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A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

A1) Identifikační údaje stavby: 

Název stavby:  Nízkoenergetický bytový dům 

Místo stavby:  ul. Okružní a Jílová, Olomouc - Neředín, 770 10 

Kraj:   Olomoucký 

Charakter stavby:  Novostavba 

Stupeň PD:  Stavební povolení 

 

A2) Identifikační údaje investora: 

Investor:   Jakub Křivánek, Nešporova 238/15, Olomouc 

 

A3) Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace: 

Zpracovatel:  Michal Kabelka, Stiborova 911/30, Olomouc 

 

A4) Identifikační údaje dodavatele stavby: 

Dodavatel stavby:  dle výběrového řízení 

 

 

B) ÚČEL A POPIS OBJEKTU 
 

     Účelem stavby nízkoenergetického bytového domu je vybudování nových bytových 

jednotek se sníženou spotřebou energií a zvýšenou kvalitou bydlení v uspořádání: 1+1, 

2+1 a 3+1 v celkovém počtu 1+1 – 3 byty, 2+1 – 1 byt a 3+1 – 2 byty. Celkově        

tedy 6 bytových jednotek. 

     Objekt je situován na stavební parcele č. 240 o celkové výměře 720,5 m
2
                   

na katastrálním území Olomouc – Neředín. Parcela se nachází na rovinatém území. 

Území je zatravněn, porostlé drobnými křovinami a stromy. Tyto se pro realizaci 

stavby částečně vykácí. Vstup do objektu je vydlážděný a napojený na stávající pěší 

komunikaci (viz. situace). Základová půda je dle předchozích geologických průzkumů 

stanovena jako písčitojílovitá hlína pevné konzistence. Radonové záření                  

bylo naměřeno velmi nízké a není tedy zapotřebí žádných opatření. Hladina podzemní 
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vody je v hloubce 16 m pod terénem a na zakládání stavby, ani na její další funkci 

nebude mít vliv. Pozemek bude oplocen pouze v době realizace stavby pomocným 

stavebním oplocením. Napojení inženýrských sítí jednotné kanalizace, plynu, 

vodovodu a elektrického vedení je z ulice Okružní (viz. situace). 

 

 

C) ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ, DISPOZIČNÍ                   

A URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
 

C1) Urbanistické řešení stavby:  

Nízkoenergetický bytový dům je situován na katastrálním území města               

Olomouce – Neředín na ulicích Okružní a Jílová. Poloha objektu respektuje regulační 

uliční čáru. Vstup je orientován na jihovýchod ze stávající pěší komunikace. Celý objekt 

splňuje pokyny zadané regulačním plánem města Olomouce. 

 

C2) Architektonické a dispoziční řešení: 

Objekt nízkoenergetického bytového domu je řešen jako dvoupodlažní s obytným 

podkrovím a je celkově podsklepený. Vnější rozměry činí 17,62 x 12,23 m. Střecha             

je sedlová, krovová s provětrávanou mezerou a krytinou z pálených tašek Tondach. Vstup     

do objektu navazuje na stávající pěší komunikaci s orientací na jihovýchod. 

     Při návrhu objektu bylo přihlédnuto k okolní zástavbě na sousedních parcelách                 

a byly vyloučeny negativní dopady a vlivy na okolní zástavbu. 

 

C3) Dispoziční řešení objektu: 

1.S    -  schodiště, chodba, kolárna/kočárkárna, technická místnost, společné prostory,  

sušárna, prádelna, 6 x zděný sklep. 

1.NP – zádveří, chodba, schodiště, byt 2+1, byt 1+1 

2.NP – chodba, schodiště, byt 3+1, byt 1+1 

3.NP – chodba, schodiště, byt 3+1, byt 1+1  
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D) ORIENTAČNÍ STATICKÉ ÚDAJE O STAVBĚ 
 

     Celková zastavěná plocha: 200,5 m
2 

     Obestavěný prostor:  715 m
2
 

     Celková podlahová plocha: 587,36 m
2
 

 

 

E) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 

     Celý objekt je zděný z pálených cihel POROTHERM. Obvodové nosné zdivo řešené 

z cihel Porotherm 44 EKO+ na maltu Porotherm TM, nosné zdivo z cihel Porotherm 30 

P+D na maltu Porotherm CB, výplňové a dělící stěny z cihel Porotherm 14 a 8 P+D         

na maltu Porotherm CB. 

     Stropy v celém objektu jsou realizovány z kompletního systému Porotherm ve skladbě: 

keramobetonové stropní nosníky POT, stropní vložky MIAKO PTH, věncovka VT8             

a betonová směs C 12/16 s betonářskou výztuží E10, E5,5 a kari sítě 100 x 100 mm. 

     Zastřešení je provedeno sedlovou střechou. Její nosnou konstrukci tvoří dřevěný         

krov – stojatá stolice. Jako krytina jsou použity pálené střešní tašky Tondach Figaro 

s provětrávanou mezerou. Podkroví objektu je obytné. 

     Schodiště je dvouramenné, visuté, monolitické, železo-betonové s mezipodestou. 

     Celý objekt je zateplený kontaktním systémem Knauf Nobasil FKD S 100 s armovací 

tkaninou a povrchovou úpravou Knauf. 

 

E1) Stavebně technické řešení: 

     Před započetím stavebních prací na samotném řešeném objektu budou zřízeny objekty 

pro zařízení staveniště. Zařízení staveniště bude obsahovat následující objekty: 

kancelář stavbyvedoucího a technického dozoru investora, buňka pro zaměstnance, 

sociální zařízení, šatna a sklady pro potřeby pracovníků. Bude také zřízeno jednoduché 

dočasné oplocení celého staveniště a zpevněné odvodněné skladovací plochy                  

pro uskladnění potřebného materiálu. 
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Technické údaje o základové půdě: 

     Objekt nízkoenergetického bytového domu je realizován v zóně, která je vhodná           

a určená pro zástavbu. Byl proveden odborný geologický průzkum, na jehož základě 

vyplynuly tyto údaje: 

typ terénu je rovinatý, svrchní vrstva je tvořena ornicí do hloubky cca 30 cm, geologické 

prostředí je stabilní písčitojílovité, pevné konzistence do hloubky 25 m, hladina spodní 

vody se nachází v hloubce 16 m pod terénem a neovlivní stavební práce, radonové záření 

bylo naměřeno o velmi nízkých hodnotách. Na základě těchto údajů není zapotřebí 

navrhovat žádná speciální opatření pro stavbu. 

     Veškeré inženýrské sítě nezasahují do prostoru vymezeného staveništěm, jsou vedeny    

po ulici Okružní a před započetím stavebních prací je nutné zažádat o jejich vytyčení 

pracovníky správců jednotlivých sítí. 

 

E2) Výkopy: 

     Jako první bude provedeno sejmutí ornice a to do hloubky cca 30 cm. Ornice bude 

následně uložena na dočasnou skládku na staveništi a po dokončení veškerých stavebních 

prací bude sloužit k terénním úpravám a dosypům potřebným k dokončení celkového 

vzhledu okolí stavby.  

     Před výkopovými pracemi bude třeba vytyčit výkopy za pomocí dřevěných laviček. 

Umístění těchto laviček bude cca 1,5 m od budoucích výkopů a výšku budou mít 1,1 m. 

     Výkopové práce budou následně prováděny za pomocí rypadla s hloubkovou lopatou      

a zemina odvážena nákladními automobily na skládku. Začištění výkopů proběhne ručně.     

Kvůli odvozu vytěžené zeminy na skládku mimo staveniště je nutné zajistit pravidelné         

a dostatečné čištění komunikací. 

     Hloubka výkopů je - 3.975 m pro základové pásy.  

     Zajištění výkopové jámy je provedeno za pomocí svahování na základě konzistenčních 

vlastností zeminy a úhlu vnitřního tření zeminy. 

 

E3) Základové konstrukce: 

     Podmínky pro založení stavby vyplývají z provedeného inženýrsko-geologického 

průzkumu. Jsou vyhodnoceny jako podmínky jednoduché a nenáročné. 

     Objekt je založen na základových pásech. Před započetím prací budou základy řádně 

vyměřeny a naznačeny dle PD.      
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     Šířka pásů pod obvodovým nosným zdivem je o tloušťce 740 mm, pod nosnými zdmi 

600 mm. Výška pásů je shodná pro všechny konstrukce a tedy 650 mm. Výjimku tvoří 

základ pod vstupním schodištěm, kdy tento je o výšce 900 mm – nezámrzná hloubka 

zeminy a šířce 300 mm. 

     Pásy jsou z betonové směsi C12/16, konzistence směsi S3 a budou do nich osazeny také 

zemní pásy – hromosvody. 

     Vzhledem k tomu, že základy neovlivní podzemní voda, nachází se v hloubce 16 m,    

není třeba zvláštních opatření.  

 

E4) Svislé konstrukce: 

     Nosné obvodové konstrukce jsou realizovány z pálených cihel Porotherm 44 EKO+       

na maltu Porotherm TM. Nosné vnitřní zdivo z pálených cihel Porotherm 30 P+D na maltu 

Porotherm CB, dělící příčky a výplňové zdivo z pálených cihel Porotherm 14 a 8 P+D 

taktéž na maltu Porotherm CB. 

     Zdivo ve 2. a 3. nadzemním podlaží oddělující prostor chodby a obytné části bytu           

je provedeno z pálených cihel Porotherm 14 P+D s přidáním tepelné a akustické izolace 

v tloušťce 100 mm a kryté sádrokartonovým pohledem. 

     V jednotlivých podlažích v úrovni stropních konstrukcí je proveden ztužující 

železobetonový věnec z betonové směsi C 12/15, konzistence C3 s betonářskou výztuží 

E10 a E5,5. 

     Nad okenními a dveřními otvory v nosném a obvodovém zdivu jsou uloženy nosné 

překlady Porotherm 7.  

 

E5) Stropní konstrukce: 

     Stropy jsou v celém objektu včetně balkonů provedeny jako systémové řešení firmy 

Porotherm. Složení stropů: keramobetonové stropní nosníky POT ukládané dle předepsané 

úložné a osové délky, keramických tvarovek MIAKO PTH kladených mezi nosníky, 

věncovek Porotherm VT8 s tepelnou izolací a betonovou směsí C 12/15 konzistence C3 

s betonářskou výztuží E10 a E5,5.  

     Strop po řádném provedení tvoří monolitickou konstrukci spojenou se ztužujícím 

věncem objektu v každém podlaží. Tloušťka stropů je včetně betonové zálivky 230 mm. 

     Pro zvláštní případy, jako je zmonolitnění schodiště a stropní konstrukce, nebo okolí 

instalačních šachet je použito speciálních doplňkových snížených vložek (viz. PD).  
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     Stropní konstrukce bude následně odizolována kročejovou izolací Styrotherm Plus 

v tloušťce 30 mm a pokryta povrchovou úpravou. 

 

E6) Schodiště: 

     Schodiště je dvouramenné, visuté, železobetonové s mezipodestou. Rozměry 

schodišťových stupňů jsou 175 x 280 x 1300 mm. V každém rameni je 9 stupňů. 

Mezipodesta má rozměry v každém podlaží 2750 x 1400 mm. Schodiště má zrcadlo o šířce 

150 mm a je opatřeno pomocným zábradlím o výšce 1100 mm. 

     Povrchová úprava je tvořena dlažbou o otěru č. 5 s protiskluzným povrchem. 

 

E7) Zastřešení: 

     Střecha objektu je provedena jako krovová soustava stojaté stolice s obytným 

podkrovím. Střešní plášť tvoří pálená posuvná střešní krytina Tondach Figaro 

s povrchovou úpravou engoba - červená s provětrávanou mezerou 50 mm, kladená           

na vazbu. Sklon střechy je 30°, tedy 57,74%. Rozteč laťování je 350 mm. Kontralatě     

jsou o rozměrech 100/20 mm. Bednění je provedeno z prken tloušťky 20 mm. Pojistná 

hydroizolace je Jutafol D 110 Standard. 

     Tepelná izolace ISOVER Orsil je rozdělena na část kladenou mezi krokvemi o tloušťce 

120 mm a část pod krokvemi o tloušťce 140 mm. Celková tloušťka tepelné izolace tedy 

činí 260 mm.  

     Zakončení skladby je pomocí parozábrany Jutafol N 170 AL krytou sádrokarotnovým 

podhledem na roštu z CD, CU a CW profilů. 

 

E8) Podlahy: 

     Nášlapné vrstvy podlah se liší dle umístění a používání v objektu a dle přání 

jednotlivých nájemníků lze upravit tyto materiály v obytných místnostech. Rovinnost 

podlah je povolena do max. hodnot 2mm / 2m. 

Základní navržené nášlapné vrstvy jsou: 

venkovní plochy, chodby, schodiště, společné prostory – mrazuvzdorná dlažba RAKO 

Unistone s otěrem PEI5, protiskluznou R9 

koupelny, WC – dlažba RAKO Concept Plus, protiskluzná R9 

kuchyň – otěruvzdorná (PEI5) dlažba RAKO Define Lappato 

ostatní bytové prostory – laminátové podlahové parkety PARADOR 
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     Dilatační spáry betonových mazanin jsou v max. rozměrech 6 x 6 m a s překrýváním      

na vazbu. 

 

E9) Hydroizolace: 

a) Izolace proti zemní vlhkosti: 

Bude použito asfaltových modifikovaných pásů s nosnou vložkou ze skleněné 

rohože min. 60 g/m
2
 DEKBIT V60 S35 opatřené na povrchu jemným separačním 

posypem a na spodním povrchu separační PE fólií. Aplikace je natavováním 

plamenem. Šířka přesahu je min. 8 cm. 

b) Izolace podlahová: 

V koupelnách, WC a na balkonech bude použita stěrka SikaBond T8 provedena        

ve 2 vrstvách, kdy konce natíraných konstrukcí budou opatřeny pružným 

separačním tmelem SikaFlex 11FC. 

c) Pojistná hydroizolace: 

Jako separační vrstva mezi betonovým povrchem a tepelnou izolací podlah bude 

použita PE fólie. 

 

     E10) Tepelná izolace:  

a) Tepelná izolace: 

Na upravený terén v suterénu bude kladena tepelná izolace Isover EPS Perimetr        

o tl. 150 mm. 

b) Zvuková izolace: 

V jednotlivých podlažích bude vkládána do stropních konstrukcí 

zvuková/kročejová izolace Styrotherm Plus v tl. 30 mm.  

Příčky ve 2. a 3. NP oddělující prostor chodby a obytných místností budou 

opatřeny zvukovou izolací Isover EPS 200S 100 mm. 

c) Tepelná izolace střechy: 

Vzhledem k obytnému podkroví bude toto zatepleno minerální vatou Isover ORSIL 

v celkové tl. 260 mm. Rozdělení vaty je: 120 mm mezi krokvemi a 140 mm         

pod krokvemi. Součinitel tepelné vodivosti λD = 0,039 W.m
-1

.K
-1

, tepelný odpor         

RD = 5,20 m
2
.K.W

-1
. 
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Tepelná izolace objektu: 

Celý objekt je zateplen kontaktním systémem Knauf Nobasil FKD S 100 

s armovací tkaninou a povrchovou úpravou Knauf. 

 

     E11) Omítky:  

a) Vnější omítky: 

Vnější omítky provedeny směsí od firmy Knauf – Marmorit SM700 barevná         

v tloušťce 8 mm.  

Obklad zídek u venkovního vchodu proveden z dekoračních obkladových pásků 

Klinker Sintra Sabioso tl. 15 mm. kladených do lepícího tmelu. 

b) Vnitřní omítky: 

Na stěny i stropy bude nanesena vnitřní omítka Cemix 012j v tl. 15 mm, na kterou 

bude dále aplikována penetrace Knauf Grundierung a malba Stone. 

 

     E12) Truhlářské, zámečnické a ostatní výrobky:  

a) Okna: 

Ve všech podlažích budou osazena okna VEKRA Premium s izolační vložkou 

v rámové komoře (6 komor celkem) s izolačním trojsklem. 

Parametry výrobku: Uw = 0,6 W.m
-2

.K
-1

 při Ug = 0,6 W.m
-2

.K
-1

. 

Okna v suterénu jsou spojena s venkovním prostorem pomocí světlíků              

ACO Allround 150 x 100 x 70 cm s krycím ocelovým roštem. 

b) Dveře: 

Vchodové dveře a také dveře ve společných prostorách jsou od téže firmy,          

jako okna, tedy firmy VEKRA – Classic VD s odolným hliníkovým prahem                   

a bezpečnostním sklem. Dveře do jednotlivých bytů jsou doporučené bezpečnostní 

dřevěné s bezpečnostním zámkem. Sklepní dveře jsou dřevotřískové s barevnou 

povrchovou úpravou. 

 

     E13) Klempířské výrobky:  

 Veškeré prvky, jako jsou střešní žlaby, svody, oplechování parapetů, balkonů a střešní 

 oplechování je z titanzinku od firmy RHEINZINK s.r.o., kdy tloušťka materiálu             

 je závislá na rozvinuté šířce prvku a měrná hmotnost materiálu je 7,2 g/m3
. 

 Veškerý materiál vyhoví ČSN 73 9610. 
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     E14) Malby a nátěry: 

 Malba vnitřní je použita od firmy Knauf – Stone na penetraci Knauf Grundierung. 

 Barevnost odstínů si určí jednotlivý vlastníci sami, společné prostory jsou v barvě bílá 

 Uni.  

 

     E15) Větrání místností: 

 Větrání bude přirozené za pomocí oken – viz. bod E13-a) Okna. 

 

     E16) Venkovní úpravy: 

      Vstup do objektu je vydlážděný chodník z betonové dlažby Presbeton – Gabriela   

 500 x 500 x 50 mm pokládaném do kamenného lože z frakce 4-8 mm o tloušťce         

 50 mm a na pískový polštář navazujícího na uliční chodník. Taktéž okapový chodník 

 bude proveden na stejné lože z vymývaných dlaždic Presbeton – Gabriela                 

 300 x 400 x 40 mm. Kolem dlaždic bude osazen zahradní obrubník. 

      Vstupní schodiště a prostor je opatřen mrazuvzdornou dlažbou RAKO. 

 

 

F) TEPELNÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH 
KONSTRUKCÍ 

 

      Tepelné izolace splňují požadavky vyhlášky č. 151/2001, všechny ochlazované 

 konstrukce splňují požadavky dle normy ČSN 73 0540-2 (2007). 

 

 

G) VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

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

 budou  použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Se vzniklými 

 odpady bude  nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech ve znění 

 předešlých předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným 
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 způsobem, například  recyklací nebo uložení na povolenou skládku, popřípadě předat 

 odborné firmě k likvidaci. 

      Při realizace stavby dojde k produkci odpadů skupiny 17-stavební a demoliční 

 odpady - dle vyhlášky č 381/2001 katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů 

 ve znění pozdějších předpisů. 

 

· Při provozu na staveništi v období realizace je nutné dodržovat tyto body: 

 

  -minimalizovat vznikání odpadů 

  -separovat jednotlivé druhy odpadů 

  -uplatňovat zásady maximální recyklace 

  -minimalizovat odpady k přímému sladování 

 

 

Kategorie odpadů a jejich předpokládaná bilance: 

 

Stavební a demoliční odpady - předpokládané množství a způsob nakládání:   

Tab.č.1 – bilance stavebních a demoličních odpadů 

 t/rok kategorie 

17 0101 BETON 2,8 O 

17 0201 DŘEVO 1,2 O 

17 0202 SKLO 0,7 O 

17 0203 PLASTY 0,9 O 

17 0405 ŽELEZO A OCEL 1,7 O 

 

Odpady vzniklé provozem: 

Tab.č.2 – bilance odpadů vzniklých provozem 

 t/rok kategorie nakládání s odpadem 

20 01 21 0,43 N TSO 

20 03 01 směsný komunal. odpad 2,5 O - 
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H) DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

      Pro přístup k objektu je vybudován chodník z betonových dlaždic napojen             

 na stávající pěší komunikaci. 

          Stání pro auta je řešen parkovištěm v těsné blízkosti pozemku. 

 

 

I) OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY  
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

 

      Zůstávají stávající a nemění se. 

 

 

J) OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU 
 

      Při provádění stavby je nutné dodržovat veškeré sounáležící bezpečnostní normy       

 a předpisy. Současně je nutno dodržovat veškeré platné ČSN a také dodržování 

 bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s NV č. 591/2006. 

       Na staveniště bude zákaz vstupu nepovolaným osobám. 

        Navržené materiály, jejich vlastnosti a pevnosti musí být dodrženy, nesmí               

 být překročeny a kvalita jednotlivých stavebních prvků musí být podložena atestací,        

 a pokud je to možné, tak i s přiloženým platným certifikátem. 

 

       Změny a případné úpravy jsou možné pouze v případě, že budou projednány 

 s projektantem v rámci jejich autorského dozoru. Na průběh stavebních prací bude 

 dohlížet osoba s požadovanou kvalifikací a způsobilá dle zvláštních právních předpisů. 

      Projekt nelze svévolně měnit bez vědomí projektanta této stavby. Veškeré změny 

 v navržených konstrukcích je nutno konzultovat s projektantem, veškeré nové úpravy     

 je nutno před závěrečnou kontrolní prohlídkou projednat s místně příslušným 

 stavebním úřadem. 
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      Tento projekt je vypracován pro účel stavebního povolení. Neobsahuje detailní 

 podrobnosti. Ty budou vypracovány společně s realizační dokumentací při dalším 

 stupni  projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě 2011-04-09                      Michal Kabelka 
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TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO REALIZACI STROPU 

POROTHERM v nízkoenergetickém bytovém domě                  

Olomouc – Neředín. 

 

 

A) OBECNÉ INFORMACE 

 

     Technologický postup řeší realizaci stropních konstrukcí včetně balkonů ze systému 

Porotherm v nízkoenergetickém bytovém domě o dvou nadzemních podlažích 

s obytným podkrovím a jedním podzemním podlažím. Konstrukční výška podlaží       

je 3150 mm.  

          Složení stropů: keramobetonové stropní nosníky POT ukládané dle předepsané 

 úložné a osové délky, keramických tvarovek MIAKO PTH kladených                     

 mezi nosníky, věncovek Porotherm VT8 s tepelnou izolací a betonovou směsí C 12/15 

 konzistence C3 s betonářskou výztuží E10 a E5,5.  

          Strop po řádném provedení tvoří monolitickou konstrukci spojenou se ztužujícím 

 věncem objektu v každém podlaží. Tloušťka stropů je včetně betonové zálivky          

 230 mm. 

 

 

B) MATERIÁL A  SKLADOVÁNÍ 
 

     Stropní konstrukce je složena z: 

§ Keramobetonových stropních nosníků POT 

§ Keramických tvarovek MIAKO PTH 

§ Věncovek VT8 

§ Tepelné izolace Styrotrade EPS 50Z 

§ Těžkého asfaltového pásu R 333 H 

§ Cementové malty 

§ Betonářské výztuže E10, E5,5, karisítí 

§ Betonové zálivky C 12/15 
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       Veškerý materiál bude na staveniště dopraven v dostatečném předstihu                 

 před samotnou realizací (cca 3 dny předem) a řádně uskladněn. Přejímku provede 

 stavbyvedoucí, nebo jeho pověřený zástupce, který bude také dbát na správnou 

 manipulaci a uložení tohoto materiálu. Uskladnění prvků bude provedeno                  

 dle projektové dokumentace zařízení staveniště.  

      Při skladování a manipulaci je nutné zavěšovat stropní nosníky ve vzdálenosti       

 max. 500 mm od konců nosníků dřevěnými podklady min. rozměrů 40 x 20 mm.          

 Při skladování stropních vložek MIAKO je nutné dodržet max. počet dvou palet            

 na sobě a v zimním období chránit nosníky i vložky proti povětrnostním podmínkám. 

          Nářadí a veškeré příslušenství k montáži stropní konstrukce zajistí stavbyvedoucí       

 a jednotliví vedoucí pracovních čet. Nářadí bude uskladněno v zastřešených                    

 a uzamykatelných skladech. 

      Komunikace, po kterých se bude materiál dopravovat jsou v dobrém technickém 

 stavu. Jedná se o stávající komunikace. 

 

 

C) STRUKTURA TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU 
 

 

C1) Pracovní podmínky 

      Před zahájením pokládky stropní konstrukce se vždy v každém podlaží provede 

 řádný  úklid a vyčištění pracoviště. Nesmí dojít ke střetnutí dvou odlišných 

 montážních prací, které si budou vzájemně překážet. Proto na staveništi nesmějí  zůstat 

 předměty a překážky od jiných technologií. Při samotné realizaci  stropů bude prostor 

 pod nimi zcela vyloučen z provozu! 

      Materiál bude přivážen pomocí paletovacího vozíku, nebo manipulátoru postupně 

 s pokládkou a musí být ponechán průchodný prostor mezi paletami minimálně 0,75 m. 

 

 C2) Převzetí pracoviště  

      Pracoviště přebírá hlavní stavbyvedoucí, nebo jeho pověřený zástupce. 

      Kontroluje se: 

§ Únosnost podkladu – nosného zdiva 

§ Rovinatost podkladu 
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§ Správnost provedení podkladu dle PD 

§ Výškové úrovně podkladu 

     Při předání a převzetí pracoviště bude sepsán protokol a záznam veden                     

i ve stavebním deníku. Vše bude řádně podepsáno všemi oprávněnými a zúčastněnými 

zástupci.     

 

C3) Obecné pracovní podmínky 

      Práce se bude vykonávat jen za příznivých podmínek. Práce se nebude vykonávat     

 a bude přerušena v případě silných dešťů, sněžení a silného větru (> 10m.s
-1

),           

 nebo snížené viditelnosti pod 30m. Dle harmonogramu budou práce na stropní 

 konstrukci probíhat až po dokončení svislých nosných konstrukcí a jejich řádné 

 kontrole a předání.  

        Návrh a rozměr konstrukce je dán projektovou dokumentací. Konstrukce musí 

 odolávat při realizaci zatížení jednotlivých prvků, zatížení osob, vlhkostí a teplotním 

 změnám. Musí se také zamezit nadměrným deformacím. Instruktáž pracovníků 

 proběhne před zahájením pokládky, kdy tito budou řádně proškoleni a seznámeni 

 s pracovním harmonogramem. 

 

 C4) Personální obsazení: 

      Pro realizaci stropní konstrukce Porotherm je optimální složení pracovní čety        

 ze 6 pracovníků: 

 1 – vedoucí čety 

 2 – pokladači 

 2 – pomocní pracovníci 

 1 – jeřábník 

 

      Vedoucí pracovní čety zodpovídá za organizaci práce pro četu. Zodpovídá             

 za kvalitu provedených prací, která musí být provedena dle předepsaného 

 technologického postupu a odpovídá PD. Ručí za dodržování BOZP a určuje sled prací 

 a postup. 

      Pokladači provádějí pokládku a osazení stropních nosníků a také následně 

 stropních vložek. Osazují výztuž, věncovky a provádějí betonářské práce. Řídí            

 se pokyny vedoucího pracovní čety. 
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      Pomocní pracovníci provádí veškeré pomocné práce, míchají maltové směsi          

 a podávají potřebný materiál a nářadí. Řídí se pokyny pokladačů. 

      Jeřábník zodpovídá za provoz a údržbu jeřábu, má odbornou kvalifikaci doloženou 

 platným jeřábnickým průkazem a ručí také za způsob dopravy a osazování všech 

 přepravovaných břemen. 

 

 C5) Stroje a pomůcky: 

 Stroje: stavební jeřáb, stavební výtah, autodomíchávač, čerpadlo betonové směsi, 

 stavební ponorný vibrátor betonové směsi, paletovací vozík, manipulátor.  

 Pomůcky: podpěry, osobní ochranné pomůcky (helma, rukavice, boty s pevnou 

 podrážkou, pracovní oděv, reflexní vesta), vodováha, lopaty, hladítka, pila, kleště, 

 metr a pásmo, nivelační přístroj. 

 

 C6) Požadavky pro ukládání stropních nosníků a osazení stropních vložek: 

      Předpokladem pro zahájení prací na stropní konstrukci je řádné provedení všech 

 nosných zdí. Správnost provedení včetně jakosti kontroluje jak stavbyvedoucí,          

 tak technický dozor investora, který provede zápis do SD na základě svého posudku      

 a povolí provedení dalších prací.  

      Celý průběh následujících prací je nutné pravidelně kontrolovat a zaznamenávat       

 do SD. Při konečné přejímce konstrukce stropů bude provedena výstupní kontrola        

 a kontrola kvality. 

 

 

D) PRACOVNÍ POSTUP 

 

     Stropní nosníky POT se uloží na očištěné nosné zdivo do 10 mm tlustého lože 

z cementové malty. Skutečná délka uložení musí být na každé straně nejméně 125 mm.      

Jako akustické opatření proti šíření hluku v objektu ve svislém směru se použije těžký 

asfaltový pás, který bude kladen na nosné zdivo pouze v místech budoucích ztužujících věnců. 

Tento pás se nebude pokládat nad překlady v místě otvorů! Osová vzdálenost nosníků            

je 625 mm. 

     Nosníky se současně s ukládáním do cementové malty podepřou provizorními podporami 

bednícího systému PERI MULTIFLEX symetricky tak, aby vzdálenost mezi podporami,   



bakalářská práce 20 

 

nebo podporou a nosnou stěnou byla max. 1,8 m. Podpory se zavětrují, podklínují a podloží. 

Osová vzdálenost sloupků ve směru podpor nesmí překročit 1,5 m. Při provádění dalšího 

podlaží musí být sloupky rozmístěny tak, aby stály svisle nad sebou. 

 

     Stropní vložky MIAKO PTH se mezi jednotlivé nosníky kladou na sucho v řadách 

rovnoběžných s nosnou stěnou od jednoho konce nosníků ke druhému (viz. obr. 1). 

        

Obr. 1 – kladečské schéma 

stropu Porotherm, čerpáno      

z: www.porotherm.cz 

 

     Po uložení stropních nosníků 

se nadezdí k vnějšímu líci 

obvodového zdiva jedna vrstva 

věncovek VT 8. Kladení je ve 

vodorovném směru na sraz – 

pero/drážka bez promaltování 

svislé spáry. Z vnitřní strany 

věncovky se přiloží pás          

EPS tl. 70 mm, který se přidrží k věncovce maltou. Do zbývajícího prostoru mezi věncovkou a 

stropní k-cí se vloží vodorovná výztuž ztužujícího věnce a vše se zabetonuje současně 

s betonáží stropní konstrukce. 

 

     V místě uložení ŽB schodiště na stropní konstrukci budou kladeny snížené stropní vložky 

ve 2 řadách – viz. výkres skladby stropů a řez. Snížené vložky zabezpečí vložení a vyvedení 

kotevní výztuže do betonové části kostrukce a tak zabezpečí ztužení a spolupůsobení obou 

konstrukcí. 

 

     Jakmile budou položeny všechny vložky po celé délce nosníků, započne betonáž. Celá 

konstrukce se řádně navlhčí a mezery nad nosníky mezi stropními vložkami se zalijí 

betonovou směsí C 12/16 konzistence C3. Tímto se vytvoří žebra stropní konstrukce. 

Současně se žebry je nutné betonovat také pozední věnec nad nosnými zdmi a betonovou 

vrstvu nad stropními vložkami o tloušťce 40 mm, rovněž betonem třídy C 12/16,     
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konzistence C3. Stropní konstrukce se bude betonovat v pruzích, které mají směr shodný 

s nosníky  (viz. obr. 2). 

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

vložek. Technologická spára nesmí procházet betonovaným žebrem nad nosníkem!         

          

Obr. 2 – betonáž stropu Porotherm, 

čerpáno z : www.porotherm.cz 

 

     Při samotné betonáži je nutné 

pokládat na osazené stropní vložky prkna 

a roznášecí plošiny tak, aby zatížení 

stropu bylo rozloženo na více nosníků 

nebo vložek. Na snížené vložky smí působit pouze zálivkový beton vlastní betonáže.  

 

     Po zhotovení stropu je nutné udržovat beton ve vlhkém stavu (kropení vodou) až do jeho 

zatvrdnutí z důvodu minimalizace vzniku smršťovacích spár. 

 

     Podpory nosníků lze odstranit až v době, kdy betonová konstrukce dosáhne požadované 

pevnosti. Při jejich odstraňování se bude postupovat vždy od horního podlaží ke spodnímu. 

      

 

E) JAKOST A KONTROLA KVALITY 

 

     Za kvalitu a dodržení přesných pracovních postupů, bezpečnost práce, kvalitu provedené 

práce zodpovídá stavbyvedoucí, který může kontrolou dodržování předpisů pověřit vedoucího 

čety. Je třeba také kontrolovat kvalitu pomůcek a strojů používaných pro stavební práce,      

aby se předešlo případným úrazům při pracovním procesu.  

     Je třeba dohlížet především na: 

-  správnou polohu nosníků 

- dodržení přesné osové vzdálenosti  

- uložení, celistvost skládané stropní plochy 

- správnost polohy a kladení výztuže podle platné ČSN 
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     Před provedením betonáže je třeba přizvat investora nebo jeho zástupce (TDI)     

pro kontrolu konstrukce, která se zabetonuje. Před započetím betonáže a po ukončení 

zbývajících prací bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

 

F) BOZP 

 

     Bezpečnost prací bude s platnými normami a  předpisy. Musí splňovat požadavky:                 

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

zdraví při práci ( BOZP ). 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost      

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

- Podle BOZP by neměl být žádný pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečí, 

aby nedošlo k úrazu. 

- U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky k zajištění     

jeho bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

- Proškolení pracovníků bude zapsáno ve stavebním deníku. 

 

 

G) EKOLOGIE 

 

     Po dobu realizace stropních konstrukcí nedojde ke zhoršení životního prostředí. Zhoršení 

může způsobit pouze hluk a prašnost při provádění některých stavebních činností. V době     

od 22:00 do 6:00 hod. musí být dodržován noční klid.  

      Odpad při stavební činnosti budou tvořit především zbytky stavebních materiálů – dřevo, 

betonová drť, cihelný materiál, asfaltové lepenky apod. Stavební odpad bude tříděn a odvážen 

na skládku. 
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H) PŘÍLOHY 

- 

 

I) LITERATURA, PŘEDPISY A NORMY 

 

publikace: 

[1]  Podklad pro navrhování POROTHERM – kompletní cihlový systém, firemní podklad 

Wienerberger, České Budějovice, 11. vydání, 2008 

[2] Katalog tepelné ochrany budov POROTHERM, firemní podklad Wienerberger, České 

Budějovice, 1. vydání, 2007 

[3] Podklad pro provádění systému POROTHERM, firemní podklad Wienerberger, České 

Budějovice, 3. vydání, 2006 

[4] Konstrukční řešení POROTHERM – Katalog výrobků, firemní podklad Wienerberger, 

České Budějovice 

[5] Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům POROTHERM, firemní podklad 

Wienerberger, České Budějovice 

 

předpisy: 

[P1] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

[P2] Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích            

  na výstavbu 

[P3] Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy hluku 

a vibrací ze dne 15. června 2006 

 

normy: 

[N1] ČSN 72 2640 Pálené cihlářské prvky pro stropní konstrukce - Základní 

technické     požadavky 

[N2] ČSN 73 0035 + ČSN EN 1991 – 1 Zatížení stavebních konstrukcí 

[N3] ČSN 73 0810 + ČSN EN 13 501 – 2 Požární odolnost stropních konstrukcí 

[N4] ČSN 73 4301 Obytné budovy 

[N5] ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – požadavky 
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[N6] ČSN 73 0532 Akustika – ochrana proti hluku v budovách a související 

akustické vlastnosti stavebních materiálů – požadavky 

[N7] ČSN EN 15037 – 1  Posouzení únosnosti stropní konstrukce 

 

internet: 

[I1]  Wienerberger. c2010 by Wienerberger AG, Wienerberger cihlářský průmysl – 

Vodorovné konstrukce [online]. Poslední revize 2011-03-18. Dostupné z:          

http://www.wienerberger.cz/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/Page/Ov

erview05&c=Page&cid=1119439164895&sl=wb_cz_home_cs . 

 

[I2]  PERI. Peri Česko, Produkty – bednění, lešení, služby – Nosníkové stropní 

bednění MULTIFLEX [online]. Poslední revize 01.01.2011. Dostupné z:          

http://www.peri.cz/produkty.cfm/fuseaction/showproduct/product_ID/46/app_i

d/4.cfm 

 

 

 

J)  ROZDĚLOVNÍK 
 

- 1x zástupce investora 

- 1x zástupce generálního projektanta 

- 1x zástupce zhotovitele 

 

 

K)  ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 

 

     Podléhá ustanovení dokumentovaného postupu společnosti v ON ,,Změnové řízení“ 

 

 

 

 

 

V Ostravě 2011-04-09                      Michal Kabelka 
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A) CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 

 

     Objekt je situován na stavební parcele č. 240 o celkové výměře 720,5 m2
                   

na katastrálním území Olomouc – Neředín. Parcela se nachází na rovinatém území 

mezi ulicemi Okružní a Jílová, které je zatravněné, porostlé drobnými křovinami          

a stromy. Tyto se pro realizaci stavby částečně vykácí. Vstup do objektu je vydlážděný 

a napojený na stávající pěší komunikaci (viz. situace). Vjezd na staveniště v období 

realizace bude z ulice Okružní. Pozemek bude oplocen pouze v době realizace stavby 

pomocným stavebním oplocením. Materiál pro výstavbu lze dopravit po místních 

komunikacích a je možné použít běžné dopravní prostředky. 

 

 

 

B) VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

 

      Žádné inženýrské sítě při realizaci nebudou dotčeny. 

 

 

 

C) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ENERGIE 

 

     Po dobu veškerých stavebních prací, tedy včetně provádění stropních konstrukcí, 

bude na staveništi umístěn rozvaděč, který bude umístěn v prostoru stavby a z něhož   

se bude odebírat elektrická energie. Vodovod bude napojen na staveništní přípojku. 

WC staveniště bude řešeno jako mobilní, umístěné v prostoru staveniště. 

     Za veškeré odběry energií budou vystavovány samostatné faktury na základě 

dohody, která je součástí zápisu o předání a převzetí staveniště.  
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D) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 

      Po dobu výstavby se nepředpokládá vstup osob se sníženou schopností pohybu. 

 Bude zamezen přístup nepovolaným osobám. Vzhledem k tomu, že stavební práce 

 probíhají  v zastavěném území, je třeba dbát zvýšené opatrnosti. 

      Hlavní důraz se klade na úplné vynechání jakéhokoliv provozu v prostoru            

 pod prováděnou stropní konstrukcí při její samotné realizaci! Tyto prostory budou 

 v době  realizace viditelně označeny a bude vymezen pracovní prostor. 

      Při realizaci stavebních a montážních prací je třeba dbát na ustanovení                  

 NV č. 362/2005, O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci       

 na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky. 

      Dále bude dodržen zákon č. 309/2006 Sb., Zákon o zajištění dalších podmínek 

 bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a také NV č. 591/2006, O bližších minimálních 

 požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

      Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni ještě před zahájením 

 samotných prací a jsou povinni užívat při práci veškeré předepsané osobní ochranné 

 pomůcky. 

 

 

E) USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ 
Z HLEDISKA OCHARNY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 

 

     Staveniště bude oploceno po celou dobu výstavby. Při realizaci stropních konstrukcí 

bude toto pracoviště řádně ohrazeno proti možnosti pádu z výšky a prostory pod ním 

budou vyloučeny z pracovních procesů. Celkové uspořádání staveniště bude řešeno 

podle platných zákonů, předpisů, vyhlášek a norem. Tyto zaručují řádnou bezpečnost   

a ochranu provozu. 

     Stropní konstrukce se nebudou provádět v nočních hodinách a tedy není třeba 

zřízení umělého osvětlení. 
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F) ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 

     Na staveništi bude zřízeno dočesné zázemí (mobilní buňky) pro stavbyvedoucího, 

dělníky, šatna, mobilní WC, uzamykatelné sklady, odpadní kontejner a oplocené, 

zpevněné a odvodněné skládky.  

     Materiál pro stropní konstrukce bude skladován na zpevněných skládkách. Stropní 

vložky na paletách, nosníky skládané dle požadavků výrobce. Palety se mohou 

uskladnit max. ve dvou vrstvách na sobě. Musí být ponechán průchodný prostor      

mezi nimi 0,75 m. V zimním období je nutné palety chránit proti nepříznivým 

povětrnostním podmínkám plastovou fólií dostatečně zajištěnou proti poškození 

větrem. Betonová směs bude přivážena autodomíchávačem a čerpána vysokotlakou 

pumpou. Je tedy nutné zřídit při samotné realizaci prostor pro tuto techniku, případně 

zpevnění plochy atd. Armovací výztuž bude uskladněna na dřevěných,                    

nebo betonových pražcích nad úrovní terénu. Nesmí docházet k jejímu přílišnému 

znečištění. Pokud možno bude výztuž chráněna i proti korozi. Drobné nářadí                

a pomůcky budou uskladněny v uzamykatelném skladu. 

 

 

G) POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍ 
OHLÁŠENÍ 

 

      Veškeré zařízení staveniště bude provedeno z kontejnerových mobilních buněk, 

 které nevyžadují žádné ohlášení ani stavební povolení. Buňky jsou uloženy                 

 na podkladní betonové pražce. Po dokončení stavebních prací budou tyto odvezeny. 

 

 

H) BEZPEČNOST A OCHRANA PŘI PRÁCI, PLÁN BOZP 

 

      Při realizaci stropních konstrukcí se na pracovišti budou pohybovat pouze 

 pracovníci k těmto činnostem způsobilí a vybaveni osobními ochrannými pomůckami. 

 Osobní ochranné pomůcky zajistí zaměstnancům zaměstnavatel. 
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      Všichni pracovníci budou řádně proškoleni a poučeni, seznámeni s plánem BOZP    

 a také harmonogramem akcí.  

      Stavební stroje a nářadí bude řádně zabezpečeno a zajištěno proti manipulaci cizími 

 a nezpůsobilými osobami. Při manipulaci a pohybu stavební techniky je třeba dbát 

 všech bezpečnostních opatření a zvýšené opatrnosti. 

 Při výstavbě je třeba respektovat požadavky dle: 

- Zákona č. 362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost              

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

- Zákona č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost      

a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

 

 

I) PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
PŘI VÝSTAVBĚ 

 

      Při realizaci stropních konstrukcí nebude docházet k žádnému zásahu do životního 

 prostředí.  

      Veškeré vzniklé odpady budou řádně tříděny a bude s nimi naloženo dle zákona      

 č. 185/2001 Sb. O odpadech ve znění pozdějších předpisů. Případné nebezpečné 

 odpady (lepenka) budou předány specializované firmě a touto firmou řádně 

 likvidovány. 

      Při dodávce materiálu po stávajících místních komunikacích musí být zajištěno 

 jejich případné čištění od přílišného znečištění staveništní technikou. 

 

 

J) ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY 

 

     Termín zahájení a ukončení výstavby stropních konstrukcí v jednotlivých podlažích 

je závislý na celkovém postupu předcházejících stavebních prací. Veškerý průběh prací 

je znázorněn v harmonogramu akcí. 
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