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Anotace  

 

Cílem této diplomové práce je návrh a porovnání variant technologického řešení 

stropních konstrukcí pro administrativní budovu. Pro porovnání byla vybrána monolitická  

stropní konstrukce, dále stropní konstrukce tvořena předpjatými dutinovými panely Spiroll a 

na závěr stropní konstrukce z uceleného systému Porotherm s využitím vložek Miako.  

Rozhodujícími ukazateli pro porovnání bude časová a finanční náročnost. Pro všechny 

varianty stropních konstrukcí je zpracována projektová dokumentace, technologický postup 

provádění stropní konstrukce, položkový rozpočet a časový plán ve formě řádkového 

harmonogramu.  

 

Annotation  

 

The aim of this thesis is the design and comparison of alternatives technological 

solutions ceiling structures for the administration building. For comparison has been selected 

monolithic ceiling construction, as well as the ceiling structure composed of prestressed 

hollow core panels Spiroll and at the end of the ceiling structure of an integrated system 

Porotherm using Miako blocks. Decisive indicators to compare are the time and finance 

necessity. For all variants of ceiling construction is created project documentation, 

technological implementation process of ceiling construction, itemized budget and time 

schedule in the form of line schedule. 
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1 Úvod 

1.1 Řešená problematika 

Úkolem této diplomové práce je porovnat různé varianty technologického řešení stropů 

u administrativní budovy. Součástí je výkresová dokumentace pro stavební povolení 

administrativní budovy a jednotlivé varianty stropů, které jsou následně porovnány mezi 

sebou a to ze dvou různých úhlů. V prvním případě dle porovnání položkového rozpočtu 

z hlediska ceny jednotlivých řešených variant a dále z hlediska časové náročnosti provádění 

jednotlivých variant. Dalším srovnání můžete provést pomocí zohlednění pracnosti u 

jednotlivých stropů. Avšak toto srovnání je pouze informativní. Jelikož vždy záleží na 

osobních zkušenostech. Porovnávanými variantami je monolitický strop, dále strop 

z uceleného systému Porotherm s keramobetonovými vložkami MIAKO a nakonec strop 

provedený z předpjatých prefa panelů Spiroll. Porovnání proběhne pomocí rozpočtového 

programu BUILDpowerS a softwarového programu pro tvorbu časových plánů Microsoft 

Project 2007.  

 

Diplomová práce se skládá z textové a výkresové části. V textové části se nachází 

průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, zprávu zásady organizace výstavby, technickou 

zprávu, technickou zprávu zařízení staveniště, technologické postupy provádění jednotlivých 

variant stropů a jejich srovnání, harmonogram s porovnáním jednotlivých variant z hlediska 

časové náročnosti. Cílem je porovnat a vybrat časově a finančně nejvýhodnější variantu. 

 

1.2 Řešený objekt 

Jedná se o novostavbu administrativní budovy umístěné v Ostravě-Porubě poblíž 

panelové zástavby. Budova bude po dokončení sloužit jako výzkumné a školící centrum. 

Uspokojí tak poptávku po volných výzkumných a školících prostorech. Novostavba má 

pravidelný tvar, který se skládá ze dvou spojených obdélníků. Objekt je nepodsklepený a má 

4 nadzemní podlaží. Celková kapacita by měla být okolo 100 osob. Střecha je plochá a je 

vedena ve dvou úrovních, a to nad 3. a 4. nadzemním podlaží.   



 

Před objektem se bude nacházet nově vybudované parkoviště s kapacitou 19 

parkovacích míst a 2 stání pro ZTP.  

Objekt je založen plošně v prostředí skalní horniny v různém stupni zvětrání. Založení 

bude plošné na železobetonových pasech a patkách. Tyto patky jsou uloženy do štěrkového 

lože o tl. 100mm z důvodů přesného výškového uložení. Konstrukční systém je monolitický 

skelet, který je po obvodě doplněn monolitickými stěnami, výplňovým zdivem a dozdívkami 

okolo sloupů ze systému Porotherm 30 P+D. V nitřní příčky jsou převážně sádrokartónové 

Knauf. Objekt bude zateplen tuhými minerálními deskami Weber o tl. 200mm opatřené 

kompletním omítkovým systémem Weber vč. Jemnovrstvé omítky. Hydroizolace spodní 

stavby je navržena jako izolace 1. kategorie těsnosti ve skladbě: a to plnoplošným natavením 

asfaltových pásů na zpenetrovaný podklad. 

1.3 Řešená konstrukce 

Předmětem řešení je diplomové práce navrhnout 3 varianty stropů jako alternativy a 

posoudit jejich časovou a ekonomickou náročnost. Dále tyto stropy doplnit technologickým 

postupem pro možnou realizaci. Prvním řešeným stropem je strop z předepjatých prefa panelů 

Spiroll. Dále Porothermový systém s vložkami MIAKO na keramobetonové nosníky POT. 

Posledním řešeným stropem je monolitická, křížem vyztužená stropní deska. Po zpracování 

půdorysů tvarů stropů budou všechny varianty posouzeny mezi sebou a vyhodnoceny. Návrh 

a statické posouzení výztuže stropní desky není předmětem řešení diplomové práce. Pro 

zpracování rozpočtu se uvažuje s betonářskou ocelí 10 505 a Kari sítí. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Projektová dokumentace 

2.1 A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby  

Administrativní budova G – výzkumné a školící centrum 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

Husova 18, 708 00, Ostrava – Poruba, Parcela číslo: 157/3  

c) předmět projektové dokumentace 

projektová dokumentace pro povolení stavby 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Metrostav a.s.  

Koželužská 2246,  

Praha 8, 180 00 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Bc. Jan Nesvadba, Podroužkova 1688/21, Ostrava-Poruba, 708 00 

 

 

 

 



 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

1. katastrální mapa 1 : 2000 

2. výškopisné a polohopisné zaměření 1 : 500 

3. inženýrsko-geologický a radonový průzkum 

4. vlastní průzkumy, zaměření a fotodokumentace 

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

předpisů 

6. vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Stavební parcela č. 157/3 o celkové výměře 2854 m
2
 se nachází v katastrálním území 

Ostrava – Poruba. Vjezd na pozemek je z ulice Boční (asfaltová komunikace o šířce 7,5 m).  

Parcela je situována v mírně svažitém území (severní a jižní svah s převýšením 2,4 m). 

Pozemek je zatravněny. Objekt je založen plošně v prostředí skalní horniny v různém stupni 

zvětrání. Založení bude plošné na železobetonových pasech a patkách. Hladina podzemní 

vody je hluboko pod základovou spárou tudíž nevyžaduje zvláštní pozornost. Pozemek není 

ohraničen oplocením. 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních 

Zájmové území se nachází mimo památkovou rezervaci, památkovou zónu, zvláště 

chráněné území, záplavové území, nebo poddolované území. 

c) údaje o odtokových poměrech 

Odpadní vody z objektu budou odváděny kanalizace, která byla nově vybudována. 

Dešťové vody ze střechy budou svedeny drenážním systémem a poté do kanalizace. 

d) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Vyjádření dotčených orgánů k dané stavbě bude přiloženo v části E – dokladová část. 

Všechny požadavky na projektovou dokumentaci budou splněny a požadavky na provádění 

stavby budou v průběhu výstavby respektovány.  



 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu 

b) účel užívání stavby 

Stavba bude sloužit jako výzkumné a školící centrum pro cca100 osob 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 Bez požadavků. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

 Bez požadavků. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

Bez požadavků. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Bez požadavků. 

h) navrhované kapacity stavby 

Kapacita stavby: cca 100 osob 

Zastavěná plocha: 858,67m
2 

Podlahová plocha: 765,32m
2
 

Obestavěný prostor: 13 816,0m
3 

j) základní předpoklady výstavby 

Předpokládá se zahájení stavby 3/2013, doba výstavby 14 měsíců.  



 

k) orientační náklady stavby 

Orientační cena stavby dle OP: 89 250 000,-Kč 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO-01- Administrativní budova 

 

2.2 B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek se nachází blízko panelákové zástavby na parcele č. 157/3. Jeho severní 

strana je situovaná do ulice Husova kde navazuje parkovací stání a vjezd na komunikaci. 

Pozemek je mírně svahovitý a směrem k jihu stoupá.  Výměra pozemku je 4458m
2
. Staveniště 

se nenachází v památkové ani chráněné krajinné oblasti. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

V zájmovém území byl proveden průzkum výskytu radonu s výsledkem nízký 

radonový index. Není proto nutné stavbu zvlášť chránit proti pronikání radonu do objektu. 

c)stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Na pozemku se nachází ochranné pásmo vodovodu, dále sítě NN a VN, avšak samotný 

objekt SO-01 se nachází mimo tato pásma. 

d)poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Staveniště se nachází mimo záplavové a poddolované území. 

 

 



 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Bez vlivu na okolní pozemky. Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území. V 

průběhu výstavby bude v okolí zvýšená prašnost a hlučnost, která se po dokončení stavby 

vrátí na obvyklou hladinu. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Bez požadavků. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Bez požadavků 

  i ) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nemá věcné ani časové vazby, případně podmiňující, vyvolané, nebo související 

investice. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1  Účel  užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Předmětem řešení dokumentace pro stavební povolení je stavba Administrativní 

budovy G. Administrativní budova je navržena jako výukový objekt s doplňkovými funkcemi 

s celkovou kapacitou cca 100 osob. Základní rozvržení budovy má být co nejúčelnější. Bude 

sloužit jako školící a výzkumné středisko, s dobrou místní obslužností. 

 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Budova je koncipována jako lineární hmota, podélně osazená do svahu vrchu Na 

Skřivánku. Čtyřpodlažní základní hmota je rovnoběžná s budovami F3 a E3 v odstupu cca 15 

metrů a navazuje na ně i výškově.  



 

Budova je nejširší ve svém 3.NP, v němž jsou situovány kapacitní výukové, 

společenské a shromažďovací prostory. Východním směrem do parku jsou ve 3.NP z hlavní 

hmoty vysunuty objekty kanceláří. Hlavní společenské prostory budovy se v této úrovni 

otvírají do chodby, navazující na foyer a kafetérii.  

1.NP obsahuje hlavní vstup do budovy z Husovy ulice. Odsud vede osobní výtah a 

schodiště do 2.NP s množstvím kanceláří  

V tomto podlaží je situován i malý výstavní prostor, skříňková šatna pro studenty a 

směrem k Husově ulici laboratoř se zázemím. V severní části u parkovací plochy je umístěn 

blok zásobování budovy a likvidace odpadů. 

2.NP je věnováno pracovnám vědcům. Většinu podlaží tvoří kanceláře vyučujících, 

laboratoře a seminární místnosti. Z haly jižní části je výhled a přístup do malé zahrádky u 

Husovy ulice 

3.NP je hlavním podlažím budovy. V jižní části podlaží je uvažováno i foaye. Zbytek 

jižní části podlaží je využit pro katedru geografie této fakulty. 

4.NP obsahuje vedle laboratoří také kanceláře doktorandů orientované k západnímu 

průčelí. 

 

1.NP = ±  0,000m = 405,400 m.n.m. 

2.NP = +  3,850m = 409,250 m.n.m. 

3.NP = +  7,800m = 413,200 m.n.m. 

4.NP = +11,650m = 417,050 m.n.m. 

5.NP = +16,130m = 421,530 m.n.m. 

Atika = +20,250m = 425,650 m.n.m. 

 

 

 



 

b) architektonické řešení-kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Budova je koncipována jako lineární hmota, podélně osazená do svahu vrchu Na 

Skřivánku. Čtyřpodlažní základní hmota je rovnoběžná s budovami F3 a E3 v odstupu cca 15 

metrů a navazuje na ně i výškově. Budova je nejotevřenější ve svém 3.NP, v němž jsou 

situovány kapacitní výukové, společenské a shromažďovací prostory. Východním směrem do 

parku jsou ve 3.NP z hlavní hmoty vysunuty objekty kanceláří. Hlavní společenské prostory 

budovy se v této úrovni otvírají do chodby, navazující na foyer a kafetérii. Hlavní vstup do 

budovy je veden do 1.NP z úrovně Husovy ulice. Ze severního průčelí budovy u Bendlovy 

ulice je navrženo její zásobování kancelářskými potřebami, skladování tříděného odpadu a 

jeho odvoz.  

Navržený objekt má sloužit všem skupinám vědců. Část plochy je určena laboratořím 

ostatních oborů. Parter budovy je věnován zejména vstupu a skříňkové šatně studentů. Jeho 

součástí je i parkovací plocha pro 19 vozidel (včetně 2 stání pro tělesně postižené) s vjezdem 

z Husovy ulice. 2. a 4. NP jsou řešeny jako dispoziční jednotrakty s pracovnami pedagogů a 

kancelářemi jakožto místnostmi v polohách s nejlepšími světelnými podmínkami a výhledem 

do okolí na západní straně podlaží. Seminární místnosti jsou navrženy v obdobně hodnotných 

polohách u severního a jižního průčelí.  

3. NP je hlavním a nejotevřenějším podlažím budovy. Navazuje výškově na úroveň 

terénu pahorku a na pěší přístup z Boční ulice. Plochy s denním osvětlením na severu, západě 

a jihu jsou využity jako seminární místnosti a kanceláře. Přednáškové sály jsou umístěny na 

východní straně podlaží, kde vytvářejí přechod budovy do terénu. Tyto sály mají denní 

osvětlení světlíky ve střechách nebo v bočních stěnách. Ve střední části půdorysu se nachází 

foyer sálů s občerstvením, sociálními zařízeními a komunikacemi. Plochy laboratoří jsou 

většinou umístěny na východní stranu budovy.  

Některé plochy ve 2.NP jsou využity pro umístnění laboratoří nevyžadujících denní 

osvětlení. Většina neosvětlených ploch je ale využita pro vertikální komunikace a přilehlé 

prostory WC, čajové kuchyňky a sklady.  

Průchodem ústí Boční ulice na Studentské náměstí je budova ve 2. a 3.NP provozně 

rozdělena, ostatní podlaží jsou ale spojitá. Vertikální komunikace jsou soustředěny do tří 

komunikačních jader se schodišti, která plní provozní i únikovou funkci. Střední, hlavní 

komunikační jádro nabízí výtah.  



 

B.2.3  Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navržena na provoz a užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.  

 

B.2.4  Bezpečnost při užívání stavby 

Veškerá okna mají parapet ve výšce min. 850 mm. Toaleta, koupelna a šatna jsou 

vybaveny keramickým obkladem a dlažbou s protiskluzovou úpravou, zaručující bezpečnost 

při užívání a bezproblémovou čistitelnost. Elektroinstalace bude opatřena chrániči a jističi 

zabraňujícími úrazu el. proudem. 

 

B.2.6  Základní charakteristika objektu 

a) stavební řešení 

Budova je koncipována jako lineární hmota, podélně osazená do svahu vrchu Na 

Skřivánku. Čtyřpodlažní základní hmota je rovnoběžná s budovami v okolí a navazuje na ně i 

výškově. Budova je nejotevřenější ve svém 3.NP, v němž jsou situovány kapacitní výukové, 

společenské a shromažďovací prostory. Východním směrem do parku jsou ve 3.NP z hlavní 

hmoty vysunuty objekty kanceláří. Hlavní společenské prostory budovy se v této úrovni 

otvírají do chodby, navazující na foyer a kafetérii.1.NP obsahuje hlavní vstup do budovy 

z Husovy ulice. Odsud vede osobní výtah a schodiště do 2.NP s množstvím kanceláří  

V tomto podlaží je situován i malý výstavní prostor, skříňková šatna pro studenty a 

směrem k Husově ulici laboratoř se zázemím. V severní části u parkovací plochy je umístěn 

blok zásobování budovy a likvidace odpadů. 2.NP je věnováno pracovnám vědcům. Většinu 

podlaží tvoří kanceláře vyučujících, laboratoře a seminární místnosti. Z haly jižní části je 

výhled a přístup do malé zahrádky u Husovy ulice 3.NP je hlavním podlažím budovy. V jižní 

části podlaží je uvažováno i foaye. Zbytek jižní části podlaží je využit pro katedru geografie 

této fakulty. 4.NP obsahuje vedle laboratoří také kanceláře doktorandů orientované k 

západnímu průčelí. 

 

 



 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Před vlastní výstavbou bude provedena demolice stávajících objektů v prostoru stavby 

která je popsána v samostatném SO 01.1 Demolice. Dále budou provedeny demontáže 

stávajících rozvodů sítí z prostoru stavby. V místě stavby budou provedeny HTU v rámci 

kterých dojde k odtěžení stavební jámy.  HTU jsou řešeny samostatným objektem SO 01. 

Díky předchozím terénním zásahům a geologickým a geomorfologickým poměrům vystupuje 

biotitická žula vystupuje mělce pod terénem nebo i nad jeho povrchem. Rozpojitelnost 

úvodních kvartérních poloh lze v souladu s ČSN 73 3050 se bude rozpočtovat ve 2.-3.třídě a 

rozloženou žulu ve 4.třídě a další partie více či méně zvětralé žuly do 5. a  6.třídy. Lze 

předpokládat i výskyt granodioritu a tedy 7. Třídu rozpojitelnosti. 

Vytěžený materiál z poloh hrubozrnných svahovin, eluvia a zvětralé žuly je velmi 

výhodný do násypových těles. Dočasné základové jámy v mírně zvětralé žule lze provádět se 

svislými stěnami, ve zcela zvětralé žule a eluviu lze dočasně svahovat ve sklonu 1:0,25, ve 

svahovitém sklonu 1:0,5. Při vrtaných sondách se neobjevila podzemní voda. Při zemních 

pracích lze na lokalitě použít běžné zemní stroje pouze ve svahovinách, v eluviu, v rozložené 

žule a navážkách. Již ve zvětralé žule bude nutno nasadit těžké zemní stroje a pikovadlo 

(kladivo). Odvodnění stavební jámy bude pomocí čerpadel přes odkalovací jímku do stávající 

kanalizace. Vytěžený materiál se použije zpětně do násypů, přebytečný materiál se odveze na 

skládku, kterou určí investor po dohodě s městem Liberec pro další využití. 

Objekt G bude založen plošně v prostředí skalní horniny v různém stupni zvětrání. 

HTÚ jsou prováděny na budoucí úroveň spodního líce protiradonové drenážní vrstvy. Při 

provádění HTU je nutné provést pracovní lavice přístupné po rampě, která bude odtěžena 

v závěru prací. HTU a jejich tvar budou podrobně řešeny výkresovou dokumentací. Zemní – 

výkopové práce v rámci objektu budou z úrovně provedených HTU. 

Založení bude plošné na pasech a patkách. Předpokládá se úroveň základové spáry 

v žulovém poloskalním či skalním podloží (tř. R5-R4 až R2).  Převážná část základových 

pasů a patek bude železobetonová, železobetonové budou rovněž dojezdy výtahů včetně 

spodních desek. Navržena jako izolace 1. Kategorie těsnosti ve skladbě: penetrační nátěr, 1x 

plnoplošně natavený modifikovaný bitumenový pás min. plošné hmotnosti  4500g/m2 + 1x 

bitumenový pás s hliníkovou vložkou.  



 

V místě železobetonových konstrukcí budou na základ opatřený krystalizačním 

nátěrem nejprve  provedeny bitumenové dvousložkové stěrky s armovací vložkou, které 

zajistí opatření detailu provedení v místech prostupů armatury. 

Svislé nosné konstrukce jsou navrženy jako monolitický železobetonový skelet se 

sloupy průřezu 500x500 mm. Ve společných prostorech a v garážích jsou navrženy kruhové 

sloupy průměru 500 mm, v garážích umístěných v 1.NP mají vnitřní sloupy průměr 600 mm. 

Sloupy jsou doplněny obvodovými a vnitřními nosnými železobetonovými stěnami tl. 200, 

250 a 300 mm. Obvodové stěny jsou navrženy na zatížení zemním tlakem, je uvažován zemní 

tlak v klidu. Stěny budou z betonu C30/37 XC1. Sloupy jsou navrženy z betonu C35/45 XC1. 

Výztuž z oceli B500 B, KARI sítě. Obvodové a vnitřní výplňové zdivo ŽB nosného skeletu 

budou tvořit pórobetonové tvárnice např. Porotherm P+D, tl. zdiva 250mm a 300mm. 

Obvodové i vnitřní nosné stěny energocentra budou železobetonové – viz část konstrukce. 

Na výplňové zdivo bude provedena tepelná izolace z  minerálních desek tl. 200mm, 

která bude zakončená tenkovrstvou omítkou. 

Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny bezprůvlakovou stropní deskou tl. 280 mm, 

která je po obvodě ztužená lemujícím průvlakem rovněž s funkcí průvlaku nad okenními 

otvory. Nad průchodem skrz objekt jsou z důvodu velkého rozpětí navrženy ploché průvlaky, 

které v tomto místě ztužují stropní desku. Stropní a střešní desky budou z betonu C30/37 

XC1. Výztuž z oceli B500 B, KARI sítě. 

Schodiště u osy A a mezi osami 7/8 má ramena šířky 1100mm a zrcadlo šířky 100mm, 

rozměry schodišťových stupňů jsou 158x300, celkový počet stupňů 25, sklon schodišťového 

ramene 28°.  

Výškové rozdíly v posluchárnách (místnosti 369, 370, 371) budou překonány pomocí 

vložených schodišťových stupňů o rozměrech 150x330 u podélných stěn. V místnosti 369 je 

to dvojice ramen s 18ti stupni, v místnosti 370 je to jedno rameno s 16ti stupni a v místnosti 

371 je to jedno rameno se 14 stupni.  

Střecha, střešní plášť. Střechy a zejména jejich tepelněi-zolační souvrství musí být 

chráněno před povětrnostními vlivy – u střechy je uvažováno s pomocným profilem který 

bude osazen (podtmelením) podél denních pracovních záběrů aby nedošlo k podtečení 

ochranného zakrytí do izolační vrstvy. S denním záběrem bylo uvažováno cca 200m
2
. 

 



 

Nosná konstrukce střechy nad 4.NP a 5.NP je navržena jako železobetonová 

monolitická deska tl.280mm, beton C30/37 XC1, B500 B, KARI sítě. Jedná se o 

jednoplášťovou střechu  a zatěžovací vrstvou z praného kačírku tl. 100mm. Střešní konstrukce 

jsou navrženy s tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu o tloušťce 100mm (např. 

Styrodur 4000 CS), pod touto vrstvou je tepelné izolace z tvrzeného polystyrenu a  spádová 

vrstva bude vytvořena spádovými klíny tepelné izolace z tvrzeného polystyrenu – minimální 

tl. tepelné izolace v místě úžlabí je 260mm. 

Střecha bude odvodněna dovnitř objektu pomocí bodových střešních vtoků, spád 

střešních rovin 2%.  

Podlaha je ve všech podlažích navržena jako plovoucí. Na zhutněný štěrkopískový 

podsyp tl. 200mm bude proveden podkladní beton 20/25 X0  tl. 100mm se sítí 5,5/100. Na 

podkladní beton bude provedena hydroizolace-  izolace proti vodě a vysokému radonovému 

riziku dále bude položena vrstva tvrzeného podlahového polystyrenu v tl. 100mm, která bude 

oddělena od betonové mazaniny podlahy- beton C30/37 X0, ocel kari síť 5,5-100/100 

separační PE folií. Všechny monolitické vrstvy podlahy budou od stěn oddilatovány např. 

Mirelonem tl. 10mm. Na betonovou mazaninu bude u povlakových podlah provedena 

vyrovnávací stěrka. 

Nášlapnou vrstvu tvoří keramická dlažba, epoxidová stěrka , marmoleum a PVC 

odolné proti mechanickému poškození (např. Tarket Optima). 

Podlaha, která není v kontaktu se zeminou: Na ŽB stropní konstrukci bude položena 

kročejová izolace z minerálních vláken (např. Orsil N) tl. 80mm případně tvrzený podlahový 

polystyren 80mm, která bude oddělena od  betonové mazaniny podlahy -  beton C30/37 X0, 

ocel kari síť 5,5-100/100  separační PE folií. Všechny monolitické vrstvy podlahy budou od 

stěn oddilatovány Mirelonem tl. 10mm. Nášlapnou vrstvu tvoří keramická dlažba, epoxidová 

stěrka, marmoleum a PVC odolné proti mechanickému poškození (např. Tarket Optima). 

V keramických dlažbách bude dilatace 5 m x 5 m. Dilatační spáry v betonu budou 

vyplněny trvale pružným tmelem. Keramická dlažba bude položena do hydroizolačního tmelu 

minimální tloušťky zajišťující izolační funkci. Tmel bude protažen pod sokl, který bude 

vysoký 80mm. Keramická dlažba v hlavních sanitárních prostorách (ve 3.NP) bude provedena 

z velkého formátu a Marmolea. 

 



 

V prostorách závětří bude umístěna vnitřní hrubá čistící zóna zapuštěná do podlahy, s 

nerezovým rámečkem zapuštěným do podlahy, v prostorech navazujících na závětří pak 

vnitřní jemná čistící zóna (koberec) zapuštěná do podlahy, s nerezovým rámečkem 

zapuštěným do podlahy. Obvodové stěny v případě provětrávané fasády budou provedeny 

se zateplením systémem z tuhých desek z minerální vlny s podélnými vlákny (např. Orsil 

FASSIL) tl. 200mm. Zateplení bude provedeno včetně všech ukončovacích a rohových lišt a 

kotevních prvků. 

Obvodové stěny v případě fasády s kontaktním zateplovacím systémem budou 

provedeny se zateplením z minerálních tepelněizolačních desek tl. 200mm s tenkovrstvou 

silikátovou probarvenou omítkou. 

Provedení tepelných izolací fasád – dle technologických předpisů pro zateplovaní 

systémy. Do výšky 300mm nad terénem bude proveden zateplovací ochranný systém na bázi 

extrudovaného polystyrenu tl. 120mm, na který bude navazovat kontaktní nebo provětrávaný 

fasádní systém. Okenní ostění budou opatřena tepelnou izolací a min. 50mm po celé výšce 

otvoru (na půl rámu). 

Střešní konstrukce jsou navrženy s tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu o 

tloušťce 100mm (např. Styrodur 4000 CS), pod touto vrstvou je tepelné izolace z tvrzeného 

polystyrenu a  spádová vrstva bude vytvořena spádovými klíny tepelné izolace z tvrzeného 

polystyrenu. Střešní konstrukce v prostoru terasy občerstvení je navržena s tepelnou izolací 

z minerální vlny o tloušťce min. 230mm  včetně spádové vrstvy (např. Orsil S, kladená ve 

dvou vrstvách).  

V dělících sádrokartonových příčkách bude vložena zvuková izolace z minerálních 

vláken tl. min. 60mm. Vážená laboratorní neprůzvučnost příček je dle typu Rw = 42dB, Rw = 

52dB, Rw = 55dB. V podlahách nad patry s pobytovými místnostmi bude provedena 

kročejová izolace z desek z minerálních vláken, např. Isover N tl. 80mm nebo podlahový 

tvrzený polystyren EPS tl. 80mm. V místě použitých akustických obkladů a podhledů 

(posluchárny a aula) bude použita akustická izolace z minerální vlny o min. tl. 20mm a max. 

tl. 50mm. Schodišťová prefabrikovaná ramena budou uložena na podesty a mezipodesty přes 

izolační bloky, pro zabránění přenosu vibrací do okolních konstrukcí. Stejně tak budou přes 

silentbloky uchyceny kotevní prvky ve výtahových šachtách. 

 



 

Na kontaktním fasádním systému z tepelně izolačních minerálních desek bude 

provedena lepící stěrka s výztužnou tkaninou. Jako vrchní vrstva bude použita tenkovrstvá 

hladká venkovní stěrková omítka, barva světle šedá – přesný odstín upřesní architekt na 

základě stavbou provedených vzorků. 

Glazované obklady musí být v I. kvalitativní třídě (max. odchylky 0,5% v rozměrech, 

přímosti, pravoúhlosti a rovinnosti lícních hran; odolnost proti povrch. opotřebení III, s 

odolností glazury proti vzniku vlasových trhlin). Obklady v hlavních sanitárních prostorách 

(ve 3.NP) budou provedeny z velkého formátu. 

Výška obkladu bude stanovena z výkresů řešení interiéru, které bude zpracováno 

v dalších fázích projektové dokumentace. Na svislých a vodorovných rozích budou speciální 

napojovací lišty nerezové. Na horní hraně obkladů budou nerezové zakončovací lišty. 

Součástí dodávky obkladů budou nerezová přístupová dvířka do instalačních šachet. Součástí 

dodávky obkladů jsou zrcadla zapuštěná do obkladů. 

Jsou navrženy zavěšené podhledy ze sádrokartonových desek provedené bezesparým 

způsobem. V místnostech umýváren a WC budou použity impregnované podhledové desky 

do vlhkých prostor.  

 

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 

Neřeší se. 

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Stavba je naržena v souladu se současnými standardy hygieny a ochrany zdraví. 

Proslunění obytných místností odpovídá typologic. zásadám OTP. 

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí- ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít žádné výrazné vlivy na životní prostředí. Prostupy tepla konstrukcí 

splňují doporučené hodnoty normy ČSN 73 05 40- 2. Zneškodňování odpadních vod bude 

prováděno čističce odpadních vod na pozemku investora, zneškodňování dešťových vod bude 

provedeno napojením na kanalizaci na pozemku investora. Stavba není zdrojem emisí, není 

nutné posouzení dle zákona o životním prostředí. 



 

b) zásady ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci podle jiných právních předpisů 

Postup všech prací na staveništi bude v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 

309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jedním 

z hlavních rizikových faktorů konkrétní stavby je montáž krovu a pokládka krytiny ve výšce, 

a zabezpečení proti pádu do výkopu. Zásady pro práci ve výšce lze stručně charakterizovat 

takto: 

Každé pracoviště, kde hrozí nebezpečí pádu z větší výšky než 1,5 m a kde je možno 

použít technický způsob řešení, musí být na nebezpečných místech chráněno ochranným 

zábradlím minimální výšky 1,1 m – do 2 m výšky jednotkovým, nad 2 m dvoutyčovým 

zábradlím.  

K místům, kde se pracuje a jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu z výšky, 

musí být zamezen přístup technickými zábranami (jednotyčové zábradlí, lano, apod. – nestačí 

tabulka se zákazem vstupu), umístěnými minimálně 1,5 m od hrany pádu ve výši 1,1 m.  

Pokud je stanoven způsob zabezpečení pomocí POZ (povinnost zpracovatele 

technologického nebo pracovního postupu), musí být pracovník seznámen s místem a 

návodem jeho použití a POZ musí být vždy před použitím vizuálně prohlédnuty.  

POZ, které dělíme na pracovní polohovací prostředky a prostředky k zachycení pádu, 

musí být pravidelně prohlíženy a jednou za 12 měsíců přezkoušeny u osoby oprávněné 

výrobcem, případně podle požadavku výrobce seřízeny, pokud zvláštní předpisy nestanoví 

jinak anebo došlo-li k mimořádné události (zachycení pádu pracovníka, apod.) S výjimkou 

úprav povolených výrobcem v návodu k použití nebo technických podmínkách se nesmí na 

POZ provádět žádné úpravy nebo změny, ani zasahovat do jeho funkce, konstrukce nebo 

systému.  

Práce, při které má pracovník použít POZ k zachycení pádu, se považuje za práci v 

ohroženém prostoru. Místo upevnění (ukotvení) prostředku k zachycení pádu musí odolat ve 

směru možného pádu minimální statické síle 15 kN. Pod místem upevnění (ukotvení) musí 

být dostatečný volný prostor pro zabezpečení zachycení případného pádu pracovníka. 

Zachycovací postroj musí být s místem upevnění (ukotvení) spojen samostatným spojovacím 

prostředkem.  



 

Při použití polohovacího prostředku musí být pracovní polohovací prostředek seřízen 

tak, že volný pád je omezen na nejvíce 0,5 m. V místech, kde je pracovník ohrožen pádem z 

výšky, do hloubky nebo propadnutím, může být použit jen zachycovací postroj s vhodným  

prostředkem tlumení energie pádu, například s tlumičem pádu, zachycovačem pádu nebo 

prostředkem pro dynamický způsob jištění pracovníka. Výška volného pádu musí být co 

nejmenší, nejvíce však 4 m.  

Po celou dobu práce ve výšce, a to i při přesunu na jiné místo, musí být pracovník 

zabezpečen POZ. Při práci na střeše hrozí nebezpečí pádu z volných okrajů, sklouznutí ze 

šikmých ploch, propadnutí střešní konstrukcí. Z těchto důvodů musí být pracovníci chráněni 

zajištěním pomocí ochranné a záchytné konstrukce, případně použitím POZ. 

 Za předpokladu provedené ochrany krajů střechy technickým způsobem jsou proti 

sklouznutí nejvhodnější žebříky upevněné v místě práce; pokud je sklon střechy větší než 45o, 

musí být pracovník navíc chráněn POZ. Propadnutí hrozí vždy u lehkých střešních plášťů 

nebo tehdy, jsou-li mezi prvky střešní konstrukce vzdálenosti větší než 25 cm. V těchto 

případech je nutno navíc použít v místě práce a pro komunikační úsek pomocnou podlahu z 

lávek, fošen, apod. minimální šířky 60 cm.  

Při uvedených činnostech je potřebné často shazovat materiál či předměty. Shazování 

kusových částí je možno provádět, pokud je místo dopadu zabezpečeno (sypký materiál, 

stavební suť, apod. jen na uzavřených shozových trasách). Platí však striktní zákaz shazování 

předmětů s plošným tvarem (plech, krytina, atd.), kdy není možno zaručit bezpečný dopad. 
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1. Obecné informace: 

 

          Jedná se o novostavbu bytového domu na ul. Svojsíkové v obvodě Ostrava - Poruba.  

Účelem pracovního předpisu je stanovit a popsat obecná pravidla při provádění stropů 

vycházející z ustanovení ČSN 72 3000, ČSN P ENV 13670-1, ČSN EN 206-1. Porothermový  

strop MIAKO je variabilní stropní konstrukce, která se zhotovuje na stavbě 

z keramobetonových stropních nosníků vyztužených svařovanou prostorovou výztuží a 

cihelných vložek MIAKO 23/50 PTH a zmonolitněním betonem C20/25. Konstrukce tvoří po 

zmonolitnění železobetonový žebrový strop s konstrukční tloušťkou 270mm. 

 

2. Materiály: 

 

Stropní nosníky POT: 

Stropní nosníky tvoří příhradová prostorová svařovaná výztuž kotvená do betonu v keramické 

patce obdélníkového průřezu s rozměry 160x60x250mm. 

Beton: C25/30 

Výztuž: BSt 500 M 

 

Množství: 

Délka nosníku:               Počet kusů: 

5000             32  (1PP=6, 1NP=6, 2NP=6, 3NP=14) 

6000            420   (1PP=140, 1NP=140, 2NP=140, 3NP=140) 

7750             64  (1NP=32, 2NP=32,) 

 

Stropní vložky MIAKO: 

MIAKO – stropní vložky jsou cihelné s pevnostní třídou P12, šířka 525 mm, výška 230 mm, 

délka 250mm. Pro uložení na nosníky mají po stranách vyřezány ozuby šířky 20mm a výšky 

40mm. Jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1180 x 1000 mm 

 

Rozměrové tolerance: 

Šířka ± 1,5mm, výška ± 1,5mm, délka ± 1,5mm 

 

Množství: 

Obsah palety:  60 ks   (860kg/6 m
2)

 

Množství:  935,4 m
2
  (1PP=228,2m

2
, 1NP=228,2m

2
, 2NP=228,2m

2
, 3NP=250,8m

2
) 

Počet palet:  160   (1PP=38, 1NP=38, 2NP=38, 3NP= 42) 

 

Dodavatel: Stavebniny VATO s.r.o., Areál podnikatelů 11, Ostrava – Třebovice. 

Materiál bude dovážen na nákladních vozidlech MAN s hydraulickou rukou 11,8t. 

Materiál bude skladován na panelových plochách dle výkresu zařízení staveniště a bude 

zásobován po etapách, dle potřeb jednotlivých podlaží. Materiál lze dále skladovat i na 

jednotlivých podlažích, po zmonolitnění stropu a tím získané únosnosti. 

 

3. Pracovní podmínky: 

 

          Pracoviště bude řádně připraveno, tzn. všechny prostory uvnitř stavby budou vyklizeny 

po předešlých pracích, aby se zamezilo nečekaným událostem. 

          Stavba je ve fázi, kdy jsou vyzděny svislé nosné obvodové konstrucke a svislé vnitřní 

nosné konstrukce a vše je připraveno k montáži stropu. 



           

4. Převzetí pracoviště: 

 

          Na místě se provede kontrola vytýčení stávajících inženýrských sítí, vytýčení 

budoucího oplocení pozemku a vytýčení stavby. Zkontrolují se všechny dokumenty potřebné 

k zahájení stavby. Prověří se všechny okolnosti, za kterých nebude možno postupovat 

v dalších pracích. Pracoviště bude předáno mezi investorem a hlavním stavbyvedoucím na 

místě konání stavby. Provede se protokol o předání staveniště a stvrzen podpisy účastníků. 

Protokol o předání pracoviště bude zaprotokolováno a zapsáno do stavebního deníku. 

 

5. Obecné pracovní podmínky: 

 

          Práce s jeřábem bude vyžadovat dobré povětrnostní podmínky, tzn. že max. rychlost 

větru nepřesáhne 10m/s. Pro zahájení montáže stropních dílců musí být ukončeny veškeré 

předchozí pracovní činnosti. Dále budou připraveny montážní podepření se zavětrováním. 

          Musí se postupovat dle projektové dokumentace, na jejímž základě bude prováděna 

následná kontrola osazení stropních dílců, zejména jejich uložení na nosné dílce a 

vodorovnost osazení. V případě, kdy dojde k nedodání betonové směsi (z důvodu havárie, 

kolony apod.) se provede pracovní spára v místě nulového momentu (viz statický výpočet). 

          Při teplotě vyšší než 35 C bude konstrukce kropena nebo se použijí přístřešky, které 

zamezí přístupu slunečnímu záření a tím nedojde k vysychání konstrukce. Na základě 

použitých materiálů, zejména při mokrém procesu, je zakázáno pracovat v zimním období, 

kdy teplota klesne pod 5 C. Zamezí se tím zbytečným následným opravám, způsobených 

praskáním a posunům. Při následné betonáži nesmí teplota klesnout pod 5 C. 

          Každý pracovník, který se podílí na montáži stropních dílců bude řádně proškolen a 

jeho kvalifikace bude zapsána a doložena ke stavebnímu deníku, pro případnou kontrolu. 

 

6. Personální obsazení: 

 

          Stavbyvedoucí                        1 

          Mistr                                       1 (s kvalifikací pro montáž stropních dílů) 

          Jeřábník                                  1 (kvalifikovaný s jeřábnickým průkazem) 

          Vazač                                      2 (kvalifikovaný s vazačským průkazem) 

          Montující pracovník               3 (kvalifikovaný) 

          Pomocný dělník                      2 

 

7. Stroje a pomůcky: 

 

Pro výstavbu bude použit rychlomontovatelný stavební věžový jeřáb MB 1030.11 s 32m 

výložníkem. Stavební věžový jeřáb MB 1030.11 je pojízdný jeřáb s otočnou věží, s 

vodorovným výložníkem délky 28, 32, 42 m s vlečenou kočkou. Jeřáb může pracovat se 

zasunutou nebo vysunutou věží. Každý pracovník bude proškolen BOZP,zapsán do protokolu 

BOZP a to tím způsobem, že bude používat a stále nosit ochranné pomůcky jako helma, boty 

s ocelovou špičkou, rukavice, brýle, oblečení apod. dle platných legislativ. 

8. Požadavky na montáž stropních dílců: 

 

Stropní porothermové  nosníky POT musí odolávat danému zatížení, aby při montáži 

stropních vložek nedošlo k přetížení stropu. Montáž stropních vložek MIAKO musí odpovídat 

projektové dokumentaci, aby nedošlo nedopatřením ke špatnému položení stropních vložek 

v rozporu s projektovou dokumentací. 



          Montáž bude provedena na základě projektové dokumentace, podložené statickým 

výpočtem. Kontrola bude provedena technickým dozorem investora ve spolupráci se 

stavbyvedoucím a mistrem. 

 

9. Pracovní postup: 

 

          a) Porothermový strop MIAKO je soustava nosných keramobetonových stropních 

nosníků s prostorovou výztuží, na které jsou kladeny cihelné stropní vložky MIAKO. Po 

rozložení nosníků dle kladecího plánu je třeba nosníky montážně podepřít. Rastr podpůrných 

sloupů musí být maximálně 1,80 x 1,50m. 

              Nosníky ukládáme do maltového lože z tenkovrstvé zdící malty. První nosník může 

být od kraje zdi vzdálen tak, že stropní vložka leží jedním koncem na zdi min. 20mm. Tuto 

krajní řadu vložek můžeme podle potřeby i zkrátit. Přesnost a preciznost při zdění zajistí 

rovný povrch zdi. Případné nerovnosti je třeba zarovnat hoblíkem. 

              Položením první řady vložek MIAKO zkorigujeme osovou vzdálenost nosníků na 

500mm. Před uložením vložek na nosníky položíme do tenkovrstvé malty po obvodu 

věncovky POROTHERM, čímž se vytvoří prostor pro ztužující věnec v úrovní stropní 

konstrukce. Prostor pro věnec je ohraničený stropními vložkami a věncovými tvárnicemi. 

Stropní vložky upravíme podle potřeby tak, aby zůstala mezera mezi věncovou tvárnicí cca 

200mm pro ztužující věnec. 

              Minimální délka uložení nosníků na zdi je 125mm na každé straně. 

Stropní vložky MIAKO pokládáme na sraz těsně k sobě. Před betonáží horní části desky 

celoplošně vyztužíme betonovou sítí min. profilu 6/150 x 6/150. Do mezery mezi stropní 

vložky a věncové tvárnice vložíme výztuž věnce. Před betonáží konstrukcí očistíme a 

navlhčíme, mezery u stropních nosníků polijeme vodou. Potom vybetonujeme žebra trámců, 

věnce a stropní desku dle projektu. Tl. desky min. 40mm, beton C16/20. Celkové montážní 

zatížení nesmí překročit 1,5 kN/m
2
. Montážní podepření můžeme odstranit až po úplném 

vyzrání konstrukce, nejdříve za 4 týdny. 

 

         b) Při zjištění závady v době montáže, se tato závada odstraní ihned, dle platných 

postupů, aby se zamezilo dalším problémům. Pokud nebude odhalena závada ihned a bude 

zjištěna při dalších pracích, tak se bude postupovat ve spolupráci technika pro odstraňování 

poruch.  

           

          c) Po ukončení pracovní směny bude zkontrolováno pracoviště a zajištěno vše potřebné 

k tomu, aby nedošlo k posunům stropních dílců nebo jiných konstrukcí. Po ukončení celého 

pracovního postupu bude zkontrolováno odborným technikem správné zajištění prací. 

  

          d) Opravy budou prováděny dle platných postupů a za dohledu oprávněného 

pracovníka. 

         

    e) Přejímka bude provedena před položením vrstvy betonu, tzn. před zakrytím výztuže. 

Bude provedena investorem, technickým dozorem investora a stavbyvedoucím. Provede se 

zápis do stavebního deníku. 

 

10. Jakost a kontrola kvality: 

 

Dle ČSN EN ISO 9001:2001. 

 

 



11. BOZP: 

 

Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat: 

Zákon č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

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

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

          Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimáních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na stavenštích. Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických 

zařízení je potřeba v průběhu výstavby dodržovat základní požadavky dle zákona č. 362/2005 

Sb., nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

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

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

          Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. 

Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní pomůcky. 

 

12. Ekologie: 

Projekt zastřešení a zateplení objektu respektuje podmínky hygienických předpisů a 
technických norem, z toho důvodu nebude realizovaná výstavba vykazovat žádných 
negativních vlivů na životní prostředí. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad 
je nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou 
skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. 

Je zakázáno dle vyhlášky znečišťování přilehlých komunikačních ploch, případně 
znečištění musí být odstraněno. Přilehlé komunikační plochy, které nejsou součásti 
staveniště, musí zůstat průjezdné a neznečištěné. Je zakázáno během výstavby znečišťovat 
ovzduší pálením gumy, ropných produktů apod. 

 

Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat NV č. 502/2000 o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů, dle § 
12 musí být dodrženy nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru dle odstavce 
2.5 a přílohy č. 6 tohoto nařízení. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací musí být v souladu s § 
13, 14, 15 a 16 tohoto nařízení. 
          Při provozu je nutné: 

- minimalizovat vznikání odpadů 

- separovat jednotlivé druhy odpadů 

- uplatňovat zásady maximální recyklace 

- minimalizovat odpady k přímému skladování 

 

 

Literatura, předpisy: 

 

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. 

Plachého 388/28 

370 46 České Budějovice 

Tel.: 383 826 111, 383 826 111 

Fax: 383 826 115 

 

www.wienerberger.cz  
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2012/2013                                                                       Bc. Jan Nesvadba  

 



1. Identifikační údaje stavebníka a projektanta stavby: 

 

Místo :      ul. Svojsíkova, Ostrava 

Stavebník :                Město Jičín 

Sídlo :                                       nám. Žižkovo 123, Jičín 1 

IČO :                            123 456 789 

 

Generální projektant :    FAST s.r.o., Ostrava 

Statutární zástupce :   Ing. Marek Jašek 

Sídlo :                                      FAST, Ostrava 

IČO :                                      999 999 999 

DIČ :                                      123-465 789 000 

Obchodní rejstřík :              Krajský soud v Ostravě, oddíl 333 

 

2. Identifikační údaje dodavatele stavby: 

 

Generální dodavatel :   VATO. s. r. o. 

Statutární zástupce :   Ing. Tomáš Václavík 

Sídlo :                          areál podnikatelů, Ostrava - Třebovice, tel.-777 777 777 

IČO :                          111 111 111 

DIČ :                          000-987 654 321 000 

Obchodní rejstřík :   Krajský soud v Hradci Králové, oddíl 777 

 

3. Identifikační údaje stavby: 

 

druh stavby:                         novostavba BD 

-účel stavby:                         bytové účely 

-místo stavby:                      Ostrava 

-katastrální území:              Ostrava 

-městská část:                    Ostrava – Poruba, ulice Svojsíkova 

-zastavěná plocha:                   456 m
2
 

-obestavěný prostor:                7296 m
3
 

-celková užitná plocha:           1260 m
2
 

-počet bytů:                             12 b.j.  

-počet parkovacích venkovních uličních stání za objektem 10 ks.Z celkového počtu stání jsou 

2 stání pro invalidy. 

 

4.  Základní údaje: 

 

          Jedná se o novostavbu bytového domu. Navržený bytový dům je třípatrový byt s 

obdélníkovým půdorysem (dle PD), zcela podsklepený, s neobytným podkrovím. V suterénu 

jsou navržena skladovací prostory, sušárny. V 1NP se nachází hlavní vchod a 2 bytové 

jednotky z nichž jedna je plně bezbariérová. V 2NP a 3NP se nachází bytové jednotky. Svislý 

nosný obvodový systém objektu tvoří cihelné bloky POROTHERM 44 P+D. Vnitřní svislý 

nosný systém tvoří cihelné bloky POROTHERM 30 P+D a POROTHERM 25 P+D AKU.  

Svislé konstrukce jsou doplněny příčkovým zdivem POROTHERM 115 P+D. Stropní 

konstrukce jsou tvořeny nosníky POT doplněnými vložkami MIAKO. Veškeré stropní 

konstrukce se vyztuží a monolitní ( viz. Technologický postup stropů).  Založení objektu je 

provedeno na základových pasech z prostého betonu třídy C 16/20.  

 



5. Postup budování a likvidace staveniště: 

 

          Pozemek ležící v Ostravě – Porubě. Je majetkem města Ostrava. Pozemek je 

neoplocený. Jedná se o parcely č. 245/9. Pozemek je nevyužíván a nenacházejí se na něm 

přelétavé rostliny ani dřevní porosty. Na pozemku určeném k výstavbě je mírný svah. Před 

zahájením stavebních prací investor zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí na pozemku. 

Staveniště bude nejdříve oploceno, následně bude vybudována  panelová komunikace šíře 5m 

a následně budou dovezeny veškeré objekty zařízení staveniště. Po skončení všech prací a 

před předáním staveniště budou veškeré objekty zařízení staveniště do toho data předání 

odvezeny. 

 

6. Uspořádání staveniště, stavební výtah a stavební jeřáb: 

 

          Zařízení staveniště bude oploceno, tzn. že veškeré objekty budou po celou dobu 

výstavby chráněny a hlídány bezpečnostní agenturou. Bude prováděna kontrola vozidel 

vyjíždějících ze stavby a pokud budou znečištěna, provede se jejich očištění, aby neznečistily 

přilehlou komunikaci. Pokud se znečistí i přilehlá komunikace, zajistí dodavatel její očištění. 

Pro výstavbu bude použit rychlomontovatelný stavební věžový jeřáb MB 1030.11 s 32m 

výložníkem. Stavební věžový jeřáb MB 1030.11 je pojízdný jeřáb s otočnou věží, s 

vodorovným výložníkem délky 28, 32, 42 m s vlečenou kočkou. Jeřáb může pracovat se 

zasunutou nebo vysunutou věží.           
Před započetím výstavby se provedou přípojky kanalizace, vodovodu a elektřiny. 

Provizorní šachty budou po skončení výstavby sloužit k užívání stavby. Následně se provede 

panelová komunikace pro provoz staveništní techniky. Zároveň se bude provádět první etapa 

výstavby – výkopy. Na stavbě budou dále provedeny skládky materiálů, které jsou umístěny u 

panelové komunikace a dvě sila pro skladování suché maltové směsi.o objemu 15m
3
.  

          Podél vnitrostaveništní komunikace budou rozmístěny dle výkresu zařízení staveniště 

UNIMO buňky pro administrativní a sociální potřeb.       Pro dopravu pracovníků a menších 

materiálů ve vertikálním směru budou na staveništi postaveny dva stavební výtahy NOV 

1030. Na staveniště se výtah dopraví nákladním automobilem a pro jeho montáž se využije 

autojeřábu. Tento výtah má nosnost 1000 kg, rozměr klece je 2*2 m a jmenovitá rychlost je 

40m/min. 

      Výtah bude založen dle požadavků výrobce na ploše vytvořené ze silničních panelů 

3*1*0,15 m uložených na štěrkopískovém podsypu.tl. 0,15 m. Napojen na elektrickou energii 

bude ze staveništního rozvaděče umístěného v blízkosti mísícího centra a druhý v blízkosti 

staveništního jeřábu. Výtahy musí být uzemněny a připojení na elektrickou energii bude 

provedeno podle předpisů výrobce. 
 

     max. vyložení 40 m při max. zatížení 4100 kg. 



7. Napojení staveniště na zdroje elektřiny, vody a kanalizace: 

 

Voda: Vodovodní přípojka pro potřeby stavby bude napojena na veřejný vodovod v ulici u 

Bazénu. Místo napojení je ve výkrese zařízení staveniště. Dimenzování potrubí viz. příloha 

č.1.. 

 

Kanalizace: Voda ze sociálních zařízení a provizorního zařízení bude odváděna přes šachtu 

do kanalizační sítě na ulici Svojsíkova. 

 

Elektřina: Přípojka NN bude zajištěna z veřejné rozvodné sítě kabely přes hlavní staveništní 

rozvaděč a dále přes staveništní rozvaděče po celé stavbě. Veškeré rozvaděče jsou zakresleny 

ve výkrese zařízení staveniště. Nutný příkon se stanoví výpočtem. Viz. příloha č.2. 

 

8. Systém zásobování materiály: 

 

          Zdící materiál bude dovezen po etapách a to pro potřebu jednotlivého podlaží. Bude 

skladován na místech tomu určených – panelová plocha dle výkresu zařízení staveniště a bude 

uložen na paletách. Stropní vložky, stropní nosníky a výztuž bude taktéž skladována na 

místech tomu určených – panelová plocha dle výkresu zařízení staveniště. 

                         
Pro potřeby stavby bude na staveništi použito zařízení na výrobu malt a omítek. Mísící 

centrum je umístěno v blízkosti stavebního objektu. Napojení mísícího centra na elektrickou 

energii bude zajištěno prodlužovacím kabelem z blízkého staveništního rozvaděče. Voda pro 

potřeby této míchačky bude odebírána z výtokového kohoutu umístěného na konstrukci sila 

na suchou maltovou směs pro omítání. 

              Zásady pro skladování suchých směsí v silech a jejich další zpracování určí výrobce 

při dodávce sila. 
 

9. Sklady a skládky na staveništi: 

 

Požadavky na uspořádání skládek: Rozmístění skladů a skládek na staveništi musí zajistit 

plynulý odběr materiálu dle potřeby plánovacího postupu prací. Materiál na skladech a 

skládkách musí být uskladněn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita a nebyla ohrožena jaho 

kvalita. 

 

Pro jednotlivé druhy materiálu platí tyto zásady skladování: 

-sypký material dodávaný v pytlých se ukládá do uzavřeného skladu do výšky max. 1,5 m 

(pro ruční manipulaci) 

-skladování sypkých materiálů v silech je určeno výrobcem těchto materiálů 

-kusový material pravidelných tvarů se smí skladovat do výšky 1,8 m 

- kusový material nepravidelných tvarů se smí skladovat do výšky 1 m 

-prvky uložené na paletách se smí skladovat do výšky 2 m 

-nosné ocelové prvky musí být uloženy v suchém prostředí 

-drobné nářadí a materiál se uskladní v uzamykatelných skladech 

-nebezpečné kapalné látky musí být uloženy v uzavřených obalech doporučených výrobcem a 

musí být umístěny v uzamykatelném skladu na podlaze. 

 

 

 

 



Sklady: 

 

Na staveništi budou umístěny dva skladovací uzamykatelné kontejnery. Budou 

umístěny na silničních panelech 3*2*0,15 m a podloženy budou dřevěnou fošnou. Panely je 

vhodné uložit na štěrkopískový zhutněný podsyp tl. 0,15 m a musí být uloženy vodorovně. 

Skladové kontejnery budou umístěny v blízkosti objektu sloužícího jako sociální a správní 

zařízení staveniště. 

 

Skládky: 

 

Veškeré skládky na staveništi jsou situovány vedle staveništní komunikace a v dosahu 

jeřábu. Plochy skládek jsou zpevněny štěrkopískovou vrstvou tl. 0,05 m a jsou 4% spádem 

odvodněny. 

Skládka pro zdící materiály je umístěna poblíž budoucí objektu, tak aby byla zajištěna 

plynulost dodávek na stavbu. Bude předzásobena materiálem vždy pro aktuální podlaží 

stavby. Většina materiálu bude dopravena prostřednictvím jeřábu na dané podlaží. 

Skládka stropních nosníků a vložek je umístěna vedle skládky zdících materiálů 

v bezprostřední blízkosti staveništní komunikace. Bude předzásobena materiálem vždy pro 

aktuální podlaží stavby.  
 

10.    Šatny, kanceláře a sociální zařízení staveniště: 

 

            V blízkosti vjezdu na staveniště bude vytvořena sestava dvou stavebních buněk o 

rozměrech 3 m * 5 m , která bude tvořit sociální a správní zázemí pro pracovníky. Buňky 

budou sloužit jako šatny, WC a umývárna. Jako doplňkové hygienické zařízení budou sloužit 

dvě chemické WC TOI TOI, jenž budou umístěny v blízkosti stavby. 

           Celá sestava bude uložena na silničních panelech o rozměrech 3 m * 2 m * 0,15 m, 

které nutno položit na zhutněný štěrkopískový podsyp tl. Min. 0,15 m. Mezi panely a 

konstrukcí buněk budou položeny dřevěné fošny tl. 50 mm. 

           Všechny buňky budou napojeny na staveništní rozvod elektrické energie, buňka 

s vybaveností WC a umývárny bude zároveň napojena na vodovod a kanalizaci. Šatny budou 

vybaveny uzamykatelnými skřínkami pro daný počet pracovníků a společnou lavicí. 

Kanceláře je nutné vybavit skříněmi, stolem a židlí. Buňka s hygienickým zázemím bude 

vybavena kromě záchodových sedadel, pisoárů, sprchových stání a umyvadel ještě 

elektrickým zásobníkem na přípravu TUV o objemu 150 l. Všechny buňky musí být 

vybaveny elektrickými otopnými tělesy a dostatečným umělým osvětlením. 

 

11.    Návrh sociálního zařízení: 

 

          Je navrženo na max. možný počet osob pohybujících se v jeden den na stavbě a to 24 

pracovníků. 

 

Šatny: na jednoho pracovníka připadá 1,25m
2
 plochy, tzn. minimální plocha šaten musí být 

30 m
2
.  

 

Sprchy + WC: musí obsahovat 2 sprchy (min. 1/20 osob) a 2 umyvadla (min. 1/15 osob).  

 

 

 

 



12.   Přístupové cesty a vnitrostaveništní komunikace: 
 

Přístupovou komunikací pro primární dopravu materiálu a mechanizace je ul. U 

Bazénu. Tato jediná sousedí přímo s prostorem staveniště, kde je možné zřízení skládek 

vzhledem k možnosti skladování materiálů na staveništi. Doprava převážné většiny materiálu 

po skládce bude zajištěna pomocí věžového jeřábu MB1030.11. Obslužná stavební 

komunikace bude po celé délce široká 4 m a směrem od objektu výstavby bude příčným 

sklonem 4% odvodněna. Skladba vnitrostaveništní vozovky a manipulační plochy je 

následující: 

-spodní vrstva – makadam     tl. 0,15 m  

-povrch – silniční panely        tl. 0,15  m 

 

Veškeré stavební komunikace musí být udržovány v průběhu stavby v provozuschopném 

stavu a vozidla vyjíždějící ze stavby nesmí znečišťovat veřejnou komunikaci ul. Svojsíkova.     

            

13.   Vliv na životní prostředí: 

Projekt zastřešení a zateplení objektu respektuje podmínky hygienických předpisů a 
technických norem, z toho důvodu nebude realizovaná výstavba vykazovat žádných 
negativních vlivů na životní prostředí. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad 
je nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou 
skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. 

Je zakázáno dle vyhlášky znečišťování přilehlých komunikačních ploch, případně 
znečištění musí být odstraněno. Přilehlé komunikační plochy, které nejsou součásti 
staveniště, musí zůstat průjezdné a neznečištěné. Je zakázáno během výstavby znečišťovat 
ovzduší pálením gumy, ropných produktů apod. 

Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat NV č. 502/2000 o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů, dle § 
12 musí být dodrženy nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru dle odstavce 
2.5 a přílohy č. 6 tohoto nařízení. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací musí být v souladu s § 
13, 14, 15 a 16 tohoto nařízení. 
          Při provozu je nutné: 

- minimalizovat vznikání odpadů 

- separovat jednotlivé druhy odpadů 

- uplatňovat zásady maximální recyklace 

- minimalizovat odpady k přímému skladování 

 

14.  Bezpečnost práce: 

 

Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat: 

Zákon č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

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

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

          Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

          Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je potřeba v průběhu 

výstavby dodržovat základní požadavky dle zákona č. 362/2005 Sb., nařízení vlády o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky, dále zákona č.309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před 

zahájením prací. Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní pomůcky. 


