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Anotace bakalářské práce 

KREJČÍ, Adam. Časový postup a finanční ohodnocení stavebních prací bytového domu: 

bakalářská práce. Ostrava, 63 s., 2011. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

stavební, Katedra pozemního stavitelství. Vedoucí práce, Ing. Marek Jašek. 

 

 Tato bakalářská práce s názvem ,,Časový postup a finanční ohodnocení stavebních 

prací bytového domu“ pojednává o dokumentech potřebných k vytvoření, vedení a 

kontrolování výstavby bytového domu. Mezi tyto dokumenty patří technická zpráva, stavební 

výkresy, rozpočet stavebních prací a časový plán výstavby. Navrţeným objektem je 

čtyřpodlaţní podsklepený dům se šesti byty a valbovou střechou. Práce se hlavně soustřeďuje 

na problematiku výstavby stropů, za tímto účelem byl vytvořen technologický postup pro 

proces stropní konstrukce a rozpočet i harmonogram se vztahují jen k této tématice. Veškeré 

části jsou vypracovány v souladu s platnými předpisy a normami. 

 

 

 

 

 

 

Annotation of Bachelor thesis 

KREJČÍ, Adam. Time and financial assessment process works of apartment building: 

Bachelor thesis. Ostrava, 63 p., 2011. VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of 

Building, Department of Civil Engineering. The head of the Bachelor thesis, Ing. Marek 

Jašek. 

 

 This Bachelor thesis with the name ,,Time and financial assessment process works of 

apartment building“ discusses the documents necessary for the creation, management and 

monitoring of the construction of the apartment building. These documents include technical 

report, construction drawings, budget of construction work and the timetable for construction. 

The proposed object is a four-floor basement House with six apartments and hipped end roof. 

The work is mainly focused on the issue of the construction of ceilings, for this purpose, was 

created the technological process for the ceiling and the budget with the timetable shall only 

apply to this field. All parts are drawn up in accordance with the applicable regulations and 

standards. 
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a) Identifikační údaje 

Název akce:   Bytový dům Omega 

Místo stavby:   Moskevská 3064, 736 01 Havířov - Město 

Parcela číslo:   2654 

Stupeň PD:   projektovaná dokumentace pro stavební povolení 

Kraj:    Moravskoslezský kraj 

Stavební úřad:   Havířov – Město 

Investor:   firma Nové Byty s.r.o. 

                                           Sokolská 127/3, 736 01 Havířov – Šumbark 

Dodavatel stavby:  bude vybrán na základě soutěţe (výběrového řízení) 

Projektant:   Adam Krejčí 

 

b) Údaje o stávajících poměrech na pozemku 

 Bytový dům bude umístěn na stavební parcele č. 2654 o celkové výměře 936 m
2
 

v katastrálním území Havířov – Město. Vlastníkem parcely je investor a všechny 

majetkoprávní vztahy jsou vyřešeny. Tato lokalita je v obytné zóně „U lesa“. Vjezd k domu je 

zřízen z ulice Moskevská, silnice je provedena s asfaltovou svrchní vrstvou šířky 8,5m. 

Území stavební parcely je v terénu mírně svaţitém a to ve směru západním o celkovém 

převýšení 0,4m. Pozemek je doposud nevyuţit, nachází se na něm pouze několik keřů, za 

pozemkem se nachází les a pozemek je pokryt vysokou trávou. Základová půda je tvořena 

jílovitým pískem pevné konzistence. Průzkum byl negativní na riziko pronikání radonu. Po 

provedení geologického průzkumu na pozemku byla zjištěna hladina podzemní vody v 

hloubce -5,610 m. Jelikoţ se hladina podzemní vody nachází hluboko pod úrovní základové 

spáry, tak nevyţaduje ţádné zvláštní opatření k jejímu sníţení. Podél ulice Moskevská jsou 

vedeny inţenýrské sítě (voda, splašková kanalizace, plyn a elektrické vedení). 

 

c) Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů 

Mapové podklady:  

- katastrální mapa 1 : 1000 

- výškopisné a polohopisné zaměření 1:500 

- inţenýrsko-geologický a radonový průzkum 

Ostatní podklady: 

- vlastní prohlídky, zaměření a fotodokumentace 

- investiční záměr 
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- zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve smyslu pozdějších 

předpisů 

- vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických poţadavcích na stavby 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Tato projektová dokumentace je vypracována pro stavební povolení. Veškeré doposud 

známé poţadavky dotčených orgánů jsou zpracovány v dokumentaci, případně budou na 

základě jejich poţadavků následně doplněny. 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 V předloţené projektové dokumentaci jsou obecné poţadavky na výstavbu – dle 

vyhlášky č. 268/2009 Sb. ze dne 26. 8. 2009 O technických poţadavcích na stavby ve znění  

vyhlášky č. 499/2006 Sb. ze dne 10. 11. 2006 O dokumentaci staveb. 

 

f) Údaje o splnění územních regulativů 

 Navrhované řešení je v souladu s regulativy na dané území dle územního plánu. 

Projektová dokumentace pro územní řízení byla schválena bez výhrad a připomínek. 

 

g) Věcné a časové vazby 

 Stavba je součástí výstavby typizovaných bytových domů, kde je uvaţováno o další 

výstavbě. Stavba následně vyvolá další investice. 

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby 

Dokončení projektu stavby:  květen 2011 

Předpokládaná doba výstavby: 10 měsíců 

Zahájení stavby   červen 2011 

Ukončení stavby   březen 2012 

 

Postup výstavby: 

- Skrývka ornice, úprava terénu, výkop pro základy. Převzetí základové spáry. 

- Betonáţ základů vč. Podkladního betonu. Převzetí základové desky. 

- Hydro-izolace spodní stavby, zdění svislých nosných konstrukcí vč. osazení 

překladů. 

- Sestavení stropu nad 1. PP, betonáţ stropu a ztuţujícího věnce 

- Zdění svislých konstrukcí v 1. NP vč. osazení překladů. 
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-  Sestavení stropu nad 1. NP, betonáţ stropu a ztuţujícího věnce. 

- Zdění svislých konstrukcí v 2. NP vč. osazení překladů. 

-  Sestavení stropu nad 2. NP, betonáţ stropu a ztuţujícího věnce. 

- Zdění svislých konstrukcí v 3. NP vč. osazení překladů. 

-  Sestavení stropu nad 3. NP, betonáţ stropu a ztuţujícího věnce. 

- Vyzdění zdiva půdního prostoru. 

- Montáţ konstrukce krovu. 

- Sestavení jednotlivých vrstev střešního pláště. 

- Kompletace schodiště. 

- Osazení výplní otvorů. Instalace, rozvody TZB. 

- Provedení omítek a obkladů, podlahových vrstev. 

- Oplechování konstrukcí, vnější povrchové úpravy. 

 

i) Orientační statistické údaje o stavbě 

Zastavěná plocha celkem:  265 m
2 

Obestavěný prostor:    2853 m
3  

Podlahová plocha celkem:  695 m
2 

Celkové náklady stavby:  10,3  mil. Kč 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

            [3, 10] 

 

 

 

 

 

Obsah souhrnné technické zprávy[3]: 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Zhodnocení staveniště 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

c) Technické řešení 

d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 

e) Řešení dopravní a technické infrastruktury  

f) Vliv stavby na ţivotní prostředí 

g) Bezbariérové řešení okolí stavby 

h) Průzkumy a měření 

i) Geodetické podklady 

j) Členění stavby 

k) Vliv stavby na okolí 

l) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

2.  Mechanická odolnost a stabilita 

3.  Poţární bezpečnost 
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6.  Ochrana proti hluku 
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11. Inţenýrské stavby (objekty) 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) Zhodnocení staveniště 

 Bytový dům bude umístěn na stavební parcele č. 2654 o celkové výměře 936 m
2
 

v katastrálním území Havířov – Město. Vlastníkem parcely je investor a všechny 

majetkoprávní vztahy jsou vyřešeny. Tato lokalita je v obytné zóně „U lesa“. Vjezd k domu je 

zřízen z ulice Moskevská, silnice je provedena s asfaltovou svrchní vrstvou šířky 8,5m. 

Území stavební parcely je v terénu mírně svaţitém a to ve směru západním o celkovém 

převýšení 0,4m. Pozemek je doposud nevyuţit, nachází se na něm pouze několik keřů, za 

pozemkem se nachází les a pozemek je pokryt vysokou trávou. Základová půda je tvořena 

jílovitým pískem pevné konzistence. Průzkum byl negativní na riziko pronikání radonu. Po 

provedení geologického průzkumu na pozemku byla zjištěna hladina podzemní vody v 

hloubce -5,610 m. Jelikoţ se hladina podzemní vody nachází hluboko pod úrovní základové 

spáry, tak nevyţaduje ţádné zvláštní opatření k jejímu sníţení. Podél ulice Moskevská jsou 

vedeny inţenýrské sítě (voda, splašková kanalizace, plyn a elektrické vedení). Z tohoto vedení 

byly vybudovány přípojky a skříně napojení elektřiny, HUP a HUV. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 Objekt bytového domu Omega je situován v obytné zóně Havířov – Město „U lesa“. 

Poloha budovy je určena regulační uliční čarou. Podélná osa objektu (orientace V-Z) je šikmo 

aţ vodorovně k ose komunikace (ul. Moskevská). Parkovací místa jsou zajištěna na protější 

straně komunikace v ul. Moskevská (45 parkovacích míst). Přístup k objektu je proveden 

napojením na pěší chodník v ulici Moskevská, který je oddělen od komunikace pruhem 

zeleně. Projektová dokumentace pro územní řízení byla schválena bez výhrad a připomínek. 

 Půdorys objektu bytového domu Omega je ve tvaru obdélníka s předsazenou částí 

veprostřed čelní podélné strany. Budova má tři nadzemní podlaţí, jedno podzemní a půdní 

prostor. Do objektu se vstupuje z jiţní strany, vstupujeme do něj přes vstupní schodiště nebo 

přes rampu pro vozíčkáře. Vede přes zádveří do schodišťového prostoru a do obytné části 

bytového domu. V zádveří v přízemí jsou umístěny poštovní schránky. Ze schodišťového 

prostoru se vchází do jednotlivých bytů (vţdy 2 byty na podlaţí). V přízemí se nachází byt 

pro imobilní osoby s rozšířenou chodbou, koupelnou spojenou s WC, obývacím pokojem a 

šatnou v loţnici. Šatna není osvětlena přirozeným světlem. Druhý byt v přízemí je 3+1 bez 

balkónu. V prvním a druhém poschodí jsou vţdy 2 byty 3+1 se zrcadlově uspořádanou 

dispozicí a na rozdíl od přízemí je v obývacím pokoji balkón. Ve stropě třetího podlaţí je 
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osazen výlez do půdního prostoru. V suterénu má kaţdý byt prostornou místnost pro úschovu 

věcí, ze schodišťového prostoru je přístup do kočárkárny a sušárny. Dále jsou zde společné 

prostory a technická místnost. Střecha je řešena jako valbová a svým vzhledem zapadá do 

okolní zástavby. 

 Výběr materiálů pouţitých v exteriéru zapadá do okolní zástavby bytových domů. Po 

dokončení stavby se stane její nedílnou součástí zatravněný pozemek s vysazenými stromy a 

ţivým plotem ohraničující celý pozemek. 

 

c) Technické řešení 

 

Základy 

 Po provedení inţenýrsko-geologického průzkumu bylo na základě jeho vyhodnocení 

zjištěno, ţe zaloţení objektu nevyţaduje sloţitější konstrukci. Základy budou tvořeny 

základovými pásy v příčném směru a po obvodě z prostého betonu C 16/20. Hloubka 

základové spáry je 2,18 m od upraveného terénu. Podkladní betony (C 16/20 tloušťky 100 

mm) jsou navrţeny na hutněný štěrkopískový podsyp v tl. 100 mm. 

 

Konstrukční systém 

 Obvodové stěny zděné z cihelných bloků POROTHERM 44 EKO na tepelně izolační 

maltu POROTHERM TM (součástí systému jsou doplňkové cihly poloviční, koncové a 

rohové.) Vnitřní nosné stěny jsou řešeny v příčném směru z cihelných tvárnic POROTHERM 

30 P+D  na maltu POROTHERM CB. Příčky jsou navrţeny zděné z keramických příčkovek 

PROTHERM 11,5 P+D na maltu POROTHERM CB. 

 

Stropy  

 Stropní konstrukce kaţdého podlaţí je z keramobetonových nosníků POT 160x175 

PTH a vloţek MIAKO 15/50 a 15/62,5 PTH, v místě podesty monolitického schodiště 

navrţeny doplňkové vloţky MIAKO 8/50. U mezipodesty tvoří nosníky POT ztracené 

bednění. Tloušťka stropu 210mm, beton C 16/20. Ţelezobetonový monolitický věněc výšky 

210mm po obvodu s věncovkou POROTHERM 19,5 s vloţenou tepelně izolační deskou EPS 

o celkové tloušťce 150 mm, je navrţen v rámci všech stropů i v rámci ztuţení pod 

pozednicemi a byl navrţen v příčném i v podélném směru 4mi pruty J18. Vnitřní 

ţelezobetonové věnce jsou tvořeny čtyřmi pruty výztuţe J16.  
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Schodiště 

 Komunikace ve svislém směru v objektu je řešena dvojramenným levotočivým 

schodištěm tvaru U. Schodiště je ţelezobetonové, monolitické z betonu C20/25. Rozměry 

stupňů 165/300 a v suterénu 157/300. Zábradlí je ocelové svařované z pásové oceli a tyčí, 

madlo je tvořeno dřevěnou kulatinou průměru 40mm. Povrchová úprava schodiště je tvořena 

keramickou dlaţbou. 

 

Zastřešení 

 Střecha je navrţena jako valbová s napojením sníţené sedlové v místě předsazení 

průčelí se sklonem 30°. Střešní krytina je skládaná keramická TONDACH Samba 11 typ 

Engoba duo. Okap je řešen po celém obvodu s výjimkou štítu na průčelí okapovým systémem 

STABICOR – P z tvrzeného PVC barvy měděné. 

 

Vnější plochy 

 Vstup na pozemek je realizován z jiţní strany z chodníku pro chodce v ulici 

Moskevská. Pěší chodník je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. Součástí stavby 

se stane zatravněný pozemek s vysazenými stromy a ţivým plotem ohraničujícím celý 

pozemek.  Pěší komunikace a plocha určena pro popelnice jsou provedeny ze zámkové 

betonové dlaţby. Okapový chodníček po obvodě je tvořen betonovými dlaţdicemi 

300x300mm. 

 

d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 

 Dešťové vody budou zaústěny do trativodů a ty do lesních vodotečí. Splašková 

kanalizace bude svedena do veřejné kanalizace DN 300 v ulici Moskevská. Vodovodní řad 

DN 100 PE v ulici Moskevská ve vlastnictví SMVaK bude navrtán a následně propojen 

vodovodní přípojkou s objektem. U objektu bude umístěna skříň s HUV. Napojení 

k elektrické síti bude provedeno během výstavby zařízení staveniště, na obvodové stěně pak 

bude umístěn rozvaděč. Napojení k plynovodu PE DN 32 provede plynárenská firma RWE 

před započetím vlastní stavby. U objektu bude umístěna skříň s HUP. 

 

e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 

 Pruh zeleně šířky 1,5m odděluje pěší chodník od mobilní komunikace. Dostatek 

parkovacích míst je zřízeno na opačné straně komunikace v ulici Moskevská. 
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f) Vliv stavby na životní prostředí 

 Vytápění bytového domu bude řešeno pomocí dálkového vytápění přivedeného 

z výměníku HTS nebo záloţního plynového kotle s max. výkonem 600kW. Odkouření bude 

vyvedeno nad střechu komínovým tělesem SCHIEDEL. Splaškové vody budou odvedeny do 

veřejné splaškové kanalizace zřízenou kanalizační přípojkou. Dešťové vody budou zaústěny 

do trativodů zhotovených v rámci přípravy staveniště a ty do lesních vodotečí. Stavební 

odpady, poškozené stavební materiály apod. budou odvezeny na nejbliţší řízenou skládku, 

kde s nimi bude nakládáno dle příslušných předpisů. O odvoz odpadu se bude starat zhotovitel 

stavby. Ochrana konstrukcí podléhající korozi bude řešena ochrannými nátěry. K ukládání 

komunálního odpadu bude slouţit 6 popelnic 110/70 litrů a budou odváţeny a likvidovány 

Technickými sluţbami města Havířova. Pokud bude objekt proveden dle projektu, 

souvisejících norem a dle správných technických předpisů, nebude stavby vykazovat ţádné 

negativní vlivy na ţivotní prostředí. 

 

g)  Bezbariérové řešení okolí stavby 

 Objekt je přístupný zcela bezbariérově podle vyhlášky č. 398/2009 O obecných 

technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. Okolí nejsou 

zbudovány ţádné překáţky bránící imobilním osobám v přístupu do objektu. U vstupu do 

objektu je zřízena rampa pro vozíčkáře se sklonem 8,3% a odpočívadlem po 8mi metrech. 

 

h)  Průzkumy a měření 

 Neţ byl proveden tento projekt, byly provedeny vlastní průzkumy a prohlídky, 

fotodokumentace a zaměření projektantem. 

 

i)  Geodetické podklady 

 Katastrální mapa 1: 1000, výškopisné a polohopisné zaměření. 

 

j) Členění stavby 

 Stavba je členěna na stavební objekty: 

SO 01 – Novostavba bytového domu 

SO 02 – Zpevněné plochy 

SO 03 – Přípojka kanalizace  

SO 04 – Přípojka plynu 

SO 05 – Přípojka vody  
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SO 06 – Přípojka NN 

SO 07 – Terénní úpravy 

 

k) Vliv stavby na okolí  

 Stavební úpravy ani stavba samotná nebudou mít na své okolí ţádný podstatný vliv. 

 

l) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 Stavba musí být realizována podle projektové dokumentace, platných ČSN, 

Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a dle příslušných technologických předpisů a postupů uvedených výrobci. 

Zaměstnavatel a zaměstnanci se musí řídit pokyny dle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. 

Speciální profese, vyţadující zvláštní proškolení, jako jsou jeřábník, svářeč, lešenář, smí 

provádět pouze osoby způsobilé tuto činnost vykonávat. 

 Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu, bude stanoven způsob zajištění 

bezpečnosti práce podle ČSN EN 1050 (83 3010), ČSN ISO 3864 (01 8010) ČSN 26 9030. 

Pro kotelny platí norma ČSN 07 0703 včetně změny č. 6. 

 Dále budou respektovány ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. V platném znění a na něj 

navazující ustanovení vlády. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 Statický výpočet je tvořen jako samostatná část specializovanou firmou, která není 

součástí řešení. 

 

3. Požární bezpečnost 

 Posouzení poţární bezpečnosti je tvořen jako samostatná část specializovanou firmou, 

která není součástí řešení. Specializovaná firma se řídila pokyny zákona č. 133/1985 Sb., O 

poţární ochraně a ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 246/2000 Sb., O poţární 

prevenci ve znění pozdějších předpisů. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 Stavba i její provoz je z hlediska negativního vlivu na ţivotní prostředí neutrální. Při 

stavebních pracích budou pouţity normální technologie, které nijak neohroţují ţivotní 

prostředí. Vzrostlé stromy a keře nebudou káceny, v nutnosti jen s povolením ke kácení dle 

vyhlášky č. 395/1992 Sb. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 



21 
 

185/2001 Sb. O odpadech ve znění pozdějších předpisů. Stavební odpad je nutno třídit a 

patřičně s ním nakládat, například recyklací nebo uloţením na povolenou skládku, popřípadě 

předat odborné firmě k likvidaci. Skupiny odpadů vyprodukovaných během výstavby dle 

přílohy č.1 vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve 

znění pozdějších předpisů: 

01 - Odpady z geologického průzkumu, těţby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene 

03 - Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky 

17 - Stavební a demoliční odpady (včetně vytěţené zeminy z kontaminovaných míst) 

20 - Komunální odpady (odpady z domácností a podobné ţivnostenské, průmyslové odpady a 

odpady z úřadů) včetně sloţek z odděleného sběru. 

 

Zásady pro nakládání s odpady 

 Při procesu výstavby je nutné minimalizovat vznik odpadů, oddělovat jednotlivé druhy 

odpadů, snaţit se co nejvíce zpětně vyuţívat recyklované materiály a skladovat odpady v co 

nejmenší míře. 

 

Kategorizace odpadů 

Stavební a demoliční odpady - předpokládané mnoţství a způsob nakládání 

 (t/rok) kategorie odpadu 

17 01 01 Beton 2,1 O 

17 02 01 Dřevo 0,8 O 

17 02 03 Plasty 0,4 O 

17 04 05 Ţelezo a ocel 1,5 O 

 17 09 04 Směsné odpady stavební a demoliční odpady 

Odpady vzniklé provozem 

 (t/rok) kategorie odpadu Nakládáni s odpadem 

20 01 21 Zářivky 0,01 N OZO 

20 03 01 Směsný kom. odpad   3,8 O  

               

5. Bezpečnost při užívání 

 Navrţené a později realizované stavební úpravy bezpečnost při uţívání negativně 

neovlivní. Bude provedeno oplocení staveniště. Při uţívání objektu nebude nijak ovlivněna 

nebo ohroţena bezpečnost lidí. 
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6. Ochrana proti hluku 

 Hluk, který bude vyvozovat provoz na mobilní komunikace i ulici Moskevská bude 

dostatečně eliminován okny se standardní zvukovou izolací. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 Navrţené tepelné izolace pouţité při výstavbě budou splňovat poţadavky vyhlášky č. 

151/2001 Sb. Při návrhu vnější obálky budovy je dodrţena norma ČSN 73 0540 – 2 a 

vyhláška č. 291/2001 Sb. 

 

8. Bezbariérové řešení stavby 

 Bytový dům bude obsahovat jeden byt pro osobu se sníţenou pohyblivostí. 

Bezbariérové řešení objektu splňuje veškeré poţadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných 

technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. Projekt zahrnuje 

řešení uţívání, vnitřních komunikací v budově, prostorů tohoto bytu, vstupu do budovy a 

venkovní komunikace, pro osoby s tímto handicapem. [4] 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 Na základě průzkumů a zkušeností z této lokality předpokládáme, ţe nevzniknou 

závaţnější venkovní vlivy, které by ovlivnil řešenou stavbu 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

 Při realizaci bude kolem celého staveniště postaveno provizorní oplocení s jedním 

hlídaným vjezdem, čímţ se zamezí vstupu nepovolaných osob. 

 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

 Dešťové vody budou zaústěny do trativodů zhotovených v rámci přípravy staveniště a 

ty do lesních vodotečí. 

Splašková kanalizace bude svedena kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace DN 300. 

 Spotřeba vody: 

- mnoţství odpadních vod:  Qsp = Qp =  0,035 l/s = 3,02 m
3
/den 

- mnoţství dešťové vody:  Qd = 5,76 l/s 
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b) Zásobování vodou 

 Bude zřízena vodovodní přípojka na vodovodní řad DN 100 PE v ulici Moskevská 

v majetku SMVaK. 

 Spotřeba vody: 

- průměrná spotřeba vody:   Qp = 3024 l/den = 0,035 l/s 

- maximální denní potřeba:  Qm = 0,035 x 1.5 = 0,053 l/s 

- maximální hodinová potřeba:  Qh = 0,053 x 1.8 = 0,095 l/s 

 

c) Zásobování energiemi 

 Napojení k elektrické síti bude provedeno během výstavby zařízení staveniště. Na 

hranici pozemku bude umístěn hlavní staveništní rozvaděč, na který budou napojeny další 

rozvaděče pro potřebu stavby. 

 Spotřeby elektřiny: 

- instalovaný příkon cca 25 kW, soudobý výkon 30 kW 

- roční spotřeba cca 35 000 kW 

 

 Napojení k plynovodu PE DN 32 provede plynárenská firma RWE před započetím 

vlastní stavby. U objektu bude umístěna skříň s HUP. 

 Spotřeba plynu: 

- hodinová spotřeba plynu: cca 3,5 m
3
/h  

- roční spotřeba plynu bude činit cca 4200 m
3
/rok 

 

d) Řešení dopravy 

 Během výstavby bude vjezd na staveniště řešen provizorním nájezdem na panelovou 

vnitro-staveništní komunikaci. Přístup k domu je z pěšího chodníku v ulici moskevská. 

V případě nouze (příjezd sanitky) je moţné dojet vozidlem aţ k budově po tomto chodníku. 

Dostatek parkovacích míst je zřízeno na opačné straně komunikace v ulici Moskevská. 

 

e) Povrchové úpravy okolí stavby 

 Přístupový chodník a prostor pro popelnice budou provedeny ze zámkové dlaţby do 

štěrkového podloţí. 

 

f) Elektronické komunikace 

 Připojení na elektronické komunikace není součást této PD. 
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

                [3, 11] 

 

 

 

 

 

Obsah zásad organizace výstavby[3]: 

 1. Charakteristika staveniště 

 2. Inţenýrské sítě a jiná zařízení 

 3. Napojení staveniště na energie  

 4. Bezpečnost a ochrana zdraví 

 5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

 6  Zařízení staveniště 

 7. Popis staveb zařízení staveniště vyţadující ohlášení 

 8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 9. Vliv stavby na ţivotní prostředí 

10. Orientační lhůta prostředí 
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1. Charakteristika staveniště  

 Parcela je majetkem Investora (Nové Byty s.r.o.). Staveniště tvoří nezastavěný 

pozemek v Lokalitě „U lesa“. Vlastní pozemek tvoří parcely č. 2653, 2654 a 2655, na kterých 

budou postaveny 3 typové bytové domy. Pozemek se nachází, v těsné blízkosti veřejné 

komunikace, v ulici Moskevská. V blízkosti pozemku se nachází les. Pozemek je v podélné 

ose navrţené výstavby minimálně sklonitý, dřívější vyuţití pozemku byla jako ostatní plocha 

- zeleň. Staveniště se začne budovat 5 dní před zahájením vlastní stavby a bude se postupně 

budovat podle potřeb stavby. Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Moskevská. Z provedených 

zjištění vyplývá, ţe všechny komunikace, po nichţ bude uskutečňována doprava materiálů a 

prefabrikátů na staveniště, vyhovují pouţívaným dopravním prostředkům. Vnitro-staveništní 

komunikace budou vytvořeny panely s štěrkopískovým podsypem. Z pozemku je třeba 

odstranit porost (náletové dřeviny především na severo-západní straně pozemku). Je nutno 

danou parcelu řádně oplotit. Budou vyčleněny potřebné prostory pro ZS v rámci pozemku 

stavby. Pro výstavbu bude pouţita těţká mechanizace. Před započetím stavebních prací zajistí 

investor vytýčení inţenýrských sítí. V první fázi výstavby budou realizovány přípojky – 

plynovod, elektrický proud, kanalizace, vodovod. Na staveništi budou vytvořeny skládky 

stěnových dílců Porotherm, stropních vloţek a nosníků Porotherm, lešení a betonářské 

výztuţe. 

 

2. Inženýrské sítě a jiná zařízení 

 Na staveništi se nevyskytují ţádné významné sítě technické infrastruktury. 

 

3. Napojení staveniště na energie  

 Elektrická energie bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě vedoucí 

pod chodníkem v ulici Moskevská. Místo napojení a měření bývá určeno pracovníkem ČEZ, 

na které se podává ţádost o poţadovaný příkon pro stavbu. Přihlášku a výšku odběru 

elektrické energie si stanoví prováděcí firma. Kabely na staveništi povedou nad povrchem 

země na provizorních sloupech výšky 5 m. Dodávka vody na stavbu bude zajištěna provizorní 

přípojkou z místní veřejné vodovodní sítě v ulici Moskevská. Splašková voda ze sociálního a 

provozního zařízení staveniště bude odváděna přípojkou napojenou na hlavní řad v ulici 

Moskevská. 

 

Zásobování staveniště elektrickou energií: 

Při projektu elektrizace vycházíme z: 
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- Vypracování předběţné rozvahy o odběru, která je podkladem k jednání s příslušnými 

orgány o moţnosti připojení na státní energetickou síť (ČEZ). 

- Určení poţadavků na nepřerušenou dodávku. 

- Jednání o vyuţití budoucích definitivních zařízení pro účely výstavby. 

- Určení pořadí důleţitosti jednotlivých odběrných míst, na základě kterých jsou dimenzovány 

rozvody.  

Spotřebiče: 

P1 - příkon elektromotorů     

stavební stroj štítkový příkon (kW) ks kW 

Jeřáb Liebherr LTM 1055 (vlastní motor) 

 

0 1 0 

Gravitační míchačka 250 l 5 3 15 

Rádio 0,2 5 1 

Vrtačka 2 6 12 

Bruska 3 6 18 

El. Vrátek 4,5 3 13,5 

Svářecí transformátor 120A 10 3 30 

PC 0,5 4 2 

Otopné těleso 1,5 6 9 

Čerpadlo maltové směsi   12 3 36 

Bojler 2 2 4 

Varná konvice 0,2 2 0,4 

Vařič 0,7 1 0,7 

Omítací stroj 5,2 3 15,6 

   

∑157,2 

 

P2 - vnitřní osvětlení       

Osvětlené prostoy příkon pro osvětlení (kW/m²) m² kW 

kanceláře 0,02 42 0,9 

sklady 0,03 42 1,3 

sociální zařízení 0,04 105 4,2 

   

∑6,4 

 

P3 - venkovní osvětlení     

druh prací příkon pro osvětlení (kW/m²) m² kW 

osvětlení staveniště 0,01 6000 60 
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Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro zařízení staveniště: 

kWxxxx

xPPxPxPxP

1,199)2,1577,0()604,68,02,1575,0(1,1

)7,0()8,05,0(1,1

22

2

1

2

321





 

(0,5 a 0,7 koeficient současnosti elektromotorů; 0,8 koeficient současnosti vnitřního osvětlení; 

1,0 koeficient vnějšího osvětlení) 

Stanovení max. zdánlivého příkonu:  

- Celkový příkon staveniště 199,1 KW 

- Je navrţen hermetizovaný olejový distribuční transformátor ELIN 250 kW 

Určení vnitřního rozvodu NN: 

- Rozvodná kabeláţ bude vedena nad povrchem země na provizorních sloupech výšky 5m. 

Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektu: 

- Rozvod k jednotlivým spotřebičům je z odběrného místa proveden měděnými stočenými 

vodiči v kaučukové izolaci. Musí být umístěny tam, aby nedošlo k poškození mechanickými 

vliv. 

 

Zásobování staveniště vodou: 

Na provoz staveniště potřebujeme vodu: 

- Pitnou (činnosti, stavební stroje, sociální zařízení,...) 

- Poţární   

Staveniště bude napojeno na rozvod vody z nové zbudované vodovodní přípojky pomocí 

navrtávací hlavice. Rozvod vodovodního potrubí po staveništi je proveden dočasně 

podzemním potrubím. 

Spotřeba vody: 

-Součet spotřeb připadajících na práce prováděné v období maximálního výkonu se stanoví ze 

vzorce: 

Qn = (Pn x Kn / t x 3600) l/sec 

(Qn – vteřinová spotřeba vody, Pn – spotřeba vody na den/směnu, Kn – součinitel 

nerovnoměrnosti pro danou spotřebu, t- doba, po kterou je voda odebírána) 

- betonářské práce za směnu 60 m
3
 x 400 l ……….24000 l 

-zednické práce 30 m
3
 x 180 l ……………............  5400 l 

-omítky 90 m
2
 x 30 l ……………………….……….2700 l 

-celkem ……………………..………...……….…..32 100 l  

-sociální zařízení 1 dělník 15 l/směna x 16…………...800 l 



28 
 

-celkem…………………..………………….…….…800 l 

Qn = (32 100 x 1,6 + 800 x 2,7) / 8,5 x 3600 = 1,75 l/sec 

Poţární voda - 1 hydrant = 3,25 l/sec 

Celková spotřeba vody = 5 l/sec  

 

4. Bezpečnost a ochrana zdraví 

 Na stavbě musí být přísně dbáno na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci u 

třetích osob, včetně dopravy, pohybujících se v okolí stavby, protoţe stavba se bude provádět 

za plného provozu přilehlých ulic. Na stavbě budou určeny proškolené osoby pro usměrnění 

dopravy a pohybu chodců, při dopravování materiálu a odvozu zeminy. Na staveništi bude 

zamezen přístup nepovolaných osob. Vzhledem k charakteru prací je nutno dodrţovat 

pravidla, která si před započetím prací určí dodavatel stavby. Mezi prvořadé poţadavky po 

dobu prací patří nevstupování do těsného okolí objektu, nejméně na vzdálenost ohraničeného 

staveniště. Při provádění stavebních a montáţních prací je třeba dodrţovat ustanovení nařízení 

vlády č. 362/2005 o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb. zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 

o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

Všichni pracovníci vyskytující se na stavbě musí být řádně proškoleni před zahájením prací a 

jsou povinni pouţívat při práci předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky podle předpisů 

uvedených výše. Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se v průběhu výstavby 

nebudou na staveništi vyskytovat. 

 

5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů  

Veřejné zájmy nebudou průběhem realizace dané výstavby dotčeny. Staveniště bude 

uspořádáno dle výkresu zařízení staveniště a dle platných bezpečnostních předpisů, norem, 

vyhlášek a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území.  

 

6.  Zařízení staveniště 

Sociální zařízení: 

 Sociální zařízení je navrţeno pro max. počet zaměstnanců tj. 30. Šatny jsou navrţeny 

jako dvě mobilní buňky ZS o rozměrech 6,058 x 3,49m. Hygienické zařízení je navrţeno jako 

dvě mobilní buňky ZS, kaţdá se 2 WC, 2 pisoáry, 2 sprchové kouty, 4 umyvadla, bojler na 

160l a 2 radiátory. 
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Skladování na staveništi: 

Na staveništi se vyskytují 3 typy skládek: 

- skládka na otevřeném prostranství (zdícího materiálu, materiálu stropu, výztuţe, lešení…) 

- sklad drobného materiálu (spojovací součásti, elektrotechnická keramika, svítidla, ţárovky, 

armatury, kování, zámky, cement 

- zásobníky suchých maltových směsí 

Výpočet skladovacích ploch: 

Skladovací plocha prvků uskladněných na paletách 

 
 

Materiál 

 

Ks na 

paletě 

 

m2 zdiva 

 

Ks/m2 

Počet 

palet 

celkem 

 

Ks 

Palet 

na 

sebe 

Počet 

palet 

na 

zemi 

 

Plocha m2 

(paleta=1,18m2) 

Celková 

plocha 

(rezerva*1,1) 

PTH 44 EKO 60 671 16 179 10736 3 60 70,4 77,447 

PTH 30 P+D 80 302 16 60 4832 3 20 23,6 25,96 

PTH 11,5 P+D 100 423 8 34 3384 3 12 14,16 15,576 

Věncovka 140 47 10 3 4701 3 1 1,18 1,298 

Miako15/62,5 PTH 60 - - 51 3076 3 17 20,06 22,066 

Miako 15/50 PTH 90 - - 13 1222 3 5 5,9 6,49 

∑ 148,837 m
2
 

Skladovací plocha prvků uskladněných po kusech 

 
Materiál Rozměr Ks m2 Ks na sebe Celková plocha 

Stropní nosník POT 4250x160x60 218 148,24 1 148,24 

Stropní nosník POT 5750 x160x60 56 51,52 1 51,52 

Stropní nosník POT 3000 x160x60 46 22,08 1 22,08 

Stropní nosník POT 2250 x160x60 5 1,8 1 1,8 

Stropní nosník POT 1750 x160x60 3 0,84 1 0,84 

Překlad keramický plochý 1000x115x71 5 0,575 5 0,115 

Překlad keramický plochý 1250x115x71 22 3,1625 5 0,6325 

Překlad keramický plochý 1500x115x71 2 0,345 5 0,069 

Překlad keramický vysoký 1000x70x238 30 2,1 2 1,05 

Překlad keramický vysoký 1250x70x238 169 14,7875 2 7,3948 

Překlad keramický vysoký 1500x70x238 112 11,76 2 5,88 

Překlad keramický vysoký 1750x70x238 17 2,0826 2 1,0413 

Překlad keramický vysoký 2000x70x238 20 2,8 2 1,4 

Překlad keramický vysoký 2500x70x238 64 11,2 2 5,6 

∑ 247,6626 m
2 

Materiál bude dovezen na stavbu ve čtyřech cyklech (po patrech), tudíţ potřebná plocha 

skládky je 396,5 / 4=99,125 m
2
. 

Systém zásobování materiály: 

 Beton pro základovou konstrukci bude přiváţen na staveniště z nedaleké betonárky 

auto-domíchávači Stetter AM 7. Kusové zdící prvky budou dováţeny na staveniště v cyklech 
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výstavby jednotlivých podlaţí a dle aktuální potřeby. Omítkové směsi budou skladovány 

v zásobnících. Fasádní směsi budou skladovány v pytlích, v uzamykatelném zastřešeném 

skladu. 

 

7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 

 Pouţité stavby zařízení staveniště budou typové staveništní kontejnery vystavené ve 

dvou patrech nad sebou, které nepotřebují základy. Po dokončení stavby a veškerých vad a 

nedodělků se kontejnery odvezou. Tyto typové staveništní kontejnery nepotřebují zvláštní 

stavební povolení ani ohlášení. 

 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci [13] 

 Všichni pracovníci pohybující se na staveništi musejí dodrţovat následující 

povinnosti: - Dbát o svou vlastní bezpečnost a o své zdraví, 

- Dbát o zdraví osob, kterých se týká jejich jednání, 

- Znát základní povinnosti vyplývající z právních předpisů, 

- Znát poţadavky zaměstnavatele k BOZP, 

- Účastnit se školení BOZP zajišťovaných zaměstnavatelem, 

- Podrobit se pracovně-lékařským prohlídkám, 

- Dodrţovat při práci stanovené pracovní postupy, 

- Pouţívat stanovené pracovní prostředky a ochranné pomůcky, 

- Nepoţívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky v pracovní době, 

- Oznamovat nadřízenému nedostatky a závady, 

- Oznamovat pracovní úrazy, 

- Podílet se na odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách. 

 V průběhu výstavby je třeba dodrţovat základní poţadavky dle nařízení vlády č. 

362/2005 Sb. O bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, dle zákona č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bliţních 

minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.  

 

9. Vliv stavby na životní prostředí 

 Vlastní realizace výstavby nekladou ţádné mimořádné nároky na ochranu ţivotního 

prostředí. Provádění stavby bude šetrným způsobem s ohledem na ţivotní prostředí. Se 

vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č.186/2001 Sb. O odpadech ve znění 
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pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, 

např. recyklací nebo uloţením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě 

k likvidaci. Je zakázáno dle vyhlášky znečišťování přilehlých komunikačních ploch, případně 

znečištění musí být odstraněno. Přilehlé komunikační plochy, které nejsou součástí staveniště, 

musí zůstat průjezdné a neznečištěné. Je zakázáno během výstavby znečišťovat ovzduší 

pálením gumy, ropných produktu, papíru apod. Při provádění stavebních prací musí dodavatel 

stavby respektovat nařízení vlády č. 502/2000 O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů dle § 12 musí být dodrţeny nejvyšší přípustné 

hodnoty hluku ve venkovním prostoru dle § 2.5 a přílohy č. 6 tohoto nařízení. Nejvyšší 

přípustné hodnoty vibrací musí být v souladu s § 13,14,15,16 tohoto nařízení. Přilehlá 

komunikace bude pravidelně čištěna. Ve 21:00 musí být stavební práce zastaveny a 

pokračovat mohou od 7:00 z důvodu nočního klidu. 

 

10. Orientační lhůta prostředí  

 Lhůta výstavby je 10 měsíců. Termín zahájení a ukončení stavby bude určen 

investorem dle finančních moţností a data vydání stavebního povolení. Orientační doba 

výstavby je uvedena v harmonogramu výstavby. Co se týče plánu kontrolních prohlídek, bylo 

předem dohodnuto, ţe by se jednalo o 4 kontrolní prohlídky po dokončení zemních prací, 

hrubé stavby, interiérů a exteriérů. Po vyklizení staveniště je dodavatel povinen staveniště 

upravit tak, jak mu ukládá smlouva a projektová dokumentace. 
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akce:                   BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

                            Bytový dům Omega 

                             Moskevská 3064, 736 01 Havířov - Město 

stupeň:                 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 

investor:               firma Nové Byty s.r.o. 

                             Sokolská 127/3, 736 01 Havířov - Šumbark 

projektant:            Adam Krejčí 

zodp. projektant:  Ing. Marek Jašek 

 

 

 

 

 

 

 

F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

        [3, 10] 

 

 

 

 

 

Obsah technické zprávy[3]: 

a)    Identifikační údaje 

b) Účel a popis objektu 

c) Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení 

d) Orientační statistické údaje o stavbě 

e) Technické a konstrukční řešení 

f) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

g) Způsob zaloţení objektu 

h) Vliv stavby na ţivotní prostředí 

i) Dopravní řešení 

j) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

k) Obecné poţadavky na výstavbu 
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a) Identifikační údaje: 

Identifikační údaje stavby: 

Název akce:   Bytový dům Omega 

Místo stavby:   Moskevská 3064, 736 01 Havířov - Město 

Parcela číslo:   2654 

Stupeň PD:   projektovaná dokumentace pro stavební povolení 

Kraj:    Moravskoslezský kraj 

Stavební úřad:   Havířov – Město 

Investor:   firma Nové Byty s.r.o. 

                                           Sokolská 127/3, 736 01 Havířov – Šumbark 

Dodavatel stavby:  bude vybrán na základě soutěţe 

Projektant:   Adam Krejčí 

 

b) Účel a popis objektu: 

 Bytový dům bude umístěn na stavební parcele č. 2654 o celkové výměře 936 m
2
 

v katastrálním území Havířov – Město. Vlastníkem parcely je investor a všechny 

majetkoprávní vztahy jsou vyřešeny. Tato lokalita je v obytné zóně „U lesa“. Vjezd k domu je 

zřízen z ulice Moskevská, silnice je provedena s asfaltovou svrchní vrstvou šířky 8,5m. 

Území stavební parcely je v terénu mírně svaţitém a to ve směru západním o celkovém 

převýšení 0,4m. Pozemek je doposud nevyuţit, nachází se na něm pouze několik keřů, za 

pozemkem se nachází les a pozemek je pokryt vysokou trávou. Základová půda je tvořena 

jílovitým pískem pevné konzistence. Průzkum byl negativní na riziko pronikání radonu. Po 

provedení geologického průzkumu na pozemku byla zjištěna hladina podzemní vody v 

hloubce -5,610 m. Jelikoţ se hladina podzemní vody nachází hluboko pod úrovní základové 

spáry, tak nevyţaduje ţádné zvláštní opatření k jejímu sníţení. Podél ulice Moskevská jsou 

vedeny inţenýrské sítě (voda, splašková kanalizace, plyn a elektrické vedení). Z tohoto vedení 

byly vybudovány přípojky a skříně napojení elektřiny, HUP a HUV. 

 

c) Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení: 

1) Urbanistické řešení: 

 Objekt bytového domu Omega je situován v obytné zóně Havířov – Město „U lesa“. 

Poloha budovy je určena regulační uliční čarou. Podélná osa objektu (orientace V-Z) je šikmo 

aţ vodorovně k ose komunikace (ul. Moskevská). Parkovací místa jsou zajištěna na protější 
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straně komunikace v ul. Moskevská (45 parkovacích míst). Přístup k objektu je proveden 

napojením na pěší chodník v ulici Moskevská, který je oddělen od komunikace pruhem 

zeleně. Projektová dokumentace pro územní řízení byla schválena bez výhrad a připomínek. 

 

2) Architektonické a dispoziční řešení: 

 Půdorys objektu bytového domu Omega je ve tvaru obdélníka s předsazenou částí 

veprostřed čelní podélné strany. Budova má tři nadzemní podlaţí, jedno podzemní a půdní 

prostor. Do objektu se vstupuje z jiţní strany, vstupujeme do něj přes vstupní schodiště nebo 

přes rampu pro vozíčkáře. Vede přes zádveří do schodišťového prostoru a do obytné části 

bytového domu. V zádveří v přízemí jsou umístěny poštovní schránky. Ze schodišťového 

prostoru se vchází do jednotlivých bytů (vţdy 2 byty na podlaţí). V přízemí se nachází byt 

pro imobilní osoby s rozšířenou chodbou, koupelnou spojenou s WC, obývacím pokojem a 

šatnou v loţnici. Šatna není osvětlena přirozeným světlem. Druhý byt v přízemí je 3+1 bez 

balkónu. V prvním a druhém poschodí jsou vţdy 2 byty 3+1 se zrcadlově uspořádanou 

dispozicí a na rozdíl od přízemí je v obývacím pokoji balkón. Ve stropě třetího podlaţí je 

osazen výlez do půdního prostoru. V suterénu má kaţdý byt prostornou místnost pro úschovu 

věcí, ze schodišťového prostoru je přístup do kočárkárny a sušárny. Dále jsou zde společné 

prostory a technická místnost. Střecha je řešena jako valbová a svým vzhledem zapadá do 

okolní zástavby. 

 Výběr materiálů pouţitých v exteriéru zapadá do okolní zástavby bytových domů. Po 

dokončení stavby se stane její nedílnou součástí zatravněný pozemek s vysazenými stromy a 

ţivým plotem ohraničující celý pozemek. 

 

d) Orientační statistické údaje o stavbě: 

Zastavěná plocha celkem:  265 m
2 

Obestavěný prostor:    2853 m
3  

Podlahová plocha celkem:  695 m
2 

Celkové náklady stavby:  10,3  mil. Kč 

 

e) Technické konstrukční řešení: 

 Objekt je zděný z keramických tvárnic POROTHERM, veškeré stropy jsou tvořeny 

keramobetonovou spřaţenou konstrukcí systému POROTHERM z POT nosníků a vloţek 

MIAKO. Schodiště je navrţeno dvouramenné z monolitického ţelezobetonu. Dělicí příčky 



35 
 

jsou taktéţ z keramických tvárnic POROTHERM. Střech bude tvořena krovem valbového 

tvaru. Za součást projektu se berou i venkovní terénní úpravy, ke kterým patří zatravnění, 

výsadba nových stromů a ţivého oplocení po obvodě. 

 Neţ zhotovitel začne se stavebními pracemi vybuduje na staveništi provizorní objekty 

pro provoz stavby jako jsou kancelář, sociální zařízení, šatny a skladovací prostory. 

 Na staveništi byl jiţ dříve proveden geologický průzkum z důvodu očekávané 

výstavby, tento průzkum ukázal, ţe je parcela připravena k výstavbě. Území stavební parcely 

je v terénu mírně svaţitém a to ve směru západním o celkovém převýšení 0,4 m. Svrchní 

vrstva je tvořena ornicí do hloubky cca 40 cm. Pod touto vrstvou se nachází stabilní zemina 

tvořená jílovitými písky aţ do hloubky cca 9 m. Hladina podzemní vody byla v hloubce -

5,610 m. Voda nevykazuje obsah agresivních chemických sloţek, ani nedosahuje do hloubky 

základové spáry, tudíţ nenarušuje základovou konstrukci a nebude ovlivňovat výkopové 

práce. Speciální opatření proti spodní vodě není nutné navrhovat. 

 Do prostoru staveniště nezasahuje ţádné vedení inţenýrských sítí, všechny sítě jsou 

umístěny pod nebo vedle místní komunikace ul. Moskevská. Neţ dojde k započetí 

výkopových prací, musí být vyznačeny IS jejich správci pro budoucí vybudování přípojek. 

 

1)Výkopy: 

 Ornice bude sejmuta strojně a uloţí se nakladačem na skládku v prostru staveniště pro 

budoucí rekultivaci pozemku. Geodeti za účasti stavbyvedoucího a technického dozoru vytyčí 

vnější obvod objektu pomocí laviček, které se umístí cca 2,0 m od obrysu objektu. Samotný 

výkop bude proveden rýpadlem s hloubkovou lopatou z okraje stavební jámy. Hrubé výkopy 

se nakonec ručně začistí a upraví. Výkopy budou provedeny do hloubky -3,250 v celé ploše 

objektu. V místech základových pásů budou provedeny výkopy (rýhy) o hloubce 250 mm. 

Výkopová jáma bude svahovaná, paţení bude pouţito jen v místě vstupního schodiště kvůli 

jeho zaloţení na původní zemině, svah kolem základové jámy bude proveden ve sklonu 1:0,6. 

 

2)Základové konstrukce: 

 Základové pásy obvodových stěn jsou rozšířeny o 80 mm z vnější a o 80 mm z vnitřní 

strany. Základové pásy u vnitřních nosných stěn jsou rozšířeny o 225 mm na kaţdou stranu. 

Šířka základových pásů je tedy u obvodové stěny 600 mm a pod vnitřními nosnými stěnami 

750 mm. Výška základových pásů jak pod obvodovými stěnami, tak pod vnitřními nosnými 

stěnami je 500 mm. Základové pásy jsou navrţeny z prostého betonu C16/20. Jako izolace 

proti zemní vlhkosti budou pouţity pásy BITUELAST z modifikovaného asfaltu tl. 3,5 mm, 
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které se pouţijí na vodorovné i svislé izolace. Základy musí být provedeny podle projektové 

dokumentace. Základová spára je navrţena v nezámrzné hloubce. Podkladový beton je 

navrţen z betonu C16/20 tloušťky 100 mm vyztuţen kari sítí průměru 6mm s oky 

150x150mm. Pod podkladové betony je navrţen štěrkopískový podsyp tloušťky 100 mm. 

 

3)Svislé konstrukce: 

 Svislé nosné konstrukce budou provedeny keramických tvárnic POROTHERM. 

Obvodová nosná konstrukce bude tvořena z tvárnic POROTHERM 44 EKO na maltu 

POROTHERM TM, vnitřní nosné stěny a stěny mezi byty jsou navrţeny z tvárnic 

POROTHERM 30 P+D na maltu POROTHERM CB. Celá konstrukce bude ztuţena 

ţelezobetonovými věnci. Nadokenní a nadedveřní překlady budou osazeny překlady 

POROTHERM 23,8 a 11,5. Příčky v bytech budou provedeny z cihelných příčkovek 

POROTHERM 11,5 P+D na maltu POROTHERM CB. 

 

4)Stropní konstrukce: 

 Veškeré stropy jsou tvořeny keramobetonovou spřaţenou konstrukcí systému 

POROTHERM z POT nosníků, vloţek MIAKO a betonem C16/20 v tloušťce celého stropu 

210mm. Rozpětí stropů v objektu je 2,7, 4 a 5,5 m. Po obvodě stropní desky bude proveden 

ţelezobetonový věnec (výztuţ 4x ø18, třmínky ø6 po 200mm), který bude opatřen tepelnou 

izolací tl. 150 mm a věncovou V8 POROTHERM. Uvnitř desky bude nad nosnými stěnami 

vytvořen ţelezobetonový věnec (výztuţ 4 ø16 a třmínky ø6 po 200mm). 

 

5)Schodiště: 

 Komunikace ve svislém směru v objektu je řešena dvojramenným levotočivým 

schodištěm tvaru U. Schodiště je ţelezobetonové, monolitické z betonu C20/25. Rozměry 

stupňů 165/300 a v suterénu 157/300. Zábradlí je ocelové svařované z pásové oceli a tyčí, 

madlo je tvořeno dřevěnou kulatinou průměru 40mm. Povrchová úprava schodiště je tvořena 

keramickou dlaţbou. 

 

6)Zastřešení: 

 Střecha je navrţena jako valbová s napojením sníţené sedlové v místě předsazení 

průčelí se sklonem 30°. Konstrukce krovu je řešena stojatou stolicí podepřenou středními 

nosnými zdmi. Střešní krytina je skládaná keramická TONDACH Samba 11 typ Engoba duo. 
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Okap je řešen po celém obvodu s výjimkou štítu na průčelí okapovým systémem STABICOR 

– P z tvrzeného PVC barvy měděné. 

7)Komín: 

 Komín od plynového kotle je proveden v systému SCHIEDEL a to typ 

UNI*** PLUS dvou-průduchový. Komín je veden uprostřed objektu zakotven do vnitřní 

nosné stěny. 

 8)Podlahy: 

 Maximální povolená odchylka rovinatosti je 2mm/2m v obytných místnostech a 

v neobytných místnostech 5mm/2m. Podlahy jsou navrţeny dle hygienických norem a 

provozních poţadavků investora. Nášlapné vrstvy pro všechny místnosti (PVC, keramická 

dlaţba, cementová stěrka), jsou uvedeny v tabulkách místností. Dilatační spáry provádíme po 

obvodě nebo v případě velkých místností v maximálních vzdálenostech 3x3m. Skladby 

jednotlivých podlah jsou uvedeny ve výkrese řezu. 

 

9)Hydroizolace, parozábrana: 

 Izolace proti zemní vlhkosti jsou vytvořeny z modifikovaných asfaltových pásů tl. 3,5 

mm je nataven v pruzích na podklad s penetračním nátěrem, izolace vytaţena nad upravený 

terén 320 mm, pouze u oken do suterénu je vytaţen pod parapet do výšky 250 mm. 

Koupelny a WC jsou izolovány dvousloţkovými hydroizolačními stěrkami tl. 2 mm balkóny 

v tl. 3mm. Separační vrstvy jsou tvořeny PE fólií tl. 0,2 mm 

 

10) Tepelná, zvuková a kročejová izolace: 

 Tepelná izolace v suterénu a kročejová izolace v podlahách bytů je tvořena deskami 

z EPS Styrofloor tl. 80 mm a 40 mm. Zateplení půdního prostoru je provedeno z izolačních 

desek z kamenné vlny tl. 200 mm. Zateplení svislých stěn suterénu EPS Perimeter tl. 80 mm. 

 

11) Omítky: 

 Vnitřní omítka zdiva je vytvořena matlou POROTHERM Universal tl. 12 mm a 

vápeno-cementovou štukovou maltou tl. 3mm. Vnitřní omítka stropu je provedena taktéţ jako 

jádro + štuk v celkové tloušťce 10 mm. Vnější omítky jsou tvořeny systémem POROTHERM 

TO tl. 40 mm, v místě soklů je vytvořen obklad z umělého kamene tl. 15 mm. 

 

12) Truhlářské výrobky: 
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Okna: 

Plastová EUROOKNA s rozměry dle výkresů. 

 

Okna v suterénu: 

Plastová EUROOKNA s vyztuţenými drátkovými skly, rozměry dle výkresů. 

 

Dveře: 

Vstupní dveře kombinované oceloplastové, prosklené. Vstupní bytové dveře z masivního 

dřeva a vnitřní bytové dveře z dřevěných vlysů. Dveře na balkón plastové prosklené. 

 

13) Klempířské výrobky: 

 Klempířské výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu tloušťky 1 mm. Jedná 

se o oplechování parapetů, střechy. Střešní ţlaby a svody jsou řešeny systémem STABICOR – 

P z tvrzeného PVC barvy měděné. 

 

14) Malby a nátěry: 

 Fasáda bude provedena silikátovou barvou v kombinaci ţluté a oranţové barvy. 

Veškeré zámečnické prvky budou natřeny antikorozním nátěrem červené barvy. 

 

15) Větrání místností: 

 Je navrţeno přirozené – okny (v kaţdé místnosti je okno s ventilační částí). 

 

16) Venkovní úpravy: 

 Kolem objektu bude proveden okapový chodník se sklonem od objektu 3%, který 

bude tvořen z betonových dlaţdic o rozměrech 30 x 30 x 5 cm. Vstupní schodiště je opatřeno 

keramickou dlaţbou. Přístupový chodník je vydláţděn zámkovou dlaţbou tloušťky 60 mm 

uloţenou na pískový podsyp tl. 40 mm. Chodník je lemován obrubníkem. 

 

f) Tepelné technické vlastnosti stavebních konstrukcí: 

 Navrţené tepelné izolace pouţité při výstavbě budou splňovat poţadavky vyhlášky č. 

151/2001 Sb.. Při návrhu vnější obálky budovy je dodrţena norma ČSN 73 0540 – 2 a 

vyhláška č. 291/2001 Sb. 
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g) Způsob založení objektu: 

 Po provedení inţenýrsko-geologického průzkumu bylo na základě jeho vyhodnocení 

zjištěno, ţe zaloţení objektu nevyţaduje sloţitější konstrukci. Základy budou tvořeny 

základovými pásy v příčném směru a po obvodě z prostého betonu C 16/20. Hloubka 

základové spáry je 2,18 m od upraveného terénu. Podkladní betony (C 16/20 tloušťky 100 

mm) jsou navrţeny na hutněný štěrkopískový podsyp v tl. 100 mm. 

 

h) Vliv stavby na životní prostředí: 

 Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí. Na stavbě budou 

pouţity běţné technologie, které neohroţují ţivotní prostředí. Se vzniklými odpady bude 

nakládáno v soulad se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech ve znění předešlých předpisů. 

Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo 

uloţení na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. Při realizace 

stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 17- stavební a demoliční odpady (dle 

vyhlášky č 381/2001 katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve znění pozdějších 

předpisů). 

 

Zásady pro nakládání s odpady 

 Při procesu výstavby je nutné minimalizovat vznik odpadů, oddělovat jednotlivé druhy 

odpadů, snaţit se co nejvíce zpětně vyuţívat recyklované materiály a skladovat odpady v co 

nejmenší míře. 

 

Kategorizace odpadů 

Stavební a demoliční odpady - předpokládané mnoţství a způsob nakládání 

 (t/rok) kategorie odpadu 

17 01 01 Beton 2,1 O 

17 02 01 Dřevo 0,8 O 

17 02 03 Plasty 0,4 O 

17 04 05 Ţelezo a ocel 1,5 O 

 17 09 04 Směsné odpady stavební a demoliční odpady 
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Odpady vzniklé provozem 

 (t/rok) kategorie odpadu Nakládáni s odpadem 

20 01 21 Zářivky 0,01 N OZO 

20 03 01 Směsný kom. odpad   3,8 O  

               

             

i) Dopravní řešení: 

 Během výstavby bude vjezd na staveniště řešen provizorním nájezdem na panelovou 

vnitro-staveništní komunikaci. Přístup k domu je z pěšího chodníku v ulici moskevská. 

V případě nouze (příjezd sanitky) je moţné dojet vozidlem aţ k budově po tomto chodníku. 

Dostatek parkovacích míst je zřízeno na opačné straně komunikace v ulici Moskevská. 

 

j) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí: 

 Na základě průzkumů a zkušeností z této lokality předpokládáme, ţe nevzniknou 

závaţnější venkovní vlivy, které by ovlivnil řešenou stavbu. 

 

k) Obecné požadavky na výstavbu:  

 Během realizace stavby je nezbytně nutné dodrţovat veškeré bezpečnostní normy a 

předpisy. Navíc dbáme na to, aby byla stavba realizována v souladu s platnými normami 

ČSN. Je ţádoucí, aby byl zamezen vstup na staveniště nepovolaným osobám. Od materiálů se 

očekává, ţe budou vykazovat navrţené vlastnosti obzvláště pevnost, je neţádoucí pouţít 

materiály jakkoli poškozené. 

 Změny nebo úpravy v projektu jsou moţné, jen pokud budou projednány 

s projektantem nebo osobou pověřenou autorským dozorem. Na výkon zhotovitele stavby 

bude dohlíţet technický dozor, který musí být dostatečně kvalifikován dle zvláštních právních 

předpisů. Veškeré změny v konstrukci nebo nesrovnalosti v projektu se musí řešit 

s projektantem v rámci kontrolních dnů. Nové úpravy na objektu lze uskutečnit aţ po 

konzultaci a s povolením příslušného stavebního úřadu. 
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1. Obecné informace  

 Popisovaným objektem je stavba čtyřpodlaţního zděného bytového domu o celkové 

ploše 217,54m
2
. Konstrukční výšky jednotlivých podlaţí jsou 2,97m s výjimkou podzemního 

podlaţí, která je 2,82m. Dům je vyzděn z cihelných bloků POROTHERM tloušťka 

obvodového zdiva je 440mm. Vnitřní nosné stěny jsou vyzděny v příčném směru tloušťky 

300mm a nenosné příčky jsou vyzděny z bloků tloušťky 115mm. Stropní konstrukce je 

vytvořena cihlářskými výrobky firmy POROTHERM ze stropních keramobetonových 

nosníků POT a stropních vloţek MIAKO, navrţená tloušťka stropu je 210mm. Stropní 

nosníky jsou uloţeny v podélném směru dle schémat jednotlivých podlaţí (obr. 1-4). Pro 

vytvoření spřaţené keramobetonové konstrukce pouţijeme beton třídy C16/20. [9,10] 

Obr.1 - Schéma uložení nosníků stropu nad 1.PP 
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Obr.  2 - Schéma uložení nosníků stropu nad 1.NP 

 

Obr.  3 - Schéma uložení nosníků stropu nad 2.NP 
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Obr.  4 - Schéma uložení nosníků stropu nad 3.NP 

 

2. Materiály, doprava, skladování  

 Stropy budou realizovány ze stropních nosníků POT vytvořených z cihelných tvarovek 

CNt-PTH, betonu C25/30 a  ze svařované prostorové výztuţe BSt 500 M. Stropní vloţky 

MIAKO budou vysoké 150mm kvůli vytvoření stropu o tloušťce 210mm. Pouţíváme vloţky 

na osovou vzdálenost 625mm i 500mm. Betonová vrstva z betonu C16/20 nad stropními 

vloţkami bude výšky 60mm. Dále budou součástí stropu věncovky VT 8, tepelná izolace 

přerušující tepelné mosty ţelezobetonových věnců a těţké asfaltové pásy pro přerušení šíření 

hluku konstrukcí. Výztuţ věnců bude vyvázána z průměrů drátu 18 a 16mm, třmínky pak 

průměru 6mm.   

 Vloţky MIAKO na zafóliovaných paletách o rozměrech 1190 x 1000mm budou 

dodány vozidly dovozce a skládány hydraulickou rukou na předem určenou skládku. 

Maximální počet palet uloţených na sobě jsou 2. Palety budou dočasně uskladněny na 

zpevněné odvodněné vymezené ploše staveniště.  Betonovou směs budou dováţet auto-

domíchávače z nedaleké betonárky. Dovezený beton se pak přes přistavené čerpací zařízení 

bude dopravovat aţ na místo jeho uloţení v konstrukci. Materiál bude dováţen postupně, 

vţdy den před realizací stropu příslušného podlaţí. Stropní nosníky je třeba při manipulaci 

podkládat dřevěnými prvky minimálních rozměrů 40 x 20mm v maximální vzdálenosti 

500mm od okrajů nosníku. Nosníky skladujeme roztříděny podle délky, jednotlivé proklady 

dřevěnými prvky jsou umístěny nad sebou a to v místě svaru příčné výztuţe s horní výztuţí. 
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Svislá doprava na staveništi bude realizována pomocí mobilního jeřábu Liebherr LTM 1055 

na automobilovém podvozku. [8] 

Spotřeba materiálu:  

1. PP: 

Ozn.: Název: Počet kusů: Kusů na 

paletě: 

Počet 

palet: 

V1 Stropní vloţka MIAKO 15/62,5 PTH 842 64 13+10ks 

V2 Stropní vloţka MIAKO 15/50 PTH 309 96 3+21ks 

V3 Stropní vloţka MIAKO 8/50 PTH 11 144 0+11ks 

N1 Stropní nosník POT 4250mm 52 - - 

N2 Stropní nosník POT 5750mm 14 - - 

N3 Stropní nosník POT 3000mm 12 - - 

N4 Stropní nosník POT 2250mm 5 - - 

N5 Stropní nosník POT 1750mm 2 - - 

- Věncovka VT 8/19,5 128 140 0+128ks 

Tepelná izolace EPS - 2000/210/90 – 33 kusů 

Výztuţ věnců – Ø 18mm - 272m, Ø 16mm - 152m, třmínky Ø 6mm r.š.0,6m - 108kusů, r.š. 

0,9m 54kusů, r.š. 0,75m 138kusů 

Beton C16/20 – 20 m
3 

Asfaltové pásy R500H  - 16m
2 

 

1. NP: 

Ozn.: Název: Počet kusů: Kusů na 

paletě: 

Počet 

palet: 

V1 Stropní vloţka MIAKO 15/62,5 PTH 822 64 12+54ks 

V2 Stropní vloţka MIAKO 15/50 PTH 309 96 3+21ks 

V3 Stropní vloţka MIAKO 8/50 PTH 11 144 0+11ks 

N1 Stropní nosník POT 4250mm 54 - - 

N2 Stropní nosník POT 5750mm 14 - - 

N3 Stropní nosník POT 3000mm 12 - - 

- Věncovka VT 8/19,5 124 140 0+124ks 

Tepelná izolace EPS - 2000/210/90 – 32 kusů 



46 
 

Výztuţ věnců – Ø 18mm - 256m, Ø 16mm - 152m, třmínky Ø 6mm r.š.0,6m - 108kusů, r.š. 

0,9m 54kusů, r.š. 0,75m 138kusů 

Beton C16/20 – 20 m
3 

Asfaltové pásy R500H  - 16m
2 

 

2. NP: 

Ozn.: Název: Počet kusů: Kusů na 

paletě: 

Počet 

palet: 

V1 Stropní vloţka MIAKO 15/62,5 PTH 791 64 12+23ks 

V2 Stropní vloţka MIAKO 15/50 PTH 341 96 3+53ks 

V3 Stropní vloţka MIAKO 8/50 PTH 11 144 0+11ks 

N1 Stropní nosník POT 4250mm 56 - - 

N2 Stropní nosník POT 5750mm 14 - - 

N3 Stropní nosník POT 3000mm 12 - - 

- Věncovka VT 8/19,5 112 140 0+112ks 

Tepelná izolace EPS - 2000/210/90 – 32 kusů 

Výztuţ věnců – Ø 18mm - 256m, Ø 16mm - 140m, třmínky Ø 6mm r.š.0,6m - 108kusů, r.š. 

0,9m 54kusů, r.š. 0,75m 138kusů 

Beton C16/20 – 20 m
3 

Asfaltové pásy R500H  - 15m
2 

 

3. NP: 

Ozn.: Název: Počet kusů: Kusů na 

paletě: 

Počet 

palet: 

V1 Stropní vloţka MIAKO 15/62,5 PTH 825 64 12+57ks 

V2 Stropní vloţka MIAKO 15/50 PTH 341 96 3+53ks 

N1 Stropní nosník POT 4250mm 56 - - 

N2 Stropní nosník POT 5750mm 14 - - 

N3 Stropní nosník POT 3000mm 10 - - 

N5 Stropní nosník POT 1750mm 1 - - 

- Věncovka VT 8/19,5 112 140 0+112ks 

Tepelná izolace EPS - 2000/210/90 – 32 kusů 
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Výztuţ věnců – Ø 18mm - 256m, Ø 16mm - 140m, třmínky Ø 6mm r.š.0,6m - 108kusů, r.š. 

0,9m 54kusů, r.š. 0,75m 138kusů 

Beton C16/20 – 20 m
3 

Asfaltové pásy R500H  - 15m
2 

 

Celkový počet: 

V1 – 51 palet a 16 kusů, V2 – 13 palet a 52 kusů, V3 – 33 kusů 

N1 – 218 kusů, N2 – 56 kusů, N3 – 46 kusů, N4 – 5 kusů, 3 kusy 

Věncovka – 3 palety a 56 kusů 

Tepelná izolace EPS – 129 kusů 

Beton C16/20 – 80m
3
 

Výztuţ ŢB věnců - Ø 18mm - 1040m, Ø 16mm - 584m, třmínky Ø 6mm r.š.0,6m - 432kusů, 

r.š. 0,9m 216kusů, r.š. 0,75m 552kusů 

Asfaltové pásy R500H  - 62m
2 
 

 

3. Pracovní podmínky 

 Před započetím prací musí být pracoviště vyklizeno, v místě pod budovanou 

konstrukcí se nesmí provádět jiné činnosti. Podklad musí být zbaven nečistot, dostatečně 

vyzrálý, pevný, vyrovnaný do vodorovné roviny a bez trhlin. Vodorovnost nosných stěn 

měříme hadicovou vodováhou, maximální povolená odchylka na délku 8m je +-10mm. 

Kontrolu vodorovnosti maltového loţe provedeme pomocí 2m dlouhé vodováhy, max. 

odchylka při této délce je +-2mm. Dále se před započetím ukládání nosníků musí 

překontrolovat pravoúhlost stěn místností, výška vyzdění a půdorysné rozměry dle projektové 

dokumentace. [13] 

 

4. Převzetí pracoviště 

 Připravené pracoviště předává hlavní dodavatel subdodavateli, který bude realizovat 

montáţ stropů, v případě ţe hlavní dodavatel neprovádí montáţ sám. Při předávce 

subdodavatel zkontroluje: dokončenost, vyzrálost, rozměry, rovinnost, pravoúhlost nosných 

stěn, manipulační a přístupové cesty k pracovišti, sjednanou mechanizaci a zdroje medií. Při 

předání se provede zápis do stavebního deníku a sepíše se protokol o předání. Zapsat se musí i 

proškolení zaměstnanců provádějící práce spojené s danou technologií. Stavební dozor 

zkontroluje a vytvoří fotodokumentaci před zalitím betonovou směsí.  
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5. Obecné pracovní podmínky  

 Práce budeme provádět jen za příznivých povětrnostních podmínek, za vydatných 

dešťů, silného větru nebo sněţní montáţ stropu odkládáme. Uloţené cihelné prvky na skládce 

chráníme proti navlhnutí. Samotné ukládání nosníků a vloţek není teplotně omezeno. Betonáţ 

se provádí ideálně při teplotách +15 aţ +25°C. Pokud teplota klesne pod +5°C betonáţ 

neprovádíme nebo učiníme patřičná opatření vyţadující betonáţ za nízkých teplot a při 

teplotách naopak vyšší neţ 30°C je nutné povrch udrţovat vlhký a zamezovat odpařování 

vody. Povrch podkladu pod nosníky nesmí klesnout pod +10 °C. Při přerušení a ukončení 

prací je nutné chránit cihelné prvky stropu před deštěm a sněhem přikrytím tepelně izolačním 

materiálem. Nosníky se nesmí pokládat na zmrzlé, promáčené nebo jinak narušené zdivo. 

Takto narušené části zdiva se před pokládkou nosníků musí odstranit a nahradit zdivem 

novým a to tak aby bez problému spolupůsobilo a přenášelo zatíţení do zdiva původního. Za 

nízkých teplot se nesmí pouţívat rozmrazovacích solí. Konstrukce stropu musí být 

realizována v souladu s projektovou dokumentací, a po zatíţení hotové konstrukce by nemělo 

převýšit zatíţení pouţité při statickém výpočtu. Při nedodrţení plánů projektové dokumentace 

by mohla stropní konstrukce znemoţnit další průběh stavby. [7,13] 

 

6. Personální obsazení 

 Účastníci při realizaci stropu jsou: Stavbyvedoucí, Mistr, 2 zedníci, 2 pomocní dělníci, 

jeřábník, armovač a tesař. Pracovníci musí být řádně proškoleni oprávněnou osobou, musejí 

znát postupy dané technologie a musejí být seznámeni s projektovou dokumentací. Zápis o 

proškolení se napíše do stavebního deníku a všichni zúčastnění protokol podepíší. Povinností 

pracovníků je dodrţovat bezpečnostní předpisy a technologické přestávky. 

Úkoly stavbyvedoucího: 

- kontroluje dodávky 

- zkontroluje spolu se stavebním dozorem konstrukci před betonáţí 

- provádí konečnou kontrolu dokončené konstrukce stropu 

- přiděluje úkoly mistrovi 

Úkoly mistra: 

- kontroluje dodávky 

- kontroluje průběţný postup prací 

- udává pokyny zedníkům 

Úkoly zedníků: 
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- provádějí samotnou montáţ, a vše co je s tímto spojeno 

- udávají práci pomocným dělníkům 

 Úkoly pomocných dělníků: 

- zabezpečují přísun materiálu 

- plní pokyny zedníků 

- uklízejí pracoviště a pracovní nářadí 

 

7. Stroje a pomůcky 

Stroje: mobilní jeřáb Liebherr LTM 1055, auto-domíchávač Stetter AM 7 C+ Basic Line, 

auto-čerpadlo Schwing S 31 XT (P 2020), valník s hydraulickou rukou Avia [14,15] 

Pomůcky: zednická šňůra, zednická lţíce, šufan, zednické kladívko, hladítko, svinovací metr, 

kleště, štípačky, kombinované kleště, vázací souprava, ţebřík, vodováhy 100cm a 200cm, lať, 

lešení, hadicová vodováha, pracovní rukavice, lékárnička, přilba, boty s pevnou podráţkou, 

montérky, rektifikovatelné podpěry, dřevěné desky, hranoly, vázací dráty 

8. Pracovní postup [7] 

Příprava podkladu 

 Do míst pod budoucí ztuţující věnec rozprostřeme na nosné zdivo hydroizolační 

asfaltový pás. Nad překlady otvorů zdiva se asfaltový hydroizolační pás neklade. Těţký 

asfaltový pás slouţí jako akustické opatření proti šíření hluku přes nosné zdivo ve svislém 

směru. Nosníky se ukládají do maltového loţe z malty cementové tloušťky 10 mm. Maltové 

loţe slouţí jako vyrovnávací vrstva.  

Ukládání prvků 

 Délka uloţení nosníku musí být minimálně 125 mm na obou stranách! Nosníky 

klademe vedle sebe v osových vzdálenostech 500mm nebo 625mm. Jiţ při ukládání nosníků 

je nutno je podepřít vodorovnými dřevěnými hranoly (montáţní průvlaky) a stojkami. 

Podepření rozmisťujeme symetricky tak, aby byla kolmo na nosníky vzdálenost mezi dvěma 

sousedními podporami nebo mezi podporou a nosnou zdí maximálně 1,8 m. Osová vzdálenost 

stojek ve směru nosníků je maximálně 1,5 m. U provizorních podpor osadíme podloţky, 

zaklínujeme a provedeme zavětrování. Při zhotovení stropů ve více podlaţích nad sebou 

osazujeme stojky ve stejných místech nad sebou. Dimenzace stojek a hranolů musí být 
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stanoveny statickým výpočtem. Při montáţi nastavujeme vzepětí nosníku rovno 1/300 rozpětí 

v případě stropu, jehoţ poměr světlého rozpětí ku tloušťce stropu je větší neţ 15. Stropní 

vloţky MIAKO jejichţ jednotná délka je 250mm se kladou na sucho na osazené a podepřené 

nosníky v osových vzdálenostech 500mm nebo 625mm dle výkresové dokumentace stropu. 

Při ukládání vloţek, postupujeme nejdříve střídavě na obou koncích nosníků, abychom 

dosáhli přesných roztečí nosníků, a dále pokračujeme kladením rovnoběţných řad kolmých na 

nosníky, dokud celou plochu nezaplníme. Při ukládání vloţek přímo na stěnu je minimální 

délka uloţení 25 mm. Pro bliţší představu schéma postupu montáţe viz.(obr. 5).  Po obvodu 

budovy z vnější strany stěny vytvoříme lepením věncovek na MVC a přiloţením tepelné 

izolace EPS ztracené bednění.  

Vyztuţování 

 Při provádění stropu o rozpětí větším neţ 6 metrů se doporučuje vytvořit ztuţující 

ţelezobetonové ţebro o šířce 250 mm, čili na délku jedné vloţky, v polovině rozpětí pomocí 

doplňkových vloţek MIAKO o výšce 80 mm. Konstrukční vyztuţení tohoto ţebra se provádí 

4 pruty o průměru 10 mm svázanými třmínky průměru 6 mm ve vzdálenostech 400 mm od 

sebe. V případě menšího rozpětí příčného ţebra, neţ je rozpětí stropu, můţe vzniknout vlivem 

tuhosti ţebra změna statického schématu z prostě uloţeného nosníku na nosník spojitý o dvou 

polích. Proto je třeba takovouto konstrukci pečlivě staticky posoudit a v případě jejího vzniku 

ţebro doplnit o tahovou výztuţ pro přenesení vzniklých záporných momentů. Do volného 

prostoru nad nosnými stěnami provedeme montáţ výztuţe ţelezobetonových věnců. Je 

doporučeno v místě uloţení nosníku na stěnu pro veškerá rozpětí přidávat výztuţné příloţky 

tvaru L kvůli přenesení záporných momentů vznikajících při částečném vetknutí se stěnou. 

Tyto podporové příloţky klademe shora na rozdělovací výztuţ aţ nad výztuţ nosníků, jejich 

délka ve směru rovnoběţném s nosníky je asi 1/5 světlého rozpětí. Příloţky se navrhují o 

minimální průřezové ploše rovné 1/3 průřezové plochy výztuţe nosníku v poli. Rozdělovací 

výztuţ 6 mm se klade kolmo na podélnou osu nosníků po vzdálenostech 400 mm od sebe aţ 

do vzdálenosti 1/5 světlého rozpětí od líce zdi. V místech budoucích příček je vhodné 

vyztuţovat betonovou vrstvu nad vloţkami KARI sítí libovolného průřezu a velikosti ok. 

Betonáţ 

 Kdyţ máme vloţky uloţeny po celé ploše stropu, máme vytvořeno bednění částí 

konstrukce, kde nejsou uloţeny vloţky a bednění prostupů, a máme zajištěny strany proti 

působení vodorovných tlaků betonu, můţeme začít betonovat. Délka záteků do dutin vloţek je 
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pouze cca 100 mm tudíţ se jejich čela nemusejí nijak zakrývat. Před betonáţí se celá 

konstrukce navlhčí, aby neodebírala příliš záměsové vody z betonu. Betonem minimální třídy 

C 16/20 měkké konzistence vyplňujeme zároveň volné prostory nad nosníky, případně prostor 

nad sníţenými vloţkami v místě příčného ztuţení, čímţ vzniknou betonová ţebra, pozední 

věnce nad nosnými stěnami a vrstva betonu tloušťky 40 mm nebo 60 mm nad vloţkami, čímţ 

vznikne strop poţadované tloušťky. Betonáţ probíhá v pruzích nad nosníky. Pokud to není 

nezbytné, betonáţ nepřerušujeme. Případné pracovní spáry se provádějí veprostřed nad 

stropními vloţkami, v ţádném případě nesmí procházet v místě betonového ţebra. Při 

vylévání betonem je nutné chránit vloţky a příhradovinu nosníků před poškozením, roznášet 

zatíţení stropu a tlumit otřesy, tudíţ na ně pokládáme prkna nebo roznášecí plošiny. Neţ 

uloţíme beton do konstrukce, nesmí být montáţní zatíţení stropu větší neţ 1,5 kN/m
2
. 

Snaţíme se zabraňovat hromadění betonu na jednom místě z důvodu přetíţení. Ploché stropní 

vloţky během montáţního procesu nijak nezatěţujeme! Beton ošetřujeme kropením vodou aţ 

do doby neţ zatvrdne.  

Konečné úpravy 

 Zatvrdlý beton můţeme odbednit. Po dosaţení pevnosti betonu stanovené normou, 

která je pro příslušný druh betonu předepsána, můţeme odejmout i podpěrné stojky nosníků. 

Při odebírání stojek postupujeme od krajů do středu místností, a to tak ţe odjímáme kaţdou 

druhou a následně i ten zbytek stojek, kvůli pozvolnějšímu přenosu zatíţení. V případě 

vícepodlaţní budovy odjímáme stojky aţ po dokončení stropu nejvyššího, a postupujeme 

směrem dolů.  
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Obr.  5 - Schéma postupu montáže 

 

9. Jakost a kontrola kvality [12] 

 Na jakost a kontrolu kvality bude dohlíţet stavbyvedoucí popřípadě mistr. Prováděné 

kontroly se zapisují do stavebního deníku a sepisují se protokoly o provedených zkouškách se 

všemi náleţitostmi, co k nim patří.  

Výpis kontrol prováděných při montáži stropu: 

Kontrola dodávek 

 Při přejímání nosníků, vloţek, věncovek, pytlovaných malt, tepelné izolace, výztuţe a 

betonu převezme zmocněná osoba od dopravce, který materiály přiveze veškeré dokumenty 

s materiálem související (dodací listy). Pečlivě překontroluje počet (mnoţství), rozměry, druh 

a stav dovezeného materiálu. V případě, ţe je materiál vadný nebo část dodávky chybí, podá 

zmocněná osoba ihned stíţnost dopravci. Dopravce chybějící nebo poškozený materiál 
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nahradí a to bezplatně. V případě neochoty danou situaci řešit je zmocněnec nucen dodaný 

materiál vrátit a materiál sehnat z jiného zdroje.  

Připravenost podkladu 

 U vyrovnávacího loţe z MC zkontrolujeme jeho minimální tloušťku 10 mm, v případě 

nedodrţení této tloušťky maltu přidáme. Maximální odchylka ve vodorovném směru je 2 

mm/2 m. Případné nedodrţení se řeší taktéţ přidáním malty. 

Uloţení nosníků  

 Hlavním kritériem je délka uloţení na obou stranách na nosných stěnách, minimální 

uloţení je 125 mm. V případě nedodrţení této vzdálenosti nosník posuneme. Kdyţ při 

vizuální kontrole zjistíme poškození nosníku, musíme jej nahradit. Při umisťování stojek 

průběţně kontrolujeme vodorovnost uloţeného nosníku, případné nedodrţení vodorovností 

řešíme korigováním výšky stojek. 

Uloţení vloţek 

 Při uloţení vloţek na skládce je povoleno maximální uloţení dvou palet na sebe. Při 

neuloţení vloţek těsně vedle sebe vloţky srazíme na doraz. Pokud objevíme trhliny, vadné 

vloţky nahradíme.  

Vyvázání výztuţe 

  Na skládce výztuţ ukládáme na pevný, suchý a čistý podklad. Typ, průměry, rozměry 

a správnosti ohybů kontrolujeme při dodávce. Při zjištění nedostatečného krytí vyměníme 

distančníky za větší. V případě nedostatečné pevnosti svázání při vyvazování, opravíme 

vyvazovacími drátky. Výztuţ s nesprávnými roztečemi opravíme posunutím. 

Pevnost a těsnost bednění  

 Bednění s vizuálními netěsnostmi upravíme vyplněním dostatečně pevným 

materiálem, aby nedošlo k vylití při betonáţi. Při kontrole dostatečné pevnosti stačí 

s bedněním zalomcovat, pokud nebude vykazovat dostatečnou pevnost, přidáme další rozpěry 

nebo pevněji sváţeme. Bednění by mělo být natřeno odbedňovacími prostředky, pokud 

zjistíme nedostatečné nebo ţádné natření, plochu bednění opatrně přetřeme, aby nedošlo ke 

znečištění výztuţe, coţ by vedlo ke špatné soudrţnosti betonu s výztuţí. 

Podepření  

 Stojky přeměříme, zdali vyhovují patřičným osovým vzdálenostem a vzdálenostem od 

nosných zdí (1,5 m a 1,8 m). Případné dodatečné posunutí se musí provést za pomoci 

provizorního podepření.  

Konzistence betonu  
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 Po provedení zkoušky sednutí kuţele přiřadíme, do které konzistenční skupiny (S1-

S5) beton patří. V případě ţe beton patří do skupin S2 a S3 – měkká a velmi měkká 

konzistence to znamená, ţe kuţel sedne od 50 mm do 150 mm, můţeme betonovat. V jiných 

případech po zjištění nedostatečné měkkosti přidáme do směsi plastifikátory a naopak při 

přílišné měkkosti přimícháme do směsi suchých sloţek. Ošetřování – Kdyţ beton začne 

vykazovat tuhnutí, začneme s poléváním povrchu hadicí nebo překrytím povrchu vlhkou 

geotextílií. V případě ţe povrchové trhlinky vzniknou, zalijeme je řídkým cementovým 

mlékem.  

Tvrdost betonu 

 Po zkoušce Schmidtovým kladívkem rozhodneme, zdali můţeme pokračovat v další 

výstavbě nad konstrukcí stropu. 

Pevnost betonu – Laboratorní zkouškou na třech zkušebních krychličkách zjistíme jejich 

jednotlivé pevnosti, dále je porovnáme dle kritérií kontroly shody. Kritérium 1: průměrná 

pevnost fc,m [N/mm2] ≥ fck + 4 [N/mm
2
], Kritérium 2: nejmenší pevnost fc,i [N/mm

2
] ≥ fck - 

4 [N/mm
2
], pokud kritéria vyhoví, znamená to, ţe zkoušený beton vyhověl dle normy na 

pevnost v tlaku. 

Kontrola hotové konstrukce 

 Při zjištění ţe konstrukce má větší (menší) tloušťku neţ je v projektu můţeme upravit 

vrstvy podlahy, kde tuto odchylku eliminujeme a naopak. Větší nesrovnalosti po dokončení se 

budou řešit individuálně přímo na stavbě. [12] 

 

10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

 Kaţdý pracovník musí projít školením z bezpečnostních předpisů a musí znát 

technologický postup práce, na kterou byl přidělen. Proškolení se zapisuje do stavebního 

deníku. Pro hladký průběh a pro splnění zásad bezpečnosti práce musí být dokončeny veškeré 

práce předcházející realizaci stropu. Je nutné zachovat přesný sled na sebe navazujících 

činností při montáţi stropu podle pokynů v technologickém postupu. Pracovníci musí být 

vybaveni pracovními pomůckami a ochrannými prostředky podle charakteru práce, na kterou 

jsou nasazeni. Práci ve výškách provádějí jen pracovníci na tuto práci zdravotně způsobilí a 

vybaveni podle moţnosti některými potřebnými jistícími pomůckami. V prostoru pod právě 

budovaným stropem se nesmějí vykonávat jiné činnosti. Pracovníci zajišťují bezpečnou 

manipulaci s břemeny, pod zavěšeným břemenem a v jeho těsně blízkosti se nesmí pohybovat 

ţádné osoby. Ţádný pracovník by neměl být svévolně vystaven nebezpečí, aby neutrpěl úraz. 
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Při práci musí být dodrţeny následující právní předpisy 

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

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, řídit se bezpečnostními listy a předpisy výrobce. [13] 

 

11. Ekologie 

Montáţ stropu POROTHERM je z hlediska negativního vlivu na ţivotní prostředí 

neutrální. Při některých úkonech se nevyhneme zvýšené prašnosti a hluku ale jen v době 

nezbytně nutné. V případě znečištění vozovky ji pomocní dělníci ihned vyčistí kvůli zamezení 

roznášení nečistot. Vzrostlé stromy, které se vyskytují na staveništi, se řádně obední, aby 

nedošlo při manipulaci s těţkými břemeny k jejich poškození. Noční klid bude řádně 

dodrţován a to v době od 21:00 do 7:00.  Se vzniklými odpady bude nakládáno v soulad se 

zákonem č.185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

 

12. Literatura, předpisy, normy 

Wienerberger Building Value - Konstrukční řešení POROTHERM, katalog výrobků 

Wienerberger Building Value - Podklad pro navrhování, 11. vydání 

Wienerberger Building Value - Podklad pro provádění systému POROTHERM, 3. vydání 

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

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

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

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na vybrané stavební 

výrobky 

Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na stavební výrobky 

označované CE 

Návrhové ČSN 

ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 

ČSN EN 1745 Zdivo a výrobky pro zdivo – Metody stanovení návrhových tepelných hodnot. 
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ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla a pravidla 

pro pozemní stavby. 

 

Zkušební ČSN 

ČSN EN 772-1 Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku. 

ČSN EN 772-13 Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 13: Stanovení objemové hmotnosti 

materiálu zdicích prvků za sucha a objemové hmotnosti zdicích prvků za sucha (kromě 

zdicích prvků z přírodního kamene). 

ČSN EN 772-16 Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 16: Stanovení + ZMĚNY A1 a A2 

rozměrů. 

ČSN EN 846-9 Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 9: 

Stanovení únosnosti překladů v ohybu a smyku. 

ČSN EN 846-11 Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 11: 

Stanovení rozměrů a prohnutí překladů. 

ČSN EN 1365-2 Zkoušení poţární odolnosti nosných prvků – Část 2: Stropy a překlady. 

ČSN EN 1365-3 Zkoušení poţární odolnosti nosných prvků – Část 3: Nosníky. 

 

Poţadavky na konstrukce 

ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. 

ČSN EN 1991-1 Zásady navrhování a zatíţení konstrukcí – Část 1: Zásady navrhování. 

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatíţení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatíţení – Objemové 

tíhy, vlastní tíha a uţitná zatíţení pozemních staveb. 

ČSN EN 1991-1-2 až 1-7 Zásady navrhování a zatíţení konstrukcí – Část 1-2 aţ 1-7: Zatíţení 

konstrukcí. 

ČSN EN ISO 140-3 až 7 Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v 

budovách – Část 3 aţ 7. 

ČSN EN ISO 717-1 Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních + ZMĚNA A1 

konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost. 

ČSN EN ISO 717-2 Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních. 

+ ZMĚNA A1 konstrukcí a v budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost. 

ČSN EN 1363-1 Zkoušení poţární odolnosti – Část 1: Základní poţadavky. 

ČSN EN 13501-1 Poţární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: 

Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň. 
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ČSN EN 13501-2 Poţární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: 

Klasifikace podle výsledků zkoušek poţární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení.                                                                                  

 

13. Rozdělovník 

1x investor nebo jeho zástupce 

1x projektant nebo jeho zástupce 

1x zhotovitel (stavbyvedoucí) nebo jeho zástupce 

 

14. Přílohy 

Výkres č. 11 – Zařízení staveniště (pro proces stropu) 

Technický list jeřábu Liebherr LTM 1055-3.1 

Technický list auto-domíchávače Stetter AM 7 C+ Basic Line 

Technický list auto-čerpadla Schwing S 31 XT (P 2020) 
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Technický list jeřábu Liebherr LTM 1055-3.1[15] 

  

 Tří nápravový mobilní teleskopický jeřáb LTM 1055-3.1 na terénním podvozku je 

nejsilnější svého druhu. Tento 55-ti tunový jeřáb splňuje široká technická měřítka. Plně 

automatizovaná nivelace podepření se systémem klíčové dírky pro montáţ protiváhy zvyšuje 

rychlost a okamţitou připravenost jeřábu. 

Vlastnosti: 

Max. nosnost : 55 t / 3 m rádius  

Teleskop : 10,5 - 40 m 

Příhradová špička : 9,5 - 16 m 

Pohon : 6 x 6 x 6  

Pojezdový / jeřábový motor : Dieselový Liebherr motor ,přeplňovaný 6-ti válec o výkonu 270 kW  

Hmotnost jeřábu : 36 t 

Protiváha : 12,0 t  

Maximální rychlost:80 km/hod  

Stoupavost: 60 % 

Obr. 6 - Rozměry jeřábu 
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Obr. 7 - Tabulka zatížitelnosti jeřábu 
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Technický list auto-domíchávače Stetter AM 7 C+ Basic Line [14] 

  

 Osvědčená verze domíchávačů Stetter s funkčním designem, která je určena pro běţné 

způsoby nasazení. Auto-domíchávače Stetter základní řady se dodávají s mechanickým nebo 

elektronickým systémem ovládání umístěným na zadní části nástavby. V případě potřeby lze 

auto-domíchávač ovládat i z kabiny řidiče. Auto-domíchávače základní řady BASIC LINE 

jsou k dispozici ve jmenovitém objemu 6 aţ 15 m3 – samozřejmě i se separátním pohonem. 

Vlastnosti: 

Jmenovitý objem (m3): 7 

Geometr. objem (l): 12560 

Vodorys (l): 8150 

Stupeň plnění (%): 55,7 

Sklon bubnu (°): 12,2 

Separátní pohon SH (typ/kW): F4L914/59 

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 

Hmotnost nástavby (FH/SH) (kg): 3540/4010 

Rozměry: 

A - Délka (FH/SH) (mm): 6005/6141 

B - Šířka (FH/SH) (mm): 2400 / 2500  

C - Průměr bubnu (mm): 2300  

D - Výška násypky (mm): 2427 

E - Průjezd. Výška (mm): 2436 

F - Pomocný rám (mm): U-profil 160 / 70 / 8 (6 - 10 m 
3
) 

G – Převis (mm): 1136 

H - Výsypná výška (mm): 1022 

Pozn.: 

Č  = vodní čerpadlo, FH = pohon od motoru podvozku, SH = separátní pohon (Dieselmotor DEUTZ), TV = 

tlakový vzduch  

 

Obr. 8 - Rozměrové schéma auto-domíchávače 
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Technický list auto-čerpadla Schwing S 31 XT (P 2020) [14] 

  

 Krátký kompaktní výloţník s revolučním systémem rozbalování je ideální pro jeho 

nasazení v halách, tunelech a jiných uzavřených objektech, při betonáţi sloupů a 

podobně. Díky teleskopickému výloţníku se zdvihem 4,7 m se zvětšuje 360° horizontální 

pracovní plocha o 50 % a prostorová pracovní plocha dokonce o 73 %. Navíc se 

minimalizovaly neţádoucí pohyby výloţníku, coţ se v konečném důsledku projevuje na 

klidné koncové hadici a pohodlné betonáţi.  

Vlastnosti výložníku: 

Vertikální dosah (m): 30,5 

Horizontální dosah (m): 26,5 

Skládání výložníku (-): RZ 

Počet ramen (-): 4 

Dopravní potrubí (-): DN 125 

Délka koncové hadice (m): 4 

Pracovní rádius otoče (°): 550 

Systém zapatkování (-): XH 

Zapatkování podpěr – předních (m): 6,21 

Zapatkování podpěr – zadních (m): 5,70 

Vlastnosti čerpací jednotky: 

Pohon  (l/min): 320 

Dopravní  válec (mm): 200 x 2000 

Hydraulický válec (mm): 120 / 80  

Počet zdvihů (min 
-1

): 24 

Dopravované množství (m 
3
/h): 90 

Tlak betonu max. (bar): 108 
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Obr. 9 - Pracovní rozsah auto-čerpadla 
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