
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Bc. Michal Flassig 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Marek Jašek, PhD. 

  

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

Porovnání dřevěného a železobetonového prefabrikovaného skeletu 

Comparison of wooden and prefabricated reinforced concrete load-bearing 

frame 

 



Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod vedením 

vedoucího diplomové práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu. 

V Ostravě Podpis studenta 

…………………………… ………………………………….  



Prohlašuji, že 

 byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní 

dílo. 

 beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci užít 

(§  35  odst.   3). 

 souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci 

budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. 

 bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 

oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

 bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její 

obhajoby. 

 

 

 

 

 

V Ostravě ........................................ 

  



 

Anotace 

Cílem této práce je zpracování stavebně technologických projektů administrativní budovy ve 

dvou konstrukčních variantách. Prvním je železobetonový prefabrikovaný skelet a druhou těžký 

dřevěný skelet. Práce se zaměřuje na technologické postupy výstavby a jejich vzájemné 

srovnání z hledisek finančních a časových. 
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Annotation 

The Object of this work is to create the technological projects on two alternative rough 

superstructures. The first is prefabricated concrete skeleton and the second is heavy wooden 

skeleton. This project is focused on technological process stages and their comparison in terms 

of financial cost and time consumption. 
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Seznam použitého značení 

k.ú. katastrální území 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

OSB Orientované dřevoštěpkové desky 

TP Technologický postup 

ZS Zařízení staveniště 

EPS Expandovaný polystyren 

XPS Extrudovaný polystyren 

1.NP 1. nadzemní podlaží 

2.NP 2. nadzemní podlaží 

KZP kontrolní a zkušební plán 

PD projektová dokumentace 

OOPP osobní ochranné pracovní prostředky 

Dmax maximální velikost zrna kameniva [mm] 

  



 

Část pozemní stavby - Varianta 
Železobeton 

  



 

Průvodní zpráva 

A.3. Identifikační údaje 

 Údaje o stavbě A.3.1

a) název stavy: Admin 

b) místo stavby: Smyšlená 1503/44, Ostrava, 708 56, k.ú. Poruba (okres Ostrava-

město);715174, pozemek číslo 896/1 

 Údaje o stavebníkovi A.3.2

a) název firmy: Goggle, a.s., IČ 12345678, Bezmístná 212/5, Praha 1, 

 Údaje o zpracovateli projektové A.3.3
dokumentace 

a) firma: Projekce s.r.o., IČ 87654321, Ztracená 158/16, Ostrava-Poruba 

b) projektant Bc. Michal Flassig, číslo autorizace 0000000, obor příprava a 

provádění staveb 

 

A.4. Seznam vstupních podkladů 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 

stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného 

inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací nebo opatření): 

územní rozhodnutí o umístění stavby - magistrát městské části Poruba, stavební 

úřad, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba ze dne 1.3.2014 

stavební povolení - souhlas - magistrát městské části Poruba, stavební úřad, 

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba ze dne 1.5.2014 

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby: 

Dokumentace pro provádění stavby byla vypracována na základě dokumentace 

pro stavební povolení. 



 

c) další podklady: 

Inženýrsko-geologický průzkum, radonový průzkum, geodetické zaměření 

pozemku  

A.5. Údaje o území 

a) rozsah řešeného území: 

Pozemek se nachází v zastavitelném území obce, na parcele 1503/44. Tato 

oblast je určena pro výrobu lehkou, služby a živnostenské provozy 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území 

apod.): 

v dané lokalitě se nenachází žádná chráněná území, nejedná se o záplavovou 

oblast 

c) údaje o odtokových poměrech: 

z důvodu vybudování parkovací plochy, dojde ke zvýšenému nahromadění 

srážkových dešťových vod ze zpevněných nových vybudovaných ploch (parkovací 

stání, střešní konstrukce). Podle geologického průzkumu je podloží stanoveno jako 

podloží s negativním účinkem pro vsakování. Dle životního prostředí pro odtokové 

poměry dešťové vody je povoleno svést dešťovou vodu do stávající kanalizace za 

předpokladu nenavýšení průtoku např. vybudování na pozemku retenční nádrž pro 

regulaci odtoku dešťové vody. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí: 

Stavební objekt a jeho provoz bude  v souladu s uzemním plánem obce. 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě 

s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a 

v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o 

jejím souladu s územně plánovací dokumentací: 

K projektové dokumentaci bylo vydáno dne 1.3.2014 územní rozhodnutí o 

umístění stavby, kde žádné připomínky nebyly stanoveny. 

f) údaje o dodržení obecných požadavcích na využití území: 

obecné požadavky na výstavbu dle platných legislativy budou splněny 



 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

h) seznam vyjímek a úlevových řešení: 

Nebyly stanoveny úlevová řízení ani výjimky pro výstavbu. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

Nejsou stanoveny. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle k.n.) 

A.6. Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

jedná se o novou stavbu. Budova bude tvořit samostatný provozní celek.  

b) účel užívání stavby: 

stavba bude využívaná k administrativní činnosti. 

c) trvalá nebo dočasná stavba: 

jedná se o stavbu trvalou 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 

apod.): 

stavba není chráněna jinými právními předpisy. 

e) projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 

Sb. ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 č. Sb. o technických 

požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů.Objekt bude bezbariérově 

přístupný. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů: 

projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky 

všech dotčených orgánů a správců sítí. Stavba nepodléhá požadavkům 

vyplývajících z jiných právních předpisů, 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení: 

Nebyly stanoveny úlevová řízení ani výjimky pro výstavbu 



 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 

pracovníků apod.): 

 zastavěná plocha:  1021,45 m
2
 

 obestavěný prostor:  12 045 m
3
 

 užitná plocha:  2957,29 m
2
 

 počet funkčních jednotek: 17 otevřených kanceláří (1260 m
2
) 

i) potřeba vody: není v rozsahu diplomové práce  

denní průtok odpadních splaškových vod: není v rozsahu diplomové práce 

hospodaření s dešťovou vodou: není v rozsahu diplomové práce 

nakládání s odpady: není v rozsahu diplomové práce 

třída energetické náročnosti budovy: není v rozsahu diplomové práce 

j) orientační náklady kompletní stavby: 70 000 000 Kč 

A.7. Členění na objekty a technická a 
technologická zařízení 

SO-01 - administrativní budova Admin 

SO-02 - Přípojka elektrické energie 

SO-03 - Vodovoní přípojka 

SO-04 - Kanalizační přípojka 

SO-05 - Parkovací plocha a sadové úpravy 

  



 

Souhrnná technická zpráva 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

Dodavatelská dokumentace stavby bude vypracována dle podkladů z vypracované 

projektové dokumentace pro provádění stavby. Požadavky pro vypracování 

dodavatelské dokumentace budou na základě výběrového řízení. Dodavatel stavby 

obdrží od objednatele dokumentaci pro provádění stavby, dle které dopracuje 

realizační dokumentaci (dle soutěžních podmínek objednatele). V případě odchylek, 

provedení jiného rozsahu prací, nebo změně materiálu, je nutné vypracovat 

dokumentaci skutečného provedení. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady 

vyhotovit v případě potřeby dílenskou a výrobní dokumentaci k jednotlivým částem 

stavby. Vybraná firma na základě veřejné soutěže, zajistí výkresy, které budou 

potřebné k provedení díla z hlediska firmou používaných materiálů a technologií, 

které se do této PD nesmí konkrétně zadávat. 

b) požadavky na zpracování plánu BOZP na staveništi 

Na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzické osoby 

zvýšenému riziku ohrožení života nebo poškození zdraví – bude zapotřebí zpracovat 

plán BOZP. Plán BOZP bude zpracován koordinátorem BOZP před započetím 

realizace stavby. Vybraná firma na základě veřejné soutěže musí mít vypracovat 

konkrétní plán BOZP na staveništi s přesným harmonogramem provádění prací. Po 

dobu provádění stavby bude třeba dále zajistit dodržování závazných 

bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení. 

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo 

bezpečnostních pásmech jiných staveb 

Stavba bude umístěna v souladu s dodržením ochranných pásem dle platného 

zákona 458/2000 Sb. To je pro vodiče bez izolace 7 m (u stavby se nenacházejí), pro 

vodiče s izolací základní 2 m (u stavby se nenacházejí) a závěsná kabelová vedení 1 

m (stavba od něj bude umístěna 2 m). Pro plynové potrubí nízko a středotlaké 1 m 

na obě strany (stavba od něj bude umístěna 2 m). Dle zákona 127/2005 Sb. pro 

podzemní komunikační vedení 1,5 m (stavba od něj bude umístěna 1,8 m). Dle 

zákona 274/2001 Sb. je ochranné pásmo u vodovodních řadů a kanalizačních stok 

nad průměr 500 mm, 2,5 m (stavba bude od něj umístěna 2,6 m). Vlastní stavba 

nevyžaduje ochranné pásmo. Pozemek se nenachází v chráněném území, ani 

památkové rezervaci. 

d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na 

něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo 

požadavků stavebníka na provádění stavby apod. 

Staveniště bude zřízeno na pozemku parcelních čísel 896/1v k.ú. Ostrava Poruba. 

Staveniště bude zřízeno na otevřené ploše podél komunikace v ulici Smyšlená. 



 

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2,0 m. Stávající komunikace 

budou omezeny jen minimální nezbytně nutné míře. Stavební materiály budou 

skladovány na otevřených skládkách i v uzavřených skladech. 

e) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Všechny činnosti budou prováděny dle platných norem, vyhlášek směrnic a zákoníků 

práce pro daný druh pracovní činnosti. Na výstavbu budou použity materiály řádně 

otestované s osvědčením o hygienické nezávadnosti pro určený typ použití. 

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami 

ČSN  a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek. Dokumentace 

splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv 

stavby na životní prostředí. Odpadové hospodářství – obec má zajištěný týdenní odvoz 

odpadků. Pojízdné trasy kolem objektu budou pravidelně čištěny od staveništního 

prachu popřípadě spadlých materiálů. Během výstavby dojde ke vzniku odpadu, který 

bude pravidelně odvážen na skládku. Nedojde ke zhoršení životního prostředí. Stavební 

konstrukce v objektu jsou navrženy z běžných materiálů a konstrukcí. Provádění stavby 

nebude mít výrazný vliv na životní prostředí, níže uvedenými opatřeními bude tento 

vliv co nejvíce eliminován. 

V průběhu stavebních prací je nutné respektovat následující požadavky: 

Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší. 

Chránit ponechané porosty v blízkém okolí stavby 

Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je zhotovitel povinen 

toto znečištění neprodleně odstranit. Dopravní prostředky budou před výjezdem ze 

staveniště řádně očištěny. 

Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy a vyhlášky. 

Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a suť bude průběžně 

odvážena na zajištěnou skládku. 

Bude zamezeno znečišťování odpadní vodou, povrchovými plachy z prostoru stavenišť, 

zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty. 

Během prací bude vznikat odpad. Nakládání s odpady se bude řídit zákonem o 

odpadech č. 185/2001 Sb., především § 10, §16, §17 a §24. Vyhláška č. 381/2001 Sb. v 

příloze 1 uvádí katalog odpadů, který slouží pro stanovení způsobu jejich likvidace. 

Vyhlášku doplňuje změna – vyhláška č. 503/2004 Sb. 

Požadavky na ochranu veřejného zdraví dle zákona č. 254/2001 Sb., zák. č. 274/2001 

Sb. a zák.č. 258/2000 Sb. 

Ochrana proti hlukům a vibracím: Zhotovitel stavebních prací bude povinen používat 

především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, a jejichž hlučnost 

nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v 

místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na 

hodnoty stanovené hygienickými předpisy, bude nutno zabezpečit ochranu pasivní 

(kryty, akustické zástěny apod.). Budou použity kompresory na elektrickou energii 

umístěné v případě potřeby v buňkách nebo jiných vhodných zástěnách. 

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti: Vozidla vyjíždějící z 



 

prostor staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a 

komunikací. Jakýkoliv odpad, který při nakládání na auta může vyvolat prašnost, je 

třeba zvlhčit kropením. Případné nečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno. 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem: Zhotovitel bude 

povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 

plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Provádět pravidelně 

technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace: Po dobu 

výstavby bude nutno při provádění stavebních prací a provozu za řízení staveniště 

přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. 

  



 

 

Situace 

viz příloha V1.8 

Výkresová dokumentace 

A.1. Dokumentace stavebního objektu 

 Architektonicko-stavební řešení A.1.1

a) Technická zpráva: Není předmětem diplomové práce 

b) Výkresová část: viz přílohy 

 Technická zpráva A.1.2

a) Podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením druhu 

jednotlivých konstrukcí: 

1. Nosný systém 

Objekt je navržen jako prefabrikovaný železobetonový skelet, částečně 

podsklepený, o 3 nadzemních podlažích a s plochou střechou. Založení je 

plošné, na prefabrikovaných ŽB patkách. Konstrukční výšky podlaží jsou 

3900 mm, resp. 3540 mm v podzemním podlaží. Celková výška objektu je 

13,300 m nad úrovní přilehlého terénu. Nosný skelet je navržen jako rám 

s vnitřními příčlemi v jednom směru doplněný o obvodová ztužidla a vnitřní 

ztužující stěny. Styčníky jsou navrženy tuhé. Spoje sloup - sloup, sloup - 

průvlak, průvlak - průvlak a průvlak - ztužidlo jsou navrženy technologií 

svařované ocelové výztuže se zmonolitňující betonovou zálivkou.  

Vodorovná nosná konstrukce sestává z prefabrikovaných ŽB průvlaků a 

stropních desek typu Spiroll tl. 200 mm. V podsklepné části jsou navrženy 

prefa-monolitické stěny z panelů typu Filigran a celkové tl. 200 mm.  

Schodiště jsou navržena prefabrikovaná. Mezipodesty jsou uloženy na 

schodišťových nosnících, resp. na schodišťových ŽB stěnách. Ramena jsou 

uložena na podestách a schodišťových nosnících. 



 

Svislou nosnou konstrukci tvoří prefabrikované ŽB sloupy. Obvodový plášť 

horní stavby je nenosný výplňový z plynosilikátových tvárnic šířky 250 mm 

P5 na maltu MC5. 

Dilatace posuvnou spárou mezi podsklepenou a nepodsklepenou částí je 

řešena vykonzolováním stropní konstrukce ve zkráceném poli modulové 

sítě. 

Osová síť svislých nosných prvků je v základním rastru 6800 x 7200 mm, 7 

x 5 os a vložením doplňkového dilatačního pole šířky 4400 resp. 2200 mm.  

2. Základové konstrukce 

Základovou konstrukci objektu tvoří soustava ŽB prefabrikovaných 

kalichových patek z betonu třídy C25/30 a ocelovou výztuží B500B. Uložení 

patek je navrženo na lože z prostého betonu pevnostní třídy C, tl. 100 mm, 

zhutněné na stupeň zhutnění ID=0,8. Úroveň základové spáry je na kótě        

-5,200 mm. Vyztužení patek je předmětem statického návrhu a realizační 

dokumentace. Není předmětem této práce.  

Na horních plochách patek (kóta -4,280 m) jsou navržena uložení 

základových prahů, umístěných pod obvodovými stěnami a ztužujícími 

vnitřními stěnami. 

Základové patky obsahují kalichy pro uložení sloupů.  

Podkladní deska tvořící nosnou konstrukci podlahy suterénu je navržena 

jako monolitická ŽB deska tl. 200 mm z betonu třídy C25/30 a výztuží 

B500B. Pro vyrovnání základové spáry desky a pro uložení vázané 

betonářské výztuže bude na zhutněném zásypu provedena betonová 

mazanina z betonu třídy C20/25 průměrné tloušťce 100 mm. Specifikace 

výztuže podkladní ŽB desky je předmětem statického návrhu. Není 

předmětem této práce.  

Podkladní deska tvořící nosnou konstrukci podlahy v 1.NP je navržena jako 

monolitická ŽB deska tl. 200 mm z betonu třídy C25/30 a výztuží B500B. 

Pro vyrovnání základové spáry desky a pro uložení vázané betonářské 

výztuže bude na zhutněném zásypu provedeno lože štěrkodrtě frakce 0-32 o 

průměrné tloušťce 260 mm, zhutněné na stupeň zhutnění ID=0,8. 

Specifikace výztuže podkladní ŽB desky je předmětem statického návrhu. 

Není předmětem této práce. 

Pod schodišťovými zdmi severního schodiště budou provedeny monolitické 

základové pasy šířky 500 mm a hloubky 1170 mm ze ŽB třídy C25/30, 

s výztuží dle statického návrhu. Statický návrh není předmětem této práce.  

3. Sloupy 



 

V objektu jsou jednotně navrženy prefabrikované sloupy o průřezu 400 x 

400 mm s výjimkou sloupů u severního schodiště, které jsou monolitické. 

V místě napojení sloupů na vnitřní ztužující stěny je průřez zvětšen o pero 

šířky 90 mm a hloubky 50 mm pro nasunutí stěnových panelů. Podrobněji ve 

výkresové dokumentaci. Sloupy jsou ze ŽB třídy C25/30, z výztuží B500B 

podle statického návrhu. V patě jsou sloupy opatřeny zapuštěnými hranami 

s ocelovou pásovou ocelí pro přivaření betonářské oceli sloupů z nižšího 

podlaží. V hlavách  sloupů vyčnívají pruty betonářské výztuže. Monolitické 

sloupy u schodiště jsou ze ŽB třídy C25/30, rozměry dle výkresové 

dokumentace, výztuž dle statického výpočtu. 

4. Schodiště  

V objektu jsou schodiště dvouramenná, resp. tříramenná, s přímými rameny. 

Ramena jsou prostě uložená na ozubech podestových desek a schodišťových 

nosnících na 10mm maltové lože. Podestové desky jižních schodišť jsou 

uloženy na prefabrikovaných ŽB podestových nosnících, desky severních 

schodišť jsou uloženy na schodišťové stěny. Uložení hloubky 100 mm na 

10mm maltové lože MC10. 

5. Obvodové pláště 

Obvodový plášť podzemní části stavby je navržen z ŽB panelů typu Filigran 

o jmenovité tloušťce 200 mm. Panely sestávají ze dvou ŽB desek tl. 50 mm, 

betonu třídy C25/30 a prostorové betonářské výztuže. Prostor mezi deskami 

panelu bude na stavbě vyplněn betonovou směsí třídy C25/30. Do panelu 

bude vyvedena na kotevní délku předepsanou statickým návrhem betonářská 

výztuž z podkladní ŽB desky. Horní napojení na obvodový průvlak je 

navrženo pouze na přenos horizontálních sil (přes L úhelník a pásovinu) - 

podrobněji viz detail soklu ve výkrese č V1.7. 

Obvodový plášť nadzemní části stavby je navržen z tvárnic autoklávovaného 

pórobetonového zdiva (dále jen pórobeton) na maltu cementovou MC5. 

Stěny jsou na průvlacích založeny prostým uložením, napojení na průvlak 

nesoucí strop daného podlaží je kluzné. Stěny jsou uchyceny ke sloupům 

pomocí plechových kotev. 

6. Ztužující vnitřní stěny 

V objektu jsou v místech zobrazených ve výkresové dokumentaci navrženy 

ztužující stěny z ŽB panelů typu filigrán o jmenovité tl. 200 mm. Stěny 

umístěné mimo stropní průvlak - rovnoběžně se stropními panely, jsou 

průběžné přes všechna podlaží. Stěny umístěné v místě průvlaků jsou jen na 

výšku podlaží. Svislý spoj stěny a sloupu je řešen zvětšením průřezu sloupu 

o pero šířky 90 mm a hloubky 50 mm. Stěnový panel je nasunut svou 

dutinou na toto pero. Spoje jednotlivých panelů se vyztuží vložením 



 

stykovacího armokoše. Specifikace výztuže dle statického návrhu. Do 

sestavené je navržena vyplň betonovou směsí třídy C25/30.  

7. Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovná nosná konstrukce sestává z prefabrikovaných stropních panelů, 

průvlaků a obvodových ztužidel. Průvlaky jsou navrženy na průřez 590 x 

400 mm s ozuby hloubky 100 mm. Čela průběžných průvlaků jsou upravena 

pro napojení na protilehlý průvlak a sloup vyššího podlaží. V čele je 

obnažena stykovací výztuž. Čela průvlaků koncových jsou svislá, ozuby jsou 

opatřeny svislou stykovací výztuží. Průvlaky se ukládají na sloupy na 10 mm 

lože cementové malty MC10, a zároveň se jimi prochází stykovací výztuž 

podporujícího sloupu. Uložení průvlaku je 200 mm. Spoj průvlak - průvlak 

je proveden svařením obnažené stykovací výztuže přes ocelový plech tl. 10 

mm. Spoj se zalije koloidní betonovou zálivkou. Spoj průvlak - obvodové 

ztužidlo je proveden osazením ztužidla na ozub koncového průvlaku na 

10mm lože malty MC10, stykovací výztuž průvlaku se zalije betonovou 

zálivkou.  

Schodišťové trámy u severního schodiště jsou monolitické, průřezu  výztuž 

dle statického návrhu. 

Stropní desku tvoří prefabrikované dutinové panely typu Spiroll s předpjatou 

výztuží. Navrženy jsou konkrétně PPD 205, tl. 200 mm. Panely jsou 

ukládány na ozuby průvlaků, hloubka uložení je 100 mm na obou stranách. 

V místě kdy jsou panely uloženy svou delší stranou na stěnu, je toto 

uložením minimálně 50 mm. Panely se ukládají do 10mm maltového lože 

MC10. Otvory skrz panely pro svislé vedení sítí a instalací jsou vyřezávány 

na stavbě diamantovými přístroji podle výrobní dokumentace. Podélné styky 

jednotlivých panelů se opatří prutem betonářské výztuže Ø8 mm B500B a 

betonovou zálivkou pevnostní třídy C25/30. 

 

8. Střecha 

Střecha objektu je navržena jako plochá jednoplášťová se svedením srážkové 

vody dovnitř půdorysu objektu. Nosnou konstrukci střešního pláště tvoří 

stropní deska nad 3. NP. Spádovou vrstvu tvoří klíny z EPS, spádová vrstva 

dosahuje tl. 40-540 mm. Přitížena je vrstvou z polystyrenbetonu PSB 30, 

objemová tíha 700 kg/m
3
. Hydroizolační vrstvu tvoří bitumenové pásy 

Elastek 30 a Glastek 40. 

b) Definitivní rozměry jednotlivých konstrukčních prvků 

viz výkres č. V1.2 



 

c) Údaje o uvažovaných zatíženích 

Výpočet stálého zatížení vlastní tíhou konstrukcí. Výpočet uvažován pro nejvíce 

zatížené pole v osové síti. 

Rozměr pole: 6,800 x 7,200 m 

Stropní konstrukce: 

Materiál 

 

Hmotnost 

materiálu 

 

Tloušťka 

[mm] 

Tíha vrstvy [kN/m
2
] 

Charakter. Návrhová 

Asfaltové pásy 3,5+5,5 kg/m
2
 - 0,090 0,122 

EPS 23 kg/m
3
 Ø290 0,067 0,090 

PU lepidlo - - - - 

Asfaltový pás 4,3 kg/m
2
 - 0,043 0,058 

Panel Spiroll 260kg/m
2
 - 2,600 3,51 

Sádrokartonová 

deska 

9,0 kg/m
2
 -  0,090 0,122 

CELKEM   2,890 3,902 

Tabulka 1 - Stálé zatížení stropní konstrukce nad 3.NP 

Materiál 

 

Hmotnost 

materiálu 

 

Tloušťka 

[mm] 

Tíha vrstvy [kN] 

Charakter. Návrhová 

Keramická dlažba 2200 kg/m
3
 10 0,220 0,297 

Cementové lepidlo 2500 kg/m
3
 5 0,125 0,169 

Anhydritová stěrka 2200 kg/m
3
 45 0,990 1,337 

PE folie - - - - 

EPS 15 kg/m
3
 80 0,012 0,016 

Panel Spiroll 260kg/m
2
 - 2,600 3,51 



 

Sádrokartonová 

deska 

9,0 kg/m
2
 - 0,090 0,122 

CELKEM   4,037 5,500 

Tabulka 2 - Stále zatížení stropu nad 2.NP, 1.NP a 1.S 

 Výpočet užitného zatížení 

Účel místnosti 

 

Užitné zatížení [kN/m
2
] 

Charakter. Návrhové 

Chodba, komunikační prostor 3,500 5,250 

Kanceláře 3,000 4,500 

Nepochůzí střecha 0,750 1,125 

  

Výpočet zatížení sněhem: Objekt se nachází ve II sněhové oblasti. 

s = μi∙Ce∙Ct∙sk   [1] 

kde 

μi tvarový součinitel zatížení sněhem; 

sk charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi; 

Ce součnitel expozice; 

Ct tepelný součinitel. 

 s = 1,0∙1,0∙1,0∙1,0 = 1,0 kN/m
2 

Výpočet vlastní tíhy tyčových prvků: 

  Prvek plocha 

průřezu A 

[m
2
] 

objemová 

hmotnost ρ 

[kg/m
3
] 

Tíha [kN/m] 

Charakter. Návrhová 

Průvlak 0,196 2500 4,900 7,350 

Sloup 0,040 2500 1,000 1,350 

Stěna 0,740 2500 18,500 24,975 



 

 

d) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů 

Svislé konstrukce Prefabrikované sloupy C25/30, B500B, S235 

 Monolitické sloupy C25/30,B500B 

 Prefabrikované 

stěnové panely 

C25/30, B500B 

 Monolitický beton stěn C25/30 

 Obvodové stěny P4 

Vodorovné konstrukce Průvlaky C30/37, B500B, S235 

 Stropní panely C25/30, B500B 

 Obvodová ztužidla C30/37, B500b, S235 

 Monolitické trámy C25/30, B500B 

 

e) Popis netradičních konstrukcí 

V objektu nejsou navrženy žádné netradiční a atypické konstrukce. Montáž 

prefabrikovaných prvků bude probíhat podle běžných standardů. Monolitické 

doplňující konstrukce budou rovněž provedeny dle běžných standardů. 

f) zajištění stavební jámy 

Stavební jáma pro spodní stavbu bude zajištěna proti sesunutí dočasným 

pažením do zápor. Zápory jsou navrženy z ocelových válcovaných profilů I 

z oceli třídy S235 v rozteči 1,500 m. Hloubka stavební jámy je 4,700 m, hloubka 

vetknutí zápor je navržena na 1,800 m, celková délka zápor je 6,500 m. Mezi 

zápory budou vloženy pažiny z dřevěných prken tl. 40 mm. Zápory budou navíc 

zajištěny zemními kotvami délky 7 m, kořen kotvy je hluboký 1,5 m. Kotvy jsou 

navrženy z ocelových celozávitových tyčí TITAN Ø30/16 mm v rozteči 3,0 m. 

Celková délka pažení je 96,18 m.  

g) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí 

Konstrukce Kontrolované parametry termín kontroly 



 

Vyrovnávací 

mazanina z PB 

pro patky 

Rovinnost, výšková úroveň, 

plošné rozměry 

Po vytvrdnutí betonu, min. 7 

dnů po betonáži 

Základové patky Umístění patky polohové, 

výšková úroveň  

Operačně po osazení 

jednotlivých patek, 

závěrečně po osazení 

souboru patek celého 

podlaží 

Základové 

překlady 

Výšková úroveň, poloha, 

maltové lože 

Mezioperačně jednotlivé 

překladů, souhrnně po 

osazení souboru překladů 

celého podlaží 

Sloupy 1.S Označení prvku (a), uvázání 

na jeřáb (a), maltové lože 

(b), svislost (c), poloha (c), 

výšková úroveň (c), zalití 

kalichu patky betonem (c) 

Mezioperačně každý sloup 

(a) před manipulací se 

sloupem, (b) před osazením 

sloupu, (c) po osazení 

sloupu 

Štěrkodrťové 

lože 

Mocnost, míra zhutnění, 

použitý materiál 

Před osazováním ocelové 

výztuže ŽB desky 

Výztuž ŽB desky Rozmístění, profily, krytí, 

třída dodané oceli, geometrie 

bednění 

Před betonáží 

Podkladní základ. 

deska 

Pevnostní třída betonu (a), 

hutnění (b), rovinnost (c), 

výšková úroveň (c) 

(a) při přejímce dodávky 

betonové směsi, (b) během 

hutnění, (c) po vytvrdnutí 

betonu, min. 7 dnů 

Ztužující stěny 

1.S 

Označení prvku (a), uvázání 

na jeřáb (a), svislost (b), 

výšková úroveň (b), vsazení 

stykovací výztuže (c), 

vyplnění betonem (d) 

Mezioperačně každý panel. 

(a) před manipulací, (b) pro 

jednotlivé panely, (c) před 

betonáží sestavené stěny, (d) 

po betonáži 

Obvodové stěny 

1.S 

Označení prvku (a), uvázání 

na jeřáb (a), svislost (b), 

výšková úroveň (b), vsazení 

stykovací výztuže (c), 

vyplnění betonem (d) 

Mezioperačně každý panel. 

(a) před manipulací, (b) pro 

jednotlivé panely, (c) před 

betonáží sestavené stěny, (d) 

po betonáži 



 

Průvlaky 1.S Označení prvku (a), uvázání 

na jeřáb (a), maltové lože 

(b), svaření stykovací 

výztuže (c), poloha dle PD 

(c), odklon od vodorovné 

roviny (c), betonová zálivka 

(d) 

Mezioperačně každý 

průvlak. (a) před manipulací, 

(b) před osazením na sloupy, 

(c) po osazení na sloupy 

stěny, (d) po sestavení 

jednotlivých traktů 

Obvodová 

ztužidla 1.S 

Označení prvku (a), uvázání 

na jeřáb (a), maltové lože 

(b), zalití stykovací výztuže 

betonovou zálivkou (c), 

poloha dle PD (c), odklon od 

vodorovné roviny (c) 

Mezioperačně každý 

průvlak. (a) před manipulací, 

(b) před osazením na sloupy, 

(c) po osazení na sloupy 

stěny 

Stropní panely 

1.S 

Označení prvku (a), uvázání 

na jeřáb (a), maltové lože 

(b), poloha dle PD (c), 

vložení výztuže do styčných 

spár (c), odklon od 

vodorovné roviny (c), 

betonová zálivka (d) 

Mezioperačně každý panel 

(a) před manipulací, (b) před 

osazením na průvlaky, (c) po 

osazení na průvlaky, (d) po 

sestavení jednotlivých polí 

Sloupy 1.NP* Označení prvku (a), uvázání 

na jeřáb (a), maltové lože 

(b), svislost (c), poloha (c), 

výšková úroveň (c), 

přivaření a zalití stykovací 

výztuže (c) 

Mezioperačně každý sloup 

(a) před manipulací se 

sloupem, (b) před osazením 

sloupu, (c) po osazení 

sloupu 

Ztužující stěny 

1.NP* 

Označení prvku (a), uvázání 

na jeřáb (a), svislost (b), 

výšková úroveň (b), vsazení 

stykovací výztuže (c), 

vyplnění betonem (d) 

Mezioperačně každý panel. 

(a) před manipulací, (b) pro 

jednotlivé panely, (c) před 

betonáží sestavené stěny, (d) 

po betonáži 

Průvlaky 1.NP* Označení prvku (a), uvázání 

na jeřáb (a), maltové lože 

(b), svaření stykovací 

výztuže (c), poloha dle PD 

(c), odklon od vodorovné 

roviny (c), betonová zálivka 

(d) 

Mezioperačně každý 

průvlak. (a) před manipulací, 

(b) před osazením na sloupy, 

(c) po osazení na sloupy 

stěny, (d) po sestavení 

jednotlivých traktů 



 

Obvodová 

ztužidla 1.NP* 

Označení prvku (a), uvázání 

na jeřáb (a), maltové lože 

(b), zalití stykovací výztuže 

betonovou zálivkou (c), 

poloha dle PD (c), odklon od 

vodorovné roviny (c) 

Mezioperačně každý 

průvlak. (a) před manipulací, 

(b) před osazením na sloupy, 

(c) po osazení na sloupy 

stěny 

Stropní panely 

1.NP* 

Označení prvku (a), uvázání 

na jeřáb (a), maltové lože 

(b), poloha dle PD (c), 

vložení výztuže do styčných 

spár (c), odklon od 

vodorovné roviny (c), 

betonová zálivka (d) 

Mezioperačně každý panel 

(a) před manipulací, (b) před 

osazením na průvlaky, (c) po 

osazení na průvlaky, (d) po 

sestavení jednotlivých polí 

* opakuje se pro 2. NP a 3. NP 

h) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - 

obsah a rozsah 

Není v rozsahu zadání diplomové práce 

i) upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat 

Hodnoty minimálních únosností jsou stanoveny ve statickém návrhu (není 

součástí zadání), který slouží jako podklad pro výrobní dokumentaci. 

j) seznam použitých podkladů, norem, literatury, výpočetních programů, apod. 

zákon - č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vyhláška 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ČSN EN 1991-1-1 

k) požadavky na bezpečnost provádění nosných konstrukcí, odkaz na příslušné 

předpisy a normy 

V průběhu provádění prací je nutno dodržovat všechny platné bezpečnostní 

předpisy, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích. 

Část technologie  

 



 

A.1. Úvod 

Tyto technologické postupy popisují způsob realizace hrubé stavby administrativní 

budovy Admin. Nosný systém objektu je řešen jako prefabrikovaný ŽB skelet, se 

stropní konstrukcí tvořenou přepjatými dutinovými panely. Objekt je částečně 

podsklepený, s jedním podzemním podlažím třemi nadzemními podlažími. Obvodový 

plášť tvoří výplňové zdivo z plynosilikátových tvárnic předsazené před sloupy. Střecha 

objektu je plochá jednoplášťová, nepochůzí. Objekt je rozdělen posuvnou (smykovou) 

dilatační spárou na dva samostatně sedající celky. Stavební jáma pro podsklepenou část 

stavby bude zajištěna proti sesuvu dočasným pažením, stavební jáma nepodsklepené 

části svahováním.  

V rámci hrubé stavby jsou popsány tyto vybrané činnosti: 

2. Zemní práce 

3. Montáž základových konstrukcí 

4. Montáž svislých nosných  konstrukcí 

5. Montáž vodorovných nosných konstrukcí 

6. Montáž obvodového pláště 

 Návrh jeřábu na nejvyšší zatížení: Liebherr 130 EC-B 8 v tomto sestavení:  

Max. dosah kočky 30,0 m, délka výložníku 32 m. 

Tabulka únosnosti v příloze  Technické parametry jeřábu Liebherr 130 EC-B 8. 

 

A.2. Zemní práce 

 Geologické podmínky na staveništi A.2.1

Základová půda je od povrchu tvořena písčitou hlínou v mocnosti 0,8 m, a jílem 

písčitým o mocnosti 9,2 m. Všechny zeminy, které budou těženy, jsou zatřízeny do 

skupiny třídy těžitelnosti I. Geologický průzkum byl proveden vrtanou sondou do 

hloubky 10 m. Průzkumem nebyl zjištěn zvýšený výskyt radonu. Nebyla zjištěna 

hladina podzemní vody. Hladina podzemní vody se nachází pod úrovní projektované 

základové spáry.  



 

 Postup zemních prací  A.2.2

1. Sejmutí ornice z částečné plochy staveniště. 

2. Vytyčení stavební jámy a záporového pažení. 

3. Vrtání a osazení ocelových I zápor. 

4. Výkop 1. hloubkového stupně, figura 1, 2 a 3 do hloubky 1,170 m od úrovně UT 

po sejmutí ornice (na kótu -1,670). Pro těžbu bude použito pásové lopatové 

rýpadlo CAT 324E, lopata rýpací s šířkou 1350 mm, objem lopaty 1,64 m
3
. 

5. Převázání zápor, vrtání zemních kotev, zajištění zápor zemními kotvami. 

6. Výkop 2. hloubkového stupně, figura 2 a 3 na hloubku 3,660 m od úrovně UT 

po sejmutí ornice (na kótu -4,160). Současně s těžbou se budou zasouvat pažiny 

mezi zápory. Pro těžbu bude použito pásové lopatové rýpadlo CAT 324E, lopata 

rýpací s šířkou 1350 mm, objem lopaty 1,64 m
3
. 

7. Výkop 3. hloubkového stupně, figura 3 na hloubku 4,700 m od úrovně UT po 

sejmutí ornice (na kótu -5,200). Současně s těžbou se budou zasouvat pažiny 

mezi zápory. Pro těžbu bude použito pásové lopatové rýpadlo CAT 324E, lopata 

rýpací s šířkou 1350 mm, objem lopaty 1,64 m
3
. 

8. Ruční výkop a začištění výkopu patek do hloubky -1,760 mm v 1. figuře a do 

hloubky -5,300 od projektové úrovně ±0,000. 

9. Hrubá spodní stavba. 

10. Provedení zpětných zásypů. 

 Objem zemních prací A.2.3

 

Těžení horniny 

 Objem horniny [m³] 

Třída 

těžitelnosti 

Výkopová 

figura 1 

[m
3
] 

Výkopová 

figura 2 

[m
3
] 

Výkopová 

figura 3 

[m
3
] 

Rampa 

[m
3
] 

Celkem 

[m
3
] 

Sejmutí ornice I Nedělí se na figury 635 

Výkop 1 hl. stupně 

(nakypření 15%) 

I  718 335 736 35 1824 

Výkop 2 hl. stupně 

(nakypření 20%) 

I 0 336 1565 352 2253 

Výkop 3 hl. stupně 

(nakypření 22%) 

 0 0 691 278 969 



 

Ruční výkop patek I 9 0 10 0 19 

celkem 9 890 176    

Celkem   5700 

Tabulka 3 - objem výkopů 

Pažená plocha: 452 m
2
 

Objem zasypávaného prostoru: 3 288 m
3
 

Z čehož je ornice: 195 m
3
 

 Vrtání zemních kotev A.2.4

 Délka kotvy = 7 m, počet kotev = 33 

 Odhadovaná pracnost vrtání = 0,20 Nh/m (1) 

 Celková doba trvání = 7,0 ∙ 33 ∙ 0,20 = 46,2 hod → 5,78 směn 

 Technologická přestávka 12 dnů na kotvu 

 Odhadovaná pracnost předpínání = 0,5 Nh/ks 

Popis použité technologie: 

Zajištění pažící stěny je navrženo systémem zemních ocelových vrtaných kotev. Kotvy 

budou řešeny jako dočasné, z ocelových celozávitových tyčí CKT 032 ST 500, se 

standartní hlavou 

Mezní odchylky: [2] 

 směrová a výšková odchylka návrtného bodu kotvy 100 mm. 

 hloubka vrtu 200 mm 

 sklon vrtu 2° 

 délka kotvy 200 mm 

 objemová hmotnost zálivky a injekční směsi 2% 

 spotřeba injektážní směsi 10% 

Navržená mechanizace: 

 Minirypadlo KUBOTA KX080-4 

 Vysokotlakové šnekové čerpadlo M 400 NT 

 Víceúčelová vrtací souprava MORATH. 

Postup prací, záznamy: 

1. Příprava 

Před započetím prací na zajištění pažící stěny musí být osazeny všechny ocelové 

zápory a vyhloubena jáma na pracovní úroveň -1,170 m od původního terénu po 



 

sejmutí ornice). Podél budoucí pažící stěny musí být zajištěno 6 m volného prostoru 

pro vrtnou soupravu a manipulaci s materiálem. Poslední přípravou pro následující 

postup je geodetické zaměření a vyznačení bodů pro vrtání vrtů zemních kotev.  

2. Vrtání 

Vrtání kotev bude probíhat z pracovní úrovně -1,170 m od původního terénu po 

sejmutí ornice. Vrtná souprava bude nastavena dle PD na patřičný úhel (20°od 

vodorovné roviny) a započne s vrtáním vrtu Ø89 mm. Vrt bude proveden vrtací 

soupravou MORATH na minirypadlu KUBOTA KX080-4, s vodním výplachem na 

hloubku 6,00 m. Vždy po 2 m vrtu se zkontroluje úhlová odchylka vrtu od 

předepsaného úhlu, která nesmí přesáhnout 1/30 délky vrtu. V případě, že nebude 

možné odstranit z počvy vrtu vrtnou měl, lze po odsouhlasení objednatelem vrt 

patřičně prohloubit. 

3. Předinjektáž 

Budou použita jen v případě, že množství spotřebované injekční směsi trojnásobně 

překročí objem vrtu a tlak nepřekročí celkovou tíhu nadloží. Provede se vyplněním 

vrtu cementovou směsí s přidáním plniva na bázi písku. 

4. Injektáž vrtu 

Po dosažení požadované hloubky vrtu se vysune ven vrtná souprava. Do vrtu se 

umístí plnící hadice až na dno vrtu a při současném pomalém vytahování se do vrtu 

čerpá injektážní směs. Čerpá se tak dlouho, dokud konzistence směsi vytékající z 

vrtu (z počátku výplachu) není stejná jako konzistence čerpané směsi. 

5. Vložení kotevního táhla 

Po naplnění vrtu injektážní směsí se do něj vsune kotevní tyč CKT opatřená 

centrátory (á 2 m). Na potřebnou délku se tyče spojují ocelovou závitovou spojkou. 

Celková délka táhla musí být cca 1 m delší, než je celková hloubka vrtu. Tím se 

zajistí prostor pro předepnutí a zkoušení kotvy. 

6. Injektáž kořene 

Do vrtu se umístí do hloubky předepsané pro první etáž jednostranný hydraulický 

obturátor a pod tlakem se injektuje směs Ekoment RT. Injketáž se přeruší po 

dosažení předepsaného tlaku 2 MPa. 

7. Úprava volné délky 

Vsunutí ochranného PE návleku DUROTENE s žebrovaným povrchem o délce 1,0 

m a Ø65 mm opatřeného centrovacím kusem D 14 A/B (vnější Ø87, vnitřní Ø65), a 

následně návleku s hladkým povrchem. 

8. Osazení hlavy 



 

Po zainjektování kotvy a úpravě volné délky se osadí hlava kotvy, která sestává z 

kalotové podložky a šestihranné matice s kulovou dosedací plochou. 

9. Tuhnutí injektáže 

Technologická přestávka pro nabytí pevnosti injektáže je 12 dnů. 

10. Napínání kotvy 

Po uplynutí technologické přestávky se začnou kotvy napínat na předepsané 

předpětí (300 MPa). Během zkoušení nebo napínání kotev nesmí napínací zařízení 

na ocelovém táhlu způsobit zářezy pod budoucí hlavou kotvy ani poškodit 

protikorozní ochranu. 

11. Zkoušky 

Na první a dalších alespoň dvou kotvách v každé pracovní etapě budou provedeny 

ověřovací zkoušky kotev. Na postup zkoušek a jejich vyhodnocení bude dohlížet 

geotechnik, určený objednatelem a splňující potřebnou kvalifikaci. Zkouškou se 

potvrdí dovolené meze tečení, úbytek napětí při zkušebním zatížení, a zaručenou 

sílu pro následné kontrolní zkoušky. Zatěžovací síla přitom musí činit alespoň 

125% zaručené síly kotvy. Ověřovací zkouška jedné kotvy trvá 3 dny. 

 Provedení zpětných zásypů A.2.5

Zpětné zásypy kolem suterénního zdiva dokončeného objektu (včetně izolací) budou 

provedeny z vytěženého materiálu. Materiál na zásyp bude naložen z mezideponie 

nakladačem Caterpillar 924H s objemem lopaty 1,8 m
3
 na nákladní auto MAN TGS 

50.480 BB třístranný sklápěč 10x4-8, užitečná hmotnost 29 756 kg a dopraven na 

staveniště. Vlastní obsyp objektu bude proveden po vrstvách tl. 300 mm se zhutněním. 

Rozprostření zeminy okolo objektu bude provedeno ručně. Zhutnění bude provedeno 

malým samohybným ježkovým válcem ovládaným dálkově o šířce běhounu max. 610 

mm použit BOMAG BMG 8500, celková šířka 850 mm. Mezideponie bude umístěna u 

skládky zeminy. 

 
 

 
 
 

A.3. Montáž ŽB prefabrikovaného skeletu  

 



 

 Základové patky A.3.1

 Materiál E.3.1.a

Pro montáž základových patek jsou zapotřebí samotné prefabrikáty, dále ocelové 

distanční podložky, zakládací cementová malta. 

Výpis základových patek 

Označení Rozměr (š x d x v) 

[mm] 

Hmotnost [kg] Množství celkem 

PA1 2000 x 2000 x 920 4553 36 

 

Nejtěžší prefabrikát: Základová patka 4553 kg - 28,5 m. 

Nejvzdálenější prefabrikát: Základová patka 4553 kg - 28,5m. 

 Doprava E.3.1.b

Primární doprava na staveniště bude zajištěna dodavatelem prefabrikátů. Patky budou 

volně ložené na valníku. Vykládka z dopravního prostředku bude zajištěna stavebním 

jeřábem, přítomným na stavbě. Dodávku prefabrikátů přebírá od dopravce 

stavbyvedoucí, zkontroluje úplnost dodávky, souhlas parametrů dodávaných výrobků 

s parametry určenými PD, a zda nejsou prefabrikáty mechanicky poškozeny. 

 Skladování E.3.1.c

Patky se nebudou uskladňovat, jejich montáž bude probíhat z dopravního prostředku. 

 Pracovní podmínky, připravenost E.3.1.d

Primárním kritériem pro montáž patek je pevnost, rovinnost a požadovaná výšková 

úroveň podkladní betonové mazaniny. Tyto parametry kontroluje stavbyvedoucí. 

Provádí tvrdoměrné zkoušky Schmidtovým kladívkem, vodováhou úklon od vodorovné 

roviny a nivelačním přístrojem kontroluje výškovou úroveň mazanin. Ta se může lišit 

od projektované úrovně max. o 10 mm. Při odchylce od roviny nebo výškové kóty se 

musí mazaniny dorovnat na požadovanou úroveň ocelovými distančními plechy 

200x200x1 mm. Plechy se fixují v dané pozici obhozením zakládací cementovou 

maltou MC15. Při vyrovnávání vyšších rozdílů (nad 20 mm) se zakládací malta nanáší 

plošně. 

 Mechanizace E.3.1.e



 

Manipulace s patkami bude zajištěna stavebním jeřábem. K přesnému usazení je 

zapotřebí dvou pracovníků - vazačů. 

 Personální osazení E.3.1.f

2 vazači, 1 jeřábník 

 Pracovní postup E.3.1.g

Pracovník zkontroluje označení prefabrikátu, podle PD. Podle výrobní dokumentace 

výrobce uváže patku k jeřábu, odstoupí do bezpečné vzdálenosti a pověřený vazač dá 

povel jeřábníkovi k zdvihnutí břemene a naviguje jej k místu uložení patky. Prvek je 

spuštěn do úrovně přibližně 1 m nad pracovní rovinu a pracovníci vyčkají, dokud se 

pohyb zavěšené patky neustálí. Poté ji pomalu ukládají na podkladní betonovou 

mazaninu. Patku neodepínají z vázacího prostředku, dokud neověří její správnou polohu 

dle PD. 

 Jakost, zkoušky E.3.1.h

U patek se kontrolují výškové úrovně horních ploch  (odchylka od srovnávací roviny 

max. ±20 mm) a umístění vůči osám modulové sítě (půdorysná odchylka vztažená 

k sekundárním přímkám max. ±25 mm). [ČSN ENV 13670-1] 

Výsledek kontrol se zapisuje do stavebního deníku.  

Podrobná specifikace způsobu, kontrol, jejich vyhodnocení, četnosti, účastnících a 

výstupech je obsahem KZP (není předmětem zadání), který vychází z normy ČSN 73 

0212-3. 

 

 Základové překlady A.3.2

 Materiál E.3.2.a

Pro montáž základových překladů jsou zapotřebí osazované prefabrikáty, cementová 

malta MC10, ocelové distanční podložky, klÍny z tvrdého dřeva. 

Výpis základových patek 

Označení Průřez Délka [mm] Hmotnost [kg] Množství  



 

T1 

 

6800 2915 18 

T2 

 

6400 274 13 

 

 Doprava E.3.2.b

Primární doprava na staveniště bude zajištěna dodavatelem prefabrikátů. Patky budou 

stohovány na valníku. Vykládka z dopravního prostředku bude zajištěna stavebním 

jeřábem, přítomným na stavbě. Dodávku prefabrikátů přebírá od dopravce 

stavbyvedoucí, zkontroluje úplnost dodávky, souhlas parametrů dodávaných výrobků 

s parametry určenými PD, a zda nejsou prefabrikáty mechanicky poškozeny. 

 Skladování E.3.2.c

Překlady budou uskladněny na otevřené skládce na staveništi. Budou stohovány do 

výšky max. 1,8 m a proloženy dřevěnými proklady o průřezu min. 80x80 mm. 

 Pracovní podmínky, připravenost E.3.2.d

Montáž základových překladů může probíhat jen na patky, které mají zaměřenou 

výškovou úroveň horní plochy kalichu patky a ta souhlasí s PD. Na této ploše musí být 

min. 10mm lože cementové malty MC10, které se nanáší těsně před osazením překladu 

 Mechanizace E.3.2.e

Manipulace s patkami bude zajištěna stavebním jeřábem. K přesnému usazení je 

zapotřebí dvou pracovníků - vazačů. 

  Personální osazení E.3.2.f

2 vazači, 1 jeřábník 



 

 Pracovní postup E.3.2.g

Pracovník zkontroluje označení prefabrikátu, podle PD. Podle výrobní dokumentace 

výrobce uváže překlad k jeřábu - zpravidla v místě dřevěných pokládku, odstoupí do 

bezpečné vzdálenosti a pověřený vazač dá povel jeřábníkovi k zdvihnutí břemene a 

naviguje jej k místu uložení překladu. Prvek je spuštěn do úrovně přibližně 1 m nad 

pracovní rovinu a pracovníci vyčkají, dokud se pohyb zavěšeného překladu neustálí. Na 

patky se v místě uložení trámu nachystají klínky z tvrdého dřeva. Poté jej pomalu 

ukládají na horní plochu kalichu patky. Přitom musí zajistit, aby pruty ocelové výztuže 

vyčnívající z patky prošly skrze otvory v překladu. Překlad neodepínají z vázacího 

prostředku, dokud neověří její správnou polohu dle PD. Po odepnutí překladu jej 

srovnají do přesné polohy za pomoci páčidel. Poté se musí provést zálivka výztuže 

z patek v otvorech překladu. Použije se koloidní betonová směs. 

Tímto způsobem se montují nejprve trámy rohové, pak následují trámy následující, 

s tím, že vodící linku jim tvoří rovina rohových trámů vynesená zednickou šňůrou.  

 Jakost, zkoušky E.3.2.h

U překladů se kontrolují výškové úrovně horních ploch, celkové rozměry sestavy po 

obvodu i uhlopříčně. Výsledek kontrol se zapisuje do stavebního deníku. Požadavky na 

geometrickou přesnost namontovaných prefabrikátů udává norma ČSN ENV 13670-1 

Provádění betonových konstrukcí - část 1: Obecná ustanovení. 

Podrobná specifikace způsobu, kontrol, jejich vyhodnocení, četnosti, účastnících a 

výstupech je obsahem KZP (není předmětem zadání), který vychází z normy ČSN 73 

0212-3 

 Sloupy A.3.3

 Materiál E.3.3.a

seznam sloupů, hmotnosti, cementová malta MC15, cementová zálivka C30/37, klíny 

z tvrdého dřeva. 

Výpis sloupů 

Označení Průřez Délka [mm] Hmotnost [kg] Počet celkem 

[ks] 



 

S1 

 

 

4370 1748 15 

S2 

 

3500 1400 93 

S3 

 

3300 495 4 

S4 

 

3400 340 8 

S5 

 

3990 1596 18 

 

Nejtěžší sloup má hmotnost: 1748 kg. 

 Doprava E.3.3.b

Sloupy budou na stavbu dopraveny na zakrytém valníku, stohované a proložené 

pokládky. Vykládka a manipulace bude zajištěna stavebním jeřábem 

 Skladování E.3.3.c

Na stavbě budou uskladněny sloupy na otevřených skládkách, v množství pro montáž 

jednoho podlaží a stohovány do výšky max. 1,8 m. Proloženy budou dřevěnými fošnami 

průřezu min. 80 x 80 mm.  



 

 Pracovní podmínky, připravenost E.3.3.d

Před montáží sloupů v 1. S musí být osazeny základové patky, a namontovány 

základové pražce. Před montáží sloupů ve vyšších podlažích musí být smontovány 

stropní desky a zřízeno ochranné hrazení po obvodu, u prostupů ve stropu, 

schodišťovém prostoru a na schodišťových ramenech. 

  Mechanizace E.3.3.e

Stavební jeřáb 

 Personální obsazení E.3.3.f

1 jeřábník, 2 vazači, 1 svářeč 

 Postup práce E.3.3.g

Nejdříve je nutné zkontrolovat vertikální a horizontální založení a propsání os 

v příčném a podélném směru. Následně se zaměří nevyšší bod pro založení sloupů a od 

něj se znivelují výšky ostatních pomocí cementové malty (je-li potřeba vyrovnat 

převýšení větší než 35 mm, použije se namísto cementové malty beton stejné třídy jako 

beton sloupů). Do malty se osadí ocelové distanční podložky 20/20/5 do středu sloupu. 

Po vytvrdnutí malty se tento podklad mírně navlhčí a nanese se 20 mm cementového 

lože přes distanční podložku. 

Na skládce se očistí dosedací plocha sloupu, zkontroluje označení dle PD a do 

montážního otvoru v horní části sloupu se zapne závěs pro montáž. Ještě před 

zdvihnutím se na obou koncích vyznačí osy sloupů (na všech čtyřech stěnách). Místo 

uložení sloupu se opatří klíny z tvrdého dřeva. 

Dva pracovníci sloup přibližně usadí na místo, ponechají zapnutý ve vázacím 

prostředku a za pomoci páčidel přesně usadí.  

V patě sloupu se svaří zabudované ocelové úhelníky s kotevní výztuží patek stehovými 

svary (při montáži ve vyšších podlažích s ocelovou výztuží spodního sloupu). Teprve 

nyní lze sloup odepnout z vázacího prostředku. Spoje ocelových výztuží se dokončí 

oboustrannými koutovými svary. Svářeč následně odstraní ze svarů strusku a připojí na 

jeden ze svarů svou značku. 

Po kontrole svarů (viz dále kapitola E3.3.h) se zamaltují cementovou maltou ozuby, 

v nichž je stykovací výztuž svařena a malta se ocelovými hladítky upraví, aby tvořila 

hladký podklad pro následnou hydroizolaci.  

Izolace se provádí penetrací povrchu sloup do výšky 400 mm a natavením asfaltových 

pásů. Pásy obepínají patu sloupu horizontálně - spoj je svislý. Takto je vytvořen 

podklad pro napojení hydroizolace z podkladní betonové mazaniny, viz další kapitola. 



 

Tímto způsobem se osazují nejprve sloupy v rozích objektu, až po nich mezilehlé 

sloupy, přičemž se vodící linku jim tvoří rovina rohových sloupů vyznačená zednickou 

šňůrou.  

Po kompletní montáži musí osazené a spojené sloupy převzít stavbyvedoucí (resp. TDI) 

a provést zápis do stavebního deníku. 

 Jakost, zkoušky E.3.3.h

Kontroluje se označení třídy pevnosti použité malty a cementové zálivky, označení 

sloupu zda je v souladu s PD, svislost sloupu (odchylka 5 mm na výšce) a výšková 

úroveň hlavy sloupu (±10 mm). [ČSN ENV 13670-1] 

Kontrolují se také svary stykovací výztuže, ještě před zakrytím zálivkou a to: 

 prohlídkou vzhledu svarů - kontrolují se předepsané rozměry svaru, hladkost, 

kresba housenky, zjišťují se viditelné vady, vruby trhliny, struskové vměsky, 

póry a nezavařené krátery, 

 navrtáním - sonduje se provaření kořene svaru na vadných svarech zjištěných 

vizuální prohlídkou, navrtaná místa se po kontrole pečlivě zavaří, [ČSN 74 

2480] 

 Nakonec se kontroluje provedená hydroizolace. Výsledek kontrol se zapisuje do 

stavebního deníku.  

Podrobná specifikace způsobu, kontrol, jejich vyhodnocení, četnosti, účastnících a 

výstupech je obsahem KZP (není předmětem zadání), který vychází z normy ČSN 73 

0212-3 

 

 Podkladní betonová mazanina A.3.4

 Materiál E.3.4.a

Beton pevnostní třídy C16/20, dřevěné řezivo a spojovací materiál pro tesařské bednění, 

hydroizolační asfaltové pásy 

 Doprava E.3.4.b

Na staveniště bude beton dopraven jako připravená směs v auto-domíchávačích 

z betonárny. Na své místo v konstrukci bude směs čerpána mobilním čerpadlem 

betonové směsi. 

 Skladování E.3.4.c

Betonová směs nebude skladována 



 

 Pracovní podmínky, připravenost E.3.4.d

Podmínkou pro počátek betonáže podkladní ŽB desky je zhotovený podsyp ze 

štěrkodrtě frakce 0/32. Tento musí mít tloušťku min. 200 mm a zároveň jeho horní 

úroveň má být v jedné rovině s horními plochami základových překladů. Podsyp musí 

být řádně zhutněn a zakryt geotextilií 500g/m
2
. Kontroluje se také osazení svodů 

odpadních potrubí a jiné prostupy budoucí ŽB deskou a zda jsou umístěny v souladu 

s PD.  

 Mechanizace E.3.4.e

Pro ukládání betonové směsi bude použito mobilní čerpadlo betonové směsi. 

 Personální osazení E.3.4.f

1 pracovník obsluhy čerpadla betonové směsi, 1 pracovník ukládající čerstvou 

betonovou směs, 2 pracovník hutnící čerstvou betonovou směs. 

 Pracovní postup E.3.4.g

Provádění betonové podkladní mazaniny začíná zaměřením nevyššího bodu 

štěrkodrťového podsypu včetně základových překladů. Od tohoto bodu se zniveluje 

rovina pro provedení tesařského bednění. Dále je nutné provést kontrolu geometrie 

tesařského bednění, a pevnost jeho zapření. Min. tl. mazaniny musí být 100 mm. 

 Následuje betonáž. Pověřený pracovník ovládá čerpadlo v koordinaci s pracovníkem 

ukládajícím betonovou směs do bednění. Betonová směs se nesmí do bednění, resp. na 

podklad spouštět z výšky větší než 1,5 m. Ukládání musí být plynulé a v souvislých 

horizontálních vrstvách. Současně s ukládáním čerstvé betonové směsi probíhá i její 

rozprostírání a zhutňování. Směs se rozprostírá ručně latěmi nebo hráběmi. Zhutňuje se 

laťovými vibrátory nebo hladí ocelovými hladítky. 

 

 Jakost, kvalita, zkoušky E.3.4.h

Stavbyvedoucí přebírá dodávku betonové směsi, provádí vstupní kontroly dodávky. 

Zejména provádí namátkovou kontrolu konzistence metodou sednutí kužele, odebírá 

vzorky pro zkoušky pevnosti betonu v tlaku. Kontroluje se výšková úroveň mazaniny. 

Výsledek kontrol se zapisuje do stavebního deníku. Požadavky na geometrickou 

přesnost namontovaných prefabrikátů udává norma ČSN ENV 13670-1 Provádění 

betonových konstrukcí - část 1: Obecná ustanovení. 

Podrobná specifikace způsobu, kontrol, jejich vyhodnocení, četnosti, účastnících a 

výstupech je obsahem KZP (není předmětem zadání), který vychází z normy ČSN 73 

0212-3. 



 

 

 Hydroizolace A.3.5

 Materiál E.3.5.a

Použity budou asfaltové modifikované pásy GLASTEK 40 MINERAL a ELASTEK 40 

MINERAL o tloušťkách 4 mm a penetrační asfaltový nátěr DEKRPIMER. Spotřeba 

asfaltových pásů je rovna izolované ploše navýšené o 10% z důvodu stykování 100mm 

přesahem. Spotřeba penetračního nátěru je 0,3 – 0,4 kg/m
2
. 

Spotřeba izolace GLASTEK: 590 m
2
 + 10% = 649 m

2
 

Spotřeba izolace ELASTEK: 590 m
2
 + 10% = 649 m

2 

Spotřeba penetračního nátěru DEKPRIMER: 0,35 kg/m
2
 ∙ 590 m

2
 = 207 kg 

 Doprava E.3.5.b

Asfaltové pásy jsou dodávány v rolích šířky 1,0m a délky 7,5m. Penetrační asfaltový 

nátěr DEKRPIMER je dodáván ve kbelících 12 nebo 25 kg) 

 Skladování E.3.5.c

Materiál bude uskladněn v uzamykatelném skladu. Role pásu se musí skladovat ve 

svislé poloze a musí být chráněny před dlouhodobým působením povětrnosti a UV 

záření. Penetrační nátěr DEKPRIMER Skladovat max. 6 měsíců od data výroby v 

originálních řádně uzavřených obalech v suchých krytých skladech. Je třeba chránit 

před vodou, vlhkem a mrazem.  

 

 Pracovní podmínky, připravenost E.3.5.d

Hydroizolace z asfaltových pásů se nesmí provádět při teplotách nižších než 5°C, za 

deště, sněhu, námrazy nebo při silném větru. Teplota vzduchu, pásu i podkladu pro 

natavování pásů nesmí klesnout pod 5°C. (Minimální teplota je stanovena s ohledem na 

mezní podmínky pro kvalitní práci izolatérů, pás je teoreticky zpracovatelný i za nižších 

teplot). Při pokládce asfaltových pásů při vysokých teplotách vzduchu měkne asfaltová 

vrstva a vzrůstá riziko poškození povrchu pásu (např. stoupnutím na pás). Při vysokých 

teplotách navíc hrozí riziko zabudování nedovoleného napětí do asfaltového pásu z 

důvodu jeho délkové teplotní roztažnosti. Proto se doporučuje pokládat pásy jen do 

povrchové teploty pásu asi 50°C (týká se především pokládky na střechu). 

Nerovnost podkladu může být nejvýše 5 mm na 2 m. Měření se provádí na 2m lati. 

Podkladem pro natavování asfaltových pásů je i první pás, na který se celoplošně 



 

natavuje pás další. Betony nebo potěry, na které se budou natavovat asfaltové pásy, 

musí být soudržné, povrch bez hran a ostrých výstupků nesmí sprašovat, z povrchu musí 

být odstraněny volné úlomky a další nečistoty. Pevnost betonu musí odpovídat třídě B 

10 (C 8) dle ČSN 73 1205. Povrch musí být penetrován asfaltovým lakem 

DEKPRIMER spotřeba 0,3 - 0,4 kg/m
2
). Při ruční zkoušce na odlup nesmí dojít k 

odtržení asfaltového pásu od podkladu ani k porušení betonu ve hmotě. Vlhkost 

silikátového podkladu musí být taková, aby se jeho povrch byl schopen spojit s 

penetračním nátěrem nebo s roztaveným asfaltem (obvykle se dosahuje při vlhkosti do 

6%).  

Rohy, kouty a nároží budou upraveny fabiony, tak aby asfaltové pásy byly ohnuty o 

poloměru min. 40 mm. 

 

 Mechanizace E.3.5.e

 Personál E.3.5.f

Propan-butanový hořák. 4 pracovníci proškolení na aplikaci živičných povlakových 

izolací. 

 Postup práce E.3.5.g

Ještě před ukládáním pásů budou tyto volně rozloženy, aby se částečně vyrovnaly. 

Všechny pásy v hydroizolaci se kladou jedním směrem. Pásy spodní a horní vrstvy vůči 

sobě musí být posunuty o polovinu jejich šířky - 500 mm. Pásy se kladou na vazbu tak, 

aby čelní spoje byly vystřídány a styk bočního a čelního spoje měl tvar T (ne X). V 

hydroizolační vrstvě z více pásů se pásy mezi sebou celoplošně svařují. 

Asfaltové pásy se celoplošně natavují k podkladu. Při natavování SBS modifikovaných 

pásů je třeba mít na paměti, že při teplotě asi 190°C degraduje struktura SBS 

modifikovaného asfaltu. Proto je třeba používat ruční hořák. Při natavování se musí role 

pásu neustále rovnoměrně rozvíjet. Nahřátí krycí vrstvy SBS modifikovaného asfaltu 

musí být intenzívní a přitom co nejkratší. Zvláště u pásu s polyesterovou vložkou hrozí 

při přehřátí zvlnění vlivem smrštění vložky. Ve vlnkách vznikají netěsnosti. Každý pás 

je třeba nejprve rozvinout, usadit do správné polohy, pečlivě svinout jednu polovinu ke 

středu a natavit ji. Potom se svine a nataví druhá polovina rolí. 

Svařování spojů pásů typu MINERAL: natavení plochy pásu se provádí pomocí 

menšího hořáku a přítlačného válečku. Spoj musí být dokonale protaven (nesmí 

obsahovat nespojená místa, není možné do něj vsunout špachtli). Signálem dobrého 

svaření a kvality spoje může být pravidelný pruh asfaltu vyteklý ze spoje. Velikost 

pruhu se obvykle pohybuje v šířce 5-15 mm a znakem dodržení stejné technologie 

svařování spojů je jednotná šířka pruhu v celé délce spoje. 

 Jakost, zkoušky E.3.5.h



 

Kontroluje se spojení asfaltových pásů mezi sebou, připojení asfaltových pásů k 

podkladu. 

Velikost překrytí lze kontrolovat vizuálně, přeměřením viditelné části pásu a dopočítání 

velikosti překrytí z rozměru pásu nebo namátkovým proříznutím spoje. Tuto zkoušku je 

možné provádět pouze při teplotě asfaltového pásu v rozmezí 10°C až 20°C. Provádí se 

tažením nože, špachtle nebo jiného srovnatelného nástroje po spoji s mírným tlakem 

proti spoji.  

Vizuálně se provede kontrola, zda nedošlo k obnažení vložky či vzniku puchýřů a 

bublin. 

V průběhu provádění a po dokončení hydroizolací je nutné důsledně kontrolovat, zda 

nedochází k poškozování nechráněné hydroizolace jiným stavebními procesy – 

například pohybem osob v nevhodné obuvi, skladováním stavebního materiálu či 

pojezdem mechanizace.  

Vizuálně se zkontroluje spojitost hydroizolace a to, zda rozsah a dimenze hydroizolace 

odpovídá projektu.  

Provádí se také jiskrová zkouška. Ta spočívá v tažení elektrody poroskopu s napětím 

mezi 30 kV až 40 kV rychlostí cca 10 m/min nad pásem. V místě poruchy zpravidla 

přeskakují mezi elektrodou a podkladem jiskry, které jsou indikovány opticky a 

akusticky. Průkaznost zkoušky závisí na vodivosti podkladu, na který je napojena 

elektroda. Tuto zkoušku nelze uplatnit v případě, že vrstva pod hydroizolací je suchá a 

tudíž má nízkou vodivost. Zkouška je použitelná především pro namátkovou kontrolu 

vybraných míst v ploše. 

 ŽB podkladní deska A.3.6

 Materiál E.3.6.a

Cementová malta MC5 pro potěr chránící hydroizolaci, beton pevnostní třídy C25/30, 

ocelová výztuž - svařované Kari sítě 150/150 Ø10, přímé pruty dle PD - výkaz výztuže, 

distanční stoličky z ohýbaných prutů, vázací drát, distanční betonové podkladky, 

dřevěné řezivo a spojovací materiál pro tesařské bednění. 

 Doprava E.3.6.b

Na staveniště bude beton dopraven jako připravená směs v auto-domíchávačích 

z betonárny. Na své místo v konstrukci bude směs čerpána mobilním čerpadlem 

betonové směsi. Suchá maltová směs pro výrobu malty bude na stavbu dodána 

v baleních po 25 kg složených na paletě a míchána bude v s vodou ve stavebních 

spádových míchačkách. 

 Skladování E.3.6.c



 

Čerstvá betonová směs nebude skladována, suchá maltová směs bude uskladněna 

v uzamykatelném skladu. Betonářská výztuž bude uložena na otevřené skládce. 

 Pracovní podmínky, připravenost E.3.6.d

Podmínkou započetí prací spojených s konstrukcí podkladní ŽB desky je provedená 

ochranná mazanina z cementové malty, která má dostatečnou pevnost - min. doba 

tvrdnutí 24 h.  

 Mechanizace E.3.6.e

Maltový potěr bude nahazován a roztírán ručně. Pro ukládání betonové směsi bude 

použito mobilní čerpadlo betonové směsi. 

 Personální osazení E.3.6.f

1 pracovník obsluhy čerpadla betonové směsi, 1 pracovník ukládající čerstvou 

betonovou směs, 2 pracovníci hutnící čerstvou betonovou směs. 

 Pracovní postup E.3.6.g

Podle výkresu tvaru bude zhotoveno tesařské bednění desky. Horní úroveň bednění se 

zniveluje podle nejvyššího bodu provedené mazaniny. Podle výkresu výztuže se 

provede vyvázání betonářské výztuže, včetně kotevních ok pro montážní podpěry 

suterénních stěn. Po kontrole bednění a výztuže se začne ukládat čerstvá betonová směs. 

Pověřený pracovník ovládá čerpadlo v koordinaci s pracovníkem ukládajícím 

betonovou směs do bednění. Betonová směs se nesmí do bednění, resp. na podklad 

spouštět z výšky větší než 1,5 m. Ukládání musí být plynulé a v souvislých 

horizontálních vrstvách. Současně s ukládáním čerstvé betonové směsi probíhá i její 

rozprostírání a zhutňování. Směs se rozprostírá ručně latěmi nebo hráběmi, zhutňuje se 

následně vibračními latěmi. 

Po betonáži se deska musí ošetřovat po dobu, kterou ovlivňují klimatické podmínky tj.: 

 Běžné počasí s teplotou 20 ± 5 °C, relativní vlhkostí nad 50 %, střední sluneční 

svit nebo střední vítr. Po dobu tuhnutí asi 12 až 24 hodin, ale minimálně 6 hodin, 

zakrýt povrch betonu voduzadržující textilií. Při tvrdnutí betonu udržovat povrch 

vlhký nejméně 3 dny nebo nastříkat parotěsnou látku.  

 Horké počasí s teplotami nad 25 °C, relativní vlhkostí do 50 %, s intenzivním 

slunečním svitem nebo větrným počasím. Po dobu tuhnutí stejně jako v prvním 

případě. Při tvrdnutí betonu udržovat povrch betonu stále vlhký nebo zakrytý 

fóliemi, lze také nasypat na povrch 5 cm silnou vrstvu vlhkého písku. Doba 

ošetřování nejméně 4–7 dnů, desky až 14 dnů, 10 dnů je postříkávat mlhovinou 

vody.  



 

 Studené a vlhké počasí s teplotami kolem 15 °C, vysokou relativní vlhkostí 

vzduchu (přes 80 %), slunce nesvítí a je většinou bezvětří. Po dobu tuhnutí 

a tvrdnutí betonu, po dobu nejméně 3 dnů zakrýt povrch plastovými fóliemi 

nebo světlým nepropustným papírem. Další možností je nástřik povrchu 

parotěsnou látkou.  [3] 

 Jakost, zkoušky E.3.6.h

Stavbyvedoucí přebírá dodávku betonové směsi, provádí vstupní kontroly dodávky. 

Zejména provádí namátkovou kontrolu konzistence metodou sednutí kužele, odebírá 

vzorky pro zkoušky pevnosti betonu v tlaku.  

Kontroluje označení betonářské výztuže, kompletnost dodávky. Kontroluje také 

rozměrovou přesnost bednění jak po obvodu tak uhlopříčně, a umístění prostupů. U 

ztvrdlé betonové desky se kontroluje její rozměrová přesnost jak po obvodu, tak 

uhlopříčně, dále rovinnost (max. odchylka ±15 mm na 2 m) a výšková úroveň  (max. 

odchylka od srovnávací roviny ±20 mm). [ČSN ENV 13670-1]  

Výsledek kontrol se zapisuje do stavebního deníku. 

Podrobná specifikace způsobu, kontrol, jejich vyhodnocení, četnosti, účastnících a 

výstupech je obsahem KZP (není předmětem zadání), který vychází z normy ČSN 73 

0212-3 

 Stěny A.3.7

 Materiál E.3.7.a

Stěnové panely Filigrán, distanční ocelové podložky, opěrná konstrukce (ocelové stojky 

s rektifikací), dřevěné desky pro ochranu během manipulace, cementová malta MC10, 

armokoše z betonářské výztuže pro stykování panelů. 

 Doprava E.3.7.b

Panely jsou dopravovány na zakrytém valníku. Panely se mohou na jeřáb vázat jen 

v místech k tomu určených ve výrobní dokumentaci. Pokud panely budou na dopravním 

prostředku uloženy na opěru tvaru A, musí se panely odebírat střídavě z obou stran, aby 

nedošlo k překlopení více zatížené strany. Během zvedání a pokládání panelů je nutné, 

aby jeřábník dbal na zvedání kočky vzhůru a zároveň ne pohyb ramenem jeřábu do 

strany, aby zabránil smýkání panelu po podkladu. Během otáčení a překlápění panelů se 

smí používat jen deskové podklady, nikdy bodové podepření hranoly.  

 Skladování E.3.7.c



 

Panely budou na stavbě skladovány na otevřené skládce. Uskladněné množství bude 

vždy tvořit nanejvýš počet panelů pro jedno podlaží. Uskladněné panely budou překryty 

nepromokavou folií. 

 Pracovní podmínky, připravenost E.3.7.d

Výšková odchylka podkladní ŽB desky od horizontální roviny nemá být větší než ±10 

mm (podle ČSN 73 2400 - Provádění a kontrola betonových konstrukcí). Z podkladní 

desky musí v souladu s výkresem výztuže vyčnívat pruty ocelové výztuže. Pruty musí 

být svislé, aby nedošlo ke kolizi s prostorovou výztuží v panelu. Vzdálenost stykovací 

výztuže od kraje budoucí stěny musí být 70-90 mm. Před osazováním stěn se musí 

vynést půdorys všech stěn, dveří a průchodů na podkladní desku a musí se zaměřit její 

nejvyšší bod.  

Musí být rovněž namontovány všechny sloupy daného podlaží.  

 Mechanizace E.3.7.e

 Stavební jeřáb, čerpadlo betonové směsi 

 Personál E.3.7.f

1 jeřábník, 2 vazači, pomocný pracovník. 

 Pracovní postup E.3.7.g

Při nasměrování panelu na místo osazení je potřebné dbát na to, aby se zabránilo 

posunutí nebo poškození už osazených panelů. Aby se zabránilo kolizi prostorové 

výztuže a zabudovaných prvků se stykovací výztuží, je třeba panel spouštět pomalu 

a stykovací výztuž podle potřeby dostatečně vyhnout. Panely se následně osadí na 

podložky a vyznačenou rysku. Musí se dbát na dodržení svislé polohy dílce. Vertikální 

spára mezi jednotlivými prvky je 1 cm. Korektura koncové polohy stěny se realizuje 

pomocí páčidla.  

Osazená stěna se následně podepře šikmými stojkami (minimálně 2 ks na jeden panel; 

pod vnitřním úhlem 50° mezi stojkou a podlahou a 40° mezi stojkou a stěnou). 

Montážní úchyty na připevnění šikmých stojek v panelu jsou zabudovány už ve výrobě. 

Šikmé stojky se do panelu připevní samořeznými šrouby. Následně se do základové 

desky navrtá díra a vloží se rozpěrka (tzv. hmoždinka). Šikmé stojky se nastaví na 

montážní úchyty v desce a připevní se pomocí samořezných šroubů. Po upevnění 

a zajištění obou šikmých stojek se mohou vyvěsit háky jeřábu. Panel se zrektifikuje do 

svislé polohy pomocí šikmých podpěr. 

Do vertikálních styků mezi filigránovými stěnami se následně vloží stykovací armokoš. 

Osazené panely se v patě opatří dřevěným prknem přivrtaným do podkladní desky, čímž 

se pojistí ložná spára proti posunu a zároveň se zabrání vytlačení zakládací malty 

betonovou směsí. Po uložení všech stěn je třeba zkontrolovat průběžnou horní hranu 



 

panelu. Osazování panelů přiléhajících k sloupům musí probíhat z pracovních plošin, 

ev. z lešení, aby pracovníci mohli panel nasměrovat na pero sloupu a nasunout jej na 

něj. Následuje betonáž. 

Dílce se betonují po sestavení všech obvodových stěn najednou. Stěny uvnitř půdorysu 

1. S, které jsou napojeny na sloupy s perem se, mohou betonovat zvlášť. Při betonáži je 

třeba dbát na svislou polohu panelu. Rychlost betonáže je 1 m/h. Svislost 

vybetonovaných panelů je třeba okamžitě překontrolovat a v případě potřeby je 

zrektifikovat pomocí šikmých podpěr. Betonáž probíhá obdobně jako při betonáži 

podkladní desky čerpáním směsi mobilním čerpadlem betonu. Konec trouby čerpadla se 

opatří plechovým trychtýřem pro ukládání směsi do úzkého prostoru. Směs se ukládá ve 

třech vrstvách o výšce zhruba 1 m. Ukládaná směs je hutněna ponornými tyčovými 

vibrátory. Podpěrné stojky se mohou uvolnit min. po 3 dnech, stěny se mohou zatížit 

min. po 5 dnech. 

 Jakost, zkoušky E.3.7.h

U panelů se kontroluje jejich poloha, výšková úroveň horní hrany (odchylka max. ±10 

mm) [ČSN ENV 13670-1], odklon od svislice (odchylka max. ±15 mm) [ČSN ENV 

13670-1]. Dále také vybetonování prostoru mezi deskami až po horní hranu panelu a 

vyčnívající výztuž.  

Výsledek kontrol se zapisuje do stavebního deníku 

Podrobná specifikace způsobu, kontrol, jejich vyhodnocení, četnosti, účastnících a 

výstupech je obsahem KZP (není předmětem zadání), který vychází z normy ČSN 73 

0212-3. 

 Průvlaky vnitřní i obvodové A.3.8

 Materiál E.3.8.a

Pro montáž průvlaků jsou zapotřebí osazované prefabrikáty, cementová malta MC10, 

ocelové distanční podložky, klíny z tvrdého dřeva, cementová zálivka C30/37, 

svařovací spotřební materiál. 

Výpis průvlaků 

Označení Průřez Délka [mm] Hmotnost [kg] Počet celkem [ks] 



 

P1 

 

7200 3564 9 

P3 

 

7400 3663 12 

P6 

 

6800 3366 24 

P7 

 

7000 3778 3 

P9 

 

 

8090 4005 3 



 

P10 

 

7200 2880 3 

P12 

 

3800 760 3 

P13 

 

4140 808 3 

P14 

 

5890 2915 3 

P16 

 

6800 2550 3 

P17 

 

6800 1700 3 



 

P18 

 

2400 300 3 

Tabulka 1 - Základní nosné prvky 

Nejtěžší průvlak má hmotnost: 4005 kg. 

 Doprava E.3.8.b

Primární doprava na staveniště bude zajištěna dodavatelem prefabrikátů. Průvlaky 

budou volně loženy na valníku. Vykládka z dopravního prostředku bude zajištěna 

stavebním jeřábem, přítomným na stavbě. Dodávku prefabrikátů přebírá od dopravce 

stavbyvedoucí, zkontroluje úplnost dodávky, souhlas parametrů dodávaných výrobků 

s parametry určenými PD, a zda nejsou prefabrikáty mechanicky poškozeny. 

 Skladování E.3.8.c

Překlady budou uskladněny na otevřené skládce na staveništi. Budou stohovány do 

výšky max. 1,8 m a proloženy dřevěnými proklady o průřezu min. 100x100 mm. 

 Pracovní podmínky, připravenost E.3.8.d

Před montáží v 1. S musí být v tomto podlaží smontovány sloupy, a filigránové stěny. 

Před montáží ve vyšších podlažích musí být smontováno a zmonolitněno spodní podlaží 

včetně schodišťových dílců, ztužujících stěn, sloupů. Rovněž musí být zřízeno ochranné 

hrazení po obvodu, u prostupů ve stropu, schodišťovém prostoru a na schodišťových 

ramenech. 

Průvlaky se smí osazovat nejdříve 24 h po osazení sloupů (tj. čas pro zatvrdnutí 

maltového lože pod sloupy) 

 Mechanizace E.3.8.e

Manipulace s průvlaky bude zajištěna stavebním jeřábem. 

 Personální osazení E.3.8.f

1 jeřábník, 1 svářeč, 2 vazači, 2 pomocní pracovníci 

 Pracovní postup E.3.8.g

Nejprve je třeba provést propsání váhorysu a zkontrolovat výšky zhlaví sloupů pro 

uložení průvlaků. Pokud bude rozdíl a potřeba vyrovnání – nadbetonování sloupu, 



 

použije se rozebíratelného bednění a stykový beton musí být o stejné třídě jako beton 

průvlaků (nutné dodržet následnou technologickou přestávku). 

Zkontrolovaným sloupům se navlhčí zhlaví a provede se na něm 20 mm cementový 

potěr. 

Následně se průvlak upne na jeřáb, a dopraví k místu uložení. Montážníci musí být vždy 

orientování během přepravy průvlak proti směru jeho pohybu. Montážníci počkají, až se 

pohyb průvlaku nad místem uložení ustálí a poté průvlak směřují tak, aby otvory v 

průvlaku po spuštění byly navlečeny na vyčnívající výztuž sloupů. Manipulace se 

zavěšeným průvlakem ze země, resp. z pracovní plochy v úrovni stropu podlaží, se 

provádí pomocí popruhů přehozených přes průvlak. Pro přesnější koordinaci 

pracovníků je vhodné, aby na pomocném lešení u obou sloupů byl navigující pracovník.  

Po osazení průvlaku do maltového lože s ním již nesmí manipulovat. 

Následně se provede svaření hlavní výztuže pomocí ocelové stykovací destičky 

koutovým svarem. Po svaření výztuže se provede bednění spoje a zalije se cementovou 

zálivkou C30/37. Bednění se zhotoví svařením ocelových plechů do šablony, kopírující 

profil jedné strany průvlaku do výšky stykovací výztuže. Takovéto dvě šablony se spojí 

přivařením oblouku z ohnuté betonářské výztuže Ø8. Zálivka mezi průvlaky se provádí 

do úrovně ocelové destičky, spojující hlavní výztuž průvlaků. 

Zalití spoje dvou průvlaků až na úroveň horní hrany se provádí po technologické 

přestávce, během které se osazují ztužidla a stopní panely 



 

 

Obrázek 1 - Schematické zobrazení spoje prefabrikovaných prvků (vlastní tvorba). 

Legenda: 1 - Ocelová příložka pro svaření výztuže průvlaků, 2 - maltové lože, 3 - vyčnívající stykovací 

výztuž sloupu, 4 - průvlak, 5 - sloup, 6 - pásová ocel pro svaření stykovací výztuže sloupu. 

 Jakost, zkoušky E.3.8.h

U průvlaků se kontrolují osové vzdálenosti protilehlých průvlaků (půdorysná odchylka 

max. ±15 mm) [ČSN ENV 13670-1], výškové úrovně horních ploch (svislá odchylka 

max. ±15 mm) [ČSN ENV 13670-1], odklon od horizontální roviny (odchylka max. ±24 

mm) [ČSN ENV 13670-1], provedení cementové zálivky a provedení svarů. Svary 

stykovací výztuže se kontrolují ještě před zakrytím zálivkou a to: 

 prohlídkou vzhledu svarů - kontrolují se předepsané rozměry svaru, hladkost, 

kresba housenky, zjišťují se viditelné vady, vruby trhliny, struskové vměsky, 

póry a nezavařené krátery, 



 

 navrtáním - sonduje se provaření kořene svaru na vadných svarech zjištěných 

vizuální prohlídkou, navrtaná místa se po kontrole pečlivě zavaří, [ČSN 74 

2480] 

Výsledek kontrol se zapisuje do stavebního deníku.  

Podrobná specifikace způsobu, kontrol, jejich vyhodnocení, četnosti, účastnících a 

výstupech je obsahem KZP (není předmětem zadání), který vychází z normy ČSN 73 

0212-3 

 Obvodová ztužidla A.3.9

 Materiál E.3.9.a

Výpis průvlaků 

Označení Průřez Délka [mm] Hmotnost [kg] Počet celkem [ks] 

P2 

 

7400 3272 18 

P4 

 

6400 2830 15 

P5 

 

5890 2605 6 



 

P8 

 

7200 3184 12 

P11 

 

8090 3579 6 

P15 

 

7000 3095 3 

 Doprava E.3.9.b

Primární doprava na staveniště bude zajištěna dodavatelem prefabrikátů. Ztužidla budou 

volně ložena na valníku. Vykládka z dopravního prostředku bude zajištěna stavebním 

jeřábem, přítomným na stavbě. Dodávku prefabrikátů přebírá od dopravce 

stavbyvedoucí, zkontroluje úplnost dodávky, souhlas parametrů dodávaných výrobků 

s parametry určenými PD, a zda nejsou prefabrikáty mechanicky poškozeny. 

 

 Skladování E.3.9.c

Ztužidla budou uskladněna na otevřené skládce na staveništi. Budou stohovány do 

výšky max. 1,8 m a proloženy dřevěnými proklady o průřezu min. 100x100 mm. 

 

 Pracovní podmínky, připravenost E.3.9.d

Před montáží v 1. S musí být v tomto podlaží smontovány sloupy, průvlaky, a 

filigránové stěny. Před montáží ve vyšších podlažích musí být smontováno a 

zmonolitněno spodní podlaží včetně schodišťových dílců, ztužujících stěn, průvlaků, 



 

sloupů. Rovněž musí být zřízeno ochranné hrazení po obvodu, u prostupů ve stropu, 

schodišťovém prostoru a na schodišťových ramenech. 

Ztužidla se smí osazovat nejdříve 24 h po osazení průvlaků (tj. čas pro zatvrdnutí 

cementové zálivky 

 

 Mechanizace E.3.9.e

Manipulace s průvlaky bude zajištěna stavebním jeřábem.  

 Personál E.3.9.f

1 jeřábník, 1 svářeč, 2 vazači, 2 pomocní pracovníci 

 Postup práce E.3.9.g

Nejdříve se na místo uložení ztužidla (tj. příruba průvlaku) provede maltové lože tl. 15 

mm. Ztužidlo se osazuje stejně jako průvlak s tím rozdílem (viz předchozí odstavec 

A.8.7), že průvlaky se nenasazují na vyčnívající ocelové trny sloupu. 

Ztužidla se z jedné strany přivařují zabudovanými ocelovými destičkami, ze strany 

druhé se spojují s čelem průvlaku svařením pásové oceli. 

 Jakost, kvalita E.3.9.h

U průvlaků se kontrolují výškové úrovně horních ploch i spodních, odklon od 

horizontální roviny a tloušťka maltového lože. Výsledek kontrol se zapisuje do 

stavebního deníku. Požadavky na geometrickou přesnost namontovaných prefabrikátů 

udává norma ČSN ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí - část 1: Obecná 

ustanovení. 

Podrobná specifikace způsobu, kontrol, jejich vyhodnocení, četnosti, účastnících a 

výstupech je obsahem KZP (není předmětem zadání), který vychází z normy ČSN 73 

0212-3. 

 

 Schodiště A.3.10

 Materiál E.3.10.a

Prefabrikáty, cementová malta MC15, svařovací technika 

Popis Označení Rozměry (š x d x Hmotnost [kg] Množství 



 

tl.) [mm] 

Podestová deska (1.S) SD1 3,90 x 2,20 x 0,20 4650 1 

Podestová deska (1-2.NP) SD2 3,40 x 2,27 x 0,20 3960 4 

Podestová deska (1-2.NP) SD3 3,26 x 1,70 x 0,20 2890 2 

Schod. rameno nástupní 

(1.S) 

SR1 1,90 x 4,57 x 0,20 6740 1 

Schod. rameno výstupní 

(1.S) 

SR2 1,90 x 4,38 x 0,20 6300 1 

Schod. rameno nástupní 

(1-2.NP) 

SR3 1,90 x 4,69 x 0,20 5190 4 

Schod. rameno výstupní 

(1-2.NP) 

SR4 1,90 x 4,38 x 0,20 6360 4 

Schod. rameno nástupní 

(1-2.NP) 

SR5 1,50 x 4,31 x 0,20 4820 2 

Schod. rameno výstupní 

(1-2.NP) 

SD6 1,50 x 4,31 x 0,20 4775 2 

 

 

 Doprava E.3.10.b

Primární doprava na staveniště bude zajištěna dodavatelem prefabrikátů. Schodišťová 

ramena a podestová deska budou uloženy na valníku. Vykládka z dopravního 

prostředku bude zajištěna stavebním jeřábem, přítomným na stavbě. Dodávku 

prefabrikátů přebírá od dopravce stavbyvedoucí, zkontroluje úplnost dodávky, souhlas 

parametrů dodávaných výrobků s parametry určenými PD, a zda nejsou prefabrikáty 

mechanicky poškozeny. 

 Skladování E.3.10.c

Prefabrikáty nebudou na staveništi skladovány, montáž bude probíhat přímo 

z dopravního prostředku. 

 Pracovní podmínky, připravenost E.3.10.d



 

Musí být smontovány a zmonolitněny schodišťové stěny (postup dle kapitoly stěny 

A.7.7), sloupy a průvlaky. Přestávka mezi smontováním schodišťových průvlaků a 

montáží ramene musí být min. 24 h.  

 Mechanizace E.3.10.e

Manipulace s prefabrikáty bude probíhat stavebním jeřábem. Svařovací technika pro 

svaření stykovacích ocelových příložek. 

 Personál E.3.10.f

1 jeřábník, 1 svářeč, 2 vazači, 

 Postup práce E.3.10.g

Jako vždy je třeba začít kontrolou založení (vert./ horizon.) a propsáním bloků na 

montážní spáře. (ŽB podkladní deska pro 1. S, průvlak pro vyšší podlaží) 

Začíná se osazením mezipodestového panelu na připravené schodišťové stěny. Nejdříve 

se na ozuby spodních stěn provede lože z MC15 tl. 15 mm, jeřábem se na ně uloží 

mezipodestový panel, tak aby jeho ozub pro uložení schodišťového ramene směřoval do 

schodišťového prostoru. Ocelové destičky umístěné na spodní ploše panelu se svaří 

s ocelovými L úhelníky na horní hraně schodišťových stěn. Svaření se provede za 

pomoci ocelových příložek L50/50/5 mm. 

Při osazování na schodišťové průvlaky se postupuje analogicky. 

Před osazením schodišťového ramene se nejdříve propíše jeho poloha na montážní 

spáru na podkladní konstrukci, pak se zde provede maltové lože z MC15 tl. 15 mm, 

taktéž na ozub mezipodestového panelu. 

Rameno se uváže na jeřáb a ten jej dopravuje na místo uložení, avšak musí tak učinit 

směrem od podestového panelu, tzn. rovnoběžné se stropními průvlaky, aby nedošlo ke 

kolizi s obvodovým ztužidlem. Způsob osazení je analogický s podestovým panelem. 

Po osazení ramene se svaří ocelové destičky zabudované v rameni k panelu a průvlaku 

pomocí příložek 50/10/150 mm. 

Nyní lze osadit horní schodišťovou stěnu, postup je stejný jako u spodní stěny, řídí se 

podle kapitoly E 3.7 Stěny. 

Poté se upraví spáry mezi stěnami – nejprve navlhčit a poté zalít betonovou zálivkou. 

Následuje osazení schodišťových průvlaků na sloupy a horní stěny. To se provádí (po 

kontrole výšek) navlhčením a následným promaltováním styčné spáry na stěnách a 

sloupech MC15 tl. 20 mm a provlečením výztuže vyčnívající z těchto skrz otvory 

v průvlacích. Ozuby průvlaku směřují vně schodišťového prostoru za účelem uložení 



 

stropů. Po osazení průvlaků na místo se svaří jejich ocelové destičky s destičkami 

v horních blocích pomocí ocelových příložek 50x10 – 150. 

Výztuž sloupu procházející skrz otvory v průvlaku se zalije koloidní maltou. 

Posledním prvkem schodiště je schodišťový trám ukládaný na příruby průvlaků. Místo 

uložení se tradičně promaltuje (MC15 tl. 15 mm) a trám se osadí tak, aby v něm 

zabudované ocelové destičky směřovaly do prostoru schodiště. 

Po uložení trámu se musí nejprve usadit stropní panel s tímto trámem sousedící, aby 

nedošlo k překlopení, teprve poté lze osadit na trám a mezipodestu výstupní 

schodišťové rameno. Do spáry mezi stropním panelem a trámem vkládá kleštinová 

výztuž a tato spára se s ní zalije betonovou zálivkou. 

Svislé spáry styku průvlak – schodišťový trám se zalívají koloidní maltou. Následně je 

nutné osazení ochranného hrazení schodišťového prostoru a ramen. 

Pokračuje-li se dále v montáži stropů, mohou se rovnou opatřit maltou i příruby 

schodišťových průvlaků (MC15 tl. 10 mm) 

 Jakost, zkoušky E.3.10.h

Kontroluje se výšková úroveň podesty a výstupního stupně, promaltování spár, svaření 

kotevních želez. Svary se kontrolují: 

 prohlídkou vzhledu svarů - kontrolují se předepsané rozměry svaru, hladkost, 

kresba housenky, zjišťují se viditelné vady, vruby trhliny, struskové vměsky, 

póry a nezavařené krátery, 

 navrtáním - sonduje se provaření kořene svaru na vadných svarech zjištěných 

vizuální prohlídkou, navrtaná místa se po kontrole pečlivě zavaří, [ČSN 74 

2480] 

Požadavky na geometrickou přesnost namontovaných prefabrikátů udává norma ČSN 

ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí - část 1: Obecná ustanovení. 

Podrobná specifikace způsobu, kontrol, jejich vyhodnocení, četnosti, účastnících a 

výstupech je obsahem KZP (není předmětem zadání), který vychází z normy ČSN 73 

0212-3. 

 Stropy - panely SPIROLL A.3.11

 Materiál E.3.11.a

Beton C45/55 vyztužený předpjatými lany (5 Ø9,3 mm) [4], zálivkový beton C20/25, 

Dmax = 8 mm 



 

Výpis stropních panelů 

Označení Rozměr (š x d x tl) 

[mm] 

Výřez (š x d) 

[mm] 

Hmotnost 

[kg] 

Množství 

celkem 

SP1 1200 x 6400 x 200 NE 1895 82 

SP2 1200 x 6400 x 200 NE 1895 2 

SP3 1200 x 2900 x 200 NE 859 6 

SP4 500 x 6400 x 200 NE 790 5 

SP5 310 x 6400 x 200 NE 490 5 

SP6 500 x 4200 x 200 NE 518 1 

SP7 1200 x 4200 x 200 NE 1244 11 

SP9 900 x 6800 x 200 NE 1510 4 

SP10 1050 x 6400 x 200 NE 1761 2 

SP11 1200 x 3850 x 200 NE 1140 2 

SP12 1200 x 6400 x 200 200 x 1200 1895 3 

SP13 805 x 6400 x 200 200 x 1200 1263 1 

SP14 1200 x 5800 x 200 NE 1717 1 

Sp15 1200 x 2900 x 200 NE 247 3 

SP16 1200 x 2900 x 200 NE 612 3 

SP17 1050 x 6400 x 200 200 x 1100 1761 3 

 Doprava E.3.11.b

Panely jsou na staveniště dopraveny na otevřeném valníku ve stohu proloženém 

proklady. Na jeřáb lze upnout nejvýše 4 panely najednou. S panely se smí manipulovat 

pouze v poloze zabudování, tedy horizontální. Pro uvázání panelů na jeřáb lze použít 

speciální samosvorné kleště pronajímané dodavatelem, nebo použít uvázání 

podvlečením dvoupramenného řetězového úvazku se dvěma ocelovými lany. Při tomto 

způsobu uvázání ale dochází k poškození hran panelu. Toto poškození je pouze 

estetické nemá vliv na statickou funkčnost panelu. 

 Skladování E.3.11.c



 

Na stavbě budou panely skladovány na otevřené skládce ve stozích max. výšky 2 m, 

překryté nepromokavou folií. Panely musí být viditelně označeny podle PD 

 Pracovní podmínky, připravenost E.3.11.d

Předmontáží stropních panelů musí být smontovány sloupy, ztužující stěny, ŽB příčky, 

průvlaky a ztužidla a všechny tyto zmonolitněny. Po obvodu objektu musí být zřízeno 

ochranné hrazení. 

Při provádění maltového lože na obvodových průvlacích musí být pracovníci zajištěni 

osobním ochranným prostředkem (OOPP) proti pádu. Lanko tohoto se kotví po osazení 

prvního panelu a nesmí být delší než 1,5 m. 

U ztužujících stěn (kolmo na osy průvlaků) musí začít montáž stropních panelů vždy od 

ztužujících stěn pro vytvoření souvislé tuhé konstrukce.  

 Mechanizace E.3.11.e

Stavební jeřáb, 

 Personál E.3.11.f

1 jeřábník, 2 vazači 

 Postup práce E.3.11.g

Pořadí osazování panelů se provádí podle PD – kladečského plánu, vyznačí se ještě před 

pokládkou. Maltové lože se provádí ze žebříku ev. z lešení. 

Panel se vždy dopravuje jeřábem na místo tak, aby se pohyboval proti montážníkům a 

min. 300 mm nad průvlaky. První panel se osazuje z montážní plošiny, ev. z lešení.  

Další panel už montážníci osazují s již uloženého stropního panelu, s tím, že musí mít 

připnutý OOPP do závěsného oka posledního uloženého panelu. Analogicky pokračují 

v montáži následujících panelů, jejichž pořadí určuje kladečský plán. 

Specifikým případem postupu je použití ocelové výměny pro vytvoření prostupu ve 

stropní konstrukci, kdy jsou nejprve smontovány pozice vymezující příčný rozměr 

prostupu, poté ocelové výměny (viz obr.11) podporované již smontovanými pozicemi či 

konstrukcemi a následně pozice podporovaná ocelovou výměnou. Pozice s nestandardní 

(upravenou) šířkou lze montovat za použití čtyřháku v případě, že jsou opatřeny 

zabudovanými montážními závěsy (oky) nebo dvojicí manipulačních závěsů 

umístěných na vahadle – v tomto případě je třeba zachovat projekčně uvažovaný odstup 

následující pozice od řezané hrany šířkově upraveného dílce min. 50 mm pro umožnění 

provedení zmonolitňující zálivky spár mezi dílci. [4] 



 

Po usazení všech panelů jednotlivého pole se vyčistí styčné spáry mezi panely od 

nečistot a prachu (vyfoukání strašeným vzduchem, a vloží se 1 prut betonářské výztuže 

Ø8 mm opatřený distančním kroužkem (krytí 15 mm) do každé styčné spáry. Spáry 

mezi panely a také mezi panely a průvlaky se poté zalijí koloidní betonovou zálivkou 

C25/30 frakce kameniva 0-4. 

 Jakost, zkoušky E.3.11.h

Kontroluje se promaltování ložných spár, vložení betonářské výztuže do styčných spár 

ještě před betonovou zálivkou, zalití styčných spár, výškové úrovně horních ploch 

(svislá odchylka max. ±15 mm) [ČSN ENV 13670-1], odklon od horizontální roviny 

(odchylka max. ±24 mm) [ČSN ENV 13670-1]. 

Podrobná specifikace způsobu, kontrol, jejich vyhodnocení, četnosti, účastnících a 

výstupech je obsahem KZP (není předmětem zadání), který vychází z normy ČSN 73 

0212-3. 

 Obvodový plášť  A.3.12

Popis 

Obvodový plášť horní stavby je řešen jako výplňové zdivo z plynosilikátových tvárnic 

P4 na tenkovrstvou zdící maltu Ytong M5. Plášť je předsazen před sloupy 

prefabrikovaného skeletu a zároveň přesahuje 50 mm přes hranu obvodových 

prefabrikátů. Plášť je zároveň z vnější strany zateplen kontaktním zateplovacím 

systémem z pěnového polystyrenu podle zásad ETICS. Předmětem následujícího 

technologického postupu je pouze zdění z tvárnic. 

 Materiál E.3.12.a

Plynosilikátové tvárnice Ytong P2-500 šířky 250 mm, tenkovrstvá zdící malta Ytong 

(2,5 kg/m2) 

Zdivo Podlaží Objem zdiva [m
3
] 

Ytong P2-500 1. NP 130,29 

Ytong P2-500 2. NP 131,05 

Ytong P2-500 3. NP 131,54 

Ytong P2-500 Střecha 17,04 

CELKEM 409,92 

 



 

Spotřeba malty: 12,59 kg/m
3
 zdiva. Potřebné množství malty je 5162 kg. 

 Doprava E.3.12.b

Zdivo se dodává na paletách opatřených folií chránící před deštěm. Zdící malta se 

dodává balená v pytlích po 25 kg ve formě suché maltové směsi. Pytle jsou dodány na 

paletě.  

 Skladování E.3.12.c

Na stavbě bude skladováno množství nejvýše pro vyzdění jednoho podlaží. Při 

rozbalení palety s tvárnicemi se tato paleta musí v co nejkratší době spotřebovat, aby 

v případě deště nedošlo k znehodnocení materiálu. Pytle budou na stavbě skladovány 

v uzamykatelném zastřešeném skladu. Pytle se suchou maltovou směsí být chráněny 

před vlhkostí. 

 Pracovní podmínky, připravenost E.3.12.d

Pro zdění je nutné, aby byly zhotoveny vodorovné a svislé nosné konstrukce 

vyzdívaného podlaží a také vodorovné nosné konstrukce vyššího podlaží. Podklad pro 

založení stěn musí být rovný, zbaven prachu, mastnoty a jiných hrubých nečistit. 

Výškový rozdíl pro protilehlé konce stěny nesmí být větší než 20 mm. teplota podkladu 

a prostředí nesmí klesnout pod 5°C. 

 Mechanizace E.3.12.e

Pro vykládku palet z dopravního prostředku bude použit stavební jeřáb. Pro manipulaci 

s celými paletami bude rovněž využit stavební jeřáb. Další manipulace bude ruční. 

Úprava rozměrů tvárnic je prováděna ručně pilou na pórobeton.  

 Personál E.3.12.f

1 četa = 1 vedoucí pracovník, 2 zedníci, 2 pomocní pracovníci. Počet čet závislý na 

počtu souběžně zděných stěn.  

 Postup práce E.3.12.g

První řada tvárnic nosného zdiva se pokládá těžký asfaltový pás a na 

vápenocementovou maltu tl. 20 mm, (její tloušťka se může měnit v závislosti na 

nerovnosti základu). Další vrstvy se zdí na tenkovrstvou maltu Ytong tl. 1 až 3 mm. 

Přesné osazení tvárnic se kontroluje vodováhou. Případné výškové nerovnosti se 

zarovnají hoblíkem. Před položením další vrstvy se očistí povrch tvárnic od prachu a 

nečistot. Zdicí malta Ytong se nanáší pomocí zubaté lžíce. Maltuje se v celé ploše 

(šířce) zdiva. Dodržuje se správná vazba tvárnic v případě vynechání stavebního otvoru 

ve stěně. Minimální převazba tvárnic Ytong výšky 250 mm činí 100 mm. 



 

Vodováhou se kontroluje osazení tvárnic nejen vodorovně ale i svisle. Při zdění se 

používá výhradně gumová palička. V případě použití hladkých tvárnic bez pera a 

drážky se nanášíme zdicí maltu i na svislou stěnu tvárnic (styčné plochy). Tvárnice se 

kladou co nejtěsněji k sobě, aby vodorovným posouváním po maltě nedošlo k jejímu 

nahrnutí do svislé spáry a vzniku mezery bez malty. 

Napojení na sloupy skeletu se provádí pomocí kotvícího plechového prvku. Ten se 

nasunuje perem do kotevní kolejnice 38/17 zabudované ve sloupu a do tvárnice se kotví 

hmoždinkou. Svislá rozteč kotvení je 500 mm. Svislá spára mezi stěnou a sloupem má 

tl. 20 mm a utěsňuje se vložením rohože z minerálních vláken, kulaté porézní a 

nenasákavé šňůry a utěsnění se plastoelastickým tmelem. 

Vodorovná spára mezi poslední vrstvou tvárnic a obvodovým prefabrikátem vyššího 

podlaží se vyplní opět rohoží z minerálních vláken o tloušťce 20 mm, kulatou porézní a 

nenasákavou šňůrou a utěsnění se plastoelastickým tmelem. 

 Jakost, zkoušky E.3.12.h

Max. odchylka rovinnosti  činí 2 mm na 2m lati [ČSN 73 0205] a 5 mm celkově [ČSN 

73 0205]. Tloušťka ložných spár min. 1 mm, max. 3 mm. Uložení překladů nad otvory 

nesmí být menší než 200 mm. [YTONG] 

A.4. BOZP 

Každá osoba vstupující na staveniště je povinna u vstupu zaznamenat písemně čas 

svého příchodu a odchodu a neodkladně si vyzvednout ve skladu OOPP přilbu a 

reflexní vestu. 

podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších min. požadavcích na BOZP: 

 Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby staveniště vyhovovalo obecným 

požadavkům na výstavbu a dalším požadavkům na staveniště; za staveniště, ev. 

Pracoviště, odpovídá pracovník, kterému bylo předáno a který ho převzal 

 Zhotovitel zajišťuje, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení, 

nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních 

právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci a byly splněny požadavky na organizaci práce a 

pracovní postupy 

 Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 

zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob souvislým oplocením na 

jejich hranicích do výšky nejméně 1,8 m; nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, 

propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být 

zakryty, ohrazeny nebo zasypány 



 

 Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 

rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto 

zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 

bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které 

k nim vedou 

 Zhotovitel zajistí, aby náhradní komunikace a oplocení, popřípadě ohrazení 

staveniště, na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích 

umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i 

se zrakovým postižením 

 Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami 

provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 

nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na 

všech 

vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou 

 Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, 

pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno 

bezpečné 

provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše 

 Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 

staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 

staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti 

 Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena 

a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru 

nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím 

úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro 

rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné 

energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které 

mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením 

staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny 

 Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 

musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 

intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl 

snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci 

a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na 

staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která 

nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 

neoprávněné manipulaci 

 Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je 

odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních 



 

prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz 

dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno 

umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění 

 Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 

pevná a stabilní s ohledem na počet fyzických osob, které se na nich současně 

zdržují, jiná zatížení, která vyžaduje technologie procesů a na klimatické 

podmínky 

 Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, 

je třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil 

nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části 

 Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 

intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a 

po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost 

 Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 

životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k 

ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních 

vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné 

události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností 

 Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 

Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, 

přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. Skladovací 

plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 

materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 

komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a 

použitých stroj.  

 Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 

stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, 

stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo 

sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 

posunout nebo kutálet.  

 Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny 

ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní 

dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen 

maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na 

nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby 

postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 

 Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 

pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za 

jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. 



 

 Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 

bezpečné skladování zbývajících dílců. Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat 

břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem 

znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že 

nebude překročena nosnost použitého zařízení. 

 Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 

vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné 

plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se 

odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 

 Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními 

stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným 

způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, 

zejména svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost 

osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla 

touto činností ohrožena. 

 Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec 

bezpečně uložen a upevněn podle technologického postupu. 

Podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky: 

 Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu 

zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich 

bezpečnému zachycení a zajistí jejich provádění na pracovištích a přístupových 

komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami 

ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, 

poleptáním, akutní otravou, zadušením a na všech ostatních pracovištích a 

přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, 

případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m 

 Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků 

kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například 

ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a 

dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. Prostředky 

osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, 

se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní 

ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na 

povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených 

zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné 

 Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, 

s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví 

zaměstnanců. 



 

Přerušení prací při: 

 Rychlost větru nad 10 m/s 

 Snížená viditelnost (déšť, mlha, sníh) 

 Jeřábních nerozeznává bezpečně optické signály vazače 

 Ohrožena bezpečnost pracujících/díla 

 Zjištěná vada namontované konstrukce nebo použitého materiálu 

  



 

 

 



 

  



 

Část pozemní stavby - Varianta 
Dřevo 

  



 

Průvodní zpráva 

Oddíly A.1 až A.3 jsou shodné s variantou Železobeton 

A.4. Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

jedná se o novou stavbu. Budova bude tvořit samostatný provozní celek.  

b) účel užívání stavby: 

stavba bude využívaná k administrativní činnosti. 

c) trvalá nebo dočasná stavba: 

jedná se o stavbu trvalou 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 

apod.): 

stavba není chráněna jinými právními předpisy. 

e) projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 

Sb. ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 č. Sb. o technických 

požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů. Objekt bude bezbariérově 

přístupný. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů: 

projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky 

všech dotčených orgánů a správců sítí. Stavba nepodléhá požadavkům 

vyplývajících z jiných právních předpisů, 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení: 

Nebyly stanoveny úlevová řízení ani výjimky pro výstavbu 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 

pracovníků apod.): 

zastavěná plocha: 1054,76 m
2
 

obestavěný prostor: 14 600 m
3
 



 

užitná plocha: 3077 m
2
 

počet funkčních jednotek: 32 otevřených kanceláří (1446 m
2
) 

i) potřeba vody: Není v rozsahu diplomové práce 

denní průtok odpadních splaškových vod: : Není v rozsahu diplomové práce 

hospodaření s dešťovou vodou: : Není v rozsahu diplomové práce 

nakládání s odpady: : Není v rozsahu diplomové práce 

třída energetické náročnosti budovy: : Není v rozsahu diplomové práce 

j) orientační náklady stavby: 110 000 000 Kč 

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

SO-01 - administrativní budova Admin 

SO-02 - Přípojka elektrické energie 

SO-03 - Vodovoní přípojka 

SO-04 - Kanalizační přípojka 

SO-05 - Parkovací plocha a sadové úpravy 

  



 

Souhrnná technická zpráva 

a) až e) shodné s variantou Železobeton 

 

Situace 

v přílohách, výkres č. V1.8 

Výkresová dokumentace 

 Architektonicko-stavební řešení A.5.1

c) Technická zpráva: Není předmětem diplomové práce 

d) Výkresová část: viz přílohy 

 Technická zpráva A.5.2

a) Podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením druhu 

jednotlivých konstrukcí: 

1. Nosný systém 

Objekt je navržen jako těžký dřevěný skelet, částečně podsklepený, o 3 

nadzemních podlažích a s plochou střechou. Založení je plošné, na 

prefabrikovaných ŽB patkách. Konstrukční výšky podlaží jsou 3910 mm, 

resp. 3550 mm v podzemním podlaží. Celková výška objektu je 13,084 m 

nad úrovní přilehlého terénu. Nosný skelet nadzemní části objektu je 

navržen jako rám s vnitřními příčlemi v obou směrech doplněný vnitřní 

ztužující stěny. Styčníky jsou navrženy netuhé. Spoje sloup - sloup, sloup - 

průvlak a průvlak - průvlak jsou navrženy technologií vložených 

styčníkových plechů. Nosný skelet v podzemní části objektu je navržen jako 

jednosměrný rám s obvodovými ztužidly a tuhými spoji průvlak - průvlak, 

průvlak - ztužidlo a sloup průvlak. 

Vodorovná nosná konstrukce horní stavby sestává ze stropnic zavěšených 

na průvlaky. Stropnice nesou hrubou podlahu tvořenou OSB3 deskami. 

Vodorovná konstrukce spodní stavby je tvořena prefabrikovanými 

železobetonovými průvlaky a předpjatými dutinovými panely typu Spiroll. 



 

Schodiště jsou navržena desková prefabrikovaná z dřevěných CLT desek. 

Stupnice a podstupnice jsou navrženy z betonových bloků uložených na 

ocelovém roštu z pásové oceli. Mezipodesty jsou navrženy ze stejné skladby 

jako stropní konstrukce, tj. stropnic nesoucích hrubou podlahu. Schodišťové 

desky a mezipodesty jsou neseny schodišťovými trámy, které jsou uloženy 

na schodišťové sloupy. 

Svislou nosnou konstrukci horní stavby tvoří sloupy z lepeného lamelového 

dřeva BSH. Spodní stavba je z prefabrikovaných ŽELEZOBETONOVÝCH 

SLOUPŮ A prefamonolitických stěnových panelů typu Filigrán. Obvodový plášť 

horní stavby je nenosný z dřevěné sloupkové konstrukce, s vloženou 

tepelnou izolací a větranou dutinou. 

Dilatace posuvnou spárou mezi podsklepenou a nepodsklepenou částí je 

řešena vykonzolováním stropní konstrukce ve zkráceném poli modulové 

sítě. 

Osová síť svislých nosných prvků je v základním rastru 4600 x 5900 mm, 

10 x 7 hlavních os a vložením doplňkového dilatačního pole šířky 1150 mm.  

9. Základové konstrukce 

Základovou konstrukci podsklepené části objektu tvoří soustava ŽB 

prefabrikovaných kalichových patek z betonu třídy C25/30 a ocelovou 

výztuží B500B. Uložení patek je navrženo na lože z prostého betonu, tl. 100 

mm. Úroveň základové spáry je na kótě -5,230 m od projektové ±0. 

Vyztužení patek je předmětem statického návrhu a realizační dokumentace. 

Není předmětem této práce.  

Na horních plochách patek (kóta -4,210 m) jsou navržena uložení 

základových prahů, umístěných pod obvodovými stěnami a ztužujícími 

vnitřními stěnami.  

Základové patky pod podsklepenou částí objektu obsahují kalichy pro 

uložení železobetonových sloupů. Základové patky pod nepodsklepenou 

částí jsou plné, prefa železobetonové. 

Podkladní deska tvořící nosnou konstrukci podlahy suterénu je navržena 

jako monolitická ŽB deska tl. 200 mm z betonu třídy C25/30 a výztuží 

B500B. Pro vyrovnání základové spáry desky a pro uložení vázané 

betonářské výztuže bude na zhutněném zásypu provedena betonová 

mazanina z betonu třídy C20/25 průměrné tloušťce 100 mm. Specifikace 

výztuže podkladní ŽB desky je předmětem statického návrhu. Není 

předmětem této práce.  

Podkladní deska tvořící nosnou konstrukci podlahy v 1.NP je navržena jako 

monolitická ŽB deska tl. 200 mm z betonu třídy C25/30 a výztuží B500B. 



 

Pro vyrovnání základové spáry desky a pro uložení vázané betonářské 

výztuže bude na zhutněném zásypu provedeno lože štěrkodrtě frakce 0-32 o 

průměrné tloušťce 260 mm, zhutněné na stupeň zhutnění ID=0,8. 

Specifikace výztuže podkladní ŽB desky je předmětem statického návrhu. 

Není předmětem této práce. 

Pod schodišťovými zdmi severního schodiště budou provedeny monolitické 

základové pasy šířky 500 mm a hloubky 1170 mm ze ŽB třídy C25/30, 

s výztuží dle statického návrhu. Statický návrh není předmětem této práce.  

10. Sloupy 

V objektu jsou jednotně  navrženy dřevěné sloupy z lepeného lamelového 

dřeva BSH o průřezu 200 x 200 mm. V patě jsou sloupy opatřeny 

předvrtanými otvory pro kotevní ocelové kolíky. V hlavách  sloupů jsou 

vyfrézované drážky pro nasunutí ocelových styčníkových plechů a rovněž 

předvrtané otvory pro nasunutí kotevních ocelových kolíků. 

11. Schodiště  

V objektu jsou schodiště dvouramenná, s přímými rameny. Ramena jsou 

prostě uložená na schodišťových nosnících. Schodišťová ramena jsou ze 126 

mm tlustých CLT desek. Pro uložení jsou schodišťové desky opatřeny 

z výroby ozuby. Desky výstupního ramena jsou na stropní průvlak osazeny 

pomocí ocelového závěsu svařeného z ocelových plechů. 

12. Obvodové pláště 

Obvodový plášť objektu je nenosný, o tloušťce 200 mm, tvořen sloupkovou 

rámovou konstrukcí s vnitřním opláštěním, vnější větranou mezerou a 

fasádním opláštěním. Mezi sloupky je navržená tepelná izolace z minerální 

vlny. Napojení na průvlaky vyššího podlaží je navrženo pouze na přenos 

horizontálních sil přes vodící dřevěný hranol - podrobněji viz detail soklu ve 

výkrese č V2.5. 

Obvodový plášť podzemní části stavby je navržen z ŽB panelů typu Filigran 

o jmenovité tloušťce 200 mm. Panely sestávají ze dvou ŽB desek tl. 50 mm, 

betonu třídy C25/30 a prostorové betonářské výztuže. Prostor mezi deskami 

panelu bude na stavbě vyplněn betonovou směsí třídy C25/30. Do panelu 

bude vyvedena na kotevní délku předepsanou statickým návrhem betonářská 

výztuž z podkladní ŽB desky. Horní napojení na obvodový průvlak je 

navrženo pouze na přenos horizontálních sil (přes L úhelník a pásovinu) - 

podrobněji viz etail soklu ve výkrese č V1.7.  

13. Ztužující vnitřní stěny 



 

V objektu jsou v místech zobrazených ve výkresové dokumentaci navrženy 

ztužující stěny. V podzemní části objektu z ŽB panelů typu filigrán o 

jmenovité tl. 200 mm. Spoje jednotlivých panelů se vyztuží vložením 

stykovacího armokoše. Do sestavené je navržena vyplň betonovou směsí 

třídy C25/30. V nadzemní části objetku jsou navrženy ztužující stěny 

z dřevěných CLT panelů tl. 84 mm 

14. Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovná nosná konstrukce sestává z průvlaků z lepeného lamelového 

dřeva třídy GL24h. Průvlaky jsou navrženy na průřez 460 x 200. Čela 

průvlaků jsou opatřena od výroby vyfrézovanou drážkou pro vložení 

ocelového styčníkového plechu a také předvrtanými otvory pro zajištěnís 

spoje ocelovými kolíky. Průvlaky se kotví ke sloupům zavěšením na 

ocelovou desku. Zavěšení průvlaku má hloubku 200 mm.  

Mezi průvlaky jsou v kratším směru zavěšeny stropnice průřezu I 

s dřevěnými pásnicemi a stojinou z OSB desky. Zavěšení je navrženo 

pomocí ocelových třmenů Bova. Stropnice se v místě zavěšení lokálně 

vyztužují vložením překližkových desek tl. 10 mm na obě strany stojiny. 

15. Střecha 

Střecha objektu je navržena jako plochá dvouplášťová se svedením srážkové 

vody dovnitř půdorysu objektu. Nosnou konstrukci střešního pláště tvoří 

stropní deska nad 3. NP. Spádovou vrstvu tvoří plnostěnné dřevěné vazníky, 

spádová vrstva dosahuje tl. 275-560 mm. Tepelná izolace je navržena 

z expandovaného polystyrenu (dále jen EPS). Desky EPS tl. 100 mm jsou 

vloženy do spodního pláště střechy. Desky EPS tl. 160 mm jsou uloženy na 

vrchním plášti. Větrání vzduchové mezery je navrženo pomocí větracích 

komínků Lomanco. Hydroizolační vrstva je navržena z měkčené PVC folie 

tl. 1,8 mm. 

 

b) Definitivní rozměry jednotlivých konstrukčních prvků 

viz výkresy č. V2.2 

c) Údaje o uvažovaných zatíženích 

Výpočet stálého zatížení vlastní tíhou konstrukcí. Výpočet uvažován pro nejvíce 

zatížené pole v osové síti. 

Rozměr pole: 4,600 x 5,900 m 

Stropní konstrukce: 



 

Materiál 

 

Hmotnost 

materiálu 

 

Tloušťka 

[mm] 

Tíha vrstvy [kN/m
2
] 

Charakter. Návrhová 

PVC-P folie 2,2 kg/m
2
 - 0,002 0,003 

EPS 23 kg/m
3
 260 0,060 0,081 

OSB deska 700 kg/m
3
 22 0,154 0,208 

Dřevěné vazníky tl. 40 

mm - přepočet na plochu 

5,6 kg/m
2
 - 0,056 0,076 

OSB deska 700 kg/m
3
 22 0,154 0,208 

Vlastní tíha stropnice (á 

500mm) 

7,2 kg/m
2
 - 0,072 0,097 

Sádrokartonová deska 9,0 kg/m
2
 -  0,090 0,122 

CELKEM   0,588 0,795 

Tabulka 4 - Stálé zatížení stropní konstrukce nad 3.NP 

Materiál 

 

Hmotnost 

materiálu 

 

Tloušťka 

[mm] 

Tíha vrstvy [kN] 

Charakter. Návrhová 

PVC HQR  2,37 kg/m
2
 - 0,024 0,032 

Sádrovláknitá deska 1200 kg/m
3
 23 0,276 0,373 

Dřevovláknitá měkká 

deska 

230 kg/m
3
 20 0,046 0,062 

OSB deska 700 kg/m
3
 44 0,308 0,416 

Minerální vlákna 200 kg/m
3
 100 0,200 0,270 

Sádrokartonová deska 9,0 kg/m
2
 - 0,090 0,122 

CELKEM   0,944 1,274 

Tabulka 5 - Stále zatížení stropu nad 2.NP, 1.NP  

 Výpočet užitného zatížení 



 

Účel místnosti 

 

Užitné zatížení [kN/m
2
] 

Charakter. Návrhové 

Chodba, komunikační prostor 3,500 5,250 

Kanceláře 3,000 4,500 

Nepochůzí střecha 0,750 1,125 

  

Výpočet zatížení sněhem: Objekt se nachází ve II sněhové oblasti. 

s = μi∙Ce∙Ct∙sk   [1] 

kde:  

μi tvarový součinitel zatížení sněhem; 

sk charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi; 

Ce součnitel expozice; 

Ct tepelný součinitel. 

 s = 1,0∙1,0∙1,0∙1,0 = 1,0 kN/m
2 

Výpočet vlastní tíhy nosných prvků: 

  Prvek plocha 

průřezu A 

[m
2
] 

objemová 

hmotnost ρ 

[kg/m
3
] 

Tíha [kN/m] 

Charakter. Návrhová 

Průvlak 0,092 380 0,350 0,4725 

Sloup 0,040 380 0,152 0,205 

Stěna 0,294 500 1,47 2,349 

 

d) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů 

Svislé konstrukce Sloup dřevěné BSH GL24h 

 CLT stěny GL24h 



 

 Prefabrikované 

stěnové panely 

C25/30, B500B 

 Monolitický beton stěn C25/30 

Vodorovné konstrukce Průvlaky GL24h 

 Stropnice Charakter. ohyb moment 

My,k = 9,24 kNm 

 OSB desky Pevnost v ohybu 26 MPa 

podle ČSN EN 310 

 Ostatní řezivo nosných 

prvků 

C20 

 

a) Popis netradičních konstrukcí 

V objektu nejsou navrženy žádné netradiční a atypické konstrukce. Montáž 

prefabrikovaných železobetonových prvků bude probíhat podle běžných 

standardů. Montáž dřevěných prvků bude probíhat podle běžných standardů. 

Monolitické doplňující konstrukce budou rovněž provedeny dle běžných 

standardů. 

b) zajištění stavební jámy  

Stavební jáma pro spodní stavbu bude zajištěna proti sesunutí dočasným 

pažením do zápor. Zápory jsou navrženy z ocelových válcovaných profilů I 

z oceli třídy S235 v rozteči 1500 mm. Hloubka stavební jámy je 4,630 m, 

hloubka vetknutí zápor je navržena na 1,800 m, celková délka zápor je 6,500 m. 

Mezi zápory budou vloženy pažiny z dřevěných prken tl. 40 mm. Zápory budou 

navíc zajištěny zemními kotvami délky 7 m, kořen kotvy je hluboký 1,5 m. 

Kotvy jsou navrženy z ocelových celozávitových tyčí TITAN Ø30/16 mm 

v rozteči 3,0. Celková délka pažení je 96,18 m.  

c) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí 

Konstrukce Kontrolované parametry termín kontroly 

Vyrovnávací 

mazanina z PB 

pro patky 

Rovinnost, výšková úroveň, 

plošné rozměry 

Po vytvrdnutí betonu, min. 7 

dnů po betonáži 



 

Základové patky Umístění patky vzhledem 

k vytyčovacím osám, 

výšková úroveň  

Operačně po osazení 

jednotlivých patek, 

závěrečně po osazení 

souboru patek celého 

podlaží 

Základové 

překlady 

Výšková úroveň, poloha, 

maltové lože 

Mezioperačně jednotlivé 

překladů, souhrnně po 

osazení souboru překladů 

celého podlaží 

Sloupy 1.S Označení prvku (a), uvázání 

na jeřáb (a), maltové lože 

(b), svislost (c), poloha (c), 

výšková úroveň (c), zalití 

kalichu patky betonem (c) 

Mezioperačně každý sloup 

(a) před manipulací se 

sloupem, (b) před osazením 

sloupu, (c) po osazení 

sloupu 

Štěrkodrťové 

lože 

Mocnost, míra zhutnění, 

použitý materiál 

Před osazováním ocelové 

výztuže ŽB desky 

Výztuž ŽB desky Rozmístění, profily, krytí, 

třída dodané oceli, geometrie 

bednění 

Před betonáží 

Podkladní základ. 

deska 

Pevnostní třída betonu (a), 

hutnění (b), rovinnost (c), 

výšková úroveň (c) 

(a) při přejímce dodávky 

betonové směsi, (b) během 

hutnění, (c) po vytvrdnutí 

betonu, min. 7 dnů 

Ztužující stěny 

1.S 

Označení prvku (a), uvázání 

na jeřáb (a), svislost (b), 

výšková úroveň (b), vsazení 

stykovací výztuže (c), 

vyplnění betonem (d) 

Mezioperačně každý panel. 

(a) před manipulací, (b) pro 

jednotlivé panely, (c) před 

betonáží sestavené stěny, (d) 

po betonáži 

Obvodové stěny 

1.S 

Označení prvku (a), uvázání 

na jeřáb (a), svislost (b), 

výšková úroveň (b), vsazení 

stykovací výztuže (c), 

vyplnění betonem (d) 

Mezioperačně každý panel. 

(a) před manipulací, (b) pro 

jednotlivé panely, (c) před 

betonáží sestavené stěny, (d) 

po betonáži 



 

Průvlaky 1.S Označení prvku (a), uvázání 

na jeřáb (a), maltové lože 

(b), svaření stykovací 

výztuže (c), poloha dle PD 

(c), odklon od vodorovné 

roviny (c), betonová zálivka 

(d) 

Mezioperačně každý 

průvlak. (a) před manipulací, 

(b) před osazením na sloupy, 

(c) po osazení na sloupy 

stěny, (d) po sestavení 

jednotlivých traktů 

Obvodová 

ztužidla 1.S 

Označení prvku (a), uvázání 

na jeřáb (a), maltové lože 

(b), zalití stykovací výztuže 

betonovou zálivkou (c), 

poloha dle PD (c), odklon od 

vodorovné roviny (c) 

Mezioperačně každý 

průvlak. (a) před manipulací, 

(b) před osazením na sloupy, 

(c) po osazení na sloupy 

stěny 

Stropní panely 

1.S 

Označení prvku (a), uvázání 

na jeřáb (a), maltové lože 

(b), poloha dle PD (c), 

vložení výztuže do styčných 

spár (c), odklon od 

vodorovné roviny (c), 

betonová zálivka (d) 

Mezioperačně každý panel 

(a) před manipulací, (b) před 

osazením na průvlaky, (c) po 

osazení na průvlaky, (d) po 

sestavení jednotlivých polí 

Sloupy 1.NP* Označení prvku (a), uvázání 

na jeřáb (a), svislost (b), 

poloha (c), výšková úroveň 

(c) 

Mezioperačně každý sloup 

(a) před manipulací se 

sloupem, (b) před osazením 

sloupu, (c) po osazení 

sloupu 

Ztužující stěny 

1.NP* 

Označení prvku (a), uvázání 

na jeřáb (a), svislost (b), 

výšková úroveň (b), 

Mezioperačně každý panel. 

(a) před manipulací, (b) pro 

jednotlivé panely 

Průvlaky 1.NP* Označení prvku (a), uvázání 

na jeřáb (a), poloha dle PD 

(b), odklon od vodorovné 

roviny (b) 

Mezioperačně každý 

průvlak. (a) před manipulací, 

(b) po osazení na sloupy 

Obvodová 

ztužidla 1.NP* 

Označení prvku (a), uvázání 

na jeřáb (a), poloha dle PD 

(c), odklon od vodorovné 

roviny (c) 

Mezioperačně každý 

průvlak. (a) před manipulací, 

(b) před osazením na sloupy, 

(c) po osazení na sloupy 

stěny 

Stropnice* poloha dle PD (a), odklon od 

vodorovné roviny (a) 

(a) po sestavení jednotlivých 

polí 



 

* opakuje se pro 2. NP a 3. NP 

d) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - 

obsah a rozsah 

Není v rozsahu zadání diplomové práce 

e) upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat 

Hodnoty minimálních únosností jsou stanoveny ve statickém návrhu (není 

součástí zadání), který slouží jako podklad pro výrobní dokumentaci. 

f) seznam použitých podkladů, norem, literatury, výpočetních programů, apod. 

zákon - č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vyhláška 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ČSN EN 1991-1-1 

g) požadavky na bezpečnost provádění nosných konstrukcí, odkaz na příslušné 

předpisy a normy 

V průběhu provádění prací je nutno dodržovat všechny platné bezpečnostní 

předpisy, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích. 



 

 

Část technologie 

A.1. Úvod 

Tyto technologické postupy popisují způsob realizace hrubé stavby administrativní 

budovy Admin. Nosný systém objektu je řešen jako prefabrikovaný ŽB skelet, se 

stropní konstrukcí tvořenou přepjatými dutinovými panely. Objekt je částečně 

podsklepený, s jedním podzemním podlažím třemi nadzemními podlažími. Obvodový 

plášť tvoří výplňové zdivo z plynosilikátových tvárnic předsazené před sloupy. Střecha 

objektu je plochá jednoplášťová, nepochozí. Objekt je rozdělen posuvnou (smykovou) 

dilatační spárou na dva samostatně sedající celky. Stavební jáma pro podsklepenou část 

stavby bude zajištěna proti sesuvu dočasným pažením, stavební jáma nepodsklepené 

části svahováním.  

V rámci hrubé stavby jsou popsány tyto vybrané činnosti: 

1. Zemní práce (nejsou dále zpracovány, jsou totožné s variantou Železobeton) 

2. Spodní stavba (není dále zpracována, je totožná s variantou Železobeton) 

3. Montáž horní stavby 

A.3. Montáž dřevěného prefabrikovaného 
skeletu 

 Sloupy A.3.1

E.3.3.a Materiál 

Výpis sloupů 

Označení Rozměry Hmotnost Množství 

S1 200 x 200 x 3900 59,3 192 

S2 200 x 200 x 3440 52,3 24 

S3 140x 140 x 3500 26 12 

S4 140x 140 x 1280 9,5 6 



 

S5 140x 140 x 2420 18 6 

S6 140x 140 x 3720 27,7 6 

 

E.3.3.b Doprava 

Sloupy na stavbu budou dopraveny na valníku, uloženy horizontálně do stohů 

s proklady. Sloupy budou opatřeny ochranou nepromokavou folií. Vykládka bude 

probíhat za pomoci stavebního jeřábu, přítomného na stavbě. Na jeřáb lze uvázat i více 

kusů (dáno nosností jeřábu) podvlečením dvou vázacích popruhů. V tom případě musí 

být do hráně vloženy i svislé proklady. 

Kovový spojovací materiál bude dodán na stavbu v kartonových krabicích, označených 

druhem spojovacího prvku, rozměry a hmotností. Stavbyvedoucí v rámci přejímky 

dodávek kontroluje označení prvků dle PD, množství dle objednávacího dokumentu a 

vizuálně stav materiálu.  

E.3.3.c Skladování 

Sloupy na stavbě budou uskladněny v horizontální poloze na otevřené skládce. Budou 

stohovány do výšky max. 1,8 m, proloženy v každé vrstvé dřevěnými proklady min. 

rozměrů 80 x 80 mm. Hráň musí být zakryta nepromokavou plachtou. Označení 

uskladněných sloupů musí být čitelné. Na staveništi bude uskladněno maximálně 

množství potřebné pro montáž jednoho podlaží. 

Spojovací kovový materiál bude uskladněn v uzamykatelném skladu. 

E.3.3.d Pracovní podmínky, připravenost 

Podmínkou pro osazování sloupů je dostatečně únosný podklad, v 1. NP konkrétně ŽB 

podkladní deska o pevnosti 12,5 MPa - min. 3 dny tvrdnutí. [3] 

E.3.3.e Mechanizace 

 

E.3.3.f Personál 

Stavební jeřáb, 1 jeřábník, 1 vazač, 1 tesař 

E.3.3.g Postup práce 

První činností je osazení ocelových kotevních patek na ŽB desku. Prorýsují se 

vytyčovací osy, v jejich průsečících, kde budou patky osazeny, se zaměří výšková 

úroveň desky. Na desku se rozmístí všechny kotevní patky k místům zabudování. 



 

Provede se maltové lože z cementové malty MC15 o tl. min. 10 mm. První se lože 

nanáší v nejvyšším místě desky. Od něj se pak zaměřují ostatní lože. Pro označení 

roviny určující výšku lože se použijí ocelové podložky 30 x 30 mm potřebných tlouštěk. 

Podložky se nesmí umisťovat do místa, kde budou procházet šrouby kotvicí patku 

k podkladu. 

Do lože se osadí ocelové patky a vyrovnají do svislé polohy za pomoci samonivelačního 

laserového kříže. Svislost patky je zásadní a musí být překontrolována stavbyvedoucím 

a o tomto proveden zápis do SD. Patky se nechají v cementovém loži zatvrdnout min 24 

hodin. Po této technologické přestávce skrz otvory v patkách navrtají a zatlučou 

hmoždinky do betonové desky a patky se zafixují pomocí šroubů. Může následovat 

osazování sloupů. 

Sloup uložený ještě na skládce se opatří v hlavě manipulační ocelovou deskou se 

závěsem. Deska se provizorně zafixuje samořezným vrutem. Poté dva pracovníci sloup 

vztyčí a uvážou závěs na jeřáb. Sloup se přemisťuje ve svislé poloze nad místo 

zabudování do konstrukce. Jeřábník sloup pomalu spouští a pracovníci jej směřují 

drážkou v patě na svislou ocelovou desku patky. Po ustavení na patku a vyrovnání 

sloupu do svislé polohy se zatlučou ocelové kolíky do otvorů v patě sloupu. Sloup se 

pak odepne z jeřábu. 

Následně se sloup zajistí ve svislé poloze dočasnými opěrami. Opěry jsou tvořeny 

ocelovými tyčemi s rektifikací, které jsou v patě zapřeny do ŽB podkladní desky 

(hmoždinka - šroub) a v hlavě do sloupu. Ke sloupu musí být přichyceny samořezným 

vrutem v rozmezí 500-650 mm pod horní hranou sloupu. Opěry se montují na každý 

sloup a demontují se, až když jsou na daný sloup osazeny všechny průvlaky, které má 

sloup nést. V případě, že bude ke sloupu připojena ztužující stěna, musí být opěry 

umístěny z těch stran sloupu, kde nedojde ke kolizi stěny a opěry. 

E.3.3.h Jakost, zkoušky 

Svislost, poloha, použití všech spojovacích prostředků předepsaných PD, výšková 

úroveň horní hrany, přítomnost ochranných folií.

 

 Ztužující stěny A.3.2

E.3.2.a Materiál 

CLT panely tl. 84 mm Novatop Solid, ocelový spojovací materiál 

E.3.2.b Doprava 

Stěnové panely budou na stavbu dovezeny na valníku, uloženy v horizontální poloze. 

Panely budou opatřeny nepromokavou folií. Vykládka materiálu stavebním jeřábem. Na 



 

jeřáb uvazovat pouze za manipulační závěsy k tomu určené výrobní dokumentací. 

Spojovací materiál není součástí dodávky výrobce panelů. 

E.3.2.c Skladování 

Na stavbě budou panely uloženy na otevřené skládce, opřené v šikmé poloze o ocelovou 

opěrnou konstrukci. Pořadí uložení panelů musí odpovídat odebírání jednotlivých kusů 

podle pořadí montáže. Poslední uložený panel tedy bude montován jako první. Musí být 

viditelné štítky s označením. 

E.3.2.d Pracovní podmínky, připravenost 

Podkladní konstrukcí pro stěny v 1. NP je ŽB deska. Tato musí mít dostatečnou pevnost 

(12,5 MPa tj. min. 3 dny tvrdnutí) [3]. Ve všech podlažích, kde má proběhnout montáž 

stěn musí být namontovány všechny sloupy. 

E.3.2.e Mechanizace, personál 

Manipulace s panely bude probíhat pomocí jeřábu. Na jeřáb uvazovat jen za montážní 

závěsy k tomu určené výrobní dokumentací. 1 jeřábník, 1 vazač, 1tesař. 

E.3.2.f Postup práce 

Jako první činnost v 1. NP se provádí položení 250mm pruhu  asfaltového 

hydroizolačního pásu v místě budoucích stěn. Následuje prorýsování ložných spár na 

podklad. V 1. NP je třeba počítat se zakládacím prahem šířky 200 mm. Ten se umísťuje 

na osově mezi sloupy. Panel se na prah ukládá tak, že povrch panelu s hranou prahu i 

sloupů jsou v jedné rovině. 

Do betonové desky se odvrtají otvory v rozteči 500 mm a hloubce 150 mm, délka 

závitových tyčí musí být min. o 150 mm větší než hloubka otvoru. Závitové tyče 

v otvorech se zafixují chemickou kotvou. Porušenou hydroizolaci je nutné zatmelit 

tmelem doporučeným výrobcem hydroizolace. Do zakládacích prahů se přenesou osy 

závitových tyčí v betonové desce. V těchto bodech se do prahů vyvrtají otvory o Ø20 

mm. 

Zakládací prah se nasadí na závitové tyče a vyrovná se do vodorovné roviny pomocí 

ocelových plechů 150 x 150 x 1 mm pod prah. Na závitové tyče se nasadí matice 

s podložkami a prah se zafixuje. Přečnívající závitová tyč se odřízne úhlovou bruskou. 

Následuje osazování stěnového panelu. První a poslední panel ve stěně se ke sloupu 

připojují přes pomocný hranol s ozubem. Hranol se ke sloupu připevňuje samořeznými 

vruty v rozteči 300 mm. Hranol lícuje s hranou sloupu, stejně jako budoucí stěna a 

probíhá na celou výšku sloupu. Zkontroluje se svislost hranolu. 

První panel je jeřábem dopraven nad místo uložení a pomalu spouštěn na základový 

prah. Dva pracovníci panel korigují, tak aby jeho ozub zapadnul do ozubu pomocného 



 

hranolu. Mezi čelními hranami panelu a hranolu zůstává 5mm mezera. Panel zůstává 

uvázán na jeřábu a kontroluje se jeho svislost. Ve svislé poloze se pak kotví pomocí 

ocelových úhelníků k základovému prahu. Rozteč úhelníků je 250 mm. Až poté se panel 

odváže z jeřábu. Hranol a panel se sešroubují vruty. 

Následuje montáž mezilehlých panelů. Ta probíhá analogicky jako montáž prvního 

panelu, s tím rozdílem, že místo na pomocný hranol se nasouvá další panel na ozub 

panelu předchozího. 

Ve vyšších podlažích se panely neosazují na dřevěný prah, ale přímo na hrubou podlahu 

tvořenou dvěma OSB deskami. 

E.3.2.g Jakost, zkoušky 

Svislost, počet kotevních prvků as jejich rozteč. 

 

 Průvlaky A.3.3

E.3.3.a Materiál 

Výpis průvlaků 

Označení Průřez Délka [mm] Hmotnost [kg] Počet celkem [ks] 

P1 

 

5700 200 120 

P2 

 

2750 96 60 



 

P3 

 

4400 154 138 

P4 

 

2100 74 12 

P5 

 

3340 117 24 

P6 

 

5700 140 12 

P7 

 

2750 67 6 

P9 

 

 

2800 27 3 



 

T1 

 

4400 16 861 

T2 

 

2750 10 420 

T3 

 

2100 8 234 

T4 

 

900 3,24 180 

T5 

 

1295 5 18 

T6 

 

1800 18 18 

T7 

 

1800 25,2 6 



 

T8 

 

1800 6,5 24 

T9 

 

1820 6,5 30 

E.3.3.a Doprava 

Průvlaky na stavbu budou dopraveny na valníku, uloženy horizontálně do stohů 

s proklady. Průvlaky budou opatřeny ochranou nepromokavou folií. Vykládka bude 

probíhat za pomoci stavebního jeřábu, přítomného na stavbě. Na jeřáb lze uvázat i více 

kusů (dáno nosností jeřábu) podvlečením dvou vázacích popruhů. V tom případě musí 

být do hráně vloženy i svislé proklady. 

Kovový spojovací materiál bude dodán na stavbu v kartonových krabicích, označených 

druhem spojovacího prvku, rozměry a hmotností. Stavbyvedoucí v rámci přejímky 

dodávek kontroluje označení prvků dle PD, množství dle objednávacího dokumentu a 

vizuálně stav materiálu.  

E.3.3.a Skladování 

Průvlaky na stavbě budou uskladněny v horizontální poloze na otevřené skládce. Budou 

stohovány do výšky max. 1,8 m, proloženy v každé vrstvé dřevěnými proklady min. 

rozměrů 80 x 80 mm. Hráň musí být zakryta nepromokavou plachtou. Označení 

uskladněných průvlaků musí být čitelné. Na staveništi bude uskladněno maximálně 

množství potřebné pro montáž jednoho podlaží. 

Spojovací kovový materiál bude uskladněn v uzamykatelném skladu. 

 Pracovní podmínky, připravenost E.3.12.i

Podmínkou pro montáž průvlaků jsou namontované sloupy a ztužující stěny daného 

podlaží. 

 Mechanizace, personál E.3.12.j

Manipulace s průvlaky bude probíhat za pomoci stavebního jeřábu. 1 jeřábník, 1 vazač, 

1 tesař. 



 

 Postup práce E.3.12.k

Nivelačním přístrojem se zkontroluje výšková úroveň horních hran sloupů. Poté do hlav 

sloupů vsune spojovací ocelový prvek (křížem svařené ocelové plechy 6 mm). 

Spojovací prvky se ve sloupu upevní pomocí vrutů do předvrtaných otvorů, které 

zároveň prochází skrze předvrtané otvory v plechu. 

Na jeřáb se uváže průvlak podvlečením dvou popruhů. Přemístí se nad místo 

zabudování a nechá se ustálit v klidové poloze. Osazení na sloup probíhá z montážních 

plošin. Pomalu se průvlak spouští, tak aby se drážka vyfrézovaná ve zhlaví nasunula na 

ocelové spojovací prvky v hlavách sloupů. Po nasunutí se zkontroluje odklon od 

horizontální roviny. Průvlak se přesně vyrovná pomocí ocelových podpěr s rektifikací. 

Vyrovnaná průvlak se zajistí natlučením ocelových kolíků do předvrtaných otvorů. 

 

Obrázek 2 - zobrazení typického spoje dřevěného skeletu [5] 

 Jakost, zkoušky E.3.12.l

Odklon od vodorovné roviny, kontrola osazení všech spojovacích prvků (kolíků), 

výšková úroveň. 

 Stropnice A.3.4

E.3.12.a Materiál 

 



 

 Doprava E.3.12.b

Stropnice budou na stavbu dodány ve svazcích po 17 kusech, přepáskovány. Vykládka a 

manipulace pomocí jeřábu. Při uvázání podvlečením lze přemisťovat více svazků (podle 

nosnosti jeřábu). Spojovací ocelový materiál bude dodán v kartonových krabicích 

s označením druhu výrobku, rozměry a počtem kusů.  

 Skladování E.3.12.c

Stropnice budou na stavbě skladovány v maximálním množství potřebném pro sestavení 

stropů jednoho podlaží. Balení budou uskladněna na otevřené skládce a překryta 

nepromokavou folií. Operativně lze stropnice skladovat v objektu rozestavěného 

objektu, na dokončené hrubé podlaze u místa zabudování do konstrukce. Při skladování 

stropnic u místa zabudování je nutné uložit stropnice napříč přes stropnice nižšího 

podlaží, aby se rozložila jejich hmotnost mezi větší počet spodních stropnic. 

 Pracovní podmínky, připravenost E.3.12.d

Podmínkou pro montáž stropnic je dokončená montáž průvlaků daného podlaží, 

minimálně v rozsahu jednoho pole modulové sítě. 

 Mechanizace, personál E.3.12.e

manipulace se svazkem stropnic jeřábem. Manipulace s jednotlivými kusy ručně. 1 

jeřábník, 1 vazač, 2 tesaři. 

 Postup práce E.3.12.f

Následující činnosti budou probíhat z lešení s výškou podlahy 2,0 m. 

Na horní hranu průvlaku se vynesou osové rozteče stropnic podle PD. 

V místě těchto značek se následně osadí ocelové třmeny v takové výškové úrovni, aby 

po osazení stropních nosníků jejich horní plocha byla zároveň s horní plochou průvlaků. 

Třmeny se upevní vruty v počtu předepsaném v montážní dokumentaci. Po osazení 

třmenů na svá místa může začít osazování stropnic. Stropnice se nasouvají shora do 

třmenů, a pásnice se v uložení vyztužují přibitím překližkových příložek do třmenu tak, 

aby vyplnili prázdný prostor mezi stojinou a třmenem (tloušťka překližky 24 mm). Ve 

třmenu se stropnice zajistí vruty.  

 Jakost, zkoušky E.3.12.g

Jakost a kvalita dodaného materiálu bude kontrolována při převzetí dodávky 

stavbyvedoucím, mezioperačně budou kontrolovány spoje a geometrie konstrukce. Pro 

technický dozor investora bude vypracován Kontrolní list provádění (není součástí 

řešení). 



 

 Hrubá podlaha  A.3.5

E.3.12.a Materiál 

Desky OSB3 s hranou pero - drážka, PU lepidlo, nastřelovací spony s dlátovým sekem, 

tlumící páska z pěnového PVC 50/3. 

 Doprava E.3.12.b

OSB desky budou na stavbu dodány ve svazcích. Svazky jsou opatřeny podkladními 

hranoly a ocelovým přepáskováním.  

 Skladování E.3.12.c

Desky budou uskladněny na otevřené skládce. Stohy OSB desek se musí ukládat na 

dřevěné podkladní hranoly 80 x 80 mm o rozteči max. 800 mm. Je nutné je chránit proti 

srážkové vodě nepromokavou plachtou. Desky před zabudováním musí být na 48 hodin 

uloženy v místě zabudování nebo se stejným klimatem, kvůli aklimatizaci na danou 

vzdušnou vlhkost. Desky před montáží budou být přemístěny na stropní konstrukci, kde 

mají být zabudovány. Musí se ale umístit nad sloup nižšího podlaží (sloup uvnitř 

půdorysu, ne na okraji!) a krom podkladních hranolů musí být na přes průvlaky a 

stropnice uložena OSB deska. 

PU lepidla, a tlumící pásky budou uskladněny v uzamykatelném skladu. 

 Pracovní podmínky, připravenost E.3.12.d

Pro montáž hrubé podlahy musí být osazeny a zkontrolovány stropnice v poli, kde se 

hrubá podlaha bude sestavovat a minimálně ve dvou přilehlých stropních polích. Podél 

vnějších stěn bude z vnější strany postaveno lešení. 

 Mechanizace E.3.12.e

Celý svazek zajištěný ocelovými páskami bude jeřábem dopraven na pracovní úroveň 

v místě zabudování. Následná manipulace probíhá ručně. 

 Personál E.3.12.f

1 četa = 1 vedoucí pracovník, 1 vazač, 1 tesař, 2 pomocní pracovníci. 

 Postup práce E.3.12.g

Před položením desky se na horní povrch stropnic nalepí tlumící pěnová páska. Desky 

se začínají klást od vnějšího okraje půdorysu stavby, s přesahem cca 10 mm za okraj 

vnější stěny. Tím se vytváří vůle pro vyrovnávání nepřesností a prostor pro odříznutí 

drážky nebo pera a vytvoření rovné hrany. Desky se kladou v řadách vždy napříč přes 



 

stropnice a se vzájemným přesahem (tzv. na vazbu). Vzájemné spoje desek jsou 

zajištěny systémem pero – drážka, do kterých se nanáší PU lepidlo. Desky se ke 

stropním nosníkům připevňují nastřelování ocelových spon s dlátovým sekem, v rozteči  

maximálně 150 mm. Druhá vrstva desek se klade s podélným i příčným přesahem o 

polovinu rozměru desky. 

 Jakost, zkoušky E.3.12.h

Mezioperačně kontroluje vedoucí pracovník, ev. stavbyvedoucí těsnost spar mezi 

deskami, počet spojovacích prvků na metr. U výsledného povrchu hrubé podlahy se 

kontrolují místní nerovnosti, které nesmí být větší než 2 mm na 2m lati.  

 

 Obvodový plášť A.3.6

E.3.12.a Materiál 

 

 doprava E.3.12.b

Stěnové nosníky - sloupky, budou na stavbu dodány ve svazcích po 25 kusech, 

přepáskovány. Vykládka a manipulace pomocí jeřábu. Při uvázání podvlečením lze 

přemisťovat více svazků (podle nosnosti jeřábu). Spojovací ocelový materiál bude 

dodán v kartonových krabicích s označením druhu výrobku, rozměry a počtem kusů. 

Ocelové spojovací prvky v kartonových krabicích, oznaených druhem prvku, rozměry a 

množstvím. 

OSB desky budou na stavbu dodány ve svazcích. Svazky jsou opatřeny podkladními 

hranoly a ocelovým přepáskováním. PU lepidla, těsnící pásky, a drobný spojovací 

materiál v krabicích. 

Izolační vlna bude dodána ve stlačených rolích balených ve folii s označením délky 

rouna. Izolační desky budou dodány balené ve folii s označením počtu desek v balení. 

Řezivo z rostlého dřeva bude dodáno ve svazcích přepáskovaných, s označením jakosti 

dřeva, průřezem a množstvím. 

 Skladování E.3.12.c

Stěnové nosníky budou na stavbě skladovány maximálně v množství potřebném pro 

sestavení stěn jednoho podlaží. Svazky budou uskladněny na otevřené skládce a 

překryta nepromokavou folií. 



 

Desky budou uskladněny na otevřené skládce. Stohy OSB desek se musí ukládat na 

dřevěné podkladní hranoly 80 x 80 mm o rozteči max. 800 mm. Je nutné je chránit proti 

srážkové vodě nepromokavou plachtou. Desky před zabudováním musí být na 48 hodin 

uloženy v místě zabudování nebo se stejným klimatem, kvůli aklimatizaci na danou 

vzdušnou vlhkost. Desky před montáží budou být přemístěny na podlahovou 

konstrukci, kde mají být zabudovány 

Spojovací materiál a stavební chemie budou uskladněny v uzamykatelném skladu. 

Izolační materiály budou uskladněny na zastřešené skládce. 

Řezivo bude uskladněno na otevřené skládce opatřené nepromokavou plachtou. 

 Pracovní podmínky, připravenost E.3.12.d

Před započetím prací na obvodovém plášti musí být dokončeny sloupy, průvlaky, hrubá 

podlaha a stropní konstrukce nad daným podlažím. Po obvodu stavby, minimálně 

v rozsahu montované stěny musí být zřízeno lešení s podlahou v přibližné úrovni 

podlahy daného podlaží a druhou podlahou do úrovně 2,0-2,5 m nad úroveň daného 

podlaží. 

 Mechanizace E.3.12.e

 Personál E.3.12.f

Složení svazků stěnových nosníků, svazků OSB desek a svazků řeziva z dopravního 

prostředku proběhne stavebním jeřábem. Následná manipulace bude ruční. 

1 jeřábník (jen pro vyložení dodávek), 1 četa = 1 vedoucí pracovník, 1 tesař, 2-4 

pomocní dělníci.  

 Postup práce E.3.12.g

Montáž obvodového pláště začíná osazením základových prahů. Ty se v 1. NP ukládají 

na pruh asfaltového pásu a zakládací maltu. Ve vyšších podlažích na hrubou podlahu 

opatřenou dvěma pruhy těsnící pěnové pásky. 

Základové prahy v 1. NP se rozmístí k místu zabudování do konstrukce a nakrátí na 

potřebné délky. Do betonové desky se v rozteči 500 mm vyvrtají otvory pro závitové 

tyče do hloubky 150 mm, následně se vloží závitové tyče, a zafixují se chemickou 

kotvou. Osy závitových tyčí se přenesou na základové prahy a vyvrtají se otvory Ø20 

mm. Prahy se volně na místo zabudování a vyrovnají se do vodorovné roviny pomocí 

dřevěných klínků. Prostor mezi podkladem a spodní plochou prahu se vyplní zakládací 

maltou, připravenou podle návodu výrobce. Závitové tyče se opatří maticemi 

s podložkami a prahy se dotáhnou k podkladu. Po montáži prahu musí následovat 24h 

technologická přestávka pro vytvrdnutí malty. 



 

Na spodní líc průvlaku nesoucí strop nad daným podlažím se vynese obrys pro osazení 

vodícího hranolu. Hranol se k průvlaku kotví vruty s talířovou hlavou v rozteči 500 mm. 

Následně se přistupuje k osazování nosných sloupků obvodového pláště. Na základový 

prah se vynesou osové vzdálenosti sloupků podle PD - typicky 500 mm. Stěnové 

nosníky se uloží k místu zabudování a nakrátí se na potřebnou délku. Délka nosníku je 

vždy o 20 mm kratší, než světlá výška mezi základovým prahem a průvlakem. V hlavě 

každého sloupku se vyřízne stojina do hloubky 70 mm. Mezi pásnicemi tak vznikne 

prostor pro nasunutí sloupku na horní vodící hranol. Pokud se stojina odřezává po 

nakrácení sloupku, odřezává se 70 mm, pokud před nakrácením, je k hloubce 70 mm 

nutno přičíst délku zkrácení sloupku, aby vždy byl mezi stojinou a vodícím hranolem 

byla 20mm mezera. Sloupky se vsunují mezi prah a hranol tak, že se naklopí, umístí 

mezi prah a hranol a zpět vztyčí do svislé polohy. Tím je vodící hranol nasunut mezi 

pásnice sloupku. K prahu se sloupky upevňují za pomoci ocelových úhelníků a vrutů 

s talířovou hlavou. K vodícímu hranolu rovněž ocelovými úhelníky, avšak 

s obdélníkovým (oválným) otvorem. Úhelník se umisťuje tak, aby kruhový otvor byl na 

pásnici sloupku a obdélníkový (oválný) na vodícím hranolu. Vrut  do vodícího hranolu 

se nedotahuje na maximum (na aku-utahovačkách je nutno nastavit nízký krouticí 

moment)! Tímto je dovolen průhyb průvlaku nezávisle na obvodové stěně pod ním. 

Úprava stěny v místě stavebních otvorů se řeší vložením hranolů z rostlého dřeva o 

průřezu 60 x 200 mm. Z tch se sestaví sloupky na ně uloží parapetní hranoly, na tyto 

opět sloupky a na ně se uloží překladové hranoly. Spoje těchto prvků jsou opět 

ocelovými úhelníky a vruty se zápustnými hlavami. 

Na vnitřní straně se takovýto stěnový rám opláští OSB3 deskami s hranami opatřenými 

perem a drážkou. OSB desky se ke sloupkům připevňují nastřelovacími sponkami 

s dlátovým sekem a lepidlem. Rozteč sponek je 200 mm. Spoje pero-drážka se opatří 

PU lepidlem. Opláštěná stěna se poté přelepí v místech styků OSB desek vzduchotěsnou 

páskou. 

Z vnitřní strany budou obvodové stěny opláštěny instalační sádrokartonovou 

předstěnou, kotvenou na přímé závěsy. Tato už však nespadá do rozsahu tohoto 

technologického postupu. 

Z vnější strany bude do rámů stěn vložena tepelná izolace z minerální vlny tl. 200 mm. 

Poloha vlny v rámu se zajistí šňůrou taženou horizontálně se svislou roztečí 400 mm. 

Přes rám s vlnou se natáhne difúzně otevřená PE folie sloužící jako pojistná 

hydroizolace. Tuto folii je nutné důkladně spojovat jak ve styku folie - folie, tak ve 

styku s ostatním podkladním materiálem. Provedení těchto detailů se bude řídit podle 

pokynů výrobce použité folie. 

Přes rám opatřený folií se namontuje vodorovný rošt z hranolů 50 x 50 mm o rozteči 

600 mm. Rošt je upevněn do rámu stěny z I-OSB sloupků pomocí vrutů se zápustnou 

hlavou. Do tohoto roštu se vloží izolační desky z minerální plsti. Provizorně se tyto 

desky přichytí šňůrou. Definitivní zajištění desek bude tvořit svislý rošt. 



 

Svislý rošt se montuje na vodorovný rošt a sestává z hranolů 50 x 50 mm, upevněných 

na vodorovný rošt pomocí vrutů se zápustnou hlavou. Na svislý rošt se upevňuje obklad 

z fasádních desek Cembrit Express. 

 Jakost, zkoušky E.3.12.h

ještě před vložením minerální vlny se u sloupků se kontrolují spojovací prvky, zda je 

použito předepsaného množství ocelových spojovacích prostředků, svislost sloupků 

(odchylka ve zhlaví nesmí být větší než 3 mm od svislice). U vnitřního opláštění se 

kontrolují spáry mezi deskami, jejich přelepení neprůvzdušnými páskami.  

Na vnějším roštu, svislém i vodorovném, se kontroluje množství a rozteče vrutů, rozteč 

roštu, která nesmí být více než 10 mm od projektované rozteče. Vizuálně se také 

kontroluje pojistná hydroizolace (difúzně otevřená folie), zda není v některém otevřený 

spoj.



 

Finanční zhodnocení 

Obě varianty byly naceněny v software Kros Plus společnosti ÚRS Praha. Výsledné 

ceny jsou na krycích listech rozpočtů, viz přílohy. 

Časové zhodnocení 

Oba navržené postupy budou dále zhodnoceny s hlediska časové náročnosti montáže. 

Výpočet celkové pracnosti v normohodinách je výstupem ze softwaru Kros Plus 

společnosti ÚRS Praha. Tyto hodnoty jsou převzaty jako podklad pro sestavení 

harmonogramu. 

Výpočet doby trvání je vypočten ze vztahu 

 T = Vp / ts / nos [dny] 

kde 

Vp je objem práce [Nh] 

ts dobra 1 pracovní směny [h] 

nos počet pracovníků 

 

ŽELEZOBETONOVÝ SKELET: 

Montáž sloupů: 118 ks (39/podlaží), Vp = 173 Nh, ts = 8 h, nos = 4 

T = 173 / 8 / 4 = 6,32 dnů 

Montáž ztužujících stěn: 84 ks (3 panely/ 1 stěnu) Vp = 166 Nh, ts = 8 h, nos = 3 

T = 166 / 8 / 3 = 6,92 dnů 

Dobetonování stěn: 78,6 m
3
, Vp = 309 Nh, ts = 8 h, nos = 3 

T = 309 / 8 / 3 = 12,87 dnů 

Montáž průvlaků a ztužidel: 144 ks, Vp = 367 Nh, ts = 8 h, nos = 5 

T = 367 / 8 / 5 = 9,18 dnů 

Montáž stropních dílců: 375 ks, Vp = 453 Nh, ts = 8 h, nos = 5 



 

T = 453 / 8 / 5 = 11,34 dnů 

Zdění obvodového pláště: 416,711 m
3
, Vp = 1180 Nh, ts = 8 h, nos = 10 

T = 1180 / 8 / 10 = 14,75 dnů 

CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY 61,38 DNŮ 

 

DŘEVĚNÝ SKELET 

Montáž sloupů: 748,5 m, Vp = 222 Nh, ts = 8 h, nos = 3 

T = 222 / 8 / 3 = 9,24 dnů 

Montáž ztužujících stěn: 533,54 m
2
 Vp = 404 Nh, ts = 8 h, nos = 3 

T = 404 / 8 / 3 = 16,83 dnů 

Montáž průvlaků: 1561 m, Vp = 776 Nh, ts = 8 h, nos = 3 

T = 776 / 8 / 3 = 32,34 dnů 

Montáž stropnic: 5620 m, Vp = 820 Nh, ts = 8 h, nos = 9 

T = 820 / 8 / 9 = 11,40 dnů 

Hrubá podlaha stropu: 6210 m
2
, Vp = 1788 Nh, ts = 8 h, nos = 10 

T = 1788 / 8 / 10 = 22,36 dnů 

CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY 92,17 DNŮ. 

 


