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administrativní budovy. Projekt je především zaměřen na technologickou část zabývající se 
železobetonovou monolitickou konstrukcí sytému „bílé vany“. 
 Při realizaci konstrukce z vodostavebního betonu je nutno se soustředit na vhodný 
návrh a dodržení technologické kázně. Je nezbytné posoudit vliv vnějšího a vnitřního 
prostředí a stanovit požadavky na spodní stavbu řešeného objektu. Správnost návrhu 
konstrukce vychází ze zvolení vodostavebního betonu s vhodnou výztuží. K eliminaci vzniku 
trhlin v betonu je důležité těsnění pracovních a řízených spár a prostupů v konstrukci. Kvalitu 
provedení spodní stavby ovlivňuje způsob provedení a ošetření betonu. 
 Zpracování diplomové práce bylo provedeno v souladu s platnými normami                
a předpisy. 

Annotation 

 The aim of this thesis is to create of project documentation of a new office building for 
the implementation of project. The project is primarily focused on the technological part 
dealing with reinforced concrete construction system called  "white tank construction." 
 During the implementation of a waterproof concrete structure is necessary                  
to concentrate on proper design and compliance a technological discipline. It is essential        
to assess the influence of external and internal environment and to establish requirements for 
the substructure of solved object. The correctness of construction design is based on selecting 
an appropriate waterproof concrete with reinforcement. For elimination of cracks in concrete 
is important seal of working and controlled joints and openings in the structure. Quality         
of implementation of the substructure affects the execution and treatment of concrete. 
 Elaboration of diploma of work been performed in accordance with the applicable 
standards and regulations. 
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Úvod 

Předmět obsahu diplomové práce je zaměřen na vypracování projektové dokumentace 
novostavby administrativní budovy situované v městské části Ostrava - Poruba, lokalita     
Nad Porubkou. Součástí závěrečné práce je zaměření na stavebně technologickou část 
zabývající se realizací železobetonové monolitické konstrukce spodní stavby systémem     
„bílá vana“ a s tím spojená technologická rizika při provádění hydroizolačního systému. 
 Jedná se o specifickou konstrukci vyvíjenou od sedmdesátých let 20. století jako 
alternativní řešení ochrany spodní stavby proti vodě za využití železobetonu a jeho nízké 
propustnosti vody. Ke zlepšení těsnících vlastností monolitické betonové konstrukce jsou 
kritická místa (spáry a prostupy) doplněna o těsnící profily. 
 Konstrukce z vodostavebního betonu plní funkci nosnou, je nepropustná vůči vodním 
průsakům a její specifické vlastnosti zabraňují vzniků trhlin, které vznikají v důsledku 
vnějšího zatížení, objemovými změnami a teplotními rozdíly za provozu. 
 Při nežádoucím působení vody a vlhkosti na stavební konstrukci dochází 
k negativnímu ovlivnění v oblasti fyzikálního namáhaní (pevnost, pružnost, tepelná vodivost 
atd.) a chemického složení. Při dlouhodobém působení těchto vnějších vlivů dochází 
k degradaci konstrukce a vzniku plísní. Působící voda a vlhkost má vliv na materiálové 
charakteristiky. Tímto dochází u staveb především ke zhoršujícím se uživatelským 
vlastnostem objektu. Pro je při realizaci nutné navrhovat co nejspolehlivější a nejtrvanlivější 
ochranná opatření spodní stavby.  
 Tématem diplomové práce je konstrukce spodní stavby z vodostavebního betonu, jejíž 
požadovaná kvalita je dosažena správným způsobem provedení a ošetření betonu. 
 Zpracování diplomové práce bylo provedeno v souladu s platnými normami                
a předpisy. Soudobé podmínky funkčního návrhu bílé vany jsou obsaženy v Technických 
pravidlech 02 vydaných ČBS (II. vydání 2007), překlad rakouské směrnice. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1. Identifikační údaje stavby, stavebníka a projektanta 
                 

Název stavby:              Open Office Ostrava
Místo stavby:              Nad Porubkou 

Ostrava - Poruba  
kraj Moravskoslezský 

Parcela číslo: 2801/1 
katastrální úřad Ostrava - Poruba (715174) 

Charakteristika stavby:      Novostavba administrativní budovy 
Stavební úřad:             Ostrava - Poruba, 708 00 
Stupeň projektové dokumentace:      Pro provedení stavby 
Investor: VŠB - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 
L. Podéště 1875, Ostrava - Poruba, 708 00 

Zodpovědný projektant:      Bc. Petr Velech 

2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku                
 a o majetkoprávních vztazích 

 Stavba bude realizována na parcele č. 2801/1 v katastrálním území Ostrava - Poruba    
o celkové výměře 35 232 m². Vjezd na pozemek je umožněn z ulice Nad Porubkou. 

Lokalita pro novostavbu administrativní budovy je situována na parcele, která není 
oplocená. Stavební pozemek je nevyužívaný, nenachází se zde žádné objekty. 
 Parcela se nachází na rovinném pozemku, kde převýšení je maximálně do jednoho 
výškového metru ku jednomu stu délkovým metrům. Pozemek je zatravněný. 
 Na okraji řešeného pozemku se nacházejí stávající inženýrské sítě. V rámci plánované 
realizace zařízení staveniště a samotné stavby budou vybudovány nové inženýrské sítě           
a přípojky. Napojení na tyto sítě zřejmé z technické zprávy a výkresové dokumentace (výkres 
F.01 -  Koordinační situace a zastavovací plán). 
 Hladina podzemní vody na stavební parcele byla změřena v úrovni 217,400 m.n.m. 
B.p.v. Po provedeném geologickém průzkumu bylo vyloučeno pronikání radonu. 
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3. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
 infrastrukturu 

 Jako podklad pro zpracování dokumentace o provedení stavby bylo využito těchto 
mapových podkladů:  
 - územní plán města Ostravy, 
 - katastrální mapa Ostravy - Poruby, 
 - zaměření pozemku stavby, lokalizace podzemních a nadzemních inženýrských sítí. 

 Před vypracováním stavební dokumentace byla u všech známých správců sítí 
vyšetřena podzemní a nadzemní vedení inženýrských sítí v oblasti staveniště a jeho přilehlém 
okolí. Stávající sítě a nově navrhované přípojky jsou zakresleny ve výkresové dokumentaci 
(F.01 - výkres koordinační situace a zastavovací plán). 
 Dalším podkladem pro zpracování dokumentace byl provedený inženýrsko-geologický 
průzkum a měření aktivity radony firmou K-GEO s.r.o. Ustálená hladina voda byla zaměřena 
v úrovni 217,400 m.n.m. B.p.v. a radonové riziko bylo stanoveno jako nízké. Protiradonová 
opatření nejsou třeba. Z důvodu založení stavby pod hladinou podzemní vody byly základové 
poměry charakterizovány jako složité a při jejich návrhu je nutno postupovat dle zásad druhé 
geotechnické kategorie. Základové konstrukce pod vlivem podzemní vody je nutné chránit 
proti její agresivitě.  
 Oblast pro založení objektu je dotčena důlní činností. 
 Pozemek se nenachází v žádném ochranném pásmu. 
 Příjezdová komunikace na pozemek, dle katastrálního území č. 2801/1, bude vedena 
ze stávající místní komunikace Nad Porubkou. Parkovací stání přiléhající k objektu je 
navrženo v dostatečném počtu parkovacích míst podle normy ČSN 73 6110 o výhledovém 
počtu odstavných a parkovacích stání. 
 Navržený objekt je napojen na sítě technické infrastruktury (vodovodní vedení, 
elektrické vedení, jednotná kanalizace a telekomunikační vedení). Za pomocí vodovodní 
přípojky bude novostavba napojena na stávající veřejnou síť vodovodního řádu. Od pilířového 
rozvaděče dojde k připojení objektu na rozvodnou síť distributora elektrické energie. Jednotná 
kanalizace bude vedena v nezámrzné hloubce a bude ústit ve veřejné kanalizační síti.  
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4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů  
  
 Projektová dokumentace je zpracována pro provedení stavby. Veškeré oprávněné 
požadavky dotčených orgánů jsou uvedeny v této dokumentaci.  
 Dotčené orgány: Severomoravská energetika, a.s. - skupina ČEZ, Ostravské vodárny     
a kanalizace, a.s., Telefonica O2. 

5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 Vypracování projektové dokumentace splňuje požadavky dle zákona                            
č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon, vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha 1 o dokumentaci staveb   
a vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu. 
 Dále navrhovaná novostavba zohledňuje předpisy týkající se bezpečnosti práce           
a ochraně zdraví, hygienických podmínek na pracovišti a ochraně životního prostředí. 

6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě
 územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

 Všechny regulační podmínky stanovené v územním plánu městského obvodu     
Ostrava  - Poruba administrativní objekt splňuje. 

7. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
 v dotčeném území 
  
 Jedná se o samostatně stojící objekt. Realizace stavby, kromě vzniku nových přípojek 
inženýrských sítí a komunikačních ploch, nevyvolá další investice. Žádné přímé věcné           
a časové vazby na související a podmiňující stavby či investice nejsou. Stavba bude 
realizována z podnětu investora. 
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8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 Předpokládané zahájení stavby 3/2013 
 Předpokládané dokončení stavby: 10/2014   
 Postup výstavby: výkopové a zemní práce, základy stavby, ŽB skelet objektu, 
vodorovné a svislé konstrukce (nosné zdivo a příčky) v 1.PP, 1. NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, 
kompletace stěn v jednotlivých podlažích, konstrukce stropu nad jednotlivými podlažími, 
konstrukce střechy nad 4.NP, výplně otvorů ve všech podlažích, EL, ZTI, podlahy, malby, 
obklady, kompletace EL a ZTI, venkovní terénní úpravy okolo objektu 

9. Statické údaje o orientační hodnotě stavby, údaje o podlahové ploše budovy 

 Zastavěná plocha celkem:   738,08 m²   
 Podlahová plocha celkem:   3 162,90 m²  
 Obestavěný prostor:    15 388,9 m³ 
 Orientační náklady na výstavbu 
 Cena za 1 m³ obestavěného prostoru: 5 281 Kč/m³ 
 Orientační cena:    81,269 mil. Kč
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Zhodnocení staveniště

 Staveniště se nachází v městské části Ostrava - Poruba, lokalita Nad Porubkou. 
Lokalita spadá od oblasti s mírným počasím, kde roční průměrná teplota se pohybuje mezi   
7,5 - 8,8 stupňů Celsia. Úhrn dešťových srážek dosahuje hodnoty 750 mm na 1 m² za rok.  
 Pozemek pro realizaci novostavby se nachází na stavební parcele č. 2801/1 o celkové 
výměře 35 232 m² v katastrálním území Ostrava - Poruba. Příjezd k objektu bude napojen na 
místní veřejnou komunikaci Nad Porubkou. Pozemek má rovinný charakter, mírně                
se svažující od severu k jižní straně. Nenachází se zde žádné stávající objekty ani vzrostlá 
zeleň, je zatravněný.  
 Staveniště s veškerým zařízením bude vybudováno na stavební parcele č. 2801/1. 
Oplocení zahrnující uzamykatelnou bránu bude realizováno kolem celého staveniště. Vjezd   
na staveniště bude z přilehající komunikace. Součástí zařízení stavební plochy je dopravní 
komunikace vytvořena ze zhutněné strusky o šířce 5 m. 
 Všechny inženýrské sítě jsou vedeny v prostoru podél východní hranice stavební 
parcely, ke kterým budou vybudovány přípojky inženýrských sítí.   
 Z důvodu založení stavby pod hladinou podzemní vody byly základové poměry 
charakterizovány jako složité a při jejich návrhu je nutno postupovat dle zásad druhé 
geotechnické kategorie. Základové konstrukce pod vlivem podzemní vody je nutné chránit 
proti její agresivitě. 
 Hladina podzemní vody na stavební parcele byla změřena v úrovni 217,400 m.n.m. 
B.p.v. Po provedeném geologickém průzkumu bylo vyloučeno pronikání radonu. 
  
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 

 V celkové koncepci řešení urbanistického rázu lokality, objekt respektuje okolní 
zástavbu. Svým umístěním nijak nenarušuje přiléhající okolí. Stavba je řešena jako solitér      
o pěti podlažích, z nichž jedno je suterén. Hmotové vyjádření se blíží objemu kvádru. Objekt 
je mírně natočen severovýchodním směrem a kopíruje přilehlou pozemní komunikaci. 
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 Jednotný a jednoduchý objem dává najevo svoji pevnou strukturu a zároveň pocit 
příjemného pracovního prostředí, které bude zaměstnance obklopovat. Hlavní linie stavby je 
orientována západním a východním směrem. 
 Dominantními prvky na objektu jsou masivní okna, která prosvětlují novostavbu        
ze všech světových stran. Uvnitř převládají prostory pro administrativní účely, které jsou          
od středové části odděleny skleněnou stěnou dodávající pocit splynutí do jednoho celku.  
 Hlavní vstup je orientován na sever. V centrální části všech podlaží se nachází masivní 
schodiště, které představuje hlavní spojovací páteř administrativní budovy. Kolem je pak 
zasazen komunikační koridor s toaletami po stranách schodiště. Při vstupu jsou pak prostory, 
které slouží jako recepce. Součástí přízemního podlaží je také bufet s přilehlým zázemím      
pro zaměstnance. V suterén pak nalezneme prostory sloužící výhradně technickým                  
a skladovacím účelům. 
 Celá stavba je pak omítnuta za pomocí štukové omítky bílé a nachové barvy. Střecha 
je navrhnuta plochá nepochozí. 

c) Technické řešení stavby 

Příprava území a zemní práce 
Dle podmínek uvedených v územním plánu dojde před započnutím zemních prací 

k vytečení stavebního objektu lavičkami. Je nutné, aby byl výrazněn výškopisný bod,            
od kterého se budou počítat výškové úrovně objektu. 
 Na celé ploše staveniště dojde k sejmutí ornice. Výkopové práce pro základy 
administrativní budovy budou provedeny dle projektové dokumentace. Během realizace 
základů bude k základové spáře přiveden pásek hromosvodu. Při dokončovacích pracích       
se část sejmuté ornice využije k terénním a zahradním úpravám.  
 Stavební jáma bude zajištěna za pomocí štětovnicových stěn, které budou v rozích 
vyztuženy diagonálními výztuhami válcového profilu I. O hloubce jejich vetknutí rozhodne 
odborný znalecký posudek. Štětovnicové stěny budou vpraveny do zeminy hydraulickými 
beranidly. 
 Lanové zemní kotvy MCA - T budou složit jako podpůrný zpevňovací systém stavební 
jámy. Budou realizovány jako dočasné. Osová vzdálenost mezi samotnými kotvami je dle 
projektové dokumentace 2 m. Budou opatřeny antikorozní ochranou. Rozměr, hloubka           
a sklon zemních kotev bude stanoven na základě odborného posudku. 
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 Výkopové práce na staveništi se budou provádět za pomocí strojní techniky.            
Dle potřeb vyplývajících při realizaci stavby je potřeba stavební jámu zajistit. Násypy           
ve stavební jámě se zhutní na únosnost 0,25 Mpa, aby byly splněny požadavky ČSN 73 3050      
o zemních pracích.   
 Při celém obvodě stavební jámy se bude nacházet odvodňovací žlab. Dle projektové 
dokumentace bude vytvořena odvodňovací jímka s PVC potrubím o průměru 100 mm.  
 Při provádění zemních a výkopových pracích je nutné dodržovat bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci a dbát ochrany životního prostředí. 
 Dotčené orgány budou přizvány k převzetí základové spáry. 

Podzemní voda 
 Ustálená hladina voda byla zaměřena v úrovni 217,400 m.n.m. B.p.v. Z důvodu 
založení stavby pod hladinou podzemní vody byly základové poměry charakterizovány jako 
složité a při jejich návrhu je nutno postupovat dle zásad druhé geotechnické kategorie. 
Základové konstrukce pod vlivem podzemní vody je nutné chránit proti její agresivitě. 

Základy 
 Stavba bude založena na velkoprůměrových pilotách, které budou zrealizovány          
za pomocí vrtné soupravy BAUER BG 25 H. Délka jednotlivé piloty je 7 m a její průměr činí 
1,4 m. Piloty se zapaží za pomocí bentonitové suspenze a vyplní prostým betonem C25/30.  
 Na základovou spáru bude kladena netkaná geotextilie geoNETEX A PP T UVLS, 
z důvodu eliminace organického znečištění podkladu potřebného pro vybudování 
železobetonové základové desky o celkové tloušťce 400 mm. jako podklad pro základovou 
desku bude vytvořen pás prostého betonu o mocnosti 100 mm. Materiál zvolený pro výstavbu 
základové desky je zvolen vodostavební beton C25/30 s ocelářskou výztuží R 10 505. 
Normativní krytí výztuže je 40 mm.  
 Před započetím samotné betonáže je provést kontrolu správného uložení ocelové 
výztuže. O kontrole je potřeba provést zápis do stavebního deníku.  
 V místech pracovních spár železobetonové konstrukce budou použity těsnící injektáží 
hadičky SikaFuko Swell 1.   
 Provádění základových konstrukcí musí splňovat požadavky ČSN 73 3050 o zemních 
pracích.   
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Svislé nosné a nenosné konstrukce 
 Hlavní systém svislých nosných konstrukcí tvoří monolitický železobetonový skelet, 
který je po obvodě tvořen nosnými zdmi o šířce 400 mm a vnitřním rastrem sloupů o rozměru 
400 x 400 mm. Materiál použitý pro vybetonování svislé nosné konstrukce je beton třídy        
C25/30 s výztuží R 10 505. Po konzultaci se statikem stavby může dojít ke změnám použití 
stavebního materiálu. 
 Železobetonový skelet bude u nadzemních podlaží dozděn za pomocí cihelných bloků
Porotherm 40CB na maltu tenkých spár Porotherm Profi (součástí zděného systému jsou cihly 
koncové, rohové, poloviční a doplňkové). Vnitřní nosný systém stavby je z cihelných bloků
Porotherm 30 CB, Porotherm 25 CB a Porotherm  17,5 CB na tenkých spár Porotherm Profi.  
 Systém vnitřního zdiva nenosného tvoří zdicí bloky Porotherm 11,5 CB na maltu 
tenkých spár Porotherm Profi. 

Vodorovné nosné a nenosné konstrukce 
 Prostorový tuhost monolitického železobetonového skeletu bude zajištěna díky 
průvlakům o rozměrech 400 x 700mm a délce 20 800 mm a 8 900 mm. Materiál použitý      
pro vybetonování průvlaků je beton třídy C25/30 s výztuží R 10 505. 
 Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové oboustranně vetknuté desky      
o tloušťce 250 mm. Jednotlivé rozměry desek jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 
Materiál použitý pro vybetonování stropních desek je beton třídy C25/30 s výztuží R 10 505. 
 Překlady nad okenními a dveřními otvory jsou dodány jako systémové překlady 
Porotherm. Jednotlivý výpis prvků překladů je uveden v projektové dokumentaci a příloze 
stavebních prvků. 
 V nadzemních podlažích stavby budou na stropní konstrukce zavěšeny akustické 
podhledy LIKOFON SATURN o rozměrech 600 x 600 x 15 mm. Akustická průzvučnost       
je dB 33. Instalace podhledů bude provedena dle montážního návodu výrobce. V prostoru 
vzniklém mezi konstrukcí stropu a podhledem bude vedena veškerá instalace vody, 
kanalizace, elektřiny a komunikačních kabelů. Podhledy budou provedeny ve všech 
místnostech, kromě prostoru vymezeného pro schodiště. V podlaží suterénu se pohledy 
nerealizují. 
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Střešní konstrukce 
 Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová nevětraná. Střecha je nepochozí. 
Pro odvodnění plochy střechy je celá její část rozdělená na čtyři segmenty, které mají 
navržené svody pro odtok dešťové vody uvnitř dispozice. 
  

SK8 

Skladba střešního pláště tloušťka (mm) 
Alkorplan 35176 S PES vyztuženou vložkou  1,8 
Tepelná izolace MONROCK MAX E s protipožární ochranou 250 
Parozábrana GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,1 
Penetrační emulze DEKPRIMER  
Spádová vrstva ANHYMENT, spád od 1,43 % do 6,44 % 50 - 250 

Schodiště
 Hlavní a únikové schodiště jsou navržena jako železobetonová konstrukce, kde beton 
je třídy C25/30 a výztuž R 10 505.  
 Schodiště jsou dvouramenná s mezipodestou a vetknutá do nosného zdiva. 
Konstrukční výška je 4 200 mm, šířka schodišťového ramene byla zvolena 1 400 mm. Počet 
schodišťových stupňů v jednom rameni je dvanáct a rozměr jedno stupně je 175 x 280 mm. 
Šířka schodišťového zrcadla je 200 mm. Schodišťové zábradlí je specifikováno ve výpisech 
prvků. 

Výtahy 
 Administrativní budova je vybavena dvěma bezbariérovými výtahy firmy 
VOTOLIFT. Rozměr kabiny výtahu je 1 000 x 1 500 mm.   

Výplně otvorů
 Hliníková okna profilu SCHUCO AWS 75.SI jsou zasklená izolačním dvojsklem. 
Více výpis oken. 
 Hlavní vstupní dveře jsou skleněné dveře dvoukřídlé SCHUCO ADS 75.SI. Dveře 
únikového východu skleněné dveře jednokřídlé SCHUCO ADS 75.SI. Podrobněji ve výpise 
dveří. 
 Detaily o všech vnitřních dveřích jsou obsaženy ve výpise prvků. 
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Úpravy povrchů
 Celá stavba je omítnuta silikonovou fasádní omítkou CEMIX. Do výše 1.NP je          
na fasádu použitá barva RAL 4011, zbytek objektu pak v provedení barvy bílé RAL 9010.       
Do výše 150 mm nad úroveň terénu bude vnější strana objektu opatřena hydroizolační 
cementovou maltou SIKATOP SEAL - 107. 
 Veškeré vnitřní prostory budou vymalovány silikátovou zatírací omítky CEMIX bílé 
barvy. Stěny v prostorách toalet, kuchyní, části bufetu, technických a úklidových místnostech 
budou do výše 2 100 mm obloženy keramickým obkladem dle projektové dokumentace. 

Podlahy 
 Nášlapné vrstvy podlah jsou provedeny z keramických dlaždic a betonové mazaniny. 
  

SK1 

Skladba podlahy tloušťka (mm) 
Keramická dlaždice BIGTILE HALL - CREME, 600x300mm 10 
Flexibilní lepící tmel CERESIT 5 
Betonová mazanina 65 
Pojistná PE hydroizolace 0,5 
Tepelná izolace ROCKWOLL STEPROCK HD 20 
Pojistná PE hydroizolace 0,5 

SK2 

Skladba podlahy tloušťka (mm) 
Keramická dlaždice BIGTILE HALL - ROCCA, 600x200mm 10 
Flexibilní lepící tmel CERESIT 5 
Betonová mazanina 65 
Pojistná PE hydroizolace 0,5 
Tepelná izolace ROCKWOLL STEPROCK HD 20 
Pojistná PE hydroizolace 0,5 
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SK3 

Skladba podlahy tloušťka (mm) 
Keramická dlaždice BIGTILE VENICE, 600x150mm  10 
Flexibilní lepící tmel CERESIT 5 
Betonová mazanina 65 
Pojistná PE hydroizolace 0,5 
Tepelná izolace ROCKWOLL STEPROCK HD 20 
Pojistná PE hydroizolace 0,5 

SK4 

Skladba podlahy tloušťka (mm) 
Keramická dlaždice BIGTILE HALL - CREME, 600x300mm 10 
Flexibilní lepící tmel CERESIT 5 
Betonová mazanina 65 
Pojistná PE hydroizolace 0,5 
Tepelná izolace ROCKWOLL STEPROCK HD 120 
Pojistná PE hydroizolace 0,5 

SK5 

Skladba podlahy tloušťka (mm) 
Keramická dlaždice BIGTILE HALL - ROCCA, 600x200mm 10 
Flexibilní lepící tmel CERESIT 5 
Betonová mazanina 65 
Pojistná PE hydroizolace 0,5 
Tepelná izolace ROCKWOLL STEPROCK HD 120 
Pojistná PE hydroizolace 0,5 

SK6 

Skladba podlahy tloušťka (mm) 
Betonová mazanina podlahová REBEL - GRAIN  5 
Flexibilní lepící tmel CERESIT 5 
Betonová mazanina 70 
Pojistná PE hydroizolace 0,5 
Tepelná izolace ROCKWOLL STEPROCK  120 
Pojistná PE hydroizolace 0,5 
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SK7 

Skladba podlahy tloušťka (mm) 
Keramická dlaždice BIGTILE HALL - CREME, 600x300mm 10 
Flexibilní lepící tmel CERESIT 5 
Samonivelační potěr ANYHMENT 15 
Pojistná PE hydroizolace 0,1 
Tepelná izolace ROCKWOLL STEPROCK  20 
Pojistná PE hydroizolace 0,5 

Izolace proti zemní vlhkosti 
 Spodní část stavby administrativní stavby je navrhnuta jako vodostavební konstrukce 
systémem „bílá vana“. V tomto případě izolace proti zemní vlhkosti nebude provedena.     
Aby byla dosáhnuta požadovaná kvalita je potřeba klást důraz na správný způsobe provedení 
a ošetření betonu a zabezpečení pracovních řízených spár. 

Ostatní izolace proti vlhkosti 
 Na hydroizolaci střechy je použit ALKORPLAN 35176 S PES a proti prostupu par 
střešním pláštěm je využita parozábrana GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 

Tepelná a zvuková izolace 
 Na zateplení fasády nad terénem stavby je navržen kontaktní zateplovací systém. 
Tepelná izolace z deskových minerálních vláken ROCKWOOL FASROCK o tloušťce       
100 mm a 40 mm (ta je použita okolo okenních otvorů) je připevněna na obvodové zdivo 
POROTHERM 40 CB za pomocí kotev. S využitím termoizolace se riziko tepelných mostů
omezí na minimum.  
 Tepelná izolace pod úrovní terénu je tvořena z izolačních desek PERIMETR               
o tloušťce 100 mm, která lépe odolává vlhkosti a fyzickému namáhání ze strany zeminy. 
 Do konstrukce podlah přiléhajících k terénu je uložena tepelná izolace ROCKWOOL 
STEPROCK HD o tloušťce 120 mm. Aby bylo dosaženo zvukové neprůzvučnosti mezi 
jednotlivými nadzemními podlažími, bude tak do skladby podlah umístěna tepelně - zvuková 
izolace ROCKWOOL STEPROCK HD o tloušťce 20 mm. 
 Střešní plášť administrativní budovy je doplněn o tepelnou izolaci MONROCK    
MAX E o tloušťce 250 mm.  
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Práce PSV 
 Truhlářské práce: zahrnuje osazení dveří, montáž dveřních prahů, výstavba 
montovaných skříní 
 Zámečnické práce: zahrnuje doplňkové konstrukce (např. ukotvení zábradlí               
ke schodišti) 
 Klempířské práce: zahrnuje lemování a oplechování stěn, oplechování parapetů           
a okrajů střechy. Materiál navržený pro oplechování klempířských výrobků je titan - zinkový 
plech o tloušťce 0,7 mm. 
 Podrobněji jsou truhlářské, zámečnické a klempířské práce uvedeny ve výpisech.  

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu   

 Veškeré práce spojené s realizací stavebního díla nebudou mít vliv na změnu 
v napojení na stávající dopravní infrastrukturu v okolí. Vjezd na parcelu č. 2801/1 je umožněn 
z přiléhající komunikace, která navazuje na hlavní dopravní tah, ulice Nad Porubkou.  
 Navržený objekt je napojen na sítě technické infrastruktury (vodovodní vedení, 
elektrické vedení, jednotná kanalizace a telekomunikační vedení). Za pomocí vodovodní 
přípojky, která je ukončena ve vodoměrné skříni, je  bude novostavba napojena na stávající 
veřejnou síť vodovodního řádu. Od pilířového rozvaděče dojde k připojení objektu               
na rozvodnou síť distributora elektrické energie. Jednotná kanalizace bude vedena 
v nezámrzné hloubce a bude ústit ve veřejné kanalizační síti. Dešťové vody budou                
ze střešního pláště svedeny do revizní šachty.  

Řešení napojení přípojek sítí technické infrastruktury je vedeno jako součást 
samostatných objektů - SO 05 přípojka elektrického vedení s trafostanicí, SO 06 přípojka 
vodovodního řádu s vodoměrnou šachtou, SO 07 přípojka na veřejnou kanalizační síť
s revizní šachtou a SO 08 přípojka na telekomunikační vedení. 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

Řešení napojení na technickou a dopravní infrastrukturu je vyřešeno v předchozím 
oddíle. 
 Administrativní budova má v přímém sousedství navržena nová parkovací plocha 
s dostatečným počtem parkovacích míst podle normy ČSN 73 6110 o výhledovém počtu 
odstavných a parkovacích stání. 
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f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 Výstavba objektu proběhne bez zvláštních požadavků na ochranu životního prostředí. 
Celá objekt je navržen tak, aby nevykazoval žádné negativní vlivy, které by mohly být během 
procesu realizace a užívání zdrojem škodlivých emisí. 
 Objekt je napojen na veřejnou kanalizační síť. Veškeré splaškové vody budou 
odvedeny na centrální čističku odpadní vod v Ostravě. 
 Veškeré stavební sutě, materiály a odpady vzniklé při realizaci stavebního díla budou 
průběžně odváženy na sběrný dvůr, kde prostřednictvím specializovaných firem                      
a dle platných vyhlášek budou likvidovány. Stavební materiál bude tříděn tak, aby splnil 
vyhlášku Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady. Podle této 
vyhlášky bude stavební materiál zatříděn dle katalogu o odpadech. 
 Nakládání se stavebním odpadem je řešeno ve smyslu ustanovení zákona                    
č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou stanoví Katalog odpadů, 
seznam nebezpečných odpadů a seznamy ostatních odpadů. 

g) Řešení bezbariérového užívaní navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

 Administrativní budova je díky bezbariérovému prostoru hlavního vstupu přístupná 
osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. 
 Prostory objektu jsou navrženy v souladu požadavků vyhlášky 369/2001 Sb.               
o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
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h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 

 V lokalitě stavebního pozemku byl proveden inženýrsko-geologický průzkum,           
ze kterého vychází návrh administrativního objektu. Ustálená hladina voda byla zaměřena 
v úrovni 217,400 m.n.m. B.p.v. a radonové riziko bylo stanoveno jako nízké. Protiradonová 
opatření nejsou třeba. Z důvodu založení stavby pod hladinou podzemní vody byly základové 
poměry charakterizovány jako složité a při jejich návrhu je nutno postupovat dle zásad druhé 
geotechnické kategorie. Základové konstrukce pod vlivem podzemní vody je nutné chránit 
proti její agresivitě.  
 Oblast pro založení objektu je dotčena důlní činností. 
 Pozemek se nenachází v žádném ochranném pásmu. 

i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém 

 Jako podklad pro zpracování dokumentace o provedení stavby bylo využito těchto 
mapových podkladů:  
   - územní plán města Ostravy, 
   - katastrální mapa Ostravy - Poruby, 
   - zaměření pozemku stavby, lokalizace podzemních a nadzemních 
       inženýrských sítí. 
 Před vypracováním stavební dokumentace byla u všech známých správců sítí 
vyšetřena podzemní a nadzemní vedení inženýrských sítí v oblasti staveniště a jeho přilehlém 
okolí. Stávající sítě a nově navrhované přípojky jsou zakresleny ve výkresové dokumentaci 
(F.01 - výkres koordinační situace a zastavovací plán). 
 Polohopisný systém JTSK, výškopis vychází z Bpv. 
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j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory 

 SO 01 Navrhovaná administrativní budova 
 SO 02 Zpevněná asfaltová plocha parkoviště
 SO 03 Chodník ze zámkové dlažby 
 SO 04 Terénní a sadové úpravy v okolí objektu 
 SO 05 Přípojka elektrického vedení s trafostanicí 
 SO 06 přípojka vodovodního řádu s vodoměrnou šachtou 
 SO 07 přípojka na veřejnou kanalizační síť s revizní šachtou 
 SO 08 přípojka na telekomunikační vedení 

k) Vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

 Při provádění stavebního díla se neočekávají žádné negativní účinky na životní 
prostředí. 
 V průběhu realizace není předpokládáno negativní ovlivnění zdraví obyvatelstva 
dotčené lokality. Stavební práce nebudou měnit klimatické a akustické podmínky v oblasti 
stavby a do ovzduší nebudou vypouštěny žádné nebezpečné výpary. Objekt nebude měnit 
odtokové poměry v zájmovém území. Při stavebních činnostech dle projektové dokumentace 
nedojde k dotčení jakosti vodních toků a hydrogeologických poměrů v daném prostředí 
(změna úrovně hladiny podzemní vody). Staveniště administrativního objektu se nachází 
v průmyslové zóně na zelené louce. Tím se vylučuje dopad na lesní a zemědělskou půdu. 
Stavba v žádném případě nezasahuje do místního ekosystému, fauny a flóry. 
 V širším kontextu zastavěného území nemá objekt negativní vliv na okolní krajinu. 
 V souvislosti s realizací stavebního díla bude projektem zajištěno, aby negativní 
účinky administrativní budovy na okolí byly co nejvíce eliminovány.  
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l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

 Během stavebních prací musí být stavební činnost koordinována dle projektové 
dokumentace, ČSN, vyhláška o ochraně zdraví při práci, veškeré související předpisy, 
technologické postupy jednotlivých výrobků a materiálů uvedené výrobcem.  
 Veškerý stavební personál musí být před zahájením prací seznámen s předpisy            
a během výkonu práce je povinností pracovníka používat předepsané ochranné pracovní 
pomůcky. Specializované pracovní úkoly vyžadující zvláštní proškolení, mohou být 
provedeny pouze osobami způsobilými pro danou stavební činnost. 
 Pro zajištění bezpečnosti na staveništi musí být dodržen zákon č. 309/2006 Sb.             
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, vyhláška      
č. 48/1982 Sb. českého úřadu bezpečnosti práce o základních požadavcích k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízeních a vyhláška č. 601/2006 Sb. českého úřadu 
bezpečnosti práce a českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízeních     
při stavebních pracích. 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 Veškeré stavební práce budou probíhat v souladu s planými zákony, normami, 
vyhláškami, předpisy a technologickými postupy stavebních materiálů deklarované 
výrobcem.  
 Statický výpočet není součástí diplomové práce. Mechanická odolnost a stabilita        
by měla být zajištěna statickými výpočty nosných stavebních konstrukcí. Posuzované 
konstrukce by pak měly vykazovat dostatečnou mechanickou odolnost a stabilitu, splňovat 
protipožární opatření a požadavky na životnost stavební konstrukce. Při neodborném              
a neúplném statickém posudku, nebo změně stavební konstrukce, která nebyla odsouhlasena 
projektantem a odborníkem, může dojít k zřícení stavby, nebo její části, nepřípustnému stupni 
přetvoření konstrukce, nebo poškození technického a instalovaného vybavení. 
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3. Požární bezpečnost 

 Problematika požární bezpečnosti se řídí dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
a vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci.  
 Požární bezpečnost není součástí řešení diplomové práce. Požární bezpečnost stavby 
se je součástí dokumentace požární zprávy, která se zabývá problematikou: 
 - zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 
 - omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 
 - omezení šíření požáru na sousední stavbu, 
 - umožnění evakuace osob a zvířat, 
 - umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 Vypracování projektové dokumentace dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavební řádu a vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.
 Během stavebních prací musí být stavební činnost koordinována dle projektové 
dokumentace, ČSN, vyhláška o ochraně zdraví při práci, veškeré související předpisy, 
technologické postupy jednotlivých výrobků a materiálů uvedené výrobcem. 

5. Bezpečnost při užívání 
  
 Stavba administrativní budovy je navržena dle regulí splňující požadavky                  
na bezpečnost při užívání. Stavební materiály použité při výstavbě a následném užívání 
objektu jsou zdravotně nezávadně. 
 Při kolaudačním řízení stavby budou její uživatelé poučeni o způsobu užívání. Poučení 
o zařízeních instalovaných ve stavbě a související se správným provozem objektu                  
či technologického vybavení provede předávající ze strany zhotovitele stavby. Ke všem 
zařízením obdrží provozovatel stavby příručky k jejich obsluze a údržbě. Zvýšenou 
bezpečnost je nutné věnovat u elektrických a plynových spotřebičů a jejich zabezpečovacímu 
zařízení a při jejich obsluze dbát pokynů výrobce. Čistění skleněných konstrukcí (okna              
a dveře) je nutné, aby z důvodu prevence ochrany uživatelů bylo čistění prováděno z pevné 
podlahové plochy.  
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 Ze zákona je nutné dbát na patřičnou čistotu a údržbu jednotlivých částí objektů. 
V případě, že nastane kalamitní stěnová situace, a dojde k přetížení části střešní konstrukce je 
provozovatel stavby povinen zajistit odklizení sněhové pokrývky.  

6. Ochrana proti hluku 

 Objekt je navrhnut tak, aby splňoval ČSN 73 0532 Akustika - ochrana proti hluku 
v budovách a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibracemi.  
 Během realizace budou stavební práce prováděny v časovém rozpětí mimo klidovou 
část dne. Použité strojní mechanizmy musí splnit podmínky o předepsané hladině hluku. 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 Navržené skladby konstrukce u kontaktu podlahy se zeminou, obvodový a střešní 
plášť jsou v souladu s normovým požadavkem ČSN 73 0540 o tepelné ochraně budov             
a vyhláškou č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov. 
 Tepelně technické posouzení je součástí příloh. 

8. Bezbariérové řešení stavby 

 Administrativní budova je díky bezbariérovému prostoru hlavního vstupu přístupná 
osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. 
 Prostory objektu jsou navrženy v souladu požadavků vyhlášky 369/2001 Sb.                
o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 Stavební pozemek se nachází v lokalitě, která je z části dotčena negativními účinky 
poddolování. Aby došlo k omezení vlivu poddolování na stavbu tak se základy stavby vyztuží 
pomocí vázané výztuže. 
 Radonové riziko bylo stanoveno jako nízké. Protiradonová opatření nejsou třeba.  
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 Z důvodu založení stavby pod hladinou podzemní vody byly základové poměry 
charakterizovány jako složité a při jejich návrhu je nutno postupovat dle zásad druhé 
geotechnické kategorie. Základové konstrukce pod vlivem podzemní vody je nutné chránit 
proti její agresivitě. 

10. Ochrana obyvatelstva 

 Administrativní budova je situována v lokalitě, která nenarušuje požadavky z hlediska 
ochrany obyvatelstva a splňuje vyhlášku č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích                  
na využívání území. 

11. Inženýrské stavby 

a) Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod 

Dešťové a odpadní splaškové vody budou odváděny přes přípojky inženýrských sítí   
do hlavní kanalizační uliční sítě. Přípojka na veřejnou síť je vedena v nezámrzné hloubce. 
Potrubí bude uloženo do pískového lože a obsypáno pískem. 

b) Zásobování vodou 

Pro objekt administrativní budovy bude navržena přípojka vodovodního řádu,        
která bude napojena na vodovodní potrubí vedené pod přilehlou dopravní komunikací.          
Při budování vodovodní přípojky bude realizována vodoměrná šachta na hranici pozemku. 

c) Zásobování energiemi 

Stavba bude napojena k existujícímu podzemnímu elektrickému vedení společnosti 
ČEZ Distribuce s.r.o. Vnitřní rozvody elektrické sítě budou realizovány dle předepsaných 
norem, vyhlášek a právních předpisů. 
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d) Řešení dopravy 
  

Veškeré práce spojené s realizací stavebního díla nebudou mít vliv na změnu 
v napojení na stávající dopravní infrastrukturu v okolí. Vjezd na parcelu č. 2801/1 je umožněn 
z přiléhající komunikace, která navazuje na hlavní dopravní tah, ulice Nad Porubkou. 
 Administrativní budova má v přímém sousedství navržena nová parkovací plocha 
s dostatečným počtem parkovacích míst podle normy ČSN 73 6110 o výhledovém počtu 
odstavných a parkovacích stání. 

e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Na území dotčeném výstavbou bude sejmuta ornice. Ta se využije k terénním úpravám 
při dokončovacích pracích na staveništi. Dojde k vysazení nové vzrostlé zeleně.  
 Na pozemku bude vybudována nová parkovací plocha, sloužící pro zaměstnance 
administrativní budovy. Kolem objektu bude nově postaven chodník ze zámkové dlažby. 

f) Elektronické komunikace 
  
 Administrativní objekt ,,Open Office Ostrava“ bude napojen na telekomunikační síť
Telefonica O2. 

12. Výrobní a nevýrobní technologické zařízení staveb 

a) Účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení 

b) Popis technologie výroby 

c) Údaje o počtu pracovníků

d) Údaje o spotřebě energií 

e) Bilance surovin, materiálů a odpadů

f) vodní hospodářství 
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g) Řešení technologické dopravy 

h) Ochrana životního a pracovního prostředí 

 Není součástí zadání diplomové práce. 
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C. SITUACE STAVBY 

1. Situace širších vztahů stavby a jejího okolí, zakreslená do mapového podkladu 
 zpravidla v měřítku 1:5 000 až 1:50 000 s napojením na dopravní a technickou 
 infrastrukturu a s vyznačením ochranných bezpečnostních a hlukových pásem 

  Není součástí výkresové dokumentace. 

2. Koordinační situace stavby (zastavovací plán) zpravidla v měřítku 1:1 000 nebo 
 1: 500, u rozsáhlých velkoplošných staveb postačí měřítko 1:5 000 nebo 1:2 000;   
 u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci 
 nebo v památkové zóně v měřítku 1:200. Na koordinační situaci zpracované      
 na podkladě snímku z katastrální mapy se vyznačují hranice pozemků a jejich 
 parcelní čísla, zakreslují se umístění stavby s vyznačením vzdálenosti od hranic 
 sousedních pozemků a staveb na nich, stávajících a navrhovaných pozemních       
 a inženýrských objektů, přípojek na technickou infrastrukturu, s řešením 
 dopravy včetně dopravy v klidu, s vyznačením ochranných a bezpečnostních 
 pásem, výškových kót, geologických sond, hranice staveniště a případných 
 dalších záborů a úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na 
 komunikacích 

  viz. výkres F.01 - Koordinační situace a zastavovací plán (1:500) 

3. U výrobních staveb se dokládá souhrnné technologické schéma, schéma rozvodů
 energií, základní schéma rozvodu vody a čistění odpadních vod 

  Není součástí zadání diplomové práce. 

4. Návrh vytyčovací sítě stavby zpracovaný v souladu s právními předpisy 
 vydanými k provedení zákona o zeměměřictví 

  Není součástí zadání diplomové práce. 
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D. DOKLADOVÁ ČÁST 

1. Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 
 projektové dokumentace 

  Není součástí zadání diplomové práce. 

2. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 

  Není součástí zadání diplomové práce. 
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

1. Technická zpráva k zařízení staveniště

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště,              
jeho oplocení, trvalé depónie a mezidepónie a příjezdy na staveniště

 Administrativní objekt „Open Office Ostrava“ je situovaný na parcele č. 2801/1 
v katastrálním území Ostrava - Poruba (715174) v průmyslové zóně Nad Porubkou. Pozemek 
stavby je lokalizován u dopravní komunikace Nad Porubkou, městská část Ostrava - Poruba. 
Pozemek má rovinný charakter, mírně se svažující od severu k jižní straně. Nenachází se zde 
žádné stávající objekty ani vzrostlá zeleň, je zatravněný. 
 Stavební plocha svojí rozlohou a přístupem vyhovuje pro realizaci stavebního díla. 

Rozsah staveniště
 Celková výměra pozemku je 35 232 m². 

Oplocení staveniště
 Dříve, než započnou veškeré stavební práce, musí dojít k oplocení celé stavební 
parcely. K tomuto účelu bude využito neprůhledného mobilního oplocení TOI TOI výšky      
2 m. 
Celková výměra délky oplocení staveniště je 267,250 m. Vjezd a výjezd ze staveniště bude 
opatřeno uzamykatelnou bránou TOI TOI o šířce 5 m. Úprava povrchu brány shodná 
s oplocením. 

Geologické podmínky staveniště
 V lokalitě stavebního pozemku byl proveden inženýrsko-geologický průzkum,           
ze kterého vychází návrh administrativního objektu. Ustálená hladina voda byla zaměřena 
v úrovni 217,400 m.n.m. B.p.v. a radonové riziko bylo stanoveno jako nízké. Protiradonová 
opatření nejsou třeba. Z důvodu založení stavby pod hladinou podzemní vody byly základové 
poměry charakterizovány jako složité a při jejich návrhu je nutno postupovat dle zásad druhé 
geotechnické kategorie. Základové konstrukce pod vlivem podzemní vody je nutné chránit 
proti její agresivitě. Oblast pro založení objektu je dotčena důlní činností. 
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Trvalé depónie a mezidepónie 
 Na celém území staveniště bude odstraněna orná půda v tloušťce 150 mm.              
Tato zemina bude ukládána na meziskládce situované na severní straně staveniště. Ke konci 
stavebního procesu se ornice použije na terénní úpravy okolo objektu. 
 Vzhledem k rozsáhlosti stavby bude část vytěžené zeminy odvezena pryč ze staveniště
na příslušnou skládku. Zbývající výkopek z výkopových prací zůstane uložen na stavebním 
pozemku a později využit jako zásyp. 

Doprava 
 Vjezd a výjezd ze staveniště bude umožněn z přilehlé komunikace lemující pozemek 
po pravé straně. Vstup na stavební plochu je od veřejné komunikace oddělen uzamykatelnou 
bránou TOI TOI. Součástí vstupního prostoru staveniště je buňka vrátnice TOI TOI. 
Komunikace v prostorách staveniště bude provedena ze zhutněné strusky frakce 16-32 mm     
o tloušťce 150 mm. Je navržena jako jednosměrná šířky 5 m. Součástí dopravní plochy          
na staveništi jsou parkovací plochy a odstavná plocha pro nákladní vozidla. Staveništní 
komunikace je z obou stran lemována prostory pro skladování stavebního materiálu. Koncová 
část slouží jak odstavné parkovací stání a obratiště nákladních automobilů. Poloměr zakřivení 
je 12,5 m. Aby bylo eliminováno znečištění veřejných komunikací, budou dopravní vozidla 
očištěna před opuštěním staveniště. 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

Voda 
 Pro potřeby zařízení na staveništi bude vybudována dočasná přípojka na stávající 
veřejnou vodovodní síť vedenou v přilehlé komunikaci. Vedení přípojky vodovodního řádu je 
vyznačeno ve výkrese F.03 - Zařízení staveniště. Ochranné pásmo vodovodu je stanoveno     
na 1,5 m na každou stranu. K měření spotřeby vody během realizace bude sloužit vodoměrná 
šachta s vodoměrem a uzávěrem. 

Kanalizace 
 Veškerá splašková voda vzniklá při provozu staveniště bude odvedena do hlavního 
kanalizačního řádu za pomocí dočasně zřízené přípojky kanalizace. Do dokončení stavebních 
prací bude přípojka zrušena a nahrazena novou přípojkou pro administrativní budovu. 
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Elektrická energie 
 K zajištění přísunu elektrické energie na staveniště budou sloužit dvě nově
vybudované přípojky NN na veřejnou síť, které budou zásobovat elektřinou stavební objekty 
a stroje. Přívod energie bude zajištěn za pomocí dvou staveništních rozvaděčů. Kabeláž je 
vedena v zemi a její ochrana je zajištěna vyznačeným ochranným pásmem v šířce 1 m           
na každou stranu. 

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

Zásobování staveniště vodou 
Pro plynulý provoz na staveništi je potřeba připojení na vodovodní řád z důvodu 

využití pitné, užitkové a požární vody. 
 K správnému dimenzování přípojky vodovodního systému se vyjde ze součtu potřeby 
vody pro sociální a provozní účely. Součtem všech měrných spotřeb vypočteme hodnotu 
spotřeby vody. Ta se udává spotřebou litrů za jednu sekundu. Při návrhu potřeby vody         
pro sociální účely vody se vychází ze spotřeby jednoho pracovníka. Celkovou potřebu vody 
pak dostaneme vynásobením celkovým počtem pracovníků na staveništi během doby 
maximálního nasazení pracovních sil na stavbě. Podkladem pro zjištění potřeby vody            
na provozní účely je součet objemu potřeb vody na provádění stavebních prací dle časového 
harmonogramu v období maximálního nasazení. Ze získaných údajů potřeby vody se vypočte 
střední denní množství v období maximální spotřeby pro jednotlivé druhy spotřeby. K této 
hodnotě je potřeba připočíst 20 % na drobnou spotřebu a ztráty. 

 Vteřinová spotřeba vody pro jednotlivé druhy spotřeby se vypočte dle vzorce: 
 Qs = (Pn *  Kn / t * 3600)    (l/s) 
 kde: 
         Qs vteřinová spotřeba vody, 
         Pn spotřeba vody v litrech na směnu, 
         Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu, 
         t  doba, po kterou je odebírána voda. 

Odvodnění staveniště
 Během doby procesu výstavby bude dešťová voda vsakována do zeminy. 
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Zásobování staveniště elektrickou energií 
 V prostorách staveniště bude rozveden proud o nízkém napětí 400/230 V. Stanovení 
potřebného výkonu během realizačních prací se stanoví podle doby maximálního využití        
a rozestavěnosti. Příkon je uváděn v kilowattech (kW) a výkon transformátorů
v kilovoltampárech (kVA). 

 Při návrhu elektrizace staveniště se vychází z: 
 - vypracování podkladu o odběru elektrické energie, který bude sloužit jako podklad 
    k jednání s příslušnými orgány o napojení se na veřejnou energetickou síť, 
 - zajistit nepřetržitý provoz odběru elektrické energie, 
 - shoda o využití definitivních zatížení pro účely výstavby, 
 - na základě dimenzování rozvodné sítě určit postupnost důležitosti míst odběru    
   energie. 

 Kabeláž energetické sítě je vedena v zemi a její ochrana je zajištěna vyznačeným 
ochranným pásmem v šířce 1 m na každou stranu. 
 Elektrickou energií budou zásobovány provozní spotřebiče a strojní mechanizmy. 
Rozvodná síť určená k napojení stavebních spotřebičů bude provedena měděnými stočenými 
vodiči v obalu kaučukového vulkanizátoru. Je potřeba zajistit, aby nedošlo k mechanickému 
nebo jinému poškození elektrických vodičů. 
 Osvětlení uvnitř objektu je zajištěno za pomocí žárovkových a výbojkových těles 
napojených na hlavní síť rozvaděčů. 
 Strojní jeřáb bude napojen na podzemní kabel elektrické energie. Musí být uzemněn. 
 Maximální příkon je stanoven na hodnotu 168 kW. Z toho důvodu je navržen 
transformátor o příkonu 200 kW. 
 Rozmístění sítí v prostoru staveniště bude realizováno dle projektové dokumentace. 
Správná dimenzování vodičů a jejich rozvod bude vyřešeno dle projektanta TZB.  

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

 Během výstavby administrativního objektu nesmí dojít k dotčení sousedních pozemků
a omezení práv jejich majitelů. Při realizaci je potřeba docílit co největšího omezení účinků
negativních vlivů, kterými stavební práce mohou ohrožovat své okolí.
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 Dříve, než započnou veškeré stavební práce, musí dojít k oplocení celé stavební 
parcely. K tomuto účelu bude využito neprůhledného mobilního oplocení TOI TOI výšky       
2 m. 
Celková výměra délky oplocení staveniště je 267,250 m. Vjezd a výjezd ze staveniště bude 
opatřeno uzamykatelnou bránou TOI TOI o šířce 5 m. Úprava povrchu brány shodná 
s oplocením. Vstupní bránu je potřeba opatřit informačním opatřením o zákazu pohybu         
na staveništi všem nepovolaným osobám. 
 Při provádění přípojek na stávající inženýrské sítě dojde omezení používání veřejné 
dopravní a pěší komunikace. Veškerý provoz bude po dobu nezbytnou pro vybudování 
přípojek ke staveništi zpomalen a omezen za pomocí dopravního značení. Po skončení této 
stavební etapy dojde k obnovení plynulého provozu na komunikacích. 
 Stavební realizace nevyžaduje žádné požadavky na úpravy pro osoby se sníženo 
schopností pohybu a orientace. 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany vnějších zájmů

 Realizační fáze výstavby administrativního objektu musí mít co nejmenší dopad        
na veřejné zájmy. Dříve, než započnou veškeré stavební práce, musí dojít k oplocení celé 
stavební parcely. K tomuto účelu bude využito neprůhledného mobilního oplocení TOI TOI 
výšky 2 m. Celková výměra délky oplocení staveniště je 267,250 m. Vjezd a výjezd              
ze staveniště bude opatřeno uzamykatelnou bránou TOI TOI o šířce 5 m. Úprava povrchu 
brány shodná s oplocením. Vstupní bránu je potřeba opatřit informačním opatřením o zákazu 
pohybu na staveništi všem nepovolaným osobám. Aby bylo eliminováno znečištění veřejných 
komunikací, budou dopravní vozidla očištěna před opuštěním staveniště. 

f) Řešení zařízení staveniště  

Postup budování a likvidování staveniště
 Administrativní objekt „Open Office Ostrava“ je situovaný na parcele č. 2801/1 
v katastrálním území Ostrava - Poruba (715174) v průmyslové zóně Nad Porubkou. Pozemek 
stavby je lokalizován u dopravní komunikace Nad Porubkou, městská část Ostrava - Poruba. 
Pozemek má rovinný charakter, mírně se svažující od severu k jižní straně. Nenachází se zde 
žádné stávající objekty ani vzrostlá zeleň, je zatravněný. 
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 Dle podmínek uvedených v územním plánu dojde před započnutím zemních prací 
k vytečení stavebního objektu lavičkami a vyznačení polohy přípojek inženýrských sítí. 
Staveniště se začne zařizovat 10 pracovních dní před započetím stavebních prací.             
Podle potřeb vzešlých v průběhu výstavby bude staveniště dobudováno a doplňováno. 
Likvidace zařízení staveniště musí být provedeno tak před dokončovacími prácemi a úpravě
terénu zcela zlikvidováno. 

Uspořádání staveniště
  Aby bylo eliminováno znečištění veřejných komunikací, budou dopravní vozidla 
očištěna před opuštěním staveniště. Během stavebních prací nesmí dojít k narušení plynulosti 
dopravního provozu na přilehlých dopravních komunikacích. 
 Dříve, než započnou veškeré stavební práce, musí dojít k oplocení celé stavební 
parcely. K tomuto účelu bude využito neprůhledného mobilního oplocení TOI TOI výšky       
2 m. Celková výměra délky oplocení staveniště je 267,250 m. Vstup na stavební plochu je     
od veřejné komunikace oddělen uzamykatelnou bránou TOI TOI. Součástí vstupního prostoru 
staveniště je buňka vrátnice TOI TOI. Úprava povrchu brány shodná s oplocením. Vstupní 
bránu je potřeba opatřit informačním opatřením o zákazu pohybu na staveništi všem 
nepovolaným osobám.  
 Komunikace v prostorách staveniště bude provedena ze zhutněné strusky frakce       
16-32 mm o tloušťce 150 mm. Je navržena jako jednosměrná šířky 5 m. Součástí dopravní 
plochy na staveništi jsou parkovací plochy a odstavná plocha pro nákladní vozidla. 
Staveništní komunikace je z obou stran lemována prostory pro administrativu, pracovníky, 
sociální zařízení, otevřené a uzamykatelné skladovací plochy stavebního materiálu, rozvodné 
stanice, jeřáb a depónie zeminy. Koncová část slouží jak odstavné parkovací stání a obratiště
nákladních automobilů. Poloměr zakřivení je 12,5 m.  
 Při provádění přípojek na stávající inženýrské sítě dojde omezení používání veřejné 
dopravní a pěší komunikace. Veškerý provoz bude po dobu nezbytnou pro vybudování 
přípojek ke staveništi zpomalen a omezen za pomocí dopravního značení. Po skončení této 
stavební etapy dojde k obnovení plynulého provozu na komunikacích. 
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Skladování na staveništi 
 Rozměry skladovacích ploch na staveništi byly navrhnuty s ohledem na nutnou 
užitnou plochu pro ukládání stavebních materiálů a nutným manipulačním prostorem. 
Rozložení těchto ploch na staveništi vychází potřeb využití jednotlivých materiálů
sestavených dle časového harmonogramu. Skladovací prostory nebudou vybudovány 
najednou, ale s ohledem na potřebu využití zdrojů na výstavbu. 
 Pro uložení stavebního materiálu na staveništi budou zřízeny dva typy skládek. Podél 
staveništní komunikace budou rozmístěny otevřeného plochy pro skladování stavební lešení    
a bednění a zdicích prvků. Veškeré materiály budou uloženy na železobetonových panelech 
KZD 150/15, které budou spočívat na zhutněném štěrkovém podloží o frakci 16-32 mm. 
Druhým typem skládky je krytá staveništní plocha pro armovací výztuž, sypký a křehký 
materiál a uzamykatelná sklad stavebního nářadí. Tyto stavební materiály budou uloženy      
na železobetonových panelech KZD 150/15, které budou spočívat na zhutněném štěrkovém 
podloží o frakci 16-32 mm. 
 Velikost plochy pro uložení vytěžené zeminy je 108 m². Stejnou plochu na staveništi 
zabírá prostor pro skládku ornice. Na uložení stavebního lešení a bednění bylo z plochy 
staveniště vyhraněno 72 m². Na stejné ploše se nachází uskladněná armovací výztuž. 48 m² 
bude sloužit pro kryté staveniště sypkého materiálu. Na ploše o výměře 39 m² budou 
bezpečně uloženy materiály křehkého charakteru (sklo). Dvě stavební skládky pro cihelné 
bloky a prvky Porotherm budu zabírat celkovou plochu o velikosti 144 m². 
 Stavební kusový materiál pravidelných tvarů lze skladovat do výše 1,8 m. Stavební 
kusový materiál, jehož tvar je nepravidelná bude z bezpečnostních důvodů skladován           
do maximální výše 1 m. Cihelné bloky a prvky Porotherm lze podle zvyklostí skladovat        
na paletách do výše 2 m. Materiál nebo stavební mechanizmus, který svými rozměry 
přesahuje plochu 4 m² a materiál či stroj s hmotností přesahující 50 kg na jednoho stavebního 
dělníka lze skladovat do povolené výše max. 1,2 m. Uložení materiálu do výše 2,2 m             
je povoleno jedině za pomocí stavební techniky na dočasně zřízených skládkách a max. 3 m     
u skladovacích ploch trvalých. 
 Veškeré rozmístění stavebních ploch na staveništi je uvedeno ve výkresové 
dokumentaci (výkrese F.03 - Zařízení staveniště). 
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Systém zásobování stavebními materiály 
Materiál na výrobu betonové směsi (cement, písek, kamenivo, přísady a příměsi) 

popřípadě jiná stativa pro kompletaci budou zajištěna ze strany subdodavatele a budou 
smíchávány v blízké betonárce. 
 Betonová směs potřebná na realizaci základových, svislých a vodorovných nosných 
konstrukcí bude dovážena na plochu staveniště z výrobny betonové směsi, které se nachází   
15 km od stavební parcely za pomocí auto-domíchávačů s čerpadly. Stejným způsobem 
proběhne doprava betonové směsi nutné na pozdější dobetonování konstrukčních částí. 
 Armovací a vázací výztuž budou skladovány na ploše staveniště na místě určeném    
dle výkresové dokumentace. 
 Dopravní komunikace nevyžaduje žádné zvláštní úpravy a opatření z důvodu dopravy 
stavebního materiálu na stavbu. 
 Příjemky, zásobování a uskladnění stavebního materiálu má dle smlouvy na starosti 
stavbyvedoucí. Případné pozdější dodání materiálu bude stavbyvedoucí operativně řešit 
v průběhu realizace administrativního objektu. 

Sociální zařízení staveniště
 Návrh a zřízení sociálního zařízení na staveništi musí být v souladu s platnými 
hygienickými předpisy vydanými ministerstvem zdravotnictví.  
 Na staveništi bude zřízeno celkem 10 mobilních buněk dodané firmou TOI TOI. 
Rozměr každé z nich je 2 500 x 6 000 x 2 800 mm. Buňky budou uloženy na betonových 
panelech KZD 150/15 o délce 3 000 mm a budou podloženy izolačním asfaltovým pásem. 
Všechny tyto buňky budou napojeny na přípojku vodovodního řádu a vedení elektrické 
energie. 
 Mobilní buňka umístěná nejblíže k vjezdu na staveniště bude sloužit jako vrátnice. 
Dále následují tři mobilní buňky pro administrativu, stavbyvedoucího, stavební a technický 
dozor. Pro pracovníky na stavbě jsou vymezeny čtyři buňky o celkové ploše 60 m². Při počtu 
1,5 m² plochy na jednoho stavebníka je maximální počet pracovníků, kteří se vyskytnou        
na staveništi, stanoven na 40. Pro hygienické potřeby bude součástí mobilního zařízení 
toaletní buňka a umývárna. Buňka toalet se bude sestávat z dvou mušlí a dvou sedadel. 
V umývárně budou k dispozici dva sprchové kouty a pět umyvadel. 
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g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 

 Součástí zařízení staveniště není stavba podléhající stavebnímu 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 stavebních prací musí být stavební činnost koordinována dle projektové 
dokumentace, ČSN, vyhláška o ochraně zdraví při práci, veškeré související předpisy, 
technologické postupy jednotlivých výrobků a materiálů uvedené výrobcem.  
 Veškerý stavební personál musí být před zahájením prací seznámen s předpisy            
a během výkonu práce je povinností pracovníka používat předepsané ochranné pracovní 
pomůcky. Specializované pracovní úkoly vyžadující zvláštní proškolení, mohou bát 
provedeny pouze osobami způsobilými pro danou stavební činnost. 
 Pro zajištění bezpečnosti na staveništi musí být dodržen zákon č. 309/2006 Sb.            
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, vyhláška      
č. 48/1982 Sb. českého úřadu bezpečnosti práce o základních požadavcích k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízeních a vyhláška č. 601/2006 Sb. českého úřadu 
bezpečnosti práce a českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízeních    
při stavebních pracích. 

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
- nekomplikovaná dostupnost pracoviště po přístupových komunikacích 

 - udržování pořádku a čistoty na staveništi 
 - dodržení rozestavení stavebních ploch dle výkresové dokumentace 
 - prostory určené pro pracovníky musí splňovat předepsané hygienické požadavky 
 - viditelné označení únikových cest 
 - vybavení nutné k poskytnutí první pomoci na staveništi 
 - odborná způsobilost na ovládání strojních mechanizmů na stavební ploše 
 - pravidelná kontrola stavebního zařízení, nářadí a strojů
 - vedení evidence o přítomnosti zaměstnanců a dalších osob na staveništi 
 - při výkonu stavebních prací předcházet ohrožení života a zdraví pracovníků
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 - zajistit koordinaci pracovních činností z důvodu předcházení vzniku rizik 
 - zajistit, aby pracovní etapy byly plněny dle časového harmonogramu 
 - při manipulaci s nebezpečným materiálem dodržovat předepsané podmínky 
 - zajistit plynulý odvoz odpadu stavebního materiálu na příslušnou skládku 
 - zajištění dostatku stavebních prostředků, nářadí a materiálu 

Povinnosti zaměstnavatele  
 - zajistit pracovní prostředí a podmínky, které nebudou ohrožovat zdraví pracovníků
 - zamezit nebo eliminovat rizika spojená s průběhem výstavby 
 - poskytnou všem účastníkům výstavby školení o BOZP 
 - dohlédnout na řádné dodržování BOZP ze stran zaměstnanců
 - v případě úrazu poskytnou okamžitou první pomoc 
 - zajistit lékařskou péči 
 - o každém pracovním úrazu je nutnost provést zápis od evidenční knihy 
 - poskytnou pracovníkům OOPP 

Povinnosti zaměstnanců
- před nástupem do pracovního poměru absolvovat lékařskou prohlídku 
- dbát o osobní bezpečnost a ochranu zdraví, tak i bezpečnost a ochranu zdraví svých 

    spolupracovníků
 - povinná účast na školení o BOZP 
 - každý pracovní úraz nahlásit stavbyvedoucímu 
 - při výkonu práce používat řádné pracovní oblečení a ochranné pomůcky 
 - dodržovat stavebně technologické postupy pracovních etap 
 - vzniklé nedostatky a závady nahlásit nadřízené osobě
 - podíl na stavebním řešení nedostatku či závady 
 - zákaz výkonu práce pod vlivem alkoholických nápojů a omamných látek 
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i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

 Výstavba objektu proběhne bez zvláštních požadavků na ochranu životního prostředí. 
Celá objekt je navržen tak, aby nevykazoval žádné negativní vlivy, které by mohly být během 
procesu realizace a užívání zdrojem škodlivých emisí. 
 Objekt je napojen na veřejnou kanalizační síť. Veškeré splaškové vody budou 
odvedeny na centrální čističku odpadní vod v Ostravě. 
 Veškeré stavební sutě, materiály a odpady vzniklé při realizaci stavebního díla budou 
průběžně odváženy na sběrný dvůr, kde prostřednictvím specializovaných firem                      
a dle platných vyhlášek budou likvidovány. Stavební materiál bude tříděn tak, aby splnil 
vyhlášku Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady. Podle této 
vyhlášky bude stavební materiál zatříděn dle katalogu o odpadech. 
 Nakládání se stavebním odpadem je řešeno ve smyslu ustanovení zákona                    
č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou stanoví Katalog odpadů, 
seznam nebezpečných odpadů a seznamy ostatních odpadů. 

j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

 - předání staveniště zhotoviteli                3/2013 
 - zahájení stavebních prací                 3/2013
 - spodní stavba (zemní práce, základy)            3/2013 - 9/2013 
 - hrubá stavba včetně zastřešení                       7/2013 - 1/2014 
 - práce PSV               1/2014 - 9/2014 
 - dokončovací práce (terénní úpravy, závěrečné zkoušky)                     9/2014 -10/2014 
 - předání stavby objednateli                         10/2014 
  
2. Výkresová část k zařízení staveniště

a) Celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení staveniště, 
vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrných míst, vyznačení vjezdů
a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště

výkres č. F.03 - Zařízení staveniště (1:250) 
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F. DOKUMENTACE STAVBY 

1. Architektonické a stavebně technické řešení 

a) Technická zpráva 

Účel objektu 
 Administrativní budova s kancelářskými prostory k pronajímání.  

Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 
 V celkové koncepci řešení urbanistického rázu lokality, objekt respektuje okolní 
zástavbu. Svým umístěním nijak nenarušuje přiléhající okolí. Stavba je řešena jako solitér       
o pěti podlažích, z nichž jedno je suterén. Hmotové vyjádření se blíží objemu kvádru. Objekt 
je mírně natočen severovýchodním směrem a kopíruje přilehlou pozemní komunikaci. 
Jednotný a jednoduchý objem dává najevo svoji pevnou strukturu a zároveň pocit příjemného 
pracovního prostředí, které bude zaměstnance obklopovat. Hlavní linie stavby je orientována 
západním a východním směrem. 
 Dominantními prvky na objektu jsou masivní okna, která prosvětlují novostavbu       
ze všech světových stran. Uvnitř převládají prostory pro administrativní účely, které jsou      
od středové části odděleny skleněnou stěnou dodávající pocit splynutí do jednoho celku.  
 Hlavní vstup je orientován na sever. V centrální části všech podlaží se nachází masivní 
schodiště, které představuje hlavní spojovací páteř administrativní budovy. Kolem je pak 
zasazen komunikační koridor s toaletami po stranách schodiště. Při vstupu jsou pak prostory, 
které slouží jako recepce. Součástí přízemního podlaží je také bufet s přilehlým zázemím      
pro zaměstnance. V suterén pak nalezneme prostory sloužící výhradně technickým                  
a skladovacím účelům. 
 Celá stavba je pak omítnuta za pomocí štukové omítky bílé a nachové barvy. Střecha 
je navrhnuta plochá nepochozí. 
 Prostory objektu jsou navrženy v souladu požadavků vyhlášky 369/2001 Sb.                
o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
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Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, orientace, osvětlení a oslunění 
 Zastavěná plocha celkem:   738,08 m²   
 Podlahová plocha celkem:   3 162,90 m²  
 Obestavěný prostor:    15 388,9 m³ 
 Orientační náklady na výstavbu 
 Cena za 1 m³ obestavěného prostoru: 5 281 Kč/m³ 
 Orientační cena:    81,269 mil. Kč

 Osvětlení a oslunění administrativní budovy je především dáno orientací stavby 
vzhledem k světovým stranám. Hlavní, podélná osa je směrem sever-jih. Kancelářské 
prostory jsou pak svým postavením směrovány na východ a západ. 

Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu           
a jeho požadovanou životnost 
Zemní práce

Dle podmínek uvedených v územním plánu dojde před započnutím zemních prací 
k vytečení stavebního objektu lavičkami. Je nutné, aby byl výrazněn výškopisný bod,            
od kterého se budou počítat výškové úrovně objektu. 
 Na celé ploše staveniště dojde k sejmutí ornice. Výkopové práce pro základy 
administrativní budovy budou provedeny dle projektové dokumentace. Během realizace 
základů bude k základové spáře přiveden pásek hromosvodu. Při dokončovacích pracích        
se část sejmuté ornice využije k terénním a zahradním úpravám.  
 Stavební jáma bude zajištěna za pomocí štětovnicových stěn, které budou v rozích 
vyztuženy diagonálními výztuhami válcového profilu I. O hloubce jejich vetknutí rozhodne 
odborný znalecký posudek. Štětovnicové stěny budou vpraveny do zeminy hydraulickými 
beranidly. 
 Lanové zemní kotvy MCA - T budou složit jako podpůrný zpevňovací systém stavební 
jámy. Budou realizovány jako dočasné. Osová vzdálenost mezi samotnými kotvami je dle 
projektové dokumentace 2 m. Budou opatřeny antikorozní ochranou. Rozměr, hloubka           
a sklon zemních kotev bude stanoven na základě odborného posudku. 
 Výkopové práce na staveništi se budou provádět za pomocí strojní techniky.            
Dle potřeb vyplývajících při realizaci stavby je potřeba stavební jámu zajistit. Násypy ve 
stavební jámě se zhutní na únosnost 0,25 Mpa, aby byly splněny požadavky ČSN 73 3050            
o zemních pracích.   
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 Při celém obvodě stavební jámy se bude nacházet odvodňovací žlab. Dle projektové 
dokumentace bude vytvořena odvodňovací jímka s PVC potrubím o průměru 100 mm.  
 Při provádění zemních a výkopových pracích je nutné dodržovat bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci a dbát ochrany životního prostředí. 
 Dotčené orgány budou přizvány k převzetí základové spáry. 

Základy
 Stavba bude založena na velkoprůměrových pilotách, které budou zrealizovány          
za pomocí vrtné soupravy BAUER BG 25 H. Délka jednotlivé piloty je 7 m a její průměr činí 
1,4 m. Piloty se zapaží za pomocí bentonitové suspenze a vyplní prostým betonem C25/30.  
 Na základovou spáru bude kladena netkaná geotextilie geoNETEX A PP T UVLS, 
z důvodu eliminace organického znečištění podkladu potřebného pro vybudování 
železobetonové základové desky o celkové tloušťce 400 mm. jako podklad pro základovou 
desku bude vytvořen pás prostého betonu o mocnosti 100 mm. Materiál zvolený pro výstavbu 
základové desky je zvolen vodostavební beton C25/30 s ocelářskou výztuží R 10 505. 
Normativní krytí výztuže je 40 mm.  
 Před započetím samotné betonáže je provést kontrolu správného uložení ocelové 
výztuže. O kontrole je potřeba provést zápis do stavebního deníku.  
 V místech pracovních spár železobetonové konstrukce budou použity těsnící injektáží 
hadičky SikaFuko Swell 1.   

Svislé nosné a nenosné konstrukce
 Hlavní systém svislých nosných konstrukcí tvoří monolitický železobetonový skelet, 
který je po obvodě tvořen nosnými zdmi o šířce 400mm a vnitřním rastrem sloupů o rozměru 
400 x 400 mm. Materiál použitý pro vybetonování svislé nosné konstrukce je beton třídy       
C25/30 s výztuží R 10 505. Po konzultaci se statikem stavby může dojít ke změnám použití 
stavebního materiálu. 
 Železobetonový skelet bude u nadzemních podlaží dozděn za pomocí cihelných bloků
Porotherm 40 CB na maltu tenkých spár Porotherm Profi (součástí zděného systému jsou 
cihly koncové, rohové, poloviční a doplňkové). Vnitřní nosný systém stavby je z cihelných 
bloků Porotherm 30 CB, Porotherm 25 CB a Porotherm  17,5 CB na tenkých spár Porotherm 
Profi.  
 Systém vnitřního zdiva nenosného tvoří zdicí bloky Porotherm 11,5 CB na maltu 
tenkých spár Porotherm Profi. 
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Vodorovné nosné a nenosné konstrukce
 Prostorový tuhost monolitického železobetonového skeletu bude zajištěna díky 
průvlakům o rozměrech 400 x 700 mm a délce 20 800 mm a 8 900 mm. Materiál použitý     
pro vybetonování průvlaků je beton třídy C25/30 s výztuží R 10 505. 
 Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové oboustranně vetknuté desky      
o tloušťce 250 mm. Jednotlivé rozměry desek jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 
Materiál použitý pro vybetonování stropních desek je beton třídy C25/30 s výztuží R 10 505. 
 Překlady nad okenními a dveřními otvory jsou dodány jako systémové překlady 
Porotherm. Jednotlivý výpis prvků překladů je uveden v projektové dokumentaci a příloze 
stavebních prvků. 
 V nadzemních podlažích stavby budou na stropní konstrukce zavěšeny akustické 
podhledy LIKOFON SATURN o rozměrech 600 x 600 x 15  mm. Akustická průzvučnost      
je dB 33. Instalace podhledů bude provedena dle montážního návodu výrobce. V prostoru 
vzniklém mezi konstrukcí stropu a podhledem bude vedena veškerá instalace vody, 
kanalizace, elektřiny a komunikačních kabelů. V podlaží suterénu se pohledy nerealizují. 

Střešní konstrukce
 Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová nevětraná. Střecha je nepochozí. 
Pro odvodnění plochy střechy je celá její část rozdělená na čtyři segmenty, které mají 
navržené svody pro odtok dešťové vody uvnitř dispozice. 

Schodiště
 Hlavní a únikové schodiště jsou navržena jako železobetonová konstrukce, kde beton 
je třídy C25/30 a výztuž R 10 505.  
 Schodiště jsou dvouramenná s mezipodestou a vetknutá do nosného zdiva. 
Konstrukční výška je 4 200 mm, šířka schodišťového ramene byla zvolena 1 400 mm. Počet 
schodišťových stupňů v jednom rameni je dvanáct a rozměr jedno stupně je 175 x 280 mm. 
Šířka schodišťového zrcadla je 200 mm. Schodišťové zábradlí je specifikováno ve výpisech 
prvků. 

Výtahy
 Administrativní budova je vybavena dvěma bezbariérovými výtahy firmy 
VOTOLIFT. Rozměr kabiny výtahu je  1 000 x 1 500 mm.   
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Výplně otvorů
 Hliníková okna profilu SCHUCO AWS 75.SI jsou zasklená izolačním dvojsklem. 
Více výpis oken. 
 Hlavní vstupní dveře jsou skleněné dveře dvoukřídlé SCHUCO ADS 75.SI. Dveře 
únikového východu skleněné dveře jednokřídlé SCHUCO ADS 75.SI. Podrobněji ve výpise 
dveří. 
 Detaily o všech vnitřních dveřích jsou obsaženy ve výpise prvků. 

Úpravy povrchů
 Celá stavba je omítnuta silikonovou fasádní omítkou CEMIX. Do výše 1.NP je          
na fasádu použitá barva RAL 4011, zbytek objektu pak v provedení barvy bílé RAL 9010.    
Do výše 150 mm nad úroveň terénu bude vnější strana objektu opatřena hydroizolační 
cementovou maltou SIKATOP SEAL - 107. 
 Veškeré vnitřní prostory budou vymalovány silikátovou zatírací omítky CEMIX bílé 
barvy. Stěny v prostorách toalet, kuchyní, části bufetu, technických a úklidových místnostech 
budou do výše 2 100 mm obloženy keramickým obkladem dle projektové dokumentace. 

Podlahy
 Nášlapné vrstvy podlah jsou provedeny z keramických dlaždic a betonové mazaniny. 

Izolace proti zemní vlhkosti
 Spodní část stavby administrativní stavby je navrhnuta jako vodostavební konstrukce 
systémem „bílá vana“. V tomto případě izolace proti zemní vlhkosti nebude provedena. Aby 
byla dosáhnuta požadovaná kvalita je potřeba klást důraz na správný způsobe provedení         
a ošetření betonu a zabezpečení pracovních řízených spár. 

Ostatní izolace proti vlhkosti
 Na hydroizolaci střechy je použit ALKORPLAN 35176 S PES a proti prostupu par 
střešním pláštěm je využita parozábrana GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 
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Tepelná a zvuková izolace
 Na zateplení fasády nad terénem stavby je navržen kontaktní zateplovací systém. 
Tepelná izolace z deskových minerálních vláken ROCKWOOL FASROCK o tloušťce       
100 mm a 40 mm (ta je použita okolo okenních otvorů) je připevněna na obvodové zdivo 
POROTHERM 40 CB za pomocí kotev. S využitím termoizolace se riziko tepelných mostů
omezí na minimum.  
 Tepelná izolace pod úrovní terénu je tvořena z izolačních desek PERIMETR               
o tloušťce 100 mm, která lépe odolává vlhkosti a fyzickému namáhání ze strany zeminy. 
 Do konstrukce podlah přiléhajících k terénu je uložena tepelná izolace ROCKWOOL 
STEPROCK HD o tloušťce 120 mm. Aby bylo dosaženo zvukové neprůzvučnosti mezi 
jednotlivými nadzemními podlažími, bude tak do skladby podlah umístěna tepelně - zvuková 
izolace ROCKWOOL STEPROCK HD o tloušťce 20 mm. 
 Střešní plášť administrativní budovy je doplněn o tepelnou izolaci MONROCK MAX 
E o tloušťce 250 mm.  

Práce PSV
 Truhlářské práce: zahrnuje osazení dveří, montáž dveřních prahů, výstavba 
montovaných skříní 
 Zámečnické práce: zahrnuje doplňkové konstrukce (např. ukotvení zábradlí               
ke schodišti) 
 Klempířské práce: zahrnuje lemování a oplechování stěn, oplechování parapetů           
a okrajů střechy. Materiál navržený pro oplechování klempířských výrobků je titan - zinkový 
plech o tloušťce 0,7 mm 
 Podrobněji jsou truhlářské, zámečnické a klempířské práce uvedeny ve výpisech.  

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů
 Navržené skladby konstrukce u kontaktu podlahy se zeminou, obvodový a střešní 
plášť jsou v souladu s normovým požadavkem ČSN 73 0540 o tepelné ochraně budov            
a vyhláškou č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov. 
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Skladba vybrané podlahy na terénu

Skladba podlahy tloušťka (mm)
Keramická dlaždice BIGTILE HALL - CREME, 600x300mm 10 
Flexibilní lepící tmel CERESIT 5 
Betonová mazanina 65 
Pojistná PE hydroizolace 0,1 
Tepelná izolace ROCKWOLL STEPROCK HD 120 
Pojistná PE hydroizolace 0,5 
Železobetonová základová deska (XC1, C25/30, R 10 505) 400 
Betonový podklad 100 
Zhutněný štěrkový násyp na zhutněném podloží 300 
Zemina původní 

Skladba obvodového pláště

Skladba obvodového pláště tloušťka (mm)
CEMIX vnější štuk, barva bílá 2 
Omítková penetrace CEMIX AKRYLÁT, silikon 5 
Armovací skelná tkanina VERTEX R 131  
Lepicí a vyrovnávací stěrka CEMIX MULTI 4 
Tepelná izolace ROCKWOLL FASROCK 100 
Lepicí a vyrovnávací stěrka CEMIX MULTI 4 
Vnější nosné zdivo POROTHERM 40 EKO + PROFI 400 
Omítková penetrace CEMIX AKRYLÁT, silikon 5 
Silikonová zatírací omítka CEMIX, barva bílá 3 
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Skladba střešního pláště

Skladba střešního pláště tloušťka (mm)
Alkorplan 35176 S PES vyztuženou vložkou 1,8 
Tepelná izolace MONROCK MAX E s protipožární ochranou 250 
Parozábrana GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,1 
Penetrační emulze DEKPRIMER  
Spádová vrstva ANHYMENT, spád od 1,43% do 6,44% 50 - 250 
Železobetonová stropní deska (XC4, C30/37, R 10 505) 250 
Omítková penetrace CEMIX AKRYLÁT, silikon 5 
Silikonová zatírací omítka CEMIX, barva bílá 3 

Výplně otvorů
 Hliníková okna profilu SCHUCO AWS 75.SI jsou zasklená izolačním dvojsklem. 
Více výpis oken. 
 Hlavní vstupní dveře jsou skleněné dveře dvoukřídlé SCHUCO ADS75.SI. Dveře 
únikového východu skleněné dveře jednokřídlé SCHUCO ADS75.SI. Podrobněji ve výpise 
dveří. 
 Detaily o všech vnitřních dveřích jsou obsaženy ve výpise prvků. 

 Tepelně technické vyhodnocení skladeb v programu TEPLO 2010 je součástí příloh. 

Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického                          
a hydrogeologického průzkumu 
 Pro zpracování dokumentace byl provedený inženýrsko-geologický průzkum a měření 
aktivity radony firmou K-GEO s.r.o. Ustálená hladina voda byla zaměřena v úrovni       
217,400 m.n.m. B.p.v. a radonové riziko bylo stanoveno jako nízké. Protiradonová opatření 
nejsou třeba. Z důvodu založení stavby pod hladinou podzemní vody byly základové poměry 
charakterizovány jako složité a při jejich návrhu je nutno postupovat dle zásad druhé 
geotechnické kategorie. Základové konstrukce pod vlivem podzemní vody je nutné chránit 
proti její agresivitě.  
 Oblast pro založení objektu je dotčena důlní činností. 
  Pozemek se nenachází v žádném ochranném pásmu. 
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 Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu bude stavba realizována 
jako konstrukce z vodostavebního betonu systémem „bílá vana“. 
 Stavba bude založena na velkoprůměrových pilotách, které budou zrealizovány          
za pomocí vrtné soupravy BAUER BG 25 H. Délka jednotlivé piloty je 7 m a její průměr činí 
1,4 m. Piloty se zapaží za pomocí bentonitové suspenze a vyplní prostým betonem C25/30. 
 Na základovou spáru bude kladena netkaná geotextilie geoNETEX A PP T UVLS, 
z důvodu eliminace organického znečištění podkladu potřebného pro vybudování 
železobetonové základové desky o celkové tloušťce 400 mm. jako podklad pro základovou 
desku bude vytvořen pás prostého betonu o mocnosti 100 mm. Materiál zvolený pro výstavbu 
základové desky je zvolen vodostavební beton C25/30 s ocelářskou výztuží R 10 505. 
Normativní krytí výztuže je 40 mm.   
 V místech pracovních spár železobetonové konstrukce budou použity těsnící injektáží 
hadičky SikaFuko Swell 1.   

Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků, 
dopravní řešení 
 Výstavba objektu proběhne bez zvláštních požadavků na ochranu životního prostředí. 
Celá objekt je navržen tak, aby nevykazoval žádné negativní vlivy, které by mohly být během 
procesu realizace a užívání zdrojem škodlivých emisí. 
 Objekt je napojen na veřejnou kanalizační síť. Veškeré splaškové vody budou 
odvedeny na centrální čističku odpadní vod v Ostravě. 
 Veškeré stavební sutě, materiály a odpady vzniklé při realizaci stavebního díla budou 
průběžně odváženy na sběrný dvůr, kde prostřednictvím specializovaných firem                      
a dle platných vyhlášek budou likvidovány. Stavební materiál bude tříděn tak, aby splnil 
vyhlášku Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady. Podle této 
vyhlášky bude stavební materiál zatříděn dle katalogu o odpadech. 
 Nakládání se stavebním odpadem je řešeno ve smyslu ustanovení zákona                    
č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou stanoví Katalog odpadů, 
seznam nebezpečných odpadů a seznamy ostatních odpadů. 
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Dopravní řešení  
 Veškeré práce spojené s realizací stavebního díla nebudou mít vliv na změnu 
v napojení na stávající dopravní infrastrukturu v okolí. Vjezd na parcelu č. 2801/1 je umožněn 
z přiléhající komunikace, která navazuje na hlavní dopravní tah, ulice Nad Porubkou. 
 Prostory objektu jsou navrženy v souladu požadavků vyhlášky 369/2001 Sb.               
o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, proti - radonová opatření 
 Stavební pozemek se nachází v lokalitě, z části dotčené účinky poddolování. Aby 
došlo k omezení vlivu poddolování na stavbu tak se základy vyztuží pomocí vázané výztuže. 
 Radonové riziko bylo stanoveno jako nízké. Protiradonová opatření nejsou třeba.  
 Z důvodu založení stavby pod hladinou podzemní vody byly základové poměry 
charakterizovány jako složité a při jejich návrhu je nutno postupovat dle zásad druhé 
geotechnické kategorie. Základové konstrukce pod vlivem podzemní vody je nutné chránit 
proti její agresivitě. 

Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 Vypracování projektové dokumentace splňuje požadavky dle zákona                            
č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon, vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha 1 o dokumentaci staveb     
a vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu. 
 Dále navrhovaná novostavba zohledňuje předpisy týkající se bezpečnosti práce            
a ochraně zdraví, hygienických podmínek na pracovišti a ochraně životního prostředí. 

b) Výkresová část 

Půdorys základů v měřítku 1:100, popřípadě 1:200, se zakreslením jejich konstrukce, 
umístění šachet, průběhu kanálků, přípojek inženýrských sítí a jejich výškového řešení, 
hladiny spodní vody, navržení izolací proti spodní vod+ nebo zemní vlhkosti, proti 
pronikání radonu z podloží podle potřeby 

výkres č. F.01 - Koordinační situace a zastavovací plán (1:500) 
 výkres č. F.04 - Výkopy (1:50) 
 výkres č. F.05 - Základy (1:50) 
 výkres č. F.17 - Schéma pojistného systému (1:50) 
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Půdorysy jednotlivých podlaží a střechy v měřítku 1:100, popřípadě 1:200, vyjadřující 
architektonické a stavební řešení ve zvoleném konstrukčním systému s uvedením 
způsobu jejich užívaní, popřípadě funkčního určení základních rozměrů místností, 
prostorů a hlavních konstrukcí, rozměrů prvků výplní otvorů, u půdorysu střechy 
polohu okapů a svodů a s vyznačením technického vybavení budovy, včetně řešení 
zázemí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

 výkres č. F.06 - Půdorys 1.PP (1:50) 
 výkres č. F.07 - Půdorys 1.NP (1:50) 
 výkres č. F.09 - Půdorys 2.NP (1:50) 
 výkres č. F.10 - Půdorys 3.NP (1:50) 
 výkres č. F.11 - Půdorys 4.NP (1:50) 
 výkres č. F.09 - Půdorys střechy (1:50) 

Řezy v měřítku 1:100, popřípadě 1:200, se schematickým vyznačením nosných 
konstrukcí, výškových kót jednotlivých podlaží, úprav vstupů, původního i upraveného 
terénu, vztažených k nadmořské výšce prvního nadzemního podlaží 
 výkres č. F.13 - Řez A - A´ (1:50) 

Pohledy schématicky dokumentující celkové architektonické vyjádření s vyznačením 
architektonických prvků, jako jsou balkóny, lodžie, akrýře apod., u změn staveb               
i pohledy stávajícího stavu 
 výkres č. F.14 - Pohled západní a východní (1:50)  
 výkres č. F.15 - Pohled severní a jižní (1:50)  

Výkresy přípojek na veřejné rozvodní sítě a kanalizace 
 Není součástí zadání diplomové práce. 

Výkresy napojení na veřejné komunikace, řešení dopravy v klidu 
 Není součástí zadání diplomové práce. 

Výkresy úprav na komunikacích pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
v měřítku 1:100 nebo 1:200 
 Není součástí zadání diplomové práce. 
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Doplňkové výkresy, pokud to charakter stavby vyžaduje (perspektiva, axonometrie, 
panoramatické pohledy apod.) 
 Není součástí zadání diplomové práce. 

2. Stavebně konstrukční část 

a) Technická zpráva 

Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu 
nosného systému stavby při návrhu její změny 

Hlavní systém svislých nosných konstrukcí tvoří monolitický železobetonový skelet, 
který je po obvodě tvořen nosnými zdmi o šířce 400 mm a vnitřním rastrem sloupů o rozměru 
400 x 400 mm. Materiál použitý pro vybetonování svislé nosné konstrukce je beton třídy        
C25/30 s výztuží R 10 505. Po konzultaci se statikem stavby může dojít ke změnám použití 
stavebního materiálu. 
 Železobetonový skelet bude u nadzemních podlaží dozděn za pomocí cihelných bloků
Porotherm 40CB na maltu tenkých spár Porotherm Profi (součástí zděného systému jsou cihly 
koncové, rohové, poloviční a doplňkové). Vnitřní nosný systém stavby je z cihelných bloků
Porotherm 30 CB, Porotherm 25 CB a Porotherm  17,5 CB na tenkých spár Porotherm Profi.  
 Prostorový tuhost monolitického železobetonového skeletu bude zajištěna díky 
průvlakům o rozměrech 400 x 700 mm a délce 20 800 mm a 8 900 mm. Materiál použitý      
pro vybetonování průvlaků je beton třídy C25/30 s výztuží R 10 505. 
 Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové oboustranně vetknuté desky     
o tloušťce 250 mm. Jednotlivé rozměry desek jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 
Materiál použitý pro vybetonování stropních desek je beton třídy C25/30 s výztuží R 10 505. 

Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
 Veškeré použité stavební materiály a konstrukční dílce splňují požadavky na moderní 
způsob provádění staveb. 

Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 
konstrukce 

Navrženy dle způsobu užívání objektu. Nosná konstrukce stavby je dimenzována 
s dostatečnou rezervou. Vyhoví tak na straně bezpečnosti. 



 Diplomová práce 

- 64 - 

Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů
 Se stavební realizací objektu se nepojí žádné speciální řešení konstrukčních dílců. 
Veškeré stavební detaily byly do projektu zapracovány po odborné konzultaci s pracovníky 
fakulty stavební. 

Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, případně sousední stavby 
 Veškeré stavební etapy musí být prováděny dle předepsaných technologických 
postupů. 

Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí        
či prostupů
 Jedná se o objekt novostavby. 

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
 Před zakrytím části konstrukce bude na stavbu objektu přizván stavební dozor            
ke kontrole provedení kvality a provede se zápis do stavebního deníku. 

Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně
dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 
 Ze strany investora nebyly na stavbu vzneseny žádné specifické požadavky. 

b) Výkresová část 

 Součást výkresové dokumentace. 

c) Statické posouzení 

 Není součástí zadání diplomové práce. 
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3. Požárně bezpečnostní řešení 

Není součástí zadání diplomové práce.

4. Technika prostředí staveb 

 Není součástí zadání diplomové práce. 
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ÚVOD 

Předmět obsahu diplomové práce je zaměřen na vypracování projektové dokumentace 
novostavby administrativní budovy situované v městské části Ostrava - Poruba, lokalita    
„Nad Porubkou“. Součástí závěrečné práce je zaměření na stavebně technologickou část 
zabývající se realizací železobetonové monolitické konstrukce spodní stavby systémem     
„bílá vana“ a s tím spojená technologická rizika při provádění hydroizolačního systému. 
 Jedná se o specifickou konstrukci vyvíjenou od sedmdesátých let 20. století            
jako alternativní řešení ochrany spodní stavby proti vodě za využití železobetonu a jeho nízké 
propustnosti vody. Ke zlepšení těsnících vlastností monolitické betonové konstrukce jsou 
kritická místa (spáry a prostupy) doplněna o těsnící profily. 
 Konstrukce z vodostavebního betonu plní funkci nosnou, je nepropustná vůči vodním 
průsakům a její specifické vlastnosti zabraňují vzniků trhlin, které vznikají v důsledku 
vnějšího zatížení, objemovými změnami a teplotními rozdíly za provozu. 
 Při nežádoucím působení vody a vlhkosti na stavební konstrukci dochází 
k negativnímu ovlivnění v oblasti fyzikálního namáhaní (pevnost, pružnost, tepelná vodivost 
atd.) a chemického složení. Při dlouhodobém působení těchto vnějších vlivů dochází 
k degradaci konstrukce a vzniku plísní. Působící voda a vlhkost má vliv na materiálové 
charakteristiky. Tímto dochází u staveb především ke zhoršujícím se uživatelským 
vlastnostem objektu. Pro je při realizaci nutné navrhovat co nejspolehlivější a nejtrvanlivější 
ochranná opatření spodní stavby.  
 Tématem diplomové práce je konstrukce spodní stavby z vodostavebního betonu, jejíž 
požadovaná kvalita je dosažena správným způsobem provedení a ošetření betonu. 
 Zpracování diplomové práce bylo provedeno v souladu s platnými normami                
a předpisy. Soudobé podmínky funkčního návrhu bílé vany jsou obsaženy v Technických 
pravidlech 02 vydaných ČBS (II. vydání 2007), překlad rakouské směrnice. 

1. Vodonepropustnost betonu [22]

 Beton je porézní materiál, který obsahuje mikropóry vzniklé při jeho zpracování          
a mikrokapiláry vznikající při odpařování přebytečné vody z konstrukce při hydrataci 
cementového tmele. Mikropóry mají na vodonepropustnost zanedbatelný vliv, o to větší je 
vliv mikrokapilár. Ty umožňují transport vody konstrukcí, a to ve stavu kapalném, či hlouběji 
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v konstrukci ve skupenství plynném pomocí difúze. V řezu (viz. obr. 1) lze konstrukci rozdělit 
do několika částí. Ve směru od vnějšího líce je to nejprve zavodněná oblast, která může 
dosahovat hloubky přibližně 25 mm, dále pak oblast kapilární, kde dochází k transportu vody 
kapilárami obsaženými v betonu. Tato oblast je důležitá a měla by u vodonepropustných 
konstrukcí dosahovat maximálně 70 mm. Od této hranice probíhá transport pouze vodní páry 
difúzí - rychlost a směr difúze závisí na rozdílu tlaků vodních par. Střední oblast se nazývá 
jádrová a u vnitřního líce je oblast vysychající, kde se vlhkost odpařuje do vnitřního prostoru. 
Hloubka této oblasti dosahuje přibližně 80 mm. Z povrchu konstrukce je nutné odvádět 
vlhkost, k tomu plně postačuje běžné větrání při provozu budovy.  
 Z hlediska transportu vody naprosto převažuje voda dodaná při zpracování a hydrataci 
cementu. V čase užívání nebo ještě výstavby dochází k jejímu výparu. Následný transport 
vody ze zavodněné oblasti je minimální a množství nemá vliv na využití vnitřních prostorů. 
V betonové konstrukci se může ještě vyskytnout voda kondenzovaná vlivem rosného bodu,      
a to tehdy, pokud by se zvýšila diference mezi teplotou betonové konstrukce a teplotou 
vzduchu, nebo se zvýšila relativní vlhkost vzduchu. Pokud tyto vlivy předpokládáme, je 
vhodné konstrukci ze strany zavodněné zeminy tepelně izolovat. Při návrhu betonu je 
požadováno maximální snížení vodního součinitele z důvodů vzniku kapilárních pórů.  

Obr. 1 - Řez konstrukcí bílé vany s vyznačenými oblastmi 
http:// http://ntplus.cz/editor/image/eshop_products_files/file_en_44.pdf 
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 Obr. 2 - Koeficient vodonepropustnosti při různém objemu kapilár v závislosti na 
vodním součiniteli a stupni hydratace 

http://ntplus.cz/editor/image/eshop_products_files/file_en_44.pdf 

Obr. 3 - Hloubka průsaku vody do železobetonové konstrukce 
http://www.casopisstavebnictvi.cz/ochrana-spodni-stavby-proti-vode-a-vlhkosti-vyuzitim-

principu-bile-vany_N3231 
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2. Složení betonu, pevnost betonu 

a) Složení betonu 

Materiálové složení pro beton musí být vybráno s ohledem na splnění požadovaných 
specifikací u čerstvého a ztvrdlého betonu včetně konzistence, objemové hmotnosti, pevnosti, 
trvanlivosti a ochranu ocelové výztuže proti korozi. 

Kamenivo 
 Při volbě druhu kameniva je nutno brát v potaz na plochu zrn, odolnost proti 
střídavému působení mrazu a rozmrazování, odolnost proti obrusu a vliv okolního prostředí. 
Velikost frakce kameniva se zvolí s ohledem na vytvoření krycí vrstvy výztuže a šířku 
minimální mezery. Musí být odolné vůči alkalicko-křemičité reakci. 

Cement 
 Volba cementu podléhá pravidlům ČSN EN 206 - 1, beton, část 1 a odolnosti vůči 
agresivním vodám. K výrobě betonové směsi se doporučuje Portlandský cement nebo 
síranovzdorný cement. 

Záměsová voda 
 Vodní součinitel w ovlivňuje, jak beton odolává proti průsakům vody. Dále nám 
určuje množství, velikost, strukturu a hydrofobitu kapilárních pórů v betonové konstrukci.     
Je zásadním činitelem ovlivňující primární hydrataci betonu. Čím je hodnota vodního 
součinitele nižší, tím se hydrofobita betonu zvyšuje. 

Přísady a příměsi 
 Přidávají se do betonové směsi z důvodu zlepšení chemických vlastností. Za použití 
vhodného superplastifikátoru můžeme účinně snížit vodní součinitel betonu. Těsnící přísady 
s hydrofobizačním účinkem, které při reakci s vodou zvýší její povrchové napětí a omezí 
možnost transportu kapilárních pórů. Kapiláry na povrchu jsou pro konstrukci nebezpečné 
z důvodu transportu vzduchu dovnitř konstrukce. Za použití akrylátových pryskyřic 
vytvoříme tenkou vrstvu na povrchu, které zabrání odpařování vody a beton tak lépe zatvrdne. 
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b) Pevnost betonu 

 Pro splnění požadavku na vodonepropustnost betonové konstrukce musí být zvolen 
beton s minimální pevností C 20/25 dle ČSN EN 206 -1, beton, část 1 nebo podle metodiky 
ČSN EN 12 390-8 o zkoušení zatvrdlého betonu musí splňovat charakteristickou hloubku 
průsaku 60 - 80 mm.  

3. Mrazuvzdornost, odolnost proti pronikání tlakové vody, odolnost proti korozi 

a) Mrazuvzdornost 

 Součástí požadavků na provádění betonové směsi je zjistit odolnost betonu při         
100 zmrazovacích cyklech a porovnání výsledků pevnosti zmrazovaného netonu s pevnosti 
betonu referenčního (součinitel mrazuvzdornosti je roven nebo převyšuje hodnoty 0,85). 

b) Odolnost proti pronikání tlakové vody 

 Beton lze označit za vodotěsný, pokud splní požadavky na normu EN ISO 15 148        
o tepelně vlhkostním chování stavebních materiálů a výrobků a nepropustí žádnou vodu.      
Jako vodonepropustný materiál lze označit beton, kde tlaková voda pronikne do hloubky      
50 - 70 mm.  

c) Odolnost proti korozi 

 Podle typu agresivního prostředí, do kterého ukládáme směs betonu, zajistíme 
potřebou protikorozní ochranu.  

4. Charakteristika vnějšího prostředí a požadavky na vnitřní prostředí  

 Největší problémy s agresivním prostředím se vyskytují u konstrukcí, které jsou 
umístěny pod úrovní terénu. Konstrukce bílé vany může být ovlivněna charakterem vnějšího 
prostředí. Jde především o agresivitu zvodnatělého prostředí, pronikání radonu a vliv 
bludných proudů. Faktorem ovlivňující konstrukci spodní stavby je tlak podzemní vody. 
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 Projektant musí stanovit třídu požadavků na vnitřní požadavky, určit jednu 
z konstrukčních tříd a třídu těsnícího pásu. 

5. Trhliny v betonu 

 Trhliny v betonové konstrukci mají nezanedbatelný vliv na funkci bílé vany. 
Negativně ovlivňují totiž její vodotěsnost. Pokud vzniklá trhlina v konstrukci prostupuje skrz 
celý její průřez, tak je voda transportována až k vnitřní straně betonu. Množství a rychlost 
průsaku vody trhlinou závisí na šíři trhliny a hydraulickém spádu vody. 
 Rozsah a velikost trhlin má vliv na stupeň vyztužení, způsob realizace a ošetření 
betonové konstrukce pro uložení betonové směsi. Trhliny mohou vznikat při nekvalitním 
procesu provádění bílé vany a to jak u čerstvé tak zatvrdlé betonové směsi. 
 Pokud část betonové konstrukce dostatečně nezabedníme, může dojít krátce              
po zpracování čerstvé betonové směsi vzniku trhlin z důvodu plastického smršťování              
a sedání. Tento druh trhlin nemá stejný původ vzniku, ale později se výrazně navzájem 
ovlivňují. Rozsah a pozdější rozrůstání těchto trhlin je dáno složením betonové směsi, 
technologickým procesem výroby betonu, jeho ukládáním, zpracováním a následovným 
ošetřením. 
 U zatvrdlého betonu dochází ke vzniku trhlin v důsledku objemových změn. Tyto 
změny jsou vyvolány smršťováním a dotvarováním betonu a faktorem změny teplot. Trhliny 
vzniklé v důsledku objemových změn lze předpovědět a jejich postupnému rozšiřování 
zabránit správným rozdělení konstrukce na dilatační úseky, provádění betonových dílců       
po pracovních spárách a vytvořením kluzné vrstvy pod základovou deskou a tím zajistit její 
možné posouvání. 
 Abychom správně navrhli konstrukci systému bílé vany, musíme dbát na správný 
návrh a postup vyztužení konstrukce s ohledem na maximální šíři trhlin v dané konstrukci. 
Dle znalostí projektanta se určí výskyt staticky limitované max. šířky trhlin v  konstrukci. 

6. Těsnění spár [23]
  
 Provádění a umístění těsnících spár a prostupů se u realizace konstrukce bílé vany 
v zásadě neliší od různých železobetonových konstrukcí.  
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a) Dilatační spáry 

 Rozdělují stavební konstrukci na menší celky podle doporučení, nebo poměru rozměrů
vzhledem k tvaru, či vzniku přetvoření. Osová vzdálenost je určí z tvaru konstrukce,         
nebo odpovídá vzdálenost 15 - 40 m, podle typu konstrukce a zkušeností projektanta.            
U zadaného objektu se s návrhem dilatační spár neuvažuje. 

b) Pracovní spáry 

 Provádění pracovních spár je z důvodu vyrobitelnosti a složitelnosti betonové směsi, 
nebo v místech styků vodorovných a svislých konstrukcí. Skrze pracovní spáry prochází 
výztuž, které zajišťuje spolupůsobení konstrukce. Jako doporučené hodnoty poměrů stran     
se uvádí 1:1 až 1:1,25. Důležité je správné projekční zvolení poměru délky k výšce 
konstrukce. 

c) Řízené spáry 

 Druh spáry, do které vkládáme prvky oslabující průřez konstrukce z důvodu 
předpokládaného vzniku trhlin. Tímto se zajistí, že trhlina se vytvoří v místě řízené spáry       
a nedojde tak ze vzniku průběžných trhlin. Dalším důvodem provádění řízených spár je 
vytvoření více pracovních celků betonovaných v jednom záběru a úspoře vodorovné výztuže 
určení k přenesení tahových sil od objemových změn. Návrh stavby řízené spáry nerealizuje. 

d) Styčné spáry 

 Realizují se u styku prefabrikovaných dílců.  Administrativní objekt tvoří 
železobetonový monolitický skelet, bude zde provedena přímá betonáž. 



Diplomová práce 

- 74 - 

7. Poruchy vodostavebního betonu 
  
 Při odborném projekčním návrhu a dodržení pracovního postupu konstrukce bílé vany 
je vznik poruch vodostavebního betonu eliminován na minimum. Výhodou při sanaci je fakt, 
že k nápravě a utěsnění betonové konstrukce dojde tam, kde voda skutečně prosakuje.          
 Ve většině případů se jedná o netěsnění spár a vznik trhlin. Tím, že k dotěsnění spár          
a trhlin dojde z vnitřní strany konstrukce, tak nedojde k zásadnímu narušení celé konstrukce. 
 Výhodou návrhu spodní stavby z vodostavebního betonu oproti povlakovým 
hydroizolacím je zajištění vodonepropustnosti konstrukce již při betonáži. Při pokládání 
hydroizolace může dojít k jejímu poškození a tím pádem časovým a finančním komplikacím. 
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TECHNOLOGICKÝ POSTUP BETONÁŽE ZÁKLADOVÉ 
DESKY A STĚN 

1. Podmínky realizace 

 K provedení betonáže jsou důležité klimatické podmínky, kdy teplota venkovního 
vzduchu by se měla být v rozmezí +5 - 25 °C. Pokud jsou atmosférické podmínky 
nevyhovující (nižší nebo vyšší teplota, déšť, povětrnostní podmínky) je nutné podniknout 
vhodná opatření. V případě dešťových srážek je potřeba ukrýt pracovní plochu před jejich 
účinky. V případě rozdílných teplot je možno s pracemi na betonáži začít nebo posečkat       
na tu část dne, kdy jsou podmínky pro betonáž vhodné. Při ukládání a zhutňování betonové 
směsi musíme zajistit její ochranu proti vodě, větru, mrazu nebo ostrému slunečnímu záření. 
 Podle časového harmonogramu je betonáž naplánována na letní měsíce.                 
Však v případě změny plánu a posunu daného termínu je zapotřebí navrhnou taktéž opatření 
pro realizaci v zimním období. 

a) Betonáž v letním období [4]
  
 Problém při betonáži během letních měsíců nastane za vysokých teplot a suchého 
prostředí. Tyto klimatické podmínky jsou definovány pro časové období tří dnů,                 
kdy se průměrná denní teplota pohybuje nad 20 °C, nebo se teplota venkovního vzduchu 
vyšplhá nad 30 °C. Při suchém prostředí relativní vlhkost vzduchu nepřesáhne 50 %.            
Při betonáži je vhodná teplota betonové směsi 20 °C. 
 Při extremních teplotách lze betonovou směs ochladit za pomocí studené vody. Použití 
frakce kameniva by neměla bát vystavena přímému slunečnímu záření a skladována ve stínu      
a chladnějších prostorech. 
 Jakmile pracovníci uloží betonovou směs do připraveného bednění, tak je potřeba 
betonovou konstrukci ochránit před nepříznivými vlivy slunečního záření (přikrytí geotextílií 
nebo plachtou). Takto musí být betonová směs chráněna do doby, než dosáhne krychlená 
pevnost betonu 70 % hodnoty požadované výsledné pevnosti. 
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b) Betonáž v zimním období [4]

 Podle časového harmonogramu je betonáž naplánována na letní měsíce.                  
Však v případě změny plánu a posunu daného termínu je zapotřebí navrhnou taktéž opatření 
pro realizaci v zimním období. 
 Na provádění betonáže v zimních měsících jsou kladeny mnohem větší nároky             
a požadavky než na betonáž prováděnou v létě. Je nutné zajistit ochranu betonu proti mrazu 
od jeho výroby, dopravy, uložení až po výsledné ošetření. 
 U betonáže v tomto časovém období je důležité, aby betonová směs dosáhla teploty 
nutné k započetí hydratačního procesu. Uložený beton musí být po dobu 170 hodin zahříván 
na požadovanou teplotu +5 °C a chráněn proti vnějšímu ochlazování. To by mohlo mít          
za následek zastavení procesu hydratace a zamrznutí nevázané volné vody v betonové směsi. 

Zajištění příznivých podmínek pro průběh hydratace 
Využití portlandských, případně urychlovacích cementů

Čisté portlandské cementy bez obsahu příměsí mají poměrně rychlý nárůst pevnosti     
a tím spojeny vývin hydratačního tepla. Příměsi v cementu (např. struska) hydratační proces 
zpomalují. 

Zvýšení dávky cementu za současného snížení vodního součinitele
 Za použití plastifikujících nebo ztekucujících přísad lze dosáhnout požadované 
zpracovatelnosti. 

Vyrobení horké betonové směsi a využití její tepelné setrvačnosti (ohřevem záměsové vody, 
ohřevem kameniva, ohřevem všech složek betonu až na teplotu 60 °C)
 Za využití teplené setrvačnosti čerstvého betonu, který za výrobního procesu ohřejeme 
na určitou dosažitelnou teplotu. Při tomto způsoby výroby je nutné upravit technologický 
proces výroby betonové směsi. 
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Použití chemických prostředků proti zamrznutí vody v betonu
 Za použití chemických prostředků lze betonáž provádět při teplotách až -10 °C.         
Do betonové směsi přimícháme přísady zamezující změně skupenství vody v čerstvém betonu 
z kapalného na pevné. Tím dojde k zabránění procesu nakypření zpracované betonové směsi. 
Dojde k zastavení procesu hydratace cementu a beton si uchová svůj tvar. Při dosáhnutí 
teploty +5 °C pokračuje proces hydratace bez jakýchkoli následků dále. 

Použití chemických prostředků pro urychlení hydratačního procesu
 Chemické prostředky na bázi chloridů či jiných chemických aktivátorů, které slouží 
k urychlení hydratačního procesu a způsobují rychlejší a větší vývin hydratačního tepla. 

Nepřímý ohřev uloženého betonu horkým vzduchem
 Vytápění betonových dílců horkým vzduchem je rozšířeným a účinným prostředkem 
pro zajištění betonáže v zimním období, kdy lze zabezpečit objekt nebo jeho část za pomocí 
tzv. tepláků, který slouží jako ochrana při teplotě vnějšího prostředí a povětrnostních vlivů. 
Nevýhodou je nebezpečí možného přeschnutí betonu v době hydratace vyšším odparem vody. 
Zhotovená betonová konstrukce nesmí být po dobu 200 hodin přehřáta na teplotu vyšší         
než 60°C. 

Nepřímý ohřev uloženého betonu horkou párou
 Tento způsob ohřevu vyžaduje menší ochranu vybudovanými teplákovými 
konstrukcemi, než je tomu u horkého vzduchu. Nevýhodou je skutečnost, že pára vyvíjená 
velkokapacitními zařízeními na vyvíjení páry znemožňuje přítomnost pracovníků v částech 
objektu zaplňovaných párou. 

Přímý ohřev uloženého betonu vyhřívaným bedněním
 Při tomto druhu ohřevu se využívá systémové dvouplášťové bednění, které je na vnější 
straně doplněno o teplenou izolaci. Bednění je pak vyhříváno za pomocí topných elektrických 
kabelů, případně za pomoci trubek z polyetylenu s topným médiem (teplovodní vedení). 
Teplota betonu při ohřevu nesmí překročit 60 °C. 
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Přímý ohřev uloženého betonu vyhřívanými matracemi
 Vyhřívané matrace využijeme při betonáži vodorovných konstrukcí. Upravený povrch 
základové desky se okamžitě po betonáži překryje elektricky vytápěnými matracemi. Po dobu 
tuhnutí a zatvrdnutí betonové směsi lze za pomocí matrací regulovat teplotu. 

Přímý ohřev uloženého betonu vnitřním vytápěním (trubkovým rozvodem teplé vody, 
trubkovým rozvodem páry, využití elektrického odporu ocelové výztuže, rozvodem topnými
elektrickými vodiči
 Nejprve je důležité provést potřebná opatření při výrobě betonové směsi a následně
ochranu betonu při jeho ukládání a pozdějším ošetření. 
 Podle konkrétní části konstrukce a situace na staveništi je potřeba navrhnout vhodnou 
kombinaci zimních opatření s ohledem na efektivnost a náklady. Vzniklé náklady tvoří 
nezanedbatelnou částku, proto jsou tyto náklady součástí rozpočtu před zahájením výstavby. 
Nejlepším řešení je provést realizační práce za vhodných vnějších podmínek. Však kvůli 
požadavkům ze strany investora na dodržení lhůty výstavby je tento krok velmi obtížně
realizovatelný. 

2. Doba trvání stavebních prací, technologické přestávky 

 První technologická etapa zahrnuje vybetonování základové desky. Délka trvání 
realizace a provedení je podrobněji vyznačeno v časovém harmonogramu. 
 Poté bude následovat fáze betonáže monolitických železobetonových stěn. Postup 
prací a doba trvání dle harmonogramu stavebních prací. 

3. Technologické přestávky 

 Po dokončení technologické etapy železobetonové základové desky bude následovat 
technologické přestávka 7 dní (po provedení vsypu těsnící přísady do betonu). Tato doba je 
potřebná k tomu, aby betonová směs zatvrdla a dozrála do stádia, že nebude nijak poškozena 
při pokračujících stavebních činnostech a umožnit ukotvení bednění další části pracovního 
traktu. 
 Pokud během technologické přestávky nenastane v případě negativních klimatických 
vlivů k přerušení procesu hydratace, je možno pokračovat s navazujícími stavebními úkony. 
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4. Personální složení 

 - stavební mistr 
 - vedoucí čety (znalosti betonář - železář) 
 - 12 pracovníků na ukládání, hutnění a ošetření betonové směsi 
  
 Na správnost provedení základové železobetonové monolitické konstrukce a svislých 
železobetonových monolitických konstrukcí bude dohlížet a mít zodpovědnost za dodržení 
předepsaného technologického postupu stavební mistr. Dále zodpovídá a kontroluje stav 
stavebního bednění, uložení a kvalitu provedení výztuže. Bude muset zajistit přejímku 
čerstvého betonu, uvést záznam do stavebního deníku. Musí zajistit, že provedení základové 
desky a stěn bude provedeno přesně dle projektové dokumentace. Monolitická konstrukce 
musí být rovná, vyhlazená a provedení pracovních spár musí být z důvodu ukládaní                
a navazování jednotlivých betonových dílců provedeno bezchybně. 
 Pouze pracovníci k tomu proškolení budou moci obsluhovat pracovní stroje potřebné 
k realizaci spodní stavby. Pro přístup těžké strojní mechanizace bude nutné udržovat 
přístupové cesty. 
  
5. Použití strojní mechanizace a pomocné stavební konstrukce 

- stavební jeřáb LIEBHERR 90 EC - B6 (montovaný, výška zdvihu 12 - 49,1 m,    
 maximální nosnost 2,4 - 15,5 m/5000 Kg, vyložení 50 m/1500 Kg 
 - 4x autodomíchávač s čerpadlem SCHWING STELLER FBP 24 
 - 2x čerpadlo betonové směsi SCHWING STELLER, SP 3800, D-200x2000 
 - 6x ponorný vibrátor TREMIX MAXIVIB VH 48, otáčky 12000, příkon 2,3 kW 
 - 2x koš na betonovou směs KB 750.2 (objem betonového koše 0,75 m³) 
 - 4x hliníková lať o délce 2 m 
 - 4x leštičky betonu 
 - laserový nivelační přístroj 
 - kalibrované měřící pomůcky a přístroje (pásmo, metr, nivelační lať a klínek) 
 - prostorové lešení 
 - žebříky 
 - montážní podpěry (prvky systémového bednění) 
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 Hotová betonová směs se bude na stavbu přepravovat za pomocí autodomíchávačů
z nejbližší betonárky, která se nachází v Ostravě  - Přívoze. V případě výpadku této betonárky 
je v záloze betonárka v Ostravě  - Hrabová.  

6. Parametry kvality 

 Nad kvalitou a správným provedením ukládání betonové směsi na stavbě dohlíží         
a kontroluje stavební mistr. Při ukládání betonové směsi musíme ošetřit, aby nedošlo 
k deformaci bednění a pohybu výztuže. 
 Kvalita provedení betonové směsi a dodržení požadovaného tvaru musí odpovídat 
požadavkům dle normy ČSN EN 13 670 o provádění betonových konstrukcí. Povrchová 
úprava betonu nesmí obsahovat nečistoty, které by mohli negativně ovlivnit soudržnost mezi 
sousedními vrstvami. Do betonové směsi se přidá těsnící přísada s hydrofobizačním účinkem 
SIKA DM 2. Finální úprava základové desky bude provedena za použití mechanického 
strojního hlazení betonu. 
 Vadné plochy na povrchu betonu nesmí z celkové plochy konstrukce přesáhnout více 
jak 5 %. U tenkostěnných konstrukcí je maximální možná odchylka povolena 1 %. Povrch 
betonové konstrukce musí být bez větších dutin a štěrkových hnízd. Tato hnízda nesmí svým 
objemem zasahovat více jak 5 % do plochy příčného průřezu dané konstrukce. Povrchová 
úprava pohledového betonu musí splňovat požadavky vyplívající z projektové dokumentace. 

7. Pracovní postup betonáže  

a) Připravenost stavebního pracoviště

 Před zahájením bednících prací je povinností stavbyvedoucího zkontrolovat,              
že veškeré předcházející práce jsou řádně ukončeny dle požadované kvality. Jedná se              
o především o kontrolu základové spáry a provedení násypu a podkladního betonu. 
 Je potřeba zajistit, aby byl podklad v rozsahu pracovních spár řádně vyčištěn, 
popřípadě byla z něj odčerpána voda. 
 Při přejímce podkladu pro betonáž se ověří, zdali únosnost podkladu vyhovuje 
potřebám pro realizaci bednění, hlavně jeho podpěrných částí. Pokud podmínky únosnosti 
nebudou dle předepsaného limitu, je nutno provést úpravu terénu za pomocí zpevňujících 
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betonových panelů nebo zhutněného štěrkového násypu. 
 Dále musí stavbyvedoucí ověřit, zdali je geodetické zaměření výškových a směrových 
vytyčovacích bodů shodné s vytyčovacím protokolem a projektovou dokumentací.  
 Je nutné zajistit plynulý přístup pro strojní mechanizmy, pracovní čety a napojení na 
síť vodovodního řádu a elektrické energie. 

b) Postup realizace bednění [17]

 Za pomocí bednícího systému PERI TRIO se nejprve začnou bednit rohy                      
a komplikovanější místa. U rohů a složitějších míst je třeba vzít v potaz tloušťku betonové 
stěny, aby došlo ke správné volbě dorovnávacích prvků pro vnitřní a vnější bednící dílce.  
 Před finálním usazením je nutné veškeré panely a dílce určené pro bednění důkladně
vyzkoušet. Měli bychom tím předejít deformacím, trhlinám či objevení zkorodovaných částí 
na bednění. Takto poškození dílce nemohou být použité. Bednění lez využít do výšky 3,3 m. 
Při větších výškách je nutné pro montážní díly zřídit stavební lešení. Bednění bude zajištěno 
za pomocí RSS stabilizátorů. Před uvedením bednění do provozuschopného stavu je nutné 
překontrolovat a upevnit matice, zámky BFD a ostatní náležející příslušenství. 
 Maximální tlak působící na bednící dílce PERI TRIO nesmí překročit hodnotu            
80 kN/m². Je potřeba dbát návodu výrobce při použití příložných vibrátorů. 

c) Armování  

Vstupní prohlídka 
 Před uložením výztuže musí stavbyvedoucí nebo jiná zodpovědná osoba provést 
prohlídku bednění, zdali jsou odstraněny všechny nedostatky a bednění je připraveno 
k použití. Poté můžou začít železářské práce. Z hlediska připravenosti bednění pro montáž 
armatury musí být bednění důkladně očištěné a nastříkané odbedňovacím přípravkem.          
Při vstupní kontrole se musí zkontrolovat, zdali s projektovou dokumentací souhlasí druh 
zvolené oceli, její průměr, délka, počty kusů, čistota povrchu výztuže, doklad o jakosti apod. 
Výměna ocelových částí může být provedena pouze se souhlasem statika. 
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Ukládaní výztuže 
 Výztuž musí být uložena tak, jak je předepsáno v projektové dokumentaci.          
Během průběhu betonáže musí být zajištěna její poloha a stabilita. Ocelářská výztuž musí 
zbýt zbavena veškerých nečistot, které snižují její přilnavost a soudržnost s ocelí. 

Krytí výztuže 
 Tloušťka krytí výztuže musí být shodná s předepsanou hodnotou v projektové 
dokumentaci. Podle hodnot z normy je tloušťka krytí předepsána minimálně 40 mm pro nosné 
základové konstrukce. 
 Abychom zabezpečili tloušťku krycí vrstvy betonové vrstvy, tak použijeme distanční 
podložky z vláknobetonu. Musíme se vyvarovat použití podložek z materiálů náchylným       
ke korozi, nebo který znehodnocuje beton. Při ukládání výztuže do bednění je potřeba věnovat 
zvýšenou pozornost křížení nosné výztuže. Vzniká zde nebezpeční vzniku prázdných dutin, 
které se při ukládání betonové směsi nevyplní. 

Výstupní kontrola - přejímka železářských prací 
 Před zahájením procesu betonáže bude k přejímce železné výztuže pozván technický 
dozor investora. Výsledkem hodnocení stavu provedených prací bude souhlas se stavem 
provedených prací a pokyn k zahájení betonáže. Při prověrce bude kontrolován druh použité 
výztuže, poloha v konstrukci, krytí výztuže, čistota povrchu vložek, dodržení stanovených 
odchylek, počet a tvar třmínků apod. Stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku. 
Zjištěné neshody musí být odstraněny do zahájení betonáže.  

d) Přeprava betonové směsi 
  
 Primární dopravou betonové směsi se rozumí doprava směsi, popřípadě nadávkových 
složek z betonárky k místu zpracování, tj. na staveniště. Vyrobená betonová směs musí být 
bez zbytečného zdržení dopravena na místo ukládání. Při přepravě nesmí dojít k úbytku         
na kvalitě betonové směsi. Nesmí dojít k jejímu rozmísení, znečištěním různými příměsemi 
nebo nesmí dojít k jejímu ohrožení klimatickými vlivy (silný vítr). Během přepravy nesmí 
započít proces tuhnutí a nesmí ztratit nic ze své cementové konzistence. 
 Sekundární doprava betonové směsi, která probíhá na staveništi, musí být realizována 
tak, aby proces betonáže technologické etapy probíhal bez přerušení. 
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 Voda, která se používá pro zvlhčení vnitřního prostoru potrubí před započetím čerpání 
betonové směsi, nesmí být vypuštěna do prostoru monolitické základové desky či stěny. 
Taktéž voda potřebná k čištění čerpací hadice po ukončení betonáže musí být odvedena pryč. 
 Při velmi nízkých teplotách se musí zajistit taková teplota betonové směsi, aby při 
ukládání směsi při působení tepelných ztrát během manipulace neklesla pod +10 °C. 

e) Postup betonáže základové desky [17]

 - postup stavebních prací je dán časovým harmonogramem 
 - při provádění betonáže monolitické základové desky se beton nesmí volně sypat 
 z výšky přesahující 1,5 m z důvodů oddělení částí betonové směsi 
 - při práci se strojními vibrátory musíme dávat pozor, aby nedošlo k nakypření tenké 
 povrchové vrstvy, nebo způsobit segregaci betonu 
 - zahájení betonážních prací v místě, které je nejvíce vzdáleno od umístění betonářské 
 pumpy, aby nedošlo poškození již realizovaných a chráněných betonových ploch 
 - postup prací podle rozčlení základové konstrukce dle pracovních spár,                    
 kde maximální šířka záběru je 7 m 
 - musíme ohlídat, že nedojde k zavadnutí napojované pracovní spáry předchozího 
 záběru 
 - ukládání betonové směsi provede jeden pracovník za pomocí gumové hadice, která je 
 upevněna na konci ramene čerpadla 
 - tři pracovníci budou mít za úkol rozprostřít betonovou směs pomocí hrábek 
 - další dva pracovníci budou uloženou betonovou směs zhutňovat za pomocí vibrátorů
 - vedoucí pracovní čety má za úkol provést kontrolu provedených prací, aby splnili 
 požadovanou kvalitu 
 - po vylití betonové směsi se základová deska na hrubo urovná a hutní vibrátorem 
 - za pomocí laserového přístroje geodet provede zaměření výšek 
 - po zhotovení prvního záběru se povrch desky uhladí hliníkových hladítek šířky 2 m 
 - jakmile betonová směs dostatečně zavadne (možnost chůze po základové desce 
 s mírným otiskem obuvi), tak aplikujeme vsyp (3 kg/m²) 
 - povrch uhladíme za pomocí strojního hladítka 
 - po skončení všech prací se musí pracoviště uklidit, stroje a nářadí uložíme zpět        
 na správné místo a místo zajistíme proti vstupu nepovolaných osobám 
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f) Postup betonáže stěn [17] 

 - postup stavebních prací je dán časovým harmonogramem 
 - při provádění betonáže monolitické základové desky se beton nesmí volně sypat 
 z výšky přesahující 1,5 m z důvodů oddělení částí betonové směsi 
 - při práci se strojními vibrátory musíme dávat pozor, aby nedošlo k nakypření tenké 
 povrchové vrstvy, nebo způsobit segregaci betonu 
 - připravíme si k osazení prostupy technických sítí 
 - provedeme betonáž spodní vrstvy o mocnosti 60 cm
 - těsnící profily v pracovních spárách zakryjeme betonovou směsí nejprve z jedné 
 strany, poté z druhé 
 - při kladení dalších vrstev na sebe je důležité je provibrovat 
 - při vibrování betonové směsi musí dát pozor, aby se vibrátor nedotýkal bednění         
 a výztuže 
 - betonovou směs ukládáme za pomocí betonářského koše s hadicí 
 - při provádění monolitických stěn je dbát zvýšené opatrnosti v oblasti pracovních spár 
 - vibrátor je v bednění uložen svisle dolů, postupně pomalu jej vytahujeme směrem 
 vzhůru, dokud betonovou směs nezbavíme max. množství vzduchových  bublin 
 - vibrátor použijeme jen jednou v daném pracovním záběru 
 - vedoucí pracovník čety dohlíží na správnost provádění pracovních úkonů
 - při betonování je dbát pozornosti na bednění, pokud dojde k poruše na bednění, musí 
 se okamžitě přestat s betonovacími pracemi a oznámit to stavbyvedoucímu 
 - při vibračních pracích může dojít k uvolnění závitových tyčí a matic, které pevně
 svírají bednění 
 - betonářské práce musí probíhat bez zbytečných nucených přestávek podle 
 harmonogramu prací 
 - aby došlo k propojení vrstev betonu, je potřeba provibrovat sousedící vrstvy             
 do hloubky asi 20 cm 
 - po dokončení betonových prací se zkontroluje stabilita a pevnost bednění 
 - v důsledku sedání betonové směsi v oblasti výztuže je nutné doplnit před začátkem 
 tuhnutí směs do bednění 
 - po skončení všech prací se musí pracoviště uklidit, stroje a nářadí uložíme zpět        
 na správné místo a místo zajistíme proti vstupu nepovolaných osob 
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g) Ošetření a ochrana betonu [17]
  
 Aby došlo ke splnění požadavků na kvalitu betonové směsi, je nutné jej po určitou 
dobu po zabetonování ošetřit. Nejlépe ihned po skončení procesu hutnění betonové směsi. 
 Ošetření uloženého betonu slouží k ochraně před předčasným vysycháním (v důsledku 
klimatických vlivů). Mezi hlavní metody ošetření betonu patří ponechání směsi v bednění, 
pokropení vodou a přikrytí betonové směsi vlhkou tkaninou nebo geotextílií. 
 Ochrana betonu slouží k zabránění vyplavení při dešti, rychlému ochlazení betonu 
během prvních dní po uložení, vysokému rozdílu teplot uvnitř konstrukce, působení nízkých 
teplot a mrazu, vibracím a mrazu. 

h) Odbednění betonových konstrukcí [17]

 Při odstraňování bednění musíme dbát zvýšené opatrnosti, abychom nepoškodili 
betonový povrch konstrukce.  
 Nenosné bednění lze odstranit z bočních částí, když betonová směs dosáhne určité 
pevnosti. Tím bude zaručeno, při odbednění nedojde k porušení povrchu hran konstrukce.  
 Nosné bednění nelze odstranit dříve, než není provedeno maximální ošetření betonu. 
Nesmí být odstraněno, pokud beton nebude mít odpovídající pevnost, při které může odolávat 
namáhaní, kterému je těsně po odbednění vystaven. Hodnota této pevnosti je stanovena         
na 70 % konečné krychlené pevnosti betonové směsi. Stanovení pevnosti betonu                    
od odbednění lze ověřit pomocí Schmidtova kladívka. 
 Demontáž bednících celků se provede dle zvyklostí předepsaných výrobcem. 

8. Výstupní kontrola betonových konstrukcí [17]

 Tvar a rozměr betonové konstrukce musí být shodný s tvarem a rozměry                   
dle projektové dokumentace. Podle požadavků ČSN 73 0210 - 2 o přesnosti monolitických 
betonových konstrukcí se stanoví odchylka geometrických parametrů konstrukce. 
 Jakost povrchu betonu se musí zkontrolovat bezprostředně po odbednění. Kontroly     
se zúčastní stavbyvedoucí a technický dozor investora. O výsledku kontroly se provede zápis 
do stavebního deníku.  
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 Povrch betonové monolitické konstrukce musí být proveden bez větších dutin              
a štěrkových hnízd. Vadné plochy na povrchu betonu nesmí z celkové plochy konstrukce 
přesáhnout více jak 5 %. U tenkostěnných konstrukcí je maximální možná odchylka povolena 
1 %. Povrch betonové konstrukce musí být bez větších dutin a štěrkových hnízd. Tato hnízda 
nesmí svým objemem zasahovat více jak 5% do plochy příčného průřezu dané konstrukce. 
Povrchová úprava pohledového betonu musí splňovat požadavky vyplívající z projektové 
dokumentace. 
 Vnitřní povrch určený k omítání nesmí mít výčnělky větší jak polovina tloušťky 
omítky. Povrch musí být očištěn, aby došlo k napojení betonového povrchu s omítkou.  
 Od dodavatele transport betonu musí být písemně doloženy podklady o kvalitě
betonové směsi a protokol od akreditované zkušebny v souladu s ČSN 73 2400 o provádění     
a kontrole betonové směsi. Dodavatel má 5 týdnů na předání veškerých protokolů o kvalitě
zpracování betonové směsi po rukou stavbyvedoucího po dokončení betonářských prací. 
Doklad o provedení betonu v požadované kvalitě je součástí dokladové části u přejímacího 
řízení.  
 Kontrola kvality betonu bude provedena pod záštitou akreditované zkušebny.  

9. Přejímka betonové konstrukce [17]

 K závěrečné přejímce monolitické betonové konstrukce budou přizváni 
stavbyvedoucí, geotechnik, technický dozor investora a dodavatel betonové směsi. Společně
pak provedou kontrolu kvality betonové směsi. Součástí přejímacího řízení bude dokladová 
část obsahující výkresovou dokumentaci skutečného provedení, protokoly o vykonaných 
zkouškách, osvědčení o jakosti výztuže a hutní atesty a stavební deník obsahující záznamy      
o všech provedených stavebních pracích na stavbě.  
 Pokud bude u betonové konstrukce zjištěna odchylka od projektové dokumentace 
skutečného provedení nebo závada či jiný nedostatek, tak na základě smlouvy o dílo musí být 
daný problém vyřešen a odstraněn aby splňoval zadané podmínky. Kontrola odstranění vad 
provede společně stavbyvedoucí a technický dozor investora. Výsledky o dodatku změny 
v projektové dokumentaci je nutné provést zápis do stavebního deníku. 
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10. Technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti na staveništi 

 Během stavebních prací musí být stavební činnost koordinována dle projektové 
dokumentace, ČSN, vyhláška o ochraně zdraví při práci, veškeré související předpisy, 
technologické postupy jednotlivých výrobků a materiálů uvedené výrobcem.  
 Veškerý stavební personál musí být před zahájením prací seznámen s předpisy             
a během výkonu práce je povinností pracovníka používat předepsané ochranné pracovní 
pomůcky. Specializované pracovní úkoly vyžadující zvláštní proškolení, mohou být 
provedeny pouze osobami způsobilými pro danou stavební činnost. 
 Pro zajištění bezpečnosti na staveništi musí být dodržen zákon č. 309/2006 Sb.            
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, vyhláška      
č. 48/1982 Sb. českého úřadu bezpečnosti práce o základních požadavcích k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízeních a vyhláška č. 601/2006 Sb. českého úřadu 
bezpečnosti práce a českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízeních při 
stavebních pracích. 

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
- nekomplikovaná dostupnost pracoviště po přístupových komunikacích 

 - udržování pořádku a čistoty na staveništi 
 - dodržení rozestavení stavebních ploch dle výkresové dokumentace 
 - prostory určené pro pracovníky musí splňovat předepsané hygienické požadavky 
 - viditelné označení únikových cest 
 - vybavení nutné k poskytnutí první pomoci na staveništi 
 - odborná způsobilost na ovládání strojních mechanizmů na stavební ploše 
 - pravidelná kontrola stavebního zařízení, nářadí a strojů
 - vedení evidence o přítomnosti zaměstnanců a dalších osob na staveništi 
 - při výkonu stavebních prací předcházet ohrožení života a zdraví pracovníků
 - zajistit koordinaci pracovních činností z důvodu předcházení vzniku rizik 
 - zajistit, aby pracovní etapy byly plněny dle časového harmonogramu 
 - při manipulaci s nebezpečným materiálem dodržovat předepsané podmínky 
 - zajistit plynulý odvoz odpadu stavebního materiálu na příslušnou skládku 
 - zajištění dostatku stavebních prostředků, nářadí a materiálu 
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Povinnosti zaměstnavatele  
 - zajistit pracovní prostředí a podmínky, které nebudou ohrožovat zdraví pracovníků
 - zamezit nebo eliminovat rizika spojená s průběhem výstavby 
 - poskytnou všem účastníkům výstavby školení o BOZP 
 - dohlédnout na řádné dodržování BOZP ze stran zaměstnanců
 - v případě úrazu poskytnou okamžitou první pomoc 
 - zajistit lékařskou péči 
 - o každém pracovním úrazu je nutnost provést zápis od evidenční knihy 
 - poskytnou pracovníkům OOPP 

Povinnosti zaměstnanců
- před nástupem do pracovního poměru absolvovat lékařskou prohlídku 
- dbát o osobní bezpečnost a ochranu zdraví, tak i bezpečnost a ochranu zdraví svých 

    spolupracovníků
 - povinná účast na školení o BOZP 
 - každý pracovní úraz nahlásit stavbyvedoucímu 
 - při výkonu práce používat řádné pracovní oblečení a ochranné pomůcky 
 - dodržovat stavebně technologické postupy pracovních etap 
 - vzniklé nedostatky a závady nahlásit nadřízené osobě
 - podíl na stavebním řešení nedostatku či závady 
 - zákaz výkonu práce pod vlivem alkoholických nápojů a omamných látek 

11. Zajištění pracoviště během doby, kdy se na něm nepracuje 

 Staveniště bude oploceno neprůhledným mobilním oplocením TOI TOI výšky 2 m. 
Celková výměra délky oplocení staveniště je 267,250 m. Vjezd a výjezd ze staveniště bude 
opatřeno uzamykatelnou bránou TOI TOI o šířce 5 m. Úprava povrchu brány shodná 
s oplocením. Vstupní bránu je potřeba opatřit informačním opatřením o zákazu pohybu          
na staveništi všem nepovolaným osobám. Aby bylo eliminováno znečištění veřejných 
komunikací, budou dopravní vozidla očištěna před opuštěním staveniště. Během 
mimopracovní doby bude veškeré zařízení odpojeno od zdroje elektrického proudu. Pracovní 
náčiní a materiál bude uklizen na patřičném místě nebo zajištěn tak, aby nemohlo dojít 
k svévolnému pádu vlivem povětrnostních podmínek. 
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12. Opatření při pracích za mimořádných podmínek 

 Pokud dojde na staveništi během stavebních prací k ohrožení života a zdraví 
pracovníků, nebo k ohrožení majetku, tak je veškerý personál povinen pozastavit veškeré 
stavební úkony na pracovišti. Jde především o nepříznivé klimatické podmínky jako silný vítr, 
bouře, mráz apod. podle ustanovení NV 362/2066 Sb., článek IX. přílohy. Zastavení výkonu 
práce na věžových jeřábech vychází z podmínek o bezpečnosti práce jeřábů na stavbě             
a manuálu na obsluhu jeřábních zařízení. 
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TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVEDENÍ POJISTNÉHO 
SYSTÉMU, ALTERNATIVY 

  
1. Technologický postup provedení pojistného systému pomocí bobtnavé injektážní 
 hadičky [23]

 K zajištění konstrukčních spár vodostavební konstrukce využijeme bobtnavou 
injektážní systém SIKAFUKO SWELL 1. 
 Tento systém lze využít pro utěsnění veškerých pracovních spár v podzemních 
stavbách, inženýrských stavbách, sklepech apod. SIKAFUKO SWELL 1 se zabetonuje         
do pracovní spáry. O okamžiku pronikání vody začíná vnější vrstva bobtnat. Vznikající 
přítlačný tlak si vynutí prodloužení cesty pro obtok vody a tím dojde k utěsnění konstrukce. 
V druhé fázi pak za pomocí injektážní směsi provedeme injektáž pracovní spáry. 

Obr. 4 - Skladba injektážního systému 
http://cze.sika.com/dms/getdocument.get/8c0611f4-8bb9-36f5-bec7-

3cc2fef80225/SikaFuko%20Swell%201.pdf 

 Injektáž bude provedena za pomocí polyuretanové pěny INJECTION 101 RC. Jedná 
se o nízkoviskózní, elastickou polyuretanovou injektážní pěnovou pryskyřici bez obsahu 
rozpouštědel. Využívá se pro dočasné zatavení velkých průniků vody v trhlinách, spárách        
a dutinách v betonu, cihelném zdivu či v konstrukcích z přírodního kamene. Z hlediska 
složení se jedná o dvou komponentní polyuretanovou pryskyřici reagující s vodou. 
K správnému namíchání je potřeba dodržet poměr komponentů 1:1.  
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 Veškeré nečistoty musí být z podkladní betonové směsi odstraněny za použití 
vhodného mechanického čištění. Podklad musí být pevný a suchý. 
 SIKAFUKO SWELL 1 hadice se pokládá v sekcích o maximální délce 8 m. Konce 
hadic se musí překrývat minimálně o 10cm. Vzdálenost mezi konci překrytí je minimálně     
50 cm. Každých 8 m je pak k dispozici injektážní přístup pomocí SIKAFUKO SWELL 2 
bednících pakrů. 

Obr. 5 - Napojení injektážních hadiček na bednící pakry 
http://cze.sika.com/dms/getdocument.get/8c0611f4-8bb9-36f5-bec7-

3cc2fef80225/SikaFuko%20Swell%201.pdf 

 Injektážní hadičky budou k podkladnímu betonu upevněny za pomocí těsnícího tmele 
SIKASWELL S - 2. Ten díky speciálnímu složení při kontaktu s vodou zvětšuje svůj objem. 
Aplikuje se na připravený podklad ve tvaru trojúhelníkové housenky o velikosti                  
cca. 5 x 10 mm. Poté vtlačíme injektážní hadičku do čerstvého tmelu a necháme 2-3 hodiny 
zatvrdnou. Poté můžeme pokračovat v ukládání čerstvé betonové směsi. 

 Obr. 6 - Použití tmelu SIKASWELL S -2  
http://cze.sika.com/dms/getdocument.get/8c0611f4-8bb9-36f5-bec7- 

3cc2fef80225/SikaFuko%20Swell%201.pdf 
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 U rohů a hran se seřízne injektážní hadička na pokos pod úhlem 45 °. Za pomocí 
rohového spojovacího dílce spojíme oba dva konce. 

Obr. 7 - Spojení rohů injektážích hadiček 
http://cze.sika.com/dms/getdocument.get/8c0611f4-8bb9-36f5-bec7-

3cc2fef80225/SikaFuko%20Swell%201.pdf 

Obr. 8 - Uspořádání pracoviště injektáže 
http://cze.sika.com/dms/getdocument.get/8c0611f4-8bb9-36f5-bec7-

3cc2fef80225/SikaFuko%20Swell%201.pdf 

 Pracovní a míchací strojní vybavení se očistí hnedka po ukončení pracovní činnosti 
pomocí čističe SIKA COLMA CLEANER. 
 Bobtnání hadičky neprobíhá okamžitě, ale trvá i několik hodin. Do doby než bude 
injektážní systém ukryt pod betonovou směsí, tak je potřeba jej chránit proti silnému větru      
a dešti. 
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2. Alternativy provedení pojistného systému  

a) Dilatační spáry 

 Dilatační spáry (spára procházející všemi podlažími, kromě základů) rozdělují objekt 
na menší celky. Tím se předchází nepříznivým poruchám, které mohou vzniknout v důsledku 
objemových změn. Rozdělovacími spárami (spára probíhající celým objektem, i základy) 
oddělujeme i části stavby různě zatížené, vysoké, založené v nestejných podmínkách nebo 
různých hloubkách. 

Česká státní norma nám pro skeletové a železobetonové konstrukce předepisuje 
maximální vzdálenost mezi dilatačními spárami 30 - 45 m. 
 Šířka dilatační spáry závisí na délce dilatačního oddílu, na prostředí a na teplotě. 
Běžně se pohybuje mezi 5 až 10 mm. Užší dilatační spáry vyplňujeme zpravidla několika 
vrstvami asfaltové lepenky. Širší zaplníme pružným materiálem, který z venku opatříme 
ocelovými pásky, dřevěnou nebo umělohmotnou lištou. 

Těsnící pásy pro dilatační spáry vnitřní a vnější [23]
 TRICOSAL TRICOMER těsnící pásy mají obecně vyšší výkonnost než těsnící pásy 
z PVC - P. Mají vysoké prodloužení při přetváření (až 350 %), odolnost proti chemikáliím       
a stárnutí materiálu. Používají se v místech, kde je konstrukce velmi namáhána. Pásy 
TRICOSAL TRICOMER se spojují svařováním pomocí horkovzdušných pistolí                     
a nebo odporových nožů. 
 TRICOSAL ELASTOMER je umělá kaučuková sloučenina vytvrzovaná vulkanizací, 
založena na dlouhých řetězcových polymerech s křížovou vazbou ke kontrole svého tvaru       
a deformaci při působení napětí. 
 TRICOSAL ELASTOMER těsnící pásy jsou používány u konstrukcí, kde hrozí 
zvýšený pohyb spár, časté změny zatížení, vystavení nízkým teplotám a vysokému tlaku 
vody. Mají lepší výkonnost než pásy TRICOSAL TRICOMER. Jsou spojovány vulkanizací. 
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Obr. 9 - Těsnící pás TRICOSAL TRICOMER vnitřní 
http://www.e-voda.cz/vytisknout-clanek/94 

Obr. 10 - Těsnící pás TRICOSAL TRICOMER vnější 
http://www.e-voda.cz/vytisknout-clanek/94 

b) Pracovní spáry 

 Provádění pracovních spár je z důvodu vyrobitelnosti a složitelnosti betonové směsi, 
nebo v místech styků vodorovných a svislých konstrukcí. Poloha a uspořádání spáry bývá 
uvedeno ve výrobním předpisu, anebo jej stanoví mistr při vytyčování denního záběru             
a postupu práce betonářské čety. Spáru volíme kolmo ke směru tlaku, u ohýbaných prvků
v místě nejmenšího momentu, který bude působit v hotové konstrukci. Skrze pracovní spáry 
prochází výztuž, které zajišťuje spolupůsobení konstrukce. Jako doporučené hodnoty poměrů
stran se uvádí 1:1 až 1:1,25. Důležité je správné projekční zvolení poměru délky k výšce 
konstrukce. 
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Těsnící pásy pro pracovní spáry vnitřní [23]
 SIKA spárové pásy jsou pružné a vodotěsné na bázi měkčeného polyvinylchloridu 
PVC, které jsou vyráběny v různých profilech, typech a velikostech. Výhodou je jejich dlouhá 
životnost, snadná svařitelnost a odolávají vysokým tlakům. Těsnící pás se fixuje do středu 
pracovní spáry a upevní pomocí kotevních oček. Spárové pásy smějí být připevněny pouze     
za k tomu určené výstupky. Pro křížení, odbočky a rozvětvení se používají speciální dílce. 

Obr. 11 - Těsnící pásy pro pracovní spáry vnitřní (V, AK, Forte) 
http://www.sika-shop.cz/files/cz-con-tds-sika-sparove-pasy4.pdf 

Těsnící pásy pro pracovní spáry vnější [23]
 TRICOSAL TRICOMER těsnící pásy mají obecně vyšší výkonnost než těsnící pásy 
z PVC - P. Mají vysoké prodloužení při přetváření (až 350 %), odolnost proti chemikáliím       
a stárnutí materiálu. Používají se v místech, kde je konstrukce velmi namáhána. Pásy 
TRICOSAL TRICOMER se spojují svařováním pomocí horkovzdušných pistolí                      
a nebo odporových nožů. 
 TRICOSAL ELASTOMER je umělá kaučuková sloučenina vytvrzovaná vulkanizací, 
založena na dlouhých řetězcových polymerech s křížovou vazbou ke kontrole svého tvaru        
a deformaci při působení napětí. 
 TRICOSAL ELASTOMER těsnící pásy jsou používány u konstrukcí, kde hrozí 
zvýšený pohyb spár, časté změny zatížení, vystavení nízkým teplotám a vysokému tlaku 
vody. Mají lepší výkonnost než pásy TRICOSAL TRICOMER. Jsou spojovány vulkanizací. 

Obr. 12 - Těsnící pás TRICOSAL TRICOMER vnitřní 
http://www.e-voda.cz/vytisknout-clanek/94 
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Těsnící pásy pro pracovní spáry vnitřní - profily KAB pro spojení desky a stěny [23]
Jedná se o kombinaci pracovního pásu a bobtnavého profilu, který při betonářských 

pracích umožňuje vytvořit větší betonové dílce. 
 Bobtnavý pryžový pruh zabraňuje vzlínání vody. Vroubkovaná část zamezuje průniku 
vody z oblasti zdi. Pásek se před provedením betonáže upevní k výztuži pomocí třmínků. 
Jakmile dokončíme proces betonáže, tak celý profil zatlačíme hlouběji do betonové směsi. 
Poté hutníme vibračním zařízením. Bobtnavé pruhy lze spojit za pomocí svaření. 

Obr. 13 - profil KAB pro napojení desky a stěny 
http://www.basf-

cc.cz/cs/produkty/sanacebetnovych/tesniciprvkysparyspodnistavby/produktovaradamasterflex
2000kab/masterflexkab125150/Documents/tl_masterflex%20kab.pdf 

Utěsnění pracovních spár bobtnavými profily [23]
Bobtnavý těsnící profil na akrylátové bázi slouží pro utěsnění pracovních spár, průniku 

potrubí stěnami, stavební spáry mezi betonovými prefabrikáty a kabelovým vedením a další 
průniky různého typu. 
 Výhodou je jeho snadná aplikace na různé druhy podkladů, opatření ochranným 
povlakem zabraňující předčasnému bobtnání, odolný proti agresivní vodě, nevyžaduje čas     
na tvrdnutí, není nutné svařovat apod. 
 Veškeré nečistoty musí být z podkladní betonové směsi odstraněny za použití 
vhodného mechanického čištění. Podklad musí být pevný a suchý. 
 Poté si nařežeme požadovanou délku. Na betonovou plochu aplikujeme lepící tmel 
SIKASWELL S - 2. Připevníme SIKASWELL P bobtnavý pás do naneseného lepícího tmelu. 
Dbát na to, aby bobtnavý pás byl uložen nejméně 8cm od okraje armovaného betonu. Je nutné 
chránit profil před dešťovou vodou do doby, než bude uložena další vrstva betonové směsi. 
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Obr. 14 - Bobtnavý profil SIKASWELL P 
http://www.sika-shop.cz/files/sika-swell-p-2005-2010.pdf 

c) Řízené spáry 

 Druh spáry, do které vkládáme prvky oslabující průřez konstrukce z důvodu 
předpokládaného vzniku trhlin. Tímto se zajistí, že trhlina se vytvoří v místě řízené spáry       
a nedojde tak ze vzniku průběžných trhlin. Dalším důvodem provádění řízených spár je 
vytvoření více pracovních celků betonovaných v jednom záběru a úspoře vodorovné výztuže 
určení k přenesení tahových sil od objemových změn. Návrh stavby řízené spáry nerealizuje. 
  
Těsnící profily pro řízené spáry [23]
 Těsnící profil CRACK INDUCER SR slouží jako ochrana proti vodě a snižuje průřez 
smršťovacích spár. 
 Výhodami je jednoduchá a bezpečná instalace profilu, ochrana proti vzlínající vodě, 
snižování průřezu smršťovacích spár a možnost kombinace s KAB těsnícími profily              
na spojení desky a stěny. 

Obr. 15 - Těsnící profil CRACK INDUCER SR 
http://www.betonoapsauga.lt/aprasymai/Tricosal%20katalogas.pdf 
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Těsnění pomocí křížových plechů [20]
Křížový těsnící profil má poměrně jednoduchou instalaci. Výhodou je dokonalé 

utěsnění i při zvětšeném tlaku vody na konstrukci a nedojde k předčasnému bobtnání. 
 Jedná se plech černé barvy, který je dodáván v délce 2 m, šířce 150 cm a tloušťka 
plechu je 0,7 mm. Povrch plechu je opatřen vrstvou lepeného bitumenového materiálu             
o tloušťce 1,5 mm. Tuto vrstvu chráníme za pomocí krycí fólie. Uprostřed plechu jsou 
navařené bodové plechové lišty, které svojí délkou nepřesahují bitumenový plech. Volné 
konce tak slouží k spojení dalšího plechového dílce. 
 Při vložení těsnícího křížového plechu do betonové konstrukce budou trhliny vznikat 
plánovitě a po jejich vzniku dojde k utěsnění. Díky dobré lepící schopnosti povrchu 
bitumenové vrstvy a betonu dojde k utěsnění trhliny a zabránění pronikání vody. Křížové 
plechy umožňují provádět betonáž větších celků bez přerušení betonáže. Na bednění, v místě
vložení prvku pro pracovní spáru, se umístí trapézová lišta. 

Obr. 16 - Těsnící křížových plech ABS do desky 
http://www.illichman.cz/in/abs 

d) Prostupy  

 V současné době budeme jen těžko hledat budovu, do které by nebyly zaústěny 
inženýrské sítě. Jedná se o silové či sdělovací kabely, vodovodní, odpadní nebo plynové 
potrubí. Že je spolehlivé utěsnění vstupů důležité, lidé zjistí většinou až ve chvíli, kdy           
do budovy proniká vlhkost nebo dokonce voda a plyn. K dokonalému zajištění proti pronikání 
vody a plynu musí být utěsněno nejen vstupující médium, ale také materiál průchodky proti 
materiálu stěny a též spojení s hydroizolací. Pro určení optimálního utěsnění je důležité znát 
přesný typ, rozměr a počet vstupujících médií, zda se jedná o novou stavbu či rekonstrukci, 
zda bude použita hydroizolace a znát tloušťku zdí či základů kde se bude průchod těsnit. 
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Těsnění prostupu bobtnajícím tmelem [23]
 SIKASWELL S - 2 je bobtnající těsnící tmel na bázi polyuretanu, který nabývá          
na objemu při kontaktu s vodou. 
 Slouží k utěsnění vodonepropustných konstrukcí v místech pracovních spár, prostupů
a pracovních styků. Výhodou je jednoduchá aplikovatelnost, dobrá přídržnost na různé typy 
podkladů, cenově výhodné řešení, bobtná ve styku s vodou, odolný vůči agresivním vodám      
a lez s ním utěsnit nejrůznější detaily. 
 Veškeré nečistoty musí být z podkladní betonové směsi odstraněny za použití 
vhodného mechanického čištění. Podklad musí být pevný a suchý. 
 Ručně nebo za pomocí tlakové pistole neneseme těsnící tmel SIKASWELL S - 2        
ve tvaru trojúhelníku s výřezem o velikosti asi 20 mm (závisí na tloušťce konstrukce). Musí 
být nanášen kolmo na připravený podklad a do středu konstrukce. Minimální požadované 
krytí je 10cm u vyztuženého betonu a minimálně 15 cm u nevyztužené konstrukce. Ukládání 
betonové směsi na tmel je možno provést po 2-3 hodinách. Při ukládání betonu je důležité 
pořádně zhutnit směs v okolí naneseného tmelu, abychom zabránili tvorbě dutin. 
 Pracovní a míchací strojní vybavení se očistí hnedka po ukončení pracovní činnosti 
pomocí čističe SIKA COLMA CLEANER. 

Obr. 17 - Těsnění prostupu bobtnajícím tmelem 
http://cze.sika.com/dms/getdocument.get/b5241543-37fe-355c-ac55-

0f74cd5bc7d5/SikaSwell%20S-2.pdf 

e) Trhliny v betonu 

Trhliny v betonové konstrukci mají nezanedbatelný vliv na funkci bílé vany. 
Negativně ovlivňují totiž její vodotěsnost. Pokud vzniklá trhlina v konstrukci prostupuje skrz 
celý její průřez, tak je voda transportována až k vnitřní straně betonu. Množství a rychlost 
průsaku vody trhlinou závisí na šíři trhliny a hydraulickém spádu vody. 
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 Rozsah a velikost trhlin má vliv na stupeň vyztužení, způsob realizace a ošetření 
betonové konstrukce pro uložení betonové směsi. Trhliny mohou vznikat při nekvalitním 
procesu provádění bílé vany a to jak u čerstvé tak zatvrdlé betonové směsi. 
 Pokud část betonové konstrukce dostatečně nezabedníme, může dojít krátce               
po zpracování čerstvé betonové směsi vzniku trhlin z důvodu plastického smršťování               
a sedání. Tento druh trhlin nemá stejný původ vzniku, ale později se výrazně navzájem 
ovlivňují. Rozsah a pozdější rozrůstání těchto trhlin je dáno složením betonové směsi, 
technologickým procesem výroby betonu, jeho ukládáním, zpracováním a následovným 
ošetřením. 
 U zatvrdlého betonu dochází ke vzniku trhlin v důsledku objemových změn.           
Tyto změny jsou vyvolány smršťováním a dotvarováním betonu a faktorem změny teplot. 
Trhliny vzniklé v důsledku objemových změn lze předpovědět a jejich postupnému 
rozšiřování zabránit správným rozdělení konstrukce na dilatační úseky, provádění betonových 
dílců po pracovních spárách a vytvořením kluzné vrstvy pod základovou deskou a tím zajistit 
její možné posouvání. 
 Abychom správně navrhli konstrukci systému bílé vany, musíme dbát na správný 
návrh a postup vyztužení konstrukce s ohledem na maximální šíři trhlin v dané konstrukci. 
Dle znalostí projektanta se určí výskyt staticky limitované max. šířky trhlin v  konstrukci. 

Utěsnění trhlin [23]
SIKADUR COMBIFLEX je vysoce účinný těsnící systém pro pracovní a dilatační 

spáry a trhliny. Po zabudování do konstrukce představuje tento systém těsnění o vysoké 
kvalitě, které je ve všech směrech silně pohyblivé. 
 Veškeré nečistoty musí být z podkladní betonové směsi odstraněny za použití 
vhodného mechanického čištění. Podklad musí být pevný a suchý. 

SIKADUR COMBIFLEX dvou komponentní materiál, který se hmotnostně                 
i objemově míchá v poměru 2:1. Když budou oba komponenty pohromadě, tak je mícháme 
elektrickým míchadlem při nízkých otáčkách po dobu asi 2 minut, než vznikne stejnorodá 
šedá hmota. Při míchání se musíme vyhnout ukládání vzduchových bublin ve směsi.  
  Připravíme si pohledovou spáru. Podklad musí být očištěn a oblepen po stranách krytí 
páskou. Pak na něj můžeme nanést lepidlo. Krycí pásky se umístí do takové vzdálenosti        
od spáry, aby bylo umožněno vytvoření dostatečné kotevní plochy pro těsnící pás dané šířky. 
Trhlinu nebo vlastní spáru přelepíme páskou. Tím jasně definujeme šířku dilatační zóny.       
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Po obou stranách spáry nebo trhliny naneseme pomocí špachtle nebo stěrky dobře rozmíchané 
lepidlo a vetřeme jej do připraveného podkladu. Mocnost lepidla je asi 1 - 2 mm. Šířka 
nanášení na každou stranu min. 4 cm. Střed pásu nesmí být na dilatačních spárách                    
a pohyblivých trhlinách v žádném případě přilepen k podkladu. V tomto případě musí být 
podklad nad trhlinou nebo spárou zakryt krycí páskou. Před položením pásu SIKADUR 
COMBIFLEX odstraníme krycí pásku z trhliny nebo spáry. 
 Odstraníme z pásu transparentní dělící fólii. Následným přitlačením pásu SIKADUR 
COMBIFLEX se lepidlo vytlačí na obě strany asi 5 mm. Pod pásem nesmí zůstat žádné 
bublinky vzduchu. Při očekávaných větších pohybech spáry je účelné vložit pás SIKADUR 
COMBIFLEX do spáry smyčkovitě. Lepený spoj pásu se doporučuje před nanesením krycí 
vrstvy lepidla zdrsnit. Potom naneseme dobře rozmíchané lepidlo po obou stranách v síle 
vrstvy 1 mm, takže vznikne překrytí, které jde do ztracena. Krycí vrstva lepidla může být 
v nutném případě uhlazena štětcem, namočeném v rozpouštěném smáčecím prostředku. 
Lepidlo se však nesmí vsáknout. Potom odtrhneme červený střední proužek a odstraníme 
krycí pásky po stranách, tím získáme precizní vzhled detailu. 
 Pásky SIKADUR COMBIFLEX spojujeme svařováním za pomocí horkém vzduchu     
a tlaku. Přesah se doporučuje 4 - 5 cm. 
 Pracovní a míchací strojní vybavení se očistí hnedka po ukončení pracovní činnosti 
pomocí čističe SIKA COLMA CLEANER. 

Obr. 18 - Oprava trhlin pomocí SIKADUR - COMBIFLEX 
http://www.sika-shop.cz/files/cz-noc-tds-sikadur-combiflex-plus.pdf 
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f) Nátěry [23]

 Rychle tvrdnoucí cementové malty nám slouží k izolaci a ochraně betonové směsi. 
SIKAELASTIC je vysoce flexibilní maltová stěrka s nízkým elastickým modulem na bázi 
modifikovaného cementu se speciálními polymery. Jedná se o dvou komponentní, vlákny 
vyztuženou směs. Obsahuje jemné částice a příslušná aditiva pro zajištění vodonepropustnosti 
a chrání betonový podklad. 
 Veškeré nečistoty musí být z podkladní betonové směsi odstraněny za použití 
vhodného mechanického čištění. Podklad musí být pevný a suchý. 
 Před aplikací na betonový povrch důkladně promícháme oba komponenty asi po dobu 
3 - 4 minut. Nepřidáváme žádnou vodu ani jinou složku. 
 První vrstva SIKAELASTIC se nanese pomocí zubového hladítka asi 3 x 3 mm. 
Důkladně a stejnoměrně nanášíme na podklad z důvodu dosažen stejnoměrného povrchu. 
Druhou vrstvu naneseme až po vyzrání první vrstvy hladkou stranou hladítka o maximální 
tloušťce 2 mm. Je potřeba dbát na dosažení stejnoměrné vrstvy, která překryje vrstvu první. 
Doporučená tloušťka je 2 mm. V místech zvětšeného zatížení se doporučuje natáhnout 
skelnou tkaninu odolnou vůči alkáliím. Pro dosažení hladkého povrchu aplikujte další vrstvu              
na důkladně vyzrálé předchozí vrstvy. 
 Pracovní a míchací nástroje mohou být od nevytvrzené malty očištěny vodou. 
Vytvrzená malt musí být odstraněna mechanicky. 

g) Distanční prostupky 

 Abychom dodrželi šířku betonové zdi dle projektové dokumentace, tak stavební 
bednění utáhneme pomocí závitových tyčí. Vzhledem k vyvolanému tlaku zanechávají tyto 
tyče po procesu odbednění v betonové stěně otvory. Otvory se tak stávají dalšími kritickými 
místy s oslabenou těsností betonové stěny. Abychom v těchto místech zajistili 
vodonepropustnost konstrukce, musíme je opatřit distančními postupkami z vláknobetonu. 
Střed prostupky se po dokončení betonáže stane součástí konstrukce. Vnitřní část prostupky   
je dutá. K utěsnění poslouží dvousložková zoxidovaná pryskyřice. 
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h) Přísada do betonu pro zvýšení vodonepropustnosti konstrukce [23]

Těsnící přísada SIKA DM 2 je univerzální přísada do betonové směsi 
s hydrofobizačním účinkem. Reaguje s částicemi cementu a vytváří ve vodě nerozpustné 
sloučeniny, které při styku s vodou zvyšují její povrchové napětí a tím značně snižují sací 
schopnosti kapilárních pórů v betonu. Navíc přísada beton plastifikuje a vytváří homogenní 
směs, která ji lépe zhutňuje. 
 SIKA DM 2 je vhodná především pro ochranu betonu vystavených dešti                      
a povrchovým vodám, vzlínající vlhkosti, prosakující a ostřikující vodě. 
 Tato přísada poskytuje betonové směsi vyšší hydrofobizaci díky styčnému napětí, 
lepší utěsnění betonu, snižuje sací účinek kapilár a ztekucuje betonovou směs. 
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CHYBY PŘI NÁVRHU A REALIZACI KONSTRUKCE 
Z VODOSTAVEBNÍHO BETONU 

 Použití železobetonové monolitické konstrukce systému „bílá vana“ je podmíněno 
bezchybným projekčním návrhem a dodržení technologické etapy výstavby na staveništi.       
Je potřeba, aby veškeré procesy výstavby byly dodrženy, pečlivě provedeny a zkoordinovány. 
Pokud by během realizace došlo k pochybení (ze strany projektanta v návrhové fázi, nebo 
špatné provedení dílce etapy výstavby ze strany pracovníků) a následnému chybnému 
provedení, může to mít za následek nefunkčnost systému spodní stavby během provozní fáze 
a vysoké ekonomické náklady na následné opravy. 

1. Návrhové chyby v projekční fázi 

 Důležitým prvním krokem k vytvoření systému bílé vany je projekční návrh. 
Projektant musí být s danou problematikou dobře obeznámen, musí mít znalosti potřebných 
norem, předpisů, technologických postupů a používat materiály k tomu vhodné                       
a certifikované. Při návrhu musí vycházet z poznatků dané lokality, vnějšího okolí                   
a z požadavků na vnitřní prostředí.  Je potřeba důkladně zvolit typ betonové směsi, vyztužení 
a přísad ovlivňující vlastnosti betonu. Při nesprávném postupu při dodržení vstupních 
požadavků může být na konci etapy procesu realizace nefunkčnost celého systému. 
 Po odborné konzultaci s dodavatelem těsnícího systému je nezbytné zvolit a vyřešit 
umístění injektážích hadiček do pracovních spár konstrukce spodní stavby. Rovněž                 
je nezbytné vyřešit nepropustnost prostupů dané konstrukce. Rozmístění pracovních spár           
je nutné provést z hlediska pohybu konstrukce a vzniku trhlin.  
 Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat při návrhu a výpočtu ocelové výztuže             
do betonu. Ocelová výztuž musí být chráněna proti vnějšímu prostředí dostatečnou vrstvou 
betonové směsi. Při ukládání výztuže na předem připravené místo musíme zajistit potřebný 
prostor pro vedení injektážního systému v pracovních spárách betonové desky a stěn. Pokud 
bude návrh proveden nesprávně, tak těsnící hadičky nebudou uloženy v požadované výškové 
úrovni a mohlo by dojít k jejímu poškození při dalších stavebních pracích. 
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2. Chyby v realizační fázi 

a) Ukládání injektážích hadiček až po dokončení výztuže 

 Aby nedošlo k poškození injektážních hadiček (přeříznutí, protlačení), je potřeba 
nejprve umístit a upevnit ocelovou výztuž, až poté může dojít k uložení těsnícího systému. 

b) „Utopení“ těsnícího systému 

 Injektážní těsnící systém musí být na betonový podklad uložen a přichycen tak,          
že při následném kroku betonáže nedojde k jejich pohybu. V tomto případě by mohlo dojít 
k efektu zvaný „utopení“, kdy při betonáži další vrstvy betonové směsi by část hadičky nebyla 
uložena ve správné poloze a tak by nevzniklo dostatečné těsnění proti průniku vody. 

c) Nedostatečné krytí hadiček 

 Hadičky musí být s vázanou výztuží uloženy tak, aby se oba komponenty nedotýkaly     
a nedošlo k deformaci pojistného systému. Těsnící hadičky musí být ze všech stran kryty 
betonovou směsí. 

d) Správné uložení injektáže 

 Injektážní systém musí být nejlépe uložen uprostřed na betonovém podkladu,        
avšak minimální vzdálenost od vnějšího kraje betonové zdivy musí být 15 cm. Jinak by mohlo 
dojít k „ustřelení“ slabší strany betonové monolitické konstrukce. 

e) Naříznutí hadičky 

 Pracovníci musí s těsnícím systémem pracovat tak, aby nedošlo k jeho naříznutí          
či ustřihnutí ostrým pracovním nástrojem, případně proražení za použití připevňovacích 
hřebíků nebo o část výztuže. 
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f) Dostatečná připravenost podkladu 

 Veškeré nečistoty musí být z podkladní betonové směsi odstraněny za použití 
vhodného mechanického čištění. Podklad musí být pevný a suchý. 

g) Chybné spojení prvků

 Dle předpisu dodavatele je nutné dodržet postup uložení a uchycení těsnícího 
injektážního systému. Bobtnavé hadičky se spojují na sraz. Pokud spojení dvou hadiček 
nebude provedeno dostatečně, vzniká v systému kritické místo ohrožující vodonepropustnost 
konstrukce.  

h) Správný úhel ohnutí hadičky 

 V rozích a určitých místech pracovních spár betonové konstrukce se musí těsnící 
hadička ohnout do oblouku. Pracovníci musí při provádění tohoto úkonu dávat pozor,          
aby hadičku nezlomily a ohrozili tak přísun injektážní směsi na potřebné místo. 

i) Zabránit pohybu výztuže 

 Během vázání a ukládání ocelové výztuže je pracovníkům zakázáno se pohybovat      
po výztuži, ale po speciálně vytvořených trasách z dřevěných fošen. Mohlo by totiž dojít 
k posunutí ocelových prutů a nedodrželi bychom správné krytí výztuže. 

j) Chyby při ukládání betonové směsi, ošetření betonu a odbednění 

 Betonová směs musí být do bednění ukládaná postupně po vrstvách a posléze 
zhutněna. Děje se tak z důvodu eliminace deformace bednění. Správným postupem hutnění    
je zabráněno vzniku míst oslabující konstrukci, přes která by se mohla do konstrukce dostat 
voda a snížit vodonepropustnost konstrukce.  
 Dle časového termínu (letní nebo zimní podmínky) průběhu betonáže, musí být zrání 
betonové směsi řádně ošetřeno. Výsledkem nedodržení navrhnutého postupu je vznik trhlin   
na povrchu konstrukce, jenž omezí požadavky kladené na vodonepropustnost spodní stavby. 
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Závěr   

 Ve své diplomové práci jsem se zabýval návrhem, provedením a technologickými 
riziky spojenými s návrhem vodostavebního betonu s pojistným systém tzv. bílé vany.         
Po prostudování všech vstupních parametrů a zvážení všech možných rizik lze konstatovat,    
že návrh železobetonové monolitické konstrukce spodní stavby je při odborném návrhu          
a dodržení veškerých technologických postupů provést technologický systém, který dokáže 
kontrastovat návrhu spodní stavby s ochranou povlakovou izolací. 
 V dřívějších letech bránilo provedení návrhu a realizace nedostatek zkušeností            
a znalostí dané problematiky. I když každá stavba je svým způsobem jedinečná a vždy přináší 
nové poznatky ohledně způsobu řešení detailů, tak je možné v dnešní době zrealizovat velmi 
kvalitní stavební dílo dle dané problematiky. Samozřejmostí je dodržení technologické kázně
a je potřeba brát v potaz veškeré faktory, které mají na danou konstrukci nějaký vliv. 
 Dnes stavební společnosti nabízejí již několik, jak lze zajistit vodonepropustnost 
stavební konstrukce. Aby se zvolil nejvýhodnější postup řešení, je potřeba u každé stavby 
posoudit finanční a realizační náročnost díla, vnější podmínky, kterým je stavební konstrukce 
vystavena, požadavky na vnitřní užívání prostor a cena za případné opravy při porušení 
konstrukce. Jako nejvýhodnější varianta pojistného systému zadaného administrativního 
objektu se jeví návrh bobtnavé injektážní hadičky, která představuje dvojitou ochranu 
k zajištění vodonepropustnosti konstrukce. Výhodou je snadná dostupnost hadiček v suterénu 
a možnost dodatečné injektáže za pomocí epoxidové pryskyřice. 
 Návrh systému konstrukce bílé vany v dnešní době zaujímá pevné místo na stavebním 
trhu a lze se na našem území setkat se spoustou zdařilých, avšak i méně zdařilých provedení 
stavební děl. Při správném návrhu projektanta a opravdu preciznímu provedení 
technologických etap během průběhu etapy lze vytvořit kvalitní vodotěsnou konstrukci, která 
splní ty nejpřísnější požadavky a podmínky a dokáže objednavateli ušetřit finanční náklady. 
Pokud však dojde k selhání lidského faktoru nebo dodání nekvalitního materiálu a stavba 
bude svým způsobem nefunkční, tak se náklady na dodatečnou sanaci budou jak finančně,    
tak i časově velmi nákladné.  
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DÍLČÍ POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Název projektu

Místo stavby

Stupeň projektové dokumentace

Investor

Zodpovědný projektant

Open Office Ostrava
Nad Porubkou, Ostrava - Poruba, parcela č. 2801/1 (715174)

Pro provedení stavby

Fakulta stavební, L. Podéště 1875, Ostrava - Poruba, 708 00

Bc. Petr Velech

  číslo zakázky

1

Číslo Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Kč

1
Zřízení bednění základových desek
(119,8 x 0,4)

m² 47,92 529,00 25 349,68

2
Zrušení bednění základových desek
(119,8 x 0,4)

m² 47,92 81,50 3 905,48

3
ŽB monolitická základová deska C25/30, XC1
(725,22x0,4)

m³ 290,09 3 015,00 874 615,32

4
Ocelářská výztuž 10 505 do základové desky
(725,22x0,4x0,012)

t 3,48 30 200,00 105 127,89

5
Zřízení oboustranného bednění obvodových stěn
((119,8+116,6)x4,05)

m² 957,42 406,50 389 191,23

6 m² 957,42 198,50 190 047,87

7
ŽB monolitická obvodová stěna C25/30, XC1
(47,28x4,05-3x0,2x,0,2x0,4),bez prostupů

m³ 191,44 3 015,00 577 179,54

8 t 2,28 30 200,00 69 377,86

9
Těsnící pojistný systém SIKAFUKO SWELL 1
(386,75)

m 386,75 513,00 198 393,08

10
Těsnící tmel SIKASWELL S - 2
(37,42)

l 37,42 877,00 32 804,87

11
Injektážní pěna SIKA INJECTION - 101 RC
(45x4)

kg 225,00 12,00 2 635,00

12
Těsnící přísada do betonu SIKA DM 2
(1000)

kg 1000,00 11,20 11 200,00

Zrušení oboustranného bednění obvodových stěn
((119,8+116,6)x4,05)

Ocelářská výztuž 10 505 do základové desky
((119,8+116,6)x4,05x0,012)

Celková cena vč. DPH 2 289 781,00

Cena celkem

Zaokrouhelní

2 289 780,59

+0,41



VŠB - Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

Technologická rizika při provádění hydroizolačního systému spodní stavby 
zadaného objektu za použití vodostavebního betonu s pojistným systémem  

Technological risks in the implementation of substructure waterproofing system 
specified object using waterproof concrete safety system 

Svazek D3 
Kontrolní a zkušební plán bílé vany 

Student:                                                                                                                Bc. Petr Velech 
Vedoucí diplomové práce:                                                                 Ing. Marie Wolfová, Ph.D. 

Ostrava 2012 



KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Název projektu

Místo stavby

Stupeň projektové dokumentace

Investor

Zodpovědný projektant

Open Office Ostrava
Nad Porubkou, Ostrava - Poruba, parcela č. 2801/1 (715174)
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Bc. Petr Velech

  číslo zakázky

1

KONTROLY A ZKOUŠKY V REALIZAČNÍ FÁZI - BÍLÁ VANA
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1

Zaměření a vytyčení spodní stavby

Zaměření a vytyčení
spodní stavby

geodetem

Vynesení základových
bodů podkladního
betonové desky

RDS Geodet
Změření hodnot po
každém zaměřeném

bodu

Geodetický
protokol

2
Zaměření a vytyčení

spodní stavby
geodetem

Zaměření stykové
výztuže

RDS Geodet
Změření hodnot po
každém zaměřeném

bodu

Geodetický
protokol

3
Zaměření a vytyčení

spodní stavby
geodetem

Zaměření bednění
(shoda dle projektové

dokumentace)
RDS Geodet

Změření hodnot po
každém zaměřeném

bodu

Geodetický
protokol

4
Zaměření a vytyčení

spodní stavby
geodetem

Zaměření prvků RDS Geodet
Změření hodnot po
každém zaměřeném

bodu

Geodetický
protokol

5
Zaměření a vytyčení

spodní stavby
geodetem

Zaměření otvorů a
prostupů v konstrukci

RDS Geodet
Změření hodnot po
každém zaměřeném

bodu

Geodetický
protokol

Vázání výztuže, stavba bednění, průběh betonáže

6
Příprava základové

spáry
Vizuální kontrola RDS

Stavby-
vedoucí

Před započetím
vázání výztuže

Zápis ve stavebním
deníku, samostatný

protokol

7
Zátěžová zkouška

únosnosti základové
spáry

Shoda dle RDS a
TP, četnost
opakování

Pozn.
 RDS - realizační dokumentace stavby
 TP - technické podmínky

RDS
TP

Příprava základové
spáry

Stavby-
vedoucí

Zápis ve stavebním
deníku, samostatný

protokol
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8

Zaměření a vytyčení spodní stavby

Kontrola a instalace
výztuže

Kontrola množství,
profilů, rozdělení,

očistění

RDS
TP

ČSN
Mistr

Shoda dle RDS, TP
a ČSN

Samostatný
protokol

Po betonáži, před odbedněním

Pozn.
 RDS - realizační dokumentace stavby
 TP - technické podmínky
 ČSN - česká státní norma
 TDI - technický dozor investora
 SoD - smlouva o dílo

9
Kontrola před

započetím betonáže

Kontrola osazení
bednění,základové
spáry, injektážní
hadišky dle RDS

RDS
TP

ČSN

Stavby-
vedoucí

Shoda dle RDS, TP
a ČSN

Samostatný
protokol

10
Zkoušení betonové

směsi před uložením

Zkouška betonové
směsi Abramsovým

kuželem

RDS
TP

ČSN

Stavby-
vedoucí
Mistr

Tech. betonu

Sednutí kužele
180mm

+/-30mm

Protokol kvality
prvku

11
Zkouška betonové

směsi rozlitím

RDS
TP

ČSN
min. 600mm

12 Provzdušněnost betonu
RDS
TP

ČSN
4 - 7%

13
Měření betonové směsi
v zimním období (pod

5°C)

RDS
TP

min. 10°C

Zkoušení betonové
směsi před uložením

Zkoušení betonové
směsi před uložením

Zkoušení betonové
směsi před uložením

Stavby-
vedoucí
Mistr

Tech. betonu

Stavby-
vedoucí
Mistr

Tech. betonu

Stavby-
vedoucí
Mistr

Tech. betonu

Protokol kvality
prvku

Protokol kvality
prvku

Protokol kvality
prvku

14
Zkouška náběhu

pevnosti
TP

> 30 Mpa
(C 25/30)

Zkoušení betonové
směsi před odbedněním

Stavby-
vedoucí
Mistr

Tech. betonu

Protokol o povolení
odbednění

15
Destruktivní zkouška

pochybnosti
RDS
TP

Stavby-
vedoucí

TDI
Tech. betonu

Zkoušení betonové
směsi před odbedněním

Protokol o povolení
odbednění

> 30 Mpa
(C 25/30)

Po betonáži, po odbednění

16 Stav po odbednění
TP

ČSN
SoD

Shoda s RDS
Zkoušení betonové
směsi po odbednění

Mistr
Tech. betonu

Protokol o povolení
odbednění
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   Podlaha na zemině

Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,1 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  Keramická dlaždice 0,010       1,010  200,0 
   2  Flexibilní lepící tmel  0,005       0,220  1350,0 
   3  Betonová mazanina  0,065       1,300  16,0 
   4  Pojistná PE hydroizolace  0,0001       0,210  14480,0 
   5  Tepelná izolace 0,120       0,043  2,0 
   6  Železobetonová deska  0,400       1,580  29,0
   7  Betonový podklad  0,100       1,360  23,0 
   8  Zhutněný štěrkový násyp  0,300       0,650  15,0 
   9  Zemina původní  1,000       2,300  2,0 
   



I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,943 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,23 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. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2)
  
  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   6,59 C 
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   Obvodový plášť

Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,1 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  Vnitřní štuková omítka  0,005       0,800  12,0 
   2  Omítková penetrace  0,010       0,800  22,0 
   3  Vnější nosné zdivo  0,400       0,131  5,0 
   4  Lepící a vyrovnáv. stěrka  0,004       0,570  20,0 
   5  Tepelná izolace  0,100       0,045  2,0 
   6  Lepící a vyrovnáv. stěrka  0,004       0,570  20,0 
   7  Omítková penetrace  0,001       0,800  22,0 
   8  Vnější silikátová omítka  0,005       0,700  37,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,955 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  



 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)

  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,186 kg/m2,rok 
  (materiál: Lepící a vyrovnávací stěrka). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0917 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 6,4712 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. 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   Skladba střechy  
Rekapitulace vstupních dat

  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,1 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  Silikonová Omítka  0,005       0,800  12,0 
   2  Omítková penetrace  0,010       0,800  22,0 
   3  Železobetonová deska  0,250       1,580  29,0
   4  Anhydritový potěr  0,050       0,270  15,0 
   5  Asfaltová emulze  0,002       1,000  2000,0 
   6  Parotěsná zábrana  0,0002       0,300  500000,0 
   7  Tepelná izolace  0,250       0,045  2,95 
   8  Hydroizolační fólie  0,0018       0,160  20000,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,960 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 



 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,17 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)
  
 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: 0,070 kg/m2,rok 
  (materiál: Alkorplan 35 176). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,070 kg/m2,rok 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0093 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0537 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. 
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VÝPIS VÝPLNĚ OTVORŮ - DVEŘE - 1 -
OZN.

4.NP3.NP2.NP1.NP1.PP

POČET KUSŮSCHÉMA, ROZMĚR POPIS, POZNÁMKA

CELKEM KUSŮ - 1

T1
1

SKLENĚNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ
HLINÍKOVÝ RÁM SCHUCO ADS
75.SI
ROZMĚR: 2800 x 2150 mm
OTVÍRAVÁ ČÁST DVEŘÍ: 1500 x
2100 mm
IZOLAČNÍ SKLO S TEPELNOU
FÓLIÍ
KOVÁNÍ: SCHUCO AVANTEC
BAREVNÝ ODSTÍN: GRAFITOVÁ
ČERNÁ, RAL 9011
Uf = 1,72 W/m2K
Uw = 1,2 W/m2K

VEŠKERÉ STAVEBNÍ OTVORY
OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

CELKEM KUSŮ - 1

CELKEM KUSŮ - 1

CELKEM KUSŮ - 4

T2

T3
P

T4
L

1

1

DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ
VNITŘNÍ, MASIV
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
ROZMĚR: 1000 x 2150 mm
OTVÍRAVÁ ČÁST DVEŘÍ: 900 x
1970 mm
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
PORTASYSTEM
KOVÁNÍ: LEHKÉ SLITINY KOVŮ
ZÁMEK: OBYČEJNÝ
BAREVNÝ ODSTÍN: HRUŠEŇ
VÝROBCE: PORTADOORS

VEŠKERÉ STAVEBNÍ OTVORY
OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
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SKLENĚNÉ DVEŘE POSUVNÉ
HLINÍKOVÝ RÁM SCHUCO ADS
75.SI
ROZMĚR: 2800 x 2150 mm
OTVÍRAVÁ ČÁST DVEŘÍ: 1500 x
2100 mm
KOVÁNÍ: SCHUCO AVANTEC
BAREVNÝ ODSTÍN: GRAFITOVÁ
ČERNÁ, RAL 9011

VEŠKERÉ STAVEBNÍ OTVORY
OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

SKLENĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ
HLINÍKOVÝ RÁM SCHUCO ADS
75.SI
ROZMĚR: 1400 x 2150 mm
OTVÍRAVÁ ČÁST DVEŘÍ: 900 x
2100 mm
IZOLAČNÍ SKLO S TEPELNOU
FÓLIÍ
KOVÁNÍ: SCHUCO AVANTEC
BAREVNÝ ODSTÍN: GRAFITOVÁ
ČERNÁ, RAL 9011
Uf = 1,72 W/m2K
Uw = 1,2 W/m2K

VEŠKERÉ STAVEBNÍ OTVORY
OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

1 1 1 1
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OZN. POČET KUSŮ

T4
P

T5
L

T5
P

T6
L

DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ
VNITŘNÍ
ROZMĚR: 1000 x 2020 mm
OTVÍRAVÁ ČÁST DVEŘÍ: 900 x
1970 mm
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
PORTASYSTEM
KOVÁNÍ: LEHKÉ SLITINY KOVŮ
ZÁMEK: OBYČEJNÝ, NA KLÍČ
BAREVNÝ ODSTÍN: HRUŠEŇ
VÝROBCE: PORTADOORS

VEŠKERÉ STAVEBNÍ OTVORY
OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

SCHÉMA, ROZMĚR POPIS, POZNÁMKA

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE

CELKEM KUSŮ - 4

CELKEM KUSŮ - 23

CELKEM KUSŮ - 18

CELKEM KUSŮ - 4

4.NP3.NP2.NP1.NP1.PP

DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ
VNITŘNÍ, MASIV
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
ROZMĚR: 1000 x 2150 mm
OTVÍRAVÁ ČÁST DVEŘÍ: 900 x
1970 mm
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
PORTASYSTEM
KOVÁNÍ: LEHKÉ SLITINY KOVŮ
ZÁMEK: OBYČEJNÝ
BAREVNÝ ODSTÍN: HRUŠEŇ
VÝROBCE: PORTADOORS

VEŠKERÉ STAVEBNÍ OTVORY
OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
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DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ
VNITŘNÍ
ROZMĚR: 1000 x 2020 mm
OTVÍRAVÁ ČÁST DVEŘÍ: 900 x
1970 mm
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
PORTASYSTEM
KOVÁNÍ: LEHKÉ SLITINY KOVŮ
ZÁMEK: OBYČEJNÝ, NA KLÍČ
BAREVNÝ ODSTÍN: HRUŠEŇ
VÝROBCE: PORTADOORS

VEŠKERÉ STAVEBNÍ OTVORY
OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

68 3 3 3
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DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ
VNITŘNÍ
ROZMĚR: 1000 x 2020 mm
OTVÍRAVÁ ČÁST DVEŘÍ: 900 x
1970 mm
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
PORTASYSTEM
KOVÁNÍ: LEHKÉ SLITINY KOVŮ
ZÁMEK: OBYČEJNÝ, NA KLÍČ
BAREVNÝ ODSTÍN: HRUŠEŇ
VÝROBCE: PORTADOORS

VEŠKERÉ STAVEBNÍ OTVORY
OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
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OZN. POČET KUSŮ

T7
L

T8

SCHÉMA, ROZMĚR POPIS, POZNÁMKA

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE

CELKEM KUSŮ - 3

CELKEM KUSŮ - 17

CELKEM KUSŮ - 26

CELKEM KUSŮ - 4

4.NP3.NP2.NP1.NP1.PP

T6
P

3

DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ
VNITŘNÍ
ROZMĚR: 800 x 2020 mm
OTVÍRAVÁ ČÁST DVEŘÍ: 700 x
1970 mm
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
PORTASYSTEM
KOVÁNÍ: LEHKÉ SLITINY KOVŮ
ZÁMEK: OBYČEJNÝ
BAREVNÝ ODSTÍN: HRUŠEŇ
VÝROBCE: PORTADOORS

VEŠKERÉ STAVEBNÍ OTVORY
OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

5 4 4 4

DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ
VNITŘNÍ
ROZMĚR: 1000 x 2020 mm
OTVÍRAVÁ ČÁST DVEŘÍ: 900 x
1970 mm
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
PORTASYSTEM
KOVÁNÍ: LEHKÉ SLITINY KOVŮ
ZÁMEK: OBYČEJNÝ, NA KLÍČ
BAREVNÝ ODSTÍN: HRUŠEŇ
VÝROBCE: PORTADOORS

VEŠKERÉ STAVEBNÍ OTVORY
OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

T7
P

DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ
VNITŘNÍ
ROZMĚR: 800 x 2020 mm
OTVÍRAVÁ ČÁST DVEŘÍ: 700 x
1970 mm
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
PORTASYSTEM
KOVÁNÍ: LEHKÉ SLITINY KOVŮ
ZÁMEK: OBYČEJNÝ
BAREVNÝ ODSTÍN: HRUŠEŇ
VÝROBCE: PORTADOORS

VEŠKERÉ STAVEBNÍ OTVORY
OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

8 6 6 6

DŘEVĚNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ
VNITŘNÍ
ROZMĚR: 1900 x 2150 mm
OTVÍRAVÁ ČÁST DVEŘÍ: 1800 x
2100 mm
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
PORTASYSTEM
KOVÁNÍ: LEHKÉ SLITINY KOVŮ
ZÁMEK: OBYČEJNÝ, NA KLÍČ
BAREVNÝ ODSTÍN: HRUŠEŇ
VÝROBCE: PORTADOORS

VEŠKERÉ STAVEBNÍ OTVORY
OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
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OZN. POČET KUSŮ

T9
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1

SCHÉMA, ROZMĚR POPIS, POZNÁMKA

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE

CELKEM KUSŮ - 1

4.NP3.NP2.NP1.NP1.PP

DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ
VNITŘNÍ, MASIV
ROZMĚR: 1000 x 2150 mm
OTVÍRAVÁ ČÁST DVEŘÍ: 900 x
1970 mm
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
PORTASYSTEM
KOVÁNÍ: LEHKÉ SLITINY KOVŮ
ZÁMEK: OBYČEJNÝ
BAREVNÝ ODSTÍN: HRUŠEŇ
VÝROBCE: PORTADOORS

VEŠKERÉ STAVEBNÍ OTVORY
OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
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VÝPIS VÝPLNĚ OTVORŮ - OKNA - 1 -
OZN. POČET KUSŮSCHÉMA, ROZMĚR POPIS, POZNÁMKA

CELKEM KUSŮ - 120

O1

OKNO PEVNĚ ZASKLENÉ
VÝKLOPÉ Z ČÁSTI
HLINÍKOVÝ RÁM SCHUCO AWS
75.SI
ROZMĚR: 1500 x 2650 mm
IZOLAČNÍ DVOJSKLO S
TEPELNOU FÓLIÍ
KOVÁNÍ: SCHUCO AVANTEC
BAREVNÝ ODSTÍN: GRAFITOVÁ
ČERNÁ, RAL 9011
Uf = 1,3 W/m2K
Ug = 0,6 W/m2K

VEŠKERÉ STAVEBNÍ OTVORY
OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

CELKEM KUSŮ - 70

CELKEM KUSŮ - 8

18181816
O2

O3

OKNO PEVNĚ ZASKLENÉ
HLINÍKOVÝ RÁM SCHUCO AWS
75.SI
ROZMĚR: 1500 x 2450 mm
IZOLAČNÍ DVOJSKLO S
TEPELNOU FÓLIÍ
KOVÁNÍ: SCHUCO AVANTEC
BAREVNÝ ODSTÍN: GRAFITOVÁ
ČERNÁ, RAL 9011
Uf = 1,3 W/m2K
Ug = 0,6 W/m2K

VEŠKERÉ STAVEBNÍ OTVORY
OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

2 2 2 2

4.NP3.NP2.NP1.NP1.PP

30303030

OKNO PEVNĚ ZASKLENÉ
HLINÍKOVÝ RÁM SCHUCO AWS
75.SI
ROZMĚR: 1150 x 2650 mm
IZOLAČNÍ DVOJSKLO S
TEPELNOU FÓLIÍ
KOVÁNÍ: SCHUCO AVANTEC
BAREVNÝ ODSTÍN: GRAFITOVÁ
ČERNÁ, RAL 9011
Uf = 1,3 W/m2K
Ug = 0,6 W/m2K

VEŠKERÉ STAVEBNÍ OTVORY
OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
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VÝPIS PRVKŮ - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - 1 -
OZN.

4.NP3.NP2.NP1.NP1.PP

POČET KUSŮSCHÉMA, ROZMĚR POPIS, POZNÁMKA

KL1

OPLECHOVÁNÍ ATIKY
PLECHY LINDAB
ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 830 mm
DÉLKA: 119,80 m
TLOUŠŤKA: 0,7 mm20
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40 600
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KL2

OPLECHOVÁNÍ ATIKY -
PŘÍPONKA
PLECHY LINDAB
ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 755 mm
TLOUŠŤKA: 3 mm
PO 400 mm - 300 Ks

KOUTOVÁ LIŠTA
POLOPLASTOVÝ PLECH
LINDAB
ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 100 mm
DÉLKA: 115 m
PO 500 mm - 230 Ks

KL3

45

5

545

CELKEM KUSŮ - 120

K1

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU
PLECHY LINDAB
ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 220 mm
DÉLKA: 1500 mm
TLOUŠŤKA: 0,7mm
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CELKEM KUSŮ - 70

K2

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU
PLECHY LINDAB
ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 220 mm
DÉLKA: 1150 mm
TLOUŠŤKA: 0,7mm

15

1025 10
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16 18 18 18

CELKEM KUSŮ - 8

K3

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU
PLECHY LINDAB
ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 220 mm
DÉLKA: 1300 mm
TLOUŠŤKA: 0,7mm

15

1025 10
10
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VÝPIS PRVKŮ - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - 2 -
OZN.

4.NP3.NP2.NP1.NP1.PP

POČET KUSŮSCHÉMA, ROZMĚR POPIS, POZNÁMKA

KL4

KL5

KL6

300

25

OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍ
VPUSTI
PLECHY LINDAB
ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 1300
mm
TLOUŠŤKA: 0,7 mm
PO 325 mm - 4 Ks

OPLECHOVÁNÍ VĚTRACÍHO A ODPOADNÍHO
POTRUBÍ
PLECHY LINDAB
ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 1625 mm
TLOUŠŤKA: 0,7 mm
PO 325 mm - 5 Ks

OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU REKUPERAČNÍ
JEDNOTKY
PLECHY LINDAB
ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 3200 mm
TLOUŠŤKA: 0,7 mm
PO 400 mm - 8 Ks

KL7

OPLECHOVÁNÍ VÝLEZU NA STŘECHU
PLECHY LINDAB
ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 4000 mm
TLOUŠŤKA: 0,7 mm
PO 500 mm - 8 Ks
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25
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VÝPIS PRVKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - 1 -
OZN.

4.NP3.NP2.NP1.NP1.PP

POČET KUSŮSCHÉMA, ROZMĚR POPIS, POZNÁMKA

CELKEM KUSŮ - 14

Z
2

SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ
MATERIÁL: HLINÍK, ELOX
SVĚTLÝ
TRUBKOVÉ PROFILY:
MADLO Ø 50 mm 
STOJKA Ø 40 mm
PŘÍČLE Ø 16 mm
KOTVY DO PODLAHY 4Ks
100x150x8 mm
OSTATNÍ DÍLCE ZÁBRADLÍ
LZE DOHLEDAT V KATALOGU
VÝROBCE
VÝŠKA OD STUPNĚ: 1000
mm

VÝROBCE: ALZA ZÁBRADLÍ

4 4 4

100x150x8

CELKEM KUSŮ - 1

1
SL

STÍNÍCÍ SYSTÉM SUNCLIPS
SLUMOLAM (KONSTRUKCE Z
HLINÍKOVÝCH LAMEL ALARIS)
MATERIÁL DODANÝ FIRMOU
PELZ
SÍLA CLONY: 60-70
MIKRONŮ
BAREVNÝ ODSTÍN: ŠEDÁ, RAL
9007
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- 1 -
OZN. POČET KUSŮSCHÉMA, ROZMĚR POPIS, POZNÁMKA

CELKEM KUSŮ - 1

P1

RECEPČNÍ PULT
VÝROBEK FIRMY ALAX
DÉLKA: 3400mm
ŠÍŘKA: 400mm
VLHKUODOLNÝ
IMPREGNOVANÝ MATERIÁL
DESKA: DŘEVO MAHAGON

CELKEM KUSŮ - 1

1
P2

4.NP3.NP2.NP1.NP1.PP

1

VÝPIS PRVKŮ - TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

BUFET VÝDEJNÍ PULT
VÝROBEK FIRMY ALAX
DÉLKA: 1500mm
ŠÍŘKA: 350mm
VLHKUODOLNÝ
IMPREGNOVANÝ MATERIÁL
DESKA: DŘEVO MAHAGON
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- 1 -
OZN. POČET KUSŮSCHÉMA, ROZMĚR POPIS, POZNÁMKA

CELKEM KUSŮ - 2

CELKEM KUSŮ - 1

CELKEM KUSŮ - 4

4.NP3.NP2.NP1.NP1.PP

2

STŘEŠNÍ VÝLEZ ROTO WDA
315
ROZMĚR: 600x800mm
SOUČINITEL PROSTUPU
TEPLA STŘEŠNÍHO VÝLEZU:
U=1,0 W/m2K

VEŠKERÉ STAVEBNÍ OTVORY
OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

1

PODLAHOVÁ VPUSŤ
PV 01 NEREZOVÁ,
DODAVATEL AZP BRNO
VPUSŤ JE OPATŘENA
SIFONEM A ČISTÍCÍM KOŠEM
KRYT TVOŘEN DĚROVANÝN
PLECHEM

STŘEŠNÍ VPUSŤ HECKL
HL62B/1
Ф 100mm (KG SYSTÉM)

4

TRAKČNÍ VÝTAH BEZ STROJOVNY
FREE - VOTOLIFT
ROZMĚR KABINY: 1000x1500mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE
DOPORUČENÍ VÁROBCE

VEŠKERÉ STAVEBNÍ OTVORY OVĚŘIT
PŘÍMO NA STAVBĚ

VÝPIS PRVKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY

PV

SV

V

SVH



- 2 -
OZN. POČET KUSŮSCHÉMA, ROZMĚR POPIS, POZNÁMKA

4.NP3.NP2.NP1.NP1.PP

AKUSTICKÝ PODHLED
LIKOFON SATURN
ROZMĚR: 600x600x15mm,
dB 33
BARVA BÍLÁ

VÝPIS PRVKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY

SP2
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VÝPIS PRVKŮ - PŘEKLADY POROTHERM - 1 -
OZN.

5.NP4.NP3.NP2.NP1.NP

POČET KUSŮSCHÉMA, ROZMĚR POPIS, POZNÁMKA

CELKEM KUSŮ - 41

P1
14

POROTHERM PŘEKLAD 23,8 V
SESTAVĚ 2 KS
CIHELNÉ TVAROVKY: UZ
238/70
TŘÍDA BETONU: C 25/30
VÝZTUŽ: KARI DRÁT BSt500A
ROZMĚR: 300x238x1250 mm
HMOTNOST NA JEDNOTKU
PLOCHY: 141 Kg/m2
HMOTNOST: 35 Kg/m
SOUČINITEL TEPELNÉ
VODIVOSTI: Lamba = 1,0
W/M.K
REAKCE NA OHEŇ: A1,
NEHOŘLAVÉ

V MÍSTĚ ULOŽENÍ PŘEKLADU
VYŘEZAT ČÁST STĚNY

9 6 6 6
vyztužení překladu

CELKEM KUSŮ - 7

P2

P3

CELKEM KUSŮ - 44

POROTHERM PŘEKLAD 11,5 V
SESTAVĚ 1 KS
CIHELNÉ TVAROVKY: UW
115/71 - 250
TŘÍDA BETONU: C 25/30
VÝZTUŽ: R 10 505
ROZMĚR: 115x71x1000 mm
HMOTNOST NA JEDNOTKU
PLOCHY: 201 Kg/m2
HMOTNOST: 17 Kg/m
SOUČINITEL TEPELNÉ
VODIVOSTI: Lamba = 0,73
W/M.K
REAKCE NA OHEŇ: A1,
NEHOŘLAVÉ

V MÍSTĚ ULOŽENÍ PŘEKLADU
VYŘEZAT ČÁST STĚNY

14 10 10 10

POROTHERM PŘEKLAD 11,5 V
SESTAVĚ 1 KS
CIHELNÉ TVAROVKY: UW
115/71 - 250
TŘÍDA BETONU: C 25/30
VÝZTUŽ: R 10 505
ROZMĚR: 115x71x1250 mm
HMOTNOST NA JEDNOTKU
PLOCHY: 201 Kg/m2
HMOTNOST: 17 Kg/m
SOUČINITEL TEPELNÉ
VODIVOSTI: Lamba = 0,73
W/M.K
REAKCE NA OHEŇ: A1,
NEHOŘLAVÉ

V MÍSTĚ ULOŽENÍ PŘEKLADU
VYŘEZAT ČÁST STĚNY

4 1 1 1
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VÝPIS PRVKŮ - PŘEKLADY POROTHERM - 2 -
OZN.

5.NP4.NP3.NP2.NP1.NP

POČET KUSŮSCHÉMA, ROZMĚR POPIS, POZNÁMKA

CELKEM KUSŮ - 10

P4
2 2 2 2 2

vyztužení překladu

CELKEM KUSŮ - 121

P5 vyztužení překladu

CELKEM KUSŮ - 62

14 16 16 16
P6

POROTHERM PŘEKLAD 23,8 V
SESTAVĚ 4 KS
CIHELNÉ TVAROVKY: UZ
238/70
TŘÍDA BETONU: C 25/30
VÝZTUŽ: KARI DRÁT BSt500A
ROZMĚR: 300x238x1250 mm
HMOTNOST NA JEDNOTKU
PLOCHY: 141 Kg/m2
HMOTNOST: 35 Kg/m
SOUČINITEL TEPELNÉ
VODIVOSTI: Lamba = 1,0
W/M.K
REAKCE NA OHEŇ: A1,
NEHOŘLAVÉ

V MÍSTĚ ULOŽENÍ PŘEKLADU
VYŘEZAT ČÁST STĚNY

vyztužení překladu

31 30 30 30

POROTHERM PŘEKLAD 23,8 V
SESTAVĚ 4 KS
CIHELNÉ TVAROVKY: UZ
238/70
TŘÍDA BETONU: C 25/30
VÝZTUŽ: KARI DRÁT BSt500A
ROZMĚR: 300x238x1750 mm
HMOTNOST NA JEDNOTKU
PLOCHY: 141 Kg/m2
HMOTNOST: 35 Kg/m
SOUČINITEL TEPELNÉ
VODIVOSTI: Lamba = 1,0
W/M.K
REAKCE NA OHEŇ: A1,
NEHOŘLAVÉ

V MÍSTĚ ULOŽENÍ PŘEKLADU
VYŘEZAT ČÁST STĚNY

POROTHERM PŘEKLAD 23,8 V
SESTAVĚ 4 KS
CIHELNÉ TVAROVKY: UZ
238/70
TŘÍDA BETONU: C 25/30
VÝZTUŽ: KARI DRÁT BSt500A
ROZMĚR: 300x238x1500 mm
HMOTNOST NA JEDNOTKU
PLOCHY: 141 Kg/m2
HMOTNOST: 35 Kg/m
SOUČINITEL TEPELNÉ
VODIVOSTI: Lamba = 1,0
W/M.K
REAKCE NA OHEŇ: A1,
NEHOŘLAVÉ

V MÍSTĚ ULOŽENÍ PŘEKLADU
VYŘEZAT ČÁST STĚNY
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250

- 3 -
OZN.

5.NP4.NP3.NP2.NP1.NP

POČET KUSŮSCHÉMA, ROZMĚR POPIS, POZNÁMKA

CELKEM KUSŮ - 10

2 2 2 2 2

VÝPIS PRVKŮ - PŘEKLADY POROTHERM

CELKEM KUSŮ - 4

4

P7

P8

POROTHERM PŘEKLAD 23,8 V
SESTAVĚ 2 KS
CIHELNÉ TVAROVKY: UZ
238/70
TŘÍDA BETONU: C 25/30
VÝZTUŽ: KARI DRÁT BSt500A
ROZMĚR: 300x238x2000 mm
HMOTNOST NA JEDNOTKU
PLOCHY: 141 Kg/m2
HMOTNOST: 35 Kg/m
SOUČINITEL TEPELNÉ
VODIVOSTI: Lamba = 1,0
W/M.K
REAKCE NA OHEŇ: A1,
NEHOŘLAVÉ

V MÍSTĚ ULOŽENÍ PŘEKLADU
VYŘEZAT ČÁST STĚNY

vyztužení překladu

POROTHERM PŘEKLAD 23,8 V
SESTAVĚ 3 KS
CIHELNÉ TVAROVKY: UZ
238/70
TŘÍDA BETONU: C 25/30
VÝZTUŽ: KARI DRÁT BSt500A
ROZMĚR: 300x238x1750 mm
HMOTNOST NA JEDNOTKU
PLOCHY: 141 Kg/m2
HMOTNOST: 35 Kg/m
SOUČINITEL TEPELNÉ
VODIVOSTI: Lamba = 1,0
W/M.K
REAKCE NA OHEŇ: A1,
NEHOŘLAVÉ

V MÍSTĚ ULOŽENÍ PŘEKLADU
VYŘEZAT ČÁST STĚNY

vyztužení překladu
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SikaFuko® Swell 1

SikaFuko® Swell 1 

( Sika® Injectoflex-systém typ HPM ) 

Bobtnavá injektážní hadi ka pro t!sn!ní konstruk ních spár ve 
vodot!sných stavbách  

Popis výrobku 
Bobtnavá a injektážní hadi ka pro t!sn!ní konstruk ních spár ve vodot!sných 
konstrukcích staveb. Odolává prostupu vody a slané vody. 

Použití SikaFuko® Swell 1 se používá pro ut!sn!ní všech pracovních spár v podzemních 
stavbách - ut!sn!ní sklep", inženýrských stavbách, u staveb, u nichž m"že nastat 
nebezpe í následného tvo#ení trhlin v d"sledku mimo#ádného zatížení,...  

SikaFuko® Swell 1 se zabetonuje do pracovní spáry. Po p#ístupu vody za íná v 
první fázi vn!jší vrstva expandovat. Vznikající p#ítla ný tlak si vynutí prodloužení 
cesty pro obtok vody a tím dojde k ut!sn!ní, zp"sobenému snížením tlaku. 

Vlastnosti / výhody Cílené ut sn ní ve dvou !asov  rozdílných fázích: 

  fáze 1 - pomocí bobtnání p"i p"ístupu vody nebo slané vody 

  fáze 2 - pomocí možnosti dodate!né injektáže 

  injektovatelné pomocí Sika akrylových nebo polyuretanových prysky"ic nebo 
mikrocementové suspenze 

  vhodné pro r#zné druhy staveb a konstruk!ních metod 

  narušené zóny betonu v blízkosti hadice mohou být dodate!n  zapln ny 

  není pot"ebné další navrtávání 

Testy  

Zkušební zprávy TZÚS $eské Bud jovice, AO 204 - Certifikát !.  

Údaje o výrobku  

Balení SikaFuko® Swell 1 se skládá z: 

- 40 m SikaFuko® Swell 1 

- 6 ks rohových spojek  

- 200 ks fixa!ních há!k# 

- 6 ks pakry k upevn ní na bedn ní 

Skladování  

Podmínky skladování / 
Trvanlivost 

48 m síc# od data výroby v neporušeném originálním balení v suchu a na 
chladném míst  v rozmezí teplot +5°C až +35°C. 
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Technická data  

Chemická báze $erná vnit"ní nosná hadi!ka: EPDM 

$ervené !ásti: 

- nebobtnavé t snicí profily kruhového pr#"ezu 

Žluté !ásti: 

- bobtnavé !ásti trojúhelníkového pr#"ezu, kombinace hydrofobní bobtnavé 
prysky"ice a gumy 

Zm na objemu Bobtnavý proužek: 
7 dní ve slané vod : % 150% (DIN 53521)
7 dní v pitné vod : % 300% 

Mechanické / Fyzikální 
vlastnosti 

 

Tvrdost Shore A  Vnit"ní !erná hadi!ka: 
80 ± 5 (DIN 53505) 

Hydrofilní bobtnavé !ásti: 
75 ± 5 (DIN 53505) 

Protažení p!i porušení Vnit"ní !erná hadi!ka: 
% 100% (DIN 53504) 

Hydrofilní bobtnavé !ásti: 
% 250% (DIN 53504) 

Informace o 
systému 

 

Skladba systému Schéma systému: 

 

1 fixa!ní há!ek 
2 SikaSwell® S-2 nebo  Sikadur®

    Combiflex® lepidlo  
    na nerovný povrch 
3 Sika® bednící pakry na fixaci
    výztuže  
4 Spojení vložené do 
   Sika® Injectoflex hadice 
5 transparentní spojovací hadice

 

 

 SikaFuko® Swell 1 

 

       Délka strany ~ 23 mm 

 

 

 

- vnit"ní !erná hadi!ka 
z nebobtnavého materiálu 

- 3 žluté vnit"ní bobtnavé plochy 

- 3 !ervené gumové profily 
k zakrytí injektážích prostup# 
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 Konfigurace systému musí být p"esn  dodržena tak, jak je popsána, v žádném 
p"ípad  nesmí být m n na. 

 
SikaFuko® Swell 1 fixa!ní há!ky: 
žluté plastické há!ky s fixa!ními sponkami na p"ichycení injektážní hadice 
Spot"eba: 5 há!k# na 1 m 

SikaFuko® Swell 1 pakry k upevn ní na bedn ní: 
!ervené nebo zelené, s vázacím drátem ke snadnému a rychlému p"ichycení k 
výztuži, každá ze dvou hadic m#že být p"esn  umíst na do správné polohy jejím 
otá!ením, pr#hledné spojovací !ásti (cca 60 cm dlouhá) jsou fixovány pomocí 
bednících pakr#, každá je vybavena spojovací dílem 

SikaSwell® S-2: 
1-komponentní lepicí a t snicí tmel zv tšující sv#j objem p"i kontaktu s vodou, 
speciální složení zajiš&uje optimální rychlost expanze, která nepoškodí !erstvý 
beton b hem jeho zrání, vhodný pro nerovný, suchý pop". matov  zavlhlý podklad, 
aplikujte SikaSwell® S-2 na p"ipravený podklad ve tvaru trojúhelníkové housenky o 
velikosti cca 5x10 mm, poté vtla!te injektážní hadici do !erstvého tmelu, nechte 
alespo' 2-3 hodiny zatvrdnout p"ed ukládáním !erstvého betonu. 
Pro bližší informace kontaktujte technické odd lení firmy Sika. 

Sikadur®-Combiflex® CF lepidlo: 
2-komponentní lepidlo na nerovný, suchý pop". matov  zavlhlý podklad, spot"eba 
materiálu cca 0,1 – 0,3 kg/m2 v závislosti na nerovnosti podkladu 
Pro bližší informace kontaktujte technické odd lení firmy Sika. 

Sika® Trocal lepidlo C-705: 
kontaktní lepidlo na vyrovnaný, suchý podklad. Aplikujte št tcem, nechte 15 minut 
odv trat, spot"eba materiálu ~ 20 g/m2, v závislosti na pórovitosti povrchu 

Aplika"ní podrobnosti 
 

Kvalita podkladu Podklad musí být pevný, suchý (pop". matov  zavlhlý), zbavený veškerých 
povrchových ne!istot. 

P!íprava podkladu Veškeré volné !ástice, ne!istoty a prach, rez a ostatní nedostate!n  držící materiály 
musí být odstran ny vhodnými mechanickými technikami. 

Nadm rné zdrsn ní podkladu m#že pozd ji vést k net snostem (podtékání). 

Aplika"ní podmínky / 
Omezení 

 

Teplota podkladu Závisí na použité fixa!ní metod  / na typu lepidla. 
Konzultujte odpovídající technický postup s technickým odd lením firmy Sika. 

Teplota okolí Závisí na použité fixa!ní metod  / na typu lepidla. 
Konzultujte odpovídající technický postup s technickým odd lením firmy Sika. 

Obsah vlhkosti podkladu Podklad musí být suchý nebo „matov  zavlhlý“. 
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Aplikace  

Postup aplikace / Ná!adí SikaFuko® Swell 1 hadice se pokládá v sekcích 
o maximální délce 8 m., konce hadic se musejí 
p"ekrývat minimáln  o 10 cm. Vzdálenost mezi 
konci p"ekrytí minimáln  50 cm (viz obrázek na 
stran  2). Každých 8 m je k dispozici injektážní 
p"ístup pomocí SikaFuko® Swell 1 bednících 
pakr#. 

SikaFuko® Swell 1 hadi!ky jsou vždy 
p"ipev'ovány do st"edu konstrukce na 
vytvrzený beton, s minimálním krytím betonem 
10 cm.  

     

 

 Metody fixace:
Hladký, rovný, suchý nebo matov  zavlhlý beton: 

 

 - pomocí SikaFuko® Swell 1 fixa!ních há!k# 

Há!ky vložte do !erstvého betonu v 
maximální vzdálenosti 20 cm nebo pozd ji 
do vyvrtaných otvor# (o vzdálenosti 10 cm) 
ve vyzrálém betonu. Napnutou hadici 
krátce p"ed betonáží zasvorkujte pod 
há!ky. 

 - pomocí SikaSwell® S-2 

Naneste na podklad housenku tmelu 
SikaSwell® S-2 o velikosti 5x10 mm, 
SikaFuko® Swell 1hadice musí být vložena 
do lepidla do 30 minut od aplikace a musí 
být dob"e vtla!ena do stále !erstvého 
lepidla SikaSwell® S-2 a vy!kejte 
minimáln  2-3 hodiny p"ed pokládkou 
betonu.  
Pro bližší informace kontaktujte technické 
odd lení firmy Sika. 

   

 
Velmi hladký, suchý povrch: 

- pomocí Sika® Trocal lepidla C-705 

Lepidlo Sika® Trocal C-705 se aplikuje o ší"ce hadi!ky na podklad malým 
št te!kem. Po zavadnutí lepidla cca 15 minut p"iložte hadi!ku a pevn  p"itla!te 
na podklad. 

 

Drsný, suchý nebo lehce zavlhlý podklad: 

- pomocí lepidla Sikadur®-Combiflex® CF  

Namíchanou sm s lepidla naneste p"ibližn  na ší"ku hadi!ky na podklad. 
Hadi!ku p"itla!te na podklad silou, dokud se nevytla!í po obou stranách hadice 
lepidlo. Lepidlo nechte po dobu n kolika hodin zatvrdnout p"ed ukládáním 
betonové sm si. 

 

Ostatní velmi hladké povrchy (nap". ocel): 

Max. 8 m 
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- použijte lepidlo Sika® Trocal C-705 (viz výše) 

- použijte SikaSwell® S-2 (viz výše) 

 

Rohy a hrany: 
Na rozích a hranách u"ízn te injektážní 
hadici na pokos pod úhlem 45°.Oba dva 
konce spojte pomocí rohového 
spojovacího dílu. Zafixujte konce hadic 
pomocí há!k# ve vzdálenosti cca (2-5 
cm)  

 

 Umíst ní pakr# 

 
Napojení hadi!ky vedoucí od pakru 

 
 
 

 

Obsah cementu 400 kg/m3 

Zrnitost kameniva 0 - 4 mm (0 - 8 mm) 

P"ím s:  

Sika® Emulsion 93 30 - 60 kg/m3 

 
 

 

Obsah cementu 350 kg/m3 

Zrnitost kameniva 0 - 16 mm 

P"ísada Stejné jako do betonu (nap". 
Sikament® (pom r w/c < 0,50) 

 

 
P"íklad uspo"ádání pracovišt  injektáže 

 

#išt ní ná!adí Pracovní a míchací nástroje lze o!istit pomocí !isti!e Sika® Colma Cleaner ihned po 
ukon!ení práce. 

Rohový spojovací díl Fixa!ní há!ky

SikaFuko® Swell 1 hadice se"íznutá na 45º pokos 
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Vytvrzený materiál (prysky"ici) lze odstranit pouze mechanicky. 

Poznámky k aplikaci / 
Omezení 

Nepoužívejte SikaFuko® Swell 1 - systém na pohyblivé trhliny. 

- t"i proužky na vn jší stran  injektážní hadice bobtnají p"i kontaktu s vodou, 
bobtnání neprobíhá ihned, ale pomalu n kolik hodin, nevystavujte injektážní hadici 
vzduchu nebo dešti 

Platnost hodnot 
Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích 
laboratorních test#. Tyto hodnoty se mohou p"i aplikaci v praxi lišit, což je mimo naši 
kontrolu. 

Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpe!nosti práce jsou spolu s 
bezpe!nostními informacemi (nap". fyzikálními, toxikologickými a ekologickými daty) 
uvedeny v bezpe!nostním listu. 

Aktuální technické a bezpe!nostní listy, Prohlášení o shod , Certifikáty najdete na 
internetové adrese www.sika.cz. 

Bezpe"nostní 
p!edpisy 

  P"i zpracování je nutné dodržovat bezpe!nostní pokyny, platné p"edpisy 
p"íslušných ú"ad# o ochran  zdraví p"i práci. 

  P"i aplikaci používejte ochranný od v, brýle a rukavice. 

  Odstra'ování odpadu - Odpad dle zákona !. 185/2001 Sb. o odpadech. 

  Odpad odvézt na skládku stavebního odpadu nebo p"edejte odborné firm  
k likvidaci. Fólie je možné recyklovat. 

Místní omezení V závislosti na specifických místních omezeních se mohou výsledné vlastnosti 
tohoto výrobku v r#zných zemích lišit. Vždy se "i(te informacemi uvedenými 
v platném Technickém listu. 

Právní dodatek Uvedené informace, zvlášt  rady pro zpracování a použití našich výrobk#, jsou 
založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produkt# a dlouholetých 
zkušenostech s aplikacemi v praxi p"i standardních podmínkách a "ádném 
skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám p"i zpracování a dalším 
vn jším vliv#m, k !etnosti výrobk#, r#znému charakteru a úprav  podklad#, nemusí 
být postup na základ  uvedených informací, ani jiných psaných !i ústních 
doporu!ení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporu!ení 
firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že p"edal písemn  
v!as a úplné informace, které jsou nezbytné k "ádnému a úsp ch zaru!ujícímu 
posouzení firmou Sika. Aplikátor musí p"ezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro 
plánovaný ú!el aplikace. P"edevším musí být zohledn na majetková práva t"etí 
strany. Všechny námi p"ijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným 
obchodním a dodacím podmínkám“. Ujist te se prosím vždy, že postupujete podle 
nejnov jšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k 
dispozici na našem technickém odd lení nebo na www.sika.cz. 
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SikaSwell® S-2

SikaSwell® S-2 

Bobtnající t!snicí tmel pro t!sn!ní spár 

Popis výrobku SikaSwell® S-2 je 1-komponentní bobtnající t!snicí tmel na bázi polyuretanu, který 
bobtná p"i kontaktu s vodou. 

Použití Je ur en pro ut!sn!ní vodonepropustných konstrukcí a upevn!ní bobtnajících 
profil# SikaSwell®-P a bobtnajících injektážních hadi ek SikaFuko® Swell 1 (Sika® 
Injectoflex). 

T!sní: 

  

  

  

  

pracovní spáry 

potrubí nebo kovové prvky procházející st!nou  i podlahou 

v!tšinu typ# prostup# a pracovních styk# 

pracovní spáry u kabelových pr#chodek 

Vlastnosti / Výhody   

  

  

  

  

  

  

snadná aplikace 

dobrá p"ídržnost na r#zné typy podklad# 

postupný nár#st objemu, kdy nedochází k destrukci  erstvého betonu b!hem 
tvrdnutí 

cenov! výhodné "ešení 

bobtná ve styku s vodou 

ve vod! je nerozpustný a trvale odolný 

snadno p"izp#sobitelný pro ut!sn!ní nejr#zn!jších detail# 

Zkušební zprávy 
 

Testy TZÚS $eské Bud!jovice- certifikát  . 020-027736 ze dne 31.05.2012 s platností do 
31.05.2015 

SZÚ Praha - posouzení zdravotní nezávadnosti 

Údaje o výrobku 
 

Vzhled / Barva $ervená. 

Balení 600 ml monoporce (20 ks v boxu, 48 box# na palet!) 
300 ml kartuše (12 kartuší v boxu, 112 box# na palet!) 

Skladování 
 

Podmínky skladování / 
Trvanlivost 

9 m!síc# od data výroby v neporušeném originálním balení v suchu a p"i teplotách 
+5 °C až +25 °C. 

Technické údaje  

Chemická báze 1-komponentní polyuretan, vytvrzuje vzdušnou vlhkostí. 

Objemová hmotnost 1,33 kg/l (p"i +23 °C) 

Doba vytvo ení 
povrchové k!že 

2 hodiny (p"i +23 °C / 50% r.v.) 
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Rychlost vytvrzování po 24 hodinách ~ 2,0 mm (+23 °C / 50% r.v.) 
po 10 dnech:  ~ 10,0 mm (+23 °C / 50% r.v.) 

Stékavost tmelu < 2 mm 

Objemové zm"ny 1 den ve vod : < 25 % 
7 dní ve vod : > 100 % 

Objemové zm ny mohou být nižší nebo zpožd ny p!i kontaktu se slanou vodou. 

Mechanické / Fyzikální 
vlastnosti 

Tvrdost „Shore A“ nabobtnalý (po 7 dnech ve vod ): > 10 
nenabotnalý (po 7 dnech p!i +23 °C / 50 % r.v.) 40-60 

Informace o 
systému 

 

Kvalita podkladu Podklad musí být pevný, "istý, suchý, maximáln  „matov  zavlhlý“, zbavený 
veškerých ne"istot a prachu. 

P íprava podkladu Podklad musí být zbaven volných "ástic, prachu, ne"istot, nát r#, cementového 
šlemu, nesoudržného materiálu a v p!ípad  pot!eby by m l být podklad mechanicky 
upraven, ru"n  nebo strojn . 

Aplika!ní podmínky / 
Omezení 

 

Teplota podkladu +5 °C min. / +35 °C max. 

Teplota okolí +5 °C min. / +35 °C max. 

Obsah vlhkosti podkladu Podklad musí být suchý, nebo „matov  zavlhlý“. 

Aplikace 
 

Upevn ní profil! SikaSwell
®
 P nebo injektážní hadi"ky SikaFuko

®
 Swell 1 (Sika

®
 

Injectoflex): 
Naneste t snicí tmel SikaSwell® S-2 pomocí ru"ní nebo vzduchové výtla"né pistole 
se špi"kou za!íznutou do trojúhelníku s vý!ezem o velikosti cca 5 mm. Nanášejte 
kolmo na p!edem p!ipravený podklad. V p!ípad  nerovného povrchu m#že být 
množství nanášeného materiálu upraveno dle pot!eb. Profily SikaSwell® P nebo 
injektážní hadi"ky SikaFuko® Swell 1 (Sika® Injectoflex) vtla"te do "erstvého 
p!ipraveného tmelu. P!ed uložením betonu ponechte p!ilepený prvek p!ibližn  2-3 
hodiny zatuhnout. Více informací najdete v p!íslušném technickém listu. 

Jako samostatný t snicí prvek pro pracovní spáry a prostupy: 
Naneste t snicí tmel SikaSwell® S-2 pomocí ru"ní nebo vzduchové výtla"né pistole 
se špi"kou za!íznutou do trojúhelníku s vý!ezem. Nanášejte kolmo na p!edem 
p!ipravený podklad. Doporu"ené spot!eby jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tlouš$ka 
konstrukce 

velikost 
trojúhelníkového 

vý!ezu 

* Teoretická 
vydatnost 600 ml 

monoporce 

* Teoretická 
vydatnost 300 ml 

kartuše 

< 30 cm 15 mm 6,2 m 3,1 m 

30 – 50 cm 20 mm 3,6 m 1,8 m 

Postup aplikace / Ná adí 

 * Reálná vydatnost m#že být nižší než teoretická a závisí na konkrétních 
podmínkách na staveništi (nerovnost podkladu, velikost zrna použitého v betonu 
apod.). 

T snicí tmel SikaSwell® S-2 nanášejte vždy do st!edu konstrukce. 

Minimální krytí t snicího tmelu SikaSwell® S-2 na obou stranách musí být 10 cm u 
vyztuženého betonu a minimáln  15 cm u nevyztužené konstrukce. Beton je možno 
na tmel ukládat již po 2-3 hodinách, avšak pouze z výšky menší než 50 cm. P!i 
ukládání betonu z v tší výšky ponechte tmel vytvrdnout nejmén  2 dny. 

B hem ukládání betonu d#kladn  zhutn te sm s v okolí naneseného tmelu 
SikaSwell® S-2. Zabra%te tvorb  dutin. 



 

 3 3/3 

"išt#ní ná adí O"ist te veškeré použité ná!adí ihned po ukon"ení práce pomocí "isti"e Sika® 
Colma Cleaner. Vytvrzený materiál lze vy"istit pouze mechanicky. 

D$ležitá upozorn#ní SikaSwell® S-2 bobtná po styku s vodou. Bobtnání však nenastane ihned po styku, 
ale nastupuje pomaleji b hem n kolika hodin. Zabra%te vystavení nezakrytého 
tmelu dešti nebo stojící vod  p!ed betonáží (max. 24 hodin pokud m#že voda 
odtékat). 

Nepoužívejte SikaSwell® S-2 pro pohyblivé spáry. 

P!i vzestupu hladiny spodních vod je vodonepropustnost zachována pomocí 
následné rozpínavé reakce t snicího tmelu SikaSwell® S-2. 

V naprosto suchém prost!edí se m#že tmel i mírn  smrštit nebo vyschnout na 
p#vodní velikost, ale poté je schopen se opakovan  rozpínat a ut s%ovat tak spáru.

SikaSwell® S-2 byl zkoušen pro vystavení vodnímu tlaku více než 5 bar, ale 
všeobecn  není doporu"eno t snit proti dlouhodobému tlaku vyššímu jak 2 bary 
jelikož je zkrácena t snicí délka. Pro tlak > 2 bary je tmel SikaSwell® S-2 
doporu"en pro uchycení a dot sn ní bobtnajících injektážních hadi"ek SikaFuko® 
Swell 1 (Sika® Injectoflex), které mohou být sou"ástí systému spárových pás#, 
které jsou do t chto podmínek vhodné. 

Platnost hodnot Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích 
laboratorních test#. Tyto hodnoty se mohou p!i aplikaci v praxi lišit, což je mimo 
naši kontrolu. 

Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpe"nosti práce jsou spolu 
s bezpe"nostními informacemi (nap!. fyzikálními, toxikologickými a ekologickými 
daty) uvedeny v bezpe"nostním listu. 

Aktuální technické a bezpe"nostní listy, Prohlášení o shod , Certifikáty najdete na 
internetové adrese www.sika.cz. 

Bezpe!nostní 
p edpisy 

  P!i zpracování je nutné dodržovat bezpe"nostní pokyny, platné p!edpisy 
p!íslušných ú!ad# o ochran  zdraví p!i práci. 

  P!i aplikaci používejte ochranný od v, brýle a rukavice. 

  Podrobn jší údaje týkající se hygieny a bezpe"nosti práce, ochrany 
životního prost!edí jsou uvedeny v Bezpe"nostním listu. 

  Odstra%ování odpadu - Odpad dle zákona ". 185/2001 Sb. o odpadech. 

  Odpad odvézt na skládku stavebního odpadu nebo p!edejte odborné firm  
k likvidaci. Fólie je možné recyklovat. 

Místní omezení V závislosti na specifických místních omezeních se mohou výsledné vlastnosti 
tohoto výrobku v r#zných zemích lišit. Vždy se !i&te informacemi uvedenými 
v platném Technickém listu. 

Právní dodatek Uvedené informace, zvlášt  rady pro zpracování a použití našich výrobk#, jsou 
založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produkt# a dlouholetých 
zkušenostech s aplikacemi v praxi p!i standardních podmínkách a !ádném 
skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám p!i zpracování a dalším 
vn jším vliv#m, k "etnosti výrobk#, r#znému charakteru a úprav  podklad#, nemusí 
být postup na základ  uvedených informací, ani jiných psaných "i ústních 
doporu"ení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporu"ení 
firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že p!edal písemn  
v"as a úplné informace, které jsou nezbytné k !ádnému a úsp ch zaru"ujícímu 
posouzení firmou Sika. Aplikátor musí p!ezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro 
plánovaný ú"el aplikace. P!edevším musí být zohledn na majetková práva t!etí 
strany. Všechny námi p!ijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným 
obchodním a dodacím podmínkám“. Ujist te se prosím vždy, že postupujete podle 
nejnov jšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi 
k dispozici na našem technickém odd lení nebo na www.sika.cz. 
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Sika® Injection-101-RC

Elastická PUR injektážní p!na pro do asné zastavení vody 

Popis výrobku Sika
®
 Injection-101-RC je nízkoviskózní, elastická polyuretanová injektážní p!nová 

prysky"ice bez obsahu rozpoušt!del, vytvrzuje v hustou pružnou p!nu s 
jemnou pórovitou strukturou. 

Použití   

  

Sika
®
 Injection-101-RC se používá pro do asné zastavení velkých pr#nik# vody 

v trhlinách, spárách a dutinách v betonu, cihelném zdivu a v konstrukcích z 
p"írodního kamene. 

pro dosažení trvalého ut!sn!ní p"ed pr#nikem vody a ut!sn!ní trhlin musí být 
provedena následná injektáž materiálem Sika

®
 Injection-201-CE /-RC nebo 

Sika
®
 Injection-203 . 

Vlastnosti / Výhody   

  

  

  

  

reakce se neuskute ní bez p"ímého kontaktu s vodou 

Sika
®
 Injection-101-RC m#že být injektována jako 1-komp. systém 

p"i kontaktu s vodou dosahuje až 40-ti násobné expanze 

rychlost reakce a vytvo"ení p!ny je ovlivn!na teplotou injektovaného materiálu, 
konstrukcí, kontaktem s vodou a hydrodynamickými podmínkami 

p"i nízkých teplotách (<+10 °C) je možno Sika
®
 Injection-101-RC urychlit pomocí 

Sika
®
 Injection-AC10 

Testy  

Zkušební zprávy Zkoušeno a schváleno dle ZTV-ING (RISS) 

N!mecký certifikát KTW pro kontakt s pitnou vodou. 

Údaje o výrobku  

Vzhled / Barva Komponent A:    bezbarvý 
Komponent B:    hn!dý 

Balení Komponent A:     10 kg nebo 20 kg 
Komponent B:     12,5 kg nebo 25 kg 

Podmínky skladování / 
Trvanlivost 

24 m!síc# od data výroby v neporušeném originálním balení v suchu a na 
chladném míst! v rozmezí teplot +5°C až +30°C. 

Technická data  

Chemická báze 2-komponentní polyuretanová prysky"ice reagující s vodou bez obsahu 
rozpoušt!del a CFC 

Objemová hmotnost Komponent A:    ~ 1,0 kg/l (p"i +20°C) 
Komponent B:    ~ 1,25 kg/l (p"i +20°C) 

Viskozita Komponent A:    ~ 140 mPa.s (p"i +20°C) 
Komponent B:    ~ 155 mPa.s (p"i +20°C) 

Expanze start expanze:     cca 16 vte"in po kontaktu s vodu (p"i +20°C) 

konec expanze:   cca 70 vte"in po kontaktu s vodu (p"i +20°C) 
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Informace o 
systému  

Aplika ní podmínky / 
Omezení  

Teplota podkladu +5°C min. / +35 °C max. 

Teplota okolí +5°C min. / +35 °C max. 

Aplikace  

Pom!r míchání 1 : 1 objemov! 

Míchání P"elijte komp. A a B do nádoby pro míchání a míchejte pomalu a d#kladn! 
minimáln! 2 minuty (max. 250 ot./min.), dokud nedosáhnete homogenní 
konzistence. Dodržujte bezpe nostní opat"ení. Balení jsou dodávány podle 
požadovaného pom!ru míchání 1 : 1 objemov!. 

$áste ná množství mohou být odm!"ena v samostatných nádobách. Po míchání 
p"elijte materiál do zásobníku pumpy, krátce promíchejte a aplikujte b!hem doby 
zpracovatelnosti. 

Pokud je teplota podkladu nebo teplota okolního vzduchu < +10°C, m#žete p"idat 
Sika

®
 Injection-AC10 na urychlení reakce. 

teplota materiálu tabulka  asu reakce Sika
®
 Injection-101-

RC 
+5°C +10°C +20°C 

start expanze ~ 19 s ~ 17 s ~ 16 s 
0,0% 

konec expanze ~ 97 s ~ 88 s ~ 70 s 

start expanze ~ 12 s ~ 11 s ~ 10s 
5,0% 

konec expanze ~ 57 s ~ 49 s ~ 39 s 

start expanze ~ 9 s ~ 8 s ~ 7 s 
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10,0% 
konec expanze ~ 41 s ~ 37 s ~ 35 s 

Poznámka: Tyto údaje jsou stanovené na základ! laboratorních test# a mohou se 
lišit v závislosti na objektu a podmínek p"ímo na míst!. 

Aplika ní metody / 
Ná"adí 

Použijte injektážní pumpy vhodné pro 1-komponentní produkty, nap". Sika
®
 Injection 

Pump EL-1, EL-2, ru ní (Hand-1 nebo Hand-2). 

#išt!ní ná"adí D#kladn! o ist!te veškeré použité ná"adí ihned po ukon ení práce pomocí Sika
®
 

Colma Cleaner. Nenechávejte Sika
®
 Colma Cleaner v injektážní pump!. 

Zatvrdlý materiál lze vy istit pouze mechanicky. 

Doba zpracovatelnosti cca 2 hod (p"i +20°C), p i vytvo ení povrchové k!že na povrchu ji odstra"te (v 
žádném p ípad# ji znovu nerozmíchejte) 

Poznámky k aplikaci / 
Omezení 

Proces t#sn#ní proti vod# se rozd#luje do t í fází: 

Injektáž: 
Doba, kdy injektážní materiál vtéká pod tlakem pumpy do požadovaného vlhkého / 
vodu obsahujícího prostoru. 

Indukce: 
Doba od po$áte$ního míchání až do za$átku reakce. 

Reakce v suchých nebo mokrých podmínkách: 
Doba, kdy nar!stá viskozita sm#si a uskute$"uje se proces expanze p#ny. 

Sika
®
 Injection-101-RC se všeobecn# používá pro do$asné zastavení vysokých 

pr!nik! vody. Pro dosažení trvalého ut#sn#ní trhlin a pr!sak! by m#la být použita 
následná injektáž pomocí Sika

®
 Injection-201-CE /-RC /-203. 
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Platnost hodnot Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích 
laboratorních test!. Tyto hodnoty se mohou p i aplikaci v praxi lišit, což je mimo naši 
kontrolu. 

Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpe$nosti práce jsou spolu s 
bezpe$nostními informacemi (nap . fyzikálními, toxikologickými a ekologickými daty) 
uvedeny v bezpe$nostním listu. 

Aktuální technické a bezpe$nostní listy, Prohlášení o shod#, Certifikáty najdete na 
internetové adrese www.sika.cz. 

Bezpe nostní 
p!edpisy 

Ochranná opat ení 

  P i zpracování je nutné dodržovat bezpe$nostní pokyny, platné p edpisy 
p íslušných ú ad! o ochran# zdraví p i práci. 

  P i aplikaci používejte ochranný od#v, brýle a rukavice. 

  Podrobn#jší údaje týkající se hygieny a bezpe$nosti práce, ochrany 
životního prost edí jsou uvedeny v Bezpe$nostním listu. 

  Odstra"ování odpadu - Odpad dle zákona $. 185/2001 Sb. o odpadech. 

  Odpad odvézt na skládku stavebního odpadu nebo p edejte odborné firm# 
k likvidaci. Fólie je možné recyklovat. 

Místní omezení V závislosti na specifických místních omezeních se mohou výsledné vlastnosti 
tohoto výrobku v r!zných zemích lišit. Vždy se  i%te informacemi uvedenými 
v platném Technickém listu. 

Právní dodatek Uvedené informace, zvlášt# rady pro zpracování a použití našich výrobk!, jsou 
založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produkt! a dlouholetých 
zkušenostech s aplikacemi v praxi p i standardních podmínkách a  ádném 
skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám p i zpracování a dalším 
vn#jším vliv!m, k $etnosti výrobk!, r!znému charakteru a úprav# podklad!, nemusí 
být postup na základ# uvedených informací, ani jiných psaných $i ústních 
doporu$ení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporu$ení 
firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že p edal písemn# 
v$as a úplné informace, které jsou nezbytné k  ádnému a úsp#ch zaru$ujícímu 
posouzení firmou Sika. Aplikátor musí p ezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro 
plánovaný ú$el aplikace. P edevším musí být zohledn#na majetková práva t etí 
strany. Všechny námi p ijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným 
obchodním a dodacím podmínkám“. Ujist#te se prosím vždy, že postupujete podle 
nejnov#jšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k 
dispozici na našem technickém odd#lení nebo na www.sika.cz. 

 

C
on

st
ru

ct
io

n 

 
 
 
 
 Sika CZ, s.r.o. 

Bystrcká 1132/36, 
CZ 624 00 Brno 

 tel:  +420 546 422 464 
 fax: +420 546 422 400  
 e-mail: sika@cz.sika.com 
 http://www.sika.cz 

 

Sika
®
 Injection-101-RC



    
Technický list  
Datum vydání 01/2010 
Identifika ní  .: 
Verze  . 01 
Sika

®
 DM 2

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 1/2 

C
on

st
ru

ct
io

n 

Sika
®

DM 2

Sika® DM 2 

T!snicí p"ísada do betonu s hydrofobiza ním ú inkem 

Popis výrobku Sika
® 

DM 2 je univerzální t!snicí p"ísada do betonu s hydrofobiza ním ú inkem. 

T!snicí p"ísada reaguje s  ásticemi cementu a vytvá"í ve vod! nerozpustné 
slou eniny, které p"i styku s vodou zvyšují její povrchové nap!tí a tím zna n! snižují 
sací schopnosti kapilárních pór# v betonu. Navíc p"ísada beton plastifikuje a vytvá"í 
homogenní sm!s, která se lépe zhut$uje. 

Použití Sika
® 

DM 2 je vhodný p"edevším pro:  

  ochranu beton# vystavených dešti a povrchovým vodám, vzlínající vlhkosti, 
prosakující a ost"ikující vod! 

  vodot!sné betony 

  má-li být beton odolný proti tlakové vod!, nesta í použít pouze Sika
®
 DM 2, ale 

je nutno uplatnit i další opat"ení, jako je nap". snížení vodního sou initele 
pomocí plastifikátor# (nap". Sika

®
 BV 1 aj.) 

Výhody Sika
® 

DM 2 poskytuje následující vlastnosti:  

  hydrofobizace díky vyššímu sty nému nap!tí 

  ztekucení betonové sm!si 

  homogenn!jší beton 

  lepší ut!sn!ní betonu 

  snižuje sací ú inek kapilár 

Zkušební zprávy 
 

Testy Spl$uje požadavky %SN EN 934-2, tab.9 

Odpovídá DIN V 18998 

Údaje o výrobku 
 

Barva Bílá tekutina. 

Balení Kontejner: 1000 kg  

Skladování 
 

Podmínky skladování / 
Trvanlivost 

12 m!síc# pouze v originálních, neotev"ených, nepoškozených obalech. Chra$te 
p"ed p"ímým slune ním zá"ením a mrazem. Kontejnery musí být p"ed dalším 
pln!ním d#kladn! vypláchnuty. 

Otev"ená balení spot"ebujte co nejd"íve. 

Technické údaje 
 

Chemická báze Kalciumstearát. 

Objemová hmotnost ~ 1,03 kg/l (p"i +20 °C) 
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Hodnota pH ~ 11,0 

Obsah chloridových 
iont  

& 0,10 % 

Obsah alkálií (Na2O) & 0,5 % 

Aplika!ní podrobnosti 
 

Dávkování 0,2 – 0,8 % na hmotnost cementu 

D ležitá upozorn"ní Sika
® 

DM 2 se p"idává bu' do zám!si spole n! s vodou, nebo se d#kladn! zamíchá 
až do betonové sm!si. 

Po delším skladování je nutno Sika
®
 DM 2 p"ed použitím promíchat nebo prot"epat. 

P"i sou asném použití r#zných p"ísad do betonu je nezbytné vyzkoušet jejich 
vzájemnou snášenlivost. 

Platnost hodnot Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích 
laboratorních test#. Tyto hodnoty se mohou p"i aplikaci v praxi lišit, což je mimo naši 
kontrolu. 

Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpe nosti práce jsou spolu s 
bezpe nostními informacemi (nap". fyzikálními, toxikologickými a ekologickými daty) 
uvedeny v bezpe nostním listu. 

Aktuální technické a bezpe nostní listy, Prohlášení o shod!, Certifikáty najdete na 
internetové adrese www.sika.cz. 

Bezpe!nostní 
p#edpisy 

Ochranná opat"ení 

  P"i zpracování je nutné dodržovat bezpe nostní pokyny, platné p"edpisy 
p"íslušných ú"ad# o ochran! zdraví p"i práci. 

  P"i aplikaci používejte ochranný od!v, brýle a rukavice. 

  Podrobn!jší údaje týkající se hygieny a bezpe nosti práce, ochrany 
životního prost"edí jsou uvedeny v Bezpe nostním listu. 

  Odstra$ování odpadu - Odpad dle zákona  . 185/2001 Sb. o odpadech. 

  Odpad odvézt na skládku stavebního odpadu nebo p"edejte odborné firm! 
k likvidaci. Fólie je možné recyklovat. 

Místní omezení V závislosti na specifických místních omezeních se mohou výsledné vlastnosti 
tohoto výrobku v r#zných zemích lišit. Vždy se "i'te informacemi uvedenými 
v platném Technickém listu. 

Právní dodatek Uvedené informace, zvlášt! rady pro zpracování a použití našich výrobk#, jsou 
založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produkt# a dlouholetých 
zkušenostech s aplikacemi v praxi p"i standardních podmínkách a "ádném 
skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám p"i zpracování a dalším 
vn!jším vliv#m, k  etnosti výrobk#, r#znému charakteru a úprav! podklad#, nemusí 
být postup na základ! uvedených informací, ani jiných psaných  i ústních 
doporu ení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporu ení 
firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že p"edal písemn! 
v as a úplné informace, které jsou nezbytné k "ádnému a úsp!ch zaru ujícímu 
posouzení firmou Sika. Aplikátor musí p"ezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro 
plánovaný ú el aplikace. P"edevším musí být zohledn!na majetková práva t"etí 
strany. Všechny námi p"ijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným 
obchodním a dodacím podmínkám“. Ujist!te se prosím vždy, že postupujete podle 
nejnov!jšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k 
dispozici na našem technickém odd!lení nebo na www.sika.cz. 
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