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Anotace : 
 

Předmětem diplomové práce je výběr optimálního způsobu realizace stropních konstrukcí 
objektu bytového domu. Výběr bude proveden na základě časového a finančního zhodnocení 
dvou variant. První varianta řeší realizaci stropní konstrukce systémem keramobetonových 
nosníků a keramických vložek Porotherm, druhá varianta využívá zastropení 
prefabrikovanými železobetonovými deskami Filigrán. Obě varianty zahrnují časový plán a 
položkový rozpočet daného stavebního procesu. Pro vybrané řešení je zpracován 
technologický postup provádění stropní konstrukce. Součástí práce je projektová 
dokumentace objektu, projekt organizace výstavby, tepelně technické posouzení vybraných 
konstrukcí, položkový rozpočet a časový plán stavby.  
 
Annotation : 
  

The subjekt of this thesis is to choose the optimal implementation method of the ceiling 
structure of the apartment building. The choice will be based on temporal and financial 
evaluation of two alternatives. The first variant deals the realization of the ceiling structure 
with ceramic-concrete beams and ceramic blocks Porotherm, the second variant takes 
advantage of the prefabricated reinforced concrete slabs Filigrán. Both of alternatives contains 
time schedule and itemized budget of given building process. There is formulated 
technological implementation process of ceiling structure for the chosen solution. The thesis 
also includes the project documentation of the building, construction organization project, 
thermal-technical review for specific construction, itemized budget and time schedule. 
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1.  Úvod 

 

  1.1.  Řešená problematika 

 

Tématem diplomové práce je návrh technologického postupu provádění stropní konstrukce 

bytového domu. Zpracovány jsou dvě varianty řešení, z nichž každá je vyhodnocena jak 

z hlediska finančních nákladů, tak z pohledu časových nároků. První alternativa řeší 

zastropení pomocí prefabrikovaných železobetonových desek Filigrán, druhá používá 

keramobetonové stropní nosníky a keramické stropní vložky Porotherm. V obou případech je 

nutné před provedením zmonolitňující nadbetonávky osadit ocelové svařované sítě              

pro zajištění spolupůsobení vrstev stropní konstrukce. Porovnáním údajů získaných 

softwarovými programy Kros plus[42] a Microsoft Project[43] , tj. položkový rozpočet a časový 

harmonogram, a s přihlédnutím k dalším důležitým faktorům jako je hmotnost konstrukce, 

pracnost provádění či flexibilita systému při realizaci prostupů stropní konstrukcí bude 

následně vyhodnocena optimální varianta pro řešený stavební proces. Pro vybrané řešení bude 

zpracován technologický postup provádění stropní konstrukce a proces bude implementován 

do celkového rozpočtu a časového plánu výstavby. Součástí diplomové práce je projektová 

dokumentace ke stavebnímu povolení, tepelně technické posouzení vybraných konstrukcí, 

projekt organizace výstavby a specifikace výrobků.  

 

 

  1.2.  Řešený objekt 

 

Jedná se o novostavbu bytového domu lokalizovanou v městské části Ostrava – Bělský Les 

v zástavbě panelových bytových domů. Objekt je celopodsklepený, má 2 nadzemní podlaží 

v severozápadní části a v jihovýchodní části 3 nadzemní podlaží. Celkem se uvnitř objektu 

nachází 10 bytových jednotek. V suterénu je situováno 10 sklepních kójí, technická místnost, 

4 garážová stání a posilovna. Zastřešení bytového domu je plochou střechou s odvodněním 

vně dispozice a v nižší části objektu zelenou střešní zahradou s odvodněním dovnitř 

dispozice. V rámci projektu bude zřízena příjezdová cesta navazující na vjezd do garáží. 

 

 Objekt je založen na prafabrikovaných železobetonových patkách z betonu C30/37, na 

kterých spočívají prefabrikované železobetonové prahy. Základové patky jsou uloženy do 

štěrkopískového lože tloušťky 100mm, z důvodu přesného výškového urovnání. Na 
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zhutněných štěrkopískových polštářích tl. 200mm jsou provedeny podkladní betony C15/20 

tl.150mm. Hydroizolace spodní stavby je navržena formou folie Alkorplan 35034 chráněnou 

geotextilií GETEX a profilovanou nopovou folií GUTTABETA STAR Drein. Část suterénu 

v níž se nachází posilovna, technická místnost a garážová stání bude zateplena pomocí desek 

XPS tl. 70mm. Po obvodu objektu budou uloženy ve štěrkovém loži drenážní trubky Siroplast 

K DN 150mm ve sklonu 0,50 v úrovni 200mm pod vodorovnou hydroizolací z důvodu zjištění 

nepropustné zeminy v okolí objektu. 

 

Konstrukční systém bytového domu je navržen skeletový s podélnými průvlaky. Sloupy, 

průvlaky a ztužidla jsou prefabrikované z železobetonu C30/37. Obvodový plášť je tvořen 

výplňovým zdivem Porotherm 30 P+D. Objekt bude zateplen fasádním EPS tl. 100mm. 

Bytové jednotky jsou od společných prostor odděleny zdmi z tvarovek 30 P+D AKU 

Porotherm. Stěny mezi jednotlivými byty jsou vyzděny z tvarovek 25 P+D AKU Porotherm. 

Dále jsou pro příčky použity tvárnice 17,5; 11,5 a 8 P+D Porotherm. Schodiště v objektu jsou 

prefabrikovaná železobetonová uložená na ozub mezipodesty spočívající na nosných 

schodišťových zdech a v úrovni jednotlivých podlaží jsou schodišťová ramena uložena          

na prefabrikované železobetonové průvlaky. Konstrukční výška jednotlivých podlaží je 

3325mm. Modulová síť skeletu je 6000mm v podélném a 4500mm v příčném směru.  

 

Podrobnější informace o konstrukčním řešení jsou uvedeny v textové části projektové 

dokumentace vypracované v rozsahu dle Vyhlášky 499/2006 Sb.[32]. 

 

  1.3.  Řešená konstrukce 

 

Předmětem řešení diplomové práce je realizace stropních konstrukcí bytového domu. Obě 

zpracované varianty stropních desek spočívají na nosné konstrukci tvořené prefabrikovanými 

železobetonovými sloupy a průvlaky. Stropní konstrukce je vždy navržena jako                

prefa-monolitická s nutností osazení spřahující výztuže a provedení zmonolitňující 

nadbetonávky. Návrh a statické posouzení výztuže stropní desky není předmětem řešení 

diplomové práce. Pro zpracování položkového rozpočtu však bude orientačně uvažováno 

s nosnou výztuží v podobě svařovaných Kari sítí a s betonářskou ocelí 10 505 potřebnou 

k vyvázání pozedních věnců. 
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2.  Projektová dokumentace 

 

  2.1.  A. Průvodní zpráva 

 

a) identifikační údaje; 

b) dosavadní využití pozemku; 

c) provedené průzkumy, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu; 

d) splnění požadavků dotčených orgánů; 

e) dodržení obecných požadavků na výstavbu; 

f) splnění podmínek regulačního plánu a územního rozhodnutí; 

g) věcné a časové vazby; 

h) lhůty výstavby; 

i) statistické údaje. 
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a) Identifikační údaje 
 
Název stavby:    BYTOVÝ DŮM 

Místo stavby:     Ostrava – Bělský Les 

Kraj:      Moravskoslezský kraj 

Okres:      okres Ostrava 

Datum vypracování:    leden 2012 

Investor:     Statutární město Ostrava,  

městský obvod Ostrava - Jih  

Zhotovitel:     OSTHERM s r. o. 

      Proskovická 2157/20 

      Ostrava – Výškovice 

      IČ: 32025877 

Projektant:     Bc. Michaela Hudcová 

      Prim – Projekt s r. o. 

      Palackého 155/7 

      Ostrava – Poruba 

      IČ: 14547967 

 
Stavba 

 

    Jedná se o novostavbu bytového domu. Objekt je rozdělen na dvoupodlažní a třípodlažní 

část. Dům je celopodsklepený. Třípodlažní část je zastřešena jednoplášťovou plochou 

střechou, nad dvoupodlažní částí se nachází pochůzí střešní zahrada. Objekt se nachází          

na stavební parcele č. 1852 o celkové výměře 2 080,68m2 v katastrálním území Ostrava  

Dubina u Ostravy. Staveniště se nenachází v památkové ani chráněné krajinné oblasti. 

Pozemek je zpřístupněn vjezdem z ulice Dr. Šavrdy. 

 

b) Dosavadní využití pozemku 

 

    Pozemek je klasifikován jako zastavitelný, do dnešního dne nevyužívaný. Stavební parcela 

č. 1852 v k.ú. Ostrava – Dubina u Ostravy je vlastnictvím Statutárního města Ostravy, jež je 

zároveň investorem stavby.  
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c) Provedené průzkumy, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

    Provedeným hydrogeologickým průzkumem byla stanovena hladina podzemní vody 

v úrovni -2,790m od nejnižšího místa upraveného terénu. Pro zjištění složení základové půdy 

byly provedeny 3 hlubinné sondy (viz. výkres výkopů), které prokázaly výskyt těchto zemin: 

ornice o mocnosti 0,2m, hlína 1,1-1,3m, hlína písčitá 2,5-2,7m, jílovitá hlína písčitá 2,3-2,7m. 

 

    Napojení na dopravní infrastrukturu je pomocí vjezdu z ulice Dr. Šavrdy navazující           

na komunikaci v ulici Zdeňka Chalabaly, která zpřístupňuje místní komunikace Plzeňská            

a Horní. 

 

    Napojení na technickou infrastrukturu zajistí nové přípojky z ulice Dr. Šavrdy pro vodu, 

plyn, elektro a kanalizaci (viz. výkres koordinační situace). 

 

d) Splnění požadavků dotčených orgánů 

 

    Projektová dokumentace je v souladu s požadavky správců sítí a dotčených orgánů, jejichž 

požadavky respektuje. (viz. D. Dokladová část) 

 

e) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

    Při projektové a stavební činnosti budou dodržována všechna opatření a předpisy             

dle platných zákonů a norem ČSN, zejména budou splněny požadavky stanovené vyhláškou 

č.502/2006 Sb. MMR ČR[33], kterou se mění vyhláška č.137/1998 Sb., O obecných 

technických požadavcích na výstavbu[24]. 

 

f) Splnění podmínek regulačního plánu a územního rozhodnutí 

 

    Projektová dokumentace byla zpracována na základě pravomocného územního rozhodnutí 

č. 125/11 ze dne 1.12.2011 vydaného Magistrátem města Ostravy, odborem stavebně 

správním vykonávajícím státní správu v působnosti obecného stavebního úřadu ve smyslu 

zákona č.183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů[36]. 
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g) Věcné a časové vazby 

 

    Práce budou probíhat dle zpracovaného harmonogramu. V okolí nejsou známy žádné další 

související stavby, které by mohly ovlivňovat průběh výstavby bytového domu.  

 

h) Lhůty výstavby 

 

    Od roku 2013 dle určení vlastníka. Předpokládaná doba výstavby je 7 měsíců. 

 

i) Statistické údaje 

 

    Zastavěná plocha celkem:   503,19 m2 

    Celková plocha pozemku:   2 080,68 m2 

    Vjezd do garáží:    186,61 m2 

    Nově vytvořené chodníky:   30 m2 
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  2.2.  B. Souhrnná technická zpráva 
 

1. urbanistické, architektonické a stavební řešení; 

2. mechanická odolnost a stabilita; 

3. požární bezpečnost; 

4. hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí; 

5. bezpečnost při užívání; 

6. ochrana proti hluku; 

7. úspora energie a ochrana tepla; 

8. řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace; 

9. ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí; 

10. ochrana obyvatelstva; 

11. inženýrské stavby. 
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1. Urbanistické, architektonické a stavební řešení 

 

a) Zhodnocení staveniště 

 

    Staveniště tvoří pozemek v lokalitě Ostrava-Bělský Les p.č. 1852 ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy. Objekt je situován na stavební parcele o celkové výměře 2080,68m2. Vjezd           

na staveniště jsou zajištěny z ulice Dr. Šavrdy (asfaltová komunikace o šířce 8m). Staveniště 

se nenachází v památkové ani chráněné krajinné oblasti. Terén je mírně svažitý.  

 

b) Urbanistické, architektonické a stavební řešení 

 

    Jedná se o novostavbu bytového domu. Podélná osa objektu je rovnoběžná s místní 

komunikací na ulici Dr. Šavrdy, z níž je objekt přístupný. Přístup k objektu přechází ve vjezd 

do garáží situovaných v suterénu budovy. Budova je rozdělena na třípodlažní a dvoupodlažní 

část. Všechny obytné místnosti v objektu včetně garáží jsou přímo osvětleny a přímo větrány 

skrze okna. Koupelny a WC jsou větrány prostřednictvím nuceného větrání skrze instalační 

šachtu. Kuchyně jsou odvětrány nuceně pomocí digestoře. 

  

c) Technické řešení 

 

    Objekt je řešen jako montovaný železobetonový skelet založený na prefabrikovaných 

železobetonových patkách. Obvodový plášť je tvořen výplňovým zdivem Porotherm             

30 P+D a kontaktním zateplovacím systémem. Zdivo je nosné jen v případě schodišťových 

stěn. Nepochůzí plochá střecha v třípodlažní části je odvodněná vně objektu pomocí střešního 

žlabu a dvou odpadních potrubí, v dvoupodlažní části tvoří zastřešení pochůzí střešní zahradu 

odvodněnou dovnitř dispozice. Stropy jsou z prefabrikovaných dílců typu Filigrán 

zmonolitněných betonovou vrstvou. Schodiště je z prefabrikovaných železobetonových desek 

s mezipodestami uloženými na schodišťové stěny a podestami uloženými na průvlaky 

skeletového systému. Příčky jsou zděné z příčkovek Porotherm 17,5 P+D, 11,5 P+D a 8 P+D. 

K realizaci objektu bytového domu přísluší i výsadba 4 stromů a zřízení vjezdu do garáží. 

Veškeré materiály a technologie potřebné pro zhotovení stavby budou podloženy příslušnými 

atesty, které budou doplňovat dokumentaci k žádosti o kolaudační rozhodnutí. 

 

 



~ 9 ~ 

 

d) Napojení stavby na infrastrukturu 

 

    Napojení stavby na infrastrukturu je provedeno pomocí přípojek elektřiny, vody, tepla         

a plynu z ulice Dr. Šavrdy. Napojení je zakresleno ve výkrese 01 Koordinační situace             

a popsáno v kapitole 3. Zásady organizace výstavby. 

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury 

 

    V rámci stavby bude zřízena příjezdová komunikace k objektu navazující na vjezd            

do garáží umístěných v suterénu budovy.  

 

f) Vliv stavby na životní prostředí 

 

    Těžká mechanizace, která může být zdrojem hluku, bude na staveništi v provozu jen 

nezbytnou dobu. Veškeré stroje a zařízení musí splňovat normy o emisích hluku a spalin ČSN 

ISO 3744[4] a ČSN ISO 3746[5], musí mít platná označení CE a ES prohlášení o shodě.               

Za porušení předpisů zodpovídá dodavatel stavebních strojů a zařízení. V průběhu provádění 

stavby je nutno dbát na omezení hluku, na udržování  čistoty vozovek pro zamezení nadměrné 

prašnosti (zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru) a tím 

zhoršování životního prostředí jak pro pracovníky stavby, tak pro chodce a obyvatele v okolí. 

Dále je nutno zamezit úniku ropných produktů (olejů, nafty, atd.) do terénu a zapříčinit tím 

kontaminaci půdy či spodních vod. Na stavbě bude též zakázáno volné spalování stavebních 

zbytků. Staveniště bude oploceno celoplošným oplocením z vlnitého plechu. Veškerá 

mechanizace vyjíždějící ze staveniště musí být očištěna od mechanických nečistot tak,         

aby nedocházelo k znečišťování okolních komunikací. Odpady vzniklé při výstavbě je nutno 

třídit dle druhů a průběžně je odvážet na předem stanovené skládky. Pro tyto účely budou      

na staveništi dle potřeby umístěny kontejnery. Okolní zástavba nebude prováděnými 

stavebními pracemi negativně ovlivněna. Jeřáb může s materiálem manipulovat jen v určeném 

prostoru staveniště. Během výstavby bude dodržován noční klid v době od 2200 do 600 hodin. 

 

g) Řešení bezbariérového užívání 

 

    Vstup do objektu není uzpůsoben pro pohyb tělesně postižených osob. 
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h) Průzkumy a měření 

 

    V rámci přípravných prací byl proveden hydrogeologický průzkum, při kterém bylo 

zjištěno, že základové půdy tvoří převážně písčité a jílovité písčité hlíny pevné konzistence. 

Tento průzkum také prokázal výšku hladiny podzemní vody v hloubce -2,790m od nejnižšího 

místa upraveného terénu. Na daném území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. 

 

i) Údaje o podkladech a vytýčení stavby 

 

    Bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření stavby oprávněnou osobou. 

 

j) Členění stavby na jednotlivé SO 

 

    SO 01 – Stavební část 

    SO 02 – Zřízení přípojek 

    SO 03 – Zpevněné plochy 

    SO 04 – Terénní úpravy 

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

 

    Stavba s ohledem na svůj charakter nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. 

 

l) Způsob zajištění BOZP 

 

    Staveniště bude uzpůsobeno místním podmínkám a bude zajištěno,aby nedošlo ke škodě  

na okolních stavbách a pozemcích. Skládky stavebního materiálu budou zřízeny na plochách 

k tomu určených vyznačených ve výkrese Zařízení staveniště. Stavební práce budou provádět 

pouze organizace k tomu oprávněné a osoby s příslušnou kvalifikací. Při pracích budou 

dodržovány podmínky bezpečnosti ochrany zdraví při práci stanovené zákonem č. 309/2006 

Sb.,[31] Nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na BOZP[34]. Dále budou 

dodržovány hygienické normy a limity pro výstavbu. Stavební práce jsou běžného charakteru 

a prováděny standardní mechanizací a nevyžadují zvláštní bezpečnostní opatření. 
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2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

    Stavební práce jsou navrženy tak, aby zatížení působící na stavbu v průběhu výstavby         

a užívání nemělo za následek: 

 

• zřícení stavby nebo její části; 

• větší stupeň nepřípustného přetvoření;  

• poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce;  

• poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

    

3. Požární bezpečnost 

 

    Projekt bytového domu má své požárně bezpečnostní řešení zpracované podle požadavků 

zákona č. 183/2006 Sb.,[36] vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb.,[24] vyhlášky č.499/2006 Sb.,[32] 

vyhlášky MV č. 246/2001Sb.,[26] ČSN 73 0802[10], ČSN 73 0804[11], ČSN 73 0810[12],        

ČSN 73 0818[13], ČSN 73 0821[14], ČSN 73 0873[15], ČSN EN 62305-1[3], výkresové 

dokumentace, technické zprávy stavební, technických údajů výrobce cihel Porotherm              

a železobetonových prefabrikátů. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

    Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným 

závazným ČSN, musí být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické                      

a bezpečnostní atesty. S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno dle vyhlášky č. 185/2001 

Sb.[25] včetně změnové vyhlášky. Při výstavbě ani při užívání stavby se výskyt nebezpečného 

odpadu nepředpokládá. Při provozu je nutné minimalizovat vznik odpadů, třídit odpady dle 

nebezpečnosti a ukládat je na označená místa, zabránit mísení odpadů, vést předepsanou 

evidenci odpadů a uplatňovat zásady maximální recyklace. 
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5. Bezpečnost při užívání 

 

    Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo 

k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem 

uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem, což je 

zajištěno dodržením příslušných ČSN a vyhlášky č. 137/1998 Sb.,  o obecných technických 

požadavcích na výstavbu[24]. Materiály a výrobky musí vyhovovat zákonu č. 22/1997 Sb.,              

o technických požadavcích na výrobky a souvisejícím předpisům[23]. 

 

6. Ochrana proti hluku 

 

    Stavba je navržena a bude provedena v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku[35] a s ČSN 73 0532[8]. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

a) Tepelně – technické zhodnocení stavby 

 

Obvodový plášť 

 

    Nosnou konstrukci tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet s výplňovým zdivem 

Porotherm 30 P+D. Obvodový plášť je zateplen kontaktním zateplovacím systémem 

s použitím fasádního polystyrenu EPS 70 tl. 100mm a v úrovni soklu XPS Styrodur               

tl. 70mm. 

 

Požadavek: U,N  =  0,38 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U =  0,27 W/m2K 

 

Sokl: 

Požadavek: U,N  =  0,38 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U =  0,35 W/m2K 
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Střecha 

 

    Nad dvoupodlažní částí je navržena střešní zahrada, nad třípodlažní částí plochá střecha 

s následující skladbou: 

 

• asfaltový pás sloužící jako parozábrana Elastek 40 Special Mineral tl. 4mm; 

• tepelně izolační desky Kingspan Thermaroof TR26 ve spádu tl. 160-370mm; 

• asfaltový pás Elastek 40 Special Mineral tl. 4mm;  

• asfaltový pás Elastek 40 Special Dekor tl. 4mm. 

 

Požadavek: U,N  =  0,24 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U =  0,13 W/m2K 

 

Podlaha na terénu 

 

    V podlaze suterénu je navržena tepelná izolace XPS Styrodur tl. 100mm z důvodu velkého 

zatížení v garážových prostorech. Pochůzí vrstvu tvoří slinutá dlažba. 

 

Požadavek: U,N  =  0,38 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U =  0,35 W/m2K 

 

b) Stanovení celkové energetické spotřeby 

 

    Provedením navrhovaného řešení dochází k výraznému snížení celkové energetické 

spotřeby (Projektová dokumentace je zpracována dle energetického auditu). 

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

 

    Objekt není uzpůsoben bezbariérovému užívání. 
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9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

    Provedeným průzkumem nebyl zjištěn výskyt radonu, nejsou tedy nutná žádná 

protiradonová opatření. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

 

    Nejsou kladeny zvláštní požadavky. 

 

11. Inženýrské stavby 

 

Vodovodní přípojka – nová přípojka 

Elektropřípojka – nová přípojka 

Kanalizace – nová přípojka 

Teplovodní přípojka – nová přípojka 

Plynová přípojka – nová přípojka 

 

    Napojení stavby na infrastrukturu je zakresleno ve výkrese 01 Situace  
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  2.3.  C. Situace stavby 
 

    Viz. dokumentace stavební části výkres č. 01 Koordinační situace 

 

  2.4.  D. Dokladová část 
 

    Samostatná část projektové dokumentace. 

 

Vyjádření: 

 

1. Kopie katastrální mapy       

Ze dne 3.11.2012 

2. HZS Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, 700 30, Ostrava – Zábřeh 

Ze dne 5.11.2012 

3. Dalkia ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00, Ostrava – Hulváky 

Ze dne 6.10.2012 

4. UPC ČR, s.r.o., Závišova 502/5, 140 00, Praha 4  

Ze dne 15.10.2012 

5. O2 Telefonica ČR, a.s., Novinářská 3178/6a, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava 

Ze dne 25.10.2012 

6. ČEZ Distribuční služby, s.r.o., 28. října 3123/152, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava 

Ze dne 18.10.2012 

7. Ostrvské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00, Ostrava – Mariánské Hory 

Ze dne 1.11.2012 

8. OZO Ostrava, s.r.o., Frýdecká 680/444, 719 00, Ostrava – Kunčice 

Ze dne 15.11.2012 

9. OVaK, a.s., Nádražní 3114/28, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava 

Ze dne 8.11.2012 
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  2.5.  E. Zásady organizace výstavby 

 

    Jedná se o novostavbu bytového domu. Objekt je rozdělen na dvoupodlažní a třípodlažní 

část. Dům je celopodsklepený. Třípodlažní část je zastřešena jednoplášťovou plochou 

střechou, nad dvoupodlažní částí se nachází pochůzí střešní zahrada. Objekt se nachází          

na stavební parcele č. 1852 o celkové výměře 2 080,68m2 v katastrálním území Ostrava  

Dubina u Ostravy. 

 

Projekt organizace výstavby 

 

    Staveniště bude oploceno mobilním oplocením z plných dílců do výšky 1,8m. Před 

započetím stavebních prací musí investor zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí. 

Vodovod je napojen z uličního řádu do provizorní vodovodní šachty. Kanalizace bude 

napojena na stávající rozvod z ulice do kanalizační šachty. Inženýrské sítě jednotné 

kanalizace, plynu a jsou vedeny v ulici Dr. Šavrdy. Plyn bude zaveden až k hraně budoucího 

objektu. Vedení NN je napojeno na podzemní vedení v ulici Dr. Šavrdy. Podrobné informace 

jsou uvedeny v samostatné kapitole Zásady organizace výstavby. 

 

    Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení s nabytí jeho právní moci. Vytýčení 

stavby provede oprávněná osoba. Stavební práce budou realizovány dle schválené projektové 

dokumentace a v souladu se stavebním zákonem. Při stavebních pracích budou dodržovány 

podmínky stanovené Vyhl. ČÚBP v návaznosti na související normy, zejména: 

 

ČSN EN 1996-2 - 73 2310 – Navrhování zděných konstrukcí[2] 

ČSN EN 206-1 – Betonové konstrukce[1] 

ČSN 73 3130 – Truhlářské práce stavební[16] 

ČSN 73 3150 – Tesařské práce stavební[17] 

ON 73 3420 –  Natěračské práce stavební[21] 

ČSN 73 3450 – Obklady keramické a skleněné[18] 

ČSN 73 3610 – Klempířské práce stavební[19] 

ON 73 3630 –  Zámečnické práce stavební[22] 

ČSN 74 4505 – Podlahy[20] 
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  2.6.  F. Dokumentace stavby 
 

1. Pozemní (stavební) objekty 

1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 

1.1.1.      Technická zpráva 

 

a) účel a popis objektu; 

b) architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení; 

c) orientační statistické údaje o stavbě; 

d) technické a konstrukční řešení; 

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí; 

f) způsob založení objektu; 

g) vliv stavby na životní prostředí; 

h) dopravní řešení; 

i) ochrana objektu před vnějšími vlivy životního prostředí; 

j) obecné požadavky na výstavbu. 
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a) Účel a popis objektu 

 

    Objekt je situován v katastrálním území Ostrava – Dubina u Ostravy na stavební parcele    

č. 1582, jejíž celková výměra je 2 080,68m2. Přístup na pozemek je zajištěn vjezdem z ulice   

Dr. Šavrdy (jde o asfaltovou komunikaci šíře 8m, souběžně s ní jsou vedeny potřebné 

inženýrské sítě). Stavební parcela se nachází v území mírně svažitého charakteru V rámci 

hydrogeologického průzkumu bylo zjištěno, že základové půdy tvoří převážně písčité              

a jílovité písčité hlíny pevné konzistence. Tento průzkum také prokázal výšku hladiny 

podzemní vody v hloubce -2,790m od nejnižšího místa upraveného terénu. Na daném území 

nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. Pozemek je zatravněn a při realizaci bude oplocen   

do výšky 150cm tkaným pletivem s ocelovými sloupky. Pro potřeby stavby bude staveniště 

zpřístupněno prostřednictvím dvou příjezdových bran šířky 5m. Jedna bude z komunikace 

Plzeňská, druhá z ulice Dr. Šavrdy. Přípojky elektřiny, vody, plynu a jednotné kanalizace jsou 

zřízeny na veřejných řadech vedených ulicí Dr. Šavrdy. Na pozemku je vybudována 

vodoměrná šachta ve vzdálenosti 9,7m od oplocení a hlavní staveništní rozvaděč zajišťující 

přívod elektrické energie.   

 

b) Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení 

 

  b.1.  Urbanistické řešení 

 

    Objekt bytového domu je umístěn v obytné zóně Ostrava – Bělský Les. Podélná osa 

objektu je rovnoběžná s osou komunikace v ulici Dr. Šavrdy. V jihovýchodní části stavby      

se nacházejí garáže se stáním pro čtyři osobní automobily, k nimž bude zřízen vjezd o šířce 

4m, v místě vjezdů do garáží má manipulační plocha šířku 8,7m. Přístup pro pěší bude 

zajištěn nově vybudovaným chodníkem z ulice Dr. Šavrdy. Objekt splňuje veškeré závazné 

pokyny stanovené regulačním plánem.  

 

  b.2.  Architektonické a dispoziční řešení 

 

    Půdorys objektu bytového domu má tvar mnohoúhelníka. Budova sestává ze dvou částí, 

z nichž jedna je dvoupodlažní a druhá třípodlažní. Objekt je celopodsklepený s plochou 

střechou nad třípodlažní částí a pochůzí střešní zahradou nad dvoupodlažní. Vstup do objektu 

je ze severovýchodní strany od ulice Dr. Šavrdy. Vede do společné chodby, ze které je 
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v přízemí přístup do 4 bytových jednotek a ke schodišti. Tyto prostory jsou v 1.NP řešeny 

zděnou obvodovou stěnou z výplňového zdiva Porotherm 30 P+D. V 2. NP pak toto zdivo 

nahrazuje skleněná fasáda kotvená do ocelového roštu. Tato konstrukce vystupuje v úrovni   

3. NP nad pochůzí plochu střešní zahrady a je v ní osazeno skleněné dveřní křídlo zajišťující 

vstup na zelenou střechu. Přístup na plochou střechu nad třípodlažní částí je řešen z ocelové 

lávky kotvené do obvodového zdiva na níž je umístěn výlez z ocelových profilů. V objektu    

se nachází celkem 10 bytových jednotek, vždy po dvou v každé části objektu. Vstup              

do jednotlivých bytů je přes chodbu, z níž je přístup do koupelny, WC a kuchyně, která je    

od obývacího pokoje oddělená příčkou. Z obývacího pokoje je přístup do ložnice, která může 

být později pomocí přemístitelné příčky rozdělena na dva samostatné pokoje. Hmotové řešení 

bytového domu nenarušuje ráz charakteru okolních stávajících rodinných domů. 

 

c) Orientační statistické údaje o stavbě 

 

    Zastavěná plocha celkem:   503,19 m2 

    Celková plocha pozemku:   2 080,68 m2 

    Vjezd do garáží:    186,61 m2 

    Nově vytvořené chodníky:   30 m2 

    Obestavěný prostor:   6 280,29 m2 

    Podlahová plocha celkem:   1 468,48 m2 

 

d) Technické a konstrukční řešení 

 

    Objekt je řešen jako montovaný železobetonový skelet s výplňovým zdivem Porotherm       

a kontaktním zateplovacím systémem. Zdivo je nosné jen v případě schodišťových stěn. 

Nepochůzí plochá střecha v třípodlažní části je odvodněná vně objektu pomocí střešního 

žlabu a dvou odpadních potrubí, v dvoupodlažní části tvoří zastřešení pochůzí střešní zahradu 

odvodněnou dovnitř dispozice. Stropy jsou z prefabrikovaných dílců typu Filigrán 

zmonolitněných betonovou vrstvou. Schodiště je z prefabrikovaných železobetonových desek 

s mezipodestami uloženými na schodišťové stěny a podestami uloženými na průvlaky 

skeletového systému. Stupně jsou monolitické nadbetonované. Příčky jsou zděné z příčkovek. 

K realizaci objektu bytového domu přísluší i výsadba 4 stromů a zřízení vjezdu do garáží. 

Veškeré materiály a technologie potřebné pro zhotovení stavby budou podloženy příslušnými 

atesty, které budou doplňovat dokumentaci k žádosti o kolaudační rozhodnutí. 
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  d.1.  Příprava území a zemní práce 

 

    Před zahájením výkopových prací bude provedena skrývka ornice o tloušťce 0,25m            

v rozsahu cca 80% plochy pozemku. Ornice bude uložena na deponii ve severní části 

staveniště až do doby jejího následného využití pro terénní úpravy. Po vyznačení polohy 

stávajících inženýrských sítí proběhne zahájení hlavních výkopových prací. Výkopová jáma 

je svahovaná s maximálním spádem 1:1. V místě vjezdů do garáží bude sklon snížen            

na hodnotu 17%. Tato část bude sloužit jako přístup do stavební jámy pro stroje                      

a mechanizaci. Výkopy rýh pro základové prahy a samotné základové patky jsou provedeny 

svislé bez nutnosti pažení do hloubky 2,5m od upraveného terénu a do hloubky 0,25m od dna 

hlavní jámy. Část vytěžené zeminy bude na staveništi uložena k pozdějším zásypům, 

přebytečná zemina bude odvezena a uložena na nedalekou skládku. Kvůli namrzavosti 

základových půd je potřeba při záporných teplotách chránit otevřené výkopy. Po obvodu 

objektu budou uloženy drenážní trubky Siroplast - K DN 150mm do štěrkového lože            

ve sklonu 0,50 v úrovni 200mm pod vodorovnou hydroizolací. 

 

  d.2.  Základy a podkladní betony 

 

    Geotechnickým průzkumem byly podmínky pro zakládání stanoveny jako jednoduché, 

nenáročné. Založení objektu je navrženo na prefabrikovaných základových patkách 

doplněných základovými prahy pod obvodovými zdmi a schodišťovými stěnami 

z železobetonu C30/37. Základ předloženého schodiště je monolitický z prostého betonu 

C12/15 až na úroveň základové spáry v hloubce -2,5m od upraveného terénu. Podkladní 

betony C12/15 tloušťky 150mm budou  provedeny na hutněný podsyp ze štěrkopísku 

o tloušťce 200mm. 

 

  d.3.  Svislé nosné a nenosné konstrukce 

 

    Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny montovanými sloupy z železobetonu C30/37, které 

jsou součástí montovaného železobetonového skeletu. Systém je doplněn výplňovým zdivem 

Porotherm. Obvodové výplňové zdivo je tvořeno cihelnými bloky Porotherm 30 P+D 

kladenými na tepelně izolační maltu Porotherm TM. Zdící systém obsahuje příslušné 

tvarovky potřebné k vyvázání rohů a cihly s poloviční výškou zajišťující dodržení modulové 

výšky. Pro zřízení ostění dveřních a okenních otvorů budou použity tvarovky Porotherm      



~ 21 ~ 

 

30 K P+D s drážkou šířky 250mm pro osazení tepelné izolace XPS tloušťky 30mm, jimiž 

bude zamezeno vzniku tepelných mostů. Stěny oddělující byty a společné prostory chodby 

jsou provedeny z tvarovek Porotherm 30 AKU P+D na MC 5MPa. Mezibytové stěny jsou 

vyzděny z bloků Porotherm 25 AKU P+D. V rámci bytů jsou pak použity příčkovky 

Porotherm 11,5 P+D a v prostorech suterénu pak zejména Porotherm 8 P+D a Porotherm 17,5 

P+D v místě oddělení garáží a prostoru posilovny. Pro zřízení překladů budou použity 

nosníky Porotherm 7 a 11,5.  

 

  d.4. Stropní konstrukce 

 

    Stropní konstrukce ve všech podlažích jsou řešeny pomocí prefabrikovaných dílců typu 

Filigrán z betonu C30/37 podélné příhradové výztuže z oceli 10 505. Desky jsou uloženy 

prefabrikované železobetonové překlady, které spočívají na konzolkách prefabrikovaných 

železobetonových sloupů. Případné prostupy jsou v deskách zřízeny ve výrobně                    

dle výkresové dokumentace. Filigránové desky budou po osazení doplněny ztužujícími věnci         

v místě obvodových zdí. Celá stropní konstrukce je zmonolitněna vrstvou betonu C20/25 

tloušťky 140mm. Tloušťka prefabrikované desky je 60mm, výsledná tloušťka stropní 

konstrukce je tedy 200mm. 

 

  d.5.  Schodiště 

 

    Schodiště jsou navržena jako dvouramenná levotočivá montovaná z železobetonových 

ramen se stupni uložených na mezipodesty osazených na schodišťové stěny a na 

prefabrikované železobetonové průvlaky. Stupně jsou s teracovou povrchovou úpravou. Šířka 

zrcadla je 100mm. Schodiště doplňuje ocelové zábradlí výšky 1200mm s osazenou skleněnou 

výplní.  

 

  d.6.  Střecha 

 

    Nepochůzí plochá střecha nad třípodlažní částí je odvodněna vně objektu pomocí 

podokapního střešního žlabu a dvou odpadních potrubí. Atika je oplechována a v místě výlezu 

je provedeno řádné lemování. Střecha je opatřena hromosvodnou soustavou. Souvrství je 

tvořena nosnou konstrukcí ze železobetonu a střešním pláštěm s následující skladbou:  
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• asfaltový pás sloužící jako parozábrana Elastek 40 Special Mineral tl. 4mm; 

• tepelně izolační desky Kingspan Thermaroof TR26 ve spádu tl. 160-370mm; 

• asfaltový pás Elastek 40 Special Mineral tl. 4mm;  

• asfaltový pás Elastek 40 Special Dekor tl. 4mm.  

 

    Ve dvoupodlažní části objektu je navrženo odvodnění dovnitř dispozice pomocí dvou 

střešních vtoků o průměru 100mm. Střecha je řešena jako pochůzí střešní zahrada spočívající 

na nosné železobetonové konstrukci. Skladba střešního pláště je následující: 

 

• asfaltový pás sloužící jako parozábrana Elastek 40 Special Mineral tl. 4mm; 

• tepelně izolační desky Kingspan Thermaroof TR26 ve spádu tl. 160-300mm; 

• asfaltový pás Elastek 40 Special Mineral tl. 4mm; 

• asfaltový pás Elastek 50 Garden tl. 5mm; 

• geotextilie Filtek 300; 

• drenáž Dekdren T20 Garden tl. 20mm; 

• geotextilie Filtek 300; 

• substrát Dek S 300 tl. 300mm. 

 

  d.7.  Podlahy 

 

    Podlahy jsou realizovány v souladu s příslušnými hygienickými normami a zároveň splňují 

požadavky investora po konzultaci s interiérovým architektem. Skladby podlah v jednotlivých 

místnostech jsou uvedeny ve výkresu řezu objektem, nášlapné vrstvy pak v legendě místností 

příslušných půdorysů podlaží. Podlahy jsou ve všech místnostech od obvodových stěn 

odděleny dilatačním páskem Steprock šířky 80 a 120mm. Realizaci podlahových souvrství 

předchází osazení projektem předepsaných instalací.  
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  d.8.  Hydroizolace, parozábrany a nopové folie 

 

    d.8.1. Izolace proti zemní vlhkosti 

   

    Izolaci proti zemní vlhkosti tvoří nevyztužená folie z měkčeného PVC Alkorplan 35034 

(2x2mm) spojená horkovzdušným svařováním a vytažena nad upravený terén minimálně 

300mm, ochranou jsou desky XPS tl. 70mm a nopová folie Guttabeta Star Drein. 

 

    d.8.2. Izolace podlah a stěn 

 

    Hydroizolace podlah a stěn v koupelnách a na WC je provedena formou tekuté 

hydroizolační lepenky Duroflex. Mezi vrstvami betonové mazaniny a tepelně-akustické 

izolace podlah bude provedena separační vrstva tvořena PE folií. V podlaze suterénu je 

navržena parobrzda Gutta Parofol.  

 

    d.8.3. Izolace střechy 

 

    Parozábranou ve střešní konstrukci je asfaltový pás Elastek 40 Special Mineral plnoplošně 

natavený k podkladu. Jako hydroizolační vrstva nepochůzí střechy slouží souvrství plnoplošně 

natavených asfaltových pásů Elastek 40 Special Mineral a Elastek 40 Special Dekor. U střešní 

zahrady je horní vrstva nahrazena pásem Elastek 50 Garden odolným proti prorůstání kořenů. 

    

  d.9.  Tepelná, zvuková a kročejová izolace 

 

    U podlah v suterénu a 1.NP budou funkci tepelné izolace zajišťovat desky Isover Styrodur 

tloušťky 100mm a izolace z kamenné vlny Steprock HD tloušťky 100mm použité u podlah 

Akufloor. Pro podlahy ve 2. a 3.NP jsou použity stejné materiály o tloušťce 50mm. Dalšími 

prvky zabraňujícími tepelným ztrátám jsou desky EPS tl. 80mm vložené mezi překlady 

Porotherm 7, desky EPS tl. 80mm pro izolaci ŽB věnce stropní desky. K izolaci ostění otvorů 

budou sloužit pruhy XPS tl. 30mm, které budou vlepeny do drážky Porotherm tvarovek.      

Pro zateplení suterénního zdiva bude použit extrudovaný polystyren XPS tl. 70mm osazený až 

po úroveň -0,525m, od této úrovně bude objekt zateplen fasádním polystyrenem EPS             

tl. 100mm.  
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  d.10.  Omítky 

 

    d.10.1. Vnitřní omítky 

 

    Stěny a stropy budou omítnuty vápenocementovou jádrovou omítkou tl. 15mm a následně 

vápenocementovou štukovou omítkou tl. 2mm, přičemž podhled stropů a plocha sloupů 

budou opatřeny neutralizačním nátěrem. 

 

    d.10.2. Vnější omítky 

 

    Vnější omítkové souvrství bude provedeno na kontaktní zateplovací systém z EPS tl. 

100mm opatřený výztužnou mřížkou (perlinkou) osazenou do lepící hmoty. Podkladem      

pro tenkovrstvou omítku bude nátěr Baumit UniPrimer,  konečnou vrstvou na fasádě bude 

tenkovrstvá probarvená omítka Baumit GranoporTop. 

  

    d.10.3. Omítka soklu 

 

    Zateplení soklu je provedeno extrudovaným polystyrénem XPS tl. 70mm a bude opatřeno 

výztužnou mřížkou (perlinkou) osazenou do lepící hmoty. Podkladem pro tenkovrstvou 

omítku bude opět nátěr Baumit UniPrimer, na který se nanese akrylátová mozaiková omítka 

Baumit MosaikTop.  

 

  d.11. Obklady a malby 

 

    V místnostech pro osobní hygienu a v části kuchyní budou provedeny keramické obklady 

firmy RAKO v rozsahu stanoveném ve výkresové dokumentaci. Malby v prostorách schodiště 

a chodeb budou v barvě bílé, v bytových jednotkách probarvené. Malby budou tvořeny 

dvojnásobným nátěrem tekuté hliníkové směsi Primalex. 

 

  d.12.  Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 

 

    Vnitřní dveře budou dřevěné hladké dýhované do rámových a lisovaných zárubní, povrch 

dýha dub. Dveřní prahy dřevěné dubové. Podrobnosti viz. výpis truhlářských a zámečnických 

výrobků. 
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  d.13. Klempířské výrobky 

 

    Klempířské výrobky budou provedeny z pozinku tl. 0,55mm. Jedná se o oplechování 

parapetů a atiky, střešní žlaby a svody atd. Podrobnosti viz. výpis klempířských výrobků.  

 

  d.14.  Plastové výrobky 

 

    Okna, balkonové a vstupní dveře jsou navrženy plastové od firmy Inoutick zasklena 

izolačním dvojsklem s teplým rámečkem (součinitel prostupu tepla okna Uw = 1,1W.m-2.K-1),  

kování ROTO. Součástí dodávky oken jsou i plastové vnitřní parapety. Vstupní dveře budou 

osazeny v rámové zárubni. Na místě stavby se provede přesné zaměření rozměrů otvorů. 

Připojovací spáry je nutno utěsnit PUR pěnou a opatřit těsnícími profily jak ze strany interiéru 

s funkcí vzduchotěsnou parobrzdící, tak z exteriéru kde má funkci hydroizolační. 

 

  d.15.  Větrání místností 

 

    Větrání  všech místností kromě hygienických je navrženo přirozené pomocí plastových 

oken s možností mikroventilace. Koupelny a WC budou odvětrávány nuceně přes ventilační 

šachtu. Odvětrání garáží je plastovými okny. 

 

  d.16.  Venkovní úpravy 

 

    Po obvodu objektu bude zřízen okapový chodník z říčního štěrku frakce 50-120mm šíře 

400mm s betonovým obrubníkem. Přístupový chodník je tvořen zámkovou betonovou 

dlažbou tl. 60mm spočívající v lože z kamenné drtě frakce 4-8 mm tloušťky 40 mm. 

Podkladní vrstvou je zhutněná štěrkodrť.  

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

 

    Energetický štítek obvodového pláště budovy bude splňovat požadavky normy               

ČSN 73 0540-2[9] a měrná spotřeba tepla budovy bude dle Vyhlášky č. 291/2001[27]. 
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f) Způsob založení objektu 

 

    Geotechnickým průzkumem byly podmínky pro zakládání stanoveny jako jednoduché, 

nenáročné. Založení objektu je navrženo na prefabrikovaných základových patkách 

doplněných základovými prahy pod obvodovými zdmi a schodišťovými stěnami 

z železobetonu C30/37. Základové patky budou uloženy na zhutněný štěrkopískový polštář 

tloušťky 100mm. Základ předloženého schodiště je monolitický z prostého betonu C12/15    

až na úroveň základové spáry v hloubce -2,5m od upraveného terénu. Podkladní betony 

C12/15 tloušťky 150mm budou  provedeny na hutněný podsyp ze štěrkopísku o tloušťce 

200mm. 

 

g) Vliv stavby na životní prostředí 

 

    V průběhu výstavby ani po dobu provozu stavby nebude životní prostředí negativně 

ovlivňováno. V souvislostí s realizací objektu nebude nutno kácet vzrostlé dřeviny.               

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb[25]. Stavební 

odpad bude tříděn a následně uložen na povolenou skládku nebo recyklován. Produktem 

realizace bytového domu budou odpady zatříděné podle Katalogu odpadů (Vyhláška               

č. 381/2001[29]) do skupiny 17 – stavební a demoliční odpady.  

 

  g.1.  Zásady pro nakládání s odpady 

 

    Při provozu je nutné minimalizovat vznik odpadů, třídit odpady dle nebezpečnosti a ukládat 

je na označená místa, zabránit mísení odpadů, vést předepsanou evidenci odpadů a uplatňovat 

zásady maximální recyklace. 
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  g.2.  Kategorizace odpadů 

 

    g.2.1. Stavební a demoliční odpady 

 

                                                         (t/rok)               kategorie odpadu 

17 01 01 Beton   1,3   O 

17 02 01 Dřevo   0,1   O 

17 02 02 Sklo    0,5   O 

17 02 03 Plasty   0,8   O 

17 04 05 Železo a ocel  0,9   O 

17 09 04 Směsné stavební odpady 0,1   O 

 

    g.2.2.  Odpady vzniklé provozem 

 

                                                         (t/rok)     kategorie odpadu       nakládání s odpadem 

20 01 21* Zářivky   0,01  N   OZO 

20 03 01 Směsný komunální odpad 1,0  O 

 

h) Dopravní řešení 

 

  Přístup pro pěší navazuje na chodníky podél komunikace Dr. Šavrdy a je zřízen z betonové 

zámkové dlažby. Vjezd je taktéž z ulice Dr. Šavrdy a navazuje na manipulační plochu          

pro vjezd do garáží. 

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

    Zůstávají stávající a nemění se. 

 

j) Obecné požadavky na výstavbu 

 

    Při průběhu realizace výstavby bude zajištěno respektování těchto předpisů:  

 

• NV č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví          

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky[30]. 
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• Zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti              

a ochrany zdraví při práci[31].  

• NV č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích[34]. 

• Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu            

a orientace[28].  

 

    Zhotovitel zajistí před zahájením pracovních činností proškolení všech pracovníků v oblasti 

BOZP. Pracovníci budou dále obeznámeni s pracovními a technologickými postupy 

prováděných prací. Při výkonu jednotlivých činností na stavbě jsou povinni používat osobní 

ochranné pracovní pomůcky a řídit se instrukcemi vedoucích pracovníků. Staveniště bude 

oploceno, zajištěno a střeženo proti vniknutí neoprávněných osob a vybaveno prostředky     

pro poskytnutí první pomoci. Dále bude na staveništi zajištěno osvětlení a zřízeny prostory 

pro převlékání a osobní hygienu. Drobné nářadí bude uskladněno v uzamykatelném skladě. 

Uspořádání staveniště musí odpovídat projektové dokumentaci. Pravidelně budou prováděny 

kontroly strojů, technického zařízení a nářadí. Přístupové komunikace budou udržovány čisté. 
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3.  Zásady organizace výstavby 

 

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, 

trvalé depote a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště; 

b) významné sítě technické infrastruktury; 

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.; 

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace; 

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů; 

f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů; 

g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení; 

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě; 

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů; 
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a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho  

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

 

    Staveniště tvoří pozemek v lokalitě Ostrava-Bělský Les p.č. 1852 ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy. Objekt je situován na stavební parcele o celkové výměře 2080,68m2. Vjezd            

na staveniště jsou zajištěny z ulice Dr. Šavrdy (asfaltová komunikace o šířce 8m). Staveniště 

je chráněno uzamykatelnými bránami v místě vjezdů na staveniště. Ostatní veřejné 

komunikace budou pravidelně kontrolovány, aby nedocházelo k jejich znečištění případně 

zničení. Pokud se tak stane, bude tento problém neprodleně vyřešen, případně nahrazen 

finanční částkou odpovídající způsobené škodě. Stavební materiál bude skladován                

na zřízených skládkách, pracovní nářadí bude uskladněno v krytém ocelovém uzamykatelném 

skladu. Parcela je situována na mírně sklonitém zatravněném pozemku. Na pozemku              

se nenachází žádné vzrostlé dřeviny. Základová půda je tvořena 0,25m humózní hlínou, dále 

hlínou do hl. 2,8m, hlínou písčitou do hl. 5,4m a jílovou hlínou do hl. 8,8m. Na území 

budoucího objektu nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci geologického průzkumu 

byla zjištěna hladina podzemní vody v hloubce 5,615m. Staveniště bude oploceno mobilním 

oplocením z plných dílců do výšky 1,8m. Před započetím stavebních prací musí investor 

zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí. Vodovod je napojen z uličního řádu                 

do provizorní vodovodní šachty. Kanalizace bude napojena na stávající rozvod z ulice          

do kanalizační šachty. Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu a jsou vedeny v ulici Dr. 

Šavrdy. Plyn bude zaveden až k hraně budoucího objektu. Vedení NN je napojeno                

na podzemní vedení v ulici Dr. Šavrdy. Mezideponie ornice bude umístěna v rozloze 126m2 

přímo na staveništi. Ostatní vytěžený materiál bude odvážen na skládku ve vzdálenosti          

do 10 km. Budování staveniště proběhne týden před započetím stavebních prací a postupovat 

bude dle potřeb v průběhu výstavby. Na výstavbu zařízení staveniště bude zajištěn věžový 

jeřáb MB 1043 s maximální nosností 10t a maximálním vyložením 50m. Pro potřeby 

staveniště bude však jeřáb konstruován s maximálním vyložením 36m. Pro jeřáb je nutné 

zřídit pracovní plochu zbavenou ornice, zpevněnou, odvodněnou a dostatečně únosnou. 

 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

 

    V ulici Dr.Šavrdy, která je v těsné blízkosti staveniště, se nacházejí veškeré potřebné sítě 

technické infrastruktury. Bude vyřešena výstavba přípojek kanalizace (kanalizační šachta), 

vodovodu (provizorní vodovodní šachta), plynovodu a elektřiny (podzemní vedení NN) a to 



~ 31 ~ 

 

napojením na stávající sítě v ulici Dr.Šavrdy. Veškeré přípojky budou mít řádný souhlas 

majitele veřejných sítí. Dle výkresu staveniště budou určena odběrná místa. Rozvod je 

k jednotlivým spotřebičům proveden vodiči, které musí být umístěny tak, aby nedošlo k jejich 

poškození a musí být zajištěn přehled o odběru všech energií a to příslušnými měřiči.  

 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

 

    V rámci zemních prací budou vybudovány přípojky inženýrských sítí dle projektu TZB, 

které budou až do doby kolaudace sloužit jako přípojné body pro zařízení staveniště                 

a po ukončení výstavby budou přehlášeny na objednatele stavby. Dále budou zřízeny rozvody 

vody a elektřiny k veškerému zařízení staveniště (kanceláře, šatny, sprchy, sklady, osvětlení 

staveniště atd.). Rozvod inženýrských sítí pro zařízení staveniště je zakreslen ve výkrese 23 

Zařízení staveniště.  

 

Voda:  

 

    Pro potřeby stavby bude rozvod vody proveden pomocí hadic z PVC napojených na nově 

zřízenou přípojku k objektu z místní veřejné vodovodní sítě v ulici Dr.Šavrdy. Místo napojení 

je vyznačeno ve výkrese 23 Zařízení staveniště. K měření odběru na staveništi bude 

vybudována provizorní vodovodní šachta s vodoměrem a uzávěrem. Pro potřeby zásobníků 

maltové a omítkové směsi bude použit taktéž rozvod vody pomocí PVC hadic. Výpočet 

vteřinové spotřeby vody viz Dodatek č.1. 

 

Kanalizace:  

 

    Pro potřeby stavby nebude potřeba zřizovat kanalizační přípojku. Buňka s hygienickou 

vybaveností bude osazena na odpadní tank o objemu 9m3. Zhotovitel dle potřeby zajistí 

odčerpání, odvoz a likvidaci obsahu tanku specializovanou firmou. V rámci stavebních prací 

bude vybudována kanalizační přípojka objektu z hlavního řadu v ulici Dr. Šavrdy. Na této 

přípojce bude zřízena kanalizační šachta Š1 umístěná v severovýchodní části staveniště. Místo 

napojení je zakresleno ve výkrese 23 Zařízení staveniště. 
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Elektrická energie:  

 

    Přívod elektrické energie do objektu bude zajišťován přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě 

vedoucí podél pozemní komunikace na ulici Dr. Šavrdy. Pro potřeby staveniště bude zřízen 

hlavní staveništní rozvaděč, z něhož bude rozvod elektřiny probíhat nadzemním vedením 

kabelů osazených na dřevěné sloupy výšky 3m v místech, kde se nepředpokládá pohyb 

dopravních prostředků a jiných těžkých mechanizmů. V místě křížení se staveništní 

komunikací budou kabely uloženy 0,5m pod povrchem terénu. Rozvod k jednotlivým 

spotřebičům je z odběrného místa proveden měděnými stočenými vodiči v obalu 

z kaučukového vulkanizátu. Vodiče musí být umístěny tak, aby nedošlo k jejich poškození 

mechanickými vlivy. Místo napojení přípojky NN je zakreslen ve výkrese 23 Zařízení 

staveniště. Výpočet maximálního příkonu elektrické energie viz Dodatek č.2. 

 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

    Veškeré terénní nerovnosti, které mohou narušovat bezpečnost práce a pohyb osob                 

na staveništi, budou označeny viditelnou páskou nebo jinými vhodnými úpravami povrchu. 

Hloubkové nerovnosti přesahující hloubku 1m, budou zakryty dřevěnými deskami. Staveniště 

nelze řešit jako bezbariérový přístup. Bude provedeno instalování přenosných značek 

upozorňujících na místa možná nebezpečí. 

 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

 

    Průběh výstavby by neměl jakýmkoliv způsobem vážně omezit či ohrozit okolní stavby, 

dopravu a pohyb chodců.  

 

    Staveniště bude po celou dobu výstavby pod dohledem vedoucího stavby a nočního 

hlídače, kteří zamezí přístupu nepovolaných osob do prostoru stavby. Po ukončení pracovního 

dne bude prostor staveniště uzamčen bránami a hlídán ochrankou. V případě vniknutí 

nepovolaných osob na staveniště a v případě způsobení úrazu či škody na majetku a zařízení 

staveniště, nese vinu osoba, jež do prostoru stavby vnikla.  
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    Oba vjezdy na staveniště povedou z ulice Dr. Šavrdy. Hlavní vjezd bude označen cedulemi 

s identifikačními údaji o stavbě a investorovi. V okolí vjezdu na staveniště musí být 

rozmístěny cedule upozorňující na vjezd a výjezd vozidel ze staveniště a na snížení 

maximální povolené rychlosti z důvodu práce na části komunikace Dr. Šavrdy. Užívání 

veškerých příjezdových cest ke staveništi bude podloženo povolením a potvrzením,            

zda dopravní prostředky jsou vhodné tyto komunikace využívat.  

 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

 

    Na staveništi se nenachází žádné původní objekty, které by mohly být využity. Z tohoto 

důvodu je nutné provést zařízení staveniště v plném rozsahu.  

 

Šatny, kanceláře a sociální zařízení staveniště: 

 

    Zařízení musí být vybudováno před zahájením stavebních prací. Rozsah sociálního             

a provozního zařízení staveniště závisí na počtu pracovníků pro které je budováno. Zařízení 

musí být v souladu s platnými hygienickými předpisy vydanými ministerstvem zdravotnictví. 

 

Návrh provozního a sociálního zařízení: (na maximální počet pracovníků, tj. 30) 

 

• kanceláře: stavbyvedoucí 15-20m2;  

• šatny: min 1,25m2 na jednoho pracovníka, tj. 1,25 x 30 = 37,5 m2; 

• záchody: min 2 mušle a 2 sedadla (do 50ti mužů); 

• umývárna: min 1 umyvadlo / 10 osob a 1 sprcha / 20 osob.   

 

Navržená sestava: 

 

• Kancelářská buňka CRAMO o rozměrech 6 x 2,4m a výšce 2,54m o celkové 

ploše 14,4m2 sloužící jako provozní zázemí pro stavbyvedoucího. Buňka bude 

vybavena skříní, stolem a židlí.  

• Sestava 3 obytných buněk CRAMO o rozměrech 6 x 2,4m a výšce 2,54m          

o celkové ploše 43,2m2 sloužících jako šatny pro pracovníky a mistra. Buňky 

budou vybaveny uzamykatelnými skříněmi pro daný počet pracovníků             
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a společnou lavicí. Na sestavu buněk navazuje buňka sloužící jako sociální 

zařízení. 

• 1x buňka CRAMO o rozměrech 6 x 2,4m a výšce 2,54m o celkové ploše 

14,4m2 sloužící jako sociální zařízení. Buňka je vybavena dvěma sedadly, 

dvěma pisoáry ,dvěma sprchami a čtyřmi umyvadly, dále pak elektrickým 

zásobníkem TUV o objemu 150l.  

 

    Všechny buňky budou napojeny na staveništní rozvod elektrické energie, buňka 

s vybaveností WC a umývárny bude zároveň napojena na rozvod vody a osazena na odpadní 

tank o objemu 9m3. Každá buňka musí být vybavena otopným tělesem a dostatečným umělým 

osvětlením. Celá sestava bude uložena na silničních panelech položených na zhutněném 

štěrkopískovém podsypu. Mezi panely a konstrukci buněk bude položena dřevěná fošna.      

Před sestavou buněk bude zřízen zpevněný štěrkový chodník o šířce 1,5m. 

 

Skladování na staveništi: 

     

    Rozmístění skladů a skládek na staveništi musí zajistit plynulý odběr materiálu                

dle plánovaného postupu prací. Materiál ve skladech a na skládkách musí být uskladněn tak, 

aby byla zajištěna jeho stabilita a nebyla ohrožena jeho kvalita. 

 

Pro jednotlivé materiály platí tyto zásady skladování: 

 

• sypký volně ložený materiál se ukládá v přirozeném sklonu tak,                    

aby nedocházelo k jeho sesouvání; 

• sypký materiál dodávaný v pytlích se ukládá do uzavřeného skladu do výšky 

max 1,5 m (pro ruční manipulaci); 

• kusový materiál pravidelných tvarů se smí skladovat do výšky 1,8m; 

• kusový materiál nepravidelných tvarů se smí skladovat do výšky 1,0m; 

• prvky uložené na paletách se smí skladovat do výšky 2,0m; 

• nosné ocelové prvky musí být uloženy v suchém prostředí; 

• mezi skládkami musí být zabezpečen minimální průchod 0,75m; 

• drobné nářadí a materiál se uskladní v uzamykatelných skladech; 
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• nebezpečné kapalné látky musí být uloženy v uzavřených obalech 

doporučených výrobcem v uzamykatelném skladu na podlaze. 

 

    Pod všemi skladovacími plochami a sklady na staveništi musí být před jejich zřízením 

sejmuta ornice. Uložena bude na mezideponii v jihovýchodním rohu staveniště. Po dokončení 

výstavby bude použita k terénním a sadovým úpravám. Ornice musí být skladována 

maximálně do výšky 1,5m. Všechny skládky materiálu budou zpevněné a odvodněné. 

 

Sklady: 

 

    Na staveništi bude umístěn jeden uzamykatelný kontejner firmy CRAMO. Bude uložen     

na silničních panelech a podložený dřevěnou fošnou. Panely je vhodné položit na zhutněný 

štěrkopískový podsyp. 

 

Na staveništi bude tento skladovací kontejner: 

 

• 1x kontejner CRAMO o půdorysných rozměrech 6 x 2,4m a výšce 2,54m 

sloužící ke skladování drobného nářadí a materiálu. Sklad bude připojen          

na elektrickou energii a bude navazovat na sestavu buněk sloužících jako šatny 

a sociální zařízení. 

 

Skládky: 

 

• Veškeré skládky na staveništi jsou v dosahu věžového jeřábu. Plochy skládek 

jsou zpevněny štěrkopískovou vrstvou a odvodněny. 

• Skládka pro zdící materiál,stropní nosníky a vložky je situována v západní části 

staveniště. Bude předzásobena typem a množstvím materiálu odpovídajícímu 

aktuálnímu druhu vykonávané práce. Většina materiálu bude hned přepravena 

na dané podlaží. 

• Skládka bednění se nachází v severozápadní části staveniště. Po provedení 

všech prací souvisejících s tímto bedněním bude skládka sloužit pro uskladnění 

lešení.  

• Skládka výztuže se nachází v západní části staveniště.  
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     Jednotlivé skládky budou po jejich uvolnění zásobeny dalším materiálem HSV a PSV     

dle aktuálních dodávek a potřeb stavby. Výpočet skladovacích ploch viz Dodatek č.3. 

Odpady budou shromažďovány v připravených kontejnerech, které budou odváženy                

a vyprazdňovány dle potřeby. Okolo stavebního objektu bude provedeno lešení.  

 

Dopravní opatření: 

 

    Oba vjezdy na staveniště jsou z ulice Dr. Šavrdy. Vzdálenější vjezd slouží především 

k přístupu stavebních mechanismů potřebných při zemních pracích a pak pro přistavení 

zásobníku suchých maltových směsí. Stavba nezasahuje do provozu komunikace, jen           

při budování přípojek inženýrských sítí bude provoz na komunikaci dopravními značkami 

zpomalen. Z provedených zjištění vyplývá, že všechny komunikace, po nichž bude 

uskutečňována doprava materiálu a prefabrikátů od výrobce na staveniště, vyhovují 

používaným dopravním prostředkům. Vnitrostaveništní komunikace budou vybudovány        

ze silničních panelů na zhutněném a odvodněném povrchu. 

 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

 

Na staveništi nebudou provedeny žádné objekty, které by vyžadovaly jejich ohlášení. 

 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

Během veškerých prací na staveniště je nutné průběžně a důsledně dodržovat: 

 

• Zákon č. 309/2006 Sb.,[31] zákon upravující požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zjištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,[34] o bližších minimálních požadavcích                

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

 

 



~ 37 ~ 

 

Základní zásady o ochraně a bezpečnosti práce: 

 

Základní povinnosti dodavatele stavebních prací: 

 

• Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníku od jejich 

nástupu do práce až do opuštění staveniště. 

• Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby. Které vstupují             

na staveniště osobními ochrannými pracovními prostředky, které pro tyto 

osoby z prováděných prací vyplývají. 

• Dodavatel je povinen pracovníky vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, případně je prakticky zaučit v potřebném rozsahu 

a ověřovat jejich znalosti nejméně jednou za tři roky. 

• Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci o školení, zaučení, 

zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků. 

• Dodavatel stavebních prací nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních 

prací, pokud nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. 

 

Pracovníci na stavbě jsou povinni: 

 

• Respektovat pracovní řád, dodržovat pracovní dobu a plnit příkazy svých 

nadřízených. 

• Absolvovat předepsané školení z oblasti BOZP. 

• Dodržovat technologické předpisy, návody a pokyny. 

• Dodržovat bezpečnostní opatření, výstražné signály, upozornění a pokyny 

nadřízených. 

• Používat při práci určené a přidělené osobní ochranné pomůcky. 

• Provádět zadanou práci na určeném pracovišti a bez závažných důvodů se z něj 

nevzdalovat. 

• Obsluhovat stroje a jiná zařízení jen když k tomu mají prokazatelné oprávnění         

nebo zaškolení.                                   
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i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 

    Při provozu staveniště a provádění stavebních prací mohou být negativně ovlivněny tyto 

prvky životního prostředí:  

  

• zeleň a půda; 

•  nároky na hlučnost; 

• prašnost; 

• čistota veřejných komunikací; 

• odpady; 

• provoz v okolí stavby. 

 

Tyto negativní vlivy je třeba při výstavbě brát v úvahu a je třeba se jich vyvarovat. 

 

    Těžká mechanizace, která může být zdrojem hluku, bude na staveništi v provozu jen 

nezbytnou dobu. Veškeré stroje a zařízení musí splňovat normy o emisích hluku a spalin ČSN 

ISO 3744[4] a ČSN ISO 3746[5], musí mít platná označení CE a ES prohlášení o shodě. Za 

porušení předpisů zodpovídá dodavatel stavebních strojů a zařízení. Z důvodu prašnosti bude 

staveniště oploceno celoplošným oplocením z vlnitého plechu. Veškerá mechanizace 

vyjíždějící ze staveniště musí být očištěna od mechanických nečistot tak, aby nedocházelo 

k znečišťování okolních komunikací. Odpady vzniklé při výstavbě je nutno třídit dle druhů     

a průběžně je odvážet na předem stanovené skládky. Pro tyto účely budou na staveništi         

dle potřeby umístěny kontejnery. Okolní zástavba nebude prováděnými stavebními pracemi 

negativně ovlivněna. Jeřáb může s materiálem manipulovat jen v určeném prostoru staveniště. 

 

j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

 

Termín zahájení prací:   po podpisu smlouvy – termín 27.2.2013 

Předání a převzetí staveniště:   do 1 týdne po podpisu smlouvy 

Provedení mobilního oplocení:  do 3 dnů po podpisu smlouvy 

Termín dokončení prací a předání díla: postupně dle harmonogramu do posledního týdne  

                                                                       měsíce září 2013   

Likvidace staveniště:                                     do 3 týdnů po předání a převzetí díla 
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Dodatek č.1: Výpočet vteřinové spotřeby vody a návrh světlosti potrubí 

 

 
A – VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

POTŘEBA VODY PRO: 
měrná 

jednotka 

počet 
měrných 
jednotek 

střední 
norma 
[l/m.j.] 

potřebné 
množství 
vody [l] 

Výroba malty  m3 15,7 200 3140 
Ošetřování betonu m3 48 200 9600 
Omítky m2 100 30 3000 
Zdění z tvárnic m3 20 25 500 
Zdění příček m2 71,1 20 1422 

 MEZISOUČET A 17662 

B – VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 

POTŘEBA VODY PRO: 
měrná 

jednotka 

počet 
měrných 
jednotek 

střední 
norma 
[l/m.j.] 

potřebné 
množství 
vody [l] 

Sociální zařízení 1 pracovník 30 30 900 
Sprchování 1 pracovník 30 45 1350 

 MEZISOUČET B 2250 
 C – VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY 
 
 POTŘEBA VODY PRO: 

měrná 
jednotka 

počet 
měrných 
 jednotek 

střední 
norma 
[l/m.j.] 

potřebné 
množství 
vody [l] 

Mytí vozidel nákladních ks 1 1250 1250 
   Mytí pracovních pomůcek 200 

 MEZISOUČET C 1450 
Tabulka č. 1: Potřeba vody 

 

Vteřinová spotřeba vody Qn 

 

Qn  =  
3600

0,27,26,1

⋅

⋅+⋅+⋅

t

CBA
    [V1] 

 

Qn =  
36008

0,214507,222506,117662

⋅

⋅+⋅+⋅
 = 1,293 [l/s] 

 
Požární voda    1 hydrant   .....  3,3 [l/s] 

Celkem:    4,593 [l/s] 

Návrh světlosti potrubí    .....     63 [mm] pro 4,9 [l/s] 
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Dodatek č.2: Výpočet maximálního příkonu elektrické energie 

 
 

P1 – PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 

 
STAVEBNÍ STROJ 

štítkový příkon 
       [kW]   
 

 
   [ks] 
 

 
   [kW] 
 

Jeřáb MB 1043 71 1 71 
Stavební výtah NOV 1030 7,5 1 7,5 
Ponorný vibrátor Perles ERGO 525T 0,755 3 2,265 
Vrtačka 0,6 2 1,2 
Kotoučová pila ETA 1,2 2 2,4 
Otopné těleso v buňce 2,5 5 12,5 
Silomat M-tec F 140 7,5 2 15 
Zásobníkový ohřívač na vodu 150 l 5 1 5 
Svářečka EXTOL  6,4 2 12,8 
Úhlová bruska G13YD 1,1 2 2,2 
Střihačka výztuže KRENN 1,15 1 1,15 
P1 – INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 133,015 
  

P2 – PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ 

 
OSVĚTLENÉ PROSTORY 

Příkon pro osvětlení 
         [kW/m2] 
 

plocha 
   [m2] 
 

 
   [kW] 
 

Kanceláře 0,02 14,4 0,288 
Šatny, WC, umývárny 0,006 57,6 0,3456 
Sklady 0,003 14,4 0,0432 
P2 – INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ 1,677 
 

P3 – PŘÍKON VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ 

 
DRUH PRACÍ 

Příkon pro osvětlení 
         [kW/m2] 
 

plocha 
   [m2] 
 

 
   [kW] 
 

Osvětlení staveniště 0,01 2080 20,80 
Stavební montážní práce 0,01 200 2,00 
P3 – INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ 22,80 

Tabulka č. 2: Příkony spotřebičů 

 

Při použití výbojkového osvětlení se vypočítaný instalovaný příkon přezásobí součinitelem 

0,38 

 

P = 2
1

2
321 )7,0()0,18,05,0(1,1 PPPP ⋅+⋅+⋅+⋅⋅   [V2] 

 

P = 22 )015,1337,0()80,220,1677,18,0015,1335,0(1,1 ⋅+⋅+⋅+⋅⋅ = 143 [kW] 
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Dodatek č.3: Výpočet skladovacích ploch 

 

Skládka pro zdící prvky 

 

• orientační výpočet při nasazení 9ti pracovníků (3 pro každý druh tvárnic); 

 

 Typ zdiva     Pracnost  
[hod/ m2]  

Vyzděno za 1 směnu 
             [ m2] 

Potřebné tvárnice 
           [ ks ] 

Na 1 paletě 
     [ ks ] 

Počet palet 
     [ ks ] 

P+D tl. 115 0,54 44 352 96 4 
AKU tl. 250 0,84 28 300 60 5 
P+D tl. 300 0,91 26 416 80 6 

Tabulka č. 3: Spotřeba zdících prvků 

 

•••• zdící prvky Porotherm jsou dodávány na paletách o rozměru 1,18 x 1,0 m,      

tj. čistá plocha skládky pro 15 palet je 3 x 5,9 = 17,7 [m2]; 

•••• po započtení uliček 0,75 m mezi paletami (2 v příčném směru, 4 v podélném) 

je celková plocha skládky 4,5 x 8,9 = 40,05 [m2]; 

•••• navržená skladovací plocha: 4,5 x 10 = 45 [m2]. 

 

Skládka pro stropní nosníky a keramické vložky – varianta Porotherm 

 

•••• orientační výpočet při rozdělení stropní konstrukce do dvou záběrů; 

 

Typ keramické vložky Počet vložek 
      [ ks ] 

Na 1 paletě 
     [ ks ] 

Počet palet 
    [ ks ] 

MIAKO 23/50 277 60 5 
MIAKO 23/62,5 929 40 24 
MIAKO 8/50 64 144 1 
MIAKO 8/62,5 17 96 1 

Tabulka č. 4: Spotřeba keramických stropních vložek 

 

•••• stropní vložky MIAKO jsou dodávány na paletách o rozměru 1,18 x 1,0 m,     

tj. čistá plocha skládky pro 30 palet je 35,4 [m2], při skladování palet ve dvou 

vrstvách se potřebná plocha sníží na polovinu,tj. 17,7 [m2]; 

•••• po započtení uliček 0,75 m mezi paletami (2 v příčném směru, 4 v podélném) 

je celková plocha skládky 4,5 x 8,9 = 40,05 [m2]; 

•••• navržená skladovací plocha: 4,5 x 10 = 45 [m2]; 
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•••• pro stropní nosníky délky 4,5 m bude vyhrazen prostor šířky 1,25 m oddělený 

uličkou 0,75 m a délky 10 m. Tyto nosníky budou skladovány ve 2 x 7 řadách   

a v 7 vrstvách; 

•••• navržená skladovací plocha: 2,0 x 10 = 20 [m2]. 

 

    Skládka zdících prvků, stropních nosníků a keramických vložek bude sloučena do jedné 

skládky. Skládka bude předzásobena typem a množstvím materiálu odpovídajícímu 

aktuálnímu druhu vykonávané práce. 

 
Skládka pro stropní desky – varianta Filigrán 

 

•••• orientační výpočet při rozdělení stropní konstrukce do dvou záběrů; 

 

Typ stropní desky Počet desek 
      [ ks ] 

Délka/šířka/výška 
          [ m ] 

D1,D6,D7,D8 15 4,5 x 2,4 x 0,06 
D2, D10 4 4,5 x 1,7 x 0,06 
D3 4 4,5 x 1,6 x 0,06 
D4 4 4,5 x 1,4 x 0,06 
D5 1 4,5 x 1,0 x 0,06 

Tabulka č. 5: Spotřeba prefabrikovaných železobetonových stropních desek 

 

•••• stropní desky Filigrán se prokládají hranoly 150 x 150 mm do výšky 1,5 m; 

•••• stropní desky lze tedy bez omezení skladovat v sedmi vrstvách; 

•••• čistá plocha pro skladování stropních desek je 43,65 [m2]; 

•••• po započtení uliček 0,75 m mezi deskami (1 v příčném směru, 2 v podélném) je 

celková plocha skládky 58,91 [m2];  

•••• navržená skladovací plocha je shodná jako u varianty Porotherm:                    

6,5 x 10 = 65 [m2]. 

 
    Skládka zdících prvků a stropních desek bude sloučena do jedné skládky. Skládka bude 

předzásobena typem a množstvím materiálu odpovídajícímu aktuálnímu druhu vykonávané 

práce. 
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Skládka výztuže 

 

•••• skladována bude betonářská výztuž pro vyvázání ztužujících žeber a věnců               

dle statických výpočtů; 

•••• navržená skladovací plocha: 3 x 6 = 18 [m2]. 

 

Skládka bednění a lešení 

 

•••• skladovány budou podpěry stropního systému Porotherm, podpěry a řezivo 

potřebné k bednění schodišťových ramen, pozedních věnců a dobetonávek; 

•••• skladováno bude lešení potřebné k pracím na fasádě; 

•••• navržená skladovací plocha: 3 x 6 = 18 [m2]. 
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4.  Tepelně technické posouzení konstrukcí budovy 

 

  4.1.  Předmět posouzení 

 

    Předmětem zpracování tepelně technického posouzení konstrukcí budovy je vyhodnocení 

navržených skladeb vybraných stavebních konstrukcí budovy z hlediska tepelné ochrany 

budov dle ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky[9]. Hodnocení je 

provedeno pomocí softwarů Teplo 2009[44] a Area 2009[41]. Výstupem programů je ověření 

splnění požadovaných hodnot teplotního faktoru fRsi,N, součinitele prostupu tepla UN a šíření 

vlhkosti konstrukcí Mc. V programu Teplo 2009[44] jsou posouzeny stavební konstrukce: 

obvodový plášť, podlaha na terénu a plochá střecha. Programem Area 2009[41] je vyhodnocen 

detail uložení prefabrikované železobetonové balkónové desky na prefabrikovaný 

železobetonový průvlak. 

 

4.2. Tepelně technické posouzení konstrukcí budovy – Teplo 2009[44] 

 

    4.2.1.  Tepelně technické posouzení – obvodový plášť   

  

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) [9] 

  Název konstrukce:   obvodový plášť s vlivem tepelných mostů 

 

  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:  21,0 C 

  Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 

  

 

 

 

 

 



~ 45 ~ 

 

  Skladba konstrukce 

  

Číslo  Název vrstvy     d [m]   Lambda [W/mK] Mi [-] 

1  Omítka vápenocementová   0,015        0,990   19,0 

2  Porotherm 30 P+D tř. 1000   0,300  0,270   8,0 

3  Baumit disperzní lepidlo    0,001        0,600   50,0 

4  Rigips EPS 70 F Fasádní  0,100  0,039   20,0 

5  Baumit open lep. stěrka W    0,002  0,800   18,0 

6  Baumit ušlechtilá omítka    0,004  0,800   12,0 

 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) [9] 

  

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,793+0,000 = 0,793 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,934 

  

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) [9] 

  

Požadavek: U,N  =  0,38 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U =  0,27 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) [9] 

  

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: 0,045 kg/m2,rok materiál: Rigips EPS 70 F Fasádní (1)). Dále bude 

použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,045 kg/m2,rok 

 

Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0004 kg/m2,rok 

Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 5,6870 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[44], (c) 2008 Svoboda Software 

 

    4.2.2.  Tepelně technické posouzení – obvodový plášť – sokl 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) [9] 

  Název konstrukce:   obvodový plášť – sokl, s vlivem tepelných mostů 

 

  Rekapitulace vstupních dat 

  

  Návrhová vnitřní teplota Ti:   15,0 C 

  Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 C 

  Teplota na vnější straně Te:   -15,0 C 

  Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 

  Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 

  



~ 47 ~ 

 

Skladba konstrukce 

  

Číslo  Název vrstvy     d [m]   Lambda [W/mK] Mi [-] 

1  Omítka vápenocementová   0,015  0,990  19,0 

2  Porotherm 30 P+D tř. 1000   0,300        0,270   8,0 

3  Baumit disperzní lepidlo  0,001        0,600   50,0 

4  BASF Styrodur 2000    0,070        0,040   100,0 

5  Baumit open lep. stěrka W    0,002        0,800   18,0 

6  Baumit ušlechtilá omítka    0,004        0,800   12,0 

 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) [9] 

  

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,769+0,015 = 0,784 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,915 

  

 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) [9] 

  

Požadavek: U,N  =  0,38 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U =  0,35 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) [9] 

  

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: 0,063 kg/m2,rok (materiál: BASF Styrodur 2000). Dále bude použit 

limit pro max. množství kondenzátu: 0,063 kg/m2,rok 

 

Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0053 kg/m2,rok 

   Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,0696 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[44], (c) 2008 Svoboda Software 

 

    4.2.3.  Tepelně technické posouzení – podlaha na terénu 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) [9] 

  Název konstrukce:   podlaha na terénu  

 

  Rekapitulace vstupních dat 

  

  Návrhová vnitřní teplota Ti:   20,0 C 

  Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 C 

  Teplota na vnější straně Te:   5,0 C 

  Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

  Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
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Skladba konstrukce 

  

Číslo  Název vrstvy   d [m]   Lambda [W/mK] Mi [-] 

1  Dlažba keramická   0,010        1,010   200,0 

2  Stavební tmel    0,005        0,220   1350,0 

3  Potěr cementový   0,030        1,160   19,0 

4  Sarnavap 4000   0,0002  0,750   5000000,0 

5  BASF Styrodur 4000 CS 0,100        0,038   80,0 

 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) [9] 

  

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,535+0,015 = 0,550 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,941 

  

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) [9] 

  

Požadavek: U,N  =  0,38 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U =  0,35 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) [9] 

  

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 kg/m2.rok nebo 5% 

plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.  

POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 

Teplo 2009[44], (c) 2008 Svoboda Software 

 

    4.2.4.  Tepelně technické posouzení – plochá střecha 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) [9] 

  Název konstrukce:   plochá střecha 

 

  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:  21,0 C 

  Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 

  

Skladba konstrukce 

  

Číslo  Název vrstvy    d [m]   Lambda [W/mK] Mi [-] 

1  Omítka vápenocementová   0,015  0,990   19,0 

2  Železobeton 1    0,200        1,430   23,0 

3  Elastodek 40 Special Mineral  0,004        0,210   50000,0 

4  Kingspan Thermaroof TR26   0,160        0,022   15,0 

5  Elastodek 40 Special Mineral  0,004        0,210   50000,0 

6  Elastodek 40 Standard Dekor  0,004        0,210   50000,0 
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I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) [9] 

  

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,793+0,000 = 0,793 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,987 

  

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) [9] 

  

Požadavek: U,N  =  0,24 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U =  0,13 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů 

(např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) [9] 

  

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: 0,144 kg/m2,rok (materiál: Kingspan Thermaroof TR26). Dále bude 

použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
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Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0092 kg/m2,rok 

   Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0093 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[44], (c) 2008 Svoboda Software 

 

4.3. Tepelně technické posouzení konstrukcí budovy – Area 2009[41] 

 

    4.3.1.  Tepelně technické posouzení – balkónová deska - výpočet 

 

DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ 

VODNÍ PÁRY podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 

 

  Název úlohy :  balkón                         

  Zpracovatel :  hud130                                                        

  Datum :   1.11.2012       

 

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

Základní parametry úlohy : 

 

Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 

 Teplota vzduchu v exteriéru: -15.0 C 

 Teplota vzduchu v interiéru: 20.6 C 

 

Parametry charakterizující rozsah úlohy: 

 Počet svislých os:      76 

 Počet vodorovných os:  96 

 Počet prvků:    14250 

 Počet uzlových bodů:  7296 
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Souřadnice os sítě - osa x (m) :  

0.00000 0.02313 0.04625 0.06938 0.09250 0.11563 

0.13875 0.16188 0.17344 0.18500 0.19200 0.20000 

0.21875 0.23750 0.27500 0.31250 0.35000 0.38750 

0.42500 0.46250 0.48125 0.49063 0.49531 0.49766 

0.50000 0.50100 0.50347 0.50594 0.51088 0.52075  

0.54050 0.56025 0.58000 0.59050 0.59575 0.60100 

0.60300 0.60500 0.60700 0.61050 0.61400 0.62170 

0.62941 0.64481 0.67563 0.70644 0.73725 0.76806 

0.79888 0.82969 0.86050 0.89131 0.92213 0.95294 

0.98375 1.01456 1.04538 1.07619 1.10700 1.13781  

1.16863 1.19944 1.23025 1.26106 1.29188 1.32269 

1.35350 1.38431 1.41513 1.44594 1.47675 1.50756 

1.53838 1.56919 1.60000 1.61500  

 

Souřadnice os sítě - osa y (m) :  

0.00000 0.00578 0.01156 0.01734 0.02313 0.02891 

0.03469 0.04047 0.04625 0.05203 0.05781 0.06359 

0.06938 0.07516 0.08094 0.08672 0.09250 0.09828 

0.10406 0.10984 0.11563 0.12141 0.12719 0.13297 

0.13875 0.14453 0.15031 0.15609 0.16188 0.16766  

0.17344 0.17922 0.18500 0.19250 0.20000 0.20625 

0.21250 0.21875 0.22500 0.23125 0.23750 0.24375 

0.25000 0.25625 0.26250 0.26875 0.27500 0.28125 

0.28750 0.29375 0.30000 0.30625 0.31250 0.31875 

0.32500 0.33125 0.33750 0.34375 0.35000 0.35625  

0.36250 0.36875 0.37500 0.38125 0.38750 0.39375 

0.40000 0.40550 0.41100 0.41900 0.42800 0.43350 

0.43900 0.44450 0.45000 0.46000 0.47000 0.48000 

0.49000 0.50000 0.50625 0.51250 0.51875 0.52500 

0.53125 0.53750 0.54375 0.55000 0.55625 0.56250  

0.56875 0.57500 0.58125 0.58750 0.59375 0.60000  
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Zadané materiály : 

č.  Název    Lambda   LambdaY      MiX   MiY     X1   X2   Y1   Y2 

 

1  Beton hutný 1       1.230  1.230        17        17       12    25     1     35 

2  Beton hutný 1       1.230  1.230        17        17        1   25    35    67 

3  Omítka vápenoce     0.990  0.990        19        19       10   12     1     35 

4  Omítka vápenoce     0.990  0.990        19        19        1   10    33    35 

5  Baumit disperzn     0.600  0.600        50        50       25   26     1     35 

6  Rigips EPS 70 F     0.039  0.039        20        20       26   36     1     35 

7  Rigips EPS 70 F     0.039  0.039        20        20       25   33    35    67 

8  Beton hutný 1       1.230  1.230        17        17       33   75    35    67 

9  Baumit open lep     0.800  0.800        18        18       36   37     1     35 

10  Baumit ušlechti     0.800  0.800        12        12       37   39     1     35 

11  Omítka vápenoce     0.990  0.990        19        19       39   75    33    35 

12  Omítka vápenoce     0.990  0.990        19        19       75   76    33    71 

13  Porotherm 30 P+     0.270  0.270     8.000   8.000     12   25    67    96 

14  Potěr cementový     1.160  1.160        19        19       25   75    67    69 

15  Rockwool Stepro     0.043  0.043     2.000   2.000     11   12    67    80 

16  Rockwool Stepro     0.043  0.043     2.000   2.000      1   11    67    75 

17  OSB desky           0.130  0.130        50        50        1   11    75    79 

18  Vlysy      0.180  0.180       157      157       1   11    79    80 

19  Omítka vápenoce     0.990  0.990        19        19       10   12    80    96 

20  Stomix AlfaFIX      0.670  0.670       910      910      25   75    69    70 

21  Dlažba keramick     1.010  1.010       200      200      25   75    70    71 

22  Rigips EPS 70 F     0.039  0.039        20        20       26   36    71    96 

23  Stomix AlfaFIX      0.670  0.670       910      910      36   38    71    96 

24  Baumit disperzn     0.600  0.600        50        50       25   26    71    96 

25  Keramický obkla     1.010  1.010       200      200      38   41    71    96 
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Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění : 

  číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 

     1    944    960     20.60        0.13      1.33     10.00 

     2     80    944     20.60        0.13      1.33     10.00 

     3    865    897     20.60        0.13      1.33     10.00 

     4     33    897     20.60        0.13      1.33     10.00 

     5   3911   3936    -15.00        0.04      0.14     20.00 

     6   3911   7175    -15.00        0.04      0.14     20.00 

     7   7175   7271    -15.00        0.04      0.14     20.00 

     8   7233   7271    -15.00        0.04      0.14     20.00 

     9   7137   7233    -15.00        0.04      0.14     20.00 

    10   3681   7137    -15.00        0.04      0.14     20.00 

    11   3649   3681    -15.00        0.04      0.14     20.00 

 Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 

 

NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 

 

Prostředí   T [C]    Rs [m2K/W]    R.H. [%]    Ts,min [C]    Tep.tok Q [W/m]     Propust. L[W/mK] 

1       20.6   0.13           50      17.15      10.17426                0.28579 

2       -15.0   0.04           84       -15.00       -10.17093                0.28570 

 

Vysvětlivky: 

T   zadaná teplota v daném prostředí [C] 

Rs   zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 

R.H.   zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 

Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 

Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m] (hodnota je vztažena na 1m 

délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 

Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK] (lze určit jen 

pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat 

průměrný součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L šířkou hodnoceného 

výseku konstrukce) 
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NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO 

KONDENZACE: 

 

Prostředí  Tw [C]     Ts,min [C]      f,Rsi [-]  KOND.     RH,max [%]       T,min [C] 

1       9.81           17.15         0.903      ne             ---                    --- 

2     -16.87         -15.00         1.000      ne             ---                    --- 

 

Vysvětlivky: 

Tw   teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 

Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 

f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540[9], ČSN EN ISO 10211-1[6] a ČSN EN ISO 

13788[7] [-] [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený 

rozdílem vnitřní ( 20.6 C) a vnější (-15.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro 

max. 2 prostředí a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně 

určuje orientační hodnoty i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní 

teplota podle daného prostředí a konstantní vnější teplota Te = -15.0 C] 

KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 

RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která 

zajistí odstranění povrchové kondenzace [%] 

T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která 

zajistí odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou 

prostředí 

 

Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle 

ČSN 730540[9], ani podle ČSN EN ISO 13788[7] (neobsahuje bezpečnostní 

přirážky). Pro vyhodnocení výsledků podle těchto norem je nutné použít 

postup dle čl. 5.1 v ČSN 730540-2[9] či čl. 5 v ČSN EN ISO 13788[7]. 

 

ODHAD CHYBY VÝPOČTU: 

 

Součet tepelných toků:      0.0033 W/m 

Součet abs.hodnot tep.toků:      20.3452 W/m 

Podíl:          0.0002 

Podíl je menší než 0.001 - požadavek ČSN EN ISO 10211-1 je splněn. 
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TOKY DIFUNDUJÍCÍ VODNÍ PÁRY PŘI ZADANÝCH PODMÍNKÁCH: 

 

Množství vstupující do konstrukce:   2.0E-0008 kg/m,s. 

Množství vystupující z konstrukce:   7.0E-0009 kg/m,s. 

Množství kondenzující vodní páry:   1.2E-0008 kg/m,s. 

 

Poznámka:  Uvedená množství jsou vztažena k 1 m výšky detailu a platí pro zadané 

okrajové podmínky. Množství vodní páry vstupující do konstrukce bylo 

stanoveno pro povrchy se souč. přestupu vodní páry 10.e-9 s/m. Množství 

vystupující z konstrukce pak pro povrchy se souč. přestupu vodní páry 20.e-9 

s/m. Ostatní povrchy se ve výpočtu neuplatnily. 

 

STOP, Area 2009[41] 

 

    4.3.2.  Tepelně technické posouzení – balkónová deska 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) [9] 

  Název úlohy:   balkón                         

 

  Návrhová vnitřní teplota Ti    20,00 C 

  Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai    20,60 C 

  Relativní vlhkost v interiéru  Fii     50,00 % 

  Teplota na vnější straně Te    -15,00 C 

 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) [9] 

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,792+0,000 = 0,792 

Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

Vypočtená hodnota: f,Rsi =  0,903 

  

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. 
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II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) [9] 

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[41]. 

Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla  

a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 

Area 2009[41], (c) 2009 Svoboda Software 

 

    4.3.3.  Grafické znázornění posuzovaného detailu 

 

 

Obrázek č. 1: Detail balkónové desky 
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Obrázek č. 2: Tepelně technické posouzení – průběh izoterm 

 

 

 

Obrázek č. 3: Tepelně technické posouzení – pole teplot 
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Obrázek č. 4: Tepelně technické posouzení – relativní vlhkost 
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4.4. Závěrečný přehled výsledků 

 

KONSTRUKCE SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA KONDENZACE 

Obvodový plášť U < U,N 

U,N  =  0,38 W/m2K 

U =  0,27 W/m2K 

VYHOVUJE 

Mc,a < Mev,a 

Mc,a = 0,0004 kg/m2,rok 

Mev,a = 5,6870 kg/m2,rok 

VYHOVUJE 

Obvodový plášť 

sokl 

U < U,N 

U,N  =  0,38 W/m2K 

U =  0,35 W/m2K 

VYHOVUJE 

Mc,a < Mev,a 

Mc,a = 0,0053 kg/m2,rok 

Mev,a = 1,0696 kg/m2,rok 

VYHOVUJE 

Podlaha na terénu U < U,N 

U,N  =  0,38 W/m2K 

U =  0,35 W/m2K 

VYHOVUJE 

Mc,a < Mev,a 

--- 

--- 

VYHOVUJE 

Zelená střecha U < U,N 

U,N  =  0,24 W/m2K 

U =  0,13 W/m2K 

VYHOVUJE 

Mc,a < Mev,a 

Mc,a = 0,0092 kg/m2,rok 

Mev,a = 0,0093 kg/m2,rok 

VYHOVUJE 

Tabulka č. 6: Závěrečný přehled výsledků tepelně technického posouzení 

 

    Provedením tepelně technického posouzení byla ověřena správnost navržených skladeb 

jednotlivých stavebních konstrukcí. Konstrukce jsou navrženy v souladu s ČSN 73 0540 

Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky[9]. 
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5.  Provádění stropní konstrukce – varianta Filigrán 

 

  5.1.  Popis řešení – varianta Filigrán 

 

   Pro realizaci stropní konstrukce jsou navrženy prefabrikované železobetonové stropní desky 

typu Filigrán se zabudovanou nosnou výztuží. Stropní desky mají tloušťku 60mm, délku 

4500mm a šířky v rozmezí 1000 až 2400mm. Filigranové desky jsou dodány firmou PREFA 

Grygov a.s.. K výrobě desek je použit beton C30/37 a výztuž B500B. Před pokládkou 

stropních desek je nutno zřídit podpěrnou konstrukci složenou ze stropních nosníků GT 24      

a stojek MULTIPROP MP 350. Po montáži desek se provede osazení spřahovací výztuže 

v podobě svařovaných KARI sítí s oky 150x150mm Ø8mm z oceli B500B. Výztuž ztužujících 

věnců bude vyvázána z betonářské tyčové oceli B500B Ø14mm. Celá konstrukce je následně 

zmonolitněna betonovou vrstvou tloušťky 140mm. Ke zmonolitnění je použita betonová směs 

C20/25. Prostupy pro instalační šachty jsou řešeny vyrobením atypických prefabrikovaných 

stropních desek s otvory odpovídajícími rozměrům prostupu. Odpadá tedy nutnost 

jakýchkoliv dobetonávek. Obednění čela stropní desky a prostupů je provedeno dořezovou 

překližkou upevněnou na systémové hrazení firmy PERI spol. s r.o. sloužící zároveň jako 

ochrana proti pádu. Do bednění nebude po obvodu stropní konstrukce vkládána tepelná 

izolace. Objekt bude kompletně zateplen při dokončovacích pracích na fasádě. 

 

 

 

 

Obrázek č. 5: Prefabrikovaná železobetonová deska Filigrán[39] 
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  5.2.  Položkový rozpočet – varianta Filigrán 

 

    Finanční náklady na provedení stropních konstrukcí při použití prefabrikovaných 

železobetonových desek typu Filigrán. Výstup programu Kros plus[42]. 
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    Zpracováním položkového rozpočtu byly zjištěny náklady na dodávku a montáž výrobků 

pro realizaci stropních konstrukcí v objektu bytového domu při použití varianty Filigrán. Tyto 

náklady činí 2 966 257,28 Kč bez DPH. 
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6.  Provádění stropní konstrukce – varianta Porotherm 

 

  6.1. Popis řešení – varianta Porotherm 

 

    Druhou variantou je řešení stropní konstrukce v systému Porotherm. Systém se skládá 

z keramobetonových POT nosníků se zabetonovanou výztuží a keramických vložek MIAKO. 

Použity jsou nosníky délek 4500mm osazovány v osových vzdálenostech 500 a 625mm. 

Stropní nosníky je nutno podepřít stojkami MULTIPROP MP 350. Na nosníky jsou nasucho 

kladeny vložky o šířce 400 a 525mm a výšce 150mm. V okolí zřizování prostupů                    

a ztužujících věnců jsou použity snížené tvarovky o výšce 80mm. Po pokládce stropních 

nosníků a vložek se provede osazení spřahovací výztuže v podobě svařovaných KARI sítí 

s oky 150x150mm Ø8mm z oceli B500B. Výztuž ztužujících věnců bude vyvázána 

z betonářské tyčové oceli B500B Ø14mm. Celá konstrukce je následně zmonolitněna 

betonovou vrstvou tloušťky 60mm. Ke zmonolitnění je použita betonová směs C20/25. 

Prostupy pro instalační šachty jsou řešeny vynecháním keramických tvarovek (u menších 

otvorů) nebo vynecháním dvou stropních nosníků, přičemž celé pole bude podbedněno, 

proarmováno a dobetonováno souběžně s realizací spřahovací betonové vrstvy. Obednění čela 

stropní desky a prostupů je provedeno dořezovou překližkou upevněnou na systémové hrazení 

firmy PERI spol. s r.o. sloužící zároveň jako ochrana proti pádu. Do bednění nebude              

po obvodu stropní konstrukce vkládána tepelná izolace. Objekt bude kompletně zateplen      

při dokončovacích pracích na fasádě.     

 

 

Obrázek č. 6: Keramobetonový stropní nosník POT a keramická stropní vložka MIAKO[40] 
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   6.2.  Položkový rozpočet – varianta Porotherm 

 

    Finanční náklady na provedení stropních konstrukcí při použití keramobetonových 

stropních nosníků POT a keramických stropních vložek MIAKO systému Porotherm. Výstup 

programu Kros plus[42]. 
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    Zpracováním položkového rozpočtu byly zjištěny náklady na dodávku a montáž výrobků 

pro realizaci stropních konstrukcí v objektu bytového domu při použití varianty Porotherm. 

Tyto náklady činí 2 054 970,60 Kč bez DPH. 
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. 2: Podíl finančních nákladů na dodávku a montáž – varianta 

 

. 2 pozorujeme, že při použití varianty Porotherm jsou náklady na dodávku 

 pouhých 1,48% celkových nákladů na provádění stropních konstrukcí, což je 
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Filigrán vs. Porotherm 
 

 
Graf č. 3: Srovnání finančních nákladů obou variant 
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  7.2.  Srovnání z hlediska časových nároků 

 

    Zpracováním časového harmonogramu provádění stropních konstrukcí v programu 

Microsoft Project[43] pro každou variantu můžeme porovnat obě alternativy z hlediska nároků 

na dobu realizace.  

 

Filigrán vs. Porotherm 

 

Graf č. 4: Srovnání časových nároků obou variant 

 

    Ze zpracovaných řádkových harmonogramů provádění stropních konstrukcí vyplývá,                                       
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  7.3.  Výběr vhodné varianty 

 

    Na základě provedených srovnání, kdy bylo investorem upřednostněno kriterium úspory 

doby výstavby před cenou, byla jako vhodnější varianta stanovena realizace stropní 

konstrukce s použitím prefabrikovaných železobetonových stropních desek Filigran. Celkové 

náklady na provedení činí 2 966 257,28 Kč bez DPH a doba realizace je 54,3 dní. V ceně 

nejsou zahrnuty náklady na zařízení staveniště. Úspora času oproti variantě Porotherm se tedy 

promítne i v nákladech na pronájem stavební techniky, především věžového jeřábu. Vybraný 

způsob realizace je méně pracný, jelikož není potřeba rozměřovat osové vzdálenosti nosníků   

a klást velké množství keramických tvarovek. Navíc při zvolené variantě odpadá nutnost 

dobetonávek v místech větších prostupů stropní konstrukcí, kdy systém Porotherm 

neumožňoval osazení POT nosníků tzv. „na výměnu“ a musely být v těchto místech zřízeny 

podbedněné železobetonové pásy viz. výkresová dokumentace. Stropní konstrukce tvořené 

prefa-monolitickou technologií Filigrán zajišťují menší tloušťku stropní desky než varianta 

s keramobetonovými nosníky a keramickými tvarovkami, ale nosnou konstrukci i přesto 

zatěžují více. To je však při navržených dimenzích prefabrikovaných železobetonových patek, 

sloupů a průvlaků v podstatě nevýznamné. Další výhodou je vyšší únosnost stropní 

konstrukce potřebná pro realizaci zelené střešní zahrady nad 2. nadzemním podlažím. 
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8.  Technologický postup provádění stropní konstrukce - Filigrán  

 

  8.1.  Obecné informace 

 

    Technologický postup řeší montáž stropních panelů Filigran tvořících ztracené bednění 

stropní konstrukce. Účelem je stanovení a popis pravidel při provádění montážních prací 

v souladu s příslušnými normami a doporučeními výrobce železobetonových prefabrikátu. 

 

    8.1.1.  Obecné informace o objektu 

 

Název objektu:  Bytový dům 

Místo stavby:   Ostrava – Bělský Les 

Kraj:    Moravskoslezský 

Katastrální území:  Dubina u Ostravy 

Číslo parcely:   1852 

 

    8.1.2.  Konstrukční řešení objektu 

 

    Objekt je rozdělen na dvě části, kdy jedna má dvě a druhá tři nadzemní podlaží. Celý objekt 

je podsklepený. Objekt je umístěn na okraji stávajícího sídliště Ostrava – Bělský Les. Příjezd 

je z ulice Dr. Šavrdy. Konstrukční systém budovy je skeletový z prefabrikovaných dílců. 

Nosné prvky tvoří sloupy čtvercového půdorysu 300x300mm a obdélníkové průvlaky šířky 

300mm a výšky 375mm. Nad obvodovými stěnami je konstrukce ztužena ztužidly šířky 

300mm a výšky 250mm. Stropní konstrukci tvoří prefabrikované filigránové desky tloušťky 

60mm a délky 4500mm uložené na průvlaky doplněné výztuží v podobě kari sítí                     

a zmonolitněné betonovou vrstvou C20/25 tloušťky 140mm. Obvodové zdivo je výplňové 

z tvárnic Porotherm 30 P+D a kotvené k nosným sloupům ocelovými pásky. Konstrukční 

výška jednotlivých podlaží je 3,325m. 

 

    Objekt je založen na prefabrikovaných železobetonových patkách o rozměrech 

900x900mm pod obvodovými sloupy a 1100x1100mm pod vnitřními sloupy. Základové 

patky jsou v místě obvodových zdí doplněny prefabrikovanými základovými prahy šířky 

300mm a výšky 600mm uloženými na ozuby patek s montážními spoji. Tyto prahy vynášejí 

obvodové zdivo. 
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    Objekt je zastřešen v dvoupodlažní části zelenou střechou spočívající na stropní konstrukci 

třetího nadzemního podlaží. Dvoupodlažní část je zastřešena plochou nepochůzí střechou. 

Schodišťový prostor je zastřešen konstrukcí složenou z ocelového roštu s osazenou skleněnou 

výplní navazující na konstrukci obvodového pláště v místě schodišťového prostoru. Schodiště 

jsou řešena jako železobetonová prefabrikovaná osazená na průvlacích a mezipodestách 

spočívajících na nosných schodišťových stěnách. Vytápění objektu je zajištěno 

prostřednictvím připojení na dálkový rozvod tepla. Obvodový plášť bude opatřen tepelnou 

izolací z XPS tloušťky 70mm v úrovni spodní stavby a z EPS tloušťky 100mm od úrovně 

1,1m nad upraveným terénem. 

 

  8.2.  Materiály 

 

    Osazovány budou stropní panely Filigrán vyrobeny v závodě Prefa Grygov a.s. z betonu 

třídy C30/37 o výšce desky 60mm, které budou následně doplněny výztuží v podobě KARI 

sítí 150x150 Ø8mm dodaných firmou VOKD Svařované sítě a.s. a zmonolitněny vrstvou 

betonu C20/25 tloušťky 140mm dodaných společností ZAPA beton a.s.. Součástí realizace 

stropní konstrukce je také osazení prefabrikovaných železobetonových balkonových desek 

typu ISO KORB doplněných tepelnou izolací z EPS tloušťky 80mm. Balkonové desky budou 

dodány opět firmou Prefa Grygov a.s. Pro výztuž věnců bude použita tyčová ocel B500B. 

Stropní stojky MULTIPROP MP 350 sloužící k podepření betonované konstrukce budou      

na staveniště dodány spolu s bednícími prvky potřebnými k zajištění čela stropní desky 

firmou PERI spol. s r.o.. 

 

    8.2.1.  Materíály, jejich parametry, použití v konstrukci 

 

  Filigranové stropní desky Prefa Grygov a.s.: 

 

• označení D1: rozměry š/v/d: 2400/60/4500mm 

objemová hmotnost prvku: 2500kg/m3 

hmotnost jednoho prvku cca: 1620kg 

beton C30/37, ocel B500B 
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• označení D2: rozměry š/v/d: 1700/60/4500mm 

objemová hmotnost prvku: 2500kg/m3 

hmotnost jednoho prvku cca: 1148kg 

beton C30/37, ocel B500B 

 

• označení D3: rozměry š/v/d: 1600/60/4500mm 

objemová hmotnost prvku: 2500kg/m3 

hmotnost jednoho prvku cca: 1080kg 

beton C30/37, ocel B500B 

 

• označení D4: rozměry š/v/d: 1400/60/4500mm 

objemová hmotnost prvku: 2500kg/m3 

hmotnost jednoho prvku cca: 945kg 

beton C30/37, ocel B500B 

 

• označení D5: rozměry š/v/d: 1000/60/4500mm 

objemová hmotnost prvku: 2500kg/m3 

hmotnost jednoho prvku cca: 675kg 

beton C30/37, ocel B500B 

 

• označení D6, D7,D8,D9:   rozměry š/v/d: 2400/60/4500mm s otvory dle PD 

       objemová hmotnost prvku: 2500kg/m3 

       hmotnost jednoho prvku cca: 1490kg 

       beton C30/37, ocel B500B 

 

• označení D10:   rozměry š/v/d: 1700/60/4500mm s otvory dle PD 

  objemová hmotnost prvku: 2500kg/m3 

  hmotnost jednoho prvku cca: 1115kg 

  beton C30/37, ocel B500B 
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  Balkonové desky typu ISO KORB: 

 

• označení B1: rozměry š/v/d: 1100/200/3000mm 

objemová hmotnost prvku: 2500kg/m3 

hmotnost jednoho prvku cca: 1650kg 

beton C30/37, ocel B500B 

 

• označení B2: rozměry š/v/d: 1500/200/3000mm 

objemová hmotnost prvku: 2500kg/m3 

hmotnost jednoho prvku cca: 2250kg 

beton C30/37, ocel B500B 

 

  Výztuž – KARI sítě: 

 

• KARI sítě s oky 150x150 Ø8mm šířky 3m a délky 6m, ocel B500B. 

 

  Výztuž – tyčová ocel: 

 

• Betonářská tyčová ocel B500B, Ø14mm, délka 6m. 

 

  Čerstvá betonová směs: 

 

• Beton C20/25, maximální velikost zrna DMAX = 16mm, pevnost v tlaku            

≥ 20N/mm2, konzistence S3 – velmi měkká, stupeň vlivu prostředí XC1, doba 

zpracovatelnosti cca 3h. 

 

  Bednící prvky a stropní stojky: 

 

• Stropní stojky MULTIPROP MP 350, sloupky SW 105, překližka FinNa-Ply 

tloušťky 21mm. 
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    8.2.2.  Údaje o dodavatelích a způsob dodání 

 

  Prefabrikované desky: PREFA Grygov a.s. 

V Podlesí 258 

783 73, Grygov 

 

  Výztuž:   VOKD Svařované sítě, a.s. 

Nákladní 1/3179,  

702 80, Ostrava - Moravská Ostrava 

 

  Bednící prvky a stojky: PERI spol. s r.o. 

Za Olomouckou 4421 

796 07, Prostějov – Držovi 

 

    Prefabrikované stropní desky Filigrán a balkonové desky ISO KORB, KARI sítě, tyčová 

výztuž i bednící prvky a stropní stojky budou na staveniště dodávány automobilem Mercedes 

Benz s vlekem s celkovou nosností 22,5t vybaveným hydraulickou rukou Atlas T 140.1. 

 

  Betonová směs:  ZAPA beton, a.s. 

U Řeky 594  

720 00,  Ostrava-Hrabová 

 

    Betonová směs bude na staveniště dodávána autodomíchávači o objemu bubnu 9m3           

na podvozku Scania. 

 

    8.2.3.  Doprava materiálu na staveniště 

 

    Filigrány se ukládají na dopravní prostředky v poloze zabudování na proklady výšky 

150mm, které se umísťují 250-350 mm od okraje dílců, které zabezpečí dodržení tvaru prvku 

a zajistí se proti horizontálnímu posunu. Ukládání a manipulace se provádí pomocí vahadla 

s lany, přičemž úhel lan od výrobku musí být min 65o. Použité vahadlo musí být variabilní 

v závislosti na délkách filigránů. Vázací lana by měla být dlouhá minimálně 1,5m a o nosnosti 

minimálně 1,5t na 1 lano. Tloušťka použitých prokladů musí být vždy stejná. První výrobek 

musí být uložen na auto na rovný podklad s tolerancí 2mm. Nakládání filigránů musí být od 
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největšího dole po nejmenší. Po uložení posledního výrobku je nutné celý náklad stáhnout      

a upevnit k vozidlu textilní nebo plastovou páskou. Při vlastní dopravě je nutno dbát zvýšené 

opatrnosti při přejíždění nerovností na vozovce. 

 

    KARI sítě budou dopravovány ve stozích po 10ti kusech. Na sebe lze uložit maximálně     

10 takových stohů. Tyčová výztuž bude dopravována ve stozích, které budou opatřeny 

štítkem s informacemi o typu a profilu výztuže. S výztuží se manipuluje pomocí závěsných 

lan. 

 

    Bednící prvky a stropní stojky budou na staveniště dopraveny na systémových paletách 

dodavatele. Palety budou na dopravní prostředek ukládány ve dvou až třech vrstvách podle 

potřeby. 

 

    Betonová směs bude na staveniště dopravována autodomíchávači. 

 

    8.2.4.  Doprava materiálu po staveništi 

 

    Po příjezdu automobilu s vlekem na staveniště bude daný materiál pomocí hydraulické 

ruky uložen na staveništní skládky. K osazení prvků do konstrukce pak bude sloužit věžový 

jeřáb MB 1043. S filigrány se manipuluje po stavbě pomocí vahadel a závěsných lan. Veškeré 

manipulační prostředky musí být schválené příslušnými předpisy. S filigrány je nutné 

manipulovat tak, aby nedocházelo k jejich nárazovému zatížení, k pádu z výšky nebo smýkání 

po zemi. Betonová směs bude na staveniště dodávána autodomíchávači a ukládána pomocí 

čerpadla s dosahem 34/30m na automobilovém podvozku Mercedes Benz.  

 

    8.2.5.  Skladování materiálu 

 

    Skladovací plochy budou vytvořeny ze zhutněné vrstvy štěrku tloušťky 150 mm frakce    

16-32mm a budou odvodněny. Prefabrikáty musí být při skladování stejně jako při přepravě 

podloženy proklady výšky 150 mm, které se umísťují 250-350 mm od okraje dílců. Tloušťka 

použitých prokladů musí být vždy stejná. Filigrány se skladují od největšího dole                  

po nejmenší. Proklady se umisťují svisle nad sebou. Jednotlivé typy materiálů budou od sebe 

odděleny uličkou 0,75 m. Stropní desky lze skladovat do výšky 1,5m bez omezení. 
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    Výztuž bude skladována ve stozích a svitcích, které budou řádně označeny štítky.            

Pro skladování KARI sítí platí stejná pravidla jako při jejich přepravě. 

 

    Bednící prvky a stropní stojky budou skladovány na systémových paletách dodavatele       

ve třech vrstvách. 

 

    Čerstvý beton bude dovážen na stavbu v autodomíchavačích a z nich přečerpáván přímo   

do stropní konstrukce. 

 

    8.2.6.  Přebírání dodávky materiálu 

 

    Dodaný materiál přebírá stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba. Při přejímkách 

jednotlivých materiálů stavbyvedoucí zkontroluje: 

 

• souhlas dodávky s objednávkou, množství materiálů podle dodacího listu; 

• jakost, nepoškozenost dopravou, u filigránů především v oblasti spodního 

povrchu; 

• tolerance šířky desek je ±4mm až ±6mm, tolerance tloušťky je                         

od +7 do -3mm; 

• dokumentaci o zkouškách, certifikáty a atesty předávané s materiály; 

• u přejímky betonové směsi je nutno kontrolovat druh a třídu betonu, 

zpracovatelnost betonové směsi, druh a třídu cementu, přísady, množství 

betonové směsi v m3, datum a čas zamíchání betonové směsi.  

 

    Řádný stav potvrdí stavbyvedoucí nebo oprávněný zástupce odběratele na dodacím listu 

uvedením příjmení hůlkovým písmem a podpisem. Dále o přejímce vyhotoví záznam           

do stavebního deníku. Pokud nejsou k danému materiálu poskytnuty náležité dokumenty nebo 

kvalita materiálů neodpovídá, odloží stavbyvedoucí materiál zvlášť na skládku, dokud nebude 

dodána potřebná dokumentace nebo materiál nepřevezme. V případě pochybnosti    o jakosti 

betonové směsi při vizuální kontrole je stavbyvedoucí oprávněn provést zkoušku konzistence 

metodou sednutí kužele. O provedených odběrech a výsledku kontrolních zkoušek provede 

stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. 
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    8.2.7.  Spotřeba materiálu v jednotlivých podlažích 

 

  Suterén:  stropní desky Filigran: 53ks 

balkonové desky ISO KORB: 5ks 

   KARI sítě 150x150 Ø8mm cca: 5,2t 

   tyčová výztuž B500B cca: 0,4t 

   beton C20/25: 65m3 

   stropní stojky MULTIPROP MP 350: 53ks 

   nosníky GT 24: 31ks 

   sloupky SW 105: 130ks 

   překližka FinNa-Ply: 25m2 

 

1.NP:   stropní desky Filigran: 53ks 

balkonové desky ISO KORB: 4ks 

KARI sítě 150x150 Ø8mm cca: 5,2t 

   tyčová výztuž B500B cca: 0,4t 

   beton C20/25: 65m3 

   stropní stojky MULTIPROP MP 350: 53ks 

   nosníky GT 24: 31ks 

   sloupky SW 105: 130ks 

překližka FinNa-Ply: 25m2 

 

2.NP:   stropní desky Filigran: 53ks 

balkonové desky ISO KORB: 4ks 

   KARI sítě 150x150 Ø8mm cca: 5,2t 

   tyčová výztuž B500B cca: 0,4t 

   beton C20/25: 65m3 

   stropní stojky MULTIPROP MP 350: 53ks 

   nosníky GT 24: 31ks 

   sloupky SW 105: 130ks 

   překližka FinNa-Ply: 25m2 
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3.NP:   stropní desky Filigran: 24ks 

balkonové desky ISO KORB: 2ks 

   KARI sítě 150x150 Ø8mm cca: 2,3t 

   tyčová výztuž B500B cca: 0,2t 

   beton C20/25: 29m3 

   stropní stojky MULTIPROP MP 350: 24ks 

   nosníky GT 24: 12ks 

   sloupky SW 105: 62ks 

   překližka FinNa-Ply: 13m2 

 

  8.3.  Pracovní podmínky 

 

    Bytový dům bude realizován v lokalitě Ostrava-Bělský Les na stavební parcele č. 1852, 

která je ve vlastnictví statutárního města Ostravy. Parcela se nachází na okraji sídliště   

Ostrava – Bělský Les.  

 

    Vjezdy na staveniště jsou zajištěny z ulice Dr. Šavrdy (asfaltová komunikace o šířce 8m). 

Staveniště je oploceno mobilním oplocením z plných dílců do výšky 1,8m a chráněno 

uzamykatelnými bránami v místě vjezdů na staveniště. V okolí vjezdu na staveniště musí být 

rozmístěny cedule upozorňující na vjezd a výjezd vozidel ze staveniště a na snížení 

maximální povolené rychlosti z důvodu práce na části komunikace Dr. Šavrdy. 

 

    V rámci zemních prací budou na staveništi vybudovány přípojky inženýrských sítí           

dle projektu TZB, které budou až do doby kolaudace sloužit jako přípojné body pro zařízení 

staveniště a po ukončení výstavby budou přehlášeny na objednatele stavby. Dále budou 

vybudovány provizorní přípojky vody, kanalizace a elektřiny k veškerému zařízení staveniště 

(kanceláře, šatny, sprchy, sklady, osvětlení staveniště atd.). Rozvod inženýrských sítí          

pro zařízení staveniště je zakreslen ve výkrese Zařízení staveniště. 

 

    Skladovací plochy budou tvořeny zhutněnou vrstvou štěrku o tloušťce 150mm a frakce    

16-32mm a budou odvodněny. Příjezdové staveništní komunikace pro těžkou mechanizaci 

budou tvořeny betonovými panely o rozměrech 2x3m na zhutněném a odvodněném povrchu. 
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    Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení a nabytí jeho právní moci. Stavební 

práce budou prováděny dle zpracovaného technologického předpisu, harmonogramu               

a schválené projektové dokumentace a budou v souladu s příslušnými zákony a normami. 

 

  8.4.  Převzetí pracoviště 

 

    Kontrolu a přejímku pracoviště provádí stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem 

stavebníka. Kontrolují kvalitu a správnost provedených prací a jejich soulad s projektovou 

dokumentací. O přejímce stavbyvedoucí vyhotoví zápis o předání a převzetí pracoviště          

do stavebního deníku. Zápisem do stavebního deníku stavbyvedoucí prohlašuje svůj souhlas 

s kvalitou a provedením předchozích prácí.  

 

Kontrola pracoviště před realizací stropní konstrukce: 

 

• osazení průvlaků a ztužidel dle projektové dokumentace; 

• výšková a prostorová poloha průvlaků a ztužidel; 

• očištění hran průvlaků, na které budou stropní panely osazovány, povrch 

musí být rovný bez hrbolů a prasklin;  

• přístup manipulačních prostředků. 

 

  8.5.  Obecné pracovní podmínky 

 

    Před započetím montáže musí být osazeny nosné prvky a musí být zajištěna jejich statická 

funkce. Pracovníci musí být obeznámeni s technologickým postupem prací a musí být řádně   

a prokazatelně proškoleni v oblasti BOZP. Pracovníci musí být způsobilí pro práci ve výškách 

a mít potřebná platná osvědčení k vykonávání daných profesí. Při práci ve výškách budou 

pracovníci zajištěni proti pádu úvazem k hlavním nosným prvkům a musí být na pracovišti 

přítomni vždy minimálně dva pracovníci. Práce musí být přerušeny za bouřky, silného deště 

nebo sněžení, poklesne-li teplota pod -10oC, rychlost větru bude vyšší než 8m/s nebo pokud 

bude snížená viditelnost pod 30m. Betonáž se může bez dalších opatření provádět jen pokud 

teplota neklesne pod +5oC. 
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Zásady pro montáž stropních desek a betonáž v zimě: 

 

• teplota stropních desek filigran musí být minimálně +10oC a nesmí být pokryty 

sněhem nebo namrzlé; 

• filigranová výztuž nesmí být zmrzlá nebo pokrytá sněhem; 

• teplota průvlaků, na které budou ukládány stropní desky nesmí být nižší        

než +10oC; 

• před začátkem betonáže nesmí teplota betonu klesnout pod +15oC; 

• použije se cement s pevností o jednu třídu vyšší než je uvedeno v projektové 

dokumentaci; 

• při teplotě nižší než 0oC se po dokončení betonáže hotová konstrukce překryje 

tepelnou izolací a ponechá se tak po dobu 10 dní, kdy dojde k dosažení 50% 

krychelné pevnosti betonu, hodnota se ověří tvrdoměrnou zkouškou 

odrazovým tvrdoměrem; 

• teplota povrchu betonu nesmí před překrytím tepelnou izolací klesnout          

pod +1oC. 

 

  8.6.  Personální obsazení 

 

    Pracovníci provádějící odborné činnosti musí mít platná osvědčení o způsobilosti profese. 

Vedoucí čety musí mít středoškolské vzdělání s maturitou stavebního zaměření. Svářeči musí 

mít platný svářečský průkaz, vazači vazačský průkaz a pracovník obsluhující jeřáb jeřábnický 

průkaz. Pracovníci budou dále seznámeni s technologickými předpisy a postupy výrobce 

filigránových stropních desek Prefa Grygov a.s.[38] a s podklady dodavatele betonové směsi 

ZAPA beton,a.s.. Všichni pracovníci budou prokazatelně proškoleni v oblasti BOZP. 

 

    Vedoucí čety zadává úkoly ostatním pracovníkům a zodpovídá za dodržování pracovních 

postupů, technologií a za správné provedení díla dle projektové dokumentace. Za dodržování 

bezpečnosti při práci na staveništi je zodpovědný stavbyvedoucí. 
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Složení pracovní čety: 

 

• 1x vedoucí čety; 

• 2x montážník (osazující stropní panely); 

• 2x svářeč; 

• 2x vazač; 

• 2x betonář; 

• 1x obsluha jeřábu. 

 

  8.7.  Stroje a pomůcky 

 

    Stavbyvedoucí určuje dle aktuální potřeby stavby nasazení pracovních strojů a pomůcek. 

     

    8.7.1.  Nakladač BobCat S205 

 

    Smykem řízený nakladač bude použit k převozu palet na staveništi. 

 

Technické údaje stroje 

Podvozek                                                                            kolový 
Způsob řízení                                                                      smykem 
Jmenovitá provozní nosnost                                               930 kg 
Bod přetížení                                                                      2019 kg 
Provozní hmotnost                                                              2831 kg 
Výkon hydrauliky                                                               62/96 l/min 
Délka stroje s lopatou                                                         3309 mm 
Šířka stroje s lopatou                                                          1730 mm 
Výška stroje                                                                        1938 mm 
Výška zdvihu k čepu lopaty                                                3002 mm 
Rychlost pojezdu                                                                11,27 km/h 
Výkon motoru                                                                     45,5 kW 

Tabulka č. 7: Technické údaje stroje BobCat S205 
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    8.7.2.  Stavební věžový jeřáb MB 1043 

 

    Stavební věžový jeřáb MB 1043 je jeřáb s pevnou věží a otočným výložníkem                     

a protivýložníkem. Provozován bude na patkách o rozpětí základny 6 x 6 m. Výška zdvihu je 

variabilní dle počtu namontovaných dílů věže o výšce 3 m. Délky výložníku mají varianty    

od 32 do 50 m. Jeřáb se na stavbu přepravuje návěsy a montuje autojeřáby. Příkon jeřábu 

vyžaduje zajištění přívodu zakončeného uzamykatelným vypínačem ve vypnuté poloze 

jištěného jističem 180 A s vypínací charakteristikou "D". 

     

    Ukládání a manipulace s prefabrikovanými stropními deskami se provádí pomocí vahadla 

zavěšeného na jeřábu s lany pro délky Filigránů větší než 3m, přičemž úhel lan od výrobku 

musí být min 65o. Použité vahadlo musí být variabilní v závislosti na délkách Filigránů. 

Vázací lana by měla být dlouhá minimálně 1,5m a o nosnosti minimálně 1,5t na 1 lano. 

 

    8.7.3.  Pracovní pomůcky 

 

  Palety a pomocné systémy diashow 

 

    Palety a úchytné systémy dodavatele stropních podpěr pro skladování a transport                 

k hospodárné logistice. Výhody :  

 

• uspořádané a úsporné skladování na sebe; 

• okamžitá dostupnost materiálu; 

• bezpečné přemísťování celého balíku jeřábem. 

 

  Stropní stojky PERI MULTIPROP MP 350 

 

    Hliníkové stropní stojky s vestavěným metrem sloužícím ke zcela přesnému přednastavení 

do požadované výšky. Hmotnost stojek je 18,8kg s dovolenou únosností 90kN. Délky 

vytažení jsou v rozmezí 1,95 – 3,5m. Samočistící závit a rychlootočná matice, kterou lze 

otáčet i s pomocí táhla slouží k rychlému obedňování. 
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  Dřevěné příhradové nosníky GT 24 

 

    Příhradové nosníky s velkou únosností a tuhostí v ohybu s konstrukční výškou 24cm 

nevyžadují tak časté opásání ocelovými závorami a tolik podpěrných stojek. 

 

  Pracovní pomůcky 

 

    Svinovací metr, hladítko, zednická lžíce, zednická naběračka, kbelíky, olovnice, vodováha, 

dřevěné klíny, kolíky, nivelační přístroj, lana a závěsy k manipulaci s prefabrikáty, vahadlo, 

svářecí agregát, elektrody, značkovací sprej, vysílačky pro komunikaci s obsluhou jeřábu. 

 

  Ochranné pomůcky 

 

    Ochranná helma, reflexní vesta, pracovní rukavice, svářečský ochranný štít, svářečské 

rukavice, jistící úvazek pro práci ve výškách, pracovní obuv s pevnou špičkou, oblek 

s nehořlavou úpravou. 

 

  8.8.  Požadavky 

 

    Projekt musí být proveden v souladu s projektovou dokumentací. Před započetím prací 

provede vedoucí čety kontrolu prefabrikátů, zda nedošlo k jejich porušení při dopravě        

nebo chybným skladováním. Přejímku pracoviště i hotové konstrukce provádí stavbyvedoucí 

za přítomnosti technického dozoru stavebníka. O přejímkách a kontrolách budou provedeny 

zápisy ve stavebním deníku. 

  

  8.9.  Pracovní postup 

 

    8.9.1.  Montáž stropních desek Filigrán 

 

    Před samotnou montáží stropních desek je nutno zřídit podpěrnou konstrukci. Podpěrná 

konstrukce dodaná firmou PERI spol. s r.o. se skládá z dřevěných příhradových nosníků GT 

24 a stropních stojek MULTIPROP MP 350. Nosníky budou umístěny do poloviny rozpětí 

jednotlivých polí tak, aby příčně podporovaly filigránové stropní desky. Nosníky budou 

podporovány stropními stojkami po vzdálenostech 2m. Při montáži ve vyšších podlažích musí 
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být stropní stojky umístěny svisle nad sebou. Kriteriem pro zahájení montáže stropní 

konstrukce následujícího podlaží je dosažení minimálně 70% krychelné pevnosti 

zmonolitňující betonové vrstvy stropní konstrukce v nižším podlaží.  

 

    Po osazení podpěrné konstrukce pracovníci na skládce zkontrolují a očistí stropní desky      

a zavěsí je za závěsná oka manipulačními lany k vahadlu připevněného k jeřábu. 

Nadzvednutím do výšky 300mm nad terén zkontrolují správnost zavěšení. Obsluha jeřábu 

dopraví stropní desky na místo montáže, kde mezitím další pracovníci očistí hrany průvlaků, 

na které provedou lože z cementové malty o tloušťce 20mm. Montážníci navedou desku      

nad místo uložení a poté jeřábník pomocí mikrozdvihu osadí prefabrikát do maltového lože. 

Stejným způsobem se pokračuje v osazování dalších filigranových desek. Mezi jednotlivými 

deskami bude dodržena montážní spára 5mm.  

 

    8.9.2.  Zřízení bednění čela desky a obednění prostupů 

 

    Po dokončení montáže stropních desek pracovníci zřídí ochranné hrazení nad volnou 

hloubkou pomocí systémových sloupků SW 105 a dřevěných prken, které budou jeřábníkem 

přepraveny z místa skládky na úroveň osazených filigránových desek. Sloupky budou 

rozmisťovány dle projektové dokumentace po vzdálenostech 1m. Ke sloupkům bude 

připevněna překližka sloužící jako bednění čela desky. Toto opatření provedou pracovníci        

i v místě prostupu schodiště. Zbývající prostupy budou obedněny sbitými dřevěnými prkny, 

které se po dokončení betonáže vyjmou.  

 

    8.9.3.  Osazení výztuže 

 

    Po dokončení hrazení a bednění započnou pracovníci s osazováním KARI sítí. Vazači       

na skládce připevní stoh 10ti sítí pomocí manipulačních lan k vahadlu zavěšenému na jeřábu. 

Opět zkontrolují správnost úvazu nadzvednutím stohu 300mm nad terén. Obsluha jeřábu 

přenese stoh sítí k místu montáže, kde si jej přeberou montážníci. Pomocí distančních 

žebříčků Mirra UTH 150 pracovníci osadí KARI sítě dle projektové dokumentace. Přesahy 

mezi jednotlivými  sítěmi budou minimálně 30cm. Stejným způsobem se postupuje 

v pokládce sítí v celé ploše stropní konstrukce. 
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    Po osazení KARI sítí následuje vyvázání tyčové výztuže ztužujících věnců. Postup 

uchycení a dopravy k místu umístěný je shodný jako v případě KARI sítí. Pracovníci výztuž 

osadí pomocí distančních podložek z PVC a distančních žebříčků UTH 150 firmy Mirra       

dle projektové dokumentace. Po dokončení montáže výztuže je možno přejít k samotné 

betonáži. 

 

    8.9.4.  Zmonolitnění stropní konstrukce 

 

  Čerstvý beton bude na stavbu přivezen autodomíchávači a přečerpáván do konstrukce 

přistaveným čerpadlem. Betonáři budou postupovat s betonáží rovnoměrně v celé ploše. 

Ukládání směsi bude probíhat v jedné vrstvě odpovídající tloušťce zmonolitňující vrstvy 

140mm. Rozhrnování směsi budou pracovníci provádět pomocí lopat a budou při tom dbát    

na to, aby nedošlo k posunu výztuže. Výška vyústění potrubí čerpadla nesmí být větší         

než 1,5m. Ihned po rozprostření betonové směsi budou pracovníci povrch hutnit a vyrovnávat 

pomocí vibračních latí. Povrch vybetonované konstrukce musí být před začátkem tuhnutí 

rovný. Betonáž bude probíhat ve dvou pracovních záběrech. Pracovní spára bude vytvořena 

vložením heraklitové desky dle projektové dokumentace. 

 

    8.9.5.  Ošetřování zmonolitněné stropní konstrukce 

 

    Čerstvý beton musí být chráněn proti dešti a nadměrnému odpařování vody. K dosažení 

předpokládaných vlastností betonu v prostředí XC1 se středním vývojem pevnosti je nutné           

při teplotách 15-25oC ošetřování betonu po dobu 2 dnů po zpracování směsi. Ošetřování bude 

zajištěno překrytím konstrukce PE fóliemi. 

 

  8.10.  Jakost a kontrola kvality 

 

    Práce budou prováděny v souladu s platnými normami dle přiložené technické 

dokumentace. Je nutné dbát požadavků výrobce a dodržovat zpracovaný kontrolní a zkušební 

plán. Při realizaci stropní konstrukce probíhají kontroly v podobě přejímek dodávek 

jednotlivých materiálů a kontroly hotových konstrukcí. Přejímka dodávek je popsána v bodě 

8.2. Materiály,  přebírání dodávek materiálu. 
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    Kontrolu jakosti provede stavbyvedoucí za účasti technického dozoru stavebníka.           

Před betonáží se vyrobí z každé záměsi zkušební krychle o rozměrech 100x100x100mm               

pro zkoušku pevnosti betonu. Výsledek zkoušky se pak porovná s výsledkem 

nedestruktivních zkoušek prováděných odrazovým tvrdoměrem přímo na konstrukci.              

O výsledku zkoušky provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku a zároveň vypracuje 

protokol, který podepíší obě zúčastněné strany. 

 

Kontrola jakosti prověřuje: 

 

• rozměrovou a tvarovou shodnost s projektovou dokumentací; 

• vertikální a horizontální polohu konstrukce; 

• umístění a provedení prostupů; 

• tuhost a celistvost konstrukce; 

• rovinatost povrchu; 

• únosnost konstrukce. 

 

  8.11.  BOZP 

 

    8.11.1.  Seznam bezpečnostních norem 

 

• zákon č. 309/2006 sb. – o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci[31]; 

• nařízení vlády č. 591/2009 sb. – o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi[37]. 

 

    Výběr vhodných pracovníků se řídí zásadou, že práce smějí provádět jen vyškolení        

nebo vyučení dělníci, jejichž odbornost odpovídá kvalifikační charakteristice prováděných 

procesů. Na pomocné práce musí být pracovník alespoň zacvičen v rozsahu nutném            

pro odborné a bezpečné vykonání prácí. Podle BOZP by neměl být žádný pracovník vystavěn 

svévolně žádnému nebezpečí aby neutrpěl úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány 

pracovní a ochranné pomůcky k zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Proškolení pracovníků bude zapsáno ve stavebním deníku. 
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    8.11.2.  Nejdůležitější zásady 

 

• Všechny otvory, zejména schodiště a otvory ve stropech, musí být bezpečně 

zakryty ochrannou podlahou, aby nedošlo k pádu osob a materiálu.  

• Zabezpečení vnějšího obvodu stavby se provádí vždy, je-li úroveň pracovišť 

výše než 1,5m nad úrovní terénu nebo konstrukce stavby.  

• Montážní práce smějí provádět jen kvalifikovaní a zdraví pracovníci způsobilí            

pro montážní práce ve výšce. Musí mít potvrzení o této způsobilosti a musí být 

obeznámeni s bezpečnostními předpisy, které se týkají jejich pracovní náplně. 

• Z hlediska stability konstrukce je nutné zachovat sled montážních prací 

stanovený projektem technologickým postupem montáže. 

• Montážní četa musí být vybavena všemi bezpečnostními prostředky. 

Pracovníci jsou povinni toto osobní vybavení používat. Za dodržení tohoto 

ustanovení je odpovědný vedoucí čety a všichni pracovníci. 

• Pro zvedání prefabrikovaných prvků musí být vždy zvolen bezpečný způsob 

jejich zavěšení. 

• Prefabrikáty ani ostatní materiál nesmí být dopravovány nad osobami                

a pracovníci se k němu smějí přiblížit až je v blízkosti místa, kde bude osazen. 

• Pracovníci pověření uvazováním a odvazováním prefabrikátů a jiných břemen 

musí mít kvalifikaci vazače. 

• Odborné prohlídky konstrukcí pro práce ve výškách se provádějí nejméně po 

14 dnech, pohyblivých zařízení a ochranných sítí pro práce ve výškách 

nejméně týdně. Denně se provádí zběžná prohlídka ochranných konstrukcí, 

které jsou v častém namáhání a ihned se provádí prohlídka všech konstrukcí po 

bouřce, silném dešti, větru, oblevě, silných mrazech apod. 

 

  8.12.  Ekologie 

 

    Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Odvoz odpadů a jejich uložení na skládku 

zajistí zhotovitel. Dle zákona č. 185/2001 ve znění platných předpisů o odpadech[25] budou 

doloženy doklady o uložení odpadů. Při provozu je nutné minimalizovat vznikání odpadů, 

uplatňovat zásady maximální recyklace a minimalizovat odpady k přímému skladování. 
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9.  Položkový rozpočet stavby 

 

    V programu Kros plus[42] byl zpracován položkový rozpočet objektu bytového domu. 
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    Celkové náklady na výstavbu bytového domu jsou 19 581 919,26 Kč bez DPH. 
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