusy  ( Š = 25 mm x V = 400 mm x D = 1000 mm ) 

 2 kusy  ( Š = 25 mm x V = 400 mm x D = 3930 mm ) 

Montážní stojky pro podepření bednění : 

 6 kusů  ( Š = 25 mm x V = 200 mm x D = 2550 mm )    

Rozpěrky : 

 7 kusů  ( Š = 100 mm x V = 100 mm x D = 950 mm )   

 

Beton pro zabetonování pozedních věnců a žeber stropu ( C 20/25 ) 

2 x 0,04 x 11,6 + 2 x 0,04 x 9,140 + 0,04 x 11,1 + 0,04 x 4,2 + 6 x 0,013 x 11,1 + 6 x 0,0128 

x 3,34 + 11 x 0,0128 x 4,54 + 17 x 0,0128 x 4,34 = 4,98 m
3
  

Na zabetonování bude třeba 5 m
3
 betonu C 25/30.  

Konzistence betonu bude S3 velmi měkká. 

 

 Výztuž věnců a ztužujících žeber 10 505 (R), BSt. 500 S, KR, WR, M 

Výztuž ztužujících věnců, D = 12 mm: 12 x 11,7 +  8 x 9,6 + 4 x 4,35 = 234,6 m 

Hmotnost: 0,89 kg.m
-1

 x 234,6 m = 208,8 Kg 

 

Třmínky ztužujících věnců, D = 6 mm: 939 Ks délky 0,63 m 

Hmotnost: 0,222 kg.m
-1 

x 592 m = 132 Kg 
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Výztuž ztužujících žeber, D = 8 mm: 10,88 m x 6 = 65,28 m  

Hmotnost: 0,390 kg.m
-1

 x 65,28 m = 25,46 Kg 

 

Obr. č. 5 Tyče z oceli 10 505 ( ČSN 42 5535 ) [3] 

 

Prvky pro zhotovení podpůrné konstrukce 

Stropní stojky PERI  MULTIPOR : 

  bude použito 24 kusů 

Nosníky PERI VT 20K : 

 4 kusy délky 2,15 m 

 4 kusy délky 3,6 m 

 8 kusů délky 2,9 m 

 

Dodavatel : 

BESTA-Berný s.r.o.  

Milíčeves 25 

506 01 Jičín 

info@stavebniny-besta.cz 

Způsob dodávky :  

Materiál bude dopravován na stavbu nákladním automobilem s hydraulickou 

rukou. Doprava materiálu bude zajištěna dodavatelem stavebního materiálu. Interval dodávky 

bude řízen stavbyvedoucím dle platného harmonogramu. 

 

Manipulace : 

Materiál bude přesouván na místo uskladnění pomocí hydraulické ruky,      

která je součástí nákladního automobilu. Manipulace na pracovišti bude prováděna ručně. 

 

Doprava : 

Nákladní automobil musí mít rovnou a čistou plochu, s možností uložení 

podkladů na kterémkoliv místě dle rozměrů prvků. Stropní nosníky se budou přepravovat 

v poloze, ve které budou zabudovány. 

 

mailto:info@stavebniny-besta.cz
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Skladování : 

   Materiál bude skladován na místech k tomu určených dle projektu zařízení 

staveniště. Stropní nosníky budou osazeny na rovném a pevném podkladu na dřevěných 

hranolech stejné výšky.  

Stropní nosníky budou vyrovnány svisle nad sebou, aby se zabránilo jejich 

poškození a budou proloženy dřevěnými latěmi. Z důvodu malé hmotnosti je možno vyrovnat 

nosníky v osmi vrstvách, avšak ne výše jak 2 m. Nosníky budou překryty folií a zajištěny 

proti odvátí větrem.  

Stropní vložky budou dopraveny a skladovány na paletách obalených folií       

na rovném a pevném podkladu.  

Prutová výztuž bude uložena ve svazcích v maximální délce osmi metrů. 

Výztuž žeber bude uložena v zastřešeném odvodněném skladu s pevnou podlahou.    

 

Převzetí dodávky : 

Dodávku materiálu převezme a zkontroluje stavbyvedoucí a v případě jeho 

nepřítomnosti tak učiní pověřená osoba. V případě zjištěných vad na materiálu, je třeba tuto 

záležitost neprodleně nahlásit dodavateli, aby mohl zajistit náhradu. 

 

Zásobování : 

Zásobování materiálem proběhne nejpozději 1 den před zahájením prací. 

 

c) Pracovní podmínky 

 

Příprava staveniště : 

Staveniště bude řádně oploceno do výšky 2 m mobilním oplocením. Oplocení 

je vyrobeno s trubkového rámu obdélníkového tvaru a sítě s malými oky proti přelezení. 

Stabilitu plotu zajišťují nosné patky. Součástí oplocení je dvoukřídlá uzamykatelná vstupní 

brána. Vjezd na staveniště je z ulice Husova. Před stavbou bude provedeno provizorní 

výstražné značení vjezdu na staveniště v patřičné předepsané bezpečné vzdálenosti.      

Nejprve budou realizovány přípojky: kanalizace, vody a elektrické energie. Na staveništi bude 

k dispozici sociální zázemí v podobě mobilního WC a stavební buňky určené k převlékání     

a odpočinku. Nářadí bude uskladněno v uzamykatelném skladu. 
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Příprava pracoviště : 

Před samostatným zahájením pokládky stropních nosníků musí být 

stavbyvedoucím překontrolovány všechny předcházející práce, zda–li jsou provedeny 

v požadované kvalitě.  

 

Jedná se zejména o kontrolu : 

- Podkladního betonu 

- Vodorovné nosné konstrukce ( zdivo ) 

- Ochranných potěrů na hydroizolacích 

- Svislých nosných konstrukcí ( překlady a průvlaky ) 

- Postaveného lešení z vnější strany objektu 

 

d) Převzetí pracoviště 

 

Před převzetím pracoviště stavbyvedoucím a následným zapsáním                  

do stavebního deníku dojde ke kontrole předchozích prací. Bude zkontrolována vodorovnost  

a svislost nosného zdiva popřípadě jeho odchylky od projektové dokumentace. Dále budou 

zkontrolovány hlavní rozměry objektu s uvedením zajištěných odchylek, kontrola umístění    

a délky kotevní věncové výztuže. Bude zkontrolováno napojení staveniště na zdroje energií. 

   

e) Obecné pracovní podmínky 

 

Práce musí být přerušeny za bouřky, silného deště, sněžení, námraze a poklesu 

teploty pod -10°C. Dále není přípustné pracovat za snížené viditelnosti pod 30 m a silném 

větru nad 10 m/s. 

 

f) Personální obsazení 

 

Na montáž stropní konstrukce na nosné zdivo a podpůrné konstrukce bude 

dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba.   
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 Obsazení pracovní čety : 

- 1 x Stavbyvedoucí  

- 1 x Vedoucí čety 

- 2 x Zedník  

- 2 x Pomocný dělník 

- 1 x Svářeč 

 

Stavbyvedoucí – zajišťuje odborné vedení stavby. Je odpovědným zástupcem 

zhotovitele díla na stavbě.  

 

Vedoucí čety – organizuje a řídí práci celého kolektivu a zodpovídá za správné 

pracovní postupy, kvalitu provedených prací a bezpečnost při práci. Dále přebírá 

pracoviště a odevzdává dokončenou práci. 

 

Zedník – provádí odborné zednické práce a pracuje podle pokynů vedoucího čety. 

Řídí práci pomocných dělníků. 

 

Pomocný dělník – zabezpečuje ruční roznos materiálu na potřebné místo.     

Vykonává pomocné práce podle pokynů zedníků. 

 

Svářeč – vyvazuje a svářuje výztuž věnců a žeber ve stropní konstrukci. Svářeč musí 

mít platný svářečský průkaz. 

 

g) Stroje a pomůcky 

 

Seznam strojů a pomůcek : 

Pila na řezání vložek 

Nákladní automobil s hydraulickou rukou ( MAN 35.400 HIAB 477 E-6 ) 

Autodomíchávač s čerpadlem ( Stetter AM 7 FHC+ )  

Hrablo na beton 

Lať na stržení 1 m 

Lopata  

Kbelík 

Metr 
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Vázací drát 

Pákové kleště 

Kladívko 

Prodlužovací kabely 

Úhlová bruska 

Ochranné pracovní pomůcky: 

Rukavice 

Ochranné brýle 

Přilba 

Reflexní vesta 

Bezpečnostní obuv s ocelovou špičkou a podrážkou proti propíchnutí 

Invertorová svářečka 

Samostmívací kukla 

Svářečské rukavice 

Ruční vozík 

Ponorný vibrátor 

  

Podpůrná konstrukce stropních nosníků : 

Pro podpůrnou konstrukci stropu budou použity stropní stojky MULTIPOR     

a nosníky VT 20K od firmy PERI. Nosníky i stojky budou na staveništi uloženy na 

univerzálních paletách pro snadnější manipulaci. Prvky budou přikryty folií nebo uloženy 

v krytém skladu.  

 

 

 

Obr. č. 6 nosník VT 20K a stropní stojka MULTIPOR [4] 
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h) Požadavky na montáž 

 

Stropní nosníky Ytong typu C budou osazeny podle projektové dokumentace 

s minimálním uložením na obou stranách 150 mm. Budou dodrženy osové rozteče 680 mm.  

Stropní vložky ukládáme na zdivo minimálně 20 mm. Stropní vložky 

pokládáme na sraz těsně k sobě. Po osazených vložkách je možnost volného pohybu 

pracovníků i manipulace s materiálem. Všechny typy stropních vložek je možno libovolně 

zkracovat. 

Jako věncovou výztuž je vhodné použít předem svázané jednotlivé segmenty 

požadované délky. Bude použito 4 ks profilů 12 mm ( 10 505 (R), BSt. 500 S, KR, WR, M ) 

v podélném směru a příčně třmínky ø 6 mm ( 10 505 (R), BSt. 500 S, KR, WR, M ) 

v rozestupech cca 250 mm. Spojování podélné výztuže je možné provádět přesahem 

minimálně 600 mm. Veškerá výztuž bude osazena tak, aby bylo zajištěno její dostatečné krytí 

20 mm. 

Doprava betonové směsi bude realizována pomocí autodomíchávače 

s čerpadlem. Při dopravě nutno dbát, aby nedošlo k rozmísení betonové směsi. Beton se bude 

ukládat na místo pomocí čerpadla a to z výšky max. 1 m. Pro dosažení normové pevnosti 

betonu bude nutné vytvořit příznivé podmínky pro průběh hydratace. Betonovou směs 

budeme chránit před účinky slunce, deště, větru, sněhu a mrazu. Beton budeme před účinky 

slunce a vysokých teplot chránit skrápěním vodou nebo vodním mlžením. Za silného deště 

bude čerstvý beton zakrytý fólií, aby nedošlo k vyplavení cementu. Betonáž stropu nebude 

realizována pokud klesne teplota pod +5 °C.  

Po osazení stropních nosníků a vložek bude třeba zhotovit jednostranné 

bednění věnců TERMO. Dílec jednostranného bednění věnců je tvořen tepelně – izolační 

stěnou z tuhého fasádního polystyrenu, s pomocnými pozinkovanými úhelníky, které slouží 

společně s montážní PUR pěnou, do které je dílec osazen k zajištění a stabilizování dílce      

na zdivo. Spodní pozinkované úhelníky slouží k pomocnému zajištění přibitím konvexními 

hřebíky do pórobetonových tvárnic. Horní úhelníky zajišťují dílec v potřebné poloze 

zajištěním vázacím drátem k výztuži stropních nosníků apod. pro spolupůsobení izolační 

stěny a betonu věnce montované stropní konstrukce či stropní železobetonové desky           

jsou použity speciální plastové kotevní trny. Tvarovky se vyrábějí v délce 2000 mm nebo 

1960 mm. Výška dílce bude 200 mm a tloušťka 50 mm. [2] 
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Obr. č. 7 detail osazení izolačního dílce „ TERMO “ 

 

i) Pracovní postup 

 

Nejprve bude potřeba před vykládkou zkontrolovat příslušný sortiment nosníků 

a výplňových vložek Ytong. Kontrolujeme, zda dodané nosníky svojí výškou a délkou splňují 

požadavky objednávky a také kontrolujeme jakost materiálu udávanou výrobcem. Stropní 

nosníky se vyloží přímo z vozidla na korunu zdi pomocí hydraulické ruky. 

 Nosníky rozložíme podle výkresu skladby ( D07 ). Pro přesné stanovení 

vzdálenosti nosníků nám slouží stropní vložky. Stropní vložky vymezují danou vzdálenost. 

Krajní řada vložek se ukládá rovnou na nosnou zeď a může být podle potřeby zkrácena. 

Minimální uložení stropní vložky na zdivu je 40 mm. Minimální uložení stropních nosníků  

na zdivu je 150 mm. [1] Postup montáže stropních vložek je znázorněn na obrázku č. 8.      

Jakmile jsou položeny všechny nosníky a stropní vložky vymezující vzdálenost nosníků 

přistoupíme k montáži podpůrné konstrukce. Podpůrná konstrukce vytvořená z nosníků      

VT 20K a stropních stojek PERI MULTIPOR [4] zamezí nebezpečnému průhybu nosníků   

při zatížení položenými vložkami. Montážní podpěry umístíme vzájemně v maximální 

vzdálenosti 1600 mm. 

Montáž stropu Ytong zvládnou díky nízké hmotnosti všech prvků dva 

pracovníci. Vložky splňují požadavky na odolnost vůči prolomení, případně odlomení 

úložného ozubu při bodovém zatížení 450 kg na jednu vložku. Tato skutečnost garantuje 

jejich pochůznost, popřípadě je možno na položené konstrukci přepravovat pomocí koleček 

nebo ručního vozíku další vložky k uložení. [1] 
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U stropu Ytong Ekonom se používají pro příčné vyztužení a propojení 

doplňkové nízké vložky kladené ve vzdálenosti 1 m ( po každé čtvrté vložce ). Jako příčné 

vyztužení použijeme betonářskou výztuž ø 8 mm ( 10 505 (R), BSt. 500 S, KR, WR, M ), 

kterou vyvážeme nebo navaříme na horní prut nosníků. [1] 

Postupně ukládáme výztuž věnců podle výkresu skladby. Tato může sestávat 

z předem připravených svázaných prutů do požadovaných segmentů. Na propojení výztuží 

v rozích nebo koutech používáme betonářskou ocel tvaru L ve smyslu výkresu skladby.  

Po uložení výztuže zhotovíme vnější bednění věnce (dílce „ TERMO “ ) [2]. 

Dílce TERMO s pomocnými horními i dolními pozinkovanými úhelníky osadíme na zdivo  

do montážní PUR pěny tak , aby dílce lícovali s vnější stranou zdiva. Následně zajistíme dílce 

TERMO přibitím konvexními hřebíky skrz spodní pozinkované úhelníky do zdiva.             

Pro zajištění dílce v potřebné poloze svážeme vázacím drátem horní úhelník dílce TERMO    

s výztuží stropních nosníků. Pro zajištění polohy dílců osazovaných kolmo na směr stropních 

nosníků, kde není možné svázání s výztuží stropních nosníků, budeme jistit vázací drát         

do vložek pomocí hřebíků.  

Bednění věnců ve schodišťovém prostoru provedeme pomocí prken tloušťky 

25 mm a vysokých 400 mm . Prkna budou tvořit bednění které bude podepřeno pomocí 

montážních stojek z prken tloušťky 25 mm. Stojky budou umístěny v rozích schodišťového 

prostoru a mezilehlé montážní stojky budou uprostřed delší strany. Jednotlivé stojky budou 

rektifikovány pomocí dvou protilehlých klínků. Proti vyboulení bednění se přišroubují 

rozpěrky vzdálené po 50 cm od sebe, kolmo na delší stranu schodišťového prostoru. 

Rozepření kratší strany schodišťového prostoru se provede pomocí rozpěr délky 1 m. Rozpěry 

budou vloženy 2 a budou půlit kratší stranu. Prkna budou vyrovnána pomocí hadicové 

vodováhy do úrovně konstrukční výšky.    

Jakmile jsou uloženy všechny vložky a provedeny armatury celé konstrukce 

srovnáme vodorovnou polohu stropu pomocí nivelačního přístroje nebo stavebního laseru. 

Střední podporu nadvýšíme o požadovanou hodnotu nadvýšení ( případné nadvýšení             

je uvedeno ve výkresu D07 ), která je závislá na rozpětí stropu. Předepsané polohy nosníků 

dosáhneme snadno pomocí nastavitelných stojek podpůrné konstrukce. [1] 

Před betonáží je smontovaný strop doporučen při extrémních letních teplotách 

navlhčit vodou. [1] 

Betonujeme betonem C 25/30, čerpatelnou směsí s kamenivem frakce              

4 – 8 mm. Betonovou směs důkladně hutníme nejlépe ponorným vibrátorem. [1] 
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Po zabetonování stropu Ytong Ekonom je konstrukce druhý den pochůzí          

a je možné vykonávat stavební práce na dalším podlaží. Je však nutné dbát na to, aby nedošlo 

k přetížení montážních podpěr pod stropem. V průběhu prvního týdne až prvních deseti dní    

je potřebné beton vlhčit. Podpěrnou konstrukci je možné odstranit nejdříve po 28 dnech,    

kdy beton dosáhne normové pevnosti. [1] 

Strop Ytong Ekonom vykazuje i po zabetonování výraznou rovinnost a není   

jej nutno před dalšími pracemi vyrovnávat dodatečnou vrstvou. [1] 

 

 

Obr. č. 8 postup kladení stropních vložek 

 

j) Jakost a kontrola kvality 

 

Kontrola betonové směsi : 

Betonová směs bude před uložením zkontrolována pomocí zkoušky rozlitím 

podle normy (731301) ČSN EN 1350-5 Zkoušení čerstvého betonu – Část 5: Zkouška 

rozlitím  

Podepření stropu : 

Strop bude podepřen pomocí nosníků PERI VT 20K a stojek PERI 

MULTIPOR. Stojky budou umístěny v maximální vzdálenosti 1600 mm od sebe a nosných 

zdí.  
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Kontrola výztuže : 

 Kontrola po dodání výztuže - stavbyvedoucí zkontroluje průměry a délky výztuže 

podle projektové dokumentace a dodacího listu. Následně dojde k uložení dodacího listu a 

zapsání do stavebního deníku. 

 Kontrola po uložení výztuže - bude zkontrolováno spojení výztuže svařením nebo 

vyvázáním pomocí vázacího drátu. Proběhne také kontrola správného krytí výztuže. 

 

Kontrola vstupních materiálů : 

Stavbyvedoucí bude kontrolovat veškeré dodávky materiálu ( množství, 

rozměry a stav ), jestli splňují požadované vlastnosti podle doložených příslušných dokladů    

a certifikátů. Následně dojde k zápisu do stavebního deníku. 

 

Uložení vložek a nosníků : 

U nosníku se bude kontrolovat správné uložení délek podle projektové 

dokumentace ( výkres D07 ). Dále se bude kontrolovat uložení na nosné zdivo ( minimálně 

150 mm ) a osové vzdálenosti jednotlivých nosníků ( 680 mm ).  

U vložek se bude kontrolovat správné uložení do nosníků, těsnost mezi 

jednotlivými vložkami a správné přesahy u nosných zdí, které nesmějí být menší než 20 mm. 

Pokud dojde k poškození vložek, bude je potřeba nahradit jinými nepoškozenými.   

 

Kontrola hotové konstrukce : 

Celá konstrukce bude zkontrolována po dosažení normové pevnosti. 

Zkontroluje se tloušťka stropu, rovinatost a úhlopříčky. Dále konstrukce nesmí vykazovat 

trhliny a průhyb po odstranění stojek. Tyto provedené zkoušky zapíše stavbyvedoucí            

do stavebního deníku.    

 

k) BOZP 

Právní předpisy : 

 Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, část pátá 

 Zákon č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

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

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 

Pravidla BOZP :  

Zaměstnanci se aktivně účastní všech školení týkajících se BOZP. Na této 

aktivní účasti se podílejí společně s vedoucími zaměstnanci. 

 

Zaměstnanci jsou v zájmu BOZP povinni :  

 Dodržovat pracovní postupy, návody a pravidla 

 Dodržovat zásady bezpečného chování na pracovišti a pracovní postupy s nimiž byli 

seznámeni 

 Nepožívat alkoholické nápoje a nepoužívat omamné látky na pracovištích v pracovní době 

i mimo pracoviště. 

 Používat při práci osobní ochranné pracovní pomůcky a řádně s nimi hospodařit 

 Oznamovat nadřízenému nebo orgánům dozoru nedostatky, závady, nebezpečí nebo rizika, 

které by mohli ohrozit BOZP 

 Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci 

určeny 

 

l) Ekologie 

 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

 Zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

 Předpis č. 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 

Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu          

a tranzitu odpadů ( Katalog odpadů )  
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m) Rozdělovník 

 

Kopie dokumentů ( Technologický postup realizace stropu nad 1. Nadzemním 

podlažím + příslušné výkresy a přílohy ) budou provedeny ve třech vyhotoveních. Jedno bude 

mít k dispozici na stavbě stavbyvedoucí, druhé bude mít u sebe investor popřípadě technický 

dozor investora a třetí vyhotovení dostane projektant.  

 

n) Přílohy 

 

Nákladní automobil s hydraulickou rukou : 

- Typ vozidla – MAN 35.400 HIAB 477 E-6  

- Nosnost vozidla – 12 tun 

- Max. nosnost hydraulické ruky - 12 tun 

- Max. dosah hydraulické ruky – 16,5 m 

- Ložná plocha d x š – 6200 x 2450 mm 

 

 

Obr. č. 9 schéma hydraulické ruky HIAB 477 E-6 [5]  
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Autodomíchávač s čerpadlem : 

- Nástavba domíchávače – Stetter AM 7 FHC+ 

- Dopravní výkon  - 61 m
3
/h 

- Max. tlak – 71 barů 

- Násypka - 260 l 

- Jmenovitý objem – 7 m
3
 

- Celková přípustná hmotnost – 32 ( 4 osý podvozek ) t 

 

 

Obr. č. 10 Pracovní rozsah čerpadla betonu s domíchávačem FBH 26 [6] 
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Obr. č. 11 domíchávač FBH 26 [6] 
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5. Položkový rozpočet 
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6. Vyhodnocení výsledků podle kritérií ČSN 73 0540 – 2 (2011) 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   PODLAHA 1PP 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  16,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 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  Isover EPS PERIMETR  0,120       0,034  100,0 
   2  PARAELAST FIX V30  0,003       0,200  3000,0 
   3  BETONOVÁ MAZANINA  0,105       1,360  23,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,269 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,936 
  

  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  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,26 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 =   0,52 C 
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   SKLADBA STĚNY V SUTERENU POD TERÉNEM 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  16,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 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  Vápenopísková tvárnice SILKA  0,300       0,810  0,2 
   2  weber tmel 700  0,001       0,800  20,0 
   3  paraelast fix v30  0,003       0,200  3000,0 
   4  Isover EPS PERIMETR  0,120       0,034  100,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,269 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,941 
  

  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  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,24 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 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   SKLADBA STĚNY V SUTERENU NAD TERÉNEM 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  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  Vápenopísková tvárnice SILKA  0,300       0,810  0,2 
   2  weber tmel 700  0,001       0,800  20,0 
   3  Isover EPS PERIMETR  0,120       0,034  100,0 
   4  weber tmel 700  0,001       0,800  20,0 
   5  weber.pas marmolit  0,003       0,800  96,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,940 
  

  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  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,25 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 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,216 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover EPS PERIMETR). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0118 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,9119 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
   Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   SKLADBA STĚNY V NP 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  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  Ytong P2-400  0,300       0,108  7,0 
   2  weber tmel 700  0,001       0,800  20,0 
   3  Isover EPS GREYWALL  0,150       0,032  30,0 
   4  weber tmel 700  0,001       0,800  20,0 
   5  weber.pas akrylát  0,002       0,750  130,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,968 
  

  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  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,13 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 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,126 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover EPS GREYWALL). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0238 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,7201 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   STROP V PODKROVÍ 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  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  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Jutafol N AL 170 Special  0,0002       0,390  938600,0 
   3  Isover UNIROL PROFI  0,060       0,045  1,0 
   4  Isover UNIROL PROFI  0,060       0,045  1,0 
   5  Isover UNIROL PROFI  0,160       0,046  1,0 
   6  Uzavřená vzduch. dutina tl. 20  0,020       0,147  0,4 
   7  Jutadach 150  0,0004       0,390  100,0 
   8  OSB desky  0,015       0,130  50,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
  

  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  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 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 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   SKLADBA ŠIKMÉ STŘECHY 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  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  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Jutafol N AL 170 Special  0,0002       0,390  938600,0 
   3  Isover UNIROL PROFI  0,060       0,045  1,0 
   4  Isover UNIROL PROFI  0,060       0,045  1,0 
   5  Isover UNIROL PROFI  0,160       0,054  1,0 
   6  Jutadach 150  0,0004       0,390  100,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 
  

  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 =   0,17 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 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 



 
 
   

  Bakalářská práce 
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7. Závěr 

 

Hlavním úkolem Bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace 

nízkoenergetického rodinného domu dle platných norem. Projektová dokumentace byla 

zpracována v programu AutoCAD 2010. Dále jsem se zabýval technologickým postupem, 

který řeší zastropení prvního nadzemního podlaží. Byl vypracován rovněž harmonogram prací 

stropu a položkový rozpočet. Rodinný dům byl posouzen v programu teplo 2011 z důvodu 

zjištění prostupu tepla konstrukcí.  
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