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Hlavním úkolem této bakalářské práce je finanční porovnání tří variant řešení 

založení novostavby bytového domu v pasivním standardu. Pro jejich snadnější porovnání jsou 

srovnávány varianty založení s přibližně stejným součinitelem prostupu tepla. První varianta 

založení objektu je řešena základovými pásy s tepelnou izolací z pěnového polystyrénu 

v podlaze. Pro druhou variantu založení se použije podsyp ze štěrku z pěnového skla Refaglass. 

U třetí varianty se použije keramické kamenivo Liapor.  

Výsledkem bakalářské práce bude zjištění, která z posuzovaných variant založení stavby 

je levnější pro bytový dům. 

Součástí bakalářské práce je technická zpráva bytového domu, položkový rozpočet a 

technologické postupy realizace založení stavby pomocí štěrku z pěnového skla. 
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The main task of this bachelor thesis is financial comparison of three variants of passive 

block of flats foundation. For easier comparison there are compared variants of building 

founded with the same heat transfer coefficient. The first variant of passive house founding is 
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For the second variant of building foundation is used subbase from gravel foam glass named 

Refaglass. For third variant of building foundation is used ceramic aggregate named Liapor. 
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1. Úvod 

 Cílem této bakalářské práce je finanční porovnání variant založení pasivního objektu. 

Pro porovnání byly zvoleny tři varianty založení. První varianta je založení objektu klasickým 

způsobem na základové pásy. Druhá varianta je řešena s tepelněizolačním podsypem 

z pěnového skla Refaglass. Třetí variantou je založení objektu na tepelněizolačním podsypu 

z keramického kameniva Liapor. 

 Bakalářská práce obsahuje části pozemní stavitelství a technologickou část. V části 

pozemního stavitelství jsem zpracoval dílčí část technické dokumentace pro stavební povolení. 

V technologické části jsem zpracoval technologický předpis pro proces založení objektu na 

pěnovém skle. 

 Přílohou bakalářské práce jsou položkové rozpočty jednotlivých variant založení 

pasivního objektu a základní komplexní tepelně technické posouzení. 
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2. Technická zpráva  

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

a) Technická zpráva 

 

a.1) Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 

Jedná se o výstavbu bytového domu o třech nadzemních podlaží ukončených 

jednoplášťovou plochou střechou. Na prvním nadzemním podlaží jsou umístěny sklepní 

prostory využitelné pro nájemníky bytů a 1 byt. Na druhém a třetím podlaží jsou umístěny vždy 

dva byty. Bytový dům má celkem 5 bytů a ke každému z nich je přiřazena odpovídající část 

sklepních prostor nacházejících se v prvním podlaží. Přístup na plochou střechu je zajištěn 

střešním výlezem, který se nachází na chodbě nejvyššího podlaží. Výška bytového domu je 

9,61 m nad přilehlým terénem. Konstrukční výška v prvním podlaží je 2920 mm a světlost 

místností je 2670 mm. Ve druhém a třetím podlaží je konstrukční výška 2750 mm a světlost 

místností je 2650 mm. 

Bytový dům má obdélníkový půdorys a je svou delší stranou situován k přilehlé 

komunikaci. Fasády objektu jsou řešeny pomocí pastovité tenkovrstvé bílé fasádní omítky. 

Doplňuje je fasádní sokl z akrylátové mramorové omítky. Okna a vstupní dveře jsou plastové 

a barevně ladí s barvou fasády a soklu. Barevné řešení se snaží zachovat jednoduchost celé 

stavby.  

Přístupová komunikace k bytovému domu pro chodce je provedena z betonové zámkové 

dlažby a spojuje hlavní vstup s parkovacím stáním. Vchod do bytového domu je jeden. 

U bytového domu bude realizováno parkovací stání pro 11 automobilů a 1 parkovací 

stání pro vozidla přepravující těžce pohybově postižené. 
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Zastavěná plocha: 303,19 m2 

Obestavěný prostor: 2 939,72 m3 

Plocha pozemku 1 125 m2 

Užitná plocha: 679,95 m2 

Počet bytových jednotek: 5 

Počet nájemníků: 15 

Počet odstavných stání: 11 + 1 pro vozidla přepravující těžce pohybově postižené 

 

a.2) Bezbariérové užívání stavby 

Přízemní část objektu v 1.NP je řešena jako dostupná pro osoby se zhoršenou 

pohyblivostí v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
 

Druhé a třetí nadzemní podlaží objektu nespadají do občanské vybavenosti a nejsou 

proto řešeny bezbariérově. 

 

a.3) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Základové konstrukce celé stavby jsou provedeny z monolitického betonu C20/25 jako 

základové pásy. Hloubka základové spáry se nachází v -1,050 m. Obvodové stěny jsou 

provedeny z cihel Heluz 30 Family o tloušťce 300 mm opatřených kontaktním zateplovacím 

systémem s izolantem z pěnového polystyrénu EPS 70F v tloušťce 200mm. Nosný systém je 

dále doplněn o Heluz 30 UNI a jako příčky slouží Heluz 11,5 a Heluz 25. Stropy jsou tvořeny 

také systémem Heluz jako panelové systém z keramobetonových panelů. 
 

Střešní konstrukce je plochá střecha jednoplášťová s odvodněním dovnitř dispozice a 

atikou. Je taktéž provedena Heluz stropem o tloušťce 230mm opatřena skladbou v nekonstantní 

tloušťce odpovídající dle tepelně-technického návrhu. 
 

Na severní straně objektu je polohováno železobetonové schodiště. 

plochou střechou. Okna a dveře jsou plastová. Oplechování konstrukcí je provedeno 

z barevného pozinkovaného plechu. Chodník k objektu je tvořen betonovou zámkovou dlažbou. 

 

a.4) Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, hluk, vibrace 

Větrání místností v bytovém domě je zajištěno otevíratelnými okny a dveřmi. Odvětrání 

WC bude nucené podtlakové pomocí ventilátoru a bude odvedeno pomocí potrubí ven nad 

střechu domu. 

Vytápění bytového domu bude zajištěno ocelovými radiátory, které budou napojeny 

na potrubí dálkového vytápění. 
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Osvětlení a proslunění místností přímým slunečním zářením je zajištěno prosklenými 

výplněmi okenních otvorů. Umělé osvětlení bude zajištěno svítidly. 

Při užívání stavby nevznikají žádné vibrace, hluk ani prach. Během výstavby bude 

dodržována 8 hodinová pracovní doba, která nebude probíhat v nočních hodinách. Při provádění 

stavebních práci, budou splňovány požadavky předpisu č. 272/2011 Sb. Nařízení vlády o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 

Typ konstrukce U (W/m2K) UN,20 (W/m2K) Urec,20 (W/m2K) 
Upas,20 

(W/m2K) 

Podlaha přilehlá k zemině 0,197 0,450 0,300 0,220 až 0,150 

Tabulka č. 1 Součinitel prostupu tepla 

 

a.5) Zemní práce 

 Před započetím stavebních prací se sejme ornice v tloušťce 0,2 m a srovná se terén. 

Ornice bude uložena na staveništi a použije se v budoucnu pro srovnání terénu. Poté bude 

provedeno geodetické zaměření a vytyčení lavičkami.   

 Výkopové práce se budou vykonávat v zemině třídy 3. Hlavní jáma bude vytěžena 

strojně. Následně bude provedeno ruční dočištění základových pasů. Jáma bude svahovaná se 

sklonem 1:0,5. Nejnižší úroveň základové spáry je – 1,050 m. 

 

a.6) Základy 

 Založení objektu je řešeno ve třech možných variantách. První varianta je na základové 

pásy z prostého betonu. Pod obvodovými stěnami jsou pásy široké 450 mm a vysoké 900 mm. 

Pro vnitřní nosné stěny budou základové pásy provedeny v tloušťkách 550 mm a 600 mm a 

výšce 500 mm. Základové konstrukce jsou provedeny z prostého betonu třídy C 20/25. Po 

provedení betonáže základových pásů bude provedena podkladní deska v tloušťce 150 mm 

z betonu třídy C 20/25 vyztužená kari sítí 6/100/100. V základových pásech budou před 

betonáží připraveny prostupy pro inženýrské sítě. 

 

a.7) Svislá nosná konstrukce 

 Bytový dům je vyzděný ze systému Heluz. Vnější obvodové nosné zdivo je z cihelných 

bloků Heluz Family 30 na celoplošnou lepící maltu Heluz SBC. Vnitřní nosné stěny jsou 
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navrženy z cihelných bloků Heluz AKU 30/33,3 MK na zdící maltu a Heluz 25 broušená na 

celoplošnou lepící maltu. 

 

a.8) Příčky 

 Příčkové zdivo je provedeno z cihelných bloků Heluz 11,5 broušená na lepící maltu. 

V koupelnách jednotlivých bytů jsou provedeny instalační předstěny ze sádrokartonových 

desek Knauf. 

 

a.9) Komínové těleso 

 V bytovém domě není plánováno zřízení komínového tělesa. Bytový dům bude vytápěn 

systémem dálkového vytápění. 

 

a.10) Vodorovná nosná konstrukce 

 Konstrukce stropu je navržena ze systému Heluz, jedná se o stropní keramické panely 

Heluz. V místě napojení stropní konstrukce na schodiště budou doplněné dva stropní nosníky 

Heluz u každé stropní konstrukce. Pokládka panelů bude probíhat na srovnané obvodové a 

nosné zdivo. Délka uložení panelů (ve směru délky panelů) musí být minimálně 125 mm. 

Panely budou v uložení podloženy těžkým asfaltovým pásem, stejně tak nadezdívané zdivo. Po 

položení panelů budou zality styčné spáry mezi jednotlivými panely zároveň se ztužujícími 

železobetonovými věnci betonem třídy minimálně C 16/20. Celková tloušťka stropní 

konstrukce je 230 mm. 

 

a.11) Překlady a ztužující věnce 

 Nad stavebními otvory obvodových a vnitřních nosných stěn jsou navrženy keramické 

překlady Heluz 23,8. U příčkového zdiva jsou navrženy keramické ploché překlady Heluz 11,5. 

U obvodových zdí budou osazeny nad každým otvorem čtyři keramické překlady Heluz 23,8 

v potřebné délce dle světlosti stavebního otvoru. 

 V každém podlaží bude obvodové zdivo a vnitřní nosné zdivo ukončeno 

železobetonovými ztužujícími věnci. Ztužující věnce budou součástí stropní konstrukce a 

budou betonovány zároveň s betonáží styčných spár stropních panelů. Z vnější strany budou 

ztužující věnce doplněné o věncovky Heluz 8/23. Mezi věncovkou a ztužujícím věncem bude 

doplněna tepelná izolace z pěnového polystyrénu EPS 70 F o tloušťce 20 mm. 
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a.12) Schodiště 

 V bytovém domě jsou navržená monolitická železobetonová schodišťová ramena. 

Schodišťová ramena jsou vetknutá do podest. Každé ze schodišťových ramen má 9 stupňů. 

Šířka každého stupně je 300 mm, výška je 166,66 mm. Schodiště je povrchově upraveno 

z dlaždic s protiskluzovou úpravou. Spodní strana schodiště bude omítnuta MVC omítkou + 

štukovou omítkou. Mezipodesty jsou řešeny jako monolitické, podesty jsou řešeny 

z keramických panelů Heluz. Osvětlení schodišťového prostoru je během dne zajištěno okny a 

v noci nainstalovanými světly. 

 

a.13) Zastřešení  

Střešní konstrukce je plochá střecha jednoplášťová s odvodněním dovnitř dispozice a 

atikou. Je provedena Heluz stropem z keramických panelů o tloušťce 230 mm a opatřena 

skladbou v nekonstantní tloušťce odpovídající dle tepelně-technického návrhu. Střešní roviny 

jsou navrženy ve spádu 2%. Skladba střešního pláště je navržena ze systému Dekroof 03. 

Skladba: 

- Elastek 40 Special Dekor     4 mm 

- Spádové klíny Polydek EPS 100 G200S40  240 – 440 mm 

- PU lepidlo PUK (insta stick)    - 

- Penetrační nátěr Dekprimer    - 

- Panelový strop Heluz     230 mm 

- MVC omítka + štuk     15 mm 

 

a.14) Omítky 

 Vnitřní stěny bytového domu budou opatřeny omítkou jednovrstvou vápenocementovou 

omítkou Weber.dur 137 tloušťky 10 mm. Na provedenou omítku bude nanesený vodou 

ředitelný vnitřní tonovatelný nátěr Kerapas IK. 

 Z vnější strany bude budova zateplena kontaktním zateplovacím systémem. Jako 

izolační materiál bude použit polystyrén EPS 70 F tl. 200 mm. V soklové části bude použit 

polystyrén XPS. Polystyrén EPS 70 F bude opatřen stěrkovací hmotou Weber.therm klasik   

LZS 710, polystyrén XPS v soklové části bude opatřen stěrkovací hmotou Weber.therm elastik    

LZS 720. Stěrkovací hmoty budou vyztuženy sklotextilní armovací tkaninou Weber.therm 117. 

Jako povrchová úprava bude provedena pastovitá omítka Weber.pas akrylát zrnitosti 1,5 mm 

v bílé barvě. Soklová část bude opatřena akrylátovou mramorovou omítkou Weber zrnitosti       

3 mm zelenohnědé barvy.  
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a.15) Obklady 

 Koupelny se záchodem budou obloženy keramickými obklady do výšky 2500 mm. 

Keramický obklad v kuchyni bude proveden za kuchyňskou linkou v pásu o výšce 500 mm. 

 

a.16) Podlahy 

 Podlahy mají nášlapné vrstvy z keramické dlažby a PVC krytiny. Každá podlaha bude 

mít soklovou lištu. Materiály použité na podlahy musí být certifikované a s požadovanou 

protiskluzností. U vrstev podlah z anhydritu a betonového potěru bude provedena dilatace od 

stěn vložením dilatačních pásků. 

 Druh podlah a jejich situování do jednotlivých místností uvádí tabulka místností ve 

výkresech jednotlivých podlaží. Jednotlivé složení podlahových vrstev jsou uvedeny ve 

skladbách podlah na výkresech D.1.9. – D.1.11. příčný řez. 

 

a.17) Tepelná, zvuková a kročejová izolace 

 Tepelná izolace podlahy v 1. NP je provedena z podlahového EPS 100 Z tloušťky 180 

mm. Ve druhém a třetím podlaží je jako tepelná a kročejová izolace použita deska Isover N 4,0 

tloušťky 40 mm. 

 Pro tepelnou izolaci střechy jsou navrženy spádové klíny Polydek EPS 100 G200S40 

v tloušťce 240 – 400 mm. 

 

a.18) Hydroizolace, parozábrany 

 Proti zemní vlhkosti bude provedena vodorovná i svislá hydroizolace z natavitelných 

asfaltových pásů Bitagit 35 mineral. Vodorovná hydroizolace bude chráněná proti poškození 

nopovou fólií. Nopová fólie bude nad terénem ukončena přítlačnou lištou. Výška vodorovné 

izolace bude 300 mm nad okolním terénem. 

 Mezi izolačními vrstvami a betonovým potěrem, nebo anhydritem bude vložena 

separační fólie PE. 

 Hlavní hydroizolační vrstvou ploché střechy je Elastek 40 Special Dekor v tloušťce         

4 mm. 

 

a.19) Truhlářské, plastové a zámečnické výrobky  

 Hlavní domovní dveře budou plastové částečně prosklené izolačním trojsklem. Pro 

jednotlivé pokoje v interiéru jsou navrženy dveře Elegant Praktik s povrchovou úpravou 

Sapdecor. Interiérové dveře budou osazeny do obložkových zárubní. 
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 Do okenních otvorů budou osazeny plastové okna Sulko Profi Line s izolačními trojskly. 

Součinitel protupu tepla oknem UW  = 0,75 W/m2K. Okna budou opatřena mikroventilací. Rámy 

oken budou s celoobvodovým kováním a při montáži budou na okenní rámy nalepeny parotěsné 

a paropropustné pásky. 

 Vnitřní parapety oken budou plastové. Dveřní prahy budou z dubového dřeva. 

 Zábradlí schodiště bude ocelové s dřevěným madlem, kotvené do ramen schodiště. Před 

domovními dveřmi bude umístěna čistící rohož na obuv. Domovní schránky budou osazeny 

v chodbě za vstupními dveřmi. 

 

a.20) Klempířské konstrukce 

 Vnější parapety, oplechování atiky a ostatní klempířské prvky jsou navrženy 

z barevného pozinkovaného plechu tmavě šedé barvy tl. 0,5 mm. Rozvinutá šířka oplechování 

atiky je 700 mm. Oplechování parapetů má rozvinutou šířku 300 mm. 

 

b) Výkresová část 

 Viz. přílohy 

 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

Není předmětem této bakalářské práce. 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem této bakalářské práce. 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Není předmětem této bakalářské práce. 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Není předmětem této bakalářské práce. 
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3. Technologický předpis pro proces založení objektu na pěnovém 

skle 

 

3.1. Obecné informace 

 Jedná se o zděný bytový dům o třech nadzemních podlažích založený na pěnovém skle 

Refaglass. Střecha je řešena jako plochá jednoplášťová. Výška bytového domu je 9,61 m nad 

přilehlým terénem. Konstrukční výška prvního podlaží je 2920 mm, konstrukční výška druhého 

a třetího podlaží je 2750 mm. Tloušťka tepelněizolační vrstvy z pěnového skla je                         

400 – 550 mm. 

 Jako tepelněizolační vrstva pro založení objektu bude použit štěrk z pěnového skla 

Refaglass frakce 16 – 32. Pěnové sklo REFAGLASS je tepelně izolační materiál vyrobený ze 

stoprocentně recyklovaného skla. Má výborné vlastnosti k využití v mnoha oblastech 

stavebnictví. Mezi dnem výkopu a pěnovým sklem bude položena ochranná geotextilie 200 

g/m2. Pro betonáž základové desky bude použit beton C 20/25 tl. 300 mm a bude provedeno 

vyztužení dle výkresu výztuže. V soklové části bude po obvodu základová deska zaizolována 

polystyrénem XPS tl. 200 mm. [1] 

 Jako nášlapná vrstva bude ve sklepních prostorách a v chodbě použita keramická dlažba, 

v bytě bude nášlapnou vrstvou PVC krytina. Nášlapná vrstva bude položena na cementový potěr 

vyztužený KARI sítí. Pod cementovým potěrem bude hydroizolační vrstva z asfaltového pásu 

Bitagit 35 mineral nataveným na základovou desku napenetrovanou penetračním nátěrem. 

 

Rozsah staveniště: 

- Plocha staveniště     1353,6 m2 

- Plocha objektu     303,19 m2 

- Kubatura základové desky   90,96 m3 
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Obr. 1 Skladba založení na pěnovém skle 

 

3.2. Materiály, doprava, skladování 

 

3.2.1. Materiál 

 Pro vytvoření tepelněizolační a drenážní vrstvy bude použit štěrk z pěnového skla 

Refaglass frakce 16/32. 

 Jako ochranná vrstva bude na stávající zhutněnnou zeminu upravenou do spádu 

položena geotextilie 200 g/m2. Geotextilie bude položena tak, aby byl při krajích přesah min. 

500 mm. 

 Beton C 20/25 bude použit pro betonáž základové desky. Před betonáží bude provedeno 

bednění pro základovou desku a vyztužení dle výkresu výztuže. Beton bude na staveniště 

přivážen v domíchávačích a ukládán pomocí čerpadla betonu. Betonáž základové desky nesmí 
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být prováděna za deště ani krupobití, z důvodu nebezpečí vyplavování částic z betonové 

směsi.[7] 

 Polystyrén XPS v tl. 200 mm bude použit jako tepelná izolace po obvodu základové 

desky. Izolace základové desky bude provedena od paty základové desky. 

 

3.2.1.1 Technické údaje 

Materiál Rozměry Hmotnost Spotřeba Dodávka 

Štěrk Refaglas Frakce 16/32 
150-170 

kg/m3 
221 kg/m3 Volně ložený 

Geotextilie 2 x 50 m 200 g/m2 - V rolích 

Beton C 20/25 - 2300 kg/m3 90,96 m3 
V 

autodomíchávačích 

Separační 

fólie PE 
2 x 50 m - - V rolích 

Betonářská 

ocel 

DN dle 

výkresu 

výztuže 

7850 kg/m3 
Viz. výkres 

výztuže 
pruty 

Tabulka č. 2 Vlastnosti materiálů  

 

3.2.2 Doprava 

 Materiál bude na staveniště přepravován ve sklopných návěsech, autodomíchávači s 

čerpadlem a nákladním automobilem IVECO Eurocargo s valníkovou nástavbou a 

hydraulickou rukou. Část materiálu se bude vykládat přímo sklopným návěsem, další část 

materiálu bude vykládána pomocí hydraulické ruky, popřípadě stavebním jeřábem. 

 Přeprava materiálu na staveništi bude probíhat prostřednictvím čerpadla betonu 

umístěném na autodomíchávači, smykovým nakladačem a ručně. 
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3.2.3 Skladování 

 Skládka stavebního materiálu je navržena tak aby byla v dosahu jeřábu a v blízkosti 

staveništní komunikace z betonových panelů. Na staveništi bude umístěn uzamykatelný sklad 

materiálů. 

Pěnové sklo bude na stavbu dopraveno ve sklopném návěsu a vyloženo přímo do 

připravené stavební jámy, nebude tedy skladováno na staveništi. 

Geotextilie jsou dodávané v rolích a budou skladovány v uzamykatelném skladu. 

Separační fólie PE bude na stavbu dodána v rolích a skladování bude provedeno 

v uzamykatelném skladu.  

Beton bude na staveništi přepravován čerpadlem přímo do připraveného bednění, 

nebude na staveništi skladován. 

Betonářská výztuž bude skladována pod ocelovým přístřeškem. Zpevněná plocha pod 

přístřeškem  bude provedena sejmutím ornice a následným zásypem a zhutněním kameniva 

frakce 16-32mm. Pruty mohou být skladovány po jednotlivých kusech nebo svázány podle 

profilů do skupin. Ukládají se na podložky v takových vzdálenostech, aby se nemohly trvale 

zdeformovat. Zatímco výztužné sítě a mřížoviny se skladují zásadně naležato, výztužné 

armokoše mohou být uloženy na stojanech. Výztužné polotovary se skladují v různých 

polohách, v závislosti na jejich tvaru. Pomocný měkký vázací drát bývá navinut na kotouči 

a pomocná distanční tělíska, která zajišťují krytí výztuže v bednění, jsou složena v pytlích nebo 

uložena v bednách.[8] 

 

 

Obr. 2 Bezpečné způsoby skladování výztužných polotovarů [8] 
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3.3. Pracovní podmínky a připravenost 

 Při výstavbě bude staveniště oploceno. Oplocení staveniště bude provedeno z mobilních 

dílců oplocení a patek do výšky min. 1,8m s plnou výplní proti vniknutí nepovolaných osob. 

Oplocení bude opatřeno výstražnými cedulkami. Vjezd na staveniště bude probíhat přes 

uzamykatelnou ocelovou bránu. Před vjezdem a výjezdem z prostoru staveniště bude provedeno 

dočasné dopravní značení upozorňující na vjezd a výjezd ze staveniště. 

 Komunikace na staveništi bude šířky 6 m a bude provedena ze silničních panelů o 

rozměrech 3 x 1 m. Silniční panely budou uloženy na zhutněném a vyspádovaném podkladu 

s příčným sklonem 2% pro zajištění stékání vody z komunikace. 

 Pro provedení základů je nezbytné, aby byl ukončen výkop stavební jámy pro základy. 

Stavební jáma je podle potřeby ručně dočištěna. Pro položení geotextilie je připraven rovný 

zpevněný podklad dle potřeb vycházejících z výkresu základů. 

 

3.3.1 Zásady při provádění a skladování 

Pokládka geotextilie: 

- před rozvinutím geotextilie je nutné připravit vyspádování a zhutnění podkladu, 

drenáž, průchodky elektro, ležatou kanalizaci, dešťovou kanalizaci, zemnící pásky 

- geotextilie bude rozvinuta s přesahem cca 500 mm přes hranu stavební jámy 

 

Aplikace pěnového skla: 

- pěnové sklo je aplikováno na geotextilii a je rozprostřeno smykovým nakladačem a 

ručně hráběmi 

- rozprostření a hutnění pěnového skla bude probíhat po vrstvách s maximální 

tloušťkou 300 mm 

- při hutnění pěnového skla nesmí docházet k drcení na prach 

- hutnění bude realizováno pomocí lehké vibrační desky o váze 120 – 200 kg 

 

Betonáž základové desky: 

- betonážní práce mohou probíhat pokud teplota vzduchu neklesne pod 5°C během 

následujících 7 dnů 

- Při příjezdu vozidla s betonovou směsí je nutno provést kontrolu dodacího listu a 

převzetí dodávky - úplnost vyplnění (ČSN EN 206-1), kontrola specifikace betonu 

podle objednávky, hustota, soudržnost, plastičnost, barva 

http://www.ebeton.cz/pojmy/csn-en-206-1-beton
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- Před zahájením betonáže musí být odebrán vzorek betonové směsi pro laboratoř, 

kde dle ČSN EN 206 bude provedena krychlová zkouška dodávané betonové směsi. 

Vzorek musí být odebírán vždy při příjezdu nového autodomíchávače s označením 

vzorku 

- betonáž bude probíhat do připraveného bednění a beton bude hutněný pomocí 

vibrační lišty Easy Screed PRO Belle, nebo vibrační lišty obdobných vlastností 

- ošetřování a ochrana povrchu betonu musí začít co nejdříve po vytvarování a 

zhutnění betonu 

- povrch betonu musí být udržován vlhký, nebo se musí zamezit odpařování vody z 

jeho povrchu  

- vlhké ošetřování zajištuje dostatečnou hydrataci cementu na povrchu betonu 

- vysušení povrchu snižuje pevnost betonu, způsobuje vznik smršťovacích trhlin, 

vznikají deformace, které snižují trvanlivost betonu [8] 

 

Tvarování, spojování a ukládání výztuže: 

- ocel nastříhaná na předepsané délky se na elektrické ohýbačce ohne do přesně 

stanoveného tvaru podle výkresu výztuže 

- při stříhání a ohýbání prutů nesmí být technika nikdy přetěžována, protože by mohlo 

dojít k nekontrolovatelným pohybům výztuže 

- ke vzájemné fixaci výztuže se používá měkký vázací drát, který se namotává 

v místech křížení výztuže a utahuje pomocí ručního háčku – tzv. rádlováku 

- povrch ocelových vložek musí být před uložením do bednění zbaven mastnoty a rzi 

- krycí vrstva výztuže v betonové konstrukci se zajišťuje pomocí distančních       

tělísek [8] 

 

3.4. Převzetí staveniště 

 Před pokládáním geotextilie musí být připravený vyspádovaný a zhutněný podklad. Již 

bude provedena drenáž, ležatá splašková a dešťová kanalizace. Je nutné mít připravený 

dostatečný prostor pro přesah geotextilie přes hranu stavební jámy. 

 Pro ukládání a hutnění pěnového skla musí být připravená ochranná geotextilie 

s přesahy přes hranu stavební jámy o min. 500 mm. 

 Před ukládáním výztuže bude připraveno bednění a zhutněný podklad z pěnového skla. 

Na zhutněném podkladu z pěnového skla bude rozvinuta separační fólie PE tl. 0,2 mm. 
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 Před betonáží bude v bednění uložena výztuž dle výkresu výztuže s dodržením min. 

tloušťky krytí přesným uložením výztuže. 

 Připravenost staveniště před jednotlivými pracemi kontroluje stavbyvedoucí. 

Stavbyvedoucí provede kontrolu dodržení kvality a správnosti předcházejících prací a o 

převzetí pracoviště se provede zápis do stavebního deníku s podpisy zástupců zúčastněných 

stran. 

 

3.5. Personální obsazení 

 Rozvinutí geotextilie, separační fólie a aplikaci pěnového skla bude provádět jedna 

pracovní četa. Betonáž základů budou provádět dvě čety. Tvarování a ukládání výztuže do 

bednění provedou speciálně proškolení pracovníci – železáři. Pracovní čety budou obsahovat 

kvalifikované a proškolené pracovníky. Pracovní četa provádějící tepelněizolační vrstvu z 

pěnového skla musí být seznámena s pravidly aplikace pěnového skla. Všichni pracovníci musí 

dodržovat zásady BOZP a nutně musí být vybaveni osobními ochrannými pracovními 

pomůckami potřebnými k provádění uložené práce. 

 

Pracovní četa se skládá z pěti pracovníků: 

- mistr:   1 x 

- zedník:   2 x 

- pomocník:   2 x 

 

Mistr provádí dohled a kontrolu nad realizovanou prací a koordinuje práce ostatních 

členů pracovní čety. Mistr odpovídá za kvalitu prováděných prací. 

 Zedník provádí betonáž základové desky a aplikaci tepelněizolační vrstvy z pěnového 

skla. Zedník musí být seznámen se zásadami aplikace pěnového skla. 

 Pomocník vykonává pomocné práce a zajišťuje přísun materiálu k určenému místu. 
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3.6. Stroje a pracovní pomůcky 

- lopata      2 ks 

- hrábě       2 ks 

- nerezová zednická lžíce    2 ks 

- vibrační lišta      2 ks 

- svinovací metr     2 ks 

- nivelační přístroj     1 ks 

- ruční háček – tzv. rádlovák    1 ks 

- elektrické kleště pro svazování výztuže  1ks  

- kladivo      2 ks 

- nerezové zednické hladítko    2 ks 

- hřebíky, provázek, zednické skoby 

- osobní ochranné pracovní pomůcky – ochranná přilba, pracovní rukavice, výstražná (reflexní) 

vesta, obuv s vysokou podrážkou a ocelovou špičkou, pracovní oděv 

 Po skončení jednotlivých pracovních činností, případně pracovní směny se veškeré 

nářadí očistí od nečistot a uklidí do uzamykatelného skladu. 

 

3.7. Pracovní postup 

 Pracovní postup se řídí dle technologických postupů výrobce pěnového skla. Při 

ukládání výztuže je nutné dodržet výkres výztuže. Při betonování je nutné dodržovat pravidla 

týkající se betonáže. 

 

3.7.1 Příprava 

 Před realizací základů musí být připravený vyspádovaný a zhutněný povrch. Bude 

položená drenáž a ležatá splašková a dešťová kanalizace. 

 

3.7.2 Zaměření a rozvinutí geotextilie 

 Při realizaci základů s tepelněizolační vrstvou z pěnového skla je nutné dostatečné 

vyspádování podkladu ze zhutněné zeminy. Proto je nutné před rozvinutím geotextilie 

zkontrolovat vyspádování podkladu a správné uložení a vyspádování drenáže po obvodu 

objektu. Drenážní trubka bude uložena do obsypu ze štěrkopísku a bude zakryta geotextilií. 

Dále bude orientačně provedena kontrola vyspárování pomocí nivelačního přístroje. Nejvyšší 

bod bude v ose objektu. Položení geotextilie bude provedeno rozvinutím dodaných rolí. 



28 

 

Geotextilie bude pokládána s přesahy min. 150 mm. Na vnější hraně stavební jámy bude 

geotextilie přesahovat min. o 500 mm. 

 

 

Obr. 3 Rozvinutá geotextilie [9] 

 

3.7.3 Aplikace pěnového skla na geotextilii a hutnění 

 Tepelněizolační vrstva základů bude zhotovena ze štěrku z pěnového skla. Štěrk 

z pěnového skla bude na stavbu navážen jako volně ložený sklopnými návěsy a bude vyklápěn 

přímo do stavební jámy vyložené geotextilií.  Rozhrnutí štěrku z pěnového skla se provede 

pomocí smykového nakladače. Dorovnání bude probíhat ručně hráběma. Pro dosažení 

požadované tloušťky podsypu z pěnového skla bude rozhrnutí a hutnění probíhat ve dvou 

etapách. Pěnové sklo vysypané z dopravního prostředku bude nejprve rozhrnuto rovnoměrně 

ve vrstvě tloušťky 260 mm. Maximální přípustná tloušťka vrstvy před hutněním je 300 mm. 

Hutnění bude prováděno pomocí lehkých vibračních desek o hmotnosti 120 – 200 kg.  Obvyklý 

poměr stlačení, při hutnění je, 1:1,3.[2] Pokud tedy rozhrneme vrstvu pěnového skla v tloušťce 

260 mm, pak bude po zhutnění výsledná tloušťka vrstvy pěnového skla v tloušťce 200 mm. Po 

požadovaném zhutnění první vrstvy štěrku z pěnového skla bude provedeno rozhrnutí další 

vrstvy v tloušťce 260 mm a ta bude opět zhutněna. Celková nejmenší tloušťka podsypu 

z pěnového skla bude 400 mm. Po celém vnějším obvodu základové konstrukce je nutné 

dodržet přesah podkladní vrstvy z pěnového skla min. o 600 mm. Tento přesah je navržen od 

celkových vnějších rozměrů objektu včetně tepelné izolace soklové části z XPS polystyrénu. 

Pěnové sklo se nesmí při hutnění drtit na prach. Tento způsob je realizován až do konečné fáze 

přípravy pěnového skla pod základovou desku. Na takto připravenou zhutněnou vrstvu štěrku 
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z pěnového skla se provede rozvinutí separační fólie z PE. Separační fólie bude rozvinuta se 

vzájemnými přesahy min 150 mm. 

 

 

Obr. 4 Hutnění pěnového skla [3] 

 

3.7.4 Zhotovení bednění základové desky 

 Pro konstrukci bednění základové desky bude použito smrkového dřeva (rozpěrky, 

vzpěry, desky). Jako spojovacího materiálu bude použito hřebíků, rádlovacího drátu a kramlí. 

Na vyrovnanou vrstvu z pěnového skla se položí dolní stahovací trámy. Na dolní stahovací 

trámy se uloží bednící desky a zajistí se vzpěrami a rádlovacím drátem. Poté se vloží horní 

stahovací trámy a provede se jejich zabezpečení. Je nutné dbát na dodržení vnitřních rozměrů 

bednění, rovnost a tuhost bednění. 

 

3.7.5 Armování základové desky 

 Armování bude provedeno přímo do bednění z armovacího drátu 10 245 různých 

průměrů dle výkresu uložení výztuže. Tvarování provedou vyškolení pracovníci – železáři. Je 

potřeba dodržet min. tloušťky krytí přesným uložením výztuže. Pro přesné uložení výztuže 

budou použity plastové distančníky patřičných velikostí. Spojování jednotlivých výztužných 

prutů bude provedeno pomocí vázacího drátu. 
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Obr. 5 Armování a bednění základové desky [3] 

 

3.7.6 Betonáž základové desky 

Pro betonáž základové desky bude použit beton C 20/25. Doprava betonu bude probíhat 

autodomíchávači s čerpadlem o objemu 6 m3. Betonová směs bude ukládána do bednění 

pomocí čerpadla autodomíchávače. Beton je zpracován okamžitě po jeho převzetí odpovědným 

pracovníkem.[8] Při ukládání je potřeba dbát na dodržení výšky shozu, která nesmí překročit 

1,5m. Dobu, do kdy od výroby má být beton zpracován, určuje příprava výroby, ale nesmí 

překročit 3 hodiny včetně transportu. Při ukládání do dřevěného bednění je třeba dbát na 

dostatečné provlhčení konstrukce bednění. Směs se ukládá rovnoměrným pohybem hadice, aby 

bylo dosaženo rovnoměrného rozložení materiálu. Beton je ukládán tak, aby hutnění směsi 

pomocí motorové hladící latě zajistilo dokonalé spojení vrstev. Po uložení do bednění bude 

betonová směs vibrována a srovnávána pomocí vibrační lišty Easy Screed PRO Belle s profilem 

o délce 4250 mm. Je třeba dbát na dokonalé zhutnění betonu. Tloušťky vrstev, zhutňovací 

prostředky, režim zhutňování a dobu vibrace stanovuje příprava výroby v závislosti na: 

- hustotě výztuže 

- konzistenci čerstvého betonu 

- výsledků průkazních zkoušek 

- účinnosti zhutňovacího prostředku 
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Zhutňování je vždy realizováno tak, aby nebyla porušena stabilita výztuže. Optimálního 

povrchu a „rovné“ nivelace se dosáhne dvojím vlněním směsi do kříže. 

 

3.7.7 Ošetřování betonu 

Odkryté plochy tuhnoucího a tvrdnoucího betonu jsou chráněny před vyplavováním a 

před mechanickým nebo chemickým poškozením.[8] 

Uložený beton je stále udržován ve vlhkém stavu nejméně po dobu 7 dnů, pokud není 

doba ošetřování předepsána jinak projektovou dokumentací nebo přípravou výroby. 

Udržování ploch betonu nekrytých bedněním ve vlhkém stavu je zajištěno jeho 

chráněním před odpařováním vody folií, vlhčením nebo kombinací těchto opatření. 

Při tuhnutí a tvrdnutí betonu v podmínkách s nízkými a zápornými teplotami jsou dodrženy tyto 

požadavky: 

- beton je neprodleně po ukončení betonáže přikryt a ošetřován tak, aby teplota 

povrchu betonu neklesla pod 5°C po dobu nejméně 72 hodin nebo nebyla vystavena 

působení mrazu 

- voda potřebná k ošetřování výrobků při teplotě prostředí nižší než +10°C nemá 

teplotu nižší než +5°C 

- při teplotě prostředí pod 5°C není beton vodou kropen, vlhčen a je zabráněno 

působení deště a sněhu na jeho povrch 

- k ošetřování betonu po betonáži se použije zakrytí geotextilií a nepropustnou folií 

- v horkém a suchém prostředí (více než 30°C) jsou po zabetonování odkryté plochy 

betonu chráněny před vyplavováním cementu kropením nebo deštěm a před 

mechanickým poškozením 

- jakmile je konstrukce odbedněna, ihned je přistoupeno k dalšímu ošetřování, aby 

byl beton stále ve vlhkém stavu 

- ošetřování probíhá až do dosažení 70% zaručené krychelné pevnosti betonu, což 

stanoví na základě průkazních, popř. kontrolních zkoušek příprava výroby.[8] 

Dobu odbednění konstrukce a možnosti jejího zatížení stanoví příprava výroby. 
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Obr. 6 Dokončená základová deska [3] 

 

3.8. Jakost a kontrola kvality 

 V průběhu realizace základů se provádí kontrola vyspádování zemní pláně, kontrola 

rovinnosti tepelněizolační vrstvy z pěnového skla. Kontrola rovinnosti a vyspádování probíhá 

pomocí nivelačního přístroje.  

Po realizaci tepelněizolačního podkladu základové desky se provede kontrola míry 

zhutnění. Pro orientační zjištění míry zhutnění bude provedena rázová zatěžovací zkouška 

lehkou dynamickou deskou. Jedná se o nepřímou metodu, která je vhodná pro nesoudržné 

zeminy (písky, štěrky) zrnitostní frakce do 63 mm. Hloubkový dosah této metody je 0,3 – 0,5 

m. Taktéž je orientačně provedena kontrola rovinnosti pomocí nivelačního přístroje. 

 Při ukládání výztuže se kontroluje typ výztuže, tvar výztuže dle výkresu výztuže a 

dodržení míry krytí. Zároveň je kontrolováno dodržení přesahů při napojování výztuže. 

 Při dodávce betonu je nutné provést kontrolu dodacích listů a převzetí dodávky. 

Kontroluje se úplnost vyplnění, specifikace betonu podle objednávky, hustota, soudržnost, 

plastičnost, barva. Kontrolu provede stavbyvedoucí, nebo jím pověřený pracovník. Před 

zahájením betonáže musí být odebrán vzorek betonové směsi pro laboratoř, kde bude provedena 

krychelná zkouška dodávané betonové směsi. Vzorek musí být odebírán vždy při příjezdu 

nového autodomíchávače s označením vzorku. 
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 Tvary a rozměry hotových betonových konstrukcí musí odpovídat výkresům tvaru 

v projektové dokumentaci. Nejsou-li v projektové dokumentaci předepsány mezní odchylky 

geometrických parametrů, musí se stanovit přesnost dle požadavků ČSN EN 13 670 Provádění 

betonových konstrukcí. Jakost povrchu betonových konstrukcí se musí kontrolovat co nejdříve, 

bezprostředně po odbednění. 

 Při dodávkách všech materiálů probíhá kontrola, zda dodávka souhlasí s dodacími listy 

a podepíše se předání. Všechny přejímky a kontroly se zapisují do stavebního deníku. Kontroly 

provádí stavbyvedoucí se zástupcem technického dozoru investora. 

 

3.8.1 Dovolené odchylky 

 - rovinnost: povrch ve styku s bedněním – rovinnost na 2 m je 15 mm,                                  

viz. ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí, tabulka G 10.7 Tolerance a rovinnost 

povrchu a přímost hran 

 

3.9. Bezpečnost a ochrana zdraví 

 Při provádění stavebních prací je potřeba dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 

(část V.), nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 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, nařízení vlády    č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 Zaměstnavatel – zhotovitel stavebních prací je povinen vybavit pracovníky vhodným 

nářadím a ostatními pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, potřebnými 

osobními ochrannými prostředky jakož i dokumentací, návody a pravidly v rozsahu 

potřebném pro výkon jejich práce. Zhotovitel stavebních prací je povinen zabezpečit 

dodržování BOZP na staveništi a proškolení zaměstnanců. Zhotovitel stavebních prací nesmí 

pověřit pracovníky (zaměstnance) prováděním stavebních prací, pokud nesplňují podmínky 

zdravotní a odborné způsobilosti. Zaměstnanci jsou povinni dbát o svou vlastní bezpečnost a o 

bezpečnost osob, kterých se týká jejich jednání. Dále jsou zaměstnanci povinni dodržovat 

předem stanovené pracovní postupy a používat stanovené pracovní pomůcky a ochranné 

prostředky.[27] 
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3.10. Nakládání s odpady 

 Na staveništi bude dodržován zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých dalších zákonů. 

 Při provádění pracovní činnosti musí být dodržován pořádek. Pracovníci provádějící 

práce jsou povinni třídit odpad a skladovat ho na určených místech, např. v kontejnerech. 

Skladovaný odpad bude průběžně odvážen a jeho likvidace bude evidována oprávněnou 

osobou.[20] 

 

3.11. Změnové řízení 

 Změnové řízení podléhá ustanovení dokumentovaného postupu společnosti v ON             

„Změnové řízení“. 

 

3.12. Rozdělovník 

Stavbyvedoucí, projektant a investor obdrží jednu kopii, mistr dvě kopie. 
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4. Základní komplexní tepelně technické posouzení stavební 

konstrukce – varianta základové pásy 

 

 Je obsaženo v příloze č. 1 

 

 

5. Základní komplexní tepelně technické posouzení stavební 

konstrukce – varianta pěnové sklo Refaglass 

 

 Je obsaženo v příloze č. 2 

 

 

6. Základní komplexní tepelně technické posouzení stavební 

konstrukce – varianta keramické kamenivo Liapor 

 

 Je obsaženo v příloze č. 3 

 

 

7. Položkový rozpočet – varianta základové pásy 

 

 Je obsažen v příloze č. 4 

 

 

8. Položkový rozpočet – varianta pěnové sklo Refaglass 

 

 Je obsažen v příloze č. 5 

 

 

9. Položkový rozpočet – varianta keramické kamenivo Liapor 

 

 Je obsažen v příloze č. 6  
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10. Vyhodnocení výsledků 

 

10.1. Vyhodnocení z pohledu tepelné techniky 

 V programu Teplo 2011 bylo pro všechny tři varianty založení bytového domu 

provedeno tepelně technické posouzení pro stanovení jejich součinitele prostupu tepla U. Při 

srovnávání všech variant bylo záměrem dosažení přibližně stejných hodnot součinitele prostupu 

tepla U pro adekvátní finanční porovnání.  

 

Podlaha přilehlá k zemině U (W/m2K) 
UN,20 

(W/m2K) 
Urec,20 

(W/m2K) 
Upas,20 (W/m2K) Posouzení 

Základové pásy 0,197 

0,450 0,300 0,220 - 0,150 

Vyhovuje 

Pěnové sklo 0,168 Vyhovuje 

Keramické kamenivo 0,198 Vyhovuje 

Tabulka č. 3 Součinitel prostupu tepla 

 

Hodnoty součinitele prostupu tepla U všech variant založení stavby vyhovují 

doporučeným hodnotám součinitele prostupu tepla pro pasivní domy Upas,20 stanoveným dle 

ČSN 73 05 40–2 pro podlahu vytápěného prostoru přilehlou k zemině. Komplexní tepelně 

technické posouzení pro variantu založení se základovými pásy je uvedeno v kapitole 4. Pro 

variantu založení na podsypu z pěnového skla je komplexní tepelně technické posouzení 

v kapitole 5 a pro založení na tepelně izolačním zásypu z keramického kameniva v kapitole 6. 

 

10.2. Vyhodnocení z pohledu finanční náročnosti 

 Pro vyhodnocení z finančního hlediska byl pro všechny tři porovnávané varianty 

založení stavby sestaven položkový rozpočet dle projektové dokumentace. K ocenění 

porovnávaných variant byl použit program pro oceňování staveb Build Power S. 

V položkových rozpočtech základových konstrukcí se počítalo s výkopy, se základovou 

deskou, případně se základovými pásy a podkladním betonem, s tepelnou izolací v soklové 

části, tepelnou izolací v ploše základové konstrukce a s hydroizolací. Další položky byly 

zanedbány, jelikož se vyskytují v obou variantách obdobně. 
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Varianta založení Výsledná cena v Kč bez DPH 

Základové pásy 721 048,21 Kč 

Pěnové sklo 1 017 994,26 Kč 

Keramické kamenivo 1 169 952,98 Kč 

Tabulka č. 4 Cenové porovnání 

 

 V tabulce č. 4 Cenové porovnání je patrné, že varianta založení objektu klasickým 

způsobem na základové pásy vychází nejlevněji. Cenový rozdíl je dost patrný vzhledem 

k velikosti stavby. Srovnání výsledných cen je také uvedeno v grafu č. 1. Položkové rozpočty 

jednotlivých variant jsou uvedeny v přílohách č. 4, 5 a 6. 

 

 

Graf č. 1 Porovnání výsledných cen 

 

 V níže uvedených grafech je ukázáno porovnání rozložení nákladů jednotlivých dílů 

stavby.  

V případě varianty založení se základovými pásy je finančně nejnáročnější položkou 

tepelná izolace, jež činí 38% celkových nákladů na realizaci základů. Druhou finančně 

nejnáročnější položkou jsou pak samotné základy s 35%. 
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Graf č. 2 Rozložení nákladů – základové pásy 

 

 U varianty založení stavby na tepelně izolačním podsypu z pěnového skla je opět 

finančně nejnáročnějším dílem stavby tepelná izolace s 52% celkových nákladů. Také samotné 

základy, v tomto případě tedy železobetonová základová deska zaujímají stejnou pozici 

z celkových nákladů a podílejí se 26%. U této varianty založení klesl podíl zemních prací na 

14% z celkové ceny za realizaci. 

 

 

Graf č. 3 Rozložení nákladů – pěnové sklo 
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 Při realizaci založení stavby na tepelněizolačním podsypu z keramického kameniva 

zaujímá tepelná izolace 55%, základy 24% a zemní práce 14% z celkových nákladů na realizaci. 

 

  

Graf č. 4 Rozložení nákladů – keramické kamenivo 
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11. Závěr 

 

 V této bakalářské práci jsem se zabýval finančním porovnáním variant založení 

pasivního objektu. Porovnával jsem tři varianty. První variantou bylo založení klasickým 

způsobem se základovými pásy. Ve druhé variantě bylo navrženo založení na tepelněizolačním 

podsypu z pěnového skla, v tomto případě od společnosti Refaglass. Jako třetí varianta je 

posuzováno založení na tepelněizolačním podsypu z keramického kameniva Liapor. 

 Po finančním vyhodnocení vyšla nejlépe varianta založení klasickým způsobem na 

základové pásy. Nejvýhodnější z hlediska tepelně technických vlastností je varianta založení 

stavby na podsypu z pěnového skla. Pro variantu založení klasickým způsobem na základové 

pásy se nejspíše přikloní investor, který bude chtít ušetřit a je zastáncem tradičních postupů.  

Varianta založení na keramickém kamenivu je alternativou k podsypu z pěnového skla. Tato 

varianta je však nejdražší a není výhodnější ani z hlediska tepelněizolačních vlastností. 

 Nedá se jednoznačně určit, která z variant bude nejvýhodnější. Je tedy na investorovi ve 

spolupráci s projektantem, jakou variantu založení pro svou investici zvolí. 
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