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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Szczotková, K. Návrh technologického postupu konstrukce Porotherm stropu. Ostrava: 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství, 

2011, 45 s., Vedoucí práce: Ing. Radek Fabian 

 

 Bakalářská práce se zabývá technologickým předpisem provádění konstrukce 

stropu POROTHERM zděného bytového domu o třech nadzemních a jedním 

podzemním podlažím. Tento strop se skládá z POT nosníků, keramických vložek 

MIAKO a betonové vrstvy. V první části práce je řešen návrh technologického postupu 

provedení stropu POROTHERM, v druhé je řešena výkresová dokumentace potřebná 

pro provedení stropní konstrukce. Nedílnou součástí je také určení nákladů na 

provedení prací a časový harmonogram prací. 

 

 Cílem této práce je návrh únosné a také tepelně a akusticky vyhovující stropní 

konstrukce připravené pro provedení podlah. 

 

 

ANOTATION OF BACHELOR PROJECT 

Szczotková, K.Proposal technological process of construction of the Porohterm ceiling,  

Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 

Department of Civil Engineering, 2011, 45 p., Supervisor: Ing. Radek Fabian 

 

The bachelor thesis deals with the technological regulation about implementing 

the structure of the ceiling POROTHERM for bricked apartment building with three 

floors above ground and one underground floor. This ceiling consists from POT beams, 

ceramic insets MIAKO and concrete layer. Thefirst part dealts with the technological 

regulation about implementing POROTHERM ceiling, the second part dealts with 

drawing documentation in order to implement the ceiling structure. An integral part is 

also evaluation of implementing and time schedule for implementation ceilings. 

 

The purpose of this work is a design of resistant and also thermal and acoustic 

suitable ceiling constructions ready to perform floors. 
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1. OBECNÉ INFORMACE 

 

 Technologický předpis řeší provedení konstrukce stropu Porotherm bytového 

domu tvaru T se třemi nadzemními a jedením podzemním podlažím. V každém 

nadzemním podlaží jsou tři bytové jednotky. V suterénu se nachází společné prostory a 

kóje pro každou bytovou jednotku. 

 

Nosné zdivo je provedeno z tvárnic Porotherm 44 Si P+D a Porotherm  30 P+D, 

příčky z tvárnic Porotherm 8 P+D. Veškeré zdivo je provedeno na maltu 

vápenocementovou P8.  

 

Bytový dům je založen na propustné zemině na železobetonových základových 

pásech s pevností betonu C16/20. Zastřešení celého objektu je řešeno pomocí 

příhradových vazníků. Střešní plášť je proveden z vláknocementových vlnitých desek 

EDILIT.  



 

 

 

2. MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

 

2.1. POT nosníky 

 

 POT nosník se skládá z cihelných tvarovek CNt – PTH o rozměrech 

160 x 160 x 250mm, betonu třídy C 25/30, výztuže BSt 500M. Rozměry POT nosníků 

jsou 160 x 175 x 1750-6250mm, nebo u delších nosníků 160 x 230 x 6500-8250 mm. 

Vzor tohoto nosníku je uveden na obrázku č. 1. Hmotnost nosníků je 21,7 až 25,6 kg/m. 

POT nosníky se dají zkracovat na libovolnou délku pomocí rozbrušovacího stroje. [1] 

 

Obr. č. 1 Axonometrický pohled POT nosníku [1] 

 

V konstrukci stropu jsou použity POT nosníky o délkách: 

    

- 1325 mm  2 ks - 4250 mm 46 ks 

- 2500 mm 16 ks - 4950 mm 28 ks 

- 3000 mm  6 ks - 5600 mm 16 ks 

- 3325 mm  2 ks - 6950 mm  28 ks 

- 3600 mm  18 ks   

   

 Při manipulaci, dopravě a skladování je třeba zavěšovat, respektive podkládat 

POT nosníky maximálně 500 mm od konců nosníků dřevěnými podkládkami o 

rozměrech nejméně 40x20 mm. Proklady musí být ukládány vždy svisle nad sebou. Při 

pokládání nosníků na dopravní prostředek musí nosníky ležet ve vodorovné poloze. 

Nosníky budou na stavbu dopravovány nákladním vozem TATRA 815 doplněným 



 

 

hydraulickou rukou. Tyto nosníky se skladují do maximální výšky 1 m z důvodu 

nepravidelného tvaru a na skládky se ukládají vždy jedna řada v podélném směru a 

následující řada ve směru příčném. Při skladování nesmí dojít k deformaci prostorové 

výztuže. Na skládkách se ukládají podle typu a délek. [1] 

 

 Za nepříznivého počasí musí být nosníky chráněny proti povětrnostním vlivům 

překrytím fólií nebo uskladněním v krytém skladu. [1] 

 

   

2.2. Stropní vloţky MIAKO 

 

 Jsou to keramické vložky, které se vkládají na sucho mezi POT nosníky. Tyto 

vložky se mohou libovolně zkracovat pouze podélně s dutinami. Zkracují se pomocí 

kotoučové stolní nebo speciální ruční (elektrické řetězové nebo přímočaré) pily. 

Ve stropní konstrukci jsou použity vložky tří typů, které jsou uvedeny na obr. č. 2. [1] 

-  MIAKO 23/50 PTH   2211 ks   

- MIAKO 23/62,5 PTH   69 ks 

- MIAKO 8/62,5 PTH   8 ks 

 

 

Obr. č. 2 Stropní vložky MIAKO[1] 



 

 

 Stropní vložky MIAKO jsou na stavbu dodávány zafóliované na vratných 

paletách rozměrů 1 180 x 1000 mm. Dováženy budou nákladním automobilem Tatra 

815 s hydraulickou rukou, který pojme 10 palet. [1] 

 

Tabulka č. 1 počet vložek MIAKO na paletě a její hmotnost 

 

 Skladovat se budou maximálně ve dvou řadách nad sebou. Pokud není tento 

požadavek splněn, může dojít k poškození vložek ve spodní části. [1] 

  

 Za nepříznivého počasí musí být vložky chráněny proti povětrnostním vlivům 

překrytím fólií nebo uskladněním v krytém skladu. [1] 

 

 

2.3. Věncovka 

 

 Věncovka je cihelný prvek určený v kombinaci s tepelným izolantem 

k podstatnému omezení tepelných mostů v místě styku stropní konstrukce a svislé 

obvodové konstrukce a k vytvoření jednotného povrchu pod omítku. V navrhované 

konstrukci bude použita věncovka VT 8/27,5, která je uvedena na obrázku č. 3. 

Věncovky se mohou libovolně zkracovat pomocí zednického kladívka, kotoučové stolní 

nebo speciální ruční (elektrické řetězové nebo přímočaré) pily. [1] 

 

Obr. č. 3 Věncovka[1] 

 Počet vložek na paletě [ks] hmotnost palety [kg] 

MIAKO 23/50 PTH 60 860 

MIAKO 23/62,5 PTH 40 780 

MIAKO 8/62,5 PTH 96 915 



 

 

 Věncovky jsou na stavbu dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 

1180 x 1000 mm nákladním automobilem Tatra 815 s hydraulickou rukou společně 

s vložkami MIAKO. Jejich počet na jedné paletě je u typu VT 8/27,5  96 ks. Maximální 

hmotnost palety je 1080kg. [1] 

 

 Skladovat se budou na paletách maximálně ve dvou řadách nad sebou. Pokud 

není tento požadavek splněn, může dojít k poškození věncovek ve spodní části. 

 

 Za nepříznivého počasí musí být chráněny proti povětrnostním vlivům překrytím 

fólií nebo uskladněním v krytém skladu. [1] 

 

 

2.4. Tepelná izolace 

 

 Bude použita tepelná izolace z pěnového polystyrenu (EPS) tloušťky 70 mm. 

Desky z pěnového polystyrenu musí splňovat požadavky dle ČSN EN 13 163 Tepelně 

izolační výrobky pro stavebnictví – průmyslově vyráběné výrobky z pěnového 

polystyrenu (EPS) – specifikace [9].  

 

 Na stavbu se tepelná izolace bude dodávat zafóliovaná v balících a zároveň 

s věncovkami. Při dopravě i skladováni musíme tepelnou izolaci chránit před 

navlhnutím a slunečním zářením. Proto dopravujeme tepelnou izolaci v krytých 

nákladních automobilech a balíky se skladují v krytých skladech.  

 

 

2.5. Asfaltový pás 

 

 V konstrukci stropu bude použit těžký asfaltový pás typu R500 H.  

 

 Na stavbu bude dodáván v rolích o šířce 0,9 m, které se přepravují a skladují 

výhradně ve svislé poloze. Při přepravě a skladování se musí chránit před sluncem. 

Proto přepravujeme tento asfaltový pás v krytých nákladních automobilech a 

skladujeme v krytých skladech. [8] 



 

 

  Tento výrobek se doporučuje skladovat do max. 30°C a do 12 ti měsíců od data 

výroby. [8] 

 

 

2.6. Výztuţ 

 

 Do betonové vrstvy tloušťky 40 mm nad MIAKO vložkami se vkládá kari sít 

s velikostí ok 150 x 150 mm a průměru 6 mm. Dále bude použita výztuž do ztužujícího 

věnce, jejíž průměr a typ bude stanovena statickým výpočtem. [1] 

 

 Na stavbu se prutová výztuž dodává ve svazcích v maximálních délkách 8 m. 

Pro uskladnění výztuže musí být zajištěn zastřešený sklad s odvodněnou a pevnou 

podlahou. Skladovat se budou ve svazcích a rozděleny podle typu a délek. Kari sítě se 

budou dodávat jako rohože 2 x 3 m po 50 kusech a skladovány budou na sobě. Při 

skladování výztuže nesmí dojít k její deformaci. [6] 

 

 

2.7. Betonová směs 

 

 Bude použita betonová směs s pevností C 16/20 v tloušťce 40mm, která 

doplňuje konstrukci stropu na potřebnou výšku 270 mm. Vyráběna bude dle 

technologického postupu a zkoušek v centrální výrobně betonu. Pro výrobu stropní 

konstrukce bude zapotřebí asi 22 m
3
 betonové směsi. [1] 

 

 Betonová směs bude dovážena na stavbu audomíchávačem s čerpadlem typu 

FBP 24 s dosahem až 24 m. Dosah ramene v jednotlivých polohách je znázorněn 

v příloze č 1. [3] 

 

 

 

 

 



 

 

2.8. Válcované U profily 

 

 Válcované profily U tvoří společně s trapézovým plechem nosnou konstrukci 

schodiště.  

 

 Na stavbu budou dopravovány pomocí nákladního automobilu Tatra 815 

s hydraulickou rukou. Na staveništi budou skladovány v krytém skladu s pevnou, 

odvodněnou podlahou a třízený podle délek. Při skladování se musí prokládat 

dřevěnými hranolky stejně jako u stropních POT nosníků, aby nedošlo k poškození 

jednotlivých kusů.  

 

 

2.9. Cementová malta 

 

 Z cementové malty bude vytvořeno maltové lože v místě uložení POT nosníků 

v tloušťce 10 mm, šířce POT nosníku a délce jeho uložení. Cementová malta bude na 

staveništi míchána z již předem připravené suché matové směsi. [1] 

 

 Na stavbu budou suché maltové směsi dováženy v pytlích. Skladovat se musí 

v krytých skladech s pevnou a odvodněnou podlahou a musí se zabezpečit proti 

navlhnutí. Maximální výška skladování pytlovaného materiálu je při ručním odběru 

1,5 m při mechanickém odběru 3 m. 

 

 

2.10. Vápenocementová malta 

 

 Vápenocementová malta bude na stavbě používána pro obezdění prostoru stropu 

věncovkou. Vápenocementová malta bude na staveništi míchána z již předem 

připravené suché matové směsi. [1] 

 

 Tyto suché maltové směsi se budou dovážet a skladovat stejným způsobem jako 

směsi pro cementovou maltu.  

 



 

 

2.11. Bednění 

 

 Na stavbě bude použito systémové bednění DOKA, které se bude skládat 

z bednících nosníků, stropních podpěr a panelů pro provedení bednění dobetonávek, viz 

obr. č. 4. [2] 

 

 Systémové bednění DOKA se bude na staveništi skladovat na ukládacích 

paletách, které usnadňují manipulaci a zkracují čas na jejich přepravu po staveništi. Za 

nepříznivého počasí musí být všechny prvky bednění chráněny proti povětrnostním 

vlivům překrytím fólií nebo uskladněním v krytém skladu. [2] 

 

 

 

Obr. č. 4 Části bednění DOKA[2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. PRACOVNÍ PODMÍNKY, PŘIPRAVENOST 

 

 Na staveništi bude umístěn rozvaděč, který bude napojen na stávající vedení 

elektrického proudu se souhlasem správce sítí. Zdroj vody bude napojen na stávající 

vodovodní síť a doveden k místu prováděné stavby. Kanalizace bude napojena na 

veřejné kanalizace. Na staveništi bude použito stávající oplocení, které bylo použito pro 

předešlé stavební práce.  

 

 Pro potřeby pracovníků budou na staveništi umístěny stavební buňky a jeden 

uzamykatelný sklad s pevnou podlahou a přístřeškem.  

 

 Materiál se bude na staveništi skladovat na skládkách opatřených přístřeškem. 

Mezi skládkami musí být prostor pro manipulaci s materiálem minimálně 0,75 m. 

Veškerý materiál skladovaný na staveništi musí být v dosahu jeřábu, který zajišťuje 

vnitrostaveništní dopravu. Na staveništi musí být rovněž prostor pro pohyb nákladních 

automobilů dopravujících stavební materiál. Přístupová cesta bude provedena 

z železobetonových panelů. [6] 

  

 Minimální venkovní teplota pro provádění prací je -10°C. Pro provádění všech 

mokrých procesů je minimální teplota +5°C a maximální +30°C. Předpokládá se, že 

práce budou prováděny v teplotně příznivém ročním období a nebude tak třeba žádných 

opatření proti mrazu.[1] 

 

 Těžký asfaltový pás se musí před pokládkou chránit pře sálajícím teplem 

(v blízkosti výrobku nesmí být žádné tepelné zdroje). Pásy lze pokládat jen za 

příznivých povětrnostních podmínek (ne za deště, mlhy, rosy, sněhu, námrazy nebo při 

silném větru). Teplota vhodná pro pokládku je +5°C až 30°C. Podklad musí být suchý, 

zbaven nečistot a prachu. [8] 

 

 Při rychlosti větru 10,7m/s a snížené viditelnosti pod 30m, hustém sněžení či 

bouřce musí být práce zastaveny. [5] 

 



 

 

 Před prováděním vlastních prací musí být zajištěna dodávka bednění a podpůrné 

konstrukce stropu. Musí být dokončeny svislé nosné stěny s požadovanou pevností. 

Povrch těchto stěn musí být rovný, čistý, bez zbytků malty.  

 

 Před zahájením výstavby stropní konstrukce musí být zhotoveno lešení a ve 

vyšších podlažích musí být osazeno zábradlí o minimální výšce 900 mm.[5] 

 

 Všichni pracovníci provádějící montáž stropní konstrukce musí být řádně 

a odborně proškoleni a musí být seznámeni s bezpečností a ochranou zdraví při práci. 

[5] 

 

 

4. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

 

 Podmínkou pro převzetí pracoviště jsou plně dokončeny svislé nosné 

konstrukce, které jsou potřebné pro započetí provádění stropní konstrukce. U těchto 

prací musí být provedena kontrola dokončenosti a požadované kvality provedení, 

zvláště pevnost, rovinnost a pravoúhlost. 

 

 Kontroly provádí stavbyvedoucí společně se stavebním dozorem. Pokud bude 

vše v souladu s požadavky na provádění stropní konstrukce, může proběhnou předání 

pracoviště. 

 

 O předání a převzetí pracoviště musí být proveden zápis do stavebního deníku.  



 

 

 

5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

 

 Na provádění stropní konstrukce bude dohlížet stavbyvedoucí nebo jím 

pověřený mistr. 

   

Pracovní četa se skládá z: 

- 1 vedoucí čety, 

- 2 dělníci, 

- 2 pomocní dělníci, 

- 2 svářeči, 

- 1 jeřábník, 

 

Vedoucí čety 

 Vedoucí čety řídí montážní práce, dohlíží na technologickou kázeň, rovinnost 

a kvalitu práce. Řídí dopravu prvků stropu a dohlíží na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci. 

 

Dělník 

 Dbá na kvalitu provedení práce. Má za úkol ukládání prvků na určené místo 

a dává pokyny pomocným dělníkům. 

 

Pomocný dělník 

  Zajišťuje přísun prvků na staveniště a provádí pomocné práce jako čištění 

bednění. Přivazuje prvky k jeřábu. Všichni pomocní dělníci jsou proškoleni a mají 

vazačský průkaz. 

 

Jeřábník 

 Zajišťuje manipulaci s prvky. Musí mít platný jeřábnický průkaz. 

 

Svářeč 

 Svařuje a vyvazuje výztuž stropní konstrukce. Musí mít platný svářečský 

průkaz.  



 

 

 

6. STROJE A POMŮCKY 

 

Seznam pracovních pomůcek:  

- Lopaty 

- Kbelíky 

- Zednická naběračka 

- Kolečka  

- Spádová míchačka 

- Autojeřáb (viz. Příloha č. 2) 

- Trubicová vodováha 

- Metr 

- Vázací lana 

- Vázací drát 

- Pákové kleště 

- Kleště 

- Kladívko 

- Lať na stahování délky 2 m  

- Autodomíchávač s čerpadlem FBP 24 (viz. Příloha č. 1) 

- Pila na prořezávání spár 

- Prodlužovací kabely 

- Rozbrušovací stroj na zkracování POT nosníků 

- Pila na dělení věncovek a stropních vložek MIAKO 

 

Osobní ochranné pomůcky kaţdého pracovníka jsou: 

- Rukavice 

- Přilba 

- Brýle 

- Bezpečností obuv s ocelovou špičkou a podrážkou proti propíchnutí 

 

 

 

 



 

 

 

POMŮCKY A STROJE PRO: 

 

 Výrobu maltové směsi: 

- lopaty, 

- kbelíky, 

- zednická naběračka, 

- kolečka, 

- spádová míchačka. 

 

 Osazení stropních nosníků POT: 

- autojeřáb (viz. Příloha č. 2), 

- lžíce, 

- zednická naběračka, 

- kbelíky, 

- trubicová vodováha, 

- metr, 

- systémové bednění DOKA, 

- vázací lana, 

- rozbrušovací stroj na zkracování POT nosníků. 

 

 Provedení ocelové kostry ztuţujících věnců a ostatních ţelezobetonových 

prvků: 

- autojeřáb (viz. Příloha č. 2), 

- pomůcky a materiál pro svařování ocelových prvků, 

- vázací drát, 

- pákové kleště, 

-  kleště, 

- metr, 

- bednění, 

- vázací lana. 

 

 

 



 

 

 Sestavení stropní plochy a provedení věncového obvodu: 

- lžíce, 

- zednická naběračka, 

- kbelíky, 

- kolečka, 

- vodováha, 

- kladívko, 

- provázek, 

- pily na dělení věncovek a MIAKO vložek. 

 

 Betonáţ stropní plochy: 

- lopaty, 

- zednická naběračka, 

- zednická lžíce, 

- vodováha, 

- lať na stahování délky 2 m,    

- autodomíchávač s čerpadlem FBP 24 (viz. Příloha č. 1), 

- pily na prořezávání spár. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. POŢADAVKY NA MONTÁŢ 

 

 Stropní POT nosníky musí být osazovány dle projektové dokumentace 

s minimálním uložením na obou stranách 125 mm.[1] 

  

 Stropní vložky MIAKO musí být osazovány dle projektové dokumentace na sraz 

vedle sebe na ozub na stropní POT nosníky. Na takto osazené MIAKO vložky se musí 

pro pohyb pracovníků a manipulaci s materiálem pokládat desky pro roznesení zatížení. 

Všechny typy stropních vložek MIAKO je možno podélně s dutinami zkracovat. [1] 

 

 Veškerá výztuž musí být osazena tak, aby bylo zajištěno její dostatečné krytí 

20 mm betonové vrstvy. Výztuž se do stropní konstrukce ukládá dle projektové 

dokumentace. Její poloha bude zajištěna pomocí distančníků. Při pokládání KARI sítí 

musí být jejich překrytí minimálně 100 mm na každé straně. [1] 

 

 Při dopravě betonové směsi nesmí dojít k rozmísení, znehodnocení účinky 

povětrnosti, ke ztrátám betonové směsi, časovým prodlevám a ke změně konzistence. 

Čas na dopravu z centrální výrobny na staveniště je maximálně 90 minut 

s domíchávačem. Maximální přípustná výška lití betonové směsi je 1 m. [6] 

 

 Při osazování stropních nosníků musí být zároveň osazovány i prvky bednění. 

Další prvky systémového bednění musí být osazovány před zahájením betonáže. Toto 

bednění musí být řádně zajištěno a opatřeno odbedňovacím prostředkem pro pozdější 

snadnější odbedňování. Odbednění konstrukce je možné až po dosažení požadované 

únosnosti stropní konstrukce. [1] 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

8. PRACOVNÍ POSTUP 

 

 Po dokončení svislého nosného zdiva do výšky stropu, jehož povrch musí 

odpovídat  požadované kvalitě, se na jeho povrch položí těžký asfaltový pás R500 H 

v místech pod budoucím železobetonovým věncem. K podkladu se upevňuje 

mechanicky pomocí hřebíků. Tento pás se pokládá z důvodu zlepšení akustických 

vlastností. V místech nad překlady nad otvory se asfaltový pás nepokládá. Toto opatření 

však snižuje účinnost ztužujícího věnce, a proto je třeba provést vyztužení hlavy stěny 

s pomocí prefabrikované výztuže MURFOR v ložných spárách. [1] 

 

 Na asfaltový pás se provede 10mm tlusté lože z cementové malty v šířce POT 

nosníku a délce jeho uložení, do kterého se uloží nosníky pomocí autojeřábu. Délka 

jejich uložení musí být minimálně 125 mm na každé straně. Umístění se musí provádět 

dle projektové dokumentace. Již při ukládání na nosné stěny je třeba nosníky provizorně 

podepřít vodorovnými hranoly se sloupky a to symetricky tak, aby vzdálenost mezi 

sloupky nebo mezi sloupkem a nosnou stěnou nepřesáhla 1,8m. Provizorní podepření je 

nutné zavětrovat, podložit a podklínovat. Toto podepření bude provedeno pomocí 

systémového bednění DOKA. Osová vzdálenost sloupků ve směru hranolů nesmí 

překročit 1,5 m. [1] 

 

 Tam kde bude provedena výměna, se použije profil tvaru L o rozměrech 

 75 x 50 x 6 mm, který se provleče pod prostorovou výztuží POT nosníků. Profil se 

provléká zkráceným POT nosníkem a dvěma sousedními POT nosníky. Délka jeho 

uložení je po následující MIAKO vložku v sousedním poli. Ukázka je uvedena na 

obr. č. 5. [1] 

 

 

Obr. č. 5 Provedení výměny[1] 



 

 

 Zároveň s osazováním stropních nosníků POT se osadí také ocelové válcované 

profily U, které budou předem svařeny vždy dva k sobě tak, aby tvořily uzavřenou 

konstrukci, jak je uvedeno na obrázku č. 6. Délka jejich uložení na nosné konstrukci je 

stejně jako u stropních POT nosníků 125 mm. K nim se pak přivaří další profily U, 

které budou tvořit v kombinaci s trapézovým plechem nosnou konstrukci schodiště. 

 

 

Obr. č. 6 Svařené U profily  

 

 Po položení nosníků na těžký asfaltový pás se do lože z vápenocementové malty 

k vnějšímu líci nosného zdiva provede jedna vrstva věncovek VT 8/27,5. Malta musí 

být nanášena tak, aby celá věncovka ležela v maltovém loži. Nejprve se osadí věncovky 

v rozích a mezi ně se z vnější strany natáhne zednická šňůra. Mezi ně se pak pokládají 

do maltového lože o tloušťce cca 12 mm ostatní věncovky podél šňůry. Věncovky se ve 

vodorovném směru kladou na pero a drážku a svislá spára mezi nimi se 

nepromaltovává. Věncovku lze rozdělit na libovolně velké části pomocí zednického 

kladívka, kotoučové stolní nebo speciální ruční (elektrické řetězové nebo přímočaré) 

pily. Z vnitřní strany věncovky se přiloží ve svislé poloze pás tepelné izolace z EPS 

tloušťky 70 mm ta se k věncovce připevní v dolní části pomocí malty ve tvaru fabionu. 

Je třeba dbát na to, aby pěnový polystyren nebyl v kontaktu s asfaltovým pásem a byl 

těsně spojen s věncovkami. [1] 

 

 Po obezdění plochy stropu věncovkou se provede osazení výztuže ztužujícího 

železobetonového věnce. Ta se pak provaří s prostorovou výztuží POT nosníků. Výztuž 

pro železobetonové ztužující věnce se bude připravovat a svařovat na zemi. Ve stropní 

konstrukci se budou spojovat již připravené díly, které se na určení místo dopraví 

pomocí autojeřábu. Výztuž se do požadované polohy osazuje pomocí distančníků. 

Veškerá výztuž se osazuje dle projektové dokumentace. [1] 

 



 

 

 Stropní vložky MIAKO PTH se kladou na sucho na osazené POT nosníky. 

Všechny vložky se musí osazovat dle projektové dokumentace a tak, aby mezi nimi 

nevznikaly žádné mezery, kterými by později protékala betonová směs. Postup kladení 

je v rovnoběžných řadách s nosnou zdí postupně od jednoho konce nosníku k druhému 

(viz obr. č. 7). [1] 

 

 

Obr. č. 7 Kladení MIAKO vložek[1] 

 

 

 Po položení vložek MIAKO se položí kari síť s velikostí ok 150 x 150 mm. Celá 

síť má rozměr 2 x 3 m a se sousedními sítěmi musí být provázána minimálně o 100 mm.  

Také se provede ztužení v místě uložení stropní konstrukce pomocí podporových 

příložek ve tvaru L z důvodu přenesení záporných momentů vzniklých částečným 

vetknutím stropní konstrukce do zdiva. Tyto podporové příložky se připevňují 

k rozdělovací výztuži průměru 6mm, která je uložena shora na stropních vložkách ve 

směru kolmém k podélné ose nosníků. Vzdálenost mezi pruty rozdělovací výztuže je 

400mm. Výztuž se klade do vzdálenosti 1/5 světlého rozpětí od podpory. Podporové 

příložky se umisťují v místech POT nosníků. [1] 

 



 

 

 Před provedením betonové vrstvy se provede vyztužení stropní konstrukce 

v místech výměny nad sníženými stropními vložkami MIAKO dle projektové 

dokumentace. Pevnou polohu této výztuže při betonáži zajistí připevnění ke kari síti. 

 

 Po provedení vyztužení se provede bednění v místech pod dobetonávkami a 

v místech otvoru pro schodiště a výměny. Všechny prvky bednění, které budou 

v přímém kontaktu s betonovou směsí, musí být opatřeny nátěrem odbedňovacího 

prostředku pro pozdější usnadnění odbednění. Odbedňovací prostředek nesmí přijít do 

styku s výztuží stropní konstrukce. Pokud by k tomu došlo, bylo by výrazně sníženo 

spolupůsobení betonové směsi a výztuže.  

 

 Před betonáží musí být zkontrolovány všechny konstrukce, které budou později 

touto betonovou vrstvou zakryty. Kontrolujeme těsnost osazených vložek MIAKO, a 

polohu výztuže. Dále musí být zkontrolována geometrie, pevnost a těsnost bednění. 

Dutiny krajních vložek není nutné uzavírat, neboť zatékání betonové směsi je pouze 

cca 100 mm.[1] 

 

 Betonová směs se lije na řádně navlhčenou konstrukci nejprve do mezer mezi 

stropními vložkami nad stropní POT nosníky, čímž se vytvoří žebra. Betonová směs je 

měkké konzistence s pevností C16/20. Zároveň se žebry se betonuje také ztužující 

věnec nad nosnými zdmi a vrstva nad stropními vložkami MIAKO v tloušťce 40 mm a 

pevností betonu C16/20. Tato vrstva doplňuje stropní konstrukci na potřebnou výšku 

270 mm. [1] 

 

 Konstrukce stropu se betonuje v pruzích ve směru stropních POT nosníků. 

Betonáž těchto pruhů nelze přerušit. Technologickou spáru lze provést pouze v místě 

mezi stropními POT nosníky uprostřed vložek MIAKO. Technologická spára nesmí 

procházet betonovým žebrem nad nosníkem. [1] 

 

 Výška lití betonové směsi je maximálně 1 m, aby nedošlo k rozmísení složek 

betonové směsi. Tato směs se bude na místo uložení dopravovat pomocí 

autodomíchávače s čerpadlem typu FBP 24.  

  



 

 

 Betonová směs se na celou plochu rozprostírá a následně srovnává latí na 

stahování o délce 2 m. Při ukládání betonové směsi musíme dbát, aby směs pronikla na 

všechna místa a nevznikaly vzduchové bubliny.  

 

 

 Po zatuhnutí a ztvrdnutí povrchu betonové vrstvy se provedou tzv. smršťovací 

řezy do hloubky 1/3 tloušťky desky pomocí pily na prořezávání spár. Tyto spáry se 

provádějí, aby zabránily praskání betonu při vysychání na nežádoucích místech. Jejich 

tloušťka je maximálně 5 mm a budou provedeny v síti 3 x 3 m. Tyto spáry musí být 

proříznuty nejpozději 24 hodin po betonáži. Za příznivých teplotních podmínek je 

možno spáry proříznou 12 hodin po betonáži. Po prořezání se plocha zakryje fólií. 

S časovým odstupem asi jeden měsíc se spáry musí vyplnit tuhou, částečně pružnou 

výplňovou hmotou. (např. měkčený epoxid). [6] 

 

 Při manipulaci s materiálem a pohybu během montáže se musí pokládat na 

osazené stropní vložky prkna nebo roznášecí plošiny tak, aby zatížení stropu bylo 

rozloženo na více nosníků nebo vložek. Celkové plošné montážní zatížení stropu 

osobami a materiálem nesmí překročit 1,5kN/m
2
. Při betonáži musí být zabráněno 

hromadění betonu na jednom místě. [1] 

 

 Po zhotovení stropu je nutno udržovat beton ve vlhkém stavu až do zatvrdnutí a 

to buď překrytím, nebo pravidelným vlhčením. V opačném případě by mohlo dojít 

k praskání vlivem rychlého vysychání. Při vyšší teplotě nebo slunečném počasí je třeba 

betonovou vrstvu chránit překrytím fólií. Tyto opatření musíme dodržovat po celou 

dobu zrání betonové směsi. [1] 

 

 Podpory nosníků můžeme odstranit, až když beton stropní konstrukce dosáhne 

normou stanovené pevnosti, která je mu příslušnou třídou předepsána. [1] 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. JAKOST A KONTROLA KVALITY 

 

9.1. Kontrola vstupních materiálů a kritéria hodnocení 

Tabulka č. 2 Provedení kontrol vstupních materiálů 

Předmět 

kontroly 

Co 

kontrolujeme 
Četnost kontrol 

Jak 

kontrolujeme 

Kdo 

kontroluje 

Asfaltový 

pás R500H 

Rozměry 

Vady 
Při dodávce 

Vizuálně 

měřením 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

POT 

nosníky 

Rozměry 

Prohnutí 

Poškození 

Množství 

Každá dodávka, před 

osazením do 

konstrukce 

Vizuálně 

měřením 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Vloţky 

MIAKO 

Rozměry 

Poškození 

Množství 

Každá dodávka, před 

osazením do 

konstrukce 

Vizuálně 

měřením 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Věncovky a 

tepelná 

izolace 

Rozměry 

Poškození 

Množství 

Každá dodávka, před 

osazením do 

konstrukce 

Vizuálně, 

měřením, ze 

štítků na obale 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

CM a VCM 
Množství 

Poškození obalu 

Před smísením 

složek 

Ze štítků na 

obale, vizuálně 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Betonová 

směs 

Konzistence 

Frakce kameniva 

Pevnost 

Každá dodávka 

Zkouškami, z 

technického 

listu 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Výztuţ 

Pevnost 

Rozměr 

Množství 

Každá dodávka, před 

osazením do 

konstrukce 

Měřením 

vizuálně 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Válcované 

profily U 

Množství 

Rozměr 

Typ 

Každá dodávka, před 

osazením do 

konstrukce 

Vizuálně 

měřením 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Bednění 
Množství, čistota, 

rozměry 
Při dodávce 

Vizuálně, 

z tech. listů 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Provedení 

svislého 

zdiva 

Pevnost, rozměr, 

čistota 

Před prováděním 

stropní konstrukce 

Vizuálně 

Měřením 

zkouškami 

Stavbyvedoucí 

Mistr 



 

 

Tabulka č. 3 Kritéria pro hodnocení kontrol vstupních materiálů 

Předmět 

hodnocení 
Kritéria Předpisy 

Asfaltová pás 

R500H 
Bez vad, délka 1 m ± 10 mm 

ČSN EN 

1848-1[10] 

POT nosníky 
Rozměry dle projektové dokumentace (dále jen 

PD) ±5mm, prohnutí max. l/500 

Katalog 

WIENERBERGER 

[1] 

Vloţky 

MIAKO 
Rozměry dle PD, bez prasklin a úlomků ČSN 72 2640 [11] 

Věncovky Rozměr dle PD, bez prasklin a úlomků ČSN 771 – 1 [12] 

Tepelná 

izolace 

Rozměry 275 x 70 x 500 ±1 mm ve všech 

směrech, celistvost obalu 

ČSN EN 13 163 

[8] 

Sloţky CM a 

VCM 
Složky nesmí mít poškozený obal 

ČSN EN 998-2 

 [14] 

Betonová 

směs 

Třída betonu C16/20, nesmí být rozmísené 

složky, žádné znečištění 

ČSN 73 1314 [15] 

ČSN EN 206 – 1 

[16] 

Výztuţ 
Rozměr dle PD, bez deformace, bez koroze, bez 

znečištění, třída oceli dle PD 
 

Válcované 

profily U 

Rozměr dle PD, bez deformace, bez koroze, bez 

znečištění, třída oceli dle PD 
 

Bednění Bez znečištění, bez jakéhokoliv poškození Katalog DOKA [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.2. Kontrola činností a kritéria hodnocení 

 

Tabulka č. 4 Provedení kontrol činností 

Předmět 

kontroly 

Co 

kontrolujeme 

Četnost 

kontrol 

Jak 

kontrolujeme 

Kdo 

kontroluje 

Poloţení 

asfaltového pásu 

R500H 

Uchycení 

Místo položení 

Při pokládce 

Pře osazením 

POT nosníků 

Vizuálně 
Stavbyvedoucí

Mistr 

Osazování POT 

nosníků 

Osové 

vzdálenosti 

 uložení 

Průběžně Měřením 
Stavbyvedoucí 

Mistr 

Osazování 

MIAKO vloţek 

Těsnost mezi 

vložkami 

Průběžně, před 

provedením 

betonové vrstvy 

Vizuálně 
Stavbyvedoucí 

Mistr 

Osazení 

věncovek a TI 

Těsnost mezi 

tvarovkami a 

přilnutí TI 

Průběžně, před 

provedením 

betonové vrstvy 

Vizuálně 

 

Stavbyvedoucí

Mistr 

Nanesení MC a 

MVC 

Tl vrstvy, 

konzistence, 

pevnost 

Před osazením 

POT nosníků a 

věncovek 

Měřením 
Stavbyvedoucí

Mistr 

Osazování 

výztuţe a 

válcovaných 

profilů U 

poloha, 

vzdálenosti, 

rozměry, typ, 

kvalita svaru 

Průběžně, před 

provedením 

betonové vrstvy 

Měřením 

vizuálně 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Osazení bednění 

Těsnost, 

vzdálenost 

stojek 

Před 

provedením bet. 

vrstvy 

Vizuálně 
Stavbyvedoucí 

Mistr 

Provedení 

betonové vrstvy 

Konzistence, 

rozmísení, 

tloušťka, 

povrch, 

ošetřování 

Průběžně 

Zkouškami 

Měřením 

Vizuálně 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

Přeřezání 

smršťovacích spár 

Hloubku, šířku, 

vzdálenosti 

Po dokončení 

prořezávání 
Měřením 

Stavbyvedoucí 

Mistr 

 



 

 

Tabulka č. 5 Kritéria pro hodnocení kontrol činností 

Předmět kontroly Kritéria Předpisy 

Poloţení asfaltového 

pásu R500H 

Nesmí být pokládána nad překlady 

Řádné uchycení – nesmí se nadzvedávat 

Katalog 

WIENERBERGER [1] 

 

Osazování POT 

nosníků 

Osová vzdálenost a počet dle projektové 

dokumentace (dále jen PD), uložení 

nosníků 125 mm +5 mm, ne méně 

Katalog 

WIENERBERGER [1] 

Osazování MIAKO 

vloţek 

Počet jednotlivých druhů dle PD, 

uložení min. 25 mm, žádné spáry mezi 

vložkami 

Katalog 

WIENERBERGER [1] 

Osazení věncovek a TI 

Uložení do maltového lože o tl. 12 mm, 

přímost věncovek ±2mm/2m, úplná 

těsnost mezi věncovkami 

Katalog 

WIENERBERGER [1] 

Nanesení MC a MVC Minimální tl. 10 mm. 

Katalog 

WIENERBERGER [1] 

ČSN EN 1015-9 [13] 

Osazování výztuţe a 

válc. profilů U 

Umístění dle PD, uložení U profilů min. 

125 mm 

Katalog 

WIENERBERGER [1] 

Osazení bednění 

Beze spár, stojky musí pevně podpírat 

nosníky, jejich osová vzdálenost max. 

1,5 m v příčném směru a 1,8 m 

v podélném směru 

katalog DOKA [2] 

katalog 

WIENERBERGER [1] 

Provedení betonové 

vrstvy 

V celé ploše v tl. 40 mm, bez 

vzduchových bublin 

Katalog 

WIENERBERGER [1] 

Prořezání 

smršťovacích spár 

Max. hloubka 1/3 tl. Desky tj. 13 mm, 

max. šířka 5 mm, v síti po 3 m 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.3. Kontrola a kritéria hodnocení výstupu 

 

 Kontrolujeme provedení celkové konstrukce, její pevnost a provedení betonové 

vrstvy a smršťovacích spár. Kontrolu provádíme vizuálně, měřením a pomocí zkoušek 

po dosáhnutí plné únosnosti stropní konstrukce.  

  

 U zkoušení pevnosti zatvrdnuté betonové vrstvy použijeme nedestruktivní 

metodu pomocí Schmidtova kladívka. Tato metoda ověřuje, zda je betonová vrstva 

provedena s odpovídající pevností. Jeho použití je znázorněno na obr. 8. [17] 

 

Obr. č. 8 Schmidtovo kladívko[4] 

 

 Kritériem je únosnost a provedení dle projektové dokumentace. Kontrolu 

provádí stavbyvedoucí. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.4. Matice odpovědnosti 

 

Tabulka č. 6 Matice odpovědnosti 

 
Pracovník Mistr Stavbyvedoucí 

Převzetí 

pracoviště 
 I O 

Poloţení 

asfaltového pásu 
P O I 

Osazení POT 

nosníků a 

provedení 

maltového loţe 

P O I 

Osazení věncovek 

a MIAKO vloţek 
P O I 

Kladení MIAKO 

vloţek 
P O I 

Kladení výztuţe P O I 

Bednění a 

odbednění 
P O I 

Betonáţ P O I 

Prořezání 

smršťovacích spár 
P O I 

Kontrola 

provedené 

konstrukce 

P O O 

 

P -  provedl 

O - odpovědný 

I -  informován 



 

 

10. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 

 Montážní práce smí provádět kvalifikovaní a zdraví pracovníci způsobilí pro 

montáž ve výšce. O jeho způsobilosti musí mít potvrzení a musí být obeznámen 

s bezpečnostními předpisy.[5] 

 

 Všichni pracovníci provádějící práce ve výškách nad 1,5 m, kteří nemohou 

pracovat z pevných a bezpečných podlah, musí být pravidelně 1 x za 12 měsíců 

proškoleni a přezkoušení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  Pracovníci, 

kteří provádějí práce, při kterých je třeba průkaz nebo osvědčení, musí být školeni podle 

konkrétních předpisů. [5] 

 

 Základní legislativní předpisy 

 

- zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci [18] 

- Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce [19] 

 

 

Základní prováděcí předpisy pro oblast stavebnictví 

 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě[20] 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [21] 

- Nařízení vlády 361/2007 Sb. kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci [22] 

- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení 

a zasílání záznamu o úrazech [23] 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 

a desinfekčních prostředků [24] 

 



 

 

 Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením 

prací. O tomto seznámení musí být proveden zápis. Dále jsou povinní používat při práci 

předepsané osobní pomůcky podle směrnic Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 

9. 12. 1986. [5] 

  

 Osobní ochranné pomůcky jsou ochranné brýle, rukavice, dlouhé kalhoty, 

uzavřená obuv s ocelovou špičkou a podrážkou proti propíchnutí, ochranná přílba. 

 

 Staveniště musí být ohraničeno dvoutyčovým oplocením výšky 1,8 m a na 

vstupu označeno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu všech nepovolaných osob. [5] 

 

 Veškeré materiály potřebné pro provedení stropní konstrukce POROTHERM 

musí být skladovány tak, jak je uvedeno v kapitole č. 2. MATERIÁL, DOPRAVA A 

SKLADOVÁNÍ.  

 

 

11. VLIV NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

 Zhotovitel zajistí dle zákona č. 185/2001 Sb. ve znění platných předpisů o 

odpadech [25], budou doloženy doklady o uložení veškerých odpadů a to vč. 

nebezpečných. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZÁVĚR 

 

 Cílem tohoto technologického přepisu bylo určit připravenost pracoviště, určení 

pracovního nářadí, strojů a pomůcek, případné přerušení prací za nepříznivých 

povětrnostních podmínek, určení jakosti a kontroly kvality a zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Součástí je také podrobný technologický postup, který 

vymezuje jak přesně a postupně pracovat při provádění konstrukce stropu Porotherm.  

 

 Dále byl zpracován harmonogram prací pro učení doby výstavby konstrukce 

stropu a také rozpočet pro určení jeho ceny.  
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