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Anotace bakalářské práce: 
 
Tato bakalářská práce má za cíl popsat technologii provedení moderní balkónové konstrukce, 
která bude splňovat zároveň požadavky na funkčnost, stabilitu, bezpečnost při výstavbě i při 
užívání a požadavek na tepelnou ochranu budovy. V této práci jsou také řešeny náklady na 
vytvoření této konstrukce. V současné době, jsou kladeny vysoké nároky na tepelnou ochranu 
budov, což představuje, zejména u předsunutých konstrukcí zásadní problém, který je v této 
práci vyřešen použitím popsaných technologií a materiálů, díky kterým se zásadně redukuje 
tepelný most, který se u těchto konstrukcí vyskytuje. Projekt, pro který je tato balkónová 
konstrukce navržená, je v současné době ve fázi dokumentace pro stavební povolení, která je 
součástí této bakalářské práce. 
 
 
Thesis annotation: 
 
The main goal of this thesis is to describe the technology of modern balconies construction, 
which fulfill the requirements of functionality, stability, savetyness in construction, thermal 
protection and at last using of the balconies. I also solve the costs of creating of this 
construction. Nowadays, there are a lot of demands on the thermal protection of the buildings, 
which means, that especially at the outposts buildings, this is severe problém, which is solved 
in this thesis by using already described technologies and materials and thanks to them is 
reducing the thermal bridge, which occurs in this constructions. The project for which is this 
balcony construction designed for, is in present time in a phase of documentation for building 
permission, which is one part of this thesis. 
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Seznam použitého značení: 
 

BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

č.- číslo 

ČSN - Česká technická norma 

DN- dimenze 

EPS - expandovaný polystyren 
ETICS- vnější tepelně izolační kompozitní systém  
             (External Thermal Insulation Composite Systems.) 

f,rsi- teplotní faktor vnitřního povrchu 

HDS- hlavní domovní skříň 

HUP- hlavní unávěr plynu 

Kč - koruna česká 

kg- kilogram 

m - metr běžný 

m2- metr čtverečný 

m3- metr krychlový 

mm - milimetr 

N- newton 

NN- nízké napětí 

NP.- nadzemní podlaží 

Ø - průžez 

OOPP- osobní ochranné pracovní pomůcky 

Pa- pascal 

PD- projektová dokumentace 

PE- polyethylen 

PP. - podzemní podlaží 

Sb. - sbírka zákonů 

SD- stavební deník 

STL- středotlaký plynovod 

TDI- technický dozor investora 

TI- tepelná izolace 

TUV- teplá užitková voda 

U - součinitel prostupu tepla 

ÚÚR - Ústav územního rozvoje 

vyhl. - vyhláška 

XPS- extrudovaný polystyren 

ŽB - železobeton 
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ztužující věnce 

d.6. schodiště 

d.7. střešní konstrukce 

d.8.úprava vnějších povrchů 
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AI stěn 
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A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

a. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název akce:  Bytový dům 

Místo stavby:  Novodvorská 123/695, Štěpánkovice, 747 28 

Parcela číslo:  123/695 

Stupeň PD:  projektová dokumentace pro stavební povolení 

Kraj:   Moravskoslezký 

Stavební úřad:  Kravaře 

Investor:  obec Štěpánkovice 

Dodavatel stavby: bude vybrán z výběrového řízení 

Projektant stavby: Vojtěch Švacha 

 

b. ÚDAJE O STÁVAJÍCÍCH POMĚRECH STAVENIŠTĚ 

 Stavební parcela č. 123/695 o celkové výměře 1386m2 se nachází v katastrálním území 

Štěpánkovice. Vjezd na pozemek je z ulice Novodvorská (asfaltová komunikace šíře 6m). 

Parcela je situována v téměř rovinném území. Pozemek není zastavěn a nenachází se na něm 

vzrostlá zeleň. 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. Pozemek se nachází v bytové zástavbě. Inženýrské sítě 

jednotné kanalizace, plynu a elektřiny (NN) jsou vedeny v téže ulici (viz výkres SITUACE). 

 

c. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ    

 Mapové podklady: 

• katastrální mapa 1:2000, 

• výškopisné a polohopisné zaměření 1:500, 

• inženýrsko-geologický a radonový průzkum. 

 

Ostatní podklady: 

• vlastní průzkumy, zaměření a fotodokumentace, 

• požadavky investora, 

• zákon č.  183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve smyslu 

pozdějších předpisů.  
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• vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu,  

• energetický audit. 

 

d. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

 Projektová dokumentace je vypracována pro stavební povolení. 

 

e. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

 V předložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu - 

dle vyhlášky č. 137/1998 Sb., ze dne 9. června 1998 - O obecných technických požadavcích 

na výstavbu ve znění vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

 

f. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ÚZEMNÍCH REGULATIVŮ 

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

 

g. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY 

 V okolí stavby je možnost další výstavby. Stavba nevyvolá související investice. 

 

h. PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY 

 Dokončení projektu stavby  30.4. 2012 

 Zahájení stavby   1.2. 2013 

 Ukončení stavby   8.11. 2013 

 

i. ORIENTAČNÍ STATICKÉ ÚDAJE O STAVBĚ 

 Zastavěná plocha celkem:    276,675 m2 

 Obestavěný prostor:   2376,14 m3 

 Podlahová plocha celkem:     950,44 m2 

 Celkové náklady stavby:  9,75 mil. Kč 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

a. ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 

 Stavební parcela č. 123/695 o celkové výměře 1386m2 se nachází v katastrálním území 

Štěpánkovice. Vjezd na pozemek je z ulice Novodvorská (asfaltová komunikace šíře 6m). 

Parcela je situována v téměř rovinném území. Pozemek není zastavěn a nenachází se na něm 

vzrostlá zeleň. 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. Pozemek se nachází v bytové zástavbě. Inženýrské sítě 

jednotné kanalizace, plynu a elektřiny (NN) jsou vedeny v téže ulici (viz výkres staveniště). 

 

b. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY  

  Zástavba bytovým domem je na předmětné parcele navržena v souladu s územním 

plánem obce Štěpánkovice. Odstupy a prostorová orientace objektu zástavby bytového domu 

jsou patrné z výkresové části (STAVENIŠTĚ). 

  Návrh urbanistické koncepce vychází z místních podmínek a regulačních prvků 

stanovených územním plánem obce Štěpánkovice.  

 Dopravní napojení území je navrženo ke stávající komunikaci. Statická doprava 

v území je řešena formou odstavných stání přístupných z komunikací. 

 Architektonické řešení objektu bytového domu je v souladu s okolní výstavbou.  

 

c. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

  V suterénu bytového domu jsou situovány sklepní kóje, kotelny a  prostory pro 

napojení domu na vedení inženýrských sítí. V 1.NP je navržený hlavní vstup do objektu a dvě 

bytové jednotky pro osoby se sníženou pohyblivostí. Druhé a třetí nadzemní podlaží je 

navrženo podobně s 1.NP (bez přístupu pro osoby se sníženou pohyblivostí). 

Základy 

 Na základě provedeného geologického průzkumu jsou podmínky pro zakládání 

jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu C 16/20. 

v místě přechodu mezi podsklepenou a nepodsklepenou částí jsou základy propojeny 

ocelovou betonářskou výztuží pro zajištění stejnoměrného sedání celé stavby. Základy se 
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provádějí na 2 záběry. Nejdříve budou vybetonovány základy spodní stavby a až po vyzdění 

1.PP a jeho obalení hydroizolací se budou současně se stropy betonovat základy 

nepodsklepené části objektu. Hloubka základové spáry u spodní stavby je 3,650m od ±0,000. 

Podkladní betony (C16/20 tloušťky 100 mm) jsou navrženy na hutněný štěrkový podsyp tl. 

150 mm.  

Konstrukční systém   

 Obvodové i vnitřní nosné stěny jsou zděné z keramických cihelných bloků Porotherm 

30Profi, na tenkovrstvou maltu (součástí systému jsou doplňkové cihly poloviční, koncové a 

rohové). Příčky jsou navrženy z Porotherm 11,5 a 8 na tenkovrstvou maltu. Ve 2.NP a 3.NP je 

využit prostor chodby pro zvěšení užitné plochy bytů. V tomto místě jsou od sebe byty 

odděleny tvárnicemi Porotherm 25 AKU pod kterými je vytvořeno ztužující žebro (skrytý 

průvlak). Bytové jednotky jsou od sebe výškově odděleny jednotlivými stropy a v úrovních 

patra jsou od sebe odděleny chodbou vedoucí středem objektu. Veškeré instalace jsou vedeny 

instalačním jádrem umístěným uprostřed bytových jednotek a dále jsou rozvedeny do 

potřebných míst v instalačních předstěrách (voda), zasekané ve zdivu (elektřina). 

Stropy 

 Stropní konstrukce jsou navrženy z keramických nosníků Porotherm, keramických 

vložek miako a ocelobetonu: ocel: S235, beton C20/25 (tl.=250mm) (viz. Výkres stropu). V 

rovině stropů jsou navrženy ztužující ŽB věnce, po obvodu s věncovkami Porotherm tl.70mm. 

V úrovni stropů jsou na jižní straně navrženy balkóny (viz. Výkresová část). 

 PT: Vytvoří se dočasné podpěry z dřevěných nosníků a stropních stojek. Na podpěry 

se vyskládá keramický strop POROTHERM. Provede se armování. Po kontrole zakrývané 

konstrukce se strop vybetonuje pomocí čerpadla s domíchávačem SCHWING. 

Vertikální komunikace  

Schodiště je navrženo monolitické železobetonové: beton: C20/25, ocel: S235. 

Schodišťová ramena i s podestami se budou betonovat současně s betonáží stropů. Vždy se 

vybetonují 2 schodišťová ramena najednou a u napojení dalšího ramena se ponechá prostor 

pro lepší vetknutí. Pod schodišťovými rameny bude během betonáže bednění PERI 

MULTIFLEX. Bednění se musí před betonáží zkontrolovat. Odbednění může proběhnout až 

po nabytí dostatečné pevnosti betonu. Stupně jsou opatřeny keramickým obkladem. Zábradlí 

je ocelové sloupkové. Povrch je opatřen protiskluzným materiálem.  

Rampa pro osoby se sníženou pohyblivostí je od objektu dilatačně oddělená kvůli 

nestejnoměrnému sedání stavby a provede se až po dokončení hrubé stavby.  
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Zastřešení 

 Zastřešení je navrženo jako jednoplášťová plochá střecha. Nosná konstrukce je tvořena 

stropem POROTHERM tl.=250mm, na nichž je parozábrana (bitumenový pás tl.=3,5mm) 

tento pás se bude pokládat těsně před položením zateplení střechy a nesmí dojít k jeho 

perforaci během následujících činností. Na parozábraně je tepelná izolace tvořena EPS ve 

spádu 2% tl.=200-400 mm. Na TI je navržena hydroizolace z asfaltového pásu Elastodek tl. 

5mm. Střecha je odvodněná pomocí dvou střešních vpustí v místech instalačního jádra 

v blízkosti komínů. Kolem obvodu střešního pláště je vyzděná atika z tvárnic porotherm. 

Vnější plochy  

 Pro přístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby ve 

štěrkovém loži napojený na stávající pěší komunikaci. 

 Součástí stavby je zahradní úprava s výsadbou zeleně. Do budoucna se plánuje 

s výstavbou parkoviště pro motorová vozidla. 

 

d. NAPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

 Vnitřní společná (dešťová a splašková) kanalizace je navržena pro odvedení 

splaškových a de vod ze sociálních zařízení a kuchyní jednotlivých bytů a odvedení dešťové 

vody ze střechy. Kanalizační vedení od jednotlivých zařizovacích předmětů je ukončeno do 

svislého stoupacího potrubí, které zajišťuje odvedení odpadních vod z jednotlivých podlaží 

objektu do ležaté kanalizace, která je novou přípojkou napojena na veřejnou kanalizační síť. 

 Kanalizace je navržena pro odvedení splaškových a dešťových vod ze všech bytů a 

nebytového prostoru. 

 Napojení k elektrické síti NN je již provedeno. Na hranici pozemku je umístěna HDS. 

Plynová přípojka bude napojena na veřejný plynovod, na hranici pozemku bude umístěn 

HUP. Vodovodní přípojka je napojena na veřejný vodovodní řád. Napojení na veřejnou 

komunikaci z ul. Novodvorské bude provedeno pomocí sjezdu. 

 

e. ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

 Pro přístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby napojený na 

stávající pěší komunikaci. Pro přístup osobám se sníženou pohyblivostí je zde vytvořena 

rampa ve sklonu 12%. 
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f. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 Vytápění domu bude probíhat pomocí plynových kotlů s max. výkonem 20kW. 

Odkouření bude vyvedeno nad střechou komínem SCHIEDEL. Stavební suť a odpad budou 

odvezeny na nejbližší řízenou skládku dle příslušných předpisů - zajistí dodavatelská stavební 

firma. Protikorozní ochrana konstrukcí bude řešena ochrannými nátěry nebo žárovým 

zinkováním. K ukládání odpadků bude sloužit odpadní kontejnery (viz výkres staveniště) a 

budou likvidovány v rámci likvidace pevného domovního odpadu v obecní části. Při dodržení 

projektu, všech souvisejících norem a správném provedení všech prací nebude stavba 

vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí. 

 

g. BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ OKOLÍ STAVBY  

 U bytového domu je navržen bezbariérový přístup do 1.NP. Ten je zajištěn pomocí 

vstupní rampy ve sklonu 12% na 5,2 m.  

 

h. PRŮZKUMY A MĚŘENÍ 

 Před provedením projektu byly provedeny vlastní průzkumy, fotodokumentace a 

zaměření projektantem. 

 

i. GEODETICKÉ PODKLADY 

 Katastrální mapa 1:2000, výškopisné a polohopisné zaměření. 

 

j. ČLENĚNÍ STAVBY 

 Stavba je členěna na stavební objekty: 

SO 01 - NOVOSTAVBA OBJEKTU 

SO 02 – UPRAVENÉ PLOCHY 

SO 03 - KANALIZACE 

SO 04 - PŘÍPOJKA PLYNU 

SO 05 - PŘÍPOJKA VODY 

SO 06 - PŘÍPOJKA NN 

 

k. VLIV STAVBY NA OKOLÍ 

 Stavební úpravy nebudou mít na okolí žádný podstatný vliv. 
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l. OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 

 Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, vyhlášky a zákony o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy dané 

výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. V průběhu stavby budou provádět speciální 

pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé tuto činnost 

vykonávat. 

 

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

 V další fázi projektové dokumentace bude proveden statický výpočet. 

 

3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

 Stavba nevykazuje zvýšenou míru požárního nebezpečí.  

 

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

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

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

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

předpisů . Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například 

recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k 

likvidaci. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 17 - stavební a 

demoliční odpady (dle vyhlášky č. 381/2001 Katalog odpadů a seznam nebezpečných 

odpadů ve znění pozdějších předpisů ). 

Zásady pro nakládání s odpady 

 Při provozu je nutné: 

• minimalizovat vznikání odpadů 

• separovat jednotlivé druhy odpadů 

• uplatňovat zásady maximální recyklace 

• minimalizovat odpady k přímému skládkování. 

 

5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

 Stavební úpravy bezpečnost při užívání negativně neovlivní. Provede se provizorní 

oplocení staveniště (viz výkres staveniště). Bezpečnost při užívání nebude ohrožena. 
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6. OCHRANA PROTI HLUKU 

 Hluk z blízké komunikace bude dostatečně eliminován okny se standardní zvukovou 

izolací. 

 

7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

 Na objektu je navržen kontaktní zateplovací systém ETICS z fasádního EPS 

polystyrénu tl.200mm. Toto zateplení splňuje platné normy. Tepelné izolace budou splňovat 

požadavky Vyhlášky č.151/2001. Vnější obálka objektu bude splňovat požadavky novely 

normy ČSN 73 0540-2  z roku 2002 a měrnou energetickou spotřeby dle Vyhlášky č. 

291/2001. 

 

8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 U bytového domu je navržen bezbariérový přístup do 1.NP. V 1.NP jsou navrženy 2 

bytové jednotky s vybavením pro osoby se sníženou pohyblivostí. 

 

9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

 V dané lokalitě nevznikají významné vnější vlivy omezující řešenou stavbu. 

 

10. OCHRANA OBYVATELSTVA 

 Provede se provizorní oplocení staveniště (viz výkres staveniště). 

 

11. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 

a. ODVODNĚNÍ ÚZEMÍ VČETNĚ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD 

 Vnitřní splašková kanalizace je novou přípojkou napojena na veřejnou kanalizační síť. 

Na tuto síť je též napojena dešťová kanalizace, která je řešena vnitřními svody. Poměr 

zastavěné plochy a plochy zahrady zajišťuje dostatečné vsakování povrchové vody. 

 

b. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

 Bude provedeno napojení k vodovodnímu řádu DN 100 v ulici Novodvorská. 

Průměrná spotřeba vody se pohybuje kolem 60l/den - pro 4 osoby. 

 

c. ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIEMI 

 Napojení k elektrické síti NN bylo již provedeno. Na hranici pozemku je umístěna 
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HDS. Napojení k STL plynovodu STL PE 63 bylo již provedeno. Na hranici pozemku je 

umístěna skříň s HUP. 

 

d. ŘEŠENÍ DOPRAVY 

Pozemek je napojen na místní komunikaci. 

 

e. POVRCHOVÉ ÚPRAVY OKOLÍ STAVBY, VČETNĚ VEGETAČNÍCH 

ÚPRAV 

 Pěší komunikace je provedena ze zámkové betonové dlažby uložené do štěrkového 

lože. Ostatní plochy budou zatravněny. 

 

f. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 

 Připojení na elektronické komunikace není součástí této PD. 
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C.SITUACE STAVBY 
 

a. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ STAVBY A JEJÍHO OKOLÍ 

 Bytový dům bude zakreslen do katastrální mapy, s napojením na dopravní a 

technickou infrastrukturu v měřítku 1:2000. 

 

b.  KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY 

 Na koordinační situaci stavby zpracované na podkladě snímku z katastrální mapy jsou 

vyznačeny hranice pozemků a jejich parcelní čísla, umístění stavby s vyznačením vzdálenosti 

od hranic pozemku, přípojky na technickou a dopravní infrastrukturu a úprav pro osoby se 

sníženou pohyblivostí a orientace na komunikacích. Koordinační situace bude v měřítku 

1:250. 

 

 

D. DOKLADOVÁ ČÁST 
 

a. STANOVISKA, POSUDKY A VÝSLEDKY JEDNÁNÍ 

 Během průběhu výstavby budou veškeré stanoviska, posudky a výsledky jednání 

řešeny s projektantem a budou přiloženy k PD. 

 

b. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 

 Na objektu je navržen kontaktní zateplovací systém ETICS z fasádního EPS 

polystyrénu tl.200mm. Toto zateplení splňuje platné normy. 
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 

 Stavební parcela č. 123/695 o celkové výměře 1386m2 se nachází v katastrálním území 

Štěpánkovice. Vjezd na pozemek je z ulice Novodvorská (asfaltová komunikace šíře 6m). 

Parcela je situována v téměř rovinném území. Pozemek není zastavěn a nenachází se na něm 

vzrostlá zeleň. 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. Pozemek se nachází v bytové zástavbě. Inženýrské sítě 

jednotné kanalizace, plynu a elektřiny (NN) jsou vedeny v téže ulici (viz výkres staveniště). 

Staveništěm objektu je venkovní prostor po celém obvodu, který v nezbytném rozsahu 

slouží pro zařízení staveniště a pracovní prostor. Charakter stavby nevyžaduje zřízení 

samostatného staveništního parkoviště ani nových příjezdů a přístupů. Budou využity stávající 

zpevněné a upravené zelené plochy a přístupové komunikace. Vlastní práce budou prováděny 

z lešení, a proto bude stavební prostor ohraničen mobilním oplocením jako bezpečnostní zóna. 

Případné další plochy potřebné pro zařízení staveniště si projedná a domluví investor sám s 

příslušným městským úřadem. 

 Materiál pro stavbu bude dopravován po místních komunikacích. Pro dopravu 

materiálu na stavbu je možné použít běžné dopravní prostředky, přepravující stavební materiál. 

 

b.  INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A JINÉ ZAŘÍZENÍ 

 Nebudou dotčeny. 

 

c.   NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ENERGIE 

 Investor umožní dodavateli stavebních prací napojit se na staveništní přípojky vody a 

elektrického proudu. Úhrada proudu se bude účtovat na základě samostatné dohody, která 

bude součástí Zápisu o převzetí staveniště. 

  

d.   BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

 Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaným osobám. Vzhledem k charakteru 

prací je nutno dodržovat pravidla, která si před započetím prací určí dodavatel stavby a 

seznámí s nimi všechny nájemníky. Mezi prvořadé požadavky po dobu prací patří 
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nevstupování do těsného okolí objektu, nejméně na vzdálenost ohraničeného staveniště. 

 Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č. 

362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a NV č. 591/2006 o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zvýšenou pozornost je 

třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Všichni zúčastnění 

pracovníci musí být s předpisy seznámení před zahájením prací a jsou dále povinni používat 

při práci předepsané OOPP podle výše uvedených předpisů. 

 

e.    USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY 

VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 

 Uspořádání staveniště bude řešeno dle platných bezpečnostních předpisů, norem, 

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

 

f.    ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 Pro zařízení staveniště budou použity provizorní dočasné objekty - stavební buňky, 

chemické WC a kontejnery na stavební suť a odpad. Část materiálu je na staveništi 

skladována na vyhrazené ploše na paletách, které budou chráněny proti povětrnostním 

vlivům. Tento materiál bude na staveništi skladován krátkodobě. Další část materiálu bude 

uskladněna v uzamykatelném skladu. 

  

g.    POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍCH OHLÁŠENÍ 

 Použité stavby zařízení staveniště budou typové staveništní buňky nevyžadující 

základy (nebudou pevně spojeny se zemí). Po ukončení výstavby budou buňky odvezeny. 

Uvedené stavby zařízení staveniště umístěné na staveništi v areálu investora nevyžadují 

stavební povolení ani ohlášení. 

 

h.    BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 Na stavbě musí pracovat jen pracovníci vyučeni nebo zaučeni v daném oboru a musí 

být vybaveni OOPP, za které odpovídá dodavatel. Všichni pracovníci na stavbě musí být 

proškoleni z BOZP a PO. Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti možné 

manipulaci cizími osobami. Je třeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při pohybu 

staveništních mechanismů, překládání materiálu apod. Pro zajištění bezpečnosti práce a 

technologických zařízení je potřeba v průběhu výstavby dodržovat základní požadavky dle 
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NV č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky dále zákona č. 309/2006Sb. 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a NV č. 591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

i.    OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

 Projekt respektuje podmínky hygienických předpisů a technických norem, realizovaná 

výstavba nebude vykazovat žádných negativních vlivů na ŽP. Se vzniklými odpady bude 

nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 

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

uložením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. 

Je zakázáno znečišťování přilehlých komunikačních ploch, případně znečištění musí být 

odstraněno. Přilehlé komunikační plochy, které nejsou součásti staveniště, musí zůstat 

průjezdné a neznečištěné. Je zakázáno během výstavby znečišťovat ovzduší pálením gumy, 

ropných produktů apod. 

 

j.    ORIENTAČNÍ LHŮTA VÝSTAVBY 

 Předpokládaná doba výstavby je 1rok. 

 

2. VÝKRESOVÁ ČÁST 

a. CELKOVÁ SITUACE STAVBY SE ZAKRESLENÍM HRANICE 

STAVENIŠTĚ A STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Viz výkres STAVENIŠTĚ. 

 

b. VYZNAČENÍ PŘÍVODU ENERGIÍ NA STAVENIŠTĚ, VJEZDŮ A VÝJEZDŮ 

ZE STAVENIŠTĚ 

 Viz výkres STAVENIŠTĚ. 
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F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 
 

1. POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY 

1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a. ÚČEL OBJEKTU 

Účelem objektu je zvětšení bytového fondu pro obec Štěpánkovice. Stavební parcela č. 

123/695 o celkové výměře 1386m2 se nachází v katastrálním území Štěpánkovice. Vjezd na 

pozemek je z ulice Novodvorská (asfaltová komunikace šíře 6m). Parcela je situována v téměř 

rovinném území. Pozemek není zastavěn a nenachází se na něm vzrostlá zeleň. 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. 

Pozemek se nachází v bytové zástavbě. Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu a elektřiny 

(NN) jsou vedeny v téže ulici (viz výkres SITUACE). 

 

b. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO A STAVEBNĚ TECHNICKÉHO 

ŘEŠENÍ 

  Zástavba bytovým domem je na předmětné parcele navržena v souladu s územním 

plánem obce Štěpánkovice. Odstupy a prostorová orientace objektu zástavby bytového domu 

jsou patrné z výkresové části dokumentace. 

  Návrh urbanistické koncepce vychází z místních podmínek a regulačních prvků 

stanovených územním plánem obce Štěpánkovice.  

 Dopravní napojení území je navrženo ke stávající komunikaci. Statická doprava 

v území je řešena formou odstavných stání přístupných z komunikací. 

 Obytný soubor je doplněn zahradou. 

 Architektonické řešení objektu bytového zapadá do okolní výstavby. 

 

c. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, 

ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 

Zastavěná plocha celkem:    237,61 m2 

Obestavěný prostor:   2376,14 m3 

Podlahová plocha celkem:     950,44 m2 
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d. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

d.1  ZEMNÍ PRÁCE 

 Na staveništi bude sejmuta ornice v mocnosti cca 0,15m a proveden výkop stavební 

jámy budoucího objektu. Při vnějším obvodě stavební jámy bude položena drenáž z 

plastových perforovaných trubek vyvedená do drenážních vsaků. Obsyp drenáže bude 

proveden štěrkopískem fr. 8-32. Nejnižší úroveň základové spáry je 3,650m od srovnávací 

roviny ± 0,000 = 250,000m.n.m. B.p.v. 

  Sklon svahů dočasných výkopů do předpokládané hloubky cca 3 metry je ve sklonu 

1:0,5 až 0,75. Svahy základové jámy nesmí zůstat odkryty přes zimní období je nutno je ihned 

po vykonání stavebních prací podzemní části objektu zasypat. 

 

d.2 ZÁKLADY 

  Na základě provedeného geologického průzkumu jsou podmínky pro zakládání jednoduché a 

nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu C 16/20. v místě přechodu 

mezi podsklepenou a nepodsklepenou částí jsou základy propojeny ocelovou betonářskou výztuží pro 

zajištění stejnoměrného sedání celé stavby. Základy se provádějí na 2 záběry. Nejdříve budou 

vybetonovány základy spodní stavby a až po vyzdění 1.PP a jeho obalení hydroizolací se budou 

současně se stropy betonovat základy nepodsklepené části objektu. Hloubka základové spáry u spodní 

stavby je 3,650m od ±0,000. Podkladní betony (C16/20 tloušťky 100 mm) jsou navrženy na hutněný 

štěrkový podsyp tl. 150 mm. 

 

d.3. IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A RADONU 

  Vodorovná i svislá izolace proti zemní vlhkosti bude zajištěna použitím asfaltové 

hydroizolační stěrky, tloušťky 5mm. Izolaci proti pronikání radonu z podloží bude plnit 

izolace proti zemní vlhkosti. Jednotlivé spoje a prostupy budou provedeny výhradně dle 

propozic výrobce.   

 

d.4. SVISLÉ KONSTRUKCE 

-NOSNÉ KONSTRUKCE: 

  Svislou nosnou konstrukci bytového domu tvoří stěnový systém, kdy na základové 

konstrukce budou postupně vyzdívány obvodové a střední nosné zdi, vše z výrobního 

programu POROTHERM 30 Profi na úrovni 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP.  

  Zdivo obvodového pláště a vnitřních nosných zdí je z cihelných bloků POROTHERM 

30 Profi + zateplení. 
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  Zdivo je vyzděno tak, že venkovní líc obvodových zdí přesahuje vnější hranou 

základového pásu o 50mm. 

  Stavební výkresy byly vypracovány s použitím podkladů firmy Wienerberger – 

podklad pro navrhování kde jsou popsány technologické postupy správného vyzdívání zdí v 

nároží, vzájemné napojování zdí atp., tak aby splňovaly požadavky statické nebo akustické. 

Před zahájením prací se kontaktujte technická podpora firmy Wienerberger. 

 

-VNITŘNÍ PŘÍČKY: 

  Příčky jsou navrženy vyzdívané z cihelných bloků POROTHERM 8 Profi a zvukově 

izolační z cihelných bloků POROTHERM 11,5 AKU P+D.  

  Vnitřní příčky  z cihelných bloků POROTHERM 8 Profi a 11,5 AKU P+D jsou 

kótovány bez omítek. Příčky jsou napojeny k nosným zdem  pomocí ocelových kotev 

vložených do pár příček a zajištěných vruty a hmoždinkami. 

 

-KOMÍNY: 

 Jsou použity 2 komíny SCHIEDEL Systém UNI*** PLUS je třísložkový komínový 

systém se zadním odvětráním a vnitřní keramickou vložkou. Je vhodný pro odvod spalin od 

běžných spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva. 

 

 d.5. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

-STROPNÍ KONSTRUKCE: 

  Stropní konstrukce navržena z keramického systému Porotherm tl.=250 mm. Stropní 

vložky jsou kladeny na keramické nosníky. Ty jsou před zabudováním podepřeny dočasnými 

stojkami a po zmonolitnění betonovou zálivkou odstraněny. 

 

-PŘEKLADY: 

  Nad otvory v obvodových, vnitřních stěnách a příčkách jsou překlady navrženy 

z keramických prvků POROTHERM. (vždy uložené na celé tvárnici min.125mm). Rozměry a 

možství viz. výpis překladů. 

 

-ZTUŽUJÍCÍ VĚNCE: 

  Zdivo v každém podlaží bude ukončeno železobetonovým ztužujícím věncem. Jedná 

se o zdivo obvodových a vnitřních nosných zdí. Věnce budou vyztuženy 4Ø12mm z oceli 
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třídy S235. Tato výztuž bude provázána třmínky Ø6mm po vzdálenosti 500mm. Krytí výztuže 

bude zajištěno distančními tělísky 30mm.  

 

d.6. SCHODIŠTĚ 

  Schodišťová ramena jsou navržena jako železobetonová monolitická, uložená na 

stropu a mezipodestě.  

  Schodiště jsou navržena desková s nadbetonovanými stupni v rámci betonáže desky 

ramene. Stupnice i podstupnice budou obloženy obkladem RAKO s protiskluzovou úpravou. 

Sloupky zábradlí jsou z ocelových plných profilů "O". Madlo je ocelové, osazené na ocelový 

profil "U". Veškeré ocelové prvky budou natřeny grafitovou šedou RAL 7024. Kotevní prvky 

budou pozinkované bez další povrchové úpravy. Madlo bude opatřeno bezbarvým matným 

lakem.  

 

d.7. STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

  Nosnou konstrukci střechy tvoří keramický strop POTHERM tl. 250mm. Na tuto 

budou provedeny jednotlivé vrstvy střechy: 

• parozábrana  Bitalgit      3,5mm 

• tepelná izolace EPS S100 ve spádu (min.2%) 200 - 400 mm 

• hydroizolace Elastodek     5mm 

 

d.8. ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ 

 

-OCELOVÉ KONSTRUKCE: 

  Nosné ocelové konstrukce se v objektu nevyskytují. Ocelové prvky (jako zábradlí) 

budou žárově pozinkovány, nebo ošetřeny nátěrem základním + dvakrát krycím příslušné 

barvy. Podrobněji viz výkresová část.  

 

 d.9. ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ 

 

-PODZEMNÍ PODLAŽÍ: 

  Vyzdívané konstrukce budou opatřeny omítkou POROTHERM Universal a nátěrem 

PRIMALEX. 
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-NADZEMNÍ PODLAŽÍ: 

  Vyzdívané konstrukce budou opatřeny omítkou Porotherm Universal. Předpokládáme 

strojní omítání. Omítka bude opatřena bílou malbou PRIMALEX. 

  V místnostech hygienického zázemí bytů bude proveden v min. nutném rozsahu 

keramický obklad do v. 2000 mm. Podrobnosti jsou patrné z výkresové dokumentace. 

 

 d.10. TEPELNÉ IZOLACE 

-TI PODLAHY: 

  Tepelná izolace podlahy 1.NP je provedena z EPS perimetr v tloušťce 250 mm. 

-TI STŘECH, BALKÓNŮ: 

  Tepelná izolace střech je navržena z polystyrenu EPS 100S ve spádu (min.2%) tl.=200 

- 400 mm (viz výkres střechy). Balkóny jsou tepelně izolovány pomocí ISO nosníků, které se 

vyskytují v místě napojení na stropy. Tato tepelná izolace odpovídá platným normám. 

 

 d.11. AKUSTICKÉ IZOLACE 

-AI STĚN: 

 Příčky, oddělující bytové jádro a koupelnu budou provedeny jako zvukově izolační 

POROTHERM 11,5 AKU. Při provádění je třeba dodržet předepsané postupy 

tenkovrstvého zdění, vzájemné napojování zdí apod., tak aby splňovaly požadavky dilatační, 

statické nebo akustické. 

 

-AI PODLAH: 

  Podlahy jsou tvořeny anhydritovým samonivelačním potěrem. Ve styku se zdivem 

bude proveden průběžný dilatační pásek tl.10mm. Viz. výkresová dokumentace. U balkónů 

tvoří izolaci proti kročejovému hluku drenážní vrstva, která tlumí otřesy. 

 

 d.12. PODLAHY 

-PODLAHA 1.PP: 

  V prostoru 1.PP bude provedena na podkladní beton tl. 100mm. Hydroizolace a dále 

proveden anhydritový samonivelační potěr tl. 40 mm. V prostorech je navržena nášlapná 

vrstva ze slinuté keramické dlažby lepené do lepící hmoty CEMIX.  

-PODLAHA 1.NP NAD TERÉNEM: 

  Hrubá podlaha bude provedená v tl. 300 mm ( včetně TI + separační PE fólie + 

nášlapné vrstvy) z anhydritového samonivelačního potěru. 
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-PODLAHA OSTATNÍCH NP: 

  Hrubá podlaha ostatních nadzemních prostor ( kromě schodišťových ramen ) je 

navržena dle výkresu. 

  Nášlapná vrstva v chodbách, na mezipodestách a schodištích je navržena z keramické 

slinuté dlažby RAKO Taurus. 

-PROSTORY BYTŮ: 

  V obytných místnostech bytů je navržena laminátová podlahová krytina tl. 8mm. 

Podložka pod nášlapnou vrstvu je PE folie a vyrovnávací vrstva samonivelační anhydritový 

potěr 40mm. 

  V koupelnách a WC je navržena slinutá keramická dlažba RAKO lepená do lepící 

hmoty CEMIX. 

 

d.13. OBKLADY VNITŘNÍ 

  Obklady vnitřních stěn jsou navrženy RAKO formát 300/300mm.  

Na zdivo bude provedený penetrační nátěr (CEMIX) a elastická izolace. Poté bude lepidlem 

nalepen keramický obklad. Spárování bude provedeno spárovací hmotou CEMIX FLEX. 

Projekt navrhuje systémové řešení např. firmy DITRA a při provádění je nutné důsledně 

dodržet výrobcem předepsané technologické postupy ( stejné principy platí i pro použití 

systémů alternativních výrobců ). 

  Nároží budou řešena pomocí rohových profilů Schlüter. 

 

 d.14. VÝPLNĚ OTVORŮ 

-OKNA: 

  Okna nadzemních podlaží jsou navržená plastová, zaskleno izolačním dvojsklem, 

s celoobvodovým kováním a mikroventilací. 

-DVEŘE: 

  Hlavní domovní dveře jsou navrženy dřevěné, částečně prosklené s bezbariérovým 

hliníkovým prahem. 

Vstupní dveře do bytů jsou navrženy plné hladké, zvuk. útlum 32 dB do dřevené zárubně. 

  Dveře na balkóny plastové, zaskleno izolačním dvojsklem, s celoobvodovým kováním 

a mikroventilací ve stejném provedení jako okna. 

  Interiérové dveře v bytech jsou navrženy z dřevěného masivu do obložkových 

dřevěných zárubní. 
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 d.15. OPLECHOVÁNÍ 

  Veškeré klempířské prvky jsou navrženy z TiZn plechu a ponechány v jeho přírodním 

odstínu. 

 

 d.16. VENKOVNÍ VYROVNÁVACÍ RAMPA 

  Terénní vyrovnávací rampa je navržena z betonové zámkové dlažby. Plocha rampy je 

vydlážděna s uplatněnou protiskluzovou úpravou povrchu. Vyrovnávací rampa je doplněna 

jednostranným zábradlím s instalovaným madlem ve výši 1100 mm kotveným do sloupků 

zábradlí. Další úroveň zábradlí je ve výšce 250 a 500 mm. Sloupky zábradlí jsou kotveny k 

betonovým pásům do nezámrzné hloubky min.800mm. Sklon rampy je 12% na 5,2m. 

Konstrukčně – technické řešení rampy plně respektuje vyhl. č. 369/2001 Sb. 

 

e. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

A VÝPLNÍ OTVORŮ 

 Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č.151/2001. Vnější obálka 

objektu bude splňovat požadavky novely normy ČSN 73 0540-2 (8) z roku 2002 a měrnou 

energetickou spotřeby dle Vyhlášky č. 291/2001.  

 

f. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého 

betonu – C 16/20. Hloubka základové spáry je – 3,650m od úrovní ±0,000. Podkladní 

betony (C16/20 tloušťky 100 mm) jsou navrženy na hutněný štěrkový podsyp v tl. 150 mm. 

 

g. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

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

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

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

předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například 

recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k 

likvidaci. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 17 - stavební a 

demoliční odpady (dle vyhlášky č. 381/2001Sb. - Katalog odpadů a seznam nebezpečných 

odpadů ve znění pozdějších předpisů). 
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Zásady pro nakládání s odpady 

 Při provozu je nutné: 

• minimalizovat vznikání odpadů 

• separovat jednotlivé druhy odpadů 

• uplatňovat zásady maximální recyklace 

• minimalizovat odpady k přímému skládkování. 

 

h. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 Pro přístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby napojený na 

stávající pěší komunikaci. 

 Na parkovací stání, které je situováno nedaleko stávajícího objektu, je navržen vjezd z 

komunikace Novodvorská. Parkoviště má 10 parkovacích stání.  

 Při výstavbě bude proveden dočasný zábor části komunikace a vytvořeny 2 přechody 

pro chodce (viz výkres staveniště). 

 

i. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 

 Zůstává stávající a nemění se. 

 

j. OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU 

 Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č. 

362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a NV č. 591/2006 o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništních. Zvýšenou pozornost je 

třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Všichni zúčastnění 

pracovníci musí být proškoleni z BOZP a PO. Na staveniště bude zamezen přístup 

nepovolaným osobám. 

 

1.1.2. VÝKRESOVÁ ČÁST 

a) PŮDORYSY ZÁKLADŮ V MĚŘÍTKU 1:50, NAVRŽENÍ IZOLACE PROTI 

ZEMNÍ VLHKOSTI, SPODNÍ VODY, PRONIKÁNÍ RADONU 

 Půdorys základů řeší založení objektu. Hladina podzemní vody se nevyskytuje. 

Navržení izolace proti zemní vlhkosti a radonu viz. čl. 6.1.1.1.4.3. 
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b) PŮDORYSY JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ A STŘECHY V MĚŘÍTKU 1:50 

 Půdorysy jednotlivých podlaží vyjadřují stavebně - konstrukční řešení. Veškeré 

rozměry místností, prostorů, hlavních konstrukcí, rozměrů prvků, výplní otvorů jsou uvedeny 

na jednotlivých výkresech podlaží. 

 Půdorys střechy řeší složení střešního pláště, sklon střešních rovin, výšky a polohy 

střešních vtoků a svodů. 

 

c) ŘEZ V MĚŘÍTKU 1:50 

 V příčném řezu jsou uvedeny výškové kóty jednotlivých podlaží, upraveného terénu, 

skladby jednotlivých podlah a konstrukcí. 

 

d) POHLEDY 

 Pohledy schematicky dokumentují celkové architektonické řešení s vyznačením 

architektonických prvků jako jsou balkony apod. Pohledy dále obsahují výpis povrchových 

úprav jednotlivých prvků. 

 

e) DOPLŇKOVÉ VÝKRESY 

 Detail balkónové konstrukce, výkres výztuže balkónu. 

 

 

 

1.1.3  TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

a. VYTÁPĚNÍ STAVBY 

 Projekt řeší vytápění šesti bytových jednotek. Zdrojem tepla pro vytápění budou 

plynové kotle umístěné v kotelně a ohřev TUV budou samostatně pro každý byt plynové kotle 

s vestavěným zásobníkem pro ohřev TUV. Vytápění bytů bude teplovodní. Rozvod potrubí 

bude proveden z trubek měděných a bude veden přes stoupačky v instalační šachtě a podél 

stěn jednotlivých bytů. Potrubí bude zaizolováno trubicovou izolací v provedení do podlah a 

zdí. 

 Otopná plocha bude tvořena deskovými ocelovými otopnými tělesy. V koupelnách 

budou použita žebříková otopná tělesa. Každý kotel bude opatřen regulátorem s týdenním 

programem umístěným ve vybrané vytápěné místnosti. 
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b. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 

VNITŘNÍ VODOVOD 

Zásobování objektu pitnou vodou bude nově vybudovanou přípojkou  vody PE DN 50 

v rámci - SO 5 Vodovod. V kotelnovém prostoru budovy bude  v 1.PP osazena vodoměrná 

sestava. Je navrženo společné měření pro odběr pitné vody přírubovým  vodoměrem DN 32.  

Páteřní rozvody budou vedeny v prostoru instalačních šachet. Na odbočkách 

k jednotlivým stoupačkám budou osazeny uzavírací a vypouštěcí ventily. 

Ohřev teplé užitkové vody bude v každém bytě lokální, kdy v místnostech pro to určené 

budou umístěny plynové kotle, které budou lokálně připravovat TUV pro každý byt zvlášť - 

viz. čl. 6.2.1. Na odbočce od stoupačky budou osazeny bytové vodoměry DN 15 a kulové 

uzávěry DN 20, na vstupu a výstupu vody u kotle budou osazeny kulové uzávěry DN 20. 

Pro požární ochranu bude vybudováno nerezové potrubí pro napojení hadice, které 

povede přes všechna podlaží v místě podesty a na každém podlaží bude uzávěr pro napojení 

hasící hadice.   

Při montáži budou dodržovány montážní předpisy výrobce, montáž budou provádět 

pracovníci s platným oprávněním pro svařování plastových trub. Izolace potrubí TUV bude tl. 

20mm. Budou použity PU návlekové trubice. Rozvody požární vody budou provedeny 

z ocelových závitových pozinkovaných trubek. 

Před uvedením do provozu bude proveden proplach a dezinfekce potrubí a tlaková zkouška. 

 

SANITÁRNÍ VYBAVENÍ 

 Sanitární prostory v bytech budou vybaveny standardními zařizovacími předměty, 

s výjimkou sociálního zařízení v prostoru pro tělesně postižené, kde budou osazeny zvýšené 

klozety a umyvadla pro imobilní. Veškeré klozety budou závěsné, se zabudovanými 

splachovacími nádržemi. Dřezy budou součástí dodávky kuchyňských linek. Baterie budou 

pákové, u umyvadel a dřezů stojánkové. Vany budou opatřeny stojánkovými, popř. 

nástěnnými bateriemi. Typy zařizovacích předmětů budou upřesněny v dalším stupni 

projektové dokumentace.  

 

 

 

 

 

Ve Štěpánkovicích, dne 10 května 2011  Vypracoval:VOJTĚCH ŠVACHA 
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2. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVEDENÍ 
KONSTRUKCE BALKÓNŮ NA ZADANÉM 

OBJEKTU 
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A) OBSAH TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU: 

B) OBECNÉ INFORMACE O OBJEKTU: 

C) PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ: 

D) 1.FÁZE- VYTVOŘENÍ NOSNÉ ČÁSTI: 

1.1- MONTÁŽ BEDNĚNÍ 

1.1.1- PRACOVNÍ PODMÍNKY A PŘIPRAVENOST 

1.1.2- PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

1.1.3- STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

1.1.4- KOMPONENTY, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

1.1.5- PRACOVNÍ POSTUP BEDNĚNÍ 

1.1.6- JAKOST A KONTROLA KVALITY 

1.2- ARMOVÁNÍ 

1.2.1- PRACOVNÍ PODMÍNKY A PŘIPRAVENOST 

1.2.2- PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

1.2.3- STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

1.2.4- MATERIÁL A DOPRAVA  

1.2.5- PRACOVNÍ POSTUP ARMOVÁNÍ 

1.2.6- JAKOST A KONTROLA KVALITY 

1.3- BETONÁŽ 

1.3.1- PRACOVNÍ PODMÍNKY A PŘIPRAVENOST 

1.3.2- PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

1.3.3- STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

1.3.4- MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

1.3.5- PRACOVNÍ POSTUP BETONÁŽE 

1.3.6- JAKOST A KONTROLA KVALITY 

E) 2.FÁZE- VYTVOŘENÍ NENOSNÉ ČÁSTI: 

2.1- XPS SOKL, HYDROIZOLACE A OPLECHOVÁNÍ 

2.1.1- PRACOVNÍ PODMÍNKY A PŘIPRAVENOST 

2.1.2- PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

2.1.3- STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

2.1.4- KOMPONENTY, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

2.1.5- PRACOVNÍ POSTUP PROVEDENÍ SOKLU 
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2.1.6- JAKOST A KONTROLA KVALITY 

2.2- PODLAHA BALKÓNU 

2.2.1- PRACOVNÍ PODMÍNKY A PŘIPRAVENOST 

2.2.2- PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

2.2.3- STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

2.2.4- KOMPONENTY, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

2.2.5- PRACOVNÍ POSTUP PROVEDENÍ PODLAHY 

2.2.6- JAKOST A KONTROLA KVALITY 

2.3- ZÁBRADLÍ A OMÍTKY 

2.3.1- PRACOVNÍ PODMÍNKY A PŘIPRAVENOST 

2.3.2- PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

2.3.3- STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

2.3.4- KOMPONENTY, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

2.3.5- PRACOVNÍ POSTUP PROVEDENÍ ZÁBRADLÍ A OMÍTEK 

2.3.6- JAKOST A KONTROLA KVALITY 

F) BOZP a PO: 
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B) OBECNÉ INFORMACE O OBJEKTU: 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 
Název stavby:        Bytový dům Štěpánkovice 
Místo stavby:          Štěpánkovice, Novodvorská 123/695 
Kraj:   Moravskoslezký 
Charakter stavby:   Novostavba 
Druh stavby:  Občanská stavba 

Investor:  Obec Štěpánkovice 
    Slezská 13/520 
    747 28 Štěpánkovice 
   Tel. : 556 675 454 
   Fax : 556 675 476 
    E-mail : ous@volny.cz 
Zastoupen:  Mgr. Bernardem Halfarem – starostou obce 
Projektant stavby: Vojtěch Švacha 
Termín zpracování: Leden 2012 

 
Technologický předpis řeší provedení balkónů pro 3 podlažní, částečně podsklepený 

bytový dům půdorysných rozměrů (12,35x21,3m) celkové výšky od terénu (10,35m). Stavba 

je zděná z keramických tvárnic porotherm 30P+D profi na tenkovrstvou maltu. Stropy 

tl.250mm jsou z keramických nosníků porotherm. Stavba je podsklepená do poloviny 

půdorysné plochy do hloubky (3,25m). Konstrukční výška nadzemních podlaží je 3m. stavba 

je ukončena plochou střechou. Vjezd na staveniště je z místní komunikace z ulice 

Novodvorské. Podrobnější informace o objektu (viz PRŮVODNÍ A SOUHRNÁ 

TECHNICKÁ ZPRÁVA a VÝKRESY). 

Balkóny propojují exteriér s vnitřním obývacím prostorem, jídelnou a kuchyní. Jsou 

orientovány na jižní straně objektu. Nosná část je tvořena ŽB deskou připojenou pomocí ISO 

nosníků ke stavbě v úrovni stropů. 
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C) PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ:  
Staveniště přebírá stavbyvedoucí a zapisuje to do stavebního deníku, který je na stavbě. 

Zapisuje i proškolení zaměstnanců provádějící bednění. 

Výstupní kontrola zdiva: 

a)- dodržení použitého materiálu- POROTHERM 30Profi na tenkovrstvou maltu. 

b)- Dodržení modulu- Přeměření rozměrů (výškových, délkových) podle PD. 

c)- Uložení překladů- Všechny překlady budou vždy uloženy na celé tvárnici v maltovém 

loži. 

d)- Přesahy jednotlivých tvárnic- x<5mm 

e)- Spáry- tl. 1-3mm 

f)- Přesah paty zdiva- max. 1/6 tl. Zdiva to je (5cm) 

g)- Svislost zdiva-  

- v rámci 1 podlaží: ±20mm 

- v rámci celé výšky budovy: ±50mm 

- svislá souosost: ±20mm 

h)- Vodorovnost horní hrany zdiva- ±5mm/2m 

i)- výška horní hrany zdiva- Od paty zdiva 2750 ± 5mm 
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D) 1. FÁZE- VYTVOŘENÍ NOSNÉ ČÁSTI 
1.1- MONTÁŽ BEDNĚNÍ 

Celé bednění je rozděleno do 3 časově oddělených bednících etap podle podlaží (viz. schéma 
01). Každá etapa se skládá ze 2 shodných bednících sestav (pro každý balkón 1 sestava viz. 
schéma 02). 
Bednění se bude využívat i jako pracovní a překladní plocha pro materiál pro sestavení stropů. 
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1.1.1- PRACOVNÍ PODMÍNKY, PŘIPRAVENOST 

a)- Staveniště bude po celém obvodu oploceno tak, aby nemohlo dojít k vniknutí 

neoprávněných osob na staveniště. 

b)- Před montáží každé z etap musí být vyzděné příslušné patro.  

c)- Práce započnou až po provedení výstupní kontroly zdiva, jejím řádném zápisu do 

stavebního deníku a případných opravách. (viz. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ) 

d)- Zdivo musí nabýt dostatečnou pevnost, to je alespoň 2 dny po vyzdění. 

e)- Podklad pro stojky u 1. etapy bude provizorně vydlážděn (v celé půdorysné ploše 

bednění + 500mm) z betonových dlaždic tl. 50mm formátu 500x500mm na štěrkovém loži tl. 

100mm frakce 16-32mm. Rovinatost ±5mm/2m.  V případě neshod se podklad upraví do výše 

zmíněného stavu. 

f)- Povětrnostní podmínky: 

- Vítr: x<10m/s 

- Teplota: x>-10ºC 

- Viditelnost: x>10m 

g)- Zaměstnanci budou proškoleni odborně způsobilou osobou o BOZP a seznámeni s tímto 

technologickým postupem. O školení bude proveden záznam do stavebního deníku. 

h)- Bednění se bude provádět současně s podpěrami pro keramické nosníky stropu. 

 

1.1.2- PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Počet: Funkce:   Práce: 
1  mistr   -Koordinuje práci, rozděluje úkoly. 
4  vyučení tesaři  -Sestavují bednění 
2  vazači   -Obstarají manipulaci.  

(vlastníci vazačského průkazu) 
1  jeřábník  -Zajišťuje dopravu materiálu.  

(vlastník jeřábnického průkazu) 
2  pomocníci  -Pomáhají s montáží bednění. 
 
-Pro sestavení první etapy nejsou zapotřebí jeřábník a vazači. 

-Všichni musí být proškoleni odborně způsobilou osobou o BOZP a seznámeni s tímto 

technologickým postupem. 
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1.1.3- STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
-O níže zmíněných položkách bude stavbyvedoucí vést řádnou evidenci.  

-Předměty budou v krytém uzamykatelném skladu. 

1) OOPP (osobní ochranné pracovní pomůcky): 
 -pracovní rukavice 
 -pracovní boty 
 -pracovní oblečení 
 -helma 
 -lékárnička 
2) pracovní nářadí: 
 název:    počet: 
 -tesařské kladivo  4 
 -vodováha   2 
 -pracovní vidlice GT/VT 4 
 -pilka na dřevo  1 
 -štafle    2 
 -sada šroubováků  1 
 -sada klíčů   1 
 -barvící šňůra   2 
 -vysunovací metr (4m) 2 
 -černý popisovač  2 
3) stroje: 
 název:    počet: 
 -vrtačka + sada vrtáků 2 
 -jeřáb LIEBHERR 32TT 1 
 

1.1.4- KOMPONENTY, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
 
Bednicí deska PERI tl.=21mm „třívrstvá deska, 21mm (žlutá)“  
Velkoplošné betonářské desky potažené melaninovou pryskyřicí. Všechny hrany jsou 
uzavřené. 3x7mm křížem lepené vrstvy. Přibíjejí se na roznášecí nosníky.   
Hmotnost=10,50 kg/m2. 
Hmotnost 1 desky (2,00x0,50m)=10,50 kg 
Hmotnost 1 desky (2,00x1,00m)=21,00 kg 
Množství:  
pro 1. etapu: 
č. výr.  formát  počet [ks] 
050080 2,00x0,50m  6 
050190 2,00x1,00m  12 
pro 2. etapu: 
č. výr.  formát  počet [ks] 
050080 2,00x0,50m  6 
050190 2,00x1,00m  12 
pro 3. etapu: 
č. výr.  formát  počet [ks] 
050080 2,00x0,50m  6 
050190 2,00x1,00m  12 [2] 
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Doprava: 

Na staveniště budou přivezeny valníkem s hydraulickou rukou. Desky budou zajištěny 

vázacími popruhy na sobě naležato na dřevěných trámcích (100x100mm) po 1,5m. Při 

přejímce stavbyvedoucí zkontroluje množství a kvalitu komponentů. Poškozené díly se nesmí 

na bednění použít. (reklamace u dodavatele) 

Skladování: 

Desky budou na sobě naležato na trámcích (100x100mm) po 1,5m (viz.obr.A102). Budou 

přikryty PE folii.   

 
Základní rám AW+prkna  
Přibíjí se hřebíky k podkladu 50cm od sebe. Slouží k zachycení bednění okraje balkónu. 
 
Množství:  
pro 1. etapu: 
č. výr.  název výrobku  počet [ks] 
065070 základní rám AW  40 
pro 2. etapu: 
Použijí se základní rámy AW+ prkna z 1. etapy. 
pro 3. etapu: [1] 
Použijí se základní rámy AW+ prkna z 2. etapy. 
 

Doprava: 

Základní rámy AW budou přivezeny valníkem s hydraulickou rukou v mřížové paletě 

80x120. Prkna volně ložené. Při přejímce stavbyvedoucí zkontroluje množství a kvalitu 

komponentů. Poškozené díly se nesmí na bednění použít. (reklamace u dodavatele) 

Skladování: 

Základní rámy AW v krytém uzamykatelném skladu. Prkna na dřevěných trámcích 

100x100mm, překryté PE folií. 

                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FAST, VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Bakalářská práce 

 43 

plnostěnný nosník PERI VT 20K+ svorky Flexklip + trámová a nosníková spojka, 
pozink. + upevňovací třmen 16 – 25, pozink.:                                                  
Nosníky průřez pásnice 80 x 40 mm. Celková výška 200mm. 

Ocelová svorka Flexklip zabraňuje roznášecímu nosníku v překlopení. 

Nosníková spojka pro spojení křížících se nosníků. (ocelové vruty 40mm). 

Upevňovací třmen pro pevné upnutí 2 nosníků ke křížové hlavě. (klíč 19mm) 
 
Množství:  [2] 
pro 1. etapu: 
č. výr.  název výrobku  počet [ks] 
074960 PERI VT 20K L=4,5m 8 
074910 PERI VT 20K L=2,45m 12 
074905 PERI VT 20K L=2,15m 28 
018290 Nosníková spojka  24 

Svorka Flexklip  56 
028590 Upevňovací třmen  4 
pro 2. etapu: 
č. výr.  název výrobku  počet [ks] 
074960 PERI VT 20K L=4,5m 8 
074910 PERI VT 20K L=2,45m 12 
074905 PERI VT 20K L=2,15m 28 
018290 Nosníková spojka  24 

Svorka Flexklip  56 

028590 Upevňovací třmen  4 
pro 3. etapu: 
č. výr.  název výrobku  počet [ks] 
074960 PERI VT 20K L=4,5m 8 
074910 PERI VT 20K L=2,45m 12 
074905 PERI VT 20K L=2,15m 28 
018290 Nosníková spojka  24 

Svorka Flexklip  56 
028590 Upevňovací třmen  4     
 
Doprava: 

Nosníky budou přivezeny valníkem s hydraulickou rukou na sloupkové paletě RP-2 80x150, 

pozink. Svorky v mřížové paletě 80x120. Nosníkové spojky v mřížové paletě 80x120. 

Upevňovací třmen v igelitovém pytli. Při přejímce stavbyvedoucí zkontroluje množství a 

kvalitu komponentů. Poškozené díly se nesmí na bednění použít. (reklamace u dodavatele) 

Skladování: 

Nosníky budou uloženy na sloupkové paletě (viz.obr.A102b). Budou přikryty PE folii. 

Svorky v krytém uzamykatelném skladu. Nosníkové spojky v krytém uzamykatelném skladu. 

Upevňovací třmen v igelitovém pytli v krytém uzamykatelném skladu. 
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Stropní stojky PEP 20-350 + křížová hlava poklesová 20/24, pozink. + přímá hlava 
16/20, pozink. +univerzální trojnožka, pozink.: 
Pozinkované ocelové stropní stojky PEP 20/350. odpovídají třídě D normy DIN EN 1065; 

L=1,96-3,50m; Hmotnost 1 stropní stojky=19,4kg 

Křížová hlava poklesová 20/24, pozink. Pro stabilní uložení jednoho nebo dvou nosníků bez 

nebezpečí jejich překlopení. Přesah nosníků od osy na obě strany min.15cm. 

Křížová hlava se nasadí do stojky a pootočí se. Pojistná západka pak konečnou 

polohu křížové hlavy samočinně zajistí. 

Přímá hlava s klapkou pro montáž mezilehlých 

stojek k nosníkům VT20 bez spojováni hřebíky. 

Univerzální trojnožka slouží jako pomůcka při 

stavění stojek. Průměr stojek (48 – 120mm). 
Množství: 
pro 1. etapu: 
č. výr.  název výrobku  [ks] 
103059 stojka PEP 20-350  20 
028870 křížová hlava 20/24  12 
028660 přímá hlava 16/20  8 
028000 univerzální trojnožka  12 
pro 2. etapu: 
č. výr.  název výrobku  [ks] 
103059 stojka PEP 20-350  20 
028870 křížová hlava 20/24  12 
028660 přímá hlava 16/20  8 
použijí se univerzální trojnožky z 1. etapy. 
pro 3. etapu: 
č. výr.  název výrobku  [ks] 
103059 stojka PEP 20-350  20 
028870 křížová hlava 20/24  12 
028660 přímá hlava 16/20  8 
použijí se univerzální trojnožky z 2. etapy. 

[2] 

Doprava: 

Stojky budou přivezeny valníkem s hydraulickou rukou na sloupkové paletě RP-2 80x120. 

Křížové hlavy a přímé hlavy budou přivezeny v mřížové paletě 80 x 120. Trojnožky se 

přivezou volně ložené. Při přejímce stavbyvedoucí zkontroluje množství a kvalitu 

komponentů. Poškozené díly se nesmí na bednění použít. (reklamace u dodavatele) 

Skladování: 

Trojnožky, křížové hlavy a přímé hlavy se uskladní v krytém uzamykatelném skladu. Stojky 

budou v sloupkové paletě RP 80x120 (viz. obr. A102a) překryté PE folii. 
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PROTECTO Sloupek zábradlí+ PROTECTO Konektor sloupku k H20+ PROTEKTO 
Držák zarážky 
 

Sloupek zábradlí představuje základní stavební dílec sytému PROTECTO. Slouží k 

zachycení prkenného zábradlí . Při zasunutí do dílu ukotvení je automaticky zafixován 

zabudovaným bezpečnostním prvkem. Proti korozi je ošetřen žárovým zinkováním. 

Konektor sloupku k H20 pro připojení na nosníky PERI VT 20K. Slouží i jako držák pro 

zarážku. Zarážka se zafixuje otvory v plechu. Jednoduchá montáž otočným závěrem, který je 

možno dotáhnout tesařským kladivem. 

Držák zarážky zajišťuje u prkenného zábradlí zarážku u podlahy. Jednoduše se nasadí na již 

namontovaný sloupek zábradlí a k zarážce se připevní hřebíkem. 

 
Množství: 
pro 1. etapu: 
č. výr.  název výrobku  počet [ks] 
H601225 sloupek zábradlí  20 
H601227 držák zarážky  8 
H601291 konektor sloupku  20 
pro 2. etapu: 
č. výr.  název výrobku  počet [ks] 
H601225 sloupek zábradlí  20 
H601227 držák zarážky  8 
H601291 konektor sloupku  20 
pro 3. etapu: 
č. výr.  název výrobku  počet [ks] 
H601225 sloupek zábradlí  20 
H601227 držák zarážky  8 
H601291 konektor sloupku  20 
 [1] 
Doprava: 

budou přivezeny valníkem s hydraulickou rukou v mřížové paletě 80 x 120. Při přejímce 

stavbyvedoucí zkontroluje množství a kvalitu komponentů. Poškozené díly se nesmí na 

bednění použít. (reklamace u dodavatele) 

Skladování: 

V krytém uzamykatelném skladu v mřížové paletě 80 x 120. 
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Kotva s hákem 2m+ MUNGO lešenářský šroub s okem 12x230mm+ MUNGO MGD 
lešenářská hmoždinka 14x140mm+ lešenářská žabka 
 

HMOŽDINKA: Odpovídá DIN 4420.  Pevnost v tahu 26kN (DIN EN 10002-1:1991-04) 

Označení usazovací hloubky pro správnou montáž. Hmoždinka vyrobena z vysoce kvalitního 

polyamidu PA6.  

ŠROUB: Značky pro hloubku zašroubování zaručují kontrolovanou hloubku upevnění. 

Galvanicky pozinkovaná ocel s vysokou pevností 5.8 pro dlouhou životnost. 

ŽABKA: Pro přichycení ke stojkám. 

KOTVA S HÁKEM 2m: Ocelová žárově pozinkovaná. 

 
Množství: 
pro 1. etapu: 
název výrobku  počet [ks] 
kotva s hákem (2m)  6 
kotva s hákem (2,5m)  4 
šroub s okem   10 
hmoždinka   10 
žabka    16 
pro 2. etapu: 
název výrobku  počet [ks] 
kotva s hákem (2m)  6 
kotva s hákem (2,5m)  4 
šroub s okem   10 
hmoždinka   10 
žabka    16 
pro 3. etapu: 
název výrobku  počet [ks] 
kotva s hákem (2m)  6 
kotva s hákem (2,5m)  4 
šroub s okem   10 
hmoždinka   10 
žabka    16 
 
Doprava: 

Všechny tyto komponenty budou přivezeny valníkem s hydraulickou rukou. Při přejímce 

stavbyvedoucí zkontroluje množství a kvalitu komponentů. Poškozené díly se nesmí na 

bednění použít. (reklamace u dodavatele) 

Skladování: 

V krytém uzamykatelném skladu. Šrouby a hmoždinky budou v označených igelitových 

pytlích. Žabky v mřížové paletě. 
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1.1.5- PRACOVNÍ POSTUP MONTÁŽE BEDNĚNÍ 

1) Vyměření a vyznačení hlavních os bednění: 

a)- vyznačení podélných os (a1;a2): 

- Pomocí vysunovacího metru se odměří (kolmo na obvodovou stěnu ve vzdálenosti 

300mm od nároží objektu) polohy os od vnějšího líce stěny a1=200mm; a2=1800mm 

a vzdálenosti se vyznačí na podklad černým popisovačem. 

- Barvící šňůrou se vyznačí přesné polohy os. 

b)- vyznačení příčných os (b1;b2;b3): 

- Pomocí vysunovacího metru se odměří (rovnoběžně s obvodovou stěnou od nároží) 

polohy os b1(b3)=500mm; b2=4050mm(1/2 délky stěny) a vzdálenosti se vyznačí na 

podklad černým popisovačem. 

- Pomocí ocelového úhelníku přiloženému ke stěně v místě značek a barvící šňůry se 

vyznačí přesné polohy os. (Musí být kolmé na stěnu.) 

 

2) Osazení stojek PEP 20-350: 

a)- příprava stojek: 

- Na stojky PEP 20-350 se nasadí křížové hlavy, které se samy zajistí pootočením. 

- Všechny stojky se vysunou do přibližně stejné délky, tak aby ložná plocha křížové 

hlavy byla ve výšce cca 40cm pod horní hranou zdiva a zajistí se G- hákem. 

b)- Osazení stojek: 

- Stojky se osadí pomocí univerzálních trojnožek.  

- Paty stojek u 1. etapy budou ležet na roznášecích dřevěných trámcích 120x160mm; 

L=2m, umístěných v příčných osách naležato. 

- Stojky se pomocí vodováhy srovnají do svislé polohy. 
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3) Osazení sedlových nosníků VT20: 

a)- Osazení nosníků: 

- Každý nosník se osadí pomocí 2 pracovních vidlic (2 pracovníci). 

b)- Zajištění nosníků: 

- Ke křížovým hlavám na středních stojkách se (ze štaflí) upnou dvojice nosníků 

pomocí upevňovacího třmenu tak, aby konce nosníku přečnívaly o 50cm od osy 

křížové hlavy. 

4) Rektifikace stojek PEP 20-350: 

a)- Uvedení stojek do svislé polohy: 

- Pomocí vodováhy se překontroluje svislost stojek. Vodováha se přikládá ve 2 na sobě 

kolmých směrech (případně se vyrovnají) a poloha stojek se zafixuje pomocí 

trojnožek. 

b)- Výškové dorovnání: 

- Na sedlové nosníky se ze štaflí osadí 1 roznášecí nosník na třech různých místech 

v blízkosti stojek. Horní okraj roznášecího nosníku musí být 20mm pod horním 

okrajem zdiva. Tato hodnota se zajistí pomocí stavěcích matic na stojkách (v ose a1). 

- Stojky (v ose a2) se nastaví pomocí stavěcí matice tak, aby roznášecí nosník ve všech 

místech byl vodorovný (vodorovnost se měří vodováhou přiloženou na nosníku). 

5) Provedení kotvení: 

a)- Horizontální přímé kotvy: 

- Horizontální přímá kotva s hákem (2m) se přiloží ke dvojicím stojek ve vodorovné 

poloze ve výšce cca 2m nad podlahou. Popisovačem se na stěnu naznačí místo pro 

šroub s okem. 

- V místě značek se pomocí vrtačky s vrtákem 14mm vyvrtají otvory pro hmoždinky do 

hloubky 150mm (kolmo na stěnu). 

- Do vyvrtaných otvorů se osadí hmoždinky a poklepem kladivem se zarazí. 

- Do osazených hmoždinek se našroubují šrouby s okem pro hák. 

- Horizontální přímé kotvy (2m) se nasadí shora do oka šroubu. Uvedou se do 

horizontální polohy a lešenářskými žabkami se pevně přichytí ke stojkám (žabky se 

utahují klíčem (16mm). 

b)- Horizontální diagonální kotvy: 

- Horizontální diagonální kotva s hákem (2,5m) se přiloží ke vzdálenějším rohovým 

stojkám ve vodorovné poloze ve výšce cca 1,9m nad podlahou tak, aby hák kotvy byl 
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ve vzdálenosti 20cm od otvoru ve stěně. Popisovačem se na stěnu naznačí místo pro 

šroub s okem. 

- V místě značek se pomocí vrtačky s vrtákem 14mm vyvrtají otvory pro hmoždinky do 

hloubky 150mm (kolmo na stěnu). 

- Do vyvrtaných otvorů se osadí hmoždinky a poklepem kladivem se zarazí. 

- Do osazených hmoždinek se našroubují šrouby s okem pro hák. 

- Horizontální diagonální kotvy (2,5m) se nasadí shora do oka šroubu. Uvedou se do 

horizontální polohy a lešenářskou žabkou se pevně přichytí k rohové stojce (žabky se 

utahují klíčem (16mm). 

6) Osazení roznášecích nosníků VT20: 

a)- Osazení zdvojených nosníků: 

- Zdvojené nosníky se skládají ze 2 nosníků VT20, L=2,15m. Tyto nosníky se osadí (ze 

štaflí) do příčných os přesně nad stojky těsně vedle sebe.  

- Přirazí se ke zdivu a připevní se k sedlovým nosníkům pomocí samořezných vrutů a 

nosníkových spojek. Každý nosník bude upevněn 2 nosníkovými spojkami. Na každé 

nosníkové spojce budou 4 samořezně vruty. 

b)- Osazení ostatních roznášecích nosníků: 

- s osazením se postupuje od středu ke krajům. Střední nosníky jsou od středové osy 

bednění vzdáleny 25cm. Na těchto nosnících bude upevněno zábradlí (to znamená 

VT20, L=2,45m). Středové nosníky se přirazí ke zdivu a zajistí v této poloze svorkami  

- Další nosníky jsou po vzdálenosti 50cm. Budou osazeny pracovní vidlicí. Zajišťovat 

se budou až při sestavování bednící plochy svorkami Flexklip. 

- Podrobnější informace jsou v kladečském plánu. Důležité je rozmístění delších 

nosníků pro upnutí zábradlí. 
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7) Sestavení bednící plochy: 

a)- Pokládka 1. bednící desky: 

- Pokládka probíhá od středu bednění ke krajům. První deska (formát: 2,00x0,5m) se 

osadí (ze štaflí) podélně se středovou osou tak, aby její okraje ležely v ose roznášecích 

nosníků, přirazí se ke zdivu a zajistí hřebíky po vzdálenosti cca 50cm. 

b)- Pokládka ostatních bednících desek: 

- Další bednící desky se osazují shora z již vytvořené bednící plochy. 

- Polohy provizorně osazených nosníků se přizpůsobují formátům desek tak aby 

nevznikla volná hrana desky (okraje desek musí být podepřeny). 

- Po přizpůsobení nosníků se nosníky zajistí svorkami Flexklip.  

- Všechny bednící desky se zajišťují hřebíky po vzdálenosti cca 50cm. 

 

 

8) Montáž ochranného zábradlí: 

a)- Konektory sloupků:  

- Na přečnívající nosníky se osadí konektory pootočením obejmou pásnici nosníku a 

křídlovou maticí se utáhnou (křídlová matice se utahuje poklepem kladiva). 

b)- Sloupky zarážka a zábradlí: 

- Do osazených konektorů se nasadí sloupky zábradlí, které se samy zajistí čepem. 

- Na osazené sloupky se do držáků umístí prkenné zábradlí (100x20mm) a přes otvory 

v držácích se zajistí hřebíky. 

- Zarážka (150x20) se připevní hřebíky ke konektorům. V případě že nejde připevnit ke 

konektoru tak se zajistí držákem zarážky. 
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9) Osazení mezilehlých stojek s přímou hlavou: 

a)- Příprava mezilehlých stojek: 

- Na stojky PEP 20-350 se osadí přímé hlavy a pootočením se zajistí. Podle bednění se 

přibližně odměří jejich vysunutí. 

b)- Osazení mezilehlých stojek: 

- Přímá hlava se přiloží k sedlovému nosníku cca 1,25m od středových stojek (tak, aby 

nepřekážely v provozu) a napřímením stojky se zaklíní. 

- Pomocí G- háku a stavěcí matice se upevní ve svislé poloze. 

10) Montáž bednění okraje balkónu: 

a)- vyměření okraje balkónu: 

- Balkón se vždy vyměřuje od nároží objektu. 

- Pomocí vysunovacího metru se odměří vzdálenost 800mm od nároží objektu a naznačí 

se černým popisovačem na bednící desku i na zdivo (na obou koncích balkónu). 

- Kontrola: celková délka balkónu je 6500mm. 

- Pomocí ocelového úhelníku a černého popisovače se vyznačí na bednění od značky 

čára (dlouhá: L=1200mm) na konci se značkou. 

- Pomocí barvící šňůry se vyznačí na bednění okraj balkónu (kontrola: V každém místě 

je čára vzdálená od zdiva 1200mm). 

b)- vytvoření bednění okraje balkónu: 

- Horní plocha ŽB desky balkónu bude ve spádu 2% směrem od objektu!!! 

- Rozměry použitých prken musí být přesné: 

o Čelní bednící prkna- 20x160mm (délka se dořízne) 

o Boční bednící prkna- 20x180mm (délka se dořízne) 

- Na bednění se přiloží bednící prkna podle vyznačeného půdorysu balkónu. 

- K prknům se přiloží z venkovní stravy základní rámy AW po cca 50cm a připevní se 

nejprve k podkladu pomocí hřebíků (tak aby nevznikla volná hrana desky). 

- Bednící prkna se připevní k základním rámům AW pomocí hřebíků. 
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1.1.6- JAKOST, KONTROLA KVALITY BEDNĚNÍ 

- Výstupní kontrola bednění: 

- Výsledek prověrky musí být zapsán TDI do SD. 

- Před zahájením navazujících prací musí být prověřeno dodržení projektem 

stanovených parametrů: 

o Geometrie bednění:  

� rovinatost ±2mm/2m  

� svislost stojek ±5mm/2m 

� okraj balkónu ±5mm od nároží 

� čelní strana balkónu ±5mm od líce zdiva 

o Stabilita bednění a jeho částí:  

� souosost stojek ±2cm 

� kotvení k objektu utažení lešeňových žabek 

o Odstranění zbytků (prach, zbytky materiálu…) 

o Úprava čel konstrukčních styků (obroušené okraje desek) 

o Odstranění vody z bednění 

o Příprava povrchu bednění (nátěr odbedňovacím olejem) 

o Tuhost pracovních plošin a dopravních cest. 

o Těsnost styků a spojení jednotlivých dílů  

� mezera mezi deskami <1mm  

� počet a tuhost svorek flexklip a nosníkových spojek 

- Zjištěné neshody tohoto předpisu musí být odstraněny do zahájení betonáže. 

- Kontrolu nápravy provádí stavbyvedoucí. U neshod zjištěných při výstupní kontrole 

společně s TDI, musí být proveden zápis ve SD. Bez písemného souhlasu TDI nesmí 

být pokračováno v navazující práci. 
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1.2- ARMOVÁNÍ: 
 
1.2.1- PRACOVNÍ PODMÍNKY, PŘIPRAVENOST 

a)- Staveniště bude po celém obvodu oploceno tak, aby nemohlo dojít k vniknutí 

neoprávněných osob na staveniště. 

b)- Před montáží každé z etap musí být sestavená příslušná bednící sestava.  

c)- Práce započnou až po provedení výstupní kontroly bednění, jejím řádném zápisu do 

stavebního deníku a případných opravách.  

d)- Zaměstnanci budou proškoleni odborně způsobilou osobou o BOZP a seznámeni s tímto 

technologickým postupem. O školení bude proveden záznam do stavebního deníku. 

e)- Armování se bude provádět současně s armováním stropu. 

 

1.2.2- PESONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Počet: Funkce: Práce: 
1  mistr  -Koordinuje práci, rozděluje úkoly. 
2  železáři -Ukládají a spojují výztuž. 
6  pomocníci -Pomáhají s montáží, dopravují výztuž na místo pokládky.  
 
-Všichni musí být proškoleni odborně způsobilou osobou o BOZP a seznámeni s tímto 
technologickým postupem. 
 

1.2.3- STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
-O níže zmíněných položkách bude stavbyvedoucí vést řádnou evidenci.  
-Předměty budou v krytém uzamykatelném skladu. 
1) OOPP (osobní ochranné pracovní pomůcky): 
 -pracovní rukavice 
 -pracovní boty 
 -pracovní oblečení 
 -helma 
 -lékárnička 
2) pracovní nářadí: 
 název:     počet: 
 -kombinované kleště   2 
 -štípací kleště    2 
 -pilka na železo   2 
 -momentový klíč   2 
 -armovací drát (20m)   2 
 -černý popisovač   1 
 -lepící páska (10m)   6 
 -patex total fix vodovzdorný PL70 2 
 -sloupek balkónového zábradlí 14 
3) stroje: 
 -standardní závitořez   1 
 -vrtačka + sada vrtáků  1 
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1.2.4- MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
Schöck Isokorb KXT60-CV35-V8-h180 

Prvek Schöck Isokorb je certifikován Technickým zkušebním ústavem Praha s.p. (ZUS) jako 

nosný prvek pro přerušení tepelných mostů. [10] 

Množství: 
pro 1. etapu: 
č. výr.  název výrobku [ks] 
KXT60 Schöck Isokorb 13 
pro 2. etapu: 
č. výr.  název výrobku [ks] 
KXT60 Schöck Isokorb 13 
pro 3. etapu: 
č. výr.  název výrobku [ks] 
KXT60 Schöck Isokorb 13 
Doprava: 

Budou přivezeny valníkem s hydraulickou rukou na EURO paletě. Při přejímce 

stavbyvedoucí zkontroluje množství a kvalitu komponentů. Poškozené díly se použít.  

Skladování: 

Na paletě přikryté PE folií. 

 

Poziční spojky LENTON - P13L [8] 

Spojky typu P8 a P13 jsou navrženy pro rychlé spojení dvou zkřivených, ohnutých nebo 

rovných tyčí, když nelze otáčet žádnou z tyčí a když pohyb připojované tyče v axiálním 

směru je omezen. Tyto spojky se obvykle používají k vyztužení předem připravených 

výztužných prvků. 

Splňuje mezinárodní normy, včetně norem BS8110, DIN1045, NFA-35-020, ACI®318 

Množství: 
pro 1. etapu: 
č. výr.   název výrobku  [ks] 
EL12P13LN  poziční spojka  146 
pro 2. etapu: 
č. výr.   název výrobku  [ks] 
EL12P13LN  poziční spojka  146 
pro 3. etapu: 
č. výr.   název výrobku  [ks] 
EL12P13LN  poziční spojka  146 
Doprava: 

Budou přivezeny valníkem s hydraulickou rukou v označené kartonové krabici. Při přejímce 

stavbyvedoucí zkontroluje množství a kvalitu komponentů. Poškozené díly se použít.  

Skladování: V krytém uzamykatelném skladu v označených kartonových krabicích. 
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Distanční tělísko PVC –kozlík 
Svěrací distanční vložka v barvě betonové šedi pro vodorovné výztuže pro různé průměry 

železa. Použije se i u křížení s roznášecí výztuží. Rozsah svírání od 6 do 14 mm. Krytí: 35mm 

Balící jednotka žok: 1500Ks hmotnost 15kg 

Množství: 
pro 1. etapu: 
označení název výrobku  [ks] 
K35  distanční tělísko  260 
pro 2. etapu: 
označení název výrobku  [ks] 
K35  distanční tělísko  260 
pro 3. etapu: 
označení název výrobku  [ks] 
K35  distanční tělísko  260 
Doprava: 

 Budou přivezeny valníkem s hydraulickou rukou v žoku. Při přejímce stavbyvedoucí 

zkontroluje množství a kvalitu komponentů. Poškozené díly se použít.  

Skladování: V krytém uzamykatelném skladu v žoku. 

 
Betonářská výztuž:Výztuž věnce a háků ocel: S235 Ø12mm (profil: R), rozdělovací 
výztuž ocel: S235 Ø 10mm (profil: R), třmínky ocel: S235 Ø 6mm (profil: J) 

 
Doprava: 

Budou přivezeny valníkem s hydraulickou rukou ve svazcích. Při přejímce stavbyvedoucí 

zkontroluje množství a kvalitu komponentů. Poškozené díly se nesmí použít. (reklamace u 

dodavatele). 

Skladování: 

V krytém uzamykatelném skladu. 

 

VÝPIS VÝZTUŽE ocel: S235           

č.v. POPIS průřez [mm] délka [m]  [kg/m] počet [ks] hmotnost [kg] 

1 kotevní háky 12 0,44 0,889 52 20,340 
2 výztuž věnce 12 6,5 0,889 8 46,228 
3 rozdělovací výztuž 10 6,4 0,617 6 23,693 
4 třmínky 6 0,7 0,222 13 2,020 
5 poziční spojky LENTON P13L - - - 60 21,600 
6 Isokorb KXT60-CV35-V8-h180 - 1 16 6,5 104 
7 čelní kotvení sloupku závit. tyč 8 0,25 0,395 8 0,79 

8 boční kotvení sloupků závit. tyč 8 0,35 0,395 8 1,106 

          

Hmotnost 
CELKEM 

[kg]: 219,777 
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1.2.5- PRACOVNÍ POSTUP ARMOVÁNÍ 
 

 
 

 
1) Montáž nosníků Isokorb 

a)- příprava iso nosníků 

- Na hlavní výztuži vnější strany iso nosníků (podle směru šipky na obalu) se vytvoří 

pomocí závitořezu závity. 

- Na vytvořené závity se nasadí poziční spojky LENTON – P13L a pomocí 

momentového klíče se utáhnou kroutícím momentem 40Nm. [8] 

b)- osazování iso nosníků 

- Iso nosníky se vyskládají na bednění (šipkou směrem ven z objektu) na pero a drážku 

za sebe, přes celou půdorysnou délku balkónu. Vnitřní plocha TI (tepelné izolace) 

bude lícovat s vnější rovinou obvodového zdiva. Poslední kus se dořízne dle potřeby 

(1/2 své délky). 

- Pomocí pásky se vzájemně přilepí k sobě a k bednění. 

 

2) Montáž výztuže 

a)- kotevní háky 

- Kotevní háky jsou přivezeny z ohýbárny (mají správnou geometrii). 

- V místech spoje s pozičními spojkami se vyřežou závity pomocí závitořezu. 

- Na spodní stranu háku se umístí distanční podložky. 

- Háky se vloží do poziční spojky připevněné k výztuži iso nosníků a pomocí 

momentového klíče se utáhnou (momentem 40Nm) při zachování správně polohy. 
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b)- třmínky 

- třmínky se přivezou na stavbu z ohýbárny (mají správnou geometrii). 

- Vloží se shora za iso nosníky v místě věnce po vzdálenostech 50cm. 

- Třmínky se v této poloze připevní až po provlečení výztuže věnce. 

c)- výztuž věnce 

- Na koncích prutů se vyřeže závit pro poziční spojky pomocí závitořezu. 

- Pruty se provlečou skrz výztuž iso nosníků a třmínky. 

- Pomocí drátu se přichytí v místech styků. 

- Přebytky drátů se odstřihnou štípacími kleštěmi. 

- Na spodní pruty se osadí distanční podložky zajišťující správnou polohu. 

- Na konce prutů se umístí poziční spojky a utáhnou se pomocí momentového klíče 

(momentem 40Nm) [8] 

d)- rozdělovací výztuž 

- Pruty rozdělovací výztuže se provlečou skrz výztuž iso nosníků ve správných 

polohách a pomocí drátu se přichytí k prutům v místech křížení ke hlavní výztuži tak, 

aby byla zachována správná geometrie výztuže (tu určují iso nosníky). 

- Přebytky drátů se odstřihnou štípacími kleštěmi. 

e)- Příprava napojení na stropní konstrukci 

- Na vnitřní okraj iso nosníků se přilepí náběhové díly z XPS polystyrenu 

(tloušťka=tloušťce nastavovacího rámu) pomocí lepidla patex total fix vodovzdorný 

PL70 (bez rozpouštědel) tak, aby tvořili vodící hranu pro stažení stropu. 

f)- Připevnění vodící lišty 

- Vodící lišta se připevní pomocí drátků k výztuži ve vzdálenosti 15cm od okraje iso 

nosníků. Tloušťka lišty musí zajistit minimální krytí výztuže 35mm. 
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g)- Osazení kotvení zábradlí 

- Na bednění okraje balkónu se vyměří a vyznačí pozice sloupku zábradlí. 

- Sloupky se umístí na podložky (55mm) tak, aby osa kotevní desky byla ve výšce 

80mm od spodní plochy betonové desky. Jako stavěcí pomůcka se využije univerzální 

trojnožka. Sloupky se vyrovnají do svislé pozice. Na bednění okraje balkónu se 

černým popisovačem vyznačí pozice pro otvory. 

- Vyznačené otvory se provrtají vrtákem (Ø 8mm). 

- Přes provrtané otvory se protáhnou závitové tyče a zajistí se maticemi. 

- Sloupky se uskladní v krytém uzamykatelném skladu. 

 

h)- vyčištění plochy bednění 

- Na bednění zůstanou přebytky drátů, které je nutné odstranit. 

- Postupuje se přitom tak, aby výztuž zůstala ve správné poloze a nepřišla do styku 

s odbedňovacím olejem.  
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1.2.6- JAKOST, KONTROLA KVALITY ARMOVÁNÍ 

- Výstupní kontrola armování: 

- Výsledek prověrky musí být zapsán TDI do SD. 

- Před zahájením navazujících prací musí být prověřeno dodržení projektem 

stanovených parametrů: [7] 

o Druh použité výztuže: ocel S 10 235 

o Použité profily: 

� Hlavní výztuž Ø 12mm (profilování R) 

� Rozdělovací výztuž Ø 10mm (profilování J) 

� Třmínky ve věnci Ø 6mm (profilování J) 

� Kotvení zábradlí závitová tyč Ø 8mm 

o Tuhost výztuže 

o Počet prutů 

o Tuhost pozičních spojek:  

� Moment utažení pomocí momentového klíče 40Nm. 

o Geometrie výztuže podle PD 

� Odchylka polohy prutů od PD: ±20% (nejvíce 30mm) 

� Odchylka polohy styků od PD: ±30mm 

� Odchylka polohy os od PD: ±5mm 

o Krytí výztuže 35mm 

o Čistota povrchu výztuže (koroze, mastnota, odbedňovací olej…) 

o Čistota bednění (zbytky drátů…) 

- Zjištěné neshody tohoto předpisu musí být odstraněny do zahájení betonáže. 

- Kontrolu nápravy provádí stavbyvedoucí. U neshod zjištěných při výstupní kontrole 

společně s TDI, musí být proveden zápis ve SD a vypracován postup odstranění závad. 

Bez písemného souhlasu TDI nesmí být pokračováno v navazující práci. 
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1.3- BETONÁŽ: 
 
1.3.1- PRACOVNÍ PODMÍNKY, PŘIPRAVENOST 

a)- Staveniště bude po celém obvodu oploceno tak, aby nemohlo dojít k vniknutí 

neoprávněných osob na staveniště. 

b)- Před betonáží každé z etap musí být dokončeny armovací práce.  

c)- Práce započnou až po provedení výstupní kontroly armování, jejím řádném zápisu do 

SD a případných opravách.  

d)- Bednění musí být zbavené všech nečistot, popřípadě vody. 

e)- povětrnostní podmínky: 

- stavbyvedoucí konzultuje s dodavatelem betonové směsi. 

- Betonáž se nebude provádět při dešti. 

- Teplota: x>+5ºC 

f)- Zaměstnanci budou proškoleni odborně způsobilou osobou o BOZP a seznámeni s tímto 

technologickým postupem. O školení bude proveden záznam do stavebního deníku. 

g)- Betonáž balkónů bude probíhat současně s betonáží stropů (bude použit stejný druh betonu 

(C20/25). 

 

1.3.2- PESONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Počet: Funkce: Práce: 
1  mistr  -Koordinuje práci, rozděluje úkoly. 
1  řidič  -Přiveze betonovou směs a obsluhuje čerpadlo. 
2  betonáři -Ukládají a zpracovávají betonovou směs. 
2  pomocníci -Pomáhají s ukládáním a zpracováním betonu.  
 
-Všichni musí být proškoleni odborně způsobilou osobou o BOZP a seznámeni s tímto 

technologickým postupem. 

 

1.3.3- STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
-O níže zmíněných položkách bude stavbyvedoucí vést řádnou evidenci.  
-Předměty budou v krytém uzamykatelném skladu. 
1) OOPP (osobní ochranné pracovní pomůcky): 
 -pracovní rukavice 
 -pracovní boty 
 -pracovní oblečení 
 -helma 
 -lékárnička 
2) pracovní nářadí: 
 název:     počet: 
 -stahovací lať (1,1m)   2 
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 -vodící lišta (6,5m)   2 
 -dřevěné hladítko   2 
 -zednická lžíce   2 
3) stroje: 
 název:     počet: 
 -čerpadlo s domíchávačem FBP 24 3 
 -ponorný vibrátor   2 
 

1.3.4- MATERIÁL A DOPRAVA 
Beton: C20/25 
- Portlandský struskový cement ČSN EN 197-1 - CEM II/B-S 32,5 R [6] 
CEM II/ B-S 32,5 R       

Parametr Jednotka Požadavek ČSN EN 197-1 Průměrně dosahované hodnoty 
Počátek tuhnutí minuty min. 75 170-230 
Počáteční pevnost (2dny) Mpa min. 10 19-25 
Normalizovaná pevnost (28dnů) MPa 32,5-52,5 44-50 
Objemová stálost mm max. 10 0-2,0 

Obsah síranů (SO2) % max. 3,5 3,0-3,4 
Obsah chloridů % max. 0,1 0,04-0,08 

Měrný povrch (Blaine) cm2xg-1 - 3000-3500 

- vodní součinitel: w/c=0,70 
- spotřeba cementu min 300kg/m3 
- beton nabude své nejvyšší pevnosti po 28 dnech 
- charakteristická krychelná pevnost 25MPa 
- frakce kameniva 4/8, 16/32 
Množství: 
pro 1 balkón: 
6,5x1,08x0,17=1,193m3 
pro 1. etapu: 
označení název výrobku [m3] 
C16/25BETON  2,386 
pro 2. etapu: 
označení název výrobku [m3] 
C16/25BETON  2,386 
pro 3. etapu: 
označení název výrobku [m3] 
C16/25BETON  2,386 
Doprava: 

Primární přeprava- (z betonárny na staveniště) bude probíhat pomocí domíchávače 

s čerpadlem SCHWING FBP 24. Vyrobená směs musí být bez průtahů dopravena na místo 

uložení (nejpozději do 75min.). Kvalita směsi nesmí při přepravě utrpět. Směs se nesmí 

rozmísit, znehodnotit vlivy povětrnosti, nebo znečistit nežádoucími přísadami. 

Sekundární přeprava- (na staveništi) bude probíhat pomocí domíchávače s čerpadlem 

SCHWING FBP 24. Voda použitá ke zvlhčení vnitřního povrchu potrubí před zahájením 

čerpání betonové směsi se bude vypouštět do kanalizace.  
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Čerpadlo s domíchávačem FBP 24 [11] 

- kompaktní ROCKSCHIEBER  

- inovovaný 24 m výložník, volitelně s potrubím DN 125 nebo DN 100 

- plně hydraulické řízení čerpadla systém SCHWING => žádné senzory, relé nebo kabeláž => 

vysoká provozní spolehlivost 

- nástavba domíchávače Stetter AM 7 FHC+ 

- citlivé a přesné dálkové rádiové řízení čerpadla a výložníku 

- hladinový spínač uvnitř násypky zabraňuje přetékání betonu 

- robustní podpěry s krytým válcem => vyloučení rizika poškození  
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1.3.5- PRACOVNÍ POSTUP BETONÁŽE A ODBEDŇOVÁNÍ 

a)- Přejímka betonové směsy [7] 

- Na každou dodávku transportbetonu musí být při přejímce betonové směsi předán 

dodací list, který je dokladem o jakosti a množství betonové směsi. 

- Dodací list obsahuje:  

o Identifikaci výrobce betonu 

o Číslo dokladu 

o Identifikaci odběratele, místo přejímky betonu 

o Druh a třídu betonu, zpracovatelnost, druh a třídu cementu, přísady 

o Množství betonové směsi 

o Datum a čas zamíchání směsi 

o SPZ autodomíchávače, jméno řidiče 

o Čas příjezdu na stavbu, čas ukončení přejímky 

- Pří vstupní kontrole stavbyvedoucí prověřuje:  

o Shodu údajů na dodacím listě 

o Čas zamíchání betonové směsi (počátek tuhnutí je 75min.) 

o Provede zkoušku zpracovatelnosti 

� ČSN ISO 4109 – Zkouška sednutím (konzistence S3)  

o Provede odběr směsi pro zkoušku krychelné pevnosti 

- O provedených odběrech a výsledcích kontrolních zkoušek provádí stavbyvedoucí 

zápis do SD. Protokoly zkoušek budou přiloženy k SD. 

- Zápis ve SD obsahuje: 

o Označení betonované části konstrukce 

o Datum a čas zahájení a ukončení betonáže 

o Základní údaj o způsobu provádění (čerpadlem) 

o Údaje o betonové směsi (druh a třída betonu) 

b)- Uložení a zpracování betonové směsi  

- Doprava betonové směsi do bednění bude probíhat pomocí čerpadla s domíchávačem 

FBP 24. 

- Budou se dodržovat následující zásady: 

o Betonová směs musí být zpracována co nejdříve po zamíchání. 

o Betonování každého balkónu musí být zabezpečeno tak, aby bylo plynulé bez 

přerušení. 
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o Čerstvě zabetonované konstrukce (7 dnů) nesmí být vystaveny otřesům. 

o  Betonová směs se nesmí spouštět z větší výšky než ¨1,5m (ideální výška je 

30cm). 

o Betonová směs se ukládá v souvislých vodorovných vrstvách. 

o Při ukládání betonové směsi nesmí dojít k přetvoření bednění. 

o Při zhutňování vibrátorem nesmí být vpichy umístěny vícekrát do stejného 

místa. Vzdálenost sousedních ponorů nepřekročí 1,4 násobek poloměru 

účinnosti vibrátoru. Vpichy budou vést tak aby nedocházelo ke styku s výztuží 

a s bedněním. Ponor vibrátoru bude rychlý a výnor pomalý. [7] 

- Horní povrch betonové desky balkónu je ve spádu 2% směrem od objektu!!! 

- Spád je zajištěn vodící lištou a hranou bednění okraje balkónu.  

- Stahování povrchu bude probíhat pomocí rovné dřevěné latě hned po zhutnění 

ponorným vibrátorem (max. 20 minut). Lať se táhne opřená o vodící lištu a bednění 

okraje balkónu se současným pohybem do stran. Při stahování betonové směsi se 

přebytky betonu nabírají zednickou lžící a doplňují na potřebná místa. 

- Po stažení povrchu se odstřihnou drátky držící vodící lištu. Lišta se odstraní a vzniklá 

drážka se zaplní betonem. Případné nerovnosti se přehladí dřevěným hladítkem. 

c)- Ošetřování betonu [7] 

- Ošetřování betonu začíná hned po jeho uložení do bednění a doba ošetřování se řídí 

tabulkou č. 12 v ČSN EN 206-1. (obecně: min. 72 hodin nebo po dosažení pevnosti 

8Mpa u betonu třídy C20/25.  

- Teplota betonové směsi musí být min. +5ºC po dobu min. 72 hodin. (Betonáž se 

předpokládá v letních měsících). Při nižších teplotách se beton bude vyhřívat 

horkovzdušnými raketami uvnitř objektu. 

- Vybetonované balkóny se přikryjí kobercem a budou se průběžně vlhčit postřikem 

nezávadnou vodou. (Důležité zejména při teplotách vyšších než +25ºC) 

- Vybetonované balkónové desky se přikryjí PE folií (proti dešti) při vlhčení se bude 

sundávat. 

- Musí se zabránit zejména: 

o Vyplavení cementové kaše při dešti 

o Rychlému ochlazení během prvních dnů 

o Vysokému vnitřnímu rozdílu teplot 

o Působení nízkých teplot 

o Vibracím, nárazům a provozu po čerstvém betonu 
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d)- Odbedňování 

- Odbednění Proběhne až po dosažení potřebné pevnosti betonu (28dní). 

- Odbedňování probíhá od 3.etapy k 1.etapě (viz schéma). 

- Odbedňování probíhá současně s vytvářením nenosných konstrukcí: 

o Podlaha balkónu 

o Balkónové zábradlí 

o Omítky 

POSTUP ODBEDŃOVÁNÍ: 

1) Odstranění mezilehlých stojek 

2) Sklepnutí poklesových křížových hlav 

3) Odstranění svorek Flexklip 

4) Sklopení roznášecích nosníků 

5) Odstranění bednících desek, řádné umytí a uložení 

6) Odstranění sedlových nosníků 

7) Odstranění kotvení a stropních stojek a řádné složení 
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1.3.6- KONTROLA KVALITY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

- Výstupní kontrola betonových konstrukcí: [7] 

- Výsledek prověrky musí být zapsán TDI do SD. 

- Před zahájením navazujících prací musí být prověřeno dodržení projektem 

stanovených parametrů: 

o Tvary a rozměry betonových konstrukcí musí odpovídat PD: 

� ČSN EN 13670: Provádění betonových konstrukcí 

o Povrch betonu 

� Bez dutin a štěrkových hnízd 

� Plocha vadných míst < 5% 

� Neobnažená nosná výztuž 

� Omítaný povrch bez výčnělků (1/2 tl. Omítky) 

� Nesmí být znečištěn látkami snižujícími přilnavost povrchové úpravy. 

� Rovinatost omítané plochy ±2mm/2m 

o Doklady o transportbetonu 

� Dodavatel musí doložit kvalitu betonu (výsledky od akreditované 

zkušebny) nejpozději do 5 týdnů od poslední dodávky. 

� Doklady o kvalitě betonu jsou součástí dokladové části při přejímacím 

řízení. 

o Kontrola pevnosti betonu se provede když: 

� Nevyhověli kontrolní zkoušky 

� Se prokáže, že beton nebyl zpracován a ošetřován podle 

technologického postupu a je ohrožena jeho jakost. 

- Kontrolu pevnosti betonu v konstrukci provádí akreditovaná zkušebna. Stavbyvedoucí 

je povinen zajistit podmínky pro průběh zkoušek. 

- Pokud jsou zjištěny závady ve tvaru, rozměrech nebo se prokáže, že je zabudován 

beton s vlastnostmi nevyhovujícími požadavkům smlouvy, nebo PD, musí být 

stanoven způsob odstranění vad, na základě odborného posouzení a odsouhlasení TDI, 

generálním projektantem a statikem. Kontrolu odstranění vad provádí stavbyvedoucí 

s TDI, projektantem a statikem. Výsledky kontroly budou zapsány ve SD. Bez 

písemného souhlasu TDI nesmí být pokračováno v navazující práci. 
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E) 2. FÁZE- VYTVOŘENÍ NENOSNÉ ČÁSTI 
 

2.1 XPS- SOKL, HYDROIZOLACE A 
OPLECHOVÁNÍ 

 
2.1.1- PRACOVNÍ PODMÍNKY, PŘIPRAVENOST 

a)- Staveniště bude po celém obvodu oploceno tak, aby nemohlo dojít k vniknutí 

neoprávněných osob na staveniště. 

b)- Před provedením hydroizolace a oplechováním bude odbedněno bednění v příslušném 

podlaží.  

c)- Práce započnou až po provedení výstupní kontroly betonových konstrukcí nad 

příslušným balkónem, jejím řádném zápisu do SD a případných opravách. 

d)- Připravenost povrchu: 

1. krok: Na podkladu nesmí být nálitky, nebo ostré nerovnosti a zemina. 

2. krok:  Nezaplněné, nebo špatně zaplněné otvory, nebo výlomky větší než 5mm, je 

nutno vyspravit cementovou maltou, nebo přebroušením. Poruchy v podkladu 

menší než 5mm, případně póry v podkladu se předem vyplní asfaltovou 

stěrkou. Speciálně na betonových plochách může docházet ke tvorbě puchýřů. 

Proto je třeba nanesenou stěrku na těchto plochách proškrábnout. 

3. krok: Je třeba dbát na to, aby podklad byl pevný, čistý, bez prachu a volných částic. 

Podklad bude navlhčen, ale ne mokrý. Podklad musí být v každém případě bez 

námrazy, ledu a pokud je třeba, musí být předem důkladně prohřát. 

4. krok: Provede se penetrace výrobkem  BORNIT - Unibit (zředěný v poměru 1:2 

s vodou). Po zaschnutí penetračního nátěru je podklad připraven 

.   

Výrobek BORNIT- Profidicht 1K Fix je připraven k použití. Nanese se 

hladítkem. Výrobek se nesmí používat za mrazu, nebo při hrozícím dešti. 

Stěrka smí být použita, pokud teplota ošetřovaných ploch a okolní teplota jsou 

vyšší než +5°C. 

 

e)- Zaměstnanci budou proškoleni odborně způsobilou osobou o BOZP a seznámeni s tímto 

technologickým postupem. O školení bude proveden záznam do stavebního deníku. 
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2.1.2- PESONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Počet: Funkce: Práce: 
1  mistr  -Koordinuje práci, rozděluje úkoly. 
2  klempíři -Provádějí oplechování. 
6  pracovníků -Provádějí hydroizolaci. 
  
-Všichni musí být proškoleni odborně způsobilou osobou o BOZP, PO a seznámeni s tímto 

technologickým postupem. 

-Pracovníci musí být kvalifikováni v oblasti provádění hydroizolace. 

 

2.1.3- STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
-O níže zmíněných položkách bude stavbyvedoucí vést řádnou evidenci.  

-Předměty budou v krytém uzamykatelném skladu. 

 
1) OOPP (osobní ochranné pracovní pomůcky): 
 -pracovní rukavice 
 -pracovní boty 
 -pracovní oblečení 
 -helma 
 -lékárnička 
2) pracovní nářadí: 
 název:     počet: 
 -černý popisovač   4 
 -sada šroubováků   1 
 -zubované hladítka (5mm) a (3mm) 4 
 -montážní pěna   4 
 -těsnící páska (8m)   4 
 -nožík     2 
3) stroje: 
 název:     počet: 
 -vrtačka s příklepem + sada vrtáků 2 
 -řezačka na polystyren  1 
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2.1.4- MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

Schlüter®-BARA-RAK + spojky 

Ukončovací profil s okapničkou. Profil je vyroben z chromátovaného a barevně lakovaného 

hliníku. Je možné použít kontaktní izolaci stěrkou v souladu s DIN 18 195, dil 5. [9] 

Délka: L=2,5m 

Barva: HB- světle béžová 

Množství:  [9] 
Pro balkóny 2.NP: 
název výrobku   [ks] 
profil Schlüter®-BARA-RAK 6 
spojky  Schlüter®-BARA-RAK 4   
Pro balkóny 3.NP: 
název výrobku   [ks] 
profil Schlüter®-BARA-RAK 6 
spojky  Schlüter®-BARA-RAK 4 
 

Doprava: 

budou přivezeny dodávkou. 

Skladování: 

V krytém uzamykatelném skladu.   

 
Schlüter®-BARA-RAP + Schlüter®-BARA-RW 

Schlüter®-BARA-RAP je lemovací profil ve spojení s nosným profilem Schlüter®-BARA-

RW slouží k zakončení postraních hran balkónů. Je možné použít kontaktní izolaci stěrkou v 

souladu s DIN 18 195, dil 5. [9] 

Délka: L=2,5m 

Barva: HB- světle béžová 

Množství:  
Pro balkóny 2.NP: 
název výrobku     [ks] 
lemovací profil Schlüter®-BARA-RAP  2 
nosný profil Schlüter®-BARA-RW   2  
Pro balkóny 3.NP: 
název výrobku     [ks] 
lemovací profil Schlüter®-BARA-RAP  2 
nosný profil Schlüter®-BARA-RW   2  
Doprava: 
budou přivezeny dodávkou. 
Skladování: 
V krytém uzamykatelném skladu. 
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BORNIT® –Profidicht 1K Fix + Penetrace: BORNIT - Unibit ( zředěný v poměru 1:2 
s vodou). 
 
Profesionální stěrková izolace 1K Fix, jednosložková hydroizolační asfaltová stěrka. 

Množství: 

pro 1 balkón: 

Spotřeba (tl.5mm) BORNIT-Profidicht 1K fix: 4,5 – 5 litrů na m2  (5x7,8=39 litrů) 

Spotřeba penetrace BORNIT – Unibit:: 0,3 (l / m2) 0,3x7,8=2,34 litrů 

 
Pro balkóny 2.NP: 
název výrobku   [Množství] 
BORNIT-Profidicht 1K fix  3 nádoby (32 litrů) 
penetrace BORNIT – Unibit  1 nádoba (12 litrů) 
Pro balkóny 3.NP: 
název výrobku   [Množství] 
BORNIT-Profidicht 1K fix  3 nádoby (32 litrů) 
penetrace BORNIT – Unibit  1 nádoba (12 litrů) 
 
Doprava: 

budou přivezeny dodávkou. 

 

Skladování: 

Výrobek BORNIT- Profidicht 1K Fix je třeba chránit před mrazem. Je třeba se vyvarovat 

teplot nad +30°C a přímého slunečního záření. Skladovací doba v originálních, uzavřených 

obalech je min. 6 měsíců. 

 
Armovací perlinka VERTEX 

Síťka ze skleněného vlákna. Bude použita pro 

vyztužení hydroizolační asfaltové stěrky. 

Množství: 
pro všechny balkóny: 1 role (50m) 
obj. č.   název  [Ks] 
B90411VTX  perlinka 1 
 
Doprava: 

budou přivezeny dodávkou. 

Skladování: 

V krytém uzamykatelném skladu. 
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Nastavovací profil + ocelové kotvy + hmoždinky 8x40mm + vruty 40mm 

Nastavovací profil slouží pro osazení dveřního rámu a přichycení hydroizolace. 

Délka nastavovacího profilu: L=2m 

Ocelové kotvy slouží pro připojení nastavovacího profilu k nosné konstrukci. 

 
Množství: 
pro všechny balkóny: 
název výrobku  [Ks] 
nastavovací profil  8 
ocelová kotva   20 
hmoždinky a vruty  40 
 
Doprava: 

budou přivezeny dodávkou. 

Skladování: 

V krytém uzamykatelném skladu.  

 
XPS polystyren tl.150mm + CEMIX lepící a stěrkovací hmota BASIC 

Mrazuvzdorné stavební lepidlo určené k lepení fasádních desek z pěnového polystyrénu a 

minerální vaty při provádění kontaktního zateplení budov. 

 
Množství: 
pro všechny balkóny: 
název výrobku     [Ks] 
CEMIX lepící a stěrkovací hmota BASIC 1 
XPS polystyren tl.150mm (1x2m)   6 
 
Doprava: 

budou přivezeny dodávkou. 

Skladování: 

V krytém uzamykatelném skladu.  
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2.1.5- PRACOVNÍ POSTUP 

a)- Osazení nastavovacích profilů 

- Na nastavovací profily se přichytí po vzdálenostech 50cm (5 kotev na 1 profil) 

ocelové kotvy (pootočením se zajisti jejich poloha). 

- Profily s kotvami se osadí na práh balkónových dveří tak, aby vnitřní plocha profilů 

lícovala s viditelnou hranou stropu. 

- Přes otvory v okrajových ocelových kotvách se pomocí vrtačky s příklepem (vrták do 

betonu 4mm) provrtají otvory do stropu do hloubky 50mm. 

- Do vyvrtaných otvorů se osadí hmoždinky. 

- Přes otvory v ocelových kotvách se zašroubují nerezové vruty 40mm. 

- Stejným způsobem se upevní ostatní ocelové kotvy. 

- Z vnitřní strany se pracovní spáry přelepí difuzní páskou. 

- Pracovní spára se zevnitř vyplní montážní pěnou. Přebytky montážní pěny se po jejím 

ztuhnutí ořežou. 

b)- Osazení XPS polystyrenového balkónového soklu 

- Polystyrenový balkónový sokl je v místě paty ostění. 

- Polystyrenové dílce se rozměří a ořežou podle potřeby tak, aby jeho výška byla 

shodná s výškou horní hrany nastavovacího profilu, jeho tloušťka byla 15cm a okraje 

soklu končili u okraje balkónové desky a nastavovacích profilů. 

- Takto připravené dílce se pomocí lepící hmoty CEMIX BASIC a zednické lžíce 

přilepí k podkladu. Horní a čelní plochy soklu se srovnají (odchylka: ±2mm/2m). 

- Spára mezi nastavovacím profilem a soklovými dílci se vyplní montážní pěnou. 

Přebytky montážní pěny se po jejím ztuhnutí ořežou. 

c)- Penetrace BORNIT - Unibit 

- Penetrace se zředí s vodou v poměru (Penetrace 1:2 Voda). 

- Penetrace se nanese, pomocí štětce, na celou vyspádovanou plochu balkónu a na svislé 

plochy přes XPS sokl a nastavovací rámy. 

d)- Olemování postraních částí balkónu 

- Díl Schlüter®-BARA-RW se přiloží na konstrukci a přirazí se k XPS soklu. Černým 

popisovačem se označí místo pro seříznutí (na konci balkónové desky). 

- Pomocí rozbrušovačky se seřízne na požadovanou délku. 

- Na okraj balkónové desky (10cm) se nanese pomocí zubovaného hladítka (3x3mm) 

vrstva asfaltové hmoty BORNIT® –Profidicht 1K Fix. 
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- Díl se vtlačí do nanesené hmoty tak, aby nosná lišta směřovala nahoru a 

přesahovala okraj balkónové desky o 5mm. Přebytek hmoty vystouplé skrz otvory 

v dílci se setře hladítkem a vrátí do nádoby. 

e)- Oplechování okapu balkónu 

- Lepením dílců Schlüter®-BARA-RAK se postupuje od bočního okraje balkónu. 

- Díl se přiloží na konstrukci a odměří se délka pro nanesení asfaltové hmoty (popřípadě 

oříznutí dílce). 

- Na okraj balkónové desky (10cm) se nanese pomocí zubovaného hladítka (3x3mm) 

vrstva asfaltové hmoty BORNIT® –Profidicht 1K Fix. 

- Díl se přirazí k vedlejšímu dílci a vtlačí se do nanesené hmoty. Přebytek hmoty 

vystouplé skrz otvory v dílci se setře hladítkem a vrátí do nádoby. 

- Okraje vedlejších dílců se spojí svorkou. 

f)- Vlepení ztužující síťoviny 

- Role perlinky VERTEX se rozbalí na celou délku balkónu a pomocí nožíku se seřízne 

do potřebné délky. Přesah perlinky přes sebe je 10cm. 

- Připravená perlinka se smotá do poloviny balkónu tak, aby neměnila svou polohu. 

- Na penetrovanou plochu pod perlinkou se postupně nanáší pomocí zubovaného 

hladítka (5x5mm) vrstva asfaltové hmoty BORNIT® –Profidicht 1K Fix a perlinka se 

pomocí ocelového hladítka vtlačuje do nanesené vrstvy až k bočnímu okraji balkónu. 

- Stejným způsobem se provede i druhá polovina balkónu. 

g)- Druhá vrstva hydroizolační stěrky 

- Provádí se hned po vlepení síťoviny (nejpozději 10 minut). 

- Asfaltová hmota BORNIT® –Profidicht 1K Fix se rovnoměrně rozlívá po ploše, 

pomocí zubovaného hladítka (5x5mm) se roztáhne po povrchu a ocelovým hladítkem 

se uhladí do rovnoměrné vrstvy tak, aby celková tloušťka čerstvé hydroizolační vrstvy 

byla v každém místě 7mm ±1mm. 

h)- ochrana čerstvé stěrky 

- Po stěrce je vyloučen jakýkoli provoz. Ochranné a drenážní vrstvy je však možno 

aplikovat až po dokonalém proschnutí celého souvrství (v závislosti na povětrnostních 

podmínkách 2 až více dnů). Přitom je třeba dodržet ustanovení normy DIN 18195 část 

10. 

- Čerstvě nanesenou stěrku je třeba chránit před deštěm překrytím PE folií. 

- Stěrka musí tuhnout v teplotě X>5ºC. (ideálně 20ºC). 
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- Způsob odstranění závad: V případě poruchy odstraníme původní hydroizolační stěrku 

včetně 5 cm přesahu.  Přestěrkujem minimálně dvěmi vrstvami (podle potřeby) a 

necháme ztvrdnout. 

 

2.1.6- KONTROLA JAKOSTI 

- Výstupní kontrola hydroizolace, oplechování a XPS soklu: 

- V případě poškození bude bezpodmínečně provedena oprava závad. Zkoušky a 

kontroly se zapisují do stavebního deníku. 

- Kontrola tloušťky vrstvy    

o Podle ustanovení normy DN 18 195 část 3 musí být na objektu, kde byla 

nanesena vrstva hydroizolační stěrky provedena kontrola tloušťky a to jak 

vrstvy mokré, tak i vrstvy vyschlé. Tloušťka proschlé vrstvy bude v každém 

místě minimálně 5mm. 

- Klempířské prvky budou tvořit jednolitou konstrukci. Okapové plechy budou spojeny 

příslušnými spojkami. Rovinatost plechů je ±2mm/2m. 

- XPS sokl bude rovinný ±2mm/2m. Horní plocha soklu bude lícovat s horní hranou 

nastavovacího profilu. 

- Pracovní spáry budou vyplněny montážní pěnou. 

- Nastavovací profil musí být pevně přichycen kotvami (5kotev/1profil). Každá kotva 

bude pevně přichycena vruty a hmoždinkami k betonovému stropu. 
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2.2- PODLAHA BALKÓNU 

 

2.2.1- PRACOVNÍ PODMÍNKY, PŘIPRAVENOST 

a)- Staveniště bude po celém obvodu oploceno tak, aby nemohlo dojít k vniknutí 

neoprávněných osob na staveniště. 

b)- Před prováděním podlahy musí být dokončena hydroizolace, oplechováni a XPS sokl.  

c)- Práce budou probíhat z bednění pod příslušným patrem. 

d)- Práce započnou až po provedení výstupní kontroly hydroizolace, oplechování a XPS 

soklu, jejím řádném zápisu do SD a případných opravách.  

e)- Hyrdoizolace musí být dostatečně vyzrálá (min. 5dní). 

f)- povětrnostní podmínky: 

- Práce se nebude provádět při dešti. 

- Teplota: x>+5ºC 

g)- Zaměstnanci budou proškoleni odborně způsobilou osobou o BOZP a seznámeni s tímto 

technologickým postupem. O školení bude proveden záznam do stavebního deníku. 

 
2.2.2- PESONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Počet: Funkce: Práce: 
1  mistr  -Koordinuje práci, rozděluje úkoly. 
2  pracovníci -Dělají hlavní práce. 
4  pomocníci -Pomáhají zejména s mícháním a dopravou materiálu.  
 
-Všichni musí být proškoleni odborně způsobilou osobou o BOZP a seznámeni s tímto 

technologickým postupem. 

 

2.2.3- STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

-O níže zmíněných položkách bude stavbyvedoucí vést řádnou evidenci.  

-Předměty budou v krytém uzamykatelném skladu. 

1) OOPP (osobní ochranné pracovní pomůcky): 
 -pracovní rukavice 
 -pracovní boty 
 -pracovní oblečení 
 -helma 
 -lékárnička 
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2) pracovní nářadí: 
 název:      počet: 
 -stahovací lať (1,1m)    2 
 -vodící lišta (6,5m)    2 
 -zubované hladítka (5x5mm)(3x3mm) 4 
 -dřevěné hladítko    2 
 -zednická lžíce    4 
 -kolečka (V=120L)    4 
 -lopata      2 
 -lepící páska (10m)    4 
 -nožík      2 
 -barvící šňůra (10m)    1 
 -černý popisovač    2 
 -řezačka na dlažbu    2 
 -distanční prvky 4mm (balení 5kg)  2 
 -špachtle na spárování   2 
 -houba      2 
3) stroje: 
 název:     počet: 
 -míchadlo     3 
 -míchačka na beton 240 L   1 

 
2.2.4- MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

Schlüter®-TROBA-PLUS  

Je spolehlivá a trvale účinná plošná drenáž pro pokládání na izolace, uložené vodorovně ve 

spádu. Je vyrobena z uzavřené polyetylénové folie s výlisky, na které je nakašírovaná filtrační 

tkanina. Délka: 12,5m; Šířka: 1m; Tloušťka: 8mm 

Množství: 
pro 1 balkón: [9] 
Plocha: 6,5m2  
Pro balkóny 2.NP: 
název výrobku [ks] 
plošná drenáž  2 
Pro balkóny 3.NP: 
název výrobku [ks] 
plošná drenáž  2 
 
Doprava: 

Budou přivezeny dodávkou. 

Skladování: 

V krytém uzamykatelném skladu. 
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Betonový potěr 40mm 
Slouží jako roznášecí vrstva. Cement + kamenivo (4/8) + voda.  
- vodní součinitel: w/c=0,5 
- spotřeba cementu min 100kg/m3 
- beton nabude své nejvyšší pevnosti po 28 dnech 
- charakteristická krychelná pevnost 8MPa 
- frakce kameniva 4/8 
Množství: 
pro 1 balkón: 
Plocha: 6,5m2  
Tloušťka: 40mm 
Objem: 6,5x0,04=0,26m3 
Spotřeba cementu: 
Pro balkóny 2.NP: 
název výrobku [m3] 
Betonový potěr 0,52 
Doprava: 
Pytle budou přivezeny valníkem na EURO paletách. Štěrk sklopkou. 
Skladování: 
Pytle na EURO paletách přikryté PE folií. Štěrk volně na zpevněné ploše 
 
Lepidlo CEMIX FLEX KLASIK + Spárovací hmota CEMIX FLEX + podlahová 

penetrace CEMIX 

Lepidlo: [12] 

Lepení všech typů keramických obkladových materiálů a dlažeb včetně materiálů s extrémně 

nízkou nasákavostí např. vysoce slinutých dlaždic. Aplikace ve vnitřním i vnějším prostředí 

na běžné i problematické podklady. Vynikající na podklady, u kterých dochází k rozměrovým 

změnám v důsledku velkého tepelného pnutí (např. vytápěné podlahy nebo osluněné terasy). 

Spotřeba:1,5-2,0 kg/m2 (při výšce zubu hladítka 3-4 mm) 

1 pytel 25kg 

Spárovací hmota: [12] 

Pro spárování všech typů obkladů a dlažeb (včetně mozaiky) ve vnitřním i vnějším prostředí. 

Ideální na plochy, kde dochází k rozměrovým změnám v důsledku velkého tepelného pnutí 

(např. vytápěné podlahy, balkóny, terasy…). 

Podlahová penetrace: [12] 

Spolehlivé zpevnění a uzavření povrchu (snížení savosti) podkladních stavebních materiálů ve 

vnitřním vnějším prostředí. Balení 5 L. 

 
 
 
 
 



FAST, VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Bakalářská práce 

 78 

Množství: 
pro 1 balkón: 
Plocha: 6,5x2=13m2  
Spotřeba lepidla: 1,75x13=22,75kg 
Spotřeba spárovací hmoty: 7,5kg/balkón 
Spotřeba penetrace: 0,35 L/ m2 
Pro balkóny 2.NP: [12] 
název výrobku [ks] 
FLEX KLASIK 2 
FLEX   3 
Penetrace  1 
Pro balkóny 3.NP: 
název výrobku [ks] 
FLEX KLASIK 2 
FLEX   3 
Penetrace  1 
Doprava: 

Budou přivezeny valníkem s hydraulickou rukou na EURO paletách 1200x800mm. 

Skladování: 

Skladují se na EURO paletách 1200x800mm přikryté PE folií. 

 

Schluter®-DITRA + Keramická dlažba RAKO Taurus Color (298x298x9mm) + 

ochranný profil Schlüter®-SCHIENE 

Polyetylenový pas s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky. Nakašírovaná tkanina na 

rubové straně, slouží pro přilepení rohože k podkladu lepidlem na obklady a dlažbu. 

Šířka: 1m; Délka: 30m  
Keramická dlažba je určená pro interiér i exteriér. Formát dlaždic: (298x298x9mm) 
ochranný profil Schlüter®-SCHIENE je profil pro ukončení dlažby. L=2,5m 
Množství: 
pro 1 balkón: [9] 
Plocha: 6,5x1=6,5m2  
Dlaždice: 88 ks  
Pro všechny balkóny: 
název výrobku  [ks] 
polyetylenový pas  1 
keramická dlaždice  352 
ochranný profil  12 
 

Doprava: 

Budou přivezeny dodávkou. 

Skladování: 

V krytém uzamykatelném skladu. 
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Schlüter®-BARA-ESOT  

Je úhelníkový nosný profil pro přilepení soklu na nenosné podklady jako např. izolace z 

bitumenu, oplechování apod., které jsou na balkonech a terasách vytaženy, příp. připojeny na 

přechodu podlaha/stěna. Délka: 2,5m; H=80mm  

Množství: 
pro 1 balkón: [9] 
Délka: 6,5m  
Pro balkóny 2.NP: 
název výrobku   [ks] 
úhelníkový nosný profil  6 
Pro balkóny 3.NP: 
název výrobku   [ks] 
úhelníkový nosný profil  6 
Doprava: 

Budou přivezeny dodávkou. Při manipulaci je důležité dbát na to, aby se nepoškodil ochranný 

lak. 

Skladování: 

V krytém uzamykatelném skladu. 

 
Schlüter®-BARA-RK  

Je ukončovací profil pro volné hrany balkonů a teras. Vytváří opticky čisté zakončení a chrání 

hranu potěru před povětrnostními vlivy a zvětráváním. Předsazená okapnička kryje otevřenou 

spáru plošné drenáže Schlüter®-TROBA- PLUS, která je uložená pod roznášející vrstvou. [9] 

Délka: 2,5m 

Množství: 
pro 1 balkón: 
Délka: 6,5m  [9] 
Pro balkóny 2.NP: 
název výrobku  [ks] 
ukončovací profil  6 
Pro balkóny 3.NP: 
název výrobku  [ks] 
ukončovací profil  6 
Doprava: 

Budou přivezeny dodávkou. Při manipulaci je důležité dbát na to aby se nepoškodil ochranný 

lak. 

Skladování: 

V krytém uzamykatelném skladu. 
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2.2.5- PRACOVNÍ POSTUP PROVÁDĚNÍ PODLAHY 

a)- Drenážní vrstva 

- Plošná drenáž Schlüter®-TROBA-PLUS se rozloží na připravený povrch hydroizolace 

a pomocí nožíku se seřízne do požadovaných rozměru. 

- Drenážní vrstva se přetáhne cca 10cm na svislý povrch. 

b)- Ukončovací profil 

- Ukončovací profil Schlüter®-BARA-RK se pokládá na drenážní vrstvu v místě okapu 

do maltového lože. 

- Při pokládce je nutné dbát na to, aby zůstala mezera 5mm mezi okapovým plechem a 

okapničkou ukončovacího profilu. 

- Vedlejší profily se k sobě spojují pomocí sponek. 

- Jejich rovinatost bude ±2mm/celé délce balkónu. 

c)- Vodící lišta 

- Vodící lišta (15x15mm) se pokládá po celé délce balkónu ve vzdálenosti cca 15cm od 

soklu do maltového lože. 

- Musí zajistit tloušťku cementového potěru 40mm ±2mm. 

- Její rovinatost bude ±2mm/celé délce balkónu. 

d)- Betonový potěr 

- Před vytvořením betonového potěru musí být zatuhlé vodící lišty (1 den). 

- Míchání betonového potěru: 

o Dávkování: 

� CEMENT: 25kg (1 pytel) 

� VODA: 20 L 

� ŠTĚRK (frakce: 4/8): 40 lopat 

o Doba míchání: 

� Po smíchání vody s cementem 4minuty. 

o Průběh míchání: 

� 1) Do míchačky se nalije voda 15 L 

� 2) Přidá se cement za stálého míchání (1 pytel: 25kg) 

� 3) přidává se štěrk (popřípadě se dolívá voda cca 5 L) 

- Vyrobený betonový potěr se přepraví na místo uložení horizontálně pomocí koleček 

(V=120L) a vertikálně na bednění přes stavební výtah. 
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- Směs se stahuje pomocí dřevěné latě (cca 1,1m) se současným pohybem do stran. 

Přebytky stažené směsi se nabírají zednickou lžící a ukládají na potřebná místa. 

- Odstraní se dřevěná vodící lišta a vzniklá mezera se vyplní. 

- Uprostřed balkónu se prořízne dilatační spára cca 12 hodin (nejpozději do 24 hodin) 

po vytvoření potěru. Spára se prořezává do 1/3 tloušťky potěru. Tloušťka řezu je max. 

5mm. 

e)- Separační vrstva 

- Připravenost podkladu: 

o Nerovnost podkladu v celé ploše ±5mm 

o Podklad musí být dostatečně vyzrálý min. 28dní 

o Dilatační spára se vyplní měkčeným epoxidem 

o Přesahy nopové folie se seříznou do úrovně potěru tak, aby se nepoškodila 

hydroizolace. 

o Podklad bude zbavený všech částic a prachu. 

o Povrch se nepenetruje podlahovou penetrací CEMIX zředěnou s vodou 

v poměru (penetrace 1:5 voda). 

- Na celou plochu balkónu se roztáhne pás Schluter®-DITRA (tkaninou ve spodní 

straně). Pás se ořízne nožíkem dle potřeby. 

- Připravený pás Schluter®-DITRA se sroluje do poloviny balkónu. 

- Na penetrovanou plochu pod pásem se postupně nanáší pomocí zubovaného hladítka 

(3x3mm) vrstva lepící hmoty Cemix FLEX KLASIK a pás se pomocí ocelového 

hladítka vtlačuje do nanesené vrstvy až k bočnímu okraji balkónu. 

- Stejným způsobem se pokračuje na druhé straně balkónu. 

f)- Nášlapná vrstva 

- Osazení nosných profilů Schlüter®-BARA-ESOT: 

o Nosné profily se přiloží k XPS soklu, rozměří se a oříznou do potřebných 

velikostí. 

o Profily se přilepí k separační folii v místě soklu do tenké vrstvy lepící hmoty 

CEMIX FLEX KLASIK nanesené zubovaným hladítkem (3x3mm). 

o Mezera mezi profilem a hydroizolací musí být v každém místě 5mm. 

o Při lepení se nesmí lepící hmota dostat do drenážní vrstvy. Přebytky lepící 

hmoty vytlačené přes otvory v nosném profilu se setřou a vrání do nádoby. 

- Vytvoření první řady keramické dlažby u okapu: 
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o Jako vodící hrana pro pokládku první řady dlažby slouží okraj betonového 

potěru. Barvící šňůrou se vyznačí okraj první rady dlažby přesně 300mm od 

vodící hrany. 

o S pokládkou se postupuje od bočního okraje balkónu. K okraji se přiloží 

ochranný profil Schlüter®-SCHIENE (2,5m). Černým popisovačem se vyznačí 

konec záběru (popřípadě konec profilu pro uříznutí). 

o Na podklad se pomocí zubovaného hladítka (5x5mm) nanese vrstva lepící 

hmoty až po konec záběru. 

o Podél vodící hrany se do lepící hmoty vtlačí ochranný profil Schlüter®-

SCHIENE. 

o Keramické dlaždice RAKO Taurus Color se přirazí k ochrannému profilu a 

překlopí se do lepící hmoty. Pomocí distančních prvků (4mm) se odsazují od 

sebe. 

o Po položení záběru se pomocí rovné latě vtlačením srovná jejich povrch. 

Přebytky lepící hmoty za 1. řadou se setřou a vrátí do nádoby. 

o Tento postup se opakuje až po druhý boční okraj balkónu. 

- Další řady keramické dlažby: 

o Pokládkou dlažby se začíná od bočního okraje balkónu. Jako vodící hrany 

slouží okraj balkónu, první řada dlažby a předchozí položená dlažba. Postupuje 

se po záběrech 90cm (3 dlaždice) po celé zbývající šířce balkónu. 

o Na podklad se pomocí zubovaného hladítka (5x5mm) nanáší vrstva lepící 

hmoty CEMIX FLEX KLASIK po jednotlivých záběrech. 

o Dlažba RAKO Taurus Color se klade do nanesené vrstvy, dlaždice se odsazují 

pomocí distančních prvků 4mm. Dlaždice u soklu se před položením rozměří a 

seříznou pomocí řezačky na dlažbu. 

o Po položení každého záběru se dlažba srovná přitlačením rovnou latí. 

g)- Obklad soklu 

- Na obložení soklu se použijí odřezky z dlažby RAKO Taurus Color. 

- Dlaždice se přiloží na nosný profil, černým popisovačem se označí pro seříznutí a 

seříznou se řezačkou na dlažbu. 

- Na takto připravené dlaždice se nanese pomocí zubovaného hladítka (5x5mm) vrstva 

lepící hmoty CEMIX FLEX KLASIK a vtlačí se do nosného profilu tak, aby se lepící 

hmota protlačila přes otvory v nosném profilu. 

- Dlaždice se srovnají přitlačením rovné latě. 
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- Horní okraj dlaždic se překryje ochranným profilem Schlüter®-SCHIENE nalepeným 

pomocí lepící hmoty CEMIX FLEX KLASIK. Přebytek hmoty se vytře z drenážní 

spáry. 

h)- Spárování 

- Spárování se provede nejdříve 2 dny po položení nášlapné vrstvy. 

- Pomocí špachtle se do spár mezi dlaždicemi vtírá spárovací hmota CEMIX FLEX a 

vlhkou houbou se stírá tak, aby tvořila celistvé spáry a aby zasahovala do hloubky 

1mm pod povrch dlaždic. 

- Dlaždice se důkladně otřou vlhkou a suchou útěrtkou. 

- Po vyspárované dlažbě se smí pocházet nejdříve po 2 dnech. 

 

2.2.6- KONTROLA JAKOSTI PODLAHY 

- Výstupní kontrola podlahy 

- Spád podlahy: 2% směrem od objektu 

- Materiál: Dlaždice RAKO Taurus Color (barva černá) 

- Vyspárování: Spáry jsou celistvé bez přerušení hloubka 1,0mm±0,5mm. 

- Čistota: Dlaždice jsou vyčištěné a nejsou na nich barevné mapy s vyplavené 

cementové kaše. 

- Rovinatost: ±2mm/2m  

- Jednotlivé dlaždice nevystupují o vice než jejich dovolená křivost ČSN EN ISO 

10545-2: Dlaždice TAURUS ±0,5% (1,5mm) 

- Přilnutí k podkladu: poklepem kladívka   
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2.3- ZÁBRADLÍ A OMÍTKY 
 
2.3.1- PRACOVNÍ PODMÍNKY, PŘIPRAVENOST 

a)- Staveniště bude po celém obvodu oploceno tak, aby nemohlo dojít k vniknutí 

neoprávněných osob na staveniště. 

b)- Před prováděním zábradlí a omítek musí být dokončena podlaha.  

c)- Práce budou probíhat z bednění pod příslušným patrem. 

d)- Práce započnou až po provedení výstupní kontroly podlahy, jejím řádném zápisu do 

SD a případných opravách. 

e)- Povrch betonu: 

- Bez dutin a štěrkových hnízd 

- Plocha vadných míst < 5% 

- Neobnažená nosná výztuž 

- Omítaný povrch bez výčnělků (1/2 tl. Omítky) 

- Nesmí být znečištěn látkami snižujícími přilnavost povrchové úpravy. 

- Rovinatost omítané plochy ±2mm/2m 

f)- povětrnostní podmínky: 

- Práce se nebude provádět při dešti. 

- Teplota: x>+5ºC 

g)- Zaměstnanci budou proškoleni odborně způsobilou osobou o BOZP a seznámeni s tímto 

technologickým postupem. O školení bude proveden záznam do stavebního deníku. 

 
2.3.2- PESONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Počet: Funkce: Práce: 
1 mistr  -Koordinuje práci, rozděluje úkoly. 
2 pracovníci -Dělají hlavní práce. 
4 pomocníci -Pomáhají zejména s mícháním a dopravou materiálu.  
 
-Všichni musí být proškoleni odborně způsobilou osobou o BOZP a seznámeni s tímto 

technologickým postupem. 

 

2.3.3- STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

-O níže zmíněných položkách bude stavbyvedoucí vést řádnou evidenci.  

-Předměty budou v krytém uzamykatelném skladu. 
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1) OOPP (osobní ochranné pracovní pomůcky): 
 -pracovní rukavice 
 -pracovní boty 
 -pracovní oblečení 
 -helma 
 -lékárnička 
2) pracovní nářadí: 
 název:      počet: 
 -sada klíčů     1 
 -zubované hladítka (5x5mm)(3x3mm) 4 
 -umělohmotné hladítko   2 
 -zednická lžíce    4 
 -kolečka (V=120L)    4 
 -lopata      2 
 -lepící páska (10m)    4 
 -černý popisovač    2 
 -nůžky na plech    1 
3) stroje: 
 název:      počet: 
 -míchadlo     2 

 
2.3.4- MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

Pozinkovaný ocelový sloupek + zábradlí 

Pozinkovaný ocelový sloupek, k upevnění do čela balkónu s členěním na okap. Zábradlí bude 

vyrobeno ze smrkového dřeva opatřené ochranným nátěrem na zakázku. 

Množství:  
Pro balkóny 2.NP: [13] 
název výrobku   [ks] 
Pozinkovaný ocelový sloupek 14 
Pro balkóny 3.NP: 
název výrobku   [ks] 
Pozinkovaný ocelový sloupek 14 
 

Doprava: 

Sloupky už se využili při osazování kotvení sloupků při provádění armování. Zábradlí se 

přiveze valníkem uložené na dřevených trámcích (100x100mm). Díly budou proloženy 

dřevěnými lištami a pevně zajištěny proti posunu. 

Skladování: 

V krytém uzamykatelném skladu. Zábradlí bude uložené na dřevených trámcích 

(100x100mm). Překryté PE folií. 
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CEMIX lepící a stěrkovací hmota jemná + CEMIX Minerální zatíraná omítka barevná 
Stěrková hmota: [12] vytváří s armovací síťovinou výztužnou vrstvu. Vynikající také jako 

vyrovnávací stěrka na betonové podklady. Vhodná pro ruční i strojní zpracování ve vnějším i 

vnitřním prostředí. Splňuje technická kritéria směrnice ETAG 004 a požadavky TP CZB 05-

2007 pro kvalitativní třídu A. Balení 25kg.   

Omítka: [12] 
Pro vytváření finálních vnějších i vnitřních povrchových úprav stavebních konstrukcí. Krycí 

dekorativní a ochranná vrstva vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS). Zajišťuje 

paropropustný a vodoodpudivý povrch s vysokou pevností. Barva OKR. Balení 30kg. 
Množství: 
Pro 1 balkón: 
Plocha: (6,5x1)+(8,5x0,17)=7,95m2 
Spotřeba stěrky: 7,2kg/m2… 7,2x7,95= 57,24kg 
Spotřeba omítky: 3,5kg/m2… 3,5x7,95= 27,83kg 
pro balkóny 2.NP: 
název výrobku [ks] 
stěrka   5 
omítka   2 
pro balkóny 3.NP: 
název výrobku [ks] 
stěrka   5 
omítka   2 
Doprava: 

budou přivezeny valníkem s hydraulickou rukou na EURO paletě. 

Skladování: 

Na rovné zpevněné ploše na EURO paletě přikryté PE folií.  

 
Ochranný roh s okapničkou + Ochranný roh ostrý + Perlinka VERTEX 
Perlinka VERTEX: 
Síťka ze skleněného vlákna. Bude použita pro vyztužení stěrkové hmoty. Role: 50m. 
Ochranný roh s okapničkou: 
Pro okapové hrany. Délka 2,5m. 
Ochranný roh ostrý: 
Pro nárožní hrany. Délka 2,5m. 
Množství: 
pro všechny balkóny:  
obj. č.   název   [Ks] 
B90411VTX  perlinka  1 
2455   rohový profil  2 
2454   roh s okapničkou 14 
Doprava: 
budou přivezeny dodávkou. 
Skladování: 
V krytém uzamykatelném skladu. 
 

 



FAST, VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Bakalářská práce 

 87 

2.3.5- PRACOVNÍ POSTUP PRO ZÁBRADLÍ A OMÍTKY 

a)- Osazení sloupků zábradlí 

- Na připravené kotvení se osadí pozinkované ocelové sloupky zábradlí. Černým 

popisovačem se naznačí oříznutí oplechování okapu a plechy ostřihnou nůžkami na 

plech do požadovaného rozměru. 

- Ocelové sloupky se nasadí na kotvení a přišroubují se maticemi s podložkou. Před 

dotažením matic se kolem ocelové příložky nanese vrstva silikonu. 

b)- Montáž balkónového zábradlí 

- Poloha ocelových sloupků se rozměří a podle přesných rozměrů se zhotoví segmenty 

balkónového zábradlí. (tento krok se provede při odbednění okraje balkónové desky) 

- Připravené segmenty zábradlí se natřou 1.vrstvou ochranného nátěru PRIMALEX, 

osadí na nosné ocelové sloupky a přišroubují se šrouby a maticemi. 

- Celá konstrukce zábradlí se natře 2.vrstvou ochranným nátěrem PRIMALEX (barva: 

hnědá). Při natírání zábradlí se použije ochranná PE folie tak, aby se barva nedostala 

na jiné konstrukce. 

c)- Omítka balkónů 

- Na betonový povrch se válečkem nanese penetrace CEMIX (zředění 1:5 s vodou). 

- V případě nerovností povrchu omítané plochy vetší než ±1mm/2m se se povrch srovná 

vrstvou lepící a stěrkovací hmoty CEMIX do požadovaného stavu. Povrch se nechá 

zatvrdnout min. 2 dny a znovu se napenetruje.  

- Na nárožní hrany balkónu se postupně lepí pomocí zubovaného hladítka (3x3mm) 

okapové profily s perlinkou do lepící a stěrkovací hmoty jemné CEMIX. 

- Podkladní vrstva lepící hmoty CEMIX vyztužená perlinkou VERTEX: 

o Perlinka se rozměří podle omítané plochy a nožíkem se seřízne do 

požadovaného rozměru. 

o Na střed balkónu se pomocí zubovaného hladítka (5x5mm) nanese vrstva 

lepící hmoty jemné CEMIX (šířka: cca 1m). Perlinka se přiloží k okrajům 

balkónu a přehlazením ocelovým hladítkem se vtlačí do nanesené lepící hmoty. 

o Na plochu pod perlinkou se postupně nanáší pomocí zubovaného hladítka 

(5x5mm) vrstva lepící hmoty, do které se přehlazením ocelovým hladítkem 

perlinka vtlačí. 
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o Na vlepenou perlinku VERTEX se ,nejpozději do 60minut, provede pomocí 

ocelového hladítka vyrovnávací vrstva lepící a stěrkovací hmoty jemné 

CEMIX tl.=2mm. (rovinatost ±1mm/2m). 

o Toto souvrství se nechá zatvrdnout 1mm=1den. 

- Finální vrstva: 

o Na podkladní vrstvu se válečkem nanese penetrace Cemix ASN – akrylát 

silikon (zředěná: 1:5 s vodou). 

o Na penetrovaný povrch se pomocí ocelového hladítka (5x5mm) nanese finální 

vrstva minerální zatírané omítky CEMIX (tl.3mm). 

o Povrch se přehladí krouživými pohyby umělohmotným hladítkem. 

o Zrání vrstvy: 1mm=1den (celkem 3 dny) 

o Po vyzrání finální vrstvy se omítka natře egalizačním nátěrem Cemix- FNB 

(pro sjednocení barevnosti). 

 

2.3.6- KONTROLA JAKOSTI OMÍTEK 

-Výstupní kontrola omítek: 

- Barevná stejnoměrnost, drsnost (vizuální kontrola). 

- Rovinatost: ±1mm/2m 

- Přídržnost: poklepem kladívka 

- Přímost hran: vizuálně 

- Oddělení od oplechování a sloupků balkónového zábradlí pomocí silikonu. 

- Stabilita a pevnost kotvení sloupků balkónového zábradlí. 

- Pevnost připojení segmentů zábradlí k nosným sloupkům. 

- Nátěr zábradlí. 
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F) BOZP a PO 
 

VI. BETONÁŘSKÉ PRÁCE A PRÁCE SOUVISEJÍCÍ  

§29 [5] 

„Bednění, podpěrné konstrukce a podpěrná lešení  

(1) Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé.  

(2) Podpěrné konstrukce (stojky, rámové podpěry apod.) musí vykazovat pro konkrétní případ 

použití dostatečnou únosnost a musí být úhlopříčně ztuženy ve všech rovinách. 18)  

(3) Na podpěrná lešení pro bednění, jejich montáž, užívání, údržbu a demontáž se vztahují 

zvláštní předpisy. 18) Lešení pod bedněním se musí zatěžovat tak, aby nedocházelo k 

excentrickému či jinému zatížení, které nebylo při statickém řešení uvažováno.  

(4) Podpěrné konstrukce musí být postaveny a konstruovány tak, aby je bylo možno při 

odbedňování postupně bezpečně odstraňovat a uvolňovat bez nežádoucích otřesů budované 

konstrukce.  

(5) Nejmenší průměr, popřípadě nejmenší velikost strany dřevěné podpěry je 70 mm.  

(6) Podpěry několika pater nad sebou musí být půdorysně rozděleny tak, aby stály v ose nad 

sebou.  

(7) Materiál, užitý ke stavbě bednění, podpěrných konstrukcí a lešení pro bednění musí 

odpovídat zvláštním předpisům. 18)  

(8) Bednění z dílců a bednění sestav do velkoplošných panelů musí být v každém stadiu 

montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí.  

(9) Při použití dílcových bednění, kde zařízení pro provádění betonáže jsou součástí těchto 

bednění, musí tato zařízení být montována před betonáží souběžně se stavbou dílcových 

bednění.  

(10) Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem v 

dodavatelské dokumentaci s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika.  

(11) Podpěry musí být opatřeny patkami, hlavicemi nebo jinou úpravou pro rozložení 

zatížení, aby spolehlivě přenesly zatížení na podloží a zamezily posunutí podpěr.  

(12) Podpěrná lešení pro bednění se kontrolují pravidelně jednou za měsíc a dále před 

betonáží a v jejím průběhu  

(13) Před započetím betonářských prací musí být celé bednění a jeho části, zejména podpěry, 

řádně prohlédnuty a závady odstraněny. Převzetí a kontrola bednění musí být zapsány do 

stavebního deníku odpovědným pracovníkem.“  
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§33 [5] 

„Doprava a ukládání betonové směsi  

(1) Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků, zásobníků nebo při přímém ukládání do 

konstrukce se musí pracovat z bezpečných míst, kde jsou pracovníci chráněni proti pádu z 

výšky, do hloubky, proti zavalení či zalití betonovou směsí apod. Pokud taková místa nelze 

zajistit, musí být pracovník chráněn jiným způsobem (osobním zajištěním proti pádu, 

ochranným košem apod.).  

(2) Pro pohyb pracovníků a pro ruční přepravu směsi na místo určení musí být vybudovány 

bezpečné komunikace (pracovní lešení, podlahy apod.). Pracovníci ani dopravní prostředky se 

nesmí pohybovat přímo po armatuře.  

(3) Postup ukládání betonové směsi musí být v souladu s technologickými postupy a 

zvláštními předpisy. 19) Betonáž v mimořádných podmínkách musí po celou dobu provádění 

řídit odpovědný pracovník.  

(4) V průběhu betonáže se musí stále sledovat stav konstrukce bednění. Závady musí být 

ihned odstraňovány.  

(5) Čerpací potrubí na přepravu a ukládání betonových směsí musí být bezpečně provedeno, 

zakotveno a napojeno na nástavec čerpadla. Zařízení musí umožňovat odvzdušnění. Musí být 

zajištěn způsob dorozumění s obsluhou čerpadla.  

(6) Přístupy z pevných částí objektů a konstrukcí na pracovní podlahy bednění musí 

odpovídat požadavkům zvláštních předpisů. 18)  

(7) Beton nosných konstrukcí, který nedosáhl projektem požadované nosnosti, nesmí být 

vystaven nárazům, otřesům, zatížení a dalším škodlivým účinkům. 19)  

(8) Jestliže se tuhnutí a tvrdnutí betonu urychluje zvláštními metodami (proteplování 

elektroohřevem apod.), musí dodavatel stavebních prací pro tuto technologii zpracovat 

technologický postup, který zajistí požadované vlastnosti betonu a bezpečnost práce.“  

  

§36 [5] 

„Práce železářské  

(1) Zařízení pro výrobu armatury (stroje, přípravky apod.), objekty a zařízení související musí 

být řešeny tak, aby pracovníci nebyli ohroženi pohybem materiálu a jeho ukládáním.  

(2) Na stroji na přípravu armatury nesmějí být stříhány a ohýbány pruty průměru, který 

neodpovídá jeho konstrukci a pruty kratší než 0,3 m, pokud není instalováno zařízení, které 

bezpečně chrání pracovníka před úrazem. Ruce pracovníka se nesmí přiblížit místu střihu, 
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ohybu a jiným nebezpečným místům blíže než 0,15 m. Při střihu a v době chodu stroje musí 

pracovník odstraňovat odpad z ustřihovaných prutů pouze pomocí vhodné pomůcky.  

(3) Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze (svěrkami, 

konstrukcí stroje, vhodnými přípravky apod.). Přidržovat pruty přitom volně rukama je 

zakázáno.  

(4) Ohýbačky s motorickým pohonem musí být na přední straně stolu vybaveny vypínací tyčí 

nebo stop tlačítky zajišťujícími v případě nebezpečí okamžité zastavení chodu stroje.  

(5) Stříhání a ohýbání více prvků současně je dovoleno jen za předpokladu, že tím není 

přetěžován stroj. Pruty musí být tak upevněny nebo zajištěny, aby nebyl ohrožen pracovník 

obsluhy nebo okolí stroje.  

(6) Armatura po konečném uložení nesmí být deformována.  

(7) Před započetím betonáže musí zhotovenou armaturu převzít odpovědný pracovník 

zápisem do stavebního nebo montážního deníku s výjimkou jednoduchých prvků, kde nehrozí 

poškození konstrukce z důvodu nesprávného uložení výztuže.  

(8) Způsob zavěšování a dopravy hotových výrobků (prostorových konstrukcí) stanoví 

výrobce.“  

 

VIII. MONTÁŽNÍ PRÁCE  

§40 [5] 

„Příprava montáže  

(1) Dodavatel stavebních prací musí zpracovat technologický postup montáže jím 

montovaných stavebních a technologických konstrukcí, který musí obsahovat časový sled 

montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zásadní řešení 

přístupu pracovníků ke stykovým uzlům včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených 

pracovišť. Pro opakované montáže lze zpracovat technologické postupy jako typové.  

(2) Při zpracování technologického postupu montáže je nutno volit sled jednotlivých prací tak, 

aby v různých výškových úrovních (etážích) bylo možno využít trvalého zastropení jako 

výchozí úrovně pro navazující montážní operace.  

(3) Při zpracování technologického postupu montáže musí být stanoveny podmínky pro 

osobní nebo kolektivní zajištění pracovníků proti pádu.  

(4) Při změně montážních podmínek musí odpovědný pracovník dodavatele stavebních prací 

postupovat v souladu s ustanovením §5, 6, 7, 8 a 10.“  
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§41 [5] 

„Montážní pracoviště  

(1) Montážní pracoviště musí být odevzdáno (§5) ve smluvně dohodnutém stavu tak, aby 

montážní práce probíhaly nerušeně bez ohrožení pracovníků a konstrukcí a v souladu s 

předpisy o bezpečnosti práce.  

(2) Montáž je možno provádět z trvalých nebo prozatímních konstrukcí, dílců a prvků 

dostatečně únosných, stabilních a zajištěných proti posunutí při splnění požadavků §48.“  

 

IX. PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU  

§47 [5] 

„Základní ustanovení  

Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka, při kterém je 

ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Při této činnosti musí být 

pracovník zajištěn proti pádu.“  

§48 [5] 

„Zajištění proti pádu  

(1) Ochrana pracovníků proti pádu musí být provedena kolektivním nebo osobním zajištěním, 

nezávisle od výšky na všech pracovištích a komunikacích nad vodou nebo jinými látkami, kde 

hrozí nebezpečí poškození zdraví a od výšky 1,5 m na všech ostatních pracovištích a 

komunikacích, pokud tato vyhláška nestanoví jinak.  

(2) Ochrana proti pádu od výšky 1,5 m se nevyžaduje, jestliže:  

a) pracoviště nebo komunikace jsou na plochách se sklonem do 10 °C včetně od vodorovné 

roviny a jsou vymezeny zábranou (jednotyčové zábradlí o výšce minimálně 1,1 m, které není 

určené k ochraně proti pádu osob ani předmětů ze zvýšené úrovně apod.) nejméně 1,5 m od 

hrany pádu,  

b) místo práce uvnitř objektu je nejméně 0,6 m pod korunou zdi, na které se pracuje.  

(3) Jestliže práce na pracovištích a komunikacích do výšky 3 m svým charakterem a 

postupem znemožňují dodržení bezpečnostních opatření podle odstavce 1 (při kladení 

stropních panelů apod.), lze za ochranu proti pádu z výšky považovat to, že budou tyto práce 

prováděny poučenými pracovníky takovým pracovním postupem, kterým si pracovníci 

vytvářejí postupně kolem sebe plochu, ze které mohou bezpečně pracovat. Technologický 

postup musí obsahovat výčet a přesný popis činností, které je nezbytné provádět ve 

vzdálenosti menší než 1,5 m od hrany pádu a počet pracovníků, kteří se mohou v tomto 

prostoru současně pohybovat.  
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(4) Při práci na souvislých plochách ve výšce nemusí být zajišťována proti pádu pracovníků 

na volném okraji popř. proti jejich propadnutí celá plocha, ale jen plocha (prostor, místo 

práce), kde se pracuje, včetně přístupových komunikací. Konstrukce kolektivního zajištění 

musí přesahovat krajní polohy pracovní plochy o 1,5 m na každou stranu. Jako vymezení 

pracovní plochy ve směru do plochy souvislé lze použít zábranu [odstavec 2 písm. a)].  

(5) Na plochách se sklonem nad 10° musí být kolektivní zajištění i podél hrany pádu ve směru 

sklonu.  

(6) Současně s postupem prací do výšky se musí ihned zakrývat všechny vzniklé otvory a 

prohlubně půdorysného rozměru kratší strany nebo průměru nad 0,25 m, především 

poklopy, zajištěnými proti posunutí nebo je zabezpečit jinou ochrannou konstrukcí.“ 
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3. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ 
KONSTRUKCE 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   OBVODOVÁ STĚNA 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,015       0,800  14,0 
   2  Porotherm 30 Profi  0,300       0,180  5,0 
   3  Cemix lepící hmota  0,005       0,970  14,0 
   4  Rigips EPS Fasádní  0,200       0,039  20,0 
   5  Omítka cemix  0,010       0,990  19,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,015 = 0,807 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,965 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,14 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
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 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,090 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS Fasádní). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,090 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0134 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,6305 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 

 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
 podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 Area 2009 
 Název úlohy :  DETAIL NAPOJENÍ BALKÓNOVÉ KONSTRUKCE 
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Vojtěch Švacha                 
 Zakázka :                                 
 Datum :  19.4.2012       
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Základní parametry úlohy : 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.0 C 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:   DETAIL NAPOJENÍ BALKÓNOVÉ KONSTRUKCE 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =     19,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:    -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) [40] 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,789+0,015 = 0,804 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,820 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) [40] 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů 
programu. 
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a 
normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2009, (c) 2009 Svoboda Software 
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4. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
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7. Přílohy: 

 

Výkresy: 
 
 Č. Název   Měřítko   formát 
 01 1.NP     1:50   A1 
 02 2.NP     1:50   A1 
 03 3.NP     1:50   A1 
 04 1.PP     1:50   A1 
 05 ZÁKLADY   1:50   A1 
 06 VÝKOPY    1:50   A1 
 07 STROP 1.PP   1:50   A1 
 08 STROP 1.NP   1:50   A1 
 09 STROP 2.NP   1:50   A1 
 10 STROP 3.NP   1:50   A1 
 11 STŘECHA   1:50   A1 
 12 ŘEZ A-A    1:50   A2 
 13 SITUACE    1:250  A3 
 14 STAVENIŠTĚ   1:100  A1 
 15 POHLEDY   1:100  A3 
 16 POHLEDY   1:100  A3 
 17 DETAIL BALKÓNU  1:10   A3 
 18 VÝZTUŽ BALKÓNU 1:25   A3  
 
 Harmonogram: 
  

CD-R s elektronickou verzí celé práce: formát PDF/A 


