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1. Průvodní zpráva 

 
1.1. Identifikace stavby 

Název objektu   :  Bytový dům Slunce 

Parc.č.18/2,k.ú. Karviná 

Místo objektu   :  Ulice Martiny Slukové, Český Těšín 

Druh objektu    :  Obytný bytový dům  

Výchozí podklady  :  Architektonická studie 

Stupeň    : Dokumentace pro stavební řízení 

Akce     : Bakalářská práce 

Datum    : Květen 2010 

Číslo zakázky   : 1111111 

Vypracovala   : Ivona Polińská 

Vedoucí práce   : Ing. Pavel Vlček 

 

1.2. Údaje o dosavadním využití  a zastavěnosti území 

Parcela, na které se bude stavět je určena pro zástavbu bytovým domem. V bezprostředním 

okolí této parcely se nachází obytná zóna. V této zóně se nacházejí převážně bytové domy. 

V nedalekém okolí se nachází průmyslová a obchodní zóna. 

  

1.3. Údaje o provedených průzkumech 

Na pozemku byl proveden hydrogeologický průzkum, jehož vyhodnocením se stanovila 

hladina podzemní vody 1,80 m pod úrovní základové spáry. Dále byl proveden inženýrsko-

geologický průzkum, na jehož základě se stanovila třída zeminy 3-4 a únosnost 260 kPa. 

 

1.4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Stavba bude provedena v souladu s požadavky na výstavbu. 

 

1.5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Stavba bude provedena v souladu s požadavky na výstavbu 
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1.6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu a územního rozhodnutí 

Stavba bude provedena v souladu s územním plánem města Český Těšín a s územním 

rozhodnutím. 

 

1.7. Věcné a časové vazby na věcné a časové vazby na podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území 

Stavba nevyžaduje související a doplňující stavby, tudíž se věcné a časové vazby neřeší. 

 

1.8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Datum zahájení výstavby: ............................................................ 03.05.2010 

Datum ukončení výstavby: ........................................................... 29.10.2010 

Popis postupu prací: Po vydání stavebního povolení dojde k předání staveniště zhotoviteli. Po 

předání staveniště se sejmutí ornice a odstraní porost. Provedou se výkopové práce a 

základové konstrukce. Následuje zdění podzemního podlaží včetně provedení izolací. Dále se 

provede stropní konstrukce nad podzemním podlažím. Vyzdí se první nadzemní podlaží a 

provede stropní konstrukce. Vyzdí se druhé nadzemní podlaží a provede se stropní konstrukce 

nad tímto podlaží. Dále se vyzdí třetí a poslední nadzemní podlaží. Toto podlaží nebude mít 

stropní konstrukci. Provede se zastřešení dvouplášťovou větranou střechou. Na vazníky, jež 

tvoří nosnou konstrukci horního střešního pláště se připevní sádrokartonový podhled. Na něj 

se provede parozábrana a tepelná izolace. Následně se provedou dokončovací práce a terénní 

a sadbové úpravy. 

 

1.9. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 

prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m², a 

počtu bytů v budovách bytových a nebytových 

Předpokládaná cena objektu je................................................................ cca15 000 000 Kč 

Zastavěná plocha ....................................................................................375,81 m² 

Obestavěný prostor..................................................................................5593,25 m³ 

Obytné místnosti ....................................................................................813,17m² 

Příslušenství ...........................................................................................173,02m² 

Zpevněné plochy .....................................................................................374,332m² 

Počet bytových jednotek ........................................................................8 
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2. Souhrnná technická zpráva 

2.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

2.1.1.   Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného 

stavu   konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je 

v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 

Staveniště, na němž bude vybudován bytový dům, je pro tento účel vhodné. 

 

2.1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 

Bytový dům je navržen jako samostatně stojící objekt, jehož půdorys má tvar  obdélníka o 

rozměrech 19,5 m x 19,63 m. Tento objekt je navržen jako podsklepený se třemi nadzemními 

podlažími. V podzemním podlaží se nachází sklepní kóje a veřejné prostory. V prvním 

nadzemním podlaží se nachází „kočárkárna“, „kolovna“ a dále pak dva byty 3+1. Ve druhém 

nadzemním podlaží se nachází dva byty 3+1 a jeden byt 1+1. Ve třetím nadzemním podlaží 

jsou rovněž dva byty 3+1 a jeden byt 1+1. V bytech 3+1 se nachází  zádveří a chodba, dále 

pak koupelna, WC, kuchyň, dětský pokoj, ložnice a prostorný obývací pokoj. Ve druhém a 

třetím podlaží je z obývacího pokoje přístup na balkon. V bytech 1+1 se nachází zádveří a 

chodba, dále pak koupelna, WC, kuchyň a prostorný obývací pokoj. Jako vertikální 

komunikace, mezi jednotlivými podlažími, slouží železobetonové prefabrikované schodiště. 

Objekt je navržen z technologie Porotherm. Bytový dům je zastřešen dvouplášťovou větranou 

plochou střechou o sklonu 2,55%. Rovněž atika je provedena ve sklonu 2,55%, ve směru 

sklonu střechy a ve sklonu 0,5% kolmo na sklon střechy. Střecha je opatřena dvouvrstvou 

povlakovou hydroizolační krytinou Elastodek S Standart Mineral a Elastodek S Standart 

Dekor. Na vnitřní omítky bude použita omítka Porotherm Universal a bude opatřena malbou 

Primalex. Na venkovní omítky bude použita tepelně izolační omítka Porotherm TO, která 

bude opatřena silikátovým fasádním nátěrem v barevném odstínu broskve a na okenní lemy 

bude použit odstín borbo. Sokl bude opatřen obkladem Klinker Roben Neumark – bordo 

hladká NF16.   
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2.1.3. Technické řešení s popisem pozemních staveb a řešení vnějších ploch 

Objekt je vyzděný z tvárnic Porotherm 44 CB na maltu tenkovrstvou. Vnitřní nosné 

konstrukce jsou z tvárnic Porotherm 30 P+D. Nenosné zdivo je z tvárnic Porotherm 8 P+D, 

Porotherm 11,5 P+D, Porotherm 14 P+D. Stropní konstrukce jsou provedeny v Porotherm 

nosníků POT, mezi nimiž jsou vyskládány keramické vložky Miako. Balkonové konstrukce 

jsou řešeny vyložením stropní konstrukce a na konci balkonové desky se nachází 

železobetonové ztužující žebro. Objekt je zastřešen dvouplášťovou větranou plochou 

střechou. Nosná konstrukce horního střešního pláště je tvořena dřevěnými styčníkovými 

vazníky. Schodiště je tvořeno prefabrikovanými železobetonovými rameny, které se uloží na 

železobetonové monolitické podestové nosníky. Stavba bude napojena na veřejné inženýrské 

sítě prostřednictvím přípojek. Objekt bude oplocen  ocelovým plotem s tvarovanou výplní, 

která bude provedena na podezdívku. Vedle objektu bude zřízeno parkoviště a to bude 

napojeno na místní komunikaci. Pro přístup do objektu bude zřízen chodník ze zámkové 

dlažby. Okolo objektu bude proveden okapový chodník z betonové dlažby. 

 

2.1.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na místní komunikace bude provedeno pomocí asfaltové příjezdové cesty. Pro 

snadný vjezd na pozemek zde budou provedeny nájezdy. Připojení objektu na veřejné sítě 

kanalizace, vodovodu, plynovodu a elektrické energie bude provedeno pomocí přípojek. Na 

hranici pozemku bude umístěn hlavní uzávěr plynu a přípojková skříň. 

 

2.1.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

Stavba se nebude nacházet na poddolovaném území. Nemusí se řešit zvláštní opatření. Objekt 

bude napojen na technickou i dopravní infrastrukturu. 

 

2.1.6. Vliv stavby na životní prostředí a řešení její ochrany 

Stavební práce nebudou ohrožovat životní prostředí. Během výstavby však dojde k mírnému 

zvýšení hladiny hluku a prašnosti. Zhotovitel musí zajistit pravidelné čištění komunikace, 

která je znečišťována vyjíždějícími vozidly ze staveniště. Při zvýšené prašnosti se musí 

provádět kropení staveništní komunikace. V době nočního klidu od 22.00 do 6.00 hodin 

nesmí docházet na staveništi k žádné pracovní činnosti. Odpad vznikající stavební činnosti 

budou tvořit především zbytky stavebního materiálu. Ten se bude  třídit dle příslušných 
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materiálu a bude se odvážet na skládky, které jsou k tomu určeny. Třídění odpadů se bude 

provádět dle zákona 185/2001Sb, o odpadech a změně některých dalších zákonů. 

Kategorizace odpadů. 

17 01 01 Beton 

17 02 01 Dřevo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 04 05 Železo, ocel 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 

Odpad z provozu objektu bude tříděn a ukládán do popelnicových nádob. 20 03 01 Směsný 

komunální odpad. Jeho svoz bude zajištěn příslušnou organizací, která zajišťuje svoz 

komunálního odpadu. Odpadní vody budou přes přípojku kanalizace odváděny do veřejné 

splaškové kanalizace, která ústí v místní čistírně odpadních vod. 

 

2.1.7. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikace 

V bytovém domě není řešen bezbariérový přístup 

 

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

dokumentace 

Na pozemku byl proveden hydrogeologický průzkum, jehož vyhodnocením se stanovila 

hladina podzemní vody 1,80 m pod úrovní základové spáry. Dále byl proveden inženýrsko-

geologický průzkum , na jehož základě se stanovila třída zeminy 3-4 a únosnost 260 kPa. 

 

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

systém 

Pro vytýčení stavby bude požit souřadnicový systém S-JTSK a výškový systém Bpv. Objekt 

bude vytýčen odbornou geodetickou firmou. Stavba bude situována na mírně svažitém terénu. 
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2.1.10. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické a provozní 

soubory 

Stavba je členěna na tyto stavební objekty: 

SO 01 – bytový dům 

SO 02 – zpevněné plochy 

SO 03 – přípojka vody 

SO 04 – přípojka kanalizace 

SO 05 – přípojka NN 

SO 06 – přípojka plynu 

 

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

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, reps. jejich minimalizace 

Objekt je samostatně stojící a nebude okolní stavby ani pozemky nijak ovlivňovat. 

 

2.2. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Během výstavby je nutné dodržovat bezpečnost dle : 

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

práci (ZBOZP) 

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

ochranu zdraví při práci na staveništi (Toto nařízení vlády nahradilo vyhlášku 

č.324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích). 

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

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 

2.3. Mechanická odolnost a stabilita 

Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu 

výstavby a užívání nemělo za následek 

 

2.3.1. Zřícení stavby nebo její části 

Stavba je navržena tak, že k jejímu zřícení nebo její části nedojde. 
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2.3.2. Větší stupeň nepřípustného přetvoření 

Není zjištěn větší stupeň přetvoření. 

 

2.3.3. Poškození jiných části stavby nebo technických zařízení a nebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

Jelikož není zjištěn větší stupeň přetvoření, není zde ani poškození vlivem přetvoření. 

 

2.3.4. Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

Nedojde k poškození. 

 

2.4. Požární bezpečnost 

2.4.1. Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

Nosné konstrukce jsou navrženy z nehořlavých materiálů, které jsou schopny po určitou dobu 

odolávat požáru. 

 

2.4.2. Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

Jelikož jsou nosné konstrukce z nehořlavých materiály, neměly by dále šířit požár, a jelikož 

nejsou zřejmé žádné netěsnosti nemělo by docházet ani k šířená kouře. 

 

2.4.3. Omezení šíření požáru na sousední stavbu  

Objekt je samostatně stojící, a proto nemůže dojít k šíření požáru na sousední stavbu. 

 

2.4.4. Umožnění evakuace osob a zvířat 

Nosné konstrukce jsou navrženy tak, aby byla zajištěna evakuace osob i zvířat. 

 

2.4.5. Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

Objekt je navržen tak, aby při požáru mohli bezpečně zasáhnout členové požární jednotky. 

 

2.5. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba je navržena z takových materiálů, že nebude škodit ani životnímu prostředí ani 

uživatelům. Během výstavby vznikne odpad, který se skládá převážně ze zbytků materiálů. 

Tyto zbytky se musí třídit a odvážet na místa k tomu určená. 

Kategorizace odpadů. 
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17 01 01 Beton 

17 02 01 Dřevo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 04 05 Železo, ocel 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 

Odpad z provozu objektu bude tříděn a ukládán do popelnicových nádob. 20 03 01 Směsný 

komunální odpad. Jeho svoz bude zajištěn příslušnou organizací, která zajišťuje svoz 

komunálního odpadu. Odpadní vody budou přes přípojku kanalizace odváděny do veřejné 

splaškové kanalizace, která ústí v místní čistírně odpadních vod. 

 

2.6. Bezpečnost při užívání 

Stavba bude provedena tak, že během užívání nebude ohrožena bezpečnost uživatelů 

 

2.7. Ochrana proti hluku 

Navržena okna jsou natolik zvukotěsná, že obyvatelé nebudou obtěžování hlukem z okolí. 

 

2.8. Úspora energie a ochrana tepla 

Po posouzení obálky budova bylo stanoveno, že objekt vyhovuje tepelně technickým 

požadavků. Nebude docházet k tepelným ztrátám. 

 

2.9. Řešení přístupu a užívání stavby  

Přístup k objektu je chodníkem ze zámkové dlažby. Napojení objektu na terén je provedeno 

pomocí vstupního schodu. Tento schod je řešen jako panelový dílec uložený na zhutněné 

štěrkové lože. 

 

2.10. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí radon, agresivní spodní 

vody, seismicita 

V lokalitě kde se nachází objekt, nebyly zjištěny žádné z uvedených škodlivých účinků. 

 

2.11. Ochrana obyvatelstva 

Během výstavby bude zřízeno provizorní oplocení staveniště, které bude po dokončení 

nahrazeno trvalým oplocením. Oplocení bude tvořeno ocelovým plotem na přizdívce. 
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2.12. Inženýrské stavby 

2.12.1. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Odvodnění stavby bude prostřednictvím kanalizační přípojky, která je napojena na síť veřejné 

kanalizace. Síť veřejné kanalizace ústí v místní čistírně odpadních vod. Dešťová voda bude 

přes revizní šachtu napojena na dešťovou kanalizaci. 

 

2.12.2. Zásobování vodou 

Zásobování vodou je zprostředkováno veřejným vodovodem. Objekt je na tento vodovod 

napojen vodovodní přípojkou. 

 

2.12.3. Zásobování energiemi 

Zdrojem energií jsou rovněž veřejné sítě, na které je objekt napojen prostřednictvím přípojek. 

Na hranici pozemku je umístěn hlavní uzávěr plynu( HUP) a přípojková skříň elektrické 

energie.  

 

2.12.4. Řešení dopravy 

Na pozemku bude provedena přístupová asfaltová cesta, která bude napojena na místní 

komunikaci. 

 

2.12.5. Povrchové úpravy okolí stavby 

V okolí stavby je zřízen chodník ze zámkové dlažby. Dále je zde parkovací plocha z litého 

asfaltu a přístupová asfaltová cesta. 

 

 

2.12.6. Elektronické komunikace 

Projektová dokumentace neřeší napojení na elektronické sítě. 
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3. Zásady organizace výstavby 

3.1. Technická zpráva 

3.1.1. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

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

Staveniště je majetkem investora. Až do současné doby se pozemek nijak nevyužíval, byl 

však oplocen. Staveniště je obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 

 30,66 m x 43,31 m. Staveniště se nachází na parcele č 18/2. Staveniště se vybuduje týden 

před zahájením stavebních prací. K likvidaci staveniště dojde po dokončení stavby a zůstanou 

jen ty prostředky, které budou nutné k opravám nedostatků. Před zahájením výstavby musí 

objednatel zajistit vytýčení inženýrských síti. 

 

3.1.2. Významné sítě technické infrastruktury 

Před zahájením prací bude vyznačena jejich poloha, aby během výstavby nedošlo k jejich 

poškození. 

 

3.1.3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 

 
Voda : vodovodní přípojka bude vybudována dočasně, po dobu výstavby. Bude napojena na 

veřejnou vodovodní síť v ulici Martiny Slukové. Pro měření spotřebovaného množství se zřídí 

šachta s vodoměrem a hlavním uzávěrem. Napojení je vyznačeno v situaci ZS. Kanalizace : 

splašková voda a voda ze sociálního a provozního ZS bude napojena na veřejnou kanalizační 

síť v ulici Martiny Slukové. Elektrická energie : bude provedena přípojka NN napojená na 

veřejnou síť. Tato veřejná síť se rovněž nachází pod chodníkem na ulici Martiny Slukové. Na 

staveništi povedou kabely nad zemí pomocí provizorních sloupků ve výšce 7m.  

 

3.1.4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 

pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Staveniště bude oploceno a bude na něj zakázán vstup nepovolaným osobám. V době 

provádění přípojek budou zřízeny rýhy na chodnících. Přes tyto rýhy musí být provedeny 

lávky šířky 1,2 m a musí být opatřeny zábradlím do výšky 1,1 m. všechny rýhy a výkopy 

nacházející se mimo staveniště musí být vyznačeny výstražnou páskou a musí být dostatečně 

osvětleny. 
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3.1.5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Na staveništi se zřídí zařízení dle platných norem, vyhlášek a zákonů. 

 

3.1.6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Na staveništi na zřízení zařízení budou používat buňky Contimade. Po dokončení hrubé 

stavby se budou některé materiály skladovat uvnitř objektu. 

 

3.1.7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

ZS bude provedeno pomocí buněk Contimade. Tyto buňky nejsou považovány za objekty 

vyžadující ohlášení. 

 

3.1.8. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 

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

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat: 

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

při práci (ZBOZP) 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništi (Toto nařízení vlády nahradilo vyhlášku 

č.324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních 

pracích). 

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

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

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 

3.1.9. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Stavební práce nebudou ohrožovat životní prostředí. Během výstavby však dojde k mírnému 

zvýšení hladiny hluku a prašnosti. Zhotovitel musí zajistit pravidelné čištění komunikace, 

která je znečišťována vyjíždějícími vozidly ze staveniště. Při zvýšené prašnosti se musí 

provádět kropení staveništní komunikace. V době nočního klidu od 22.00 do 6.00 hodin 

nesmí docházet na staveništi k žádné pracovní činnosti. Odpad vznikající stavební činnosti 

budou tvořit především zbytky stavebního materiálu. Ten se bude  třídit dle příslušných 

materiálu a bude se odvážet na skládky, které jsou k tomu určeny. Třídění odpadů se bude 
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provádět dle zákona 185/2001Sb, o odpadech a změně některých dalších zákonů. 

Kategorizace odpadů. 

17 01 01 Beton 

17 02 01 Dřevo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 04 05 Železo, ocel 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 

Odpad z provozu objektu bude tříděn a ukládán do popelnicových nádob. 20 03 01 Směsný 

komunální odpad. Jeho svoz bude zajištěn příslušnou organizací, která zajišťuje svoz 

komunálního odpadu. Odpadní vody budou přes přípojku kanalizace odváděny do veřejné 

splaškové kanalizace, která ústí v místní čistírně odpadních vod. 

 

3.1.10. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
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4. Zásady organizace výstavby 

4.1. Identifika ční údaje stavby 

Název objektu   :  Bytový dům Slunce 

Parc.č.18/2,k.ú. Karviná 

Místo objektu   :  Ulice Martiny Slukové, Český Těšín 

Druh objektu    :  Obytný bytový dům  

Výchozí podklady  :  Architektonická studie 

Stupeň    : Dokumentace pro provedení stavby 

Akce     : Bakalářská práce 

Datum    : Květen 2010 

Číslo zakázky   : 1111111 

Vypracovala   : Ivona Polińská 

Vedoucí práce   : Ing. Pavel Vlček 

 

4.2. Architektonické a stavebně technické řešení 

4.2.1. Účel objektu 

Novostavba je navržena jako bytový dům o třech nadzemních a jednom podzemním podlaží. 

V bytovém domě je celkem osm bytových jednotek. V prvním nadzemním podlaží se nachází 

dva byty 3+1. V druhém a třetím nadzemním podlaží jsou vždy dva byty 3+1 a jeden byt 1+1. 

V podzemním podlaží se nachází sklepní koje a veřejné prostory. 

 

4.2.2. Architektonické, funkční, dispoziční a výtvarné řešení objektu 

Architektonické řešení tohoto bytového domu vychází ze současných potřeb stavebníka a 

trendů výstavby. Bytový dům je navržen jako samostatně stojící objekt., jehož půdorys má 

tvar  obdélníka o rozměrech 19,5 m x 19,63 m. Tento objekt je navržen jako podsklepený se 

třemi nadzemními podlažími. V podzemním podlaží se nachází sklepní kóje a veřejné 

prostory. V prvním nadzemním podlaží se nachází „kočárkárna“, „kolovna“ a dále pak dva 

byty 3+1. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází dva byty 3+1 a jeden byt 1+1. Ve třetím 

nadzemním podlaží jsou rovněž dva byty 3+1 a jeden byt 1+1. Jako vertikální komunikace, 

mezi jednotlivými podlažími, slouží železobetonové prefabrikované schodiště. Objekt je 

navržen z technologie Porotherm. Bytový dům je zastřešen dvouplášťovou větranou plochou 

střechou o sklonu 2,55%. Rovněž atika je provedena ve sklonu 2,55% , ve směru sklonu 
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střechy a ve sklonu 0,5% kolmo na sklon střechy. Střecha je opatřena dvouvrstvou 

povlakovou hydroizolační krytinou Elastodek S Standart Mineral a Elastodek S Standart 

Dekor. Na vnitřní omítky bude použita omítka Porotherm Universal a bude opatřena malbou 

Primalex. Na venkovní omítky bude použita tepelně izolační omítka Porotherm TO, která 

bude opatřena silikátovým fasádním nátěrem v barevném odstínu broskve a na okenní lemy 

bude použit odstín borbo. Sokl bude opatřen obkladem Klinker Roben Neumark – červená 

hladká NF16.   

Dispozice: 

1S 1NP 

S01 sklepní kóje 101 ložnice – byt 1   

S02 sklepní kóje 102 obývací pokoj – byt 1 

S03 sklepní kóje 103 obývací pokoj – byt 2 

S04 sklepní kóje 104 ložnice – byt 2 

S05 chodba 105 chodba – byt 1 

S06 společné prostory 106 kuchyň – byt 1 

S07 chodba 107 koupelna – byt 1 

S08 schodiště 108 WC – byt 1 

S09 společné prostory 109 koupelna – byt 2 

S10 chodba 110 chodba – byt 2 

S11 sklepní kóje 111 kuchyň – byt 2 

S12 sklepní kóje 112 WC – byt 2 

S13 sklepní kóje 113 schodiště  

S14 sklepní kóje 114 dětský pokoj – byt 1 

 115 kočárkárna  

 116 chodba 

 117 kolovna 

 118 dětský pokoj – byt 2 

 

 

 

2NP 3NP  

201 ložnice – byt 3 301 ložnice – byt 6   

202 obývací pokoj – byt 3 302 obývací pokoj – byt 6 
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203 obývací pokoj – byt 4 303 obývací pokoj – byt 7 

 

204 ložnice – byt 4 304 ložnice – byt 7 

205 chodba – byt 3 305 chodba – byt 6 

206 kuchyň – byt 3 306 kuchyň – byt 6 

207 koupelna – byt 3 307 koupelna – byt 6 

208 WC – byt 3 308 WC – byt 6 

209 koupelna – byt 4 309 koupelna – byt 7 

210 chodba – byt 4 310 chodba – byt 7 

211 kuchyň – byt 4 311 kuchyň – byt 7 

212 WC – byt 4 312 WC – byt 7 

213 schodiště 313 schodiště 

214 dětský pokoj – byt 3 314 dětský pokoj – byt 6 

215 obývací pokoj – byt 5 315 obývací pokoj – byt 8 

216 chodba – byt 5 316 chodba – byt 8 

217 WC – byt 5 317 WC – byt 8 

218 koupelna – byt 5 318 koupelna – byt 8 

219 kuchyň – byt 5 319 kuchyň – byt 8 

220 dětský pokoj – byt 4 320 dětský pokoj – byt 7 

 

4.2.3. Kapacita a užitkové plochy 

Zastavěná plocha  375,81 m² 

Obestavěný prostor 627,655m³ 

Obytné místnosti  813,17m² 

Příslušenství  173,02m² 

Zpevněné plochy 374,332m² 

 

4.2.4. Technické a konstrukční řešení objektu 

Výkopy – zemní práce 

Po provedení průzkumů dojde k vytýčení stavby odbornou geodetickou firmou. Po vytýčení 

se sejme ornice v tloušťce 200 mm a terén se urovná to tzv. pracovní plochy „PP“. Ornice 

bude uložena skládce mezideponie na staveništi a po dokončení stavby bude použita na 

terénní a sadbové úpravy okolo objektu. Jako první bude provedena výkopová jáma do 
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hloubky -3,250 m. Po obvodu stavební jámy se provede rýha do hloubky -4,050 m a šířky 300 

mm, ve které bude uloženo drenážní potrubí  o minimálním průměru 130 mm a bude 

napojeno přes šachtici na dešťovou kanalizaci. Toto drenážní potrubí bude shora chráněno 

pruhem geotextílie a bude obsypáno hrubozrnným štěrkem. Následně se provede výkop rýh 

pro základové pásy do úrovně -3,750 m. Hloubení jámy včetně rýh se bude provádět strojně. 

Začištění rýh v úrovni budoucí základové spáry bude provedeno ručně. Dle geologických 

průzkumů a místních zkušeností se základová spára nachází v únosné zemině. Její únosnost 

byla vyhodnocena na 260 kPa. Základová spára se bude chránit proti nepříznivým 

povětrnostním vlivům. Zejména proti silnému dešti a přímému slunci, aby nedošlo ke 

zhoršení fyzikálně mechanických vlastností zeminy v době výstavby. Jako ochranu použijeme 

jutovou folií. Přebytečná zemina ( výkopek ) bude odvážena na skládku. Výkopové práce 

budou rovněž obsahovat rýhy pro vedení přípojek od napojení na veřejnou síť až k objektu. 

Výkopy se budou na základě průzkumu provádět v zeminách třídy 3-4. k přejímce základové 

spáry bude přizván projektant a technický dozor investora. Projektant posoudí konkrétní 

základovou spáru s ohledem na únosnost a hloubku založení.Zásypy a násypy budou řádně 

zhutněny. Strojně se rovněž budou provádět terénní úpravy na pozemku. 

 

Základové konstrukce  

Na základě geologického průzkumu byla stanovena únosnost základové půdy 260 kPa jsou 

navrženy z prostého betonu C 25/30. Poloha základových pasů a jejich průřezy jsou zřejmé 

z výkresu základových konstrukcí. Pro obvodové nosné zdivo jsou navrženy základové pásy 

šířky 740mm a pro vnitřní nosné zdivo 600mm. Výška základových pásů je 600mm. Jako 

bednění budou sloužit výkopové rýhy. Jelikož jsou hluboké jen 500mm, provede se nad jejích 

úrovní bednění ve formě prken výšky 150mm a na jejich povrchu se vyznačí horní hrana 

základových pasů. Současně s betonáží základových konstrukcí se provede betonáž vrstvy 

podkladního betonu. Vrstva podkladního betonu o tloušťce 100mm je vyztužena kari síti 

s průměrem ok 150/150mm a průměr 6mm. Základové konstrukce i podkladní betonu je nutné 

chránit před nepříznivými povětrnostními vlivy. Za horkého počasí kropením a za velmi 

silného deště se přikryjí jutovou folií. Před provedením podkladního betonu je nutno položit 

ležaté rozvody vnitřní kanalizace dle projektu zdravotechniky.  
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Svislé konstrukce  

Zdivo bude provedeno ze systému Porotherm. Musí se klást důraz na provedení detailů, 

stanovených výrobcem, aby byly zajištěny požadované statické a tepelně technické 

požadavky. Nosné obvodové zdivo bude provedeno z broušených cihelných tvárnic 

Porotherm 44 CB, tloušťka zdiva je 440mm. Založení se provádí na zakládací maltu 

Porotherm CB – Anlegemörtel. Dále se tvárnice vyzdívají na tenkovrstvou maltu Porotherm 

CB - Dünnbettmörtel, a tudíž jsou sníženy prostupy tepla skrz ložné spáry. Vnitřní nosné 

zdivo bude provedeno z cihelných tvárnic Porotherm 30 P+D,tloušťka zdiva je 300mm, na 

MVC 5. V objektu se také nacházejí příčky , které budou vyzděny z cihelných tvárnic 

Porotherm 11,5 P+D,tloušťka zdiva je 115mm, a Porotherm 14 P+D, tloušťka zdiva je 

140mm, na MVC 5. Dále jsou zde vyzděny instalační jádra z cihelných tvárnic Porotherm 8 

P+D,tloušťka je zdiva 80mm, na MVC 5. Atika se vyzdí z cihelných tvárnic Porotherm 

30CB,tloušťka zdiva je 300mm,  na tenkovrstvou maltu Porotherm CB – Dünnbettmörtel. 

Během zdění se vynechají otvory pro instalace, které se po jejich provedení dozdí. Dále se 

vynechají otvory pro osazení okenních a dveřních výplní. V průběhu zdění musí být dodrženy 

veškeré zásady stanoveny technologickým předpisem výrobce - Wienerberger.  

 

Vodorovné konstrukce 

Pro překlady budou použity Porotherm Překlady 7. Parametry Porotherm Překladu 7 – 

70/238cm a délka od 1,0m do 3,5m. Tyto překlady jsou plně nosné prvky. U otvorů 

v obvodovém zdivu, budou překlady doplněny tepelnou izolací EPS průřezu 70/238cm. 

Stropní konstrukce se skládá z Porotherm nosníků POT , které jsou uloženy na osové 

vzdálenosti 500mm nebo 625mm. Uložení nosníku a jejích rozmístění je zobrazeno ve 

výkresech skladeb stropních konstrukcí. Mezi POT nosníky se kladou keramické vložky 

Miako 23/50,Miako 23/62,5 a doplňkové vložky Miako 8/50 a Miako 8/62,5.Nosníky a 

vložky se dle statického výpočtu doplní monolitickou dobetonávkou tloušťky 60mm. Celková 

tloušťka stropní konstrukce včetně dobetonávky bude 290mm. V místech prostupů 

instalačních šachet, se provedou tzv. trámové výměny, které se provedou pomocí výztužných 

železobetonových žeber. Balkonové konstrukce budou řešeny vyložením stropních nosníku. 

Na vnějším okraji bude vytvořeno železobetonové ztužující žebro. Pro prostorové ztužení 

objektu je navržen železobetonový ztužující věnec z betonu C20/25 a výztuže dle statického 

výpočtu. Věnec obvodového zdiva bude doplněn tepelnou izolací EPS tloušťky 80mm a 
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věncovkou Porotherm VT8. Montáž stropní konstrukce bude prováděna dle zásad 

technologického předpisu výrobce – Wienerberger.  

 

Schodiště 

Ramena vnitřního schodiště jsou navržena jako železobetonová prefabrikovaná. Hlavní 

podesta bude součástí stropní konstrukce. Na konci této stropní konstrukce se provede 

monolitický železobetonový podestový nosník s ozubem. Mezipodesta je celá monolitická, 

jejíž součástí je monolitický železobetonový podestový nosník s ozubem. Schodišťové stupně 

včetně podstupnic budou obloženy PVC deskami. Konstrukční výška podzemního podlaží je 

2970mm. S ohledem na tuto konstrukční výšku je navrženo dvouramenné schodiště 

s parametry jednoho ramene – 9/165/300mm. Konstrukční výška nadzemních podlaží je 

3290mm. S ohledem na tuto konstrukční výšku je v nadzemních podlažích navrženo 

dvouramenné schodiště s parametry jednoho ramene – 10/164,5/300mm. Šířka jednoho 

schodišťového  ramene je 1,20m. Mezi schodišťovými rameny je zrcadlo šířky 100mm. Po 

obvodu zrcadla je provedeno zábradlí do výšky 1000mm. Zábradlí je ocelové trubkové. 

 

Střecha  

Objekt je zastřešen dvouplášťovou větraná plochou střechou. Sklon střechy je 2,55%. Spodní 

plášť střešní konstrukce je tvořen sádrokartonovým podhledem tloušťky 25mm, který bude 

zavěšen na dřevěných vaznících. Na sádrokartonovém podhledu je provedena parozábrana 

Jutafol N 110 Speciál, dále je provedena tepelně izolační vrstva Rigips EPS 100 S Stabil 

tloušťky 220mm a mezi vazníky je dána také tepelná izolace Rigips EPS 100 S Stabil 

tloušťky 100mm. Jako nosná konstrukce horního pláště jsou použity dřevěné styčníkové 

vazníky D.N.K,s.r.o.. Tyto vazníky jsou kotveny k vnějším a vnitřním nosným stěnám , což je 

patrné ve výkresu střešní konstrukce. Jsou kotveny pomocí ocelových „L“ profilů , které se 

přivaří koutovým svarem k ocelové plotně. Tato plotna, 150/150mm, je zabetonovaná do 

železobetonového ztužujícího věnce. Horní střešní plášť je tvořen bedněním z OSB desek 

tloušťky 25mm. OSB desky jsou kotveny jednak k vazníkům a pak jsou, pomocí tyčového 

ocelového prvku průřezu „L“, přikotveny  k atice tak, že vzniká dilatační spára tloušťky 5mm. 

Dilatační spára bude vyplněna PUR pěnou. Na bednění je provedena dvouvrstvá povlaková 

hydroizolační krytina Elastodek 40 S Standard Mineral tloušťky 4mm a Elastodek 40 

S Standard Dekor tloušťky 4mm. V místě napojení atiky na střešní plášť je proveden 

náběhový klín z EPS 70. Klín má průřez pravoúhlého rovnoramenného trojúhelníka s výškou 
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50mm. Hydroizolace je vyvedena na atiku , kde je ukotvena do dřevěného klínku. Atika je 

vyspádovaná ve směru spádu střešní roviny a to 2,55%. Dále je také vyspádovaná kolmo na  

střešní rovinu 0,5%, aby voda z atiky stékala na střešní rovinu. Atika je oplechovaná titan-

zinkovým plechem hnědého odstínu. Tloušťka plechu je 3mm a rozvinutá šířka 430mm. Plech 

je rovněž ukotven do dřevěného klínku a proměnnou výškou 40mm-42mm. Odvodnění střešní 

roviny je zajištěno pomocí podokapního ocelového žlabu s polyesterovou povrchovou 

úpravou.  Průměr žlabu je 240mm a celková délka 19,5m. Na žlab jsou napojeny dva svislé 

svody pro dešťovou vodu o průměru 150mm a délky 10,35m.   

 

Úpravy vnit řních povrchů 

Na hotové zdivo se nejprve provede cementový nástřik tloušťky 2mm, který má za cíl 

sjednotit a vyrovnat podklad pro omítku. Jako vnitřní omítka se použije omítka Porotherm 

Universal tloušťky  10mm. Pro ochranu rohů se použijí systémové ochranné podmítkové 

rohovníky. Před vlastní malbou se provede neutralizace povrchu pačokováním pomocí 

vápenného mléka. Dále budou omítky opatřeny malbou Primalex – odstíny budou zvoleny 

interiérovým architektem. V místnostech jako, jsou koupelny, WC a kuchyně, se pod 

keramické obklady provede hydroizolační stěrka Knauf-Dicht AF 15, tloušťky 2mm. 

V kuchyni bude obklad proveden od výšky 850mm na podlahou do výšky 1450mm nad 

podlahou. V koupelně a WC bude proveden od podlahy do výšky 1800mm. Lepení obkladu 

se bude provádět nejdříve po 24 hodinách od nanesení hydroizolační stěrky. Lepit se budou 

obklady pomocí pružného cementového lepidla Knauf-Flexkleber. Po vytvrdnutí se spáry 

mezi jednotlivými obklady vyplní spárovací hmotou Knauf-Klexfuge. Vnitřní kouty a rohy 

budou opatřeny sanitárním silikonem a chráněny rohovou lištou. 

 

 

 

Úpravy vnějších povrchů 

Na vnější povrch obvodového zdiva se provede cementový postřik tloušťky 2mm pro 

sjednocení a vyrovnání povrchu. Venkovní omítky budou provedeny jako tepelně izolační 

omítky Porotherm TO tloušťky 30mm. Omítky se budou provádět na suchý a vyzrálý 

podklad. Při provádění omítek je nutno dodržet zásady stanovené technologickým předpisem 

výrobce – Wienerberger. Po vyzrání omítky se na jejím povrchu provede silikátový fasádní 

nátěr v odstínu broskve a okolo oken bude proveden lem v odstínu bordo. Do výšky 200mm 
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nad terénem je proveden sokl , který je opatřen obkladem Klinker Roben Neumarkt v odstínu 

bordo. Napojení objektu na okolní terén bude provedeno pomocí vstupního schodu , který je 

proveden na štěrkopískový zhutněný podsyp o tloušťce 150mm. Tento vstupní schod je řešen 

jako prefabrikovaný panelový dílec se spádem 2%. Nad vstupními dveřmi je provedeno 

zastřešení pomocí hliníkové obloukové stříšky Robelit, která je doplněna o jeden boční dílec. 

Stříška je připevněna k fasádě pomocí šroubů. 

 

Podlahy, skladby podlah 

Podlahy v objektu byly navrženy z různých materiálů nášlapných vrstev. Odstíny a vzory 

nášlapných vrstev se zvolí před jejich prováděním. Volit je bude pověřený interiérový 

architekt.  

Skladby podlah : 

Skladba A1 – podlaha na terénu v 1.S :  

Betonová mazanina C16/20 ....................................................................... tl.50 mm  

separační vrstva PE folie ........................................................................... tl.0,1 mm 

tepelně izolační vrstva URSA XPS HR-L.................................................. tl.120 mm 

separační vrstva PE folie ............................................................................ tl.0,1 mm 

hydroizolační vrstva 2x pás Bitagit 40 Mineral ........................................ tl.8 mm 

penetrační nátěr ......................................................................................... tl.2 mm 

podkladní beton C25/30 ............................................................................. tl.100 mm 

Podkladní beton je vyztužen kari sítí s oky 150/150 mm, průměr 6 mm 

Skladba A2 – podlaha laminátová použitá v ložnici, dětském pokoji a obývacím pokoji 

laminátová podlaha ....................................................................................tl.15 mm 

samonivelační stěrka .................................................................................. tl.15 mm 

cementový potěr C16/20 ............................................................................ tl.30 mm 

separační vrstva PE folie ............................................................................ tl.0,1 mm 

izolace Isover Orsil T-N............................................................................. tl.50 mm 

separační vrstva PE folie ............................................................................ tl.0,1 mm 

stropní konstrukce Porotherm .................................................................... tl.290 mm 

cementový postřik ..................................................................................... tl.2 mm 

omítka Porotherm Universal ...................................................................... tl.10 mm 
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Skladba A3 – podlaha keramická s HI stěrkou, použití koupelna WC 

keramická dlažba ....................................................................................... tl.10 mm 

lepící tmel Knauf Flexkleber...................................................................... tl.3 mm 

hydroizolační stěrka Knauf Dicht AF 15 ................................................... tl.2 mm 

samonivelační stěrka ................................................................................. tl.15 mm 

cementový potěr C16/20 ............................................................................ tl.30 mm 

separační vrstva PE folie ............................................................................ tl.0,1 mm 

izolace Isover Orsil T-N............................................................................. tl.50 mm 

separační vrstva PE folie ........................................................................... tl.0,1 mm 

stropní konstrukce Porotherm .................................................................... tl.290 mm 

cementový postřik ...................................................................................... tl.2 mm 

omítka Porotherm Universal ...................................................................... tl.10 mm 

 

Skladba A4 – podlaha keramická bez HI stěrky, použití Kuchyň, zádveří a chodba 

keramická dlažba........................................................................................ tl.10 mm 

lepící tmel Knauf Flexkleber...................................................................... tl.3 mm 

samonivelační stěrka ................................................................................. tl.18 mm 

cementový potěr C16/20 ............................................................................ tl.30 mm 

separační vrstva PE folie ............................................................................ tl.0,1 mm 

izolace Isover Orsil T-N ............................................................................ tl.50 mm 

separační vrstva PE folie ........................................................................... tl.0,1mm 

stropní konstrukce Porotherm ................................................................... tl.290 mm 

cementový postřik ..................................................................................... tl.2 mm 

omítka Porotherm Universal ..................................................................... tl.10 mm 

Skladba A5 – podlaha PVC, použití veřejné prostory 1.NP 

PVC ............................................................................................................ tl.7 mm 

disperzní lepidlo Schönox Unitech ............................................................ tl.3 mm 

samonivelační stěrka .................................................................................. tl.20 mm 

cementový potěr C16/20 ............................................................................ tl.30 mm 

separační vrstva PE folie ............................................................................ tl.0,1 mm 

izolace Isover Orsil T-N............................................................................. tl.50 mm 

separační vrstva PE folie ............................................................................ tl.0,1mm 

stropní konstrukce Porotherm ................................................................... tl.290 mm 
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cementový postřik ..................................................................................... tl.2 mm 

omítka Porotherm Universal ...................................................................... tl.10 mm 

 

Podlaha na mezipodesty 

PVC ............................................................................................................ tl.7 mm 

disperzní lepidlo Schönox Unitech ............................................................ tl.3 mm 

železobetonová monolitická deska C20/25 ................................................ tl.250 mm 

cementový postřik ..................................................................................... tl.2 mm 

omítka Porotherm Universal ...................................................................... tl.10 mm 

POZN. PE folie nepropouští vlhkost ani vodu. Slouží i jako ochrana proti pronikání vlhkosti 

do Izolace Isover Orsil. 

 

Tepelné izolace 

Jako tepelná izolace podlahových konstrukcí v podzemním podlaží bude použita Ursa XPS 

HR-L. Je to tuhá tepelně izolační deska na bázi extrudované polystyrénové pěny. Hrana je 

opracovaná na polodrážku. Povrch je zhutnělý hladký. Velikost jedné desky 600/1250 mm a 

tloušťka 120 mm. Ve skladbě střešní konstrukce bude použit Rigips EPS 100 S Stabil. Je to 

stabilizovaný pěnový polystyren určený pro tepelnou izolaci plochých střech s běžným 

zatížením. Bude použit ve dvou vrstvách 220 mm a 100 mm, aby byla zamezeno vzniku 

tepelných mostů. 

 

Hydroizolace 

Jako hydroizolaci spodní stavby použijeme 2 x hydroizolační pás Bitagit 40 Mineral, tloušťk 

jednoho pásu 4 mm. Je to hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skleněné 

rohože. Je určen pro hydroizolaci spodní stavby nad hladinou podzemní vody. Na krytinu 

použijeme dvouvrstvý systém z asfaltových modifikovaných pasů. Bude použit modifikovaný 

pás Elastodek 40 Standard Mineral tloušťky 4mm, jako spodní pás, a Elastodek 40 S Standard 

Dekor tloušťky 4 mm, jako horní pás. Oba pásy jsou vyztuženy vložkou z polyesterové 

rohože a na spodní straně jsou opatřeny PE folií. Pás Elastodek 40 S Standard Dekor na 

povrchu opatřen hrubozrnným barevným posypem. Ve skladbě dolního pláště je použita 

parozábrana Jutafol N110 Special tloušťky 0,22 mm. Je to vícevrstvá parozábrana zpevněná 

perlinkovou mřížkou. Zabraňuje pronikání vlhkosti z vnitřního prostoru do tepelné izolace. V  

koupelně a na WC bude ve skladbě podlahy a pod obklady provedena hydroizolační stěrka. 
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Rovněž pod obklady v kuchyni se provede hydroizolační stěrka. Bude použita hydroizolační 

stěrka Knauf Dicht AF 15. Tato stěrka se nanáší ve vrstvě 2 mm. Je to jednosložková izolační 

hmota a brání pronikání vody a vlhkosti do betonu a zdiva. 

 

Izolace proti kročejové neprůzvučnosti  

Skladby podlah budou doplněny vrstvou Isover Orsil T-N tloušťky 50 mm. Jsou to podlahové 

desky z minerální plsti pro zlepšení kročejové a vzduchové neprůzvučnosti. 

 

Klempířské konstrukce – prvky  

Na oplechování parapetu, atiky a žlabu bude použit titanzinkový plech tloušťky 0,7 mm. 

Rozvinutá šířka plechu pro oplechování parapetu je 190 mm a délka se liší dle šířky okenního 

otvoru. Rozvinutá šířka plechu pro oplechování atiky je 430 mm a celková délka se rovná 

délce atiky, což je 60,52 m. Rozvinutá šířka plechu pro oplechování žlabu je 235 mm a délka 

je 18,9 m. Dalšími klempířskými prvky jsou podokapní žlab, svislé odpadní potrubí pro 

dešťovou vodu, žlabové čelo, žlabový kotlík, žlabové háky a objímky pro uchycení svislého 

potrubí do zdiva. Podokapní žlab je průměru 240 mm a je z ocelového plechu s polyesterovou 

povrchovou úpravou. Délka jednotlivých dílu je 2 m a celková délka žlabu je 19,5 m. Žlab je 

co 1 m kotven ke střešní konstrukci pomocí žlabových háků. Je rozdělen v polovině a na 

každou stranu je proveden ve spádu 1%. Počet potřebných háků 20 kusů. Použito 10 kusů. 

Svislé odpadní potrubí pro dešťovou vodu je průměru 150 mm a je rovněž z ocelového plechu 

opatřeného polyesterovou povrchovou úpravou. Jednotlivé dílce jsou dlouhé 2 m a co 2 m 

jsou kotveny do zdiva pomocí objímek. Budou provedeny dvě svislé odpadní potrubí. 

Celková délka potrubí 2 x 10,35 m a celkový počet objímek 12 kusů. Dále jsou použita dvě 

čela průměru 240 mm z ocelového plechu opatřeného polyesterovou povrchovou úpravou a 

dva žlabové kotlíky , které redukují průměr z 240 mm na 150 mm. 

 

Truhlá řské konstrukce – prvky  

Budou použita okna a balkonové dveře Eurosat Soft Line IV 78. Jsou tvořena z dřevěné 

čtyřvrstvé lepené lamely, z fixního smrku. Jako povrchová úprava je použit vodou ředitelný 

nátěr Gori s impregnací proti houbám a  hmyzu a s vrchní lazurou s UV filtrem. Okna jsou 

zasklena izolačním dvojsklem P1 TOP N4-20-F4 + Argon. Je použit silikonový tmel trvale 

pružný, odolný vůči UV záření a mrazu. Těsnění je provedeno jako dvoustupňové po celém 

obvodu křídla. Okapnice rámová a křídlová je hliníková eloxovaná. Umožňuje dokonalý 
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odvod vody Typ Termo ISAR. Kování je celoobvodové s mikroventilací Roto NT. Dokonale 

přitahuje křídlo s těsněním rámu. Zaručuje jednoduché a spolehlivé ovládání jednou klikou. 

Rozměry okenních otvorů jsou patrné z výkresů a ze specifikace okenních otvorů. Dalšími 

truhlářskými prvky jsou dveřní křídla a obložkové zárubně. Interiérové dveře Vltavín, jsou 

tvořeny smrkovým rámem, opláštěný dřevovláknitou deskou a vnitřní prostor je vyplněn 

papírovou voštinou. Typy použitých dveří a jejích rozměry jsou uvedeny ve specifikaci dveří. 

Obložková zárubeň bude použita Sapelli – Harmonie 60-90/197,10-17. Je dýhovaná – odstín 

dub. Jako výplň balkonového zábradlí budou použita prkna 150/1000mm, tloušťky 15mm. 

Budou opatřeny ochranný nátěrem – odstín hnědý. 

 

Zámečnické konstrukce – prvky  

Mezi zámečnické prvky patří ocelové schodišťové zábradlí výšky 1000 mm, které je zřízeno 

po obvodu schodišťového zrcadla. Další zámečnické prvky ocelová plotna 150/150 mm 

tloušťky 15 mm, která je určená pro ukotvení ocelových „L“ úhelníků. Pomocí těchto 

úhelníku se kotví vazníky z nosným stěnám. V místnosti WC bude zřízena stěna z ocelového 

plech, jejíž součásti budou dvířka pro revizi TZB. Stěna bude pevná do výšky 1,0 m nad 

podlahou. Od této výšky budou dvířka , která jsou specifikována ve výpisu zámečnických 

prvků. Dvířka budou vysoká 1m. Od výšky 2,0 m nad podlahou bude opět plechová stěna. 

Tato stěna i dvířka budou opatřena bílým nátěrem. Mezi další zámečnické prvky patří ocelové 

zárubně, které jsou taktéž popsány ve specifikaci zámečnických výrobků. Rovněž vstupní 

dveře do jednotlivých bytů patří maze zámečnické prvky. Kostra balkonového zábradlí bude 

tvořena svislými ocelovými trubkami průměru 30 mm a vodorovnými ocelovými „L“ prvky. 

Bednění horního pláště dvouplášťové střechy bude přichyceno k atice pomocí ocelových 

tyčových „L“ prvků. Větrací otvory provětrávané vzduchové mezery budou opatřeny 

ochrannými mřížemi 300/180 mm( odváděcí otvory) a 290/180 mm(přiváděcí otvory). 

 

Obklady a dlažby  

Keramické obklady budou provedeny v koupelně a WC do výšky 1800 mm nad podlahou a 

v kuchyni od výšky 850 mm do 1450 mm nad podlahou. Obklady se lepí pomocí lepícího 

tmelu Knauf Flexkleber. Pod tento tmel se však musí ještě provést hydroizolační stěrka Knauf 

Dicht AF 15. Tato stěrka zabrání pronikání vlhkosti do zdiva. Keramická dlažba bude použita 

pouze v koupelně, WC, kuchyni a chodbě a zádveří. Koupelně a WC se ve skladbě podlahy 

rovněž použije Hydroizolační stěrka Knauf Dicht AF 15. U keramických podlah se v místech,  
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kde není dlažba, provede keramický sokl. Vzory a odstíny dlažeb a obkladů zvolí před jejich 

prováděním bytový architekt, k tomuto pověřený. 

 

Vnit řní vybavení 

V bytových jednotkách budou navrženy kuchyňské linky Oresi, jejichž součástí bude 

kuchyňský nerezový dřez, vestavěný sporák, trouba a digestoř. Design kuchyně , její barevné 

provedení a volba kuchyňských spotřebičů bude opět záviset na volbě bytového architekta 

k tomu pověřeného. Dalším vybavením bytů bude zařízení WC – záchodová mísa, umývadlo ; 

koupelny – vana , sprchový kout a umývadlo.  

 

Zpevněné plochy 

Přístup k objektu je chodníkem ze zámkové dlažby, která bude uložena do štěrkopískového 

zhutněného lože tloušťky 150 mm. Vedle bytového domu bude zřízeno parkoviště, jehož 

povrch bude asfaltový. Příjezdová cesta je navržena rovněž z asfaltu a výškově bude 

navazovat na místní pozemní komunikaci. Pro snadný sjezd na pozemek bude nutné upravit 

stávající silniční obruby místní komunikace v místě vjezdu. 

 

4.2.5. Vytápění objektu 

V objektu je zřízeno dálkové ústřední vytápění. Zdrojem tepla je teplárna, kde se vyrábí teplo 

a případně i elektrická energie. Z teplárny je primárním rozvodem dopravována teplonosná 

látka – pára do předávací stanice. Tato stanice zajišťuje přísun tepla a teplé vody pro několik 

objektů, tudíž je to samostatně stojící objekt. V předávací stanici se pára upraví na teplou 

vodu a ta je prostřednictvím sekundárního rozvodu dodávána do vytápěných objektů. 

 

4.2.6. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Obvodové zdivo je provedeno z broušených tvárnic Porotherm CB, které se zdí na 

tenkovrstvou maltu Porotherm CB. Tepelný odpor zdiva bez omítek: Ru=3,26 m²K/W. 

Součinitel tepelné vodivosti bez omítek: λu = 0,135 W/mK. Součinitel prostupu tepla: Uext = 

=0,3 W/m²K. U zdiva vznikají spáry tloušťky 1mm a tím dochází ke snížení prostupu tepla 

konstrukcí. Tepelná izolace v podlaze na terénu má  součinitel tepelné vodivosti 

 λ = 0,029W/mK. Součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace střešní konstrukce je 

λ=0,037W/mK. U okenních otvorů jsou tři parametry součinitele prostupu tepla – rámu 

U=0,95W/m²K, izolačního dvojskla U= 1,1W/m²K a celého okna U=1,23 W/m²K. Součástí 
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projektové dokumentace jsou tepelně technické posudky střešní konstrukce, podlahy na 

terénu a obvodového zdiva. 

 

4.2.7. Založení objektu  s ohledem na inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum 

Dle inženýrsko-geologického průzkumu, se předpokládá založení na únosné zemině třídy 3-4 

a únosnost zeminy byla stanovena 260kPa. Hydrogeologický průzkum ukázal, že se objekt 

bude zakládat na hladinou podzemní vody. Vlastní parcela č.18/2, na níž bude projekt 

realizován , je pravidelného obdélníkového tvaru o ploše 1255,99m². Terén je mírně svažitý. 

Parcela, na níž bude postaven bytový dům se nachází na území města Český Těšín 

 

4.2.8. Vliv objektu na životní prostředí 

V době realizace stavby dojde k mírnému zvýšení hladiny zvuku a prašnosti. Zhotovitel však 

musí zajistit pravidelné čištění pozemní komunikace, jež je znečišťována vlivem výjezdu 

vozidel stavby. Při zvýšené prašnosti se musí provádět kropení staveništní komunikace. 

V době nočního klidu od22.00 do 6.00 hodin se nesmějí na staveništi provádět žádné stavební 

práce, aby nedošlo k narušení tohoto klidu. Odpad vznikající stavební činnosti budou tvořit 

především zbytky stavebního materiálu. Ten se bude  třídit dle příslušných materiálu a bude 

se odvážet na skládky, které jsou k tomu určeny. 

Kategorizace odpadů. 

17 01 01 Beton 

17 02 01 Dřevo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 04 05 Železo, ocel 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 

 

Odpad z provozu objektu bude tříděn a ukládán do popelnicových nádob. 20 03 01 Směsný  
komunální odpad.Jeho svoz bude zajištěn příslušnou organizací, která zajišťuje svoz 

komunálního odpadu. Odpadní vody budou přes přípojku kanalizace odváděny do veřejné 

splaškové kanalizace, která ústí v místní čistírně odpadních vod.  
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4.2.9. Dopravní řešení 

Dle projektu se předpokládá, že bude vedle objektu bytového domu zřízeno parkoviště. 

Povrch této parkovací plochu bude proveden z litého asfaltu. Dále budou zřízeny nájezdy a 

zpevněná přístupová cesta, která bude napojena na místní komunikaci. Přístupové cesty musí 

být provedeny v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném 

znění. Dále pak vyhlášku č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, 

ve znění vyhlášky č. 502/2006 Sb. reps. Vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích 

na využívání území. 

 

4.3. Stavebně konstrukční část 

4.3.1. Navržený konstrukční systém stavby 

Základové konstrukce byly navrženy z prostého betonu, dle normy ČSN P ENV 1992-

3:2000(731210) Navrhování betonových konstrukcí-Část 3: Betonové základy. 

U bytového domu byl navržen stěnový konstrukční systém obousměrný dle normy ČSN EN 

1996-3 (731101)Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody 

výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí 

Objekt je vyzděn ze systému Porotherm. Vnější zdivo z Porotherm 44 CB na tenkovrstvou 

maltu Porotherm CB malta zdící. Vnitřní nosné zdivo Je vyzděno z tvárnic Porotherm  

30P+D. Nosné stropní konstrukce jsou rovněž ze systému Porotherm. Střešní konstrukce je 

dvouplášťová provětrávaná plochá.  

 

4.3.2. Výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

• U většiny konstrukcí jsou použity materiály Porotherm.  

• Základové konstrukce –beton C 25/30 

• Podkladní beton -  beton C25/30, vyztužený kari sítí s oky 150/150mm 

• Hydroizolace spodní stavby – Bitagit  40 Mineral 

• Tepelná izolace podlahy na terénu – URSA XPS HR-L 

• Separační vrstvy – PE folie. 

• Obvodové zdivo – Porotherm 44 CB. 

• Vnitřní nosné zdivo – Porotherm 30 P+D. 

• Vnitřní nenosné zdivo – Porotherm 14 P+D, 11,5P+D, 8 P+D . 

• Stropní konstrukce – POT nosníky a vložky Miako. 
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• Sádrokartonový podhled. 

• Parozábrana střešní konstrukce – Jutafol N110. 

• Tepelná izolace střešní konstrukce – Rigips EPS 100 S Stabil . 

• Střešní krytina – souvrství hydroizolačních pásů Elastodek. 

• Bednění horního pláště – OSB desky. 

• Nosná konstrukce horního pláště střechy – dřevěný styčníkový vazník  D.N.K.. 

• Klempířské prvky viz. specifikace. 

• Zámečnické prvky viz. specifikace. 

• Truhlářské prvky viz. Specifikace. 

• Vstupní schod do objektu – prefabrikovaný panelový dílec. 

• Schodišťová ramena – železobetonová prefabrikovaná. 

• Mezipodesty – železobetonová monolitická C 20/25. 

• Ostatní betonové konstrukce – beton C 20/25. 

• Cementové potěry – beton C 16/20. 

• Výztuž dle statického výpočtu. 

• Zastřešení vstupních dveří – hliníková stříška Robelit. 

• Keramické obklady a dlažby. 

• Plovoucí laminátové podlahy. 

• PVC podlahy. 

 

4.3.3. Hodnoty užitých klimatických a dalších zatížení 

Objekt se bude nacházet v II. větrné oblasti a ve III kategorii terénu. III kategorie terénu je 

oblast rovnoměrně pokrytá vegetací, pozemními stavbami nebo izolovanými překážkami, 

jejichž vzdálenost je 20 násobek jejich výšky. Počítá se s rychlostí větru 25 m/s. Z těchto 

hodnot se vypočítá maximální dynamický tlak, který je stanoven qz = 0,7220 kN/m². Zatížení 

větrem se stanoví dle normy ČSN EN 1991-1-4. Dalším klimatickým zatížením je zatížení 

sněhem. Objekt bude postaven ve II.sněhové oblasti, v normálním typu krajiny. Normální typ 

krajiny jsou plochy, kde na stavbách nedochází k výraznému přemístění sněhu, vlivem 

okolního terénu. Po zohlednění těchto podmínek vyšlo zatížení sněhem s = 1kN/m². Zatížení 

sněhem se stanoví dle normy ČSN EN 1991-1-3. Dále jsou jednotlivé konstrukce vystaveny 

zatížení vlastní tíhou konstrukce,viz.statický výpočet a užitným zatížením. Jelikož se jedná o 

místnosti kategorie A (obytné plochy nebo plochy pro domácí činnosti) jsou dle normy ČSN 
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EN 1991-1-1 stanoveny tyto charakteristické hodnoty užitných zatížení – pro schodiště 2 - 4 

kN/m², stropní konstrukce  1,5 – 2 kN/m², balkony 2,5 – 4 kN/m². 

 

4.3.4. Návrh zvláštních a neobvyklých konstrukcí 

Projektová dokumentace nepředpokládá a neřeší žádná zvláštní a neobvyklá stavební řešení. 

 

4.3.5. Technologické podmínky postupů prací 

Při výstavbě bytového domu budou použity standardní materiály. U těchto materiálu jsou 

převážně technologické postupy stanoveny výrobcem, které musí být během výstavby 

dodržovány. Výrobce udává  způsoby montáže, připravenost staveniště před montáži, 

způsoby a postupy při kontrole jakosti, za jakých klimatických podmínek může dojít 

k montáži. Technologický postup betonáže základových konstrukcí je uveden v technologické 

části.  

 

4.3.6. Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací 

Jelikož se jedná o novostavbu , nepředpokládá se, že by mělo docházet k bouracím pracem.. 

Podchycování stropních konstrukcí bude provedeno dle pokynů výrobce. 

 

4.3.7. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Po dokončení stavební konstrukce nebo její části, která bude následně zakrytá, musí být ke 

kontrole přizván technický dozor investora. U všech zakrývaných konstrukcí se vždy vizuálně 

kontroluje celistvost povrchu. Zda je povrch bez trhlin. Betonové konstrukce bez štěrkových 

hnízd. Zda byly použity materiály dle projektové dokumentace. Dále se kontroluje např. u 

hydroizolací spojení pásu mezi sebou, připojení k podkladu. Pro stanovení vodotěsnosti se 

provádějí zkoušky jehlou, jiskrová a zátopová.  

 

4.4. Statické posouzení 

4.4.1. Základní koncepční řešení nosné konstrukce 

Základní koncepční řešení nosné konstrukce je řešeno jako samostatná úloha. 

 

4.4.2. Stabilita konstrukce 

Objekt bytového domu je navrhován na veškerá předpokládaná zatížení po celou dobu své 

životnosti. Dále je při návrhu bráno v úvahu klimatické zatížení odpovídající klimatickým 
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podmínkám území, ve kterém se objekt nachází. Jako užitné zatížení bylo uvažováno takové 

hodnoty, která odpovídá danému účelu stavby. Při statickém návrhu se dbalo na dodržení 

obou mezních stavů konstrukcí. Jak mezního stavu únosnosti, tak mezního stavu 

použitelnosti. Při překroční mezního stavu únosnosti dojde ke zřícení objektu, jeho 

konstrukce  nebo její části. Při překročení mezního stavu použitelnosti nebudou obyvatele 

bezprostředně ohroženi na životě, ale dojde k omezení provozu ve využívání objektu. Musí 

následovat rekonstrukce. 

 

4.4.3. Rozměry hlavních prvků nosné konstrukce  

Rozměry všech nosných i nenosných konstrukcí jsou patrné z výkresové dokumentace. 

Rozměry konstrukcí byly navrženy tak, aby splňovaly hygienické požadavky, což se týká 

dodržení světlé výšky místností. Dále musí odpovídat statickému návrhu, což se týká např. 

tloušťek konstrukcí a délky vyložení. U návrhu tloušťky obvodových stěn se musí brát 

v úvahu i tepelně technické vlastnosti dané konstrukce. 
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Seznam použitých podkladů, zákonů a norem : 

• Snímek z katastrální mapy v měřítku 1:1000, k.ú. Karviná 

• Osobní prohlídka pozemku za účasti stavebníka – fotodokumentace 

• Vyhodnocení inženýrko-geologických  a geologických průzkumů 

• podklady od jednotlivých profesí 

 

Během výstavby je nutné dodržovat bezpečnost dle : 

• Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (ZBOZP) 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi (Toto nařízení vlády 

nahradilo vyhlášku č.324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických 

zařízeních při stavebních pracích). 

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

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

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

Dále se stavební práce budou provádět v souladu se: 

• Zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Projektová dokumentace je zpracována dle: 

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

 

Související normy: 

• ČSN 73 0420-1 (730420) Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky 

• ČSN 73 0420-2 (730420) Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky 

• ČSN EN 1990(730002) Eurokód:Zásady navrhování konstrukcí 

• ČSN EN 1991-1-4 (730035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná 

zatížení - Zatížení větrem 

• ČSN EN 1991-1-3 (730035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná 

zatížení - Zatížení sněhem 

• ČSN EN 1991-1-1 (730035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná 

zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
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• ČSN P 73 0600 (730600) Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 

• ČSN P 73 0606 (730606) Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní 

ustanovení 

• ČSN 73 4301 (734301) Obytné budovy 

• ČSN EN 1996-2 (731101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba 

materiálů, konstruování a provádění zdiva 

• ČSN EN 1992-1-1 (731201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-

1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

• ČSN P ENV 13670-1 (732400) Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná 

ustanovení 

• ČSN 73 2480 (732480) Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 

• ČSN 73 4130 (734130) Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 

• ČSN 74 4505 (744505) Podlahy - Společná ustanovení 

• ČSN 73 6056 (736056) Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

• ČSN 73 3130 (733130) Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní 

ustanovení 

• ČSN 73 3610 (733610) Navrhování klempířských konstrukcí 

• ČSN 73 8101 (738101) Lešení - Společná ustanovení 

• ČSN 73 8106 (738106) Ochranné a záchytné konstrukce 

• ČSN 73 0580-2 (730580) Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných 

budov 

• ČSN 73 0532 (730532) Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky 
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1. Předmět 

Předmětem technologického postupu provádění základových konstrukcí je stanovit 

připravenost staveniště před prováděním základových konstrukcí. Dále zvolit správnou 

technologii provádění, stroje a nářadí. Stanovit pracovní postup, případnou ochranu před 

nepříznivými povětrnostními vlivy. Zajistit kontrolu v průběhu betonáže a zajistit bezpečnost 

při práci. 

 

2. Technologický postup 

 

2.1. Obecné informace 

Technologický postup popisuje provádění základových konstrukcí novostavby bytového 

domu. Bytový dům je samostatně stojící objekt o půdorysných rozměrech 19,5x19,63m . 

Konstrukční systém tohoto bytového domu je zděný z cihelných tvárnic Porotherm. Na 

obvodové zdivo jsou použity tvárnice Porotherm CB a na vnitřní zdivo Porotherm P+D. 

Objekt je tvořen jedním podzemním podlažím a třemi nadzemními. Je zastřešen 

dvouplášťovou větranou střechou. 

 

2.2. Pracovní podmínky 

Na stavebním pozemku se zřídí zařízení staveniště dle projektu zařízení staveniště. Před 

zahájením jakýchkoli prací, musí být zhotoveny přípojky vody, elektro a kanalizace. 

Vnitrostaveništní komunikace bude provedena pomocí železobetonových silničních 

panelů,které se uloží na zhutněnou štěrkopískovou vrstvu tl.100 mm. Dále je staveniště 

vybaveno sociálním zařízením, uzavřenými sklady a otevřenými skládkami. Na staveništi 

bude místo věžového jeřábu k dispozici autojeřáb LIEBHERR LTM 1025, viz obrázek č.1 
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Obrázek č.1 autojeřáb Liebherr LTM 1025 

Betonáž základových pásů lze provádět při teplotě nad 5°C a to po celou dobu tuhnutí a 

tvrdnutí betonu. Dle počasí se budou pásy chránit proti nadměrnému vysychání povrchových 



Bakalářská práce  Bytový dům slunce 

 5 

vrstev betonu kropením a proti silnému dešti přikrytím jutovou fólií. Při ukončení etapy 

betonáže bude provedena kontrola stavebním dozorem a bude proveden zápis do stavebního 

deníku  o dodržení technologického postupu, jakosti a kvality dodávky. 

 

2.3. Připravenost 

Před započetím betonáže budou dokončeny zemní práce včetně začištění základových spár. 

Po dokončení výkopů se provede kontrola rovinnosti základové spáry, maximální povolená 

odchylka je +30mm/10m nebo -50mm/10m . Následuje vizuální kontrola, zda není základová 

spára promáčená. Pokud ano provede se odvodnění pomocí odvodňovacích rýh. Tyto kontroly 

se provedou za účasti technického dozoru investora a provede se zápis do stavebního deníku. 

Po provedení kontroly a jejím zápisu do stavebního deníku , se provede bednění. Hlavní úlohu 

bednění plní samotné rýhy. Jen část bednění nad terénem se provede ve formě bočnic 

z dřevěných prken viz. obrázek č.1. Po dokončení bednění se kontroluje jeho správná poloha 

a zajištění proti překlopení. O kontrole se opět pořídí zápis do stavebního deníku. 

 

 Obrázek č. 1 schéma bednění 

 

2.4. Materiál 

Na základě geologické průzkumu byla únosnost základové půdy stanovena na 260 kPa, a 

jelikož jsou základové konstrukce namáhaný pouze tlakem , budou provedeny z prostého 

betonu C25/30. 

Množství betonu potřebného pro betonáž: 

obvodové pásy: (0,5x0,74)x(2x19,8+2x18,45) = 28,305 m³ 

vnitřní pásy: (0,5x0,6)x(2x18,32+3x4,76+2x7,73) =19,914m³ 
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celkem:48,219 m³ 

 

2.5. Doprava 

Betonová směs se bude na staveniště dopravována pomocí autodomíchávače AM 7C+,viz 

obrázekč.2 

p domíchávače      AM 7 C+  
Jmenovitý objem  (m 3) 7 

Geometr. objem  (l) 12560 

Vodorys (l) 8150 

Stupeň plnění  (%) 55,7 

Sklon bubnu  (°) 12,2 

Otáčky bubnu  (U/min.) 0 - 12 / 14  

Přípojka vody (-) u všech typů C (2"), adaptér B (2,5") volitelně 

Vodní nádrž - TV  (l) 190 / 300 / 500 / 650  

Vodní nádrž - Č  (l) 190 / 450 / 650 / 800  

Hm. nástavby*  (kg) 3070 

A - Délka  (mm) 6005 

B - Šířka  (mm) 2400  

C - Průměr bubnu (mm) 2300  

D - Výška násypky (mm) 2427 

E - Průjezd. výška (mm) 2436 

G - Převis (mm) 1136 

H - Výsypná výška (mm) 1022 
Č  = vodní čerpadlo  
TV = tlakový vzduch  
* hmotnost kompletní montované a provozuschopné nástavby dle DIN 70020, odchylka ± 5%  
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Obrázek č.2 schéma a parametry autodomíchávače AM 7+C 

 

 Na staveništi se bude směs ukládat pomocí pojízdného hydraulického čerpadla 

 KCP 24ZX-100, viz obrázek č.3 

 

Obrázek č. 3 Hydraulické pojízdné čerpadlo KPC 24ZX-100 
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2.6. Pracovní stroje a nářadí 

� Rukavice  

� Lopaty 

� Naběračka 

� Lžíce 

� Vodováha  

� Kbelíky 

� Ponorný vibrátor 

� Pojízdné čerpadlo betonu KCP 24ZX-100 

� Autodomíchávač AM 7C+  

 

2.7. Předání staveniště 

Staveniště předává objednatel odpovědnému vedoucímu čety. Tento bude za staveniště po 

celou dobu provádění základových konstrukcí odpovídat. Dále bude odpovídat za pracovní 

kázeň a za kvalitu provedení základových konstrukcí. Po dokončení základových konstrukcí 

se provede kontrola těchto konstrukcí. Provede se zápis o kontrole a předá se staveniště i 

s hotovými konstrukcemi zpět objednateli. O předání se pořídí zápis do stavebního deníku. 

 

2.8. Personální obsazení 

Betonáž základových pásů :  

� Personální obsazení 

o Vedoucí čety 

o 2 pracovníci obsluhující hydraulické čerpadlo 

o 2 pracovníci manipulující s potrubím 

 

2.9. Pracovní postup 

Výroba směsi bude probíhat v centrální betonárně, která je vzdálená od staveniště 15 km. 

Betonová směs bude pro základové konstrukce třídy C25/30 . Směs bude vlhká a její výroba 

bude probíhat dle technologického postupu výrobce a bude podrobena zátěžovým zkouškám. 

Směs se bude ukládat přímo na základovou spáru pomocí potrubí, pojízdného hydraulického 

čerpadla KCP 24ZX-100, po vrstvách maximálně 200mm. Maximální výška shozu nesmí být 

větší než 1,5 m. Směs se zhutní  pomocí ponorného vibrátoru.Vrchní vrstva se uhladí do 

roviny vyznačené na bednění. Po dokončení betonáže bude provedena technologická pauza, 
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pro zatuhnutí betonu, 3 až 5 dní. Po technologické pauze se provede orientační zkouška 

pevnosti betonu pomocí Schmidtova kladívka. Po dobu této pauzy bude beton chráněn před 

klimatickými vlivy, pomocí jutové folie proti nadměrnému dešti a kropením proti vysoušení 

při vysokých teplotách. 

 

2.10. Jakost a kontrola kvality 

Za kvalitu betonové směsi odpovídá výrobce betonové směsi. Při výrobě musí být použity 

předepsané složky do betonové směsi: 

� Cement CEM II/B-S 32,5R - je to práškové pojivo vyráběně 

společným semletím portlandského slínku (K), granulované vysokopecní 

strusky (S),křemičitého popílku (V) a síranu vápenatého. 

� Záměsová voda - měla by mít neutrální pH. Minimální přípustná 

hodnota je pH 4. Pro záměsovou vodu platí ČSN 73 20 28 Voda pro výrobu 

betonu. 

� Kamenivo -  pro kamenivo do betonu platí ČSN EN 12620 Kamenivo 

do betonu 

Návrh betonových konstrukcí je proveden dle ČSN P ENV 1992-3:2000(73 12 10) 

Navrhování betonových konstrukcí – část 3:Betonové základy. 

Při výrobě betonové směsi se bude zkoušet čerstvý beton dle: 

� ČSN EN 12350-2:2000(731301)Zkoušení čerstvého betonu-část 

 2: Zkouška sednutím 

� ČSN EN 12350-4:2000(731301)Zkoušení čerstvého betonu-část  

4: Stupeň zhutnitelnosti 

Dále se budou provádět zkoušky ztvrdlého betonu dle: 

� ČSN EN 12390-2:2001(731302) Zkoušení ztvrdlého betonu-část 2: 

Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti 

� ČSN EN 12390-3:2002(731302) Zkoušení ztvrdlého betonu-část 3: 

Pevnost v tlaku zkušebních těles 

Po dokončení se provede přímo na staveništi zkouška pevnosti pomocí Schmidtova kladívka. 

Na základě odskoku od materiálu se dle ČSN 73 1373 Tvrdoměrné metody zkoušení 

betonu,stanoví pevnost materiálu. 
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2.11. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Každý pracovník je povinen vyvarovat se při své činnosti všeho, co by mělo nebo mohlo 

porušit bezpečnost a učinit vše k odvrácení nehody nebo ke zmírnění či odstranění jejich 

následků, pokud tím neohrozí sám sebe. Pracovníci jsou povinni používat osobní ochranné 

pomůcky-pracovní oděv, pracovní obuv a rukavice. Pokud by prováděli činnost, při které by 

mohlo dojít k zasažení nebo ohrožení očí, musí použít ochranné brýle. 

Práce na staveništi se musí provádět v souladu s požadavky platných norem a předpisů: 

� Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ZBOZP). 

� Nařízení vlády č.591/2006 Sb.o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

(Toto nařízení vlády nahradilo vyhlášku č.324/1990 Sb. O 

bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích). 

� Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky 

�  Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci 

 

3. Závěr 

Technologický postup zpracovává připravenost staveniště před prováděním betonáže 

základových konstrukcí. Dále volí správnou technologii provádění, stroje a nářadí. Jeho 

součástí je pracovní postup včetně případné ochrany před povětrnostními vlivy. Zahrnuje 

kontrolu jakosti při provádění základových konstrukcí. 
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1 Stavba celkem 123 dny 3.5. 10 20.10. 10

2 Předání staveniště 1 den 3.5. 10 3.5. 10

3 SO-01 121 dny 5.5. 10 20.10. 10 2

4 Zemní práce 6 dny 5.5. 10 12.5. 10 2

5 Základy 5 dny 13.5. 10 19.5. 10 4

6 H.I.vodorovné 1 den 20.5. 10 20.5. 10 5

7 Svislé konsrtukce 1PP 9 dny 24.5. 10 3.6. 10 6

8 H.I.svislá 1 den 4.6. 10 4.6. 10 7

9 Vodorovné konstrukce nad 1PP7 dny 7.6. 10 15.6. 10 8

10 Svislé konstrukce 1NP 9 dny 21.6. 10 1.7. 10 9

11 Vodorovné konstrukce nad 1NP7 dny 5.7. 10 13.7. 10 10

12 Svislé konstrukce 2NP 9 dny 19.7. 10 29.7. 10 11

13 Vodorovné konstrukce nad 2NP7 dny 30.7. 10 9.8. 10 12

14 Svislé konstrukce 3NP 9 dny 13.8. 10 25.8. 10 13

15 Zastřešení 7 dny 26.8. 10 3.9. 10 14

16 Klempířské prvky 1 den 6.9. 10 6.9. 10 15

17 Vnitřní omítky+obklady 12 dny 6.9. 10 21.9. 10 15

18 Vnější omítky 6 dny 6.9. 10 13.9. 10 15

19 Mazaniny a potěry+TI 5 dny 22.9. 10 28.9. 10 17

20 Podlahy 5 dny 29.9. 10 5.10. 10 19

21 Truhlářské konstrukce 5 dny 6.10. 10 12.10. 10 20

22 Malby a nátěry 3 dny 13.10. 10 15.10. 10 21

23 Čištění objektu 3 dny 18.10. 10 20.10. 10 22

24 SO-02 Zpevněné plochy 6 dny 21.10. 10 28.10. 10 23

25 SO-03 Přípojky 5 dny 4.5. 10 10.5. 10 2

26 SO-04 Terenní a sadbové úpravy 1 den? 29.10. 10 29.10. 10 24
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1. Účel tepelně technického posouzení 

Účelem tepelně technického posouzení je stanovit, zda v daných konstrukcích nedochází ke 

kondenzaci vodní páry. Dále se tepelně technickým posudkem zjišťuje součinitel prostupu 

tepla a  teplotní faktor. Tyto dvě hodnoty se porovnávají s požadovanými hodnotami a 

vyhodnotí se, zda vyhoví či nikoli. 
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2. Posouzení 

2.1. Podlaha na terénu 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   podlaha na terénu 
 
 Rekapitulace vstupních dat  
  

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

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Beton hutný 1  0,050       0,210  17,0 
   2  PE folie  0,001       0,500  94000,0 
   3  Ursa XPS HR-L  0,120       0,031  100,0 
   4  PE folie  0,001       0,500  94000,0 
   5  Bitagit 40 Mineral  0,004       0,210  35000,0 
   6  Bitagit 40 Mineral  0,004       0,210  35000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,769+0,000 = 0,769 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi =   0,961 
  

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

  f,Rsi > f,Rsi,N …POŽADAVEK JE SPLN ĚN 

   Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na sou činitel prostupu tepla ( čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,37 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na ší ření 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 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,049 kg/m2,rok 
  (materiál: PE folie). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,049 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0086 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0249 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.  
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
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2.2. Obvodová stěna 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 
 
 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  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 44 CB  0,440       0,145  5,0 
   3  Porotherm TO  0,030       0,130  8,0 
 
 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 =   0,930 
  

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

 f,Rsi > f,Rsi,N …POŽADAVEK JE SPLN ĚN 

   Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na sou činitel prostupu tepla ( čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,29 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na ší ření 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 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 16,500 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm 44 CB). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0368 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 5,4194 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.  
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
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2.3. Dvouplášťová střecha 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Dolní plášť 
 
 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  Sádrokarton  0,025       0,220  9,0 
   2  Jutafol N 110 Special  0,0002       0,390  210154,0 
   3  Rigips EPS 100 S Stabil (2)  0,220       0,037  70,0 
   4  Rigips EPS 100 S Stabil (2)  0,150       0,037  70,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,976 
  

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

 f,Rsi > f,Rsi,N …POŽADAVEK JE SPLN ĚN 

   Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na sou činitel prostupu tepla ( čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,10 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na ší ření 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 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

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

  POŽADAVKY JSOU SPLN ĚNY. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:   Mezera a horní plášť 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor vnit řního povrchu vn ějšího plášt ě (čl. 5.1.6) 
  

  Požadavek: Teplotní faktor vnitřního povrchu vnějšího pláště musí být vyšší, než je teplotní faktor stanovený pro 
   kritickou vlhkost 90% a bezpečnostní přirážku 0,030 dle čl. 5.1.1 ČSN 730540-2. 
   Požadovaný teplotní faktor je proměnný po délce vzduchové vrstvy a je uveden ve výpisu programu Mezera. 
  

  Výsledky výpočtu: 
  

    úsek č.1 ... vstupní/výstupní otvor (bez hodnocení) 
  

    úsek č.2 ... fRsi > fRsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

    úsek č.3 ... vstupní/výstupní otvor (bez hodnocení) 
  
 

  

  Vnit řní povrch vn ějšího plášt ě splňuje požadavek na teplotní faktor. 
 
 II. Požadavky na ší ření vlhkosti konstrukcí ( čl. 6.3) 
  

  Požadavek: Relativní vlhkost vzduchu proudícího v otevřené vzduchové vrstvě musí být po celé délce 
   této vrstvy menší než 90 %. 
  

  Výsledky výpočtu: 
  

    úsek č.1 ... vstupní/výstupní otvor (bez hodnocení) 
  

    úsek č.2 ... RH<90% ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

    úsek č.3 ... vstupní/výstupní otvor (bez hodnocení) 
  
 

  Vlhkost proudícího vzduchu nep řesáhla 90 %. 
  Požadavek na ší ření vlhkosti vzduchovou vrstvou je spln ěn. 
 
 
 Mezera 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
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3. Vyhodnocení výsledků 

Konstrukce Součinitel prostupu tepla 

U,N;  U [W/m²K] 

Celoroční bilance 

Mc,a; Mev,a [kg/m²rok] 

Podlaha na terénu U,N = 0,38 

U = 0,23 

U,N ˃  U 

 

Požadavek je splněn 

Mc,a = 0,009 

Mev,a = 0,025 

Mc,a ˃  Mev,a 

Požadavek je splněn 

Obvodová stěna U,N = 0,38 

U = 0,29 

U,N ˃  U 

Požadavek je splněn 

Mc,a = 0,0368 

Mev,a = 5,4194 

Mc,a ˃  Mev,a 

Požadavek je splněn 

Dvouplášťová střecha U,N = 0,24 

U,N = 0,10 

U,N ˃  U 

Požadavek je splněn  

Střecha je provětrávaná, 

tudíž v í nedochází ke 

kondenzaci. 

 

 

4. Závěr 

Na základě tepelně technických posudků bylo zjištěno, že konstrukce splní veškeré podmínky 

z hlediska tepelné techniky. 
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Z600 Výstupové žebříky s nepřímým výstupem  

� Řešení pro budovy vyšší než 10,00 m. 

� Určeny pro pevnou montáž dle BGV D 36 a DIN 18 799-1 , DIN 14 094-1 a 
EN ISO 14 122-4. 

� Výstupové žebříky se zádovou ochranou pro pevnou montáž dle BGV D 36 a 
DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 a EN ISO 14 122-4. 

� Vzdálenost jednotlivých příčlí: 280 mm. 

� Žebříky z ušlechtilé oceli s děrovanými příčlemi o rozměrech 30 x 30 mm. 

� Šířka žebříku: 520 mm. 

� Rozměry nosného profilu: 60 x 25 mm. 

� Vzdálenost mezi jednotlivými kotvami je maximálně 2,00 m. Každý 
žebříkový díl však musí být upevněn minimálně 2 kotvami do zdi. 

� Místo mezipodesty bude použita meziplošina ve výšce 10m nad 
terénem.Žebřík bude proveden jako přímý 

 
 

 

 

 

 



� Výstupový profil, zahnutý 

 
� Oblouk zádové ochrany průměr 700 mm 

�  

 

� Pásovina zádové ochrany 

 
 

 



� Patka  

� K upevnění výstupového žebříku k podlaze. 

� Při použití systému ochrany před pádem je třeba ještě žebřík přišroubovat 
k podlaze 

 

� Výstupový schod  

� Slouží k rozšíření horní příčle. 

 

 

 



� Bezpečnostní dvířka  

� Materiál: Ocel pozinkovaný 

� Připevnění na skrytých pantech, opláštěné plechem. 

� Nahoře bezpečnostní trny. 

 

� Meziplošina   

� Sklápěcí, lze ji přimontovat kdykoliv, i dodatečně. 

� Velikost plošiny cca. 520 mm × 550 mm 

� Použije se místo mezipodesty ve výšce 10 m nad terénem 

 

 

 



� Nástupní žebřík  

� Materiál: přírodní hliník 

� Délka 2,50 m. 

 

� Bezpečnostní závora, jednoramenná, samozavírací, gravitační závěr  

� Samozavírací pomocí gravitačního uzávěru. 

� Materiál: pozink. ocel, červeně potažená. 

 

 

 

 

 

 

 



� Kotva do zdi pevná 200 mm.  

� Pevná, s odstupem 200 mm. 

� Minimální rozteč kotev je 2,00 m. 

 

 




