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Anotace 

Řešením mé bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro stavbu bytového 

domu. Navrţený bytový dům se nachází v městské zástavbě v katastru území města Bohumín. 

Náplní mé bakalářské práce je zpracování technologického postupu provádění dvou variant 

typů stropů bytového domu. Dále tato práce obsahuje zpracování cenového a technologického 

srovnání dvou variant typů stropů. A stavební část zahrnuje textovou i výkresovou část 

dokumentace. 

Navrţený objekt je obdelnikového půdorysu s kombinací zastřešení šikmé a ploché střechy. 

Nosné zdivo je provedeno ze systému POROTHERM. Bytový dům je částečně podsklepený, 

třípodlaţní s podkrovím a devíti bytovými jednotkami různých velikosti. V navrţeném objektu se 

nachází jak bytové, tak i nebytové prostory (suterén a podkroví). Přístup do bytového domu je 

proveden jako bezbariérový. V bytovém domě se nachází jedna bezbariérová bytová jednotka, 

která je určena pro budoucí obyvatele s omezenou schopností pohybu. 

Zpracování mé bakalářské práce bylo provedeno dle platných norem a předpisů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Annotation 

I focused in elaborating contract documents of building a block of flats in the thesis. 

Designed block of flats is situated in a house-building in a cadastral unit town Bohumín.  

Subject of my thesis is compiling a technological plan of accomplishing two options of 

ceilings in the block of flats. The thesis also contains elaborating of price and technological 

comparison of two options of ceilings. Constructive part comprises textual and graphical part of 

documentation.    

Designed object has a rectangle ground plan with a combination of oblique and flat roofed-

over. Carrying walling is fabricated from system POROTHERM. The block of flats is partly 

cellaring, three-floor with an attic and seven tenements of various areas. There are both housing 

and non-residential rooms (a basement and an attic) situated in designed object. An access into 

flat-building is barrier-free. There is one barrier-free tenement found in the block of flats, which 

is intended for future occupants of a house with limited ability of movement.  

Elaboration of my graduation thesis is accomplished in according to valid norms and 

regulations.  
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1) Úvodní část bakalářské práce 

Řešením mé bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro stavbu bytového 

domu. Navrţený bytový dům se nachází v městské zástavbě v katastru území města Bohumín. 

Náplní mé bakalářské práce je zpracování technologického postupu provádění dvou variant 

typů stropů navrţeného bytového domu. Dále tato práce obsahuje zpracování cenového a 

časového srovnání dvou variant typů provádění stropů. A stavební část zahrnuje textovou i 

výkresovou část dokumentace. Bakalářská práce obsahuje také přílohovou část, seznam pouţité 

literatury a seznam norem. 

Navrţený objekt je obdélníkového půdorysu s kombinací zastřešení šikmé a ploché střechy. 

Nosné zdivo je provedeno ze systému POROTHERM. Navrţený bytový dům je částečně 

podsklepený, třípodlaţní s podkrovím a devíti bytovými jednotkami různých velikosti. V 

navrţeném objektu se nachází jak bytové, tak i nebytové prostory (suterén a podkroví). Přístup do 

bytového domu je proveden jako bezbariérový. V bytovém domě se nachází jedna bezbariérová 

bytová jednotka, která je určena pro budoucí obyvatele s omezenou schopností pohybu. 

Zpracování mé bakalářské práce bylo provedeno dle platných norem a předpisů.
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A) Průvodní zpráva 

a) Identifikace stavby 

Název akce: Novostavba bytového domu 

Místo stavby: Malá 490, 735 81 Bohumín 

Parcelní číslo: 3324/68 

Investor: PP HOKR, spol. s.r.o. ve spolupráci s městem Bohumín   

 Čs. armády 338, 735 81 Bohumín 

Stavebník: Pavel Cigánek 

IČO stavebníka: 002 98 589 

Sídlo stavebníka: Bohumínská 5, 735 81 Bohumín 

Projektant: Mičko Michal 

Sídlo projektanta: Malá 355, 735 81 Bohumín 

Kontakt na projektanta: mickomichal@seznam.cz 

 mob.: 732 456 852 

Stupeň PD: Projekt pro stavební povolení 

Účel stavby: Bytový dům 

Druh stavby: Novostavba 

Charakteristika: Jedná se o čtyřpodlaţní dům se třemi obytnými podlaţími,  

 suterénem a podkrovím. 

mailto:mickomichal@seznam.cz
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b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 

pozemku a o majetkoprávních vztazích 

Stavební objekt bude vystaven na stavební parcele č. 3324/68, která se nachází v Bohumíně 

na ulici Malá, v katastrálním území Bohumín. Na pozemku, který je oplocen se nenachází ţádný 

stavební objekt a zároveň není pozemek nějak uţíván. Vlastníkem této parcely je město 

Bohumín. 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 

Před zahájením práci byl proveden inţenýrsko-geologický průzkum. Průzkum byl proveden 

vrtnou sondou S1- výsledek byl vyhovující. Při průzkumu půdy nebyla zjištěna aktivita radonu.  

Vjezd na pozemek je z ulice Malá (hlavní asfaltová komunikace šířky 10 m). Pro přístup 

k objektu bude vybudován chodník ze zámkové dlaţby napojen na stávající pěší komunikaci. Na 

pozemku bude zřízené parkoviště pro stání aut. Zpevněné plochy kolem objektu budou 

provedeny dle situace. 

Bytový dům bude napojený na nové zřízené přípojky: na vodovod, plynovod, el. vedení a 

veřejnou kanalizaci. 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Pro stavební povolení byla vypracovaná projektová dokumentace, ve které jsou zahrnuty 

všechny poţadavky dotčených orgánů. 

e) Informace o dodržení požadavků na výstavbu 

V dokumentaci jsou splněny všechny dané poţadavky na výstavbu podle vyhlášky č. 

137/1998 Sb., o obecných technických poţadavcích na výstavbu. 
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f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu a územního rozhodnutí 

Stavba splňuje všechny poţadavky územního plánu města Bohumín. 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 

opatření v dotčeném území. 

Stavba nepotřebuje ţádné související investice. 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Termín zahájení stavby:  březen 2011 

Termín ukončení stavby: leden 2012 

Postup: Zemní práce 

 Hrubá spodní stavba 

 Hrubá vrchní stavba 

 Vnitřní práce 

 Dokončovací práce 

i) Statické údaje o orientační hodnotě stavby, údaje o podlahové ploše a o 

počtu bytů 

Celkové náklady stavby: cca 22 mil. Kč 

Zastavěna plocha celkem: 323,008 m² 

Obestavěný prostor: 2591,428 m³ 

Podlahová plocha celkem: 1379,501 m² 

Počet bytů: 9 b.j.  



 
 
 

- 16 - 

B) Souhrnná technická zpráva 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Zhodnocení staveniště 

Objekt bude situován na stavební parcele č.3324/68 o celkové výměře 1295,714 m² 

v katastrálním území Bohumín. Vjezd na pozemek je z ulice Malá (hlavni asfaltová komunikace 

šířky 10m). Parcela bude situována na rovinatém území. Pozemek je zatravněný a nenachází se 

na něm ţádný objekt. Základová půda je tvořena písčito-jílovými hlínami pevné konzistence. V 

území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci geologického průzkumu nebyla zjištěna 

hladina podzemní vody. Vedle bytového domu bude zřízené parkoviště pro obyvatelé bytového 

domů. Inţenýrské sítě jednotné kanalizace, plynu, vodovodu, el. vedení jsou napojeny z ulice 

Malá. Parcela bude ohraničena drátěným plotem. 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 

souvisejících 

Z urbanistického hlediska bude navrţený bytový dům situován v katastru Bohumín a to na 

ulici Malá. Po stránce architektonické se jedná o čtyřpodlaţní bytový dům částečně podsklepený 

se třemi obytnými podlaţími, suterénem a podkrovím. Navrţený bytový dům je obdélníkového 

půdorysu o rozměrech 19,6 x 16,48m. V 1.PP jsou 3 bytové jednotky z toho jedna bezbariérová 

bytová jednotka. V 2.NP a 3.NP jsou 3 bytové jednotky a v suterénu je 8 sklepních prostorů, 

schodiště a v podkroví se nachází kulturní a herní místnost.  

Zastřešení objektu je navrţeno kombinací ploché a šikmé střechy viz výkresová 

dokumentace, zastřešení plochou střechou o výšce střechy při atice + 14,125 m od ± 0,000 a 

zastřešení šikmé střechy ve dvou výškových úrovních + 13,630 m od ± 0,000 a + 15,620 m od  ± 

0,000. Orientace vstupu do objektu bude situována na severozápadní stranu. Pěší vstup na 

pozemek bude také na severozápadní straně. Hlavní vchod bude vybaven schodištěm se 

zábradlím a rampou pro osoby tělesné postiţené. Objekt splňuje pokyny zadané regulačním 

plánem. 

Při návrhu bytového domu bylo přihlédnuto k zástavbě na sousedních pozemcích.  
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c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb 

s řešením vnějších ploch 

Základy 

Podle provedeného inţenýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro zakládání 

jednoduché a nenáročné. Stavba bude zaloţena na základových pásech z monolitického 

ţelezobetonu třídy C 20/25 s ocelovou výztuţi třídy 11 373 J. Podkladový beton bude navrţen z 

betonu třídy C 20/25 tl. 100 mm. Podklad pod podkladovým betonem bude štěrkopískový podsyp 

tl. 100 mm. Všechny základy pod nosnými konstrukcemi bude nutno proměřit a provést dle 

projektové dokumentace. Hloubka základu bude v nezamrzné hloubce. 

Svislé konstrukce 

Svislé konstrukce budou zděné ze systému Porotherm. Obvodové nosné zdivo bude 

provedeno z cihelných bloků POROTHERM 44 P+D na maltu POROTHERM TM (tepelně 

izolační malta). Vnitřní nosné zdivo bude provedeno z cihelných bloků POROTHERM 30 P+D 

na maltu MVC (malta vápenocementová). Vnitřní nenosné zdivo, příčky budou provedeny z 

cihelných bloků POROTHERM 11,5 P+D na maltu MVC (malta vápenocementová). Celá 

konstrukce bude ztuţena ţelezobetonovým věncem. 

Vodorovné konstrukce 

Varianta 1 

Nad okny budou osazeny překlady Porotherm 7 s tepelnou izolací EPS tl. 90 mm. Nad 

dveřmi budou osazeny překlady Porotherm 7, viz výkresová dokumentace. Stropní konstrukce v 

1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP budou řešeny jako stropní konstrukce ze systému Porotherm, které se 

budou skládat z nosníků POT a vloţek MIAKO PTH (15/62,5, 15/50, 8/62,5 a 8/50). 

Zálivkový beton bude navrţen třídy C 16/20 a vyztuţen betonářskou oceli třídy 10 335 J. 

Celková tloušťka stropní konstrukce v 1.PP bude 240 mm a v 1.NP, 2.NP a 3.NP  bude 250 

mm. Převislá konstrukce (balkonů), bude vytvořena převislými nosníky POT a ISO nosníkem, 

který zabrání vytvoření tepelného mostu v místě napojení převislé konstrukce na obvodovou 

nosnou stěnu. Spád balkonu bude vytvořen spádovou vrstvou ve spádu 2%. 
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Po obvodě stropní desky bude zhotoven vyztuţený ţelezobetonový věnec, který bude 

opatřen věncovkou Porotherm VT 8 a tepelnou izolaci EPS tl. 70 mm. 

Varianta 2 

Nad okny budou osazeny překlady Porotherm 7 s tepelnou izolací tl. 90 mm. Nad dveřmi 

budou osazeny překlady Porotherm 7, viz výkresová dokumentace. Stropní konstrukce v 1.PP, 

1.NP, 2.NP a 3.NP bude navrţena jako ţelezobetonová monolitická desková konstrukce, která 

bude navrţena z betonu třídy C 25/30 a výztuţe betonářskou výztuţi třídy 10 335 J. 

Celková tloušťka stropní konstrukce v 1.PP bude 240 mm a v 1.NP, 2.NP a 3.NP  bude 250 

mm. Převislá konstrukce (balkonů), bude vytvořena ţelezobetonovou monolitickou deskou a 

izonosníkem, který zabrání vytvoření tepelného mostu v místě napojení převislé konstrukce na 

obvodovou nosnou stěnu. Spád balkonu bude vytvořen spádovou vrstvou ve spádu 2%. 

Po obvodě stropní desky bude zhotoven vyztuţený ţelezobetonový věnec, který bude 

opatřen věncovkou a tepelnou izolaci EPS tl. 70 mm. 

Návrh výztuţe pro ztuţující a převislé konstrukce je dán statickým výpočtem.  

Schodiště 

Vnitřní schodiště v celém objektu bude navrţeno jako dvouramenné, zalomené s 

mezipodestou, tvořené prefabrikovanou ţelezobetonovou konstrukcí. Ţelezobetonová deska bude 

navrţena tl. 150. mm. Mezipodesta bude vetknuta do nosné stěny. Schodišťová prefabrikovaná 

ramena budou uloţena na podesty pomoci ozubu. Povrchová úprava schodišťových stupňů bude 

protiskluzová keramická dlaţba. Zábradlí bude ocelové sloupkové. 

Zastřešení 

Objekt bytového domu bude zastřešen kombinaci ploché a šikmé střechy. Konstrukce 

střechy bude tvořena ze smrkového dřeva, která bude před pouţitím řádně impregnována pomoci 

Bochemitu. 
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Vrchní vrstva ploché střechy bude tvořena plechovou krytinou coverline - trapézový plech 

SIN tl. 0,6 mm ve spádu 3%, která bude přichycena ke kontrolním, pomoci mechanického 

kotvení. Střecha bude obsahovat pojistnou hydroizolační fólii DEKTEN.  

Vrchní vrstva šikmé střechy bude tvořena plechovou krytinou coverline - trapézový plech 

SIN tl. 0,6mm ve spádu 28 °, která bude přichycena k latím pomoci mechanického kotvení. 

Střecha obsahuje podstřešní fólii jutafol D tl. 0,22 mm. 

Obě střechy budou opatřeny potřebným oplechováním. 

Vnější plochy 

Celý pozemek bude řádně oplocen a bude osazen vzrostlou zelení. Vjezd na parkovací 

prostor pozemku a chodník k vstupu do objektu, budou provedeny ze zámkové betonové dlaţby. 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Připojení stavby na komunikaci bude provedeno z ulice Malá na parcele č. 3324/66. 

Chodníky budou provedeny zámkovou betonovou dlaţbou. Přípojky vody, plynu a el. vedení 

budou přivedeny na hranici pozemku. Odvod splaškových vod, bude napojen na veřejnou 

splaškovou kanalizaci a dešťová voda, bude napojena na veřejnou dešťovou kanalizaci. 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury 

Řešení technické a dopravní infrastruktury je popsáno v předcházejícím bodě. Budou 

dodrţeny poţadované podmínky a normy. 

f) Vliv stavby na životní prostředí 

Stavba a ani její provoz, nebude mít ţádný negativní vliv na ţivotní prostředí v okolí 

stavby. Investor musí zajistit sníţení těchto aspektů: prašnosti, znečistění komunikace, hluk a 

pouţité mechanizmy. Případné znečištění komunikace, musí být znečištění hned odstraněno. 

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 

ve znění předešlých předpisů. 

Vzniklý stavební odpad bude nutno likvidovat povoleným způsobem (recyklací nebo 

uloţením na povolenou skládku). 
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g) Řešení bezbariérového užívání 

Přístup do navrţeného bytového domů byl navrţen jako bezbariérový, pro osoby tělesně 

postiţené. Byla navrţena vstupní rampa, bezbariérové hygienické zázemí a dveřní otvory bez 

prahu, šířka dveřních otvorů bude 900 mm. 

h) Průzkumy a měření 

Dle průzkumu nebylo zjištěno ţádné riziko výskytu radonu. V daném případě není nutné 

provádět ţádné protiradonové opatření. 

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby 

Vytýčení stavby bude provádět oprávněná osoba – geodet, popřípadě můţe tuto činnost 

provést řádně proškolený stavbyvedoucí. Polohové osazení viz výkresová dokumentace výkres č. 

C1. 1 výkres situace – zastavovací plán. 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 

technologické provozní soubory 

S0 1 – Navrţený objekt bytový dům 

S0 2 – Přípojky: voda, plyn, el. vedení a kanalizace 

S0 3 – Zpevnění ploch a terénní úpravy 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Stavební práce nebudou mít na okolní pozemky a stavby ţádný podstatný vliv. 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při realizaci navrţeného objektu bytového domů a okolních úprav bude nutné dodrţovat 

veškeré související bezpečnostní normy a předpisy. Taky bude nutné dodrţovat veškeré platné 

ČSN. Pro dodrţení bezpečnosti ochrany zdraví při práci platí vyhláška č. 591/2006 Sb., a nařízení 

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

pracovišti s nebezpečím pádu z výšek. 
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2. Mechanická odolnost a stabilita 

3. Požární bezpečnost 

4. Hygiena, ochran zdraví a životního prostředí 

5. Bezpečnost při užívání 

6. Ochrana proti hluku 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

10. Ochrana obyvatelstva 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

Body 2 – 11: Nejsou řešeny v bakalářské práci. 

C) Situace stavby 

Viz výkresová dokumentace výkres č. C1.1 situace – zastavovací plán. 

D) Dokladová část 

Není řešena v bakalářské práci. 
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E) Zásady organizace výstavby 

Nejsou řešeny v bakalářské práci. 

F) Dokumentace stavby (objektů) 

1. Pozemní (stavební) objekty 

1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 

1.1.1. Technická zpráva 

a) Účel objektu 

Objekt bude slouţit jako bytový dům. Bytový dům obsahuje 9 bytových jednotek. V 1.PP 

jsou 3 bytové jednotky z toho jedna bezbariérová bytová jednotka. V 2.NP a 3.NP jsou 3 bytové 

jednotky a v suterénu je 8 sklepních prostorů, schodiště a v podkroví se nachází kulturní a herní 

místnost.  Parcela je na rovinném travnatém pozemku. Po provedení průzkumu nebylo zjištěno 

v území riziko pronikání radonu. 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopnosti pohybu a orientace. 

Z urbanistického hlediska bude bytový dům situován v katastru Bohumín a to na ulici 

Malá. Poloha budovy bude určena regulační čárou. Orientace vstupu do objektu bude situována 

na severozápadní stranu. Pěší vstup na pozemek bude také na severozápadní straně. Objekt bude 

splňovat pokyny zadané regulačním plánem. 

Z architektonického hlediska jde o čtyřpodlaţní dům se třemi obytnými podlaţími, 

suterénem a podkrovím, kde se nachází kulturní místnosti. Bytový dům obsahuje celkem 9 

bytových jednotek. Z venkovního prostoru jsou přístupné přes vstup tři bytové jednotky z toho 

jedna bezbariérová jednotka. Přes schodišťový prostor, který je umístěn ve středu dispozice 

bytového domu jsou přístupny ve 2. NP tři byty, ve 3. NP se rovněţ nacházejí tři byty. Z 1. NP je 

přístupný přes schodiště také suterén, který poskytuje skladovací prostory pro jednotlivé byty.  
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Zastřešení bude provedeno kombinací ploché a šikmé střechy (viz. Výkresy řezů) zastřešení 

plochou střechou o výšce střechy při atice + 14,125 m od ± 0,000 a zastřešení šikmé střechy ve 

dvou výškových úrovních + 13,630 m od ± 0,000 a + 15,620 m od ± 0,000.  

Většině bytových jednotek přísluší balkon přístupný z obývacího pokoje a kuchyně. 

Balkonové dveře budou celoplošně prosklené, zasklení bude provedeno z izolačního dvojskla. 

Venkovní parapety budou z pozinkovaného materiálu a vnitřní parapety budou z dřevěného 

materiálu. 

Vstup do bytového domu bude orientován v severozápadní straně objektu. Prostor před 

vstupem je navrţen jako bezbariérový. Při návrhu bytového domu bylo přihlédnuto k zástavbě na 

sousedních pozemcích.  

V okolí objektu budou provedeny vegetační úpravy, které budou zpracovány samostatně 

zahradním architektem. 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění. 

 Zastavěna plocha celkem:  323,008 m² 

 Obestavěný prostor:   2591,428 m³ 

 Podlahová plocha celkem:  1379,501 m² 

 Počet bytů:    9 b.j.  

Orientace vstupu do objektu bude situována na severozápadní stranu. Oslunění a osvětlení 

bude určeno orientaci ke světovým stranám a také velikosti prosklených ploch.    

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu jeho požadovanou životnost. 

Varianta 1 

Objekt bude zděný v konstrukčním systému POROTHERM, zastřešení bude provedeno 

kombinací ploché a šikmé střechy. Vodorovná konstrukce bude navrţena jako keramická 

ze systému POROTHERM z  nosníku POT a vloţek MIAKO PTH. Schodiště bude 
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prefabrikované ţelezobetonové dvouramenné. Součástí realizace bytového domu bude zahradní 

úprava, komunikace k vchodu k bytovému domů a oplocení pozemku. 

Varianta 2 

Objekt bude zděný v konstrukčním systému POROTHERM, zastřešení bude provedeno 

kombinací ploché a šikmé střechy. Vodorovná konstrukce bude navrţena jako monolitická 

ţelezobetonová deska. Schodiště bude prefabrikované ţelezobetonové dvouramenné. Součástí 

realizace bytového domu bude zahradní úprava, komunikace k vchodu k bytovému domů a 

oplocení pozemku. 

1) Zemní práce 

Před zahájením zemních prací se musí nechat vytyčit poloha stavby a vyznačit všechny 

inţenýrské sítě. Bude potřeba vyznačit a provést sondy. 

 Z pozemku bude sejmutá ornice o mocnosti 0,3 m, která bude uloţena na skládce a později 

pouţita na terénní úpravy v okolí stavby.  

Výkopy budou provedeny rypadlem s hloubkovou lopatou z okraje stavební jámy. Po 

provedení hrubých výkopů dojde k ručnímu dočištění a upravení výkopů. Výkopová jáma bude 

svahovaná, nebude pouţito ţádné paţení. 

2) Základy a podkladní beton 

Stavba bude zaloţena na základových pásech z monolitického ţelezobetonu třídy C 20/25 s 

ocelovou výztuţi třídy 11 373 J. Podkladový beton je navrţen z betonu třídy C 20/25 tl. 100 mm. 

Podklad pod podkladovým betonem bude štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. 

Všechny základy pod nosnými konstrukcemi bude nutno proměřit a provést dle projektové 

dokumentace. 

Hloubka základu bude v nezamrzné hloubce. 
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3) Svislé konstrukce 

Svislé konstrukce budou zděné ze systému Porotherm. Obvodové nosné zdivo bude 

provedeno z cihelných bloků POROTHERM 44 P+D na maltu POROTHERM TM (tepelně 

izolační malta). 

Vnitřní nosné zdivo bude provedeno z cihelných bloků POROTHERM 30 P+D na maltu MVC 

(malta vápenocementová). 

Vnitřní nenosné zdivo (příčky) budou provedeny z cihelných bloků POROTHERM 11,5 

P+D na maltu MVC (malta vápenocementová). 

Celá konstrukce bude ztuţena ţelezobetonovým věncem doplněna tepelnou izolací EPS tl. 

70 mm. 

4) Vodorovné nosné konstrukce 

Varianta 1 

Stropní konstrukce v 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP je řešena jako stropní konstrukce ze systému 

Porotherm, které se skládá z nosníků POT a vloţek MIAKO PTH (15/62,5, 15/50, 8/62,5 a 8/50). 

Zálivkový beton je navrţen třídy C 16/20 a vyztuţen betonářskou oceli třídy 11 373 J. 

Celková tloušťka stropní konstrukce v 1.PP je 240 mm a v 1.NP, 2.NP a 3.NP  je 250 mm. 

Převislá konstrukce (balkonů) bude vytvořena převislými nosníky POT a ISO nosníkem, 

který zabrání vytvoření tepelného mostu v místě napojení převislé konstrukce na obvodovou 

nosnou stěnu. Spád balkonu bude vytvořen spádovou vrstvou ve spádu 2%. 

Po obvodě stropní desky bude zhotoven vyztuţený ţelezobetonový věnec, který bude 

opatřen tepelnou izolaci EPS tl. 70 mm a věncovkou Porotherm VT 8. 

Nad okny budou osazeny překlady Porotherm 7 s tepelnou izolací tl. 90 mm a nad dveřmi 

budou osazeny překlady Porotherm 7, viz výkresová dokumentace - výkresy půdorysu. 
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Varianta 2 

Stropní konstrukce v 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP je řešena jako ţelezobetonová monolitická 

desková konstrukce, která bude provedena z betonu třídy C 25/30 a výztuţe betonářskou výztuţi 

třídy 11 373 J. 

Celková tloušťka stropní konstrukce v 1.PP je 240 mm a v 1.NP, 2.NP a 3.NP  je 250 mm. 

Převislá konstrukce (balkonů) bude vytvořena ţelezobetonovou monolitickou deskou a 

izonosníkem, který zabrání vytvoření tepelného mostu v místě napojení převislé konstrukce na 

obvodovou nosnou stěnu. Spád balkonu bude vytvořen spádovou vrstvou ve spádu 2%. 

Po obvodě stropní desky bude zhotoven vyztuţený ţelezobetonový věnec, který bude 

opatřen věncovkou s tepelnou izolaci EPS tl. 70 mm. 

Nad okny budou osazeny překlady s tepelnou izolací tl. 90 mm a nad dveřmi budou 

osazeny překlady, viz výkresová dokumentace - výkresy půdorysu. 

Návrh výztuţe pro ztuţující a převislé konstrukce je dán statickým výpočtem.  

5) Schodiště 

Vnitřní schodiště v celém objektu bude navrţeno jako dvouramenné, zalomené s 

mezipodestou, tvořené prefabrikovanou ţelezobetonovou konstrukcí. Mezipodesta bude vetknuta 

do nosné stěny. Schodišťová prefabrikovaná ramena budou uloţeny na podesty pomoci ozubu. 

Povrchová úprava schodišťových stupňů bude protiskluzová keramická dlaţba. Zábradlí bude 

ocelové sloupkové. 

6) Komíny 

U navrţeného bytového domu nejsou řešeny. Vytápění navrţeného objektu bude řešeno 

jako centrální vytápění.  
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7) Zastřešení 

Objekt bytového domu bude zastřešen kombinaci ploché a šikmé střechy.  

Vrchní vrstva ploché střechy bude tvořena plechovou krytinou coverline - trapézový plech 

SIN tl. 0,6 mm ve spádu 3%, která bude přichycena ke kontrolatím pomoci mechanického 

kotvení. Střecha bude obsahovat pojistnou hydroizolační fólii DEKTEN.  

Vrchní vrstva šikmé střechy bude tvořena plechovou krytinou coverline - trapézový plech 

SIN tl. 0,6mm ve spádu 28 °, která bude přichycena k latím pomoci mechanického kotvení. 

Střecha bude obsahovat podstřešní fólii jutafol D tl. 0,22 mm. 

Obě střechy budou opatřeny potřebným oplechováním. 

8) Úpravy vnitřních povrchů 

Na vnitřní zdivo a strop bude provedena omítka Porotherm Universal tl. 15 mm. V 

kuchyních a sociálních zařízeních budou zřízeny keramické obklady. V kuchyních bude obklad 

zřízen v pruzích, výška pruhu bude 600 mm ve výšce 780 mm. V koupelnách a WC bude obklad 

zřízen do výšky 2000 mm od úrovně podlahy. Rohy a kouty budou řešeny pomoci plastových a 

ocelových lišt. 

9) Úpravy vnějších povrchů 

Na vnější obvodové zdivo bude provedena tepelně izolační omítka POROTHERM TO. 

Finální vrstva bude provedena barevnou omítkou Porotherm Universal, barva bude ţlutá, odstín 

ral 1018. 

10) Podlahy 

Podlahy v bytovém domě budou provedeny v tloušťkách 100 mm. Podlahy jsou navrţeny 

dle hygienických norem a provozních poţadavku investora. Jednotlivé nášlapné povrchy podlah a 

skladby podlah, jsou uvedeny v tabulkách místnosti ve výkresové dokumentaci. 
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11) Výplně otvorů 

Okna a balkonové dveře budou plastové v barvě hnědé s otevíráním dovnitř. Výplň oken a 

balkonových dveří je proveden izolačním dvojsklem.  Konstrukci okenního kování je zajištěna 

mikroventilace.  

Vstupní dveře budou dvoukřídlové s elektronickým zámkem. Zasklení těchto dveří bude 

provedeno z bezpečnostního skla, (součinitel prostupu tepla dveřmi Uw=1,1 W/m².K). 

Vstupní dveře do bytu budou dřevené s poţárním atestem, osazené do ocelové zárubně s 

nátěrem hnědé barvy, prahy budou dřevěné. Vstupní dveře budou osazeny speciálními 

bezpečnostními zámky. 

Vnitřní dveře do místností budou dřevěné, plné a částečné prosklené, osazené do ocelové 

zárubně s nátěrem hnědé barvy. 

Viz výkresová dokumentace výkresy půdorysu a výpis prvků. 

12) Hydroizolace 

1. Izolace proti zemní vlhkosti: hydroizolační asfaltový pás Bitagit 40 Mineral tl. 5 mm 

nataven bodově na podklad s penetračním nátěrem, izolace vytaţena nad upravený terén 

minimálně 300 mm. 

2. Izolace podlah: Koupelny a WC - hydroizolační stěrka s izolační rohoţí SOUDAL, kouty 

vyztuţeny a svisle stěny natřeny do výsky 250 mm. 

13) Tepelná izolace 

1. Tepelná izolace v suterénu: ROCKWOOL STEPROCKT HD tl. 60 mm 

2. Tepelná izolace podlah: ROCKWOOL STEPROCKT HD tl. 200 mm, 60 mm, 40 mm, 

30 mm 

3. Tepelná izolace střechy: ROCKWOOL ROCKMIN tl. 300 mm 

Viz. Výkresová dokumentace skladby podlah a střech. 
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14) Truhlářské, zámečnické a ostatní výrobky 

Okna: 

Pouţité plastové okna jsou vybavena izolačním dvojsklem, otevírané a sklápěcí firmy 

Fenbau. K zasklívání oken pouţíváme standardně tepelně izolační dvojskla, která mají 

pokovenou vnitřní stranu, meziprostor je vyplněn plynem argonem a skla jsou rozdělena 

plastovým distančním rámečkem. Při poţadavku na lepší tepelné vlastnosti, lze zasklít okna 

izolačními trojskly, které dosahují hodnot tepelné prostupnosti aţ Ug = 0,5 W/m2K. 

Okna v suterénu budou řešena ze stejného systému, jako okna v nadzemních podlaţích.  

Dveře: 

Vstupní dveře a dveře spojující vstup se schodištěm a ostatními komunikačními prostory 

jsou provedeny ze stejného materiálu. Zasklení těchto dveří bude provedeno z bezpečnostního 

skla, (součinitel prostupu tepla dveřmi Uw=1,1 W/m².K). Konstrukce dveří v jednotlivých bytech 

budou provedena na základě rozhodnutí investora. Všechny typy dveří v bytech jsou dřevěné. 

Vstupní dveře do bytů budou osazeny speciálními bezpečnostními zámky. 

Viz výkresová dokumentace výkresy půdorysu a výpis truhlářských a zámečnických prvků. 

15) Klempířské konstrukce 

Klempířské výrobky budou provedeny z hliníkového plechu tl. 1,5 mm s povrchovou 

úpravou. Jedná se o oplechování parapetu, střechy, oplechování atiky, střešní ţlaby a okapy. Viz 

výpis klempířských prvků 

16) Malby a nátěry 

Vnitřní stěny budou opatřeny otěruvzdornou malbou barvy bílé. Barevné odstíny místnosti, 

budou řešeny dle přání investora. 

17) Větrání místnosti 

Větrání je navrţeno přirozené – okny (v kaţdé místnosti jsou okna s nastavitelnou 

ventilační štěrbinou). 
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18) Venkovní úpravy 

Přístupový chodník bude vydláţděn zámkovou betonovou dlaţbou tloušťky 43 mm, 

uloţenou do kamenné frakce 8/16 mm tloušťky 100 mm. Podkladem pak bude zhutněná 

štěrkodrť. Chodník bude lemován zahradním obrubníkem. Vstupní ocelové schodiště bude 

opatřeno dřevěnými nášlapnými stupni, které budou opatřeny impregnačním nátěrem. 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů. 

Výplň oken a balkonových dveří bude proveden izolačním dvojsklem. Zasklení vstupních 

dveří bude provedeno z bezpečnostního skla, (součinitel prostupu tepla dveřmi Uw=1,1 W/m².K). 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu. 

Podkladem k zaloţení objektu je provedení inţenýrsko-geologického průzkumu a také 

průzkum a měření aktivity radonu. Průzkum byl proveden vrtnou sondou S1- výsledek byl 

vyhovující (dobré základové poměry). Dle průzkumu nebylo zjištěno ţádné riziko výskytu 

radonu.  

Na základě zjištěných údajů bude stavba zaloţena na základových pásech z monolitického 

ţelezobetonu třídy C 20/25 s ocelovou výztuţi třídy oceli 11 373 J. Podkladový beton bude 

navrţen z betonu třídy C 20/25 tl. 100 mm.  

Podklad pod podkladovým betonem bude štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. 

Všechny základy pod nosnými konstrukcemi bude nutno proměřit a provést dle projektové 

dokumentace. Hloubka základu bude v nezamrzné hloubce. 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků. 

Stavba a ani její provoz nebude mít ţádný negativní vliv na ţivotní prostředí. Se vzniklými 

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

předpisů. 
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Vzniklý stavební odpad bude nutno likvidovat povoleným způsobem (recyklací nebo 

uloţením na povolenou skládku). 

h) Dopravní řešení. 

Vjezd na pozemek je z ulice Malá (hlavní asfaltová komunikace šířky 10 m). Pro přístup 

k objektu bude vybudován chodník ze zámkové betonové dlaţby napojen na stávající pěší 

komunikaci. Na pozemku bude zřízené parkoviště pro stání aut. Zpevněné plochy kolem objektu 

budou provedeny dle výkresové dokumentace č. výkresu C1.1 situace – zastavovací plán. 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření. 

Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí zůstávají stávající a nemění se. 

Izolace proti zemní vlhkosti: hydroizolační asfaltový pás Bitagit 40 Mineral tl. 5 mm s 

překrytím minimálně 100 mm, nataven bodově na podklad s penetračním nátěrem, izolace 

vytaţena nad upravený terén minimálně 300 mm. 

Dle průzkumu nebylo zjištěno ţádné radonové riziko, a proto stavba nemusí speciálně 

chránit proti radonu. 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu. 

Při provádění stavby bude nutné dodrţovat předpisy, normy ČSN a dodrţení vyhlášky o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a také správné dodrţení technologické postupu dané 

výrobcem jednotlivých materiálů. 

 

1.1.2 Výkresová část 

Viz výkresová dokumentace - výkresy č. F1.2 – F1.20. 
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2) Rozpočet stavby 

Poloţkový rozpočet byl vytvořen na základě výkazu výměr projektové dokumentace. 

Rozpočet udává předpokládanou cenu jednotlivých stavebních dílů a celkovou cenu stavby. Pro 

zhotovení rozpočtu stavby byl pouţit program KROS Plus od firmy ÚRS Praha. 

 

Rozpočet obou variant stropů 

Varianta 1: Rozpočet keramického stropů POROTHERM – viz str. 57 – 62. 

Varianta 2: Rozpočet ţelezobetonového monolitického deskového stropů – viz str. 75 – 80.
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3) Harmonogram provádění obou variant stropů 

Harmonogram byl vytvořen na základě předpokládané doby výstavby stropů navrţeného 

bytového domu. Harmonogram je sestaven na základě osmihodinové pracovní směny. Práce 

v harmonogramu se nezapočítává o víkendech a svátcích. Pro zhotovení harmonogramu 

provádění stropů byl pouţit program Microsoft Office Project 2007. 

 

Harmonogram viz Příloha I – výkresová dokumentace: 

č. 21 Harmonogram provádění stropů – Porotherm 

č. 22 Harmonogram provádění stropů – Monolit 
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4) Technologický postup provádění obou variant stropů 

4.1 Keramický strop POROTHERM 

4.1.1 Popis systému POROTHERM 

Stropní konstrukce Porotherm se pouţívá do světlého rozpětí 8 m z keramobetonových 

nosníků POT a cihelných vloţek MIAKO PTN. Pouţití těchto stropů je řešitelné v běţném i 

vlhkém prostředí uzavřených objektů. V prostředí navrţeného objektu bude relativní vlhkost 

vzduchu 60 aţ 80%, strop bude opatřen z dolní strany (podhledem) omítkou tloušťky 1,5cm. 

Porotherm je vhodný pro obytné místnosti, reprezentační a společenské objekty. Podhledy z 

Potorhermu jsou zárukou dokonalé a čisté omítky, bez následného tzv. "mapování". 

Pouţívání stropů Porotherm – keramických nosníků POT a vloţek Miako – je povaţováno 

za rychlou a jednoduchou technologii, jeţ byla ověřena v průběhu několika desítek let na mnoha 

stavbách. Výhodou je i fakt, ţe tento systém je součástí kompletního systému Porotherm. 

Zanedbatelná není ani vysoká poţární odolnost tohoto stavebního prvku a příznivá pořizovací 

cena. 

Z hlediska statiky je základní systém tohoto stropu tvořen soustavou prostě uloţených 

nosníků pnutých jedním směrem. Po zalití betonem třídy C 25/30 tzv. “zmonolitnění”, pak 

keramický strop tvoří spolu s obvodovým věncem kompaktní celek. Díky tomu plní funkci 

celkového ztuţení objektu lépe neţ dřevěné či ocelokeramické stropy, které jsou obvykle na 

věnec pouze uloţeny. 

Navrţený strop Porotherm (prakticky ţelezobetonová deska, odlehčená keramickými 

vloţkami), plně obstojí ve srovnání s jinými typy stropů.  

 

4.1.2 Výhody keramického stropu POROTHERM: 

 světlé rozpětí stropu aţ do 8000 mm 

 vysoká únosnost 
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 ideální podklad pod omítku 

 tuhá monolitická deska 

 snadná (i ruční) manipulace a montáţ 

 moţnost výběru ze šesti tloušťek stropu podle zatíţení a rozpětí 

 pouţití nízké doplňkové vloţky pro moţnosti širšího statického vyuţití stropu 

 

 

 

Obr.1 Uložení stropní vložky MIAKO PTH 

mezi POT nosníky bez betonové zálivky 

Obr.2 Uložení stropní vložky MIAKO PTH 

mezi POT nosníky s betonovou zálivkou

 

 

 

Obr.3 Řez keramickým stropem POROTHERM 
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4.1.3 Nosníky POT 

Nosníky POT se skládají z keramických tvarovek, které jsou po osazení prostorové výztuţe 

typu BSt 500M ve výrobně vyplněny betonem C 25/30 (B30). Vyrábějí se v délkách od 1750 do 

6250 mm s výškou 175 mm a v délkách 6500 aţ 8250 mm s výškou nosníku 230 mm. U řešeného 

objektu budou pouţity nosníky o rozměrech 3050 mm, 5250 mm a 7000 mm. 

 cihelné tvarovky CNt-PTH, P15: 160 x 60 x 250 mm 

 rozměry (tučně - celková výška nosníků): 160 x 175 x 1750 aţ 6250 mm 

 160 x 230 x 6500 aţ 8250 mm 

 hmotnost: 21,7 aţ 25,6 kg/m 

 výztuţ: BSt 500 M 

 

 

 

Obr.4 Axonometrický pohled nosníku PTH 
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4.1.4 Stropní vložky MIAKO PTH  

Stropní vloţky MIAKO PTH se vyrábí v jednotné šířce 250 mm s výškou 80, 150 mm pro 

navrţený objekt. Délky stropních vloţek u navrţeného objektu budou 500 a 625 mm. 

 třída objemové hmotnosti vloţek: 800 kg/ m3  

 třída objemové hmotnosti u doplňkových vloţek: 1000 kg/ m3 

 minimální únosnost (kromě doplňkových vloţek): 2,3 kN 

 pevnost v tlaku: P12 MPa 

Stropní vložka MIAKO PTH 

 

 

Obr.5 Keramická stropní vložka MIAKO PTH 

 

Doplňková stropní vložka MIAKO PTH 

 

 

 

Obr.6 Doplňková keramická stropní vložka MIAKO PTH 
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Stropní vložka MIAKO PTH 

 

 

Obr.7 Keramická stropní vložka MIAKO PTH 

 

 

 

Doplňková stropní vložka MIAKO PTH  

 

 

Obr.8 Doplňková keramická stropní vložka MIAKO PTH 

    

Pozn.: Hodnoty u obrázků jsou uvedeny v mm. 
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4.1.5 Porotherm věncovka VT 8 

Porotherm věncovka VT 8 je keramický cihelný prvek, který je určen pro ztuţující věnec a 

zároveň vytváří tzv. bednění ztuţujícího věnce. Na vnitřní stranu věnců se připevní pomoci malty 

tepelná izolace EPS tl. 70 mm. Kombinace keramické věncovky s polystyrénem slouţí k omezení 

tepelných mostů v místě ve styku obvodového zdiva se stropní konstrukcí. Keramická věncovka s 

tepelným izolantem vytváří potřebný základ pro dobetonování stropu a také zajišťuje poţadované 

tepelné vlastnosti obvodového zdiva. 

 rozměr D/Š/V: VT 8/23,8 - 497 x 80 x 238 mm 

 pevnost v tlaku: P15/12 MPa 

 hmotnost: 9,5 kg/ks 

 objemová hmotnost: 800 – 1000 kg/m3 

 spotřeba: 2 ks/m 

 balení: 120-128 ks/pal 

Výhody věncovky: 

 ideální spojení na péro a dráţku 

 jednoduché a rychlé osazení 

 ideální podklad pro omítku v místě stropní konstrukce 

 věncovku lze snadno rozdělit v místě kteréhokoliv otvoru 
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Věncovky Porotherm VT 8 

 

 

 

 

Obr.9 Půdorys a pohled keramické věncovky VT 8 

 

Pozn. Počet stropních prvků je uveden v Tab.1. 
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4.1.6 Doprava a skladování prvků a materiálu 

Doprava materiálů na staveniště bude zajištěna nákladním vozem TATRA 815 S3 doplněna 

hydraulickou rukou HIAB  140 a nákladním vozem Avia D 90. Nosníky POT při dopravě, 

skladování a manipulaci musí být podkládány max. 500 mm od konce nosníků. Doporučený 

rozměr podkladu je 40 x 20 mm. Nosníky POT musí být celoplošně podepřeny. Výšku slohy 

skladovaných nosníků volí výrobce v souladu s platnými předpisy o bezpečnosti práce. Vloţky 

MIAKO PTH budou dodávány na paletách o rozměrech 1180 x 1000 mm, které budou 

zafóliované. Při skladování stropních vloţek MIAKO PTH musí být pouze dvě palety nad sebou. 

V opačném případě by mohlo dojít k poškození výrobku. Nosníky POT se na skládkách ukládají 

podle délek. Věncovky POROTHERM VT 8 budou dodávány na paletách o rozměrech 1180 x 

1000 mm, které budou zafóliované. Při venkovním skladování, musí být nosníky, vloţky a 

věncovky chráněny proti povětrnostním vlivům. Zafóliovaná tepelná izolace EPS 70, která bude 

skladována v uzavíratelných a větratelných prostorách. Výztuţ třídy 11 373 J pro ztuţující věnce 

a pro zesílení stropu bude dopravena vozem Avia doplněné hydraulickou rukou. Tato hydraulická 

ruka bude přemisťovat výztuţ na určenou zpevněnou nekrytou plochu. Stropní prvky a materiály 

budou uloţeny na staveništi podle výkresové dokumentace výkres č. C1.1 situace – zastavovací 

plán. 

 

 

Tab.1 Celkový počet keramických prvků na 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP 
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4.1.7 Postup montáže stropní konstrukce 

i) Osazení stropních nosníků 

Nejprve budou poloţeny na nosné zdivo těţké asfaltové pásy jako akustické opatření proti 

šíření hluku. Asfaltové pásy se budou pokládat pouze do míst pod budoucí ztuţující věnec a 

nebudou se pokládat v místě překladů. Toto opatření sniţuje účinnost ztuţujícího věnce, a proto 

je nutné provést vyztuţení hlavy stěny, nejsnáze prefabrikovanou výztuţi loţných spár 

MURFOR. Následně bude vytyčeno rozmístění stropních nosníků POT, podle projektové 

dokumentace a pak bude vyznačena jejich poloha na nosné zdivo. Stropní nosníky POT budou 

osazeny do maltové loţe z cementové malty tloušťky 10 mm. Skutečná délka uloţení musí být 

nejméně 125 mm. Schéma podepření stropů, viz výkresová dokumentace výkres č. F.1.10 – 

Půdorys - rozmístění podpůrných konstrukcí u keramického stropu POROTHERM 1.NP. 

 

 

Obr.10 Uložení nosníku na nosné zdivo min. uložení 125 mm 
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Nosníky POT musí být při ukládání podepřeny podpůrnými vodorovnými dřevěnými 

hranoly se sloupky, aby nedošlo k jejímu zřícení při ukládání stropních prvků. Nosníky POT 

musí být ukládány symetricky tak, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou 

stěnou byla maximálně 1,8 m. Podpůrné podpory musí být zavětrovány, podloţeny a 

podklínovány, osová vzdálenost sloupků ve směru podpor (hranolů) nesmí překročit 1,5 m. 

Navrţený objekt má 1.PP, 1.NP, 2.NP, a 3.NP, proto musí podpůrné sloupky stát svisle nad 

sebou aţ do nejniţšího podlaţí. Únosnost podpor (průřezy sloupků a hranolů) musí být stanovena 

ve statickém výpočtu. Zatíţení stropních konstrukce vykazuje vţdy určitou míru průhybu, proto 

při realizaci navrţeného objektu se musí nastavit vzepětí nosníků 1/300 rozpětí. 

V navrţeném objektu budou zřízeny příčky podle výkresové dokumentace výkres stropů. 

Ve stropní konstrukci bude nutné zřídit pod kaţdou příčkou tzv. zesílení stropní konstrukce 

pomoci stropních nosníku POT (Obr.11). 

 

 

 

Obr.11 Zesílení stropní konstrukce pomoci stropních nosníků POT 
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Při provádění konzolového vyloţení nosníků, coţ bude realizace balkonu v 1.NP a 2.NP, 

nesmí být zapomenuta přídavná výztuţ, která bude umístěna při horním povrchu stropní 

konstrukce. Výztuţ na danou konstrukci bude navrhnuta statickým posudkem, který provede 

statik. 

 

 

Obr.12 Konzolové vyložení stropní konstrukce 
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ii) Osazení stropních vložek MIAKO PTH 

Stropní vloţky MIAKO PTH se budou pokládat na předem osazené a podepřené nosníky na 

sucho, postupně od jedné podpory ke druhé. Nejprve budou osazeny vodící stropní vloţky 

MIAKO PTH a pak se budou osazovat další stropní vloţky MIAKO PTH. 

 

 

Obr.13 Schéma montáže stropu 
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iii) Ztužující pozední věnec 

Na nosné obvodové zdivo bude vyzděna jedna vrstva věncovek na vnější líc zdiva. Podle 

tloušťky navrţené stropní konstrukce bude zvolena výška věncovek a tloušťka jejich 

podmaltování. Věncovky  se k sobě budou spojovat ve vodorovném směru pomocí systému pero 

+ dráţka, které budou kladeny na sraz bez promaltování svislé styčné spáry. K vnitřní straně 

budou věncovky následně přiloţeny pásem izolantu EPS tloušťky 70 mm, který bude přilepen 

maltou. Izolant z pěnového polystyrenu EPS nesmí být v přímém kontaktu s asfaltovým pásem. 

Do zbylého prostoru mezi věncovkou a stropní konstrukci bude vyvázána vodorovná výztuţ třídy 

11 373 J ztuţujícího věnce. Věncovky spolu s izolantem budou tvořit tzv. bednění pro věnec. 

Dále bude provedeno postupné zalití obvodových věnců a následně celé stropní konstrukce 

pomoci betonové směsi C 25/30. Betonářská výztuţ třídy 11 373 J ztuţujících věnců, musí být 

krytá betonem o tloušťce alespoň 25 mm.  

 

Obr.14 Věncovky a tepelná izolace před zalitím betonové směsi 

 

Obr.15 Věncovky a tepelná izolace po zalití betonové směsi 
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iv) Dobetonávka keramického stropů 

V době, kdy budou keramické stropní vloţky MIAKO PTH osazeny po celé délce stropních 

nosníků POT, musí být stropní konstrukci zalitá betonem C 25/30. Dutiny krajních vloţek 

nebude nutno zakrývat před zatečením betonu. Po navlhčení celé stropní konstrukce budou 

mezery vyplněny betonem třídy C 25/30. Jedná se o mezery nad nosníky mezi stropními 

vloţkami nebo nad plochými vloţkami v místě na konci konzolového vyloţení balkonu. 

Konzistence betonové směsi musí být měkká a tím se vytvoří betonová ţebra. Spolu s 

betonovými ţebry se budou betonovat, také pozední věnce. Ty budou následně umístěný na 

nosném zdivu a betonovou vrstvou nad stropními vloţkami tloušťky 60 mm. Betonáţ se bude 

provádět v pruzích ve směru nosníků, kdy pracovní spára bude probíhat pouze v podélném směru 

v polovině vzdálenosti mezi nosníky (střed stropních vloţek). Technologická spára nesmí v 

ţádném případě procházet betonovým ţebrem nad nosníkem. Nad stropními vloţkami bude do 

betonové vrstvy vloţena ocelová svařovaná síť KARI s oky velikosti 100 mm a drátem o 

průměru 6 mm. Pro zvýšení únosnosti a zmenšení průhybu. Tato varianta pouţití bude v místě 

zděných příček.  

 

Obr.16 Uložení ocelové svařované sítě KARI nad stropní konstrukci POROTHERM 
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Při manipulaci s materiálem během montáţe bude nutno na osazené stropní vloţky MIAKO 

PTH pokládat roznášecí desky tak, aby bylo zajištěno rovnoměrné zatíţení stropu a nedošlo k 

deformaci ocelové výztuţe nosníků. Doplňkové stropní vloţky MIAKO PTH výšky 80 mm 

nesmí být zatěţovány, dovoleno bude jen zatíţení zálivkovým betonem při vlastní betonáţi. 

Celkové plošné montáţní zatíţení stropu materiálem a osobami nesmí překročit hranici 1,5 

kN/m2 (před uloţení betonu do konstrukce). Společně s prováděním stropní konstrukce bude 

provedena schodišťová deska dvojramenného schodiště, která bude vetknuta do cihelného zdiva 

v úrovni mezipodesty Na schodišťové desky bude pouţito systémové bednění. Při betonáţi nesmí 

dojít k hromadění betonové směsi na jednom místě. Po zhotovení stropu bude nutné udrţovat 

beton ve vlhkém stavu aţ do jeho zatvrdnutí, abychom předešli vzniku trhlin. Podpůrné podpory 

budou odstraněny, aţ beton stropní konstrukce nabude své normou předepsané pevnosti. Postup 

odebíraní podpůrných podpor, bude provedena od nejvyššího k nejniţšímu podlaţí. 

 

 

Obr.17 Hotový zabetonovaný strop POROTHERM 
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4.1.8. Rozpočet stropů: Varianta 1 -  Rozpočet stropů Porotherm 
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4.2 Monolitický železobetonový deskový strop 

4.2.1 Popis monolitického železobetonového deskového stropu 

Nosná část monolitického deskového stropu bude z ţelezobetonu. Ţelezobeton určuje jejich 

vlastnosti: únosnost, stabilitu, nehořlavost a také téměř neomezenou trvanlivost. 

Monolitický ţelezobetonový deskový strop bude zhotoven přímo na stavbě do předem 

připraveného bednění, ve kterém bude předem uloţena ocelová výztuţ třídy 11 373 J, tímto 

způsobem vznikne celistvý kus – tzv. monolit.  

Volba rozměru a tvaru bude ovlivněna projektantem, nikoliv pouţitelnosti standardně 

vyráběných prvků. 

Čím sloţitější stropní konstrukce, tím ekonomičtější vychází monolitické řešení. Jejich 

výhodou bude jednoduché bednění, vyztuţení a zároveň rovný podhled. 

Ţelezobetonové stropy na navrţený objekt, budou prováděny jako monolitické desky prostě 

uloţené a konzolové v místě balkonů. Podle způsobu vyztuţení se bude jednat o desky 

oboustranně vyztuţené (kříţem vyztuţené). 

Po stránce tvarové budou deskové stropy nejjednoduššími stropními konstrukcemi. 

Konstrukční řešení těchto stropů bude záviset především:    

 na uţitném zatíţení 

 na rozponu stropu 

 na poţadavku zvukové a tepelné izolace 
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4.2.2 Výhody železobetonového deskového stropu: 

 velká variabilnost pouţití 

 pro nepravidelné půdorysy 

 pro různá rozpětí 

 pro různá zatíţení 

 zpevňuje objekt v obou směrech  

 jsou staticky, nejúnosnější  

 úspora na následných omítkách 

 úspora ve ztuţujících věncích, která bude součásti ţelezobetonové základové desky 

 vetší ohnivzdornost 

 malý průhyb konstrukce 

4.2.3 Nevýhody železobetonového deskového stropu: 

 nutné bednění 

 mokrý technologický proces 

 velká staveništní pracnost 

 dlouhá doba tvrdnutí 

 závislost na klimatických vlastnostech 

 nutné pracovní nářadí 

 zvýšené náklady na bednění, na výztuţ, výrobu a dopravu betonové směsi 
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4.2.4 Bednění 

Bedněním bude dočasná stavební konstrukce, která bude umoţňovat vytvoření trvalé 

betonové konstrukce podle projektovaného tvaru. Při navrhování bednění se bude muset počítat s 

plnou hmotností všech jejich části: výztuţe, betonové směsi a také s vodorovnými tlaky, kterými 

bude čerstvá betonová směs na bednění působit. Sloţitější návrhy budou vyţadovat statické 

výpočty. Na řešený objekt bude pouţito bednění MULTIFLEX od firmy PERI. 

i) Stropní nosníkové bednění PERI 

Tento systém se nazývá MULTIFLEX. Mezi jeho výhody bude patřit univerzálnost a nízká 

pronajímací cena. K jeho nevýhodám bude patřit sloţitější montáţ a demontáţ. Jedinečný bude 

tím, ţe se budou pouţívat dřevěné příhradové nosníky, které budou podepírat stropní dřevěné 

betonářské desky. 

ii) Hlavní konstrukční prvky stropního nosníkového bednění 

Nosníkové bednění se budou skládat ze tří hlavních částí: 

 betonářské desky 

 dřevěné příhradové nosníky GT 24 

 stropní stojky PEP 

Betonářské desky budou tvořit vlastní formu bednění a budou v kontaktu s betonovou 

směsí. Pro navrţený objekt budou pouţity třívrstvé desky, potaţené oboustranně melaminovou 

pryskyřicí. Tloušťka betonářské desky bude 21 mm, hmotnost desky 10,50kg/m2. 

Dřevěné příhradové nosníky GT 24 budou podepírat betonářské desky a zároveň budou 

vytvářet nosnou konstrukci bednění. Dřevěné nosníky vytváří tzv. rošt. Rošt bude tvořen dvěma 

vrstvami nosníků. Horní nosník bude rozmístěn v pravidelných vzdálenostech 625 mm. Dolní 

nosník bude umístěn kolmo na něj, konce desky musí být vţdy podepřeny.  

Stropní stojky PEP budou podepírat spodní nosníky a následně přenáší veškeré zatíţení 

vzniklé při výrobě konstrukce. Ocelové stropní stojky budou vyrobeny z ocelových materiálů, 
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které budou umoţňovat různé výškové nastavení v rozsahu 1 m aţ 5 m, pro řešený objekt 3 m. 

Minimální únosnost stojky bude 20 kN. 

4.2.5 Postup montáže stropního nosníkového bednění PERI: 

 Kříţová hlava o průměru 40 mm bude nasazena do ocelové stojky a zajistí se čepem 

(Obr.18). 

 Stojky s hlavami budou postaveny do stavěcí pomůcky tzv. trojnoţka. Podklad musí být 

rovný a únosný. Stojky bude nutno přizpůsobit tak, aby byla moţná manipulace s G-háky 

(Obr.19). 

 U výšky bednění > 3 m bude pouţito diagonální ztuţení. Ztuţení bude připevněno na 

ocelové stojky (Obr.20). 

 Dále bude vyměřena poloha stojek s kříţovými hlavami. Na ně se pomoci pracovní 

vidlice bude osazen spodní nosník. Do kříţové hlavy budou osazeny jeden nebo dva 

nosníky, které budou zajištěny proti překlopení (Obr.21). 

 Budou osazeny horní nosníky pomoci pracovní vidlice. Horní nosníky se budou ukládat 

tak, aby konce betonářských desek, leţely vţdy na nosníku. U příhradových nosníků GT 

24 musí být přesah na obou stranách minimálně 163 mm (Obr.22). 

 Budou zajištěny horní nosníky proti překlopení. Budou poloţeny přichystané betonářské 

desky na nosníky a bude zajištěna jejich poloha pomoci hřebíků. Následně bude bednění 

znivelováno a nastříkáno separačním prostředkem PERI BIO Clean, pozor na 

podklouznutí. Okraje bude nutno zajistit proti pádu (Obr.23). 

 Budou pouţity mezilehlé nosníky opatřené přímými hlavami, které budou zavěšeny v 

rozestupu c na nosník. Pomoci vytočením bude určena poloha a bude zajištěna. Prázdné 

palety zůstanou na svém místě pro budoucí odbedňování (Obr.24). 

 

 



 
 
 

- 66 - 

 

Obr.18 Osazení křížové hlavy do ocelové 

stojky 

Obr.19 Osazení ocelové stojky do tzv. 

trojnožky

 

 

Obr.20 Diagonální ztužení ocelových stojek Obr.21 Osazení spodních nosníků 
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Obr.22 Osazení horních nosníků Obr.23 Položení betonářských desek 

 

 

Obr.24 Zajištění polohy mezilehlých ocelových stojek 
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4.2.6 Příprava výztuže a její uložení do bednění PERI  

Pro výztuţ monolitických deskových stropů bude pouţita vázaná výztuţ z oceli třídy 11 

373 J a také i svařované sítě dle projektové dokumentace. Důleţitou součástí budou třmínky, 

které budou slouţit k zajištění správné polohy nosné výztuţe v konstrukci ve věnci. Betonářská 

výztuţ třídy 11 373 J, musí odpovídat normě pro ocel, pro výztuţ do betonu ČSN EN 10080. 

Musí být dodána s atestem, coţ bude dokladem o jakosti dodávky, která bude splňovat 

poţadavky na kvalitu.  

Svépomocná příprava výztuţe bude poměrně pracná a časově náročná. Z tohoto důvodu 

bude objednána výztuţ, nastříhaná a naohybaná přímo z výrobny, která bude potom přivezena na 

staveniště. Ve výrobnách nejprve budou ocelové pruty děleny a stříhány na poţadovanou délku, a 

pak se podle potřeby budou tvarovat. Tvary prutů musí odpovídat přesně výkresům, které budou 

navrţeny na daný objekt. 

Pruty musí být před uloţením do bednění očištěny ocelovým kartáčem od šupinkové rzi a 

popřípadě jiných nečistot, aby bylo umoţněno dobré spojení mezi ocelí a betonovou směsí. 

Tenké dráty pro spojení (vázání) oceli, budou dopravovány v kotoučích, proto bude nutné před 

pouţitím je narovnat. 

Ukládání výztuţe do bednění patří k náročnějším procesům. Na správném provedení bude 

záviset bezpečnost a kvalita stropní konstrukce. Výztuţ do bednění budou ukládat vyškolení 

pracovníci. Práce bude průběţně kontrolovaná stavbyvedoucím, aby nedošlo k záměně ocelových 

prutů. Při ukládání výztuţe musí být dodrţena poţadovaná tloušťka krycí vrstvy výztuţe 

betonem. Krycí vrstva prutů bude 15 mm, a u třmínku 10 mm. Krycí vrstva bude velmi důleţitá. 

Při nedodrţení této vrstvy, by mohlo dojít ke korozi výztuţe a následně oslabení únosností 

konstrukce. Krycí vrstva v bednění bude zajištěna pomoci plastových distančních krouţků, které 

budou navlečeny na pruty výztuţe. U konzol balkonu pro stabilizaci horních prutů výztuţe bude 

krycí vrstva zajištěna zavěšením. Na dřevěné latě, které budou připevněny k bočnicím bednění, 

bude výztuţ přivázaná drátem. Pro zajištění správné polohy nosné výztuţe bude výztuţ vhodně 

spojena s rozdělovací výztuţí. V místě kříţení budou jednotlivé pruty svázány pomoci vázacího 

drátu. Musí být zajištěna stabilita polohy výztuţe při jeho betonování a zároveň se musí zabránit 

stlačení ocelové výztuţe nebo jednotlivých prutů. 
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4.2.7 Betonáž 

Před zahájením betonářského procesu se bude muset celé bednění zkontrolovat. To 

znamená kontrola stability, těsnosti bednění a kontrola podpůrné konstrukce, která podporuje 

bednění. Dále bude kontrolována poloha, správné uloţení výztuţe a pevné uloţení vloţek pro 

budoucí prostupy, které budou uloţeny podle daných výkresů. Těsně před betonáţí musí být 

bednění navlhčeno, aby zabránilo odebírání vody z betonové směsi. Pomoci čerpacího potrubí se 

betonová směs bude ukládat do bednění. Betonová směs se bude ukládat do konstrukce v jedné 

vrstvě a zároveň se bude hutnit. Výška sypání betonové směsi nesmí přesáhnout 1500 mm, 

nedodrţení této výšky by mohlo dojít k oddělení pojící cementové malty od zrn kameniva. Při 

betonování se musí zajistit dokonalé obalení výztuţe betonovou směsí. 

4.2.8 Zhutnění čerstvého betonu 

Čerstvý beton bude v nakypřeném stavu, proto se bude muset zhutňovat. Zhutněním bude 

ovlivněna vlastnost betonu, jako je jeho pevnost v tlaku a jeho trvanlivost. Pro zhutnění všech 

stropů navrţeného objektu bude pouţita tzv. technologie povrchového vibrování. K zhutnění 

povrchové vibrace budou pouţity vibrační desky. Povrchová vibrace bude působit do hloubky 

200 mm a do stran se šíří nepatrně. Betonová směs musí být řádně hutněná v kaţdém místě 

konstrukce. Čerstvý beton bude zhutněn, jakmile vystoupí na povrch cementová malta. 

4.2.9 Ošetření betonu 

Beton se bude muset udrţovat v dostatečné teplotě a vlhku, tak dlouho aţ beton dosáhne 

alespoň 70% normové pevnosti. Nesmí dojít k vysušování povrchu zpracovaného betonu. 

Vlhkost betonu musí být udrţována nejméně po dobu 7 dnů, a to kropením vodou nebo 

ochranným krytem. Kropení vodou se začne, aţ kdyţ beton ztvrdne (po 24h od zhutnění), kdyby 

byl beton kropen dříve, mohlo by dojít k vyplavování jemných částic a cementu. Voda pro 

ošetření betonu musí vyhovovat normě ČSN EN 1008 (732028). Beton nebude vlhčen, jestliţe 

teplota bude niţší neţ 10°C.  Celková doba vlhčení a intenzita se určuje podle počasí.  
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Pro tvrdnutí betonu musí být splněny tyto podmínky: 

 průměrná denní teplota musí být vyšší neţ 5 °C 

 zhutněný beton nesmí být vystaven ţádným otřesům a ani nárazům 

 beton bude chráněn před účinkem proudiví vody 

 povrch betonu musí být chráněn před klimatickými vlivy (např. sluneční záření, 

déšť, mráz, vítr) pomoci přikrývání foliemi 

Potřebná doba ošetření zrajícího betonu bude stanovena podle ČSN EN 206-1. 

4.2.10 Postup demontáže stropního nosníkového bednění PERI: 

 Budou odstraněny ocelové stojky s přímými hlavami a uloţeny na palety. Hlavy zůstanou 

ve stojkách pro přemístění mezi záběry (Obr.25). 

 Zbylé stojky s kříţovou hlavou budou spouštěny o 40 mm. U větších rozponu se bude 

začínat spouštět a odstraňovat uprostřed stropní desky (Obr.26). 

 Pomoci pracovní vidlice budou horní nosníky sklopeny, odstraněny a vloţeny zpět na 

palety. Budou pouze zůstávat na místě horní nosníky ve styku betonářské desky (Obr.27). 

 Budou odebrány všechny betonářské desky a zbylé horní nosníky a uloţit je na palety 

(Obr.28). 

 Budou odstraněny zbylé spodní nosníky a uloţeny na palety. Pozor na stojky, všechny 

musí být rovnoměrně spouštěny, nesmí dojít k přetíţení jedné z nich (Obr.29). 

 Z trojnoţky budou odebrány stojky s kříţovou hlavou a následně uloţeny na palety. 

Hlavy zůstanou ve stojkách pro přemístění mezi záběry (Obr.30). 

 Betonářské desky budou před prvním a následně dalším pouţitím opatřeny separačním 

prostředkem PERI BIO Clean, z důvodu lepšího obednění, odbednění a ochrany (Obr.31). 
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Obr.25 Demontáž mezilehlých ocelových 

stojek 

Obr.26 Spuštění ocelových stojek o 40mm  

 

 

Obr.27 Sklopení horních nosníků pomoci 

vidlice 

Obr.28 Demontáž betonářských desek  
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Obr.29 Demontáž zbylých spodních nosníků Obr.30 Demontáž ocelových stojek z 

trojnožek a následné uložení na palety 

 

 

Obr.31 Ošetření betonářských desek pomoci separačního prostředku PERI BIO Clean 
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4.2.11 Ekonomika systémového bednění PERI:  

 

Graf.1 Rozdělení nákladu na 1 m3 betonové konstrukce vyjádřeno v procentech 

 

. 
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4.2.12. Rozpočet stropů: Varianta 2 -  Rozpočet Monolitického ŽB stropů  
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4.3 Závěrečné porovnání obou variant stropů: 

Pro vytvoření stropů navrţeného objektu byly vybrány dvě varianty: 

Varianta 1 – provádění stropů ze systému Porotherm 

Varianta 2 – provádění monolitických ţelezobetonových deskových stropů 

Zhodnocení varianty 1  

Výhody: 

 světlé rozpětí stropu aţ do 8000 mm 

 vysoká únosnost 

 ideální podklad pod omítku 

 tuhá monolitická deska 

 snadná (i ruční) manipulace a montáţ 

 moţnost výběru ze šesti tloušťek stropu podle zatíţení a rozpětí 

 pouţití nízké doplňkové vloţky pro moţnosti širšího statického vyuţití stropu 

Nevýhody: 

 vysoká cena 

Zhodnocení varianty 2 

Výhody: 

 velká variabilnost pouţití 

 pro nepravidelné půdorysy 

 pro různá rozpětí 

 pro různá zatíţení 

 zpevňuje objekt v obou směrech  
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 jsou staticky, nejúnosnější  

 úspora na následných omítkách 

 úspora ve ztuţujících věncích, která bude součásti ţelezobetonové základové desky 

 vetší ohnivzdornost 

 malý průhyb konstrukce 

Nevýhody: 

 nutné bednění 

 mokrý technologický proces 

 velká staveništní pracnost 

 dlouhá doba tvrdnutí 

 závislost na klimatických vlastnostech 

 nutné pracovní nářadí 

 zvýšené náklady na bednění, na výztuţ, výrobu a dopravu betonové směsi 

Zhodnocení: 

 strop Porotherm strop Monolit 

1. PP 835 406,22 683 628,24 

1. NP 1 030 002,53 829 199,75 

2. NP 1 030 002,53 829 199,75 

3. NP 927 247,91 727 520,27 

Celkem 3 822 659,19 3 069 547,81 

 

Stropy ze systému Porotherm mají vyšší cenu, avšak lepší vlastnosti a technologii 

provádění, neţ ţelezobetonový monolitický deskový strop. 
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Seznam použitých webových stránek: 
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6) Seznam použitých norem 

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

ČSN EN 1992-1-1 (Eurokod 2): Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla          

a pravidla pro pozemní stavby 

ČSN 73 1102: Navrhování vodorovných konstrukcí z cihelných tvarovek 

ČSN EN  10080: Ocel pro výztuţ do betonu - Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně 

ČSN 72 2640: Pálené cihlářské prvky pro stropní konstrukce. Základní technické poţadavky 

ČSN EN 13670: Provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN  1008  (732028): Záměsová voda do betonu – specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a 

posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody 

do betonu. 

ČSN EN 12649: Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje – Bezpečnost. 

 

http://www.wienerberger.cz/
http://www.peri.cz/
http://www.fast.vsb.cz/225/cs/okruhy/studijni-materialy/
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7) Seznam příloh 

Příloha I – Výkresová dokumentace 

 C1.1 Situace – zastavovací plán 

 F1.2 Půdorys 1.PP 

 F1.3 Půdorys 1.NP 

 F1.4 Půdorys 2.NP 

 F1.5 Půdorys 3.NP 

 F1.6 Strop nad 3.NP – Porotherm 

 F1.7 Strop nad 1.PP – Porotherm 

 F1.8 Strop nad 1.NP – Porotherm 

 F1.9 Strop nad 2.NP –Porotherm 

 F1.10 Půdorys – rozmístění podpůrných konstrukcí u stropu Porotherm 

 F1.11 Strop nad 1.PP – Monolit 

 F1.12 Strop nad 1.NP – Monolit 

 F1.13 Strop nad 2.NP – Monolit 

 F1.14 Strop nad 3.NP – Monolit 

 F1.15 Podelnáý řez 

 F1.16 Příčný řez 

 F1.17 Pohled jihovýchodní 

 F1.18 Pohled severozápadní 

 F1.19 Pohled jihozápadní 

 F1.20 Pohled severovýchodní 

 21 Harmonogram provádění stropů – Porotherm 
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 22 Harmonogram provádění stropů – Monolit 

Příloha II – Specifikace výrobků 

 Specifikace truhlářských výrobků 

 Specifikace klempířských výrobků 

 Specifikace zamečnických výrobků 

Příloha III  

 Certifikát 

 Prohlášení o shodě 

 Stavební technické osvědčení 

 Čestné prohlášení 

 Systém řízení kvality 
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