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Anotace 

BACHAN, Jan. Návrh technologického postupu provádění stropních konstrukcí 

polyfunkčního domu „Design“. Ostrava, 2015, 101 s. Diplomová práce. VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ing. Pavel 

Vlček, Ph.D. 

Předmětem této diplomové práce je vypracování technologického postupu provádění 

stropní konstrukce polyfunkčního domu. Stropní konstrukce je tvořena pórobetonovými 

stropními panely Ytong. Součástí diplomové práce je projektová dokumentace pro provedení 

stavby zadaného objektu. Dále pak výkres zařízení staveniště, harmonogramy a rozpočty 

stropních konstrukcí a vybrané tepelně technické posudky. A dále porovnání dvou typů 

stropních konstrukcí, a to konstrukce z pórobetonových stropních panelů Ytong a konstrukce 

ze s keramobetonových nosníků a keramických vložek Miako od firmy Porotherm. Konečná 

podoba diplomové práce je vyhotovena dle platných předpisů, vyhlášek, norem a postupů od 

výrobců. 

Klíčová slova:   

Technologický postup, stropní konstrukce, položkový rozpočet, časový harmonogram, 

stropní panel Ytong. 

 

Annotation 

BACHAN, Jan. Design of technological Progress of the implementation of ceiling 

Structures multifunctional Building "Design". Ostrava, 2015, 101 p. a diploma thesis. VŠB – 

Technical university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Structural 

Engineering. The Executive Leader Ing. Pavel Vlček, Ph.D. 

The subject of this diploma thesis is to work out the technological progress of 

implementation of ceiling construction multifunctional building. The ceiling structure consists 

of porous concrete ceiling panels Ytong. One part of the thesis is project documentation for 

construction of the specified object. Next part is the drawing of the construction site, schedule 

and budgets of ceiling structures and selected thermal and technical expertise. Further 

comparison of the two types of ceiling structures - construction of porous concrete ceiling 

panels Ytong and construction of the ceramic concrete beams and ceramic insertions Miako 

from Porotherm. The final form of the diploma thesis is made out in accordance with applicable 

rules, regulations, standards and procedures from producers. 

Key words:   

Technological process, ceiling structure, itemized budget, time schedule, ceiling panel 

Ytong  
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Seznam použitého značení 

A   Ampér 

a.s.   Akciová společnost 

B   Jednotka Bell3 

BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

°C   Celsium 

č.   Číslo 

ČSN   Česká technická norma 

DN   Jmenovitá světlost 
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IČ   Identifikační číslo 
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W   Watt 

WC   Toaleta 
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1. Úvod 

 

Zadáním diplomové práce je návrh technologického postupu provádění stropních 

konstrukcí polyfunkčního domu „Design“. Jako zastropení podlaží objektu jsou navrhnuty 

stropní pórobetonové panely od firmy Ytong. Tyto panely budou na zakázku vyrobeny 

a staticky navrženy firmou Ytong. Součástí této diplomové práce je i porovnání časové 

a ekonomické náročnosti variant stropních konstrukcí. Jako varianty stropních konstrukcí jsem 

zvolil konstrukci zhotovenou ze stropních pórobetonových panelů Ytong a stropní konstrukci 

Miako od firmy Porotherm. Konstrukce Miako je tvořená z keramických vložek, které slouží 

jako ztracené bednění a tato konstrukce je zmonolitněná železobetonem. U těchto stropních 

konstrukcí jsem porovnával časovou náročnost pomocí harmonogramu a ekonomickou 

náročnost pomocí položkového rozpočtu. Součásti diplomové práce je prováděcí projektová 

dokumentace a tepelně technické posouzení vybraných detailů. 

Řešeným objektem je polyfunkční dům, ve kterém se bude nacházet v 1.NP prodejna 

nábytku a v 2.NP, 3.NP celkem 6 bytových jednotek. V suterénu je zázemí pro personál Jedná 

se o dům s jedním podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími. Budova je zastřešena 

sedlovou střechou, která je odvodněná pomocí měděného okapového systému. Střešní 

konstrukce je propojená s 3. nadzemním podlažím pomocí střešního výlezu, který je umístěn 

na chodbě v daném podlaží. V budově jsou pro vertikální komunikaci navržena 3 schodiště. 

Přízemí je nad úrovní upraveného terénu. V podzemním podlaží jsou umístěny šatny 

pro personál, sklad a technická místnost. V 1.NP se nachází kóje pro byty, prodejna s 2 sklady, 

sociální zázemí pro návštěvy a 2 technické místnosti. V 2.NP a taktéž v 3.NP jsou 3 bytové 

jednotky. První je určená pro 2 osoby, druhá je určená pro 1 osobu a třetí bytová jednotka je 

určená pro 4 člennou rodinu. K objektu je přiřazeno parkoviště s celkovou kapacitou 14 míst. 

Objekt je navrhnut jako jeden dilatační celek. Budova je založena na základových pásech. 

Konstrukční systém je zděný, navržen ze systémových prvků firmy YTONG a suterénní zdivo 

od firmy SILKA. Konstrukce střechy je řešena v podobě sedlové dvouplášťové střechy, která 

je odvodněna po obvodu střechy pomocí měděného okapového systému. Nosným systémem 

střechy jsou příhradové vazníky. 
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2. Projektová dokumentace  

 

 

2.1. A. Průvodní zpráva 

 

 

2.1.1 A.1.. Identifikační údaje  

 

A.1.1 Údaje o stavbě [1] 

 

a) Název stavby: 

Stavba:     Polyfunkční dům „Design“ 

 

a) Místo stavby  

 Katastrální území:     Prostějov  

 Obec:      Prostějov 

 Parcelní číslo pozemku:   1560/25  

  

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

a) Identifikační údaje 

Jméno, Příjmení:    Jiří Mlynář 

 Místo trvalého bydliště:   Určická, čp. 51, 796 01 Prostějov 

 Kontaktní údaje:    Tel: +420774909126 

       Email: Jiri.Mlynar@email.com 

  

mailto:Jiri.Mlynar@email.com
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A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace [1] 

 

b) Identifikační údaje 

Jméno, Příjmení:     Bc. Jan Bachan 

Místo trvalého bydliště:    Seloutky 159, 798 04 Seloutky 

Kontaktní údaje:     Tel: +420775909125 

        Email: Bachan.jan@gmail.com 

IČO:       03606376 

 

 

2.1.2 A.2 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 rozhodnutí nebo opatření) [1] 

Stavba byla povolena na základě Stavebního povolení, které vydal Městský úřad 

v Prostějově se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 130/13, 796 01 Prostějov. Stavební povolení 

bylo vydáno dne 1.9.2014. 

 

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

byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby [1] 

Projektová dokumentace pro provedení stavby byla vypracována podle projektové 

dokumentace pro Stavební povolení vydaného na polyfunkční dům „Design“ v katastru 

Prostějov na parcele 1560/25 dne 1.9.2014 Městským úřadě v Prostějově se sídlem: náměstí 

T. G. Masaryka 130/13, 796 01 Prostějov. 

  

mailto:Bachan.jan@gmail.com
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c) Další podklady [1] 

 

Mapové podklady:  Katastrální mapa 1:2000,  

Výškopisné a polohopisné zaměření 1:250,  

Inženýrsko-geologický a radonový průzkum.  

 

Ostatní podklady:  Vlastní průzkumy, zaměření a fotodokumentace, požadavky investora. 

Vyhláška č.499/2006 Sb. , o dokumentaci staveb  

Vyhláška č. 268/2009 Sb. , o obecných požadavcích na výstavbu,  

Vyhláška č. 398/2009 Sb. , o obecných požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, energetický audit  

Stavebníkovy požadavky na provedení stavby. 

 

 

2.1.3 A.3 Údaje o území  

 

a) Rozsah řešeného území [1] 

 

Území, na kterém má být realizovaná výstavba polyfunkčního domu „Design“, je zapsáno 

v katastru nemovitostí pod parcelním číslem 1560/25 v katastrálním území Prostějov o celkové 

výměře 1508 m2. Parcela se nachází v zastavěném území V centru města Prostějov. Přístup 

na parcelu je z ulice Uprkova, jejímž vlastníkem je město Prostějov. 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) [1] 

Pozemek s parcelním číslem 1560/25 v katastrálním území Prostějov o celkové výměře 

1508 m2 nespadá podle platných předpisů do památkové rezervace, památkové zóny, záplavové 

oblasti či chráněného území  
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c)  Údaje o odtokových poměrech [1] 

Pozemek s parcelním číslem 1560/25 v katastrálním území Prostějov se nachází 

v rovinaté oblasti. Během výstavby Polyfunkčního domu „Design“ ani během užívání stavby 

nebudou narušeny odtokové poměry v jeho blízkosti. Terénní úpravy během výstavby nenaruší 

okolní odtokové poměry. Na pozemku ani v jeho okolí se nenachází žádné přírodní zdroje vody. 

Hladina podzemní vody se nachází v hloubce přibližně 6 m pod základovou spárou objektu, to 

znamená, že nebudou narušené odtokové poměry těchto zdrojů 

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

nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas [1] 

Není vyžadován územní souhlas nebo územní rozhodnutí, jelikož stavba Polyfunkčního 

domu „Design“ je schválena v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

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, s povolením stavby a v případě 

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 

plánovací dokumentací [1] 

Výstavba polyfunkčního domu v místě stavby byla plánována v územním plánu města 

Prostějova. Výstavba bude probíhat dle rozhodnutí o umístění stavby. 

. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území [1] 

Využití parcely s číslem 1560/25 pro stavbu polyfunkčního domu je v souladu 

s vyhláškou [2]. 
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g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů [1] [2] 

Bylo vydáno stavební povolení na polyfunkční dům, ve kterém jsou byty a prodejna 

nábytku, na parcele č. 1560/25 v katastrálním území Prostějov. Veškerá napojení na vodovodní, 

kanalizační, elektrické a plynovodní přípojky byly povoleny a připomínky k nim zapracovány 

do projektové dokumentace, která úspěšně dostala stavební povolení 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení. [1] 

Na stavbu a parcelu nejsou kladeny žádné výjimky ani úlevové řešení. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic [1] 

Bez podmíněných nebo souvisejících investic.  

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) [1] 

 

1560/25 - Stavební parcela 

1560/24 – Sousední parcela – Pronájem pozemku pro zřízení skládky materiálu  

o velikosti 400 m2  
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2.1.6. A.4 Údaje o stavbě  

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby [1] 

Jedná se o novostavbu. 

b) Účel užívání stavby [1] 

Stavba bude užívána jako bytová budova s 6 byty v 2. a 3.NP a prodejnou v 1.NP. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba [1] 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) [1] 

Jedná se o novostavbu ve stávající zástavbě, která nepodléhá památkové ochraně. 

 

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

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [1]  

Všechny technické požadavky na objekt jsou splněny dle vyhlášky [3]. Budova je řešena 

bezbariérově pro zákazníky prodejny. Dále je bezbariérově řešen vstup do objektu v části 

obytné. Součásti stavby jsou 2 bezbariérová místa pro parkování. 

 

 

f) O splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 

předpisů [1] 

 

Veškeré známé požadavky dotčených orgánů jsou splněny a zapracovány do projektové 

dokumentace. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení [1] 

Žádné výjimky a ani úlevová řešení nevznikají. 
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h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) [1] 

Zastavěná plocha:      354,51 m2 

Obestavěný prostor:      8038 m3 

Užitná plocha suterénu:     82,70 m2 

Užitná plocha 1.NP:      253,21 m2 

Užitná plocha 2.NP:      251,29 m2 

Užitná plocha 3.NP:      213,02 m2 

Užitná plocha všech místností prodejny:   290,27 m2 

Počet bytových jednotek:     6 bytů 

Předpokládaný počet zaměstnanců celkem   6 zaměstnanců 

 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod.) [1] 

Předpokládaná roční spotřeba vody:    334m3/rok 

Předpokládaný roční odtok splaškové vody   334 

Předpokládaný roční odtok dešťové vody   23023 

 Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie:  30MWh/rok 

Předpokládaná roční potřeba tepla    26MWh/rok 

         [4] [5] [6] [7] [8] 

 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) [1] 

Předpokládaný začátek výstavby je stanoven na: 25.2.2016 

Předpokládaný konec výstavby je stanoven na: 12.5.2017 

Přesný časový postup je uveden v časovém harmonogramu, který je součástí přílohy a je 

označen č. 6 
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k) Orientační náklady stavby [1] 

Dle převažujícího účelu budovy pro bydlení jsem začlenil budovu dle Jednotné klasifikace 

stavebních objektů (JKSO) jako číselný kód 803511. Tento kód znamená, že se jedná 

o novostavbu netypového obytného domu zděného z tvárnic. Dle cenových ukazatelů 

ve stavebnictví pro rok 2015 stojí 1 m3 obestavěného prostoru 4 673 Kč. Pro budovu „Design“ 

vychází cena dle ukazatelů 37 561 574 Kč bez DPH. [9] 

 

 

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

 

Stavba je členěna na stavební objekty:  

SO 01 - NOVOSTAVBA POLYFUNKČNÍ DŮM "DESIGN" 

SO 02 - PARKOVIŠTĚ  

SO 03 - PŘÍJEZDOVÁ CESTA 

SO 04 - CHODNÍK  

SO 05 - PŘÍPOJKA KANALIZACE 

SO 06 - PŘÍPOJKA VODOVODU 

SO 07 - PŘÍPOJKA PLYNOVODU  

SO 08 – PŘÍPOJKA NN 

SO 09 – PLOT Z GABIÓNU 
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2.2. B. Souhrnná technická zpráva 

 

 

2.2.1 B.1 Popis území stavby  

a) Charakteristika stavebního pozemku [1] 

Stavební parcela č. 1560/25 o celkové výměře 1276 m2 se nachází v katastrálním území 

Prostějov. Vjezd na pozemek je z ulice Uprkova. Jedná se o asfaltovou komunikaci  

(BBTM – druh asfaltového povrchu). Parcela je situována v rovném terénu bez výškových 

rozdílů. Pozemek není zastavěn a nenachází se na něm vzrostlá zeleň (stromy a keře). 

 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) [1] 

Základová půda je tvořena z hlinitého jílu. Na pozemku byl proveden průzkum z důvodu 

možnosti výskytu radonu, z průzkumu nebyl zjištěn výskyt radonu v zemině. V rámci 

hydrogeologického průzkumu byla zjištěna hladina podzemní vody, která se nachází 8 m pod 

základovou spárou. Tato podzemní voda nijak nenaruší budoucí objekt. Pozemek se nachází 

v bytové zástavbě. Není požadováno dodržet historický ráz.  

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma [1] 

Na parcele se nenachází žádné inženýrské sítě. Tyto sítě se nachází pod přilehlým zeleným 

pásem, který je mezi vozovkou a silnicí. Kanalizační síť je vedena pod silniční vozovkou, 

nebudou narušena ochranná pásma inženýrských sítí. Parcela neleží na žádném území, které by 

spadalo do jakéhokoli jiného ochranného pásma. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. [1] 

Pozemek se nenachází v záplavovém území ani poddolovaném území. 
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území [1] 

Stavební parcela se nachází v zastavěném území. Svou výstavbou neohrozí okolní stavby 

a pozemky. Během výstavby bude pronajata sousední parcela, na které ještě nezapočala 

výstavba. Tato parcela bude sloužit k uložení mezideponií. Jedná se o parcelu číslo 1560/24 

v katastru Prostějov. Stavební parcela leží v rovinatém území, tedy není potřeba provést větší 

zemní práce, při kterých by byl změněn ráz krajiny. Díky hladině podzemní vody 8 m pod 

základovou spárou nebudou narušeny nebo měněny odtokové poměry v okolním území. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin [1] 

Na pozemku se nenachází žádný objekt nebo dřevina, které by bylo potřeba odstranit. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) [1] 

Pozemek pro výstavbu je v katastru veden jako stavební parcela. Nedojde k žádnému 

záboru zemědělské půdy nebo lesa. 

 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu) [1] 

Vjezd na pozemek je z ulice Uprkova. Jedná se o asfaltovou komunikaci (BBTM – druh 

asfaltového povrchu). Přípojky k inženýrským sítím budou vedeny z Uprkovy ulice. 

Správci technické infrastruktury: 

Elektrická přípojka:     E.ON Česká republika, s.r.o. 

Vodovodní a kanalizační přípojka:  Moravská vodárenská, a.s 

Plynovodní přípojka:    RWE GasNet, s.r.o. 
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i)  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice [1] 

Předpokládaná délka výstavby je uvedena v časovém harmonogramu, který je součástí 

přílohy:  Předpokládaný začátek výstavby: 25.2.2016 

 Předpokládaný konec výstavby: 15.5.2017 

Související investice: Parkoviště, přístupové komunikace k objektu a plot 

 (není předmětem PD). 

 

 

2.2.2 B.2 Celkový popis stavby  

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek [1] 

Stavba bude užívána k celoročnímu bydlení osob a prodeji nábytku. Jedná se 

o polyfunkční dům, který je tvořen 6 byty o velikosti 2+kk, 1+kk, 4+kk. Polyfunkční dům se 

skládá z 3 nadzemních podlaží a 1 podzemního podlaží. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení [1] 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba Polyfunkčního domu „Design“ bude umístěna do již stávající zástavby. 

Je navržena s ohledem na urbanisticky okolní charakter. 

 

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

Dle požadavku investora byl zpracován projekt. Půdorys objektu je navržen ve tvaru 

obdélníku, jako samostatně stojící, třípodlažní, podsklepený bytový dům se sedlovou plechovou 

střechou. Vstup je orientován na severní a jižní straně objektu. V 1.NP se nachází prodejna 

nábytku, v 2.NP a 3.NP se nacházejí v každém patře 3 byty.  
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B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby [1] 

Do objektu se dostaneme 2 hlavními vchody, jedním vedlejším vchodem pro personál 

a vraty pro zásobování prodejny. Hlavní vchod ze severní strany nás zavede do vstupní místnosti 

pro bytové prostory, z ní se dále dostaneme do skladů nebo po schodišti do chodeb, které 

propojují bytové prostory. Z jižní strany vchodu se dostaneme do prodejny nábytku, na kterou 

jsou napojeny sklady a toalety pro zákazníky. Po schodech do suterénu se dostaneme 

do prostoru pro personál a do pomocného skladu. 

Součástí polyfunkční budovy je venkovní nezastřešené parkoviště. To slouží 

pro obyvatele bytů, zaměstnance a návštěvníky prodejny. Parkoviště má kapacitu 14 aut 

a z toho 2 stání pro invalidy. Na parkoviště je vjezd z jižní strany a to z ulice Uprkova. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby [1] 

Stavba je navržena tak, aby byla přístupná osobám s omezenou pohyblivostí dle vyhlášky 

[3]. K objektu vedou 2 rampy pro vozíčkáře. Prodejna je přizpůsobená pro pohyb invalidů. 

Do bytové časti je zřízen bezbariérový vstup do vstupní místnosti v 1.NP.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby [1] 

Objekt je navržen a bude postaven v souladu s vyhláškou [10]. Všechny materiály použité 

při výstavbě mají certifikáty s odpovídajícími technickými listy. Objekt je navržen tak, aby byl 

bezpečný pro pohyb a užívání osob, včetně osob s omezenou schopností pohybu ale jen 

v prostoru prodejny a vstupní chodby v 1.NP bytového prostoru. 
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B.2.6 Základní technický popis staveb [1] 

a) Stavební řešení 

Objekt je navrhnut jako jeden dilatační celek. Budova je založena na základových pásech. 

Konstrukční systém budovy je navržen ze systémových prvků firmy YTONG. Konstrukce 

střechy je řešena v podobě sedlové dvouplášťové střechy, která je odvodněna po obvodu střechy. 

Nosný systém střechy jsou příhradové vazníky. Podrobnější popis této problematiky je uveden 

v následujících částích.  

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

 

Výkopy:  

Před zahájením výkopových prací se provede sejmutí ornice o mocnosti 300 mm, která 

bude odvezena na oddělenou skládku tak, aby ji bylo možno využít v následných rekultivacích. 

Následně se provede vytyčení laviček, které jsou přibližně 2,5 m od objektu. Stavební jáma bude 

svahována pod úhlem 60 až 45 stupňů. Výkopy stavební jámy a rýh jsou provedeny strojně 

v zemině 2. třídy. Začišťovací výkopové práce a zarovnávání stěn dna výkopů se bude provádět 

ručně. Vytěžená zemina z výkopů bude částečně skladována na deponii pro budoucí zásyp 

a úpravu terénu, zbytek zeminy bude odvezen na skládku stanovenou Městským Úřadem 

v Prostějově.  

.  

Základy:  

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu se zjistilo, že podmínky 

pro zakládání stavby jsou jednoduché a nenáročné. Základy pod nosnými stěnami se uvažují 

jako klasické betonové pásy z prostého betonu C16/20-X0, konstrukce základů bude 

oboustranně rozšířena o 163 mm nebo o 150 mm od obvodu vyzdívaného zdiva, pod dvěma 

sloupy budou provedeny betonové patky.(podrobněji viz PD – výkres č. 07). Hloubka hlavních 

základových spár je v -1,100/-0,900/-4,150 m od ±0,000. Podkladní betony jsou navrženy 

v tloušťce 150 mm z betonu C16/20-X0, který bude vyztužen KARI sítí s oky 150 x 150 mm 

a o průměru drátu 6,0 mm, na hutněný zásyp z původní zeminy nebo na rostlou zeminu. 
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Před samostatnou betonáží základů musí byt proveden statický výpočet. Před zahájením 

základových prací bude projektant, statik a stavebník přizván k převzetí základové spáry. 

 

Svislé konstrukce:  

Nosnou obvodovou konstrukci bytového domu tvoří obvodová stěna tl. 375 mm 

z přesných tvárnic YTONG P2-400 na maltu YTONG tl. 1 - 3 mm. Prostup tepla činí 

U = 0,257 W/m2K.  

Vnitřní nosné zdivo je tvořeno ze zdiva tloušťky 300 mm z přesných tvárnic YTONG P2-

400 na maltu YTONG tl. 1 - 3 mm. Tato stěna má index zvukové neprůzvučnosti Rw = 46 dB. 

V objektu se nachází 5 monolitických železobetonových sloupů o rozměru 300 x 300 mm, tyto 

sloupy jsou postaveny na betonových patkách a musí být navrženy statikem. Pod schodištěm do 

2.NP bude vyzděná nosná konstrukce z přesných tvárnic YTONG P2-500 tloušťky 200 mm na 

zdící maltu YTONG tl. 1 - 3 mm. 

Vnitřní příčky v 1.NP a suterénu jsou tl. 100 mm z přesných příčkových tvárnic  

YTONG P2-500 na maltu YTONG tl. 1-3 mm. Tato stěna má index zvukové neprůzvučnosti 

Rw = 37 dB. Další příčky budou sádrokartonové od firmy KNAUF. V 1.NP, 2.NP a 3.NP se 

nachází příčky KNAUF W116 – Instalační příčka s tloušťkou 200 mm, tato tloušťka je dosažena 

vloženými minimálně na výšku 300 mm sádrokartonovými rozpěrami po 600 mm, kanalizace 

v příčce bude obalena skelnou vatou tl. 30 mm. Další SK příčky ve druhém patře jsou  

KNAUF W111 – jednoduchá příčka tloušťky 75 mm s izolací 50 mm. Tato stěna má index 

zvukové neprůzvučnosti Rw = 41 dB. Mezi byty v 2.NP bude sádrokartonová příčka  

KNAUF W 118 – Bezpečnostní příčka s dvojitým opláštěním + 2 x ocelovým plechem 

tl.  0,6 mm s izolací 60 mm. Tato stěna má index zvukové neprůzvučnosti Rw = 58 dB. Ve 3.NP 

jsou stejné příčky jako ve 2.NP. Všechny příčky budou stavěny na vodorovnou nosnou 

konstrukci. 

V podsklepené části jsou svislé stěny z přesných tvárnic SILKA S12-1800 tl. 300 mm 

vyzděny na zdící maltu SILKA tl. 1 – 3 mm. Tyto stěny jsou chráněny hydroizolací 

GLASTEK 04 SPECIAL MINERAL a izolačními deskami XPS tl. 50 mm značky FIRBAN 

ETICS GF I 300 kPa. 
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Stavební výkresy byly vypracovány s použitím podkladů firem YTONG [11] 

a KNAUF [12], kde jsou popsány technologické postupy správné realizace svislých konstrukcí.  

 

Stropní konstrukce: 

Hlavní stropní konstrukce jsou navrženy z YTONG stropních panelů. Tloušťka panelů je 

240 mm a v místě teras je 200 mm. Tyto panely jsou individuálně navrhované. Návrh vyztužení 

bude proveden statikem při spolupráci s firmou YTONG. Tyto panely jsou ihned po uložení 

únosné. Šířka panelů se pohybuje v rozmezí 300 – 600 mm. Minimální délka uložení stropních 

panelů je 100 mm, v místě uložení na ocelový profil stačí 50 mm. Mezi panely do drážky bude 

položená výztuž ke stažení konstrukce, tato polodrážka bude následně zalitá cementovým 

mlékem. Ve stropní konstrukci jsou řešeny otvory pro schodiště a prostup o velikosti 

150 x 300 (150) mm pro trubní vedení. V místě u komína nad suterénem bude provedena 

dobetonávka z železobetonové konstrukce C20/25-XC1 s použitím ocele B500B. Stavební 

výkresy byly vypracovány s použitím podkladů firmy YTONG [11]. 

Vedlejší stropní konstrukce je navážková rampa, která se nachází v 1.NP. Tato rampa má 

tloušťku nosné konstrukce 100 mm. Je to monolitická železobetonová konstrukce C20/25-XF3 

s ocelí B500B podepřená na dvou bodech. Výztuž je nutno nechat navrhnout statikem 

  

Překlady: 

Překlady nad otvory (okna, dveře) jsou řešeny prostorovými nosníky YTONG a bednícími 

prvky YTONG. Bedněné překlady budou podbedněny po celé ploše až po dosažení plné 

nosnosti železobetonových překladů. To je 28 dní, pokud nebudou použity urychlovače tuhnutí 

a tvrdnutí. Bedněné překlady jsou z železobetonové konstrukce C20/25-XC1 s použitím ocele 

B500B, tyto překlady je nutno nechat navrhnout statikem. Tyto překlady byly navrženy dle 

pokladů firmy YTONG [11] 
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Ztužující věnce: 

Nosné zdivo v každém podlaží bude ukončeno železobetonovým ztužujícím věncem. 

Jedná se o zdivo obvodových a vnitřních nosných zdí. Výztuže ztužujícího věnce jsou umístěny 

v betonové části svislých konstrukcí. Stupeň vyztužení bude předepsán jejich statickým 

posouzením, které navrhne statik. Tyto věnce budou kryté z vnější strany YTONG věncovkou 

z vnitřní strany stropními panely. 

 

Průvlaky: 

V objektu bude 11 průvlaků. Devět z nich vynáší stropní konstrukci nebo velmi zatížené 

zdivo – viz Výkres č. 13, 14, 15 a 2 průvlaky slouží k vynesení schodiště, které propojuje 

suterén a 1.NP. Stupeň vyztužení bude předepsán jejich statickým posouzením, které provede 

statik. 

 

Vertikální komunikace: 

V objektu se nacházejí 3 schodiště, jedno propojuje suterén s 1.NP , druhé 1.NP s 2.NP 

a  třetí spojuje 2.NP a 3.NP 

První schodiště je umístěno na severní části objektu. Propojuje 1.NP s 2.NP. Jedná se 

o deskové schodiště, které je podezděné vnitřním nosným zdivem YTONG 300 mm a 200 mm. 

Schodiště je tříramenné a tvoří ho 21 stupňů o hodnotách h = 167 mm, b = 296 mm. Šířka 

schodišťového ramene je 1200 mm. To znamená, že byly dodrženy požadavky ergonomie 

schodiště. Schodišťové stupně jsou obloženy keramickou protiskluznou dlažbou. Zábradlí je 

dřevěné tyčové s dřevěným madlem. Výška zábradlí je 1000 mm. Schodiště je osvětleno 

přírodním světlem z prosklených vstupních dveří a v 2.NP světlem prostupujícím plastovým 

oknem. 

Druhé schodiště je umístěno na severojižní části objektu. Propojuje suterén a 1.NP. Jedná 

se o deskové schodiště, které je vynášeno dvěma průvlaky a obvodovou stěnou YTONG 

tl. 375 mm. Schodiště je dvojramenné a tvoří ho 18 stupňů o hodnotách h = 181 mm, 

b = 285 mm. Šířka schodišťového ramene je 1200 mm. Mezipodesta má šířku 1300 mm.  

To znamená, že byly dodrženy požadavky ergonomie schodiště. Schodišťové stupně jsou 
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obloženy keramickou protiskluznou dlažbou. Zábradlí je dřevěné tyčové s dřevěným madlem. 

Výška zábradlí je 1000 mm. Toto schodiště nepropojuje obytnou část objektu. Schodiště je 

po celé výšce osvětleno umělým osvětlením. 

Třetí schodiště je umístěno na severní části objektu. Propojuje 2.NP s 3.NP. Jedná se o deskové 

schodiště, kraje jsou zazděny po obvodu schodiště do vnitřní nosné zdi YTONG 300 mm. 

Schodiště je tříramenné a tvoří ho 18 stupňů o hodnotách h = 158 mm, b = 315 mm. Šířka 

schodišťového ramene je 1200 mm. To znamená, že byly dodrženy požadavky ergonomie 

schodiště. Schodišťové stupně jsou obloženy keramickou protiskluznou dlažbou. Zábradlí je 

dřevěné tyčové s dřevěným madlem. Výška zábradlí je 1000 mm. Schodiště je osvětleno 

přírodním světlem z plastového okna v 2.NP, 3.NP a v posledním patře ještě světlíkem 

 

Zastřešení:  

Zastřešení objektu je navrženo jako dvouplášťová šikmá střecha s úhlem 10 stupňů 

pro každou střešní rovinu. Nosnou konstrukci tvoří příhradové nosníky, na nich je difuzní folie 

SATJAMFOL WI 135, která je upevněna kontra latěmi o průřezu 50 x 60 mm, dále latěmi 

50 x 60 mm, na kterých je nakonec plechová krytina SATJAM ROOF CLASSIC napodobující 

klasickou keramickou tašku. Zateplení je řešeno podhledem připevněným na příhradových 

nosních. Tepelná izolace je ze skelné vaty tloušťky 240 mm. Odvodnění střechy je řešeno 

po obvodě střešního pláště pomocí střešních měděných žlabů a svodů. Výstup na střechu je 

pomocí střešního výlezu z podesty 3.NP, který zároveň slouží jako světlík. 

 

Vnější plochy: 

Pro přístup k objektu je vybudován chodník a rampy ze zámkové betonové dlažby 

ve štěrkovém loži tl. 30 mm a frakce 4 - 8 mm, pod touto vrstvou je ještě štěrkové lože 

tl. 120 mm, frakce 8 - 16 mm. Tyto komunikace jsou napojeny na stávající pěší komunikaci. 

Pro příjezd zásobovací techniky je zřízena příjezdová cesta ze skladby zámkové dlažby 

tl. 80 mm, štěrkové drtě tl. 40 mm, frakce 4 - 8 mm; štěrkové drtě tl. 150 mm, frakce 8 - 16 mm; 

štěrkové drtě tl. 250 mm, frakce 16 - 32 mm. V rámci konečných terénních úprav je realizován 

okapový chodníček tvořený ze štěrkového lože o mohutnosti 100 mm, frakce 16 - 32 mm. 
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Na parkovací stání, které je situováno za stávající pěší komunikací, je navržen vjezd 

z komunikace Uprkova. Parkoviště má navrženo 14 parkovacích míst a bude vytvořeno 

z asfaltové směsi BBTM. Součástí stavby je zahradní úprava s výsadbou zeleně. 

 

Podlahy: 

 V objektu je použito 6 druhů podlah. Jedná se o keramické dlažby a plovoucí podlahy. 

Keramická dlažba je použita na veřejných místech a v místech možného kontaktu s vodou 

donesenou na obuvi, na venkovních podlahách nebo v koupelnách. Plovoucí dlažba je použita 

v obytných prostorách. Seznam a druhy skladeb jsou vypsány ve Výkresu číslo 12. 

 

Hydroizolace: 

Jako penetrace na podkladní základové desce a suterénním zdivu byl použit penetrační 

nátěr DEKPRIMER, na který je pak natavován hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 40 

SPECIAL MINERAL. Tato izolace bude vystupovat 300mm nad úroveň přilehlého terénu, kde 

následně bude přetažena lepidlem se síťkou s povrchovou úpravou marmolit. Svislá izolace 

bude chráněna tepelnou izolací FIBRAN ETICS GF I 300 kPa tloušťky 50 mm 

 

Tepelná izolace: 

Do podlahy na terénu bude použita vrstva tepelné izolace FIBRAN 300-L tl. 80 mm. 

V 2.NP a 3.NP u všech podlah bude použita tepelná izolace POLYSTYREN 100Z 80 mm 

velikostí desek 500 x 1000 mm, která bude sloužit i jako kročejová izolace. Podlaha u schodiště 

nebude tepelně a kročejově zaizolována. Tepelná izolace použitá na zateplení podhledu bude 

tvořena 2X DEKWOOL G 035r ROLL 120 mm s výslednou tloušťkou 240 mm. Tepelná izolace 

na terasách v 2.NP je navrhnuta TOPDEK 022 PIR PERO/DRÁŽKA TAG o tloušťce 80 mm. 

Svislá hydroizolace suterénu izolace bude chráněna tepelnou izolací 

FIBRAN ETICS GF I 300 kPa tloušťky 50 mm  
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Omítky: 

Ve všech místnostech objektu bude použita sádrová omítka BAUMIT GLÄTTPUTZ 

tl. 10 mm, která bude nanášena strojně. Pro sjednocení nasákavosti bude použit 

BAUMIT vyrovnávač nasákavosti. Na obvodové zdivo bude použita fasádní vápenocementová 

omítka Baumit MVR UNI s následnou povrchovou úpravou, a to akrylátovou omítkou 

BAUMIT GranopoTop 061/HBW (barva žlutá), struktura škrabaná. Na sokl je použita 

povrchová úprava BAUMIT – MORAIKTOP M315 (barva hnědá). Sokl bude proveden 

do výšky +0,300 a v místě rampy do +0,600 od terénu. 

 

Obklady dlažby: 

Keramická dlažba je použita ve všech místnostech kromě pokojů a obytných místností 

v 2.NP a 3.NP. Tato dlažba je doplněna keramickým soklem, který je použit všude tam, kde 

nebude použit obklad. Veškerá dlažba má protiskluzový povrch z bezpečnostních důvodů. 

Obklady jsou pak umístěny v koupelnách, toaletách, šatnách a předsíni od WC do výšky 

2000 mm od podlahy. 

 

Okna a dveře: 

Okna budou na celém objektu plastová VEKA Softline 82 s dvojsklem v barvě dopravní 

bílá RAL 9016 s venkovním parapetem stejné barvy. Vnitřní parapet barvy bílé bude z PVC 

od  firmy Okna Macek. Rozměry oken jsou popsány v půdorysech. Okna budou mít barvu 

RAL 9016 – dopravní bílá Venkovní parapety budou dodány firmou Okna Macek, bude se 

jednat o hliníkové parapety s barvou bílá RAL 9016. Vnitřní dveřní křídla budou dřevěné 

a budou osazovány do ocelových zárubní. Vchodové VEKA Softline 82 s dvojsklem v barvě 

dopravní bílá RAL 9016. Vrata do skladu budou dodány firmou Kolář Dveřní a vratové 

systémy. Vrata modelu SPU 40 budou mít bílou barvu. 
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Truhlářské konstrukce:  

Truhlářské výrobky z velké části tvoří vnitřní dveřní křídla, která budou osazována 

do ocelových zárubní barvy RAL 8016 (Mahagonová hnědá). Dále mezi truhlářské výrobky 

patří výplně zábradlí a madla zábradlí. 

 

Zámečnické konstrukce:  

Mezi zámečnické konstrukce patří ocelové konstrukce zábradlí pro terasy a rampu, která 

jsou vysoká 1000 mm. Dalším zámečnickým prvkem jsou ocelové zárubně, do kterých jsou 

osazeny všechny vnitřní dveře. Další jsou madla pro vozíčkáře, které jsou osazeny na WC 

pro invalidy a dále čistící dvířka od komínů 

 

Klempířské konstrukce:  

Na střeše je oplechování okolo komína. Toto oplechování bude vyrobeno na zakázku. 

Materiálem je plechová krytina, která je zhotovena jako imitace střešních tašek. Barva této 

krytiny je červená RAL 3011. Jedná se o krytinu SATJAM ROOF CLASSIC s povrchovou 

úpravou EXCELENT. Dále se na budově nachází oplechování střešního výlezu a svodů 

pro dešťovou vodu 

 

Malby a nátěry: 

V celé budově bude použita vnitřní malba tipu PRIMALEX PLUS. Venkovní fasáda 

malbou opatřena nebude, jelikož fasáda je již probarvena fasádní omítkou. Zábradlí budou 

natřena barvou na kov typu 2V1 s probarvením RAL 9005. Dřevěné prvky budou natřeny 

nátěrem Luxol lodní bezbarvý. 
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Větrání: 

Ve většině místností bude umožněno přirozené větrání pomocí oken. V místnostech kde 

nebude možná přirozená ventilace, bude vedena vzduchotechnika v instalační příčce a vyvedena 

do prostoru pod střešní krytinou. V suterénu bude navržena nucená výměna vzduchu. Tento 

návrh není součástí diplomové práce. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Systémová část budovy je navržena tak, aby byla schopna bez problémů přenášet 

předpokládané zatížení a byla sama o sobě stabilní. Materiály byly voleny s ohledem na jejich 

životnost a mechanickou odolnost tak, aby jejich vlastnosti byly bezpečné pro uživatele. Prvky, 

které nepatří do systému YTONG, je nutné nechat posoudit statikem a navrhnout vhodnou 

výztuž do nosných prvků. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení [1]  

Při návrhu dispozičního a konstrukčního řešení byly zapracovány požadavky pro umístění 

technologii pro vytápění a odvod přebytečné vlhkosti. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení [1]  

Požárně bezpečnostní řešení není předmětem této diplomové práce. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi [1] 

Zásady hospodaření s energiemi není předmětem této diplomové práce. Budou řešeny dle 

vyhlášky [13] specialistou zabývajícím se tepelnou ochranou budov, který vypracuje Průkaz 

energetické náročnosti budovy. Tento průkaz bude doložen v části E. (není předmětem této DP). 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí [1] 

Denní osvětlení a oslunění místností odpovídá požadavkům norem [14] a [15]. Místnosti 

s malým nebo žádným denním osvětlením budou přisvětleny umělým osvětlením. Odvětrání 

většiny místností je prováděno přirozenou cestou otevíracími nebo alespoň sklopnými okenními 

výplněmi. Nucené větrání bude provedeno u koupelen v 2.NP, 3.NP a v suterénu. Čištění 

vzduchu od kuchyňských výparů od varné plochy je zajištěno digestořemi, které rekuperují 

vzduch. Ve stavbě se nenachází technická zařízení působící hluk a vibrace. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí [1] 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není nutná jakákoli ochrana proti radonu. Jeho výskyt v okolí objektu nebyl prokázán. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy  

Nepředpokládá se výskyt bludných proudů. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

V okolí budoucí budovy nevzniká žádná technická seizmicita. 

 

d) Ochrana před hlukem  

Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení na okolní 

zástavbu nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Ve vnitřním prostředí budou 

hladiny hluku v souladu s hygienickými požadavky dle nařízení vlády [16] a dále zákona [17]. 

Před škodlivými hlukovými vlivy z vnějšího prostředí je objekt chráněn svými obvodovými 

konstrukcemi, střešní konstrukcí a výplněmi otvorů.  
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e) Protipovodňová opatření 

Objekt neleží v záplavové oblasti, nepředpokládá se proto vznik záplav, a tedy není nutné 

žádné protipovodňové opatření. 

 

 

2.2.3 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury [1] 

Objekt bude napojen na všechny dostupné inženýrské sítě města, tzn. vodovod, oddílnou 

kanalizaci, plynovod, vedení nízkého napětí. Každá přípojka je brána jako samostatný objekt 

a bude nově budovaná. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky [1] 

Pro polyfunkční dům bude připojena jedna kanalizační přípojka z PVC materiálu DN 200, 

jejíž sklon bude 1,5%. Napojení bude z ulice Uprkova. Vodovodní přípojka bude plastová 

s průměrem DN 80 a bude provedena ve sklonu 3%. Napojena bude také z ulice Uprkova. 

Napojení na elektrickou energii zajistí dodavatel elektrické energie, kterým je firma 

E.ON Česká republika, s.r.o. 



 
 

25 
 

2.2.4 B.4 Dopravní řešení  

 

a) Popis dopravního řešení [1] 

Stavební objekt bude komunikačně napojen na veřejnou pěší komunikaci zpevněnou 

plochou ze zámkové dlažby a přilehlými parkovacími místy tvořené asfaltovou směsí BBTM. 

Počet parkovacích míst je 14. Dále je k němu k dispozici příjezdová cesta ze zámkové dlažby 

pro zásobování skladů. Napojení na komunikaci je z ulice Uprkova. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu [1] 

Stavební parcela sousedí s místní komunikací, proto není potřeba budovat novou. 

 

c) Doprava v klidu [1] 

Doprava v klidu je zajištěna venkovním nezastřešeným asfaltovým parkovištěm 

s 14 parkovacími místy z toho 2 jsou určeny pro osoby se sníženou pohyblivostí. Parkoviště je 

určeno pro zákazníky personál a obyvatele budovy. 

 

d)  Pěší a cyklistické stezky [1] 

V okolí nejsou žádné cyklistické ani pěší stezky. 
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2.2.5 B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

 

a) Terénní úpravy [1] 

Vegetační úpravy kolem objektu bytového domu budou spočívat v opětovném zatravnění 

upravované plochy pozemku a ve výsadbě okrasných dřevin - ozelenění pozemku není součástí 

této PD.  

 

b) Použité vegetační prvky [1] 

Bude uskutečněno zatravňování a výsadba zakrslých okrasných dřevin. 

 

c) Biotechnická opatření [1] 

Nebylo použito žádné biotechnické opatření. 

 

 

2.2.6 B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

 

a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda [1] 

Stavba polyfunkčního domu nebude mít negativní vliv na své okolí ani na životní 

prostředí. Při realizaci stavby bude dbát stavebník, případně dodavatelská firma, na minimální 

negativní účinky. Bude vhodným opatřením snižovat prašnost na stavbě, bude dbát, 

aby při provádění stavby nebylo vyváženo bláto mimo stavební pozemek (případně neprodleně 

zajistí odstranění případného znečištění), nebude na staveništi pálit neekologické materiály 

a stavební práce budou prováděny jen v dobu k tomu určenou. Je nutné zabránit znečištění půdy 

ropnými látkami při stavebních pracích ze strojů. 
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Při provádění stavebních prací je třeba respektovat zákon [17] a nařízení vlády [18]. Dále 

dle zákona [19] budou vznikat dle vyhlášky [20] odpady řazené do skupiny 17 (Stavební 

a demoliční odpady včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst). Vlastní odpad vznikající 

ze stavebních prací není brán jako nebezpečný. 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině [1] 

Výstavba polyfunkčního domu a samotná stavba nebudou zdrojem zvýšených negativních 

vlivů působících na přírodu a krajinu. Stavební práce budou prováděny tak, aby byly ekologické 

funkce a vazby v krajině ovlivněny v minimální míře. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 [1] 

Stavba polyfunkčního domu v centru města nebude mít žádný vliv na soustavu 

chráněných území Natura 2000. 
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d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA [1] 

Na řešenou stavbu se nevztahuje zákon č 100/2001 Sb. [21] 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů [1] 

Při provádění přípojek a výkopových prací budou respektovány a dodržovány zásady 

prováděných prací v ochranných pásmech jednotlivých inženýrských sítí. V zájmovém území 

nejsou žádná chráněná území dle zákona [22]. 

 

 

2.2.7 B.7 Ochrana obyvatelstva [1]  

 

Netýká se vzhledem k charakteru a situování stavby polyfunkčního domu.  

 

 

2.2.8 B.8 Zásady organizace výstavby 

  

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění [1] 

Dodávka vody a elektrické energie bude zajištěna napojením staveniště na veřejné sítě 

z ulice Uprkova. Potřebný stavební materiál bude průběžně dovážen na stavbu dle potřeby. 

Stavba bude prováděna stylem letmá montáž 
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Voda  

Z důvodu potřeby vody, je nutné vybudovat vodovodní přípojku, která bude napojena 

na místní veřejnou vodovodní sít. Přípojka bude opatřena vodovodní šachtou a vodoměrem 

s uzávěrem pro měření odběru vody. Plnění sudů vodou bude prováděno pomocí PVC hadice, 

která bude napojena na výtokový ventil (viz Výkres zařízení staveniště č. 05). 

 

Kanalizace  

Splašková voda ze sociálních a provozních buněk bude odváděna do fekálního tanku 

objemu 10 m3. 

 

Elektrická energie  

Bude zajištěna přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě vedoucí v zeleném pásu. Kabely 

po staveništi budou vedeny na mobilním oplocení a v místě křížení s vjezdem do staveniště 

budou zakopány do země a uloženy do chráničky. Rozvody ze staveništního rozvaděče 

k jednotlivým spotřebičům budou provedeny měděnými stočenými vodiči s plastovou izolací. 

Vodiče musí být umístěny tak, aby nedošlo k jejich poškození od mechanických 

a povětrnostních vlivů.  

V místě častého pohybu osob bude kabel uložen mezi prkna, aby nedošlo k jeho 

poškození. 

 

b) Odvodnění staveniště [1] 

Hladina podzemní vody se nachází 8 m pod základovou spárou. Není tedy nutné provádět 

jakékoli zvláštní odvodnění stavební jámy. Pracovní plochy na staveništi jsou provedeny 

ze štěrkového lože 16 - 32 mm, kde probíhá samovolné vsakování vody. 
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu [1] 

Napojení na dopravní infrastrukturu je umožněno z asfaltové pozemní komunikace z ulice 

Uprkova. Na tuto komunikaci po dokončení stavby bude napojeno parkoviště polyfunkčního 

domu „Design“ a jeho příjezdová cesta pro zásobování prodejny s nábytkem. Dopravní 

komunikace k stavbě vyhovují pro uskutečnění zásobování stavby. Vnitrostaveništní 

komunikace bude probíhat po zhutněném štěrkovém povrchu frakce 16 - 32 mm tloušťky 

150 mm. Zásobovací automobily budou vjíždět na staveniště z ulice Uprkova. Vykládka bude 

probíhat pomocí jeřábu. Vyjíždění bude probíhat couváním. Při vyjíždění ze staveniště bude 

jeden dělník pomáhat řidiči vyjíždět a bude-li potřeba, omezovat provoz. Otáčení automobilů 

bude probíhat na asfaltové komunikaci. U vjezdu bude dopravní informační značení „Řidiči 

zpomal, pozor stavba“. 

Všechny přípojky budou napojeny na sítě, které vedou z ulice Uprkova. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky [1] 

Realizace stavby bude probíhat tak aby byly dodrženy všechny ochranné podmínky, 

minimalizace hluku, prašnosti a otřesů v místě výstavby. Realizace by neměla jakýmkoli 

způsobem ovlivňovat okolní stavby a pozemky. Stavební práce nebudou probíhat v době klidu 

22,00-6,00. Výstavba nebude ohrožovat okolní stavby ani pozemky. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Během výstavby se zamezí zanášení sousedních ploch stavebním materiálem, jejich 

obaly, stavebním odpadem apod. Tomu bude zamezeno díky vhodnému skladování 

v kontejnerech a průběžnému odvozu stavebního odpadu ze staveniště. Prostor staveniště bude 

po celou dobu výstavby zajištěn proti vstupu nepovolaných osob dle Vyhlášky [23] pomocí 

mobilního plotu a uzamykatelné vjezdové brány. Požadavky na související asanace, demolice 

a kácení dřevin nejsou stavbou zařízení staveniště podmíněny. 
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f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Veškeré zábory jsou předpokládány jako dočasné. Po dobu výstavby bude nutno 

pronajmout sousední plochu, a to parcelu číslo 1560/24. Majitelem parcely je Igor Nový, se 

kterým je již investor dohodnut o pronájmu plochy. Pronajatá plocha bude sloužit k mezideponii 

zeminy. Po ukončení výstavby bude pronajatý pozemek vrácen do původního stavu.  

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace [1] 

Odpad bude dočasně shromažďován do přistavených kontejnerů. Ostatní odpady 

a nebezpečné odpady budou předány k využití, recyklaci nebo k odstranění v zařízeních 

určených k odstraňování odpadů (skládky, spalovny). Na stavbě budou 2 kontejnery 

na komunální odpad a kontejner na stavební suť. Vzniklý odpad bude pravidelně vyvážen 

po naplnění kontejneru. Kontejnery se budou odvážet na řízenou skládku příslušné kategorie. 

Zvlášť musí být vytříděn nebezpečný odpad. Nakládání s odpady je řešeno v souladu se 

zákonem [20], tj. shromažďováním, tříděním, skladováním, úpravou, využíváním 

a odstraněním. Zhotovitel je povinen dokladovat ekologickou likvidaci odpadu. Nepředpokládá 

se vznik nebezpečného odpadu. 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin [1] 

Kvůli velikosti staveniště není možné uložit všechnu zeminu na pozemku investora, proto 

na pozemku bude zůstávat jen zemina k pozdějšímu využití, to znamená k zasypání výkopů 

a zpětné použití ornice na pozemku. Přebytečná zemina se bude odvážet na skládku zeminy 

určenou městským úřadem Prostějov. Výkopy budou probíhat strojně a dočištění ručně. Výkop 

stavební jámy proběhne v jednom záběru. Sejmutí ornice bude v mocnosti 300 mm. 

Mezideponie na staveništi ornice bude cca 200 m3 a zeminy 300 m3 
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i) Ochrana životního prostředí při výstavbě [1] 

Během výstavby budou vlivy na životní prostředí minimalizovány tak, aby se předešlo 

k zásadnímu ovlivnění kvality okolního životního prostředí. Během výstavby budou používány 

ekologicky nezávadné materiály. Stavební odpad bude nabídnut k recyklaci firmě provozující 

tuto činnost, zhotovitel bude mít doklady o ekologickém zlikvidování odpadu. Zbytky barev, 

stavebních hmot, zejména jejich obaly, budou předány k likvidaci na sběrný dvůr u Sv. Anny 

v Prostějově. Automobily, které budou vyjíždět ze staveniště, budou kontrolovány 

na potencionální znečištění dopravních komunikací. Budou-li výsledky kontroly nevyhovující, 

budou automobily očištěny tlakovou vodou. Splaškové vody budou jímány do fekálního tanku 

a při naplnění vyčerpány. Stavební mechanizmy musejí být v dobrém technickém stavu, aby 

nedocházelo ke znečištění životního prostředí ropnými a olejovými látkami. Plochy, které 

budou dotčeny stavebními pracemi, budou po skončení prací uvedeny do původního stavu. 

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů [1] 

Při stavebních pracích budou dodrženy všechny platné normy a zákony, které souvisejí 

s BOZP: Zákon. [24] , nařízení vlády [23], zákon [25], nařízení vlády [26], nařízení vlády [27]. 

 

Zaměstnavatel vybaví pracovníka ochrannými pomůckami, seznámí ho s náplní jeho 

práce. Zaměstnavatel je povinen zajišťovat zaměstnancům potřebná školení. Absolvováním 

školení zaměstnanci podepíší protokol o proškolení. Zaměstnanci jsou povinni používat 

ochranné pomůcky a dodržovat pracovní postupy, docházet na školení, dbát na bezpečnost 

a nesmí na pracovišti požívat alkohol ani jiné omamné látky. Zaměstnanec má právo být 

informován o rizicích, které mohou vzniknout během jeho pracovní činnosti. Výkon rizikové 

činnosti může zaměstnanec odmítnout. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb [1] 

Při výstavbě polyfunkčního domu „Design“ nebudou dotčeny okolní stavby ani veřejné 

komunikace, proto není potřeba řešit bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb.  
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l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření [1] 

Pří zásobování stavby stavebním materiálem se bude brát ohled na veřejnou dopravu 

a pohyb chodců. Během výstavby nebude použito žádné zvláštní dopravně inženýrské opatření. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) [1] 

Stavební práce jsou navrženy tak, aby nenarušovaly provoz okolních budov. Stavební 

konstrukce budou během výstavby účinně chráněny proti nepříznivým vlivům vnějšího 

prostředí. Stavební práce se nebudou provádět za nepříznivých klimatických podmínek 

ohrožujících zdraví dělníků při provádění prací ve výškách. Před prováděním základových 

konstrukcí se případná rozmáčená zemina základové spáry nahradí vrstvou ze štěrkopísku 

a zhutní se. V průběhu zdění nosných konstrukcí bude pórobetonové zdivo chráněno před 

smáčením srážkovými vodami, a to krycí fólií, která se položí na zdivo vždy na konci 

pracovního dne. Uskladněný materiál bude chráněn proti povětrnostním vlivům. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny [1] 

Předpokládaný začátek výstavby je stanoven na: 25.2.2016 

Předpokládaný konec výstavby je stanoven na: 12.5.2017 

 Výstavba bude probíhat souvisle bez přerušení a její přesný časový postup je uveden 

v časovém harmonogramu, který je součástí přílohy a je označen č. 6. 
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2.3 C. Situace stavby 

  

 

2.3.1 C.1 Situační výkres širších vztahů [1] 

Vzhledem k jasným majetkovým a rozsahovým poměrům není nutný. 

 

 

2.3.2 C.2 Celkový situační výkres [1] 

Celkový situační výkres je součástí příloh. Jedná se o Výkres č. 04 

 

 

2.3.3 C.3 Koordinační situační výkres [1] 

Vzhledem k jasným majetkovým a rozsahovým poměrům není nutný. 
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2.4 D. Dokumentace stavby 

 

 

2.4.1 D.1 Dokumentace stavebního objektu  

 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení [1] 

 

Účel objektu  

Stavební parcela č. 1560/25 o celkové výměře 1508 m2 v katastrálním území Prostějov 

Jedná se o čtyřpodlažní dům. Pozemek bude zatravněn a opatřen stromy. Pozemek bude volně 

přístupný, od sousedních parcel bude zřízen plot. Budovu tvoří 3 nadzemní podlaží 

a 1 podzemní podlaží. Budova bude sloužit pro celoroční bydlení a prodej nábytku.  

 

Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání 

stavby  

Půdorys objektu tvaru obdélníků, rozměry jsou uvedeny ve výkresu situace. Budova se 

skládá z jednoho celku. Budova je navržena jako částečně podsklepený čtyřpodlažní objekt. 

Stavba bude zastřešena sedlovou střechou, která bude odvodněna po obvodu střechy. V suterénu 

budovy jsou situovány 2 šatny, 2 WC, 2 koupelny, technická místnost, sklad. V 1.NP je 

navržený bezbariérový vstup do objektu k bytům, dále 3 kóje pro byty, 2 technické místnosti, 

prodejna, 2 sklady, toalety, kancelář. V 2. a 3. NP jsou v každém podlaží tři byty o dispozicích 

2+kk, 1+kk, 4+kk. Fasádu stavby bude tvořit akrylátová omítka žluté barvy se soklem 

z marmolitu barvy do hněda. Krytina sedlové střechy bude z plechu imitující střešní tašku. 

Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby a okapový chodník bude tvořen štěrkem. 

Dům je doplněn organizovanou výsadbou vzrostlé zeleně a travnatou plochou.  
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení [1] 

 

Zemní práce  

Na staveništi budou vybudovány lavičky pro vyznačení budoucího vnějšího obrysu 

objektu, lavičky budou umístěny přibližně 2,5 m od hrany výkopu. Ornice bude sejmuta 

v mocnosti cca 300 mm a dále bude proveden výkop stavební jámy budoucího stavebního 

objektu. Nejnižší úroveň základové spáry pod základem suterénu je stanovena na kótě -

4,150 m od srovnávací roviny ± 0,000 = 324,30 m.n. m. B. p. v., tj. úroveň čisté podlahy 1.NP. 

Při realizaci stavební jamy se bude budovat svah, který je nutno provést ve sklonu. Sklon 

svahů dočasných výkopů do předpokládané hloubky cca 4 metry je možno provést ve sklonu 

1:2. Svahy základové jámy nesmí zůstat odkryty přes zimní období, je nutno je ihned 

po vykonání stavebních prací podzemní části objektu zasypat. Výkopy základní figury a rýh 

jsou provedeny strojně v zemině 2 třídy. Začišťovací výkopové práce a zarovnávání stěn dna 

výkopů bude provedeno ručně. Vytěžená zemina bude částečně skladována na deponii 

pro budoucí zásyp a úpravu terénu, zbytek zeminy bude odvezen na skládku stanovenou 

Městským Úřadem v Prostějově. 

 

Základy a podkladní beton  

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky 

pro zakládání jednoduché a nenáročné. Základy pod nosnými stěnami se uvažují jako klasické 

betonové pásy z prostého betonu C 16/20-X0, konstrukce základů bude oboustranně rozšířena 

o 135, 150, 238, 350mm (viz PD – č. 07). Hloubka základové spáry je u podsklepené části 

- 4,150 m a nepodsklepené -1,100 a -0,900 od ±0,000 m. Podkladní betony jsou navrženy 

tl. 150 mm z betonu C16/20-X0, které budou vyztuženy KARI sítí s oky 150mm o průměru 

drátu 6 mm na zhutněný zásyp nebo rostlý terén. Před zahájením základových prací bude 

projektant, statik a stavebník přizván k převzetí základové spáry. Všechny prostupy sítí se 

provedou podle projektové dokumentace. 
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Izolace proti zemní vlhkosti a radonu  

Vodorovná i svislá izolace proti zemní vlhkosti bude zajištěna použitím asfaltových pásů 

1x GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL Na základě radonového průzkumu je stanoven 

výsledný radonový index: malý. Izolaci proti pronikání radonu z podloží bude plnit izolace proti 

zemní vlhkosti. Jednotlivé spoje a prostupy budou provedeny výhradně dle propozic výrobce. 

Svisle provedená hydroizolace bude chráněna extrudovaným polystyrénem XPS 50 mm, který 

bude nalepen na hydroizolaci.  

 

Svislé konstrukce:  

Nosnou obvodovou konstrukci bytového domu tvoří obvodová stěna z přesných tvárnic 

YTONG P2-400 tl. 375 mm na maltu YTONG tl. 1-3 mm. Prostup tepla skrz zeď činí 

U = 0,257 W/m2K. 

Vnitřní nosné zdivo je tvořeno z přesných tvárnic YTONG P2-400 z tl. 300 mm na maltu 

YTONG tl. 1-3 mm. Tato stěna má index zvukové neprůzvučnosti Rw = 46 dB. V objektu se 

nachází 3 monolitické železobetonové sloupy o rozměru 300 x 300 mm, tyto sloupy jsou 

postaveny na betonových patkách. Ve 2.NP jsou 2 sloupy, které pokračují nad sloupy z 1.NP. 

Všechny sloupy je nutno nechat navrhnout statikem. Pod schodištěm bude vyzděná nosná 

konstrukce z přesných tvárnic YTONG P2-500 tloušťky 200 mm na zdící maltu Ytong  

tl. 1-3 mm. 

Vnitřní příčky v 1.NP a suterénu jsou z přesných příčkových tvárnic YTONG P2-500 

tl. 100 mm na maltu YTONG tl. 1-3 mm. Tato stěna má index zvukové neprůzvučnosti  

Rw = 37 dB. Další příčky budou sádrokartonové od firmy KNAUF. V 1.NP a 2.NP se nachází 

příčky KNAUF W116 – Instalační příčka s tloušťkou 200 mm, tato tloušťka je dosažena 

vloženými minimálně na výšku 300 mm sádrokartonovými rozpěrami po 600 mm, kanalizace 

v příčce bude obalena skelnou vatou tl. 30 mm. Další SK příčky ve druhém patře jsou  

KNAUF W111 – jednoduchá příčka tloušťky 75 mm s izolací 50 mm. Tato stěna má index 

zvukové neprůzvučnosti Rw = 41 dB. Mezi byty v 2.NP a 3.NP bude sádrokartonová příčka  

KNAUF W 118 – Bezpečnostní příčka s dvojitým opláštěním + 2 x ocelovým plechem 

tl.  0,6 mm s izolací 60 mm. Tato stěna má index zvukové neprůzvučnosti Rw = 58 dB. Všechny 

příčky budou stavěny na vodorovnou nosnou konstrukci. 
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V podsklepené části jsou svislé stěny chráněny hydroizolací a izolačními deskami  

XPS tl. 50 mm  

Stavební výkresy byly vypracovány s použitím podkladů firmy YTONG [11] 

a KNAUF [12], kde jsou popsány technologické postupy správné realizace svislých konstrukcí.  

 

Komíny  

Stavba obsahuje 2 komíny. Byl použit komínový systém Schiedel Absolut s průměrem 

kouřovodu 180mm. Hlavice komínů jsou nad střešní krytinou ve výšce +11,832 m a +11,492 m 

výška hřebenu je +10,911 m, vymetací otvory jsou situovány z chodeb ve výšce cca 900 mm 

nad podlahou. Dům bude vytápěn plynovými kotly. Komínová část nad střechou bude opatřena 

prefabrikovaným Schiedel komínovým pláštěm s imitací klinkeru. Hlavy komínu budou 

z titanzinku. 

 

Stropní konstrukce  

Hlavní stropní konstrukce jsou navrženy z YTONG stropních panelů. Tloušťka panelů 

je  240 mm a v místě teras je  200 mm. Tyto panely jsou individuálně navrhované. Návrh 

vyztužení bude proveden firmou YTONG, která tyto panely vyrobí. Tyto panely jsou ihned po 

uložení únosné. Šířka panelů se pohybuje v rozmezí 300 - 600 mm. Minimální délka uložení 

stropních panelů je 100 mm. Mezi panely do drážky bude položená výztuž ke stažení 

konstrukce, tato polodrážka bude následně zalitá cementovým mlékem. Ve stropní konstrukci 

jsou řešeny otvory pro schodiště a prostup o velikosti 150 x 300 mm nebo 150 x 150 mm pro 

kanalizační vedení. V místě u komína nad suterénem bude provedena dobetonávka 

z železobetonové konstrukce C20/25-XC1 s použitím ocele B500B. 

Vedlejší stropní konstrukce je navážková rampa, která se nachází v 1.NP. Tato rampa má 

tloušťku nosné konstrukce  100 mm. Je to monolitická železobetonová konstrukce C20/25-XF1 

s ocelí B500B podepřená na dvou bodech. Výztuž je nutno nechat navrhnout statikem. 
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Překlady  

Překlady nad otvory (okna, dveře) jsou řešeny prostorovými nosníky YTONG a bednícími 

prvky YTONG. Bedněné překlady budou podbedněny po celé ploše až po dosažení plné 

nosnosti železobetonových překladů. 

 

Ztužující věnce  

Nosné zdivo v každém podlaží bude ukončeno železobetonovým ztužujícím věncem. 

Jedná se o zdivo obvodových a vnitřních nosných zdí. Výztuže ztužujícího věnce jsou umístěny 

v betonové části svislých konstrukcí. Stupeň vyztužení bude předepsán jejich statickým 

posouzením – viz statika.  

 

Průvlaky 

V objektu se bude nacházet 11 průvlaků. 7 průvlaků vynáší stropní konstrukce. 2 průvlaky 

slouží k vynesení schodiště, které propojuje suterén a 1.NP. Poslední 2 průvlaky vynáší zdi. 

Stupeň vyztužení bude předepsán jejich statickým posouzením 

 

Vertikální komunikace 

V objektu se nacházejí 3 schodišťové prostory, jeden propojuje suterén s 1.NP a druhý 

1.NP s 2.NP a třetí propojuje 2.NP s 3.NP. 

První schodiště je umístěno na severní části objektu. Propojuje 1.NP s 2.NP. Jedná se 

o deskové schodiště, které je podezděné vnitřním nosným zdivem YTONG 300 mm a 200 mm. 

Schodiště je tříramenné a tvoří ho 21 stupňů o hodnotách h = 167 mm, b = 296 mm. Šířka 

schodišťového ramene je 1200 mm. To znamená, že byly dodrženy požadavky ergonomie 

schodiště. Schodišťové stupně jsou obloženy keramickou protiskluznou dlažbou. Zábradlí je 

dřevěné tyčové s dřevěným madlem. Výška zábradlí je 1000 mm. Schodiště je osvětleno 

přírodním světlem z prosklených vstupních dveří a v 2.NP světlem prostupujícím plastovým 

oknem. 
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Druhé schodiště je umístěno na severojižní části objektu. Propojuje suterén a 1.NP. Jedná 

se o deskové schodiště, které je vynášeno dvěma průvlaky a obvodovou stěnou YTONG 

tl. 375 mm. Schodiště je dvojramenné a tvoří ho 18 stupňů o hodnotách h = 181 mm, 

b = 285 mm. Šířka schodišťového ramene je 1200 mm. Mezipodesta má šířku 1300 mm. To 

znamená, že byly dodrženy požadavky ergonomie schodiště. Schodišťové stupně jsou obloženy 

keramickou protiskluznou dlažbou. Zábradlí je dřevěné tyčové s dřevěným madlem. Výška 

zábradlí je 1000 mm. Toto schodiště nepropojuje obytnou část objektu. Schodiště je po celé 

výšce osvětleno umělým osvětlením. 

Třetí schodiště je umístěno na severní části objektu. Propojuje 2.NP s 3.NP. Jedná se o deskové 

schodiště, kraje jsou zazděny po obvodu schodiště do vnitřní nosné zdi YTONG 300 mm. 

Schodiště je tříramenné a tvoří ho 18 stupňů o hodnotách h = 158 mm, b = 315 mm. Šířka 

schodišťového ramene je 1200 mm. To znamená, že byly dodrženy požadavky ergonomie 

schodiště. Schodišťové stupně jsou obloženy keramickou protiskluznou dlažbou. Zábradlí je 

dřevěné tyčové s dřevěným madlem. Výška zábradlí je 1000 mm. Schodiště je osvětleno 

přírodním světlem z plastového okna v 2.NP, 3.NP a v posledním patře ještě světlíkem. 

 

Zastřešení  

Zastřešení objektu je navrženo jako dvouplášťová šikmá střecha s úhlem 10 stupňů 

pro každou střešní rovinu. Nosnou konstrukci tvoří příhradové nosníky, na nich je difuzní folie 

SATJAMFOL WI 135, která je upevněna kontra latěmi o průřezu 50 x 60 mm, dále latěmi 

50 x 60 mm, na kterých je nakonec plechová krytina SATJAM ROOF CLASSIC napodobující 

klasickou keramickou tašku. Zateplení je řešeno podhledem připevněným na příhradových 

nosních. Tepelná izolace je ze skelné vaty tloušťky 240 mm. Odvodnění střechy je řešeno 

po obvodě střešního pláště pomocí střešních měděných žlabů a svodů. Výstup na střechu je 

pomocí světlíku z podesty 3.NP. 

 

Vnější plochy: 

Pro přístup k objektu je vybudován chodník a rampy ze zámkové betonové dlažby 

ve štěrkovém loži tl. 30 mm a frakce 4 - 8 mm, pod touto vrstvou je ještě štěrkové lože 

tl. 120 mm, frakce 8 - 16 mm. Tyto komunikace jsou napojeny na stávající pěší komunikaci. 

Pro příjezd zásobovací techniky je zřízena příjezdová cesta ze skladby zámkové dlažby 



 
 

41 
 

tl. 80 mm, štěrkové drtě tl. 40 mm, frakce 4 - 8 mm; štěrkové drtě tl. 150 mm, frakce 8 - 16 mm; 

štěrkové drtě tl. 250 mm, frakce 16 - 32 mm. V rámci konečných terénních úprav je realizován 

okapový chodníček tvořený ze štěrkového lože o mohutnosti 100 mm, frakce 16 - 32 mm. 

Na parkovací stání, které je situováno za stávající pěší komunikací, je navržen vjezd 

z komunikace Uprkova. Parkoviště má navrženo 14 parkovacích míst a bude vytvořeno 

z asfaltové směsi BBTM. Součástí stavby je zahradní úprava s výsadbou zeleně. 

 

Skladby podlah, střechy a okolních komunikací  

Podlahy, střecha a komunikace jsou navrženy dle hygienických norem a provozního 

požadavku investora. Skladby podlah jsou uvedeny následující, a to: 

R1 - KERAMICKÁ DLAŽBA 

 8    MM - DLAŽBA TAURUS COLORTAL35010 300X300MM 

 10  MM - FLEXIBILNÍ LEPIDLO CERESIT CM 16 

 52  MM - CEMENTOVÁ MAZANINA + KARI SIŤ 150X150M DRÁT 6MM 

 0,1 MM - SEPARAČNÍ FÓLIE - PE FÓLIE TL. 0,1MM 50M x 2M 

 80  MM - TEPELNÁ IZOLACE - FIBRAN 300-L 80MM 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 150 MM CELKEM 

 

R2 - KERAMICKÁ DLAŽBA 

 8    MM - DLAŽBA TAURUS COLORTAL35010 300X300MM 

 10  MM - FLEXIBILNÍ LEPIDLO CERESIT CM 16 

      32-12  MM -  SPÁDOVÁ VRSTVA - CERESIT N87 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 50 - 30 MM CELKEM (konstrukce je ve spádu) 
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R3 KERAMICKÁ DLAŽBA 

 7    MM - DLAŽBA COLOR TWO GAA1K107 200X200MM 

 8    MM - FLEXIBILNÍ LEPIDLO CERESIT CM 16 

 55  MM - CEMENTOVÁ MAZANINA + KARI SIŤ 150X150M DRÁT 6MM 

 0,1 MM - SEPARAČNÍ FÓLIE - PE FÓLIE TL. 0,1MM 50M x 2M 

 80  MM - KROČEJOVÁ IZOLACE - POLYSTYREN 100Z 80MM 500x1000 BAL A  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 150 MM CELKEM 

 

R4 - KERAMICKÁ DLAŽBA 

 7    MM - DLAŽBA COLOR TWO GAA1K467 200X200MM 

 8    MM - FLEXIBILNÍ LEPIDLO CERESIT CM 16 

 55  MM - CEMENTOVÁ MAZANINA + KARI SÍŤ 150X150M DRÁT 6MM 

 0,1 MM - SEPARAČNÍ FÓLIE - PE FÓLIE TL. 0,1MM 50M x 2M 

 80  MM - KROČEJOVÁ IZOLACE - POLYSTYREN 100Z 80MM 500x1000 BAL A  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 150 MM CELKEM 

 

R5 PLOVOUCÍ PODLAHA 

8    MM - PLOVOUCÍ PODLAHA 

     KRONOSWISS SWISS NOBLESS DUB EMPIRE 

 5    MM - HOBRA ZELENÁ DŘEVOVLÁKNITÁ  

     DESKA ORIGINAL STEICO 5 MM 

 3    MM - NIVELAČNÍ STĚRKA - BAUMIT NIVELLO QUATTRO 

 54  MM - CEMENTOVÁ MAZANINA + KARI SIŤ 150X150M DRÁT 6MM 

 0,1 MM - SEPARAČNÍ FÓLIE - PE FÓLIE TL. 0,1MM 50M x 2M 

 80  MM - KROČEJOVÁ IZOLACE - POLYSTYREN 100Z 80MM 500x1000 BAL A  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 150 MM CELKEM 

  

R6 KERAMICKÁ DLAŽBA 

 7   MM - DLAŽBA POOL  GAA1K742 

 10 MM - FLEXIBILNÍ LEPIDLO CERESIT CM 16 

 8   MM - SCHLÜTER®-DITRA-DRAIN 8 

 3   MM - FLEXIBILNÍ LEPIDLO CERESIT CM 16 

              - TEKUTÁ LEPENKA BETONGUAINA+ TKANINA MAT 22 

              - HLOUBKOVÁ PENETRACE DEN BRAVEN 

92-56/53  MM - SPÁDOVÁ VRSTVA CEMENTOVÁ MAZANINA + KARI SIŤ 

     150X150M DRÁT 6MM 

 0,1 MM - SEPARAČNÍ FÓLIE - PE FÓLIE TL. 0,1MM 50M x 2M 

 80  MM - TEPELNÁ IZOLACE - TOPDEK 022 PIR PERO/DRÁŽKA TAG 80mm 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 200-164/161 MM CELKEM (konstrukce je ve spádu) 

 

R7 SCHODIŠTĚ KERAMICKÁ DLAŽBA 

 8  MM - DLAŽBA TAURUS COLORTAL35010 300X300MM 

 7  MM - FLEXIBILNÍ LEPIDLO CERESIT CM 16MM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 15 MM CELKEM 
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R8 PODHLED 

  240 MM - TEPELNÁ IZOLACE TL. 240MM –  

      2X DEKWOOL G 035r ROLL 120 MM 

  50   MM - CW-PROFIL KNAUF 

                - PAROTĚSNÁ FOLIE DEKFOL N 110 

 12,5 MM - SÁDROKARTONOVÁ DESKA KNAUF (ČERVENÁ, ZELENÁ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 302,5 MM CELKEM 

 

R9 STŘECHA 

   0,5 (15) MM-  PLECHOVÁ KRYTINA - SATJAM ROOF CLASSIC 

 - POVRCH EXCELENT RAL 3011 

 50 MM - LATĚ 50*60MM 

 50 MM - KONTRALATĚ 50*60MM 

             - DIFUZNÍ FOLIE SATJAMFOL WI 135 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 115 MM CELKEM 

 

R10 OKAPOVÝ CHODNÍK 

 100 MM - DRŤ 16-32MM TL 100MM  

 

R11 PŘÍJEZDOVÁ SILNICE - ZÁMKOVÁ DLAŽBA 

 80   MM - ZÁMKOVÁ DLAŽBA (KRAJNÍK) TL. 80 MM 

 40   MM - LOŽNÍ VRSTVA DRTĚ (4-8MM) TL. 40 MM 

 150 MM- JEMNÁ PODKLADNÍ VRSTVA DRTĚ (8-16MM) TL. 150 MM 

 250 MM- HRUBÁ PODKLADNÍ VRTSVA DRTĚ (16-32MM) TL. 250 MM 

    - ZHUTNĚNÉ DNO VÝKOPU 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 520 MM CELKEM 
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Hydroizolace spodní stavba:  

Hydroizolace spodní stavby bude provedena z asfaltových pásů 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Tyto asfaltové pásy se nataví v 1 vrstvě na rovný a čistý 

podkladní beton po celé ploše Přesahy přes hydroizolace musí být provedeny o 100 mm. 

V koutu, tedy napojení vodorovné na svislou část musí být proveden takzvaný fabion. 

Před samotným položením musí být podkladní beton opatřen penetrační emulzí. Spojování pásů 

je provedeno propanbutanovou bombou a hořákem. Hydroizolace musí být vytažena 300 mm 

nad terén. 

 

Hydroizolace podlah:  

Hydroizolace podlah v koupelnách není potřeba. Na terasách je provedena hydroizolační 

stěrka, proti kondenzátu je také použit SCHLÜTER®-DITRA-DRAIN 8  

 

Tepelná izolace podhledu v 3.NP  

V konstrukci sádrokartonového podhledu je použit sklovlákno DEKWOOL G 035r ROLL 

tl. 240 mm 

 

Tepelná izolace suterénu 

Na tepelnou izolaci suterénu je použit materiál FIBRAN ETICS GF I 300 kPa tloušťky 

50 mm  
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Tepelná izolace podlah:  

V podlahách je použita tepelná izolace pro 1.NP, suterén a terasy je použit 

 FIBRAN 300-L 80 mm. Ve zbytku 2. a 3. NP je použit POLYSTYREN 100Z 80 mm. Tepelná 

izolace na terasách v 2.NP je navrhnuta TOPDEK 022 PIR PERO/DRÁŽKA TAG o tloušťce 

80 mm.  

 

Omítky 

Na napenetrované vnitřní stěny a stropy bude nanesena strojní omítačkou sádrová omítka, 

následně stažená do roviny. Po zavadnutí bude rozfilcována do požadované struktury. 

Vnější povrch bude tvořen z jednovrstvé malty BAUMIT MVR UNI v tloušťce 15 mm, 

která bude nanášena na napenetrovaný povrch. Následně po vyzrání omítky bude aplikována 

akrylátová omítka BAUMIT GranopoTop 061/HBW (barva žlutá), struktura škrabaná. 

 

 Malby 

Vnitřní povrchy budou opatřeny před samotnou malbou penetračním nátěrem REMAL. 

Po dokonalém zaschnutí je možné plochu opatřit nátěrem PRIMALEX PLUS. První vrstva 

nátěru bude provedena v řidší konzistenci. Přesné ředění barvy uvádí výrobce na etiketě 

výrobku. 

 

Vnitřní obklady 

Obklady vnitřních stěn jsou navrženy jako keramický obklad RAKO. Na zdivo bude 

provedený penetrační nátěr. Poté bude flexibilním lepidlem nalepen keramický obklad. 

Spárování bude provedeno spárovací hmotou. 
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Vnější obklady 

Sokl na terase bude obložen keramickým obkladem na flexibilní lepidlo Ceresit CM 16, 

Obklady budou vyspárovány tmelem. Běžný sokl bude z marmolitu BAUMIT - MORAIKTOP 

M315 hnědé barvy. 

 

Okna  

Veškerá okna jsou navržena jako plastová od firmy Okna Macek, model VEKA 

Softline 82. Konstrukční hloubka rámu je 82 mm. Rámy budou zaskleny izolačním dvojsklem, 

s celoobvodovým kováním a mikro ventilací. Součinitel prostupu celého okna 1,3 W/m2K-1. 

Vnitřní parapet bude bílé barvy z PVC od firmy Okna Macek. Rozměry oken jsou popsány 

v půdorysech. Okna budou mít barvu RAL 9016 – dopravní bílá. Venkovní parapety budou 

dodány firmou Okna Macek, bude se jednat o hliníkové parapety bílé barvy (RAL 9016). 

Okenní otvory na stavbě budou přeměřeny a velikost budoucích oken bude vycházet 

ze skutečných rozměrů. Okenní otvory si zaměří výrobce oken, toto platí i pro parapety. 

 

Dveře  

Hlavní domovní dveře a dveře od prodejny jsou navrženy plastové dvoukřídlové 

s bezbariérovým tepelně děleným prahem, jeho výška je maximálně 20 mm. Stavební hloubka 

profilů, které jsou vyztuženy ocelovými výztuhy, je 82 mm. Dveře budou opatřeny bezpečnostní 

fabkou. Tepelný součinitel u vchodových dveří 1,3 W/m2K-1. Dveře budou mít barvu 

RAL 9016. Před výrobou dveří si dodavatel změří skutečnou velikost otvoru. 

Interiérové dveře v bytech jsou navrženy jako dřevěné dýhované do ocelových zárubní. 

Vchodové dveře do bytů HERSE LUX 3 [28] budou dodány firmou Erkado. Interiérové dveře 

dodá firma Erkado a to model HIELO 3/3 [29]. 

Vrata do skladu budou dodány firmou Kolář Dveřní a vratové systémy. Vrata modelu 

SPU 40 budou mít bílou barvu a budou s tepelným odporem 1,0 W/m2K. Před výrobou vrat si 

dodavatel změří skutečnou velikost otvoru. [30] 
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Klempířské konstrukce  

Venkovní parapety budou tvořeny z hliníku bílé barvy a budou dodány spolu s plastovými 

okny. Parapety budou mít bílou barvu RAL 9010. Oplechování střešního výlezu a komínů na 

střeše bude provedeno z titan-zinkového plechu tloušťky 0,55 mm, barvy šedé. 

 

Zámečnické konstrukce  

Veškeré zámečnické konstrukce budou opatřeny barvou RAL 2320 – hnědá. 

 

Podrobný statický výpočet [1] 

Není předmětem této diplomové práce.  
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Výkresová část [1]  

Ozn. Název     Měřítko    FORMÁT  

č.01 Studie  1:100    A1  

č.02 Studie řez A-A‘  1:100    A4  

č.03 Studie pohledy 1:200    A3  

č.04 Situace 1:200   A3 

č.05 Zařízení staveniště 1:200    A2 

č.06 Výkopy 1:50   A0 

č.07 Základy 1:50    A1  

č.08 Suterén 1:50    A1  

č.09 1. Nadzemní podlaží 1:50    A1  

č. 10 2. Nadzemní podlaží 1:50    A1  

č.11 3. Nadzemní podlaží 1:50    A1  

č.12 Řez A-A‘ 1:50    A1  

č.13 Stropní konstrukce nad suterénem 1:50    A3  

č.14 Stropní konstrukce nad 1.NP 1:50    A1  

č.15 Stropní konstrukce nad 2.NP 1:50    A1  

č.16 Střešní konstrukce 1:50    A1 

č.17 Severní pohled 1:100    A3 

č.18 Východní pohled 1:100   A3  

č.19 Jižní pohled 1:100   A3 

č.20 Západní pohled 1:100   A3 

č.21 Detail - terasa 1:5     A4   
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D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení [1] 

Požárně bezpečnostní řešení není předmětem této diplomové práce 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb [1] 

Není předmětem této diplomové práce. 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení [1] 

Přípojky k inženýrským sítím budou vedeny z ulice Uprkova. Všechny uvedené přípojky 

jsou zaznačeny ve Výkrese č. 04 Situace  

Elektrická přípojka:     E.ON Česká republika, s.r.o. 

Vodovodní a kanalizační přípojka:  Moravská vodárenská, a.s 

Plynovodní přípojka:    RWE GasNet, s.r.o. 

 

 

2.5 E Dokladová část [1] 

Dokladová část by měla obsahovat doklady o splnění požadavků podle jiných právních 

předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci 

vytvořenou osobami oprávněnými podle jiných právních předmětů.  

Není předmětem této diplomové práce. 
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3 Tepelně technické posouzení konstrukcí budovy 

 

Tepelně technické posouzení konstrukcí budovy je vyhodnocení navržených skladeb 

vybraných stavebních konstrukcí budovy z hlediska tepelné ochrany budov dle  

ČSN [31]. Vyhodnocení je provedeno pomocí softwarů Area [32] a webové aplikace Tepelná 

technika 1D [33]. Výstupem programů je ověření splnění požadovaných hodnot teplotního 

faktoru fRsi,N, součinitele prostupu tepla UN a šíření vlhkosti konstrukcí Mc. V aplikaci Tepelná 

technika [33] jsou posouzeny stavební konstrukce: obvodový plášť, podlaha na terénu zateplený 

podhled nad posledním podlažím. Programem Area [32] je vyhodnocen detail paty obvodové 

stěny na betonovém základu. 

 

 

3.1 Výstup z programu Tepelná technika 1D 

Protokol o tepelně technickém posouzení je v Příloze č. 8 

Tabulka 1. Souhrnná tabulka - součinitel prostupu tepla (Dle českých technických norem) [33] 

 

 

 

 

 

Legenda: 

! ... nevyhovuje požadované hodnotě součinitele prostupu tepla dle normy [31] 

+ ... vyhovuje požadované hodnotě součinitele prostupu tepla dle normy [31] 

x ... vyhovuje doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla dle normy [31] 

U ... vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla 

UN... požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla dle normy [31] 

Urec... doporučená hodnota součinitele prostupu tepla dle normy [31]  

Konstrukce 
Součinitel prostupu tepla 

Dle českých technických norem 

Ozn. Název uN urec U Hod. 

[-] [-] [W/(m2K)] [W/(m2K)] [W/(m2K)] [-] 

STR-1 Podhled 0,30 0,20 0,16 X 

PDL(z)-2 Podlaha nad terénem 0,45 0,30 0,42 + 

STN-3 Odvodová zeď 0,30 0,25 0,25 X 
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Tabulka 2 Souhrnná tabulka - teplotní faktor vnitřního povrchu [33] 

 

 

 

 

 

Legenda: 

! ... nevyhovuje požadované hodnotě 

 + ... vyhovuje požadované hodnotě 

 

Tabulka 3. Souhrnná tabulka - pokles dotykové teploty [33] 

 

Tabulka 4. Souhrnná tabulka - šíření vodní páry v konstrukci [33] 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

! ... nevyhovuje požadované hodnotě / pasivní bilance kondenzace a vypařování 

 + ... vyhovuje požadované hodnotě / aktivní bilance kondenzace a vypařování  

Konstrukce 
Pokles dotykové teploty 

ČSN 73 0540-2 [31] 

Ozn. Název B AQio Kat. 

[-] [-] [W.s°'5/(m2.K)] [°C] [-] 

PDL(z)-2 Podlaha nad terénem 830,6 5,76 III. 
 

Konstrukce 
Teplotní faktor 

ČSN 73 0540 [29] ČSN EN ISO 13788 [32] 

Ozn. Název fltsi.N fRsi Hod. f Rsi,N ^Rsi Hod. 

[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] 

STR-1 Podhled 0,098 0,961 + - - - 

PDL(z)-2 Podlaha nad terénem 0,422 0,898 + - - - 

STN-3 Odvodová zeď 0,747 0,939 + - - - 
 

Konstrukce 
Šíření vodní páry 

ČSN 73 0540 [29] ČSN EN ISO 13788 [32] 

Ozn. Název Mc MCN Hod. Bil. Mc MC.a Hod. Bil. 

[-] [-] [kg/(m2-a)] [kg/(m2-a)] [-] [-] [kg/(m2-a)] [kg/(m2-a)] [-] [-] 

STR-1 Podhled - - - - 0,000 0,100 + + 

PDL(z)-2 Podlaha nad 

terénem 

- - - - 0,000 0,100 + + 

STN-3 Odvodová zeď - - - - 0,000 0,500 + + 
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3.2 Výstup z programu AREA pro detail paty zdiva 

 

Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 

Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 °C 

Teplota vzduchu v interiéru:   20.6 °C 

 

Zadané materiály : 

  č.  Název   Lambda          Mi   
    1  Ytong P2-400        0.108         7.000      

    2  Beton hutný 1       1.230            17       

    3  Beton hutný 1       1.230            17         

    4  Extrudovaný pol     0.035           100        

    5  Beton hutný 1       1.230            17         

    6  Potěr cementový     1.160            19         

    7  Keramická dl.      1.010           200        

    8  Hlína suchá         0.700         1.500      

    9  Hlína suchá         0.700         1.500   

   10  Hlína suchá         0.700         1.500   

 

Poznámka: Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti materiálu ve W/(m.K); 

       Mi je návrhový faktor difúzního odporu materiálu  

 

Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění : 

 
  číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  RH [%]  P [kPa] 

 h,p [s/m] 
           

     1    611    630     20.60        0.13    50.0     1.21     10.00 

     2     22    610     20.60        0.17    50.0     1.21     10.00 

     3    770    798    -15.00        0.04    84.0     0.14     20.00 

     4    770   1526    -15.00        0.00    84.0     0.14     20.00 
           

   

 Poznámka:  Rs je odpor při přestupu tepla na příslušném povrchu, RH je relativní vlhkost 

v prostředí působícím na příslušný povrch, P je částečný tlak vodní páry 

v prostředí působícím na daný povrch a h,p je součinitel přestupu vodní páry 

na příslušném povrchu. 

 

  



 
 

53 
 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE ČSN [31] a změny Z1 (2011-12)   

Návrhová vnitřní teplota  Ti =   20,00 °C 

Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 °C 

Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 

Teplota na vnější straně  Te =  -15,00 °C 

Návrhová venkovní teplota  Tae =   -15,00 °C 

 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN [31])  

   

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,747 

Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,880 

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 

povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

 f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN [31])  

 

Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

   3. Roční množství kondenzátu Mc,a  

  musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 

  

 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů 

programu. 

Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná 

a normovaná metodika výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla 

a vodní páry. Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA [32]. 

Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení 

tepla a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí.  
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Obrázek 1. Izotermy detailu paty stěny [32] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2. Pole teplot 2D detailu paty stěny [32] 
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3.3 Technická zpráva k tepelně technickému posouzení konstrukcí budovy 

 

 

3.3.1 Obecné informace o objektu 

 

Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu z pórobetonových tvárnic YTONG. Objekt 

je založen na betonových základových pásech. V budově se nachází prodejna nábytku v 1.NP. 

V 2.NP a 3.NP se nachází 6 bytových jednotek. Jedná se o dům s jedním podzemním podlažím 

a třemi nadzemními podlažími. Budova je zastřešena sedlovou střechou, která je odvodněna 

po obvodu střechy. Střešní konstrukce je propojena s třetím nadzemním podlažím pomocí 

světlíku, který je umístěn na chodbě v daném podlaží. V budově jsou pro vertikální komunikaci 

navrženy 2 schodiště. Přízemí je nad úrovní upraveného terénu. V podzemním podlaží jsou 

umístěny šatny pro personál, sklad a technická místnost. V 1.NP se nachází kóje pro byty, 

prodejna se sklady, sociální zázemí pro návštěvy a technická místnost. V 2.NP a 3.NP je 

6 bytových jednotek. 2 jsou určeny pro 2 osoby, 2 jsou určeny pro 1 osobu a 2 bytové jednotky 

jsou určeny pro 4 člennou rodinu. K objektu je přiřazeno parkoviště s celkovou kapacitou 

14 míst. 

 

 

3.3.2 Popis navržených konstrukcí a konstrukčního detailu 

 

Podlahová konstrukce na terénu 

Na rostlou zeminu bude vylita podkladní betonová vrstva, na kterou bude proveden 

penetrační nátěr z Dekprimer. Po provedení penetračního nátěru se položí hydroizolace 

z asfaltových pásů Glastek 40 SPECIAL MINERAL s přesahem cca 150 mm na všech stranách, 

které se nataví k podkladu a ve spojích. Na tyto asfaltové pásy bude uložena tepelně izolační 

vrstva z desek Fibral 300-L, poté bude provedena ochranná vrstva tepelně izolační vrstvy 

ze separační fólie PE fólie tl.0,1mm, spoje budou slepeny samolepící PP páskou. Na tuto 

ochrannou vrstvu se rozprostře roznášecí betonová mazanina s kari sítí s oky 150 x 150 mm 

s drátem o průměru 6 mm. Na ni se do flexibilního lepidla Ceresit CM 16 položí keramická 

dlažba.   
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Skladba podlahové konstrukce (od interiéru): 

8 mm - dlažba Taurus colortal 35010 300 x 300 mm 

10 mm - flexibilní lepidlo Ceresit CM 16 

52 mm - cementová mazanina + kari síť 150 x 150 mm, drát 6 mm 

0,1 mm - separační fólie - PE fólie tl. 0,1 mm, 50 m x 2 m 

80 mm - tepelná izolace - Fibran 300 - l 80 mm 

- hydroizolace - Glastek 40 SPECIAL MINERAL 

- asfaltová penetrace – Dekprimer 

150 mm - betonová deska C16/20 

 

Obvodová konstrukce v místě soklu 

Obvodová konstrukce je vyzděna z pórobetonových tvárnic. Obvodové stěny jsou 

provedeny z tvárnic YTONG P2/400 o rozměrech 375/249/599 mm, vyzděny na zdící maltu 

YTONG. Vnější povrchová úprava z Marmolitu od Baumitu  (Moraiktop M315) nanesená 

na armovacím tmelu s perlinkou, vnitřní omítka je Baumit Glättputz- sádrová omítka. 

Skladba obvodové konstrukce v místě soklu (od interiéru): 

-  vnitřní povrchová úprava: Baumit Glättputz- sádrová omítka  

- nosná konstrukce: tvárnice YTONG P2/400  o tloušťce 375 mm 

- nosič omítky: armovací tmel + sklovláknitá armovací tkanina Baumit 

 o tloušťce 5 mm 

- vnější povrchová úprava: vnější soklová omítka Marmolit o tloušťce 2 mm 

 

Podhled: 

Pozinkována nosná konstrukce podhledu je zavěšená na střešních vaznících. Na CW 

profily je oboustrannou páskou Dektape PP nalepena parotěsná fólie Dekfol N 110. Spoje fólie 

jsou zalepené systémovou těsnící páskou Dektape PRO. Rohy jsou zatěsněny pomocí 

Dektape TP 15. Na rošt bude použit sádrokartón Knauf tl. 12,5 mm, buď červený, nebo 

v koupelnách zelený. Napojení SKD na okolní konstrukce bude zapraveno akrylovým tmelem 

a na desky mezi sebou bude použit sádrový tmel Knauf Fugenfüller Leicht. Na sádrokartonový 

rošt bude položena ve dvou vrstvách tepelná izolace Dekvool G 035r roll 120 mm. 
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Skladba podhledu (od interiéru): 

12,5 mm - sádrokartonová deska Knauf (červená, zelená) 

- parotěsná fólie Dekfol N 110 

50   mm - CW-profil Knauf 

240 mm -  tepelná izolace tl. 240 mm - 2x Dekwool G 035r roll 120 mm 

       

Konstrukční detail 

Z hlediska tepelné techniky byl vybrán detail paty obvodové nosné konstrukce. Bližší 

podrobnosti o konstrukci jsou v kapitole 2.4.1 v části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení této 

diplomové práce. 

 

 

3.3.3 Výpočet navržených konstrukcí a konstrukčního detailu 

 

Podlaha na terénu 

Podlaha na terénu byla z hlediska tepelné techniky vypočítána a posuzována v aplikaci 

Tepelná technika 1D [33]. Při výpočtu a následném posouzení musí vyhovět tyto požadavky: 

- Součinitel prostupu tepla U (W/m K) 

- Teplotní faktor vnitřního povrchu f,Rsi (-) 

- Pokles dotykové teploty dT10 (°C) 
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Obvodová konstrukce v místě soklu 

Obvodová konstrukce byla z hlediska tepelné techniky vypočítána a posuzována 

v aplikaci Tepelná technika 1D [33]. Při výpočtu a následném posouzení musí vyhovět tyto 

požadavky: 

- Součinitel prostupu tepla U (W/m K) 

- Teplotní faktor vnitřního povrchu f,Rsi,m (-) 

- Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí: 

a) Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

b) Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu Mev,a. 

c)  Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2 za rok, nebo 3% 

plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

Vysvětlivky: 

Mc,a (kg/m2,rok) - roční množství zkondenzované vodní páry 

Mev,a (kg/m2,rok) - roční množství odpařitelné vodní páry 

Podhled 

Podhled byl z hlediska tepelné techniky vypočítán a posuzován v aplikaci 

Tepelná technika 1D [33]. Při výpočtu a následném posouzení musí vyhovět stejné požadavky 

jako u obvodové konstrukce. 
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Konstrukční detail – pata obvodové stěny 

Detail paty obvodové stěny byl z hlediska tepelné techniky vypočítán a posuzován 

v programu AREA [32]. Při výpočtu a následném posouzení musí vyhovět na tyto požadavky: 

- Teplotní faktor vnitřního povrchu f,Rsi,m (-) 

- Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí: 

a) Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

b) Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu Mev,a. 

c)  Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2 za rok, nebo 3% 

plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

d) roční bilance akumulovaného množství zkondenzované vlhkosti (graficky). 

Vysvětlivky: 

Mc,a (kg/m2,rok) - roční množství zkondenzované vodní páry 

Mev,a (kg/m2,rok) - roční množství odpařitelné vodní páry 

 

Navíc bude posudek obsahovat grafické výstupy z programu AREA [32]. Jedná se o tyto 

grafické výstupy: 

- Izotermy s vlhkostí 80% a 100% 

- Teplotní pole 
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3.3.4 Vyhodnocení navržených konstrukcí a konstrukčního detailu 

Cílem tepelně technického posudku bylo posoudit obvodovou stěnu, podhled nad 

posledním podlažím, podlahu na terénu a konstrukční detail. Uvedené konstrukce byly 

posouzeny na požadavek teplotního faktoru, součinitele prostupu tepla a na množství 

zkondenzované vodní páry. Všechny posuzované konstrukce na uvedené druhy posouzení 

vyhovují dle platných a níže uvedených norem ČSN [34] a [31]. 

 

Tabulka 5. Vyhodnocení navržených konstrukcí a konstrukčního detailu 

 

 

 

 

 

  

 

Konstrukce Vypočtené hodnoty Požadované hodnoty Vyhodnocení 

Podlaha na terénu 

U = 0,42 W/m2K U,N = 0,45 W/m2K Vyhoví 

f,Rsi,m = 0,898 f,Rsi,N = 0,422 Vyhoví 

dt10 = 3,53 °C dt10,N = 6,9 °C Vyhoví 

Obvodová 

Konstrukce 

U = 0,25 W/m2K U,N = 0,30 W/m2K Vyhoví 

f,Rsi,m = 0,939 f,Rsi,N = 0,747 Vyhoví 

Voda se za rok stihne vypařit 

a nekondenzuje Mc,a =0,5 kg/m2, rok Vyhoví 

Podhled 

U = 0,16 W/m2K U,N = 0,30W/m2K Vyhoví 

f,Rsi,m = 0,961 f,Rsi,N = 0,098 Vyhoví 

Voda se za rok stihne vypařit 

a nekondenzuje Mc,a =0,1 kg/m2, rok Vyhoví 

Konstrukční detail 

f,Rsi,m = 0,880 f,Rsi,N = 0,747 Vyhoví 

Voda se za rok stihne vypařit 

a nekondenzuje  Vyhoví 
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4 Technologický postup provádění panelového stropu Ytong 

 

 

4.1  Identifikační údaje 

 

Údaje o stavbě  

 Polyfunkční dům 

 Prostějov  

 Katastrální území – Prostějov  

 Parcelní číslo pozemku – 1560/25  

 Předmět projektové dokumentace – Novostavba polyfunkčního domu  

 

Údaje o stavebníkovi  

 Jiří Mlynář 

 Prostějov, ulice Určická, čp. 51 

 786 04 Prostějov 

 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace a technologického postupu  

 Bc. Jan Bachan  

 Seloutky 159 

 798 04 Určice 

 e-mail: Jan.Bachan@gmail.com 

 tel: 775909125  

 

Jedná se o polyfunkční dům, kde se bude nacházet v 1.NP prodejna nábytku a v 2.NP, 

3.NP celkem 6 bytových jednotek. V suterénu je zázemí pro personál Jedná se o dům s jedním 

podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími. Budova je zastřešena sedlovou střechou, 

která je odvodněná pomocí měděného okapového systému. Střešní konstrukce je propojená 

s 3. nadzemním podlažím pomocí střešního výlezu., který je umístěn na chodbě v daném 
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podlaží. V budově jsou pro vertikální komunikaci navržena 3 schodiště. Přízemí je nad úrovní 

upraveného terénu. V podzemním podlaží jsou umístěny šatny pro personál, sklad a technická 

místnost. V 1.NP se nachází kóje pro byty, prodejna s 2 sklady, sociální zázemí pro návštěvy 

a 2 technické místnosti. V 2.NP a taktéž v 3.NP jsou 3 bytové jednotky. První je určená pro 

2 osoby, druhá je určená pro 1 osobu a třetí bytová jednotka je určená pro 4 člennou rodinu. 

K objektu je přiřazeno parkoviště s celkovou kapacitou 14 míst. 

Objekt je navrhnut jako jeden dilatační celek. Budova je založena na základových pásech. 

Konstrukční systém je zděný, navržen ze systémových prvků firmy YTONG a podzemní zdivo 

od firmy SILKA. Konstrukce střechy je řešena v podobě sedlové dvouplášťové střechy, která 

je odvodněna po obvodu střechy. Nosný systém střechy tvoří příhradové vazníky. Podrobnější 

popis stropní konstrukce je uveden v následujících částech. 

 

 

4.2 Materiál 

Stropní konstrukce se skládá z betonových prefabrikovaných panelů značky YTONG, 

které jsou plné. Dále je součástí stropní konstrukce zálivková výztuž B500B, která se vkládá do 

spár mezi jednotlivé panely a zálivkový cementový potěr [35], kterým se veškeré spáry mezi 

panely vyplní. Ve stejné výškové úrovni bude také železobetonový ztužující věnec, z betonu 

C20/25-XC01, navržený statikem stavby, který bude z vnější strany opatřen věncovou tvárnicí 

YTONG. Součástí věncovky je i tepelná izolace - extrudovaný polystyrén tloušťky 75 mm. 
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4.2.1 Popis materiálu 

 

Stropní panely Ytong 

Pórobetonové prefabrikované vyztužené panely určené pro nosnou konstrukci 

obvodových či vnitřních dělících stěn zejména v průmyslové výstavbě, dále pro konstrukci 

stropů a střech v bytové, občanské a průmyslové výstavbě. Po uložení jsou panely okamžitě 

nosné. [36] 

Tabulka 6. Technické vlastnosti panelu YTONG [36] 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI - STROPNÍ, STŘEŠNÍ, STĚNOVÉ DÍLCE 

TŘÍDA PÓROBETONU P4,4-600        

PEVNOST V TLAKU 4,4  N/mm2 

EXPEDIČNÍ HMOTNOST 8,7  kN/m3 

SOUČINITEL TEPELNÉ  

VODIVOSTI (P=50%) Λ10,DRY 

0,16  W/m2K 

FAKTOR DIFUZNÍHO  

ODPORU Μ 

5/10  - 

POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 - 90  min. 

 

 

Věncová tvárnice 

Věncová tvárnice je dvouvrstvá deska složená z pórobetonové tvárnice P4-500 tloušťky 

50 mm a tepelné izolace EPS tl. 75 mm. Věncové tvárnice se používají jako vnější ztracené 

bednění pozedních věnců a stropů. 

Tabulka 7. Technické vlastnosti věncovek YTONG [37] 

materiál pórobeton EPS   

Tloušťka 50 75 mm 

Pevnost v tlaku 4,2 0,3 N/mm² 

Objemová hmotnost v suchém stavu 500 30-40 kg/m3 

Součinitel tepelné vodivosti λU 0,137 0,035 W/(m2K) 

Tepelný odpor RU 0,37 2,14 m²K/W 

Faktor difuzního odporu μ 5/10 100-220 - 

Vlhkostní přetvoření ε -0,20 - mm/m 
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Tabulka 8. Základní údaje věncovek YTONG [37] 

Základní údaje - věncová tvárnice 

 rozměry 

š x v x d  

 

tepelný 

odpor 

R 

expediční 

hmotnost 

kusů na 

1 m´ 

kusů na 

paletě 

obsah 

palety 

expediční 

hmotnost 

  [mm] [m2K/W] [kg/ks] [ks/m´] [ks/pal] [m /́pal] [kg/pal] 

125/250 125 x 249 x 599 2,51 6,0 1,67 72 43,1 452 

125/200 125 x 199 x 599 2,51 5,0 1,67 96 57,6 500 

 

Beton pro zabetonování pozedních věnců a železobetonových trámu 

V konstrukcích bude použit beton C20/25-XC01 měkké konzistence. Tento beton bude 

dopravován z místní betonárky [38] pomocí autočerpadla [39]. Autočerpadlo bude brát 

betonovou směs z autodomíchávače, které bude vedle něho stát. Objem autodomíchávače bude 

7 m3 

 

Betonářská výztuž 

V konstrukcích bude použita výztuž B500, která bude dopravována ze stavebnin TRADIX 

na Plumlovské ulici v Prostějově [40]. 

 

Zálivkový cementový potěr do drážek panelů 

Pro zálivku drážek bude použita cementová malta C16/20 s maximální frakcí 4 mm. 

Vzhledem k množství potřebného betonu bude použitá pytlovaná malta Baumit potěr E 225 

[35]. Dopravovaná malta bude ze stavebnin TRADIX na Plumlovské ulici v Prostějově. [40]. 
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Zdící malta Ytong [41] 

Malta je určena k tenkovrstvému zdění přesných pórobetonových tvárnic Ytong. Je určena 

pro vnitřní i venkovní použití. 

Tabulka 9. Technické vlastnosti zdící malty YTONG [41] 

Technické vlastnosti - zdicí malta Ytong 

  Hodnota Jednotka 

Pevnost v tlaku min. 5 MPa 

Soudržnost min. 0,5 MPa 

Sypná hmotnost 1,7 kg/dm3 

Zrnitost 0 - 0,6 mm 

Objemová hmotnost zatvrdlé malty 1400 - 1500 kg/m3 

Kapilární absorbce vody max. 0,15 kg/m2min0,5 

Faktor difuzního odporu μ 15 - 

Součinitel tepelné vodivosti λ 0,47 W/m.K 

Reakce na oheň tř. A1f  

 

Tepelná izolace věnce ve stropní konstrukci nad suterénem 

 

Místo klasické věncovky ve stropní konstrukci nad suterén bude použitá tvárnice bez 

izolace a místo to toho bude dodatečně dodána tepelná izolace DEKPIR FLOOR 022. Je to 

tepelná izolace na bázi polyisokyanurátu. Materiál je díky svým tepelněizolačním a 

mechanickým vlastnostem, dobré zpracovatelnosti a dalším technickým parametrům vhodný 

pro vytvoření tepelněizolační vrstvy o menší tloušťce než extrudovaný polystyrén. 

  

Tabulka 10. Technické vlastnosti DEKPIR FLOOR 022 [42] 

 Hodnota Jednotka 

Tloušťka 50 mm 

Rozměry desky 2400 x 1200 mm 

Balení 17,28 m2 

Pevnost v Tlaku při 10% stlačení 150 kPa 

Objemová hmotnost 32 kg/m3 

Faktor difuzního odporu 60  

Součinitel tepelné vodivosti 0,022 W/mK 
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Ocelová výměna 

Tato ocelová výměna bude sloužit k uložení panelů v místě prostupů stropní konstrukcí. 

Ocelová výměna se skládá z L profilů rozměru 180 x 180 mm s tloušťkou stěny 12 mm. Z jedné 

strany se tyto L profily budou ukládat na nosné zdivo a z druhé strany budou navařeny L profily 

240 x 180 tloušťky 12 mm, délka této patky bude 180 mm, ta se uloží na sousední panel. 

L profily budou provařeny po celém obvodu svého dotyku, a to sváry koutovými a rohovými. 

Svár, který bude proveden ze spodní hrany výměny, musí být plochý a ostatní sváry mohou být 

s převýšením. U ocelové výměny A3, která je ve stropní konstrukci nad suterénem, bude 

přivařen z druhé strany 20 mm od spodní strany L profil o velikosti 80 x 80 x 10 délky 220 mm. 

Tento menší profil bude sloužit k uložení výztuže z dobetonávky, která je u komína. 

Tabulka 11. Ocelová výměna 

OZN Prvky Délka Počet kusů Kg/Ks 

 

A1 

L 180x180x12 délky 400 mm +  

L 240x180x12 délky 180 mm 

 

412 mm 

 

3 

 

21,2 

 

A2 

L 180x180x12 délky 400 mm +  

L 240x180x12 délky 180 mm 

 

412 mm 

 

3 

 

21,2 

 

A3 

L 180x180x12 délky 700 mm + 

L 240x180x12 délky 180 mm +  

L 80x80x10 délky 220 mm 

 

712 mm 

 

1 

 

33,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3. Ocelová výměna A2  
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4.2.2 Množství materiálů na stropních konstrukcích  

       

Stropní konstrukce nad suterénem 

 

Tabulka 12. Množství prvků ve stropní konstrukci nad suterénem 
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Beton 

Věnce 2,013m3 

Trámy 0,372 m3 

Dobetonávka 0,039 m3 

Drážky mezi panely 0,342 m3 => 17,1 pytlů po 40 kg [35] 

Celkem 2,766 m3 

 

Výztuž 

Odhad 0,32 t – Odhad množství výztuže je proveden na základě znalosti objemu 

použitého betonu. Pro tyto případy se uvažuje zjednodušení ve formě 

použití cca 100 kg výztuže na m3. 

Přesný výpočet viz statický výpočet (není součásti DP práce). 

 

Zdící malta Ytong 

Celkem 15 kg => 1 pytel po 17 kg [41] 

Množství zdící malty Ytong a cementového potěru je převzato z limitky z rozpočtu 

na stropní konstrukci nad suterénem. 

 

Tepelná izolace 

Celkem 10 m2 
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Stropní konstrukce nad 1.NP 

Tabulka 13. Množství prvků ve stropní konstrukci nad 1.NP 
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Beton 

Věnce 6,974 m3 

Trámy 2,904 m3 

Drážky mezi panely 1,145 m3 => 57,25 pytlů po 40 kg [35] 

Celkem 11,023 m3 

 

Výztuž 

Odhad 1,103 t – Odhad množství výztuže je proveden na základě znalosti objemu 

použitého betonu. Pro tyto případy se uvažuje zjednodušení ve formě 

použití cca 100 kg výztuže na m3. 

 

Přesný výpočet viz statický výpočet (není součásti DP práce). 

 

Zdící malta Ytong 

Celkem 155 kg => 9,2 pytlů po 17 kg [41] 

Množství zdící malty Ytong a cementového potěru je převzato z limitky z rozpočtu 

na stropní konstrukci nad 1.NP. 
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Stropní konstrukce nad 2.NP 

 

Tabulka 14. Množství prvků ve stropní konstrukci nad 2.NP 
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Beton 

Věnce 6,038 m3 

Trámy 2,077 m3 

Drážky mezi panely 1,015 m3 => 51 pytlů po 40 kg [35] 

Celkem 9,13 m3 

 

Výztuž 

Odhad 0,913 t – Odhad množství výztuže je proveden na základě znalosti objemu 

použitého betonu. Pro tyto případy se uvažuje zjednodušení ve formě 

použití cca 100 kg výztuže na m3. 

 

Přesný výpočet viz statický výpočet (není součásti DP práce). 

 

Zdící malta Ytong 

Celkem 145 kg => 8,6 pytlů po 17 kg [41] 

Množství zdící malty Ytong a cementového potěru je převzato z limitky z rozpočtu 

na stropní konstrukci nad 2.NP. 
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4.2.3 Doprava materiálů 

Dopravní prostředek musí mít rovnou a čistou ložnou plochu, umožňující umístění 

dvojice podkladů v kterémkoliv místě ložného prostoru dle délky a tvaru panelu. Panely se 

přepravují ve vodorovné poloze (v poloze zabudování), se symbolem šipky směrem nahoru, 

naskládány na sobě s proklady z dřevěných hranolů umístěnými ve svislici nad sebou ve 

vzdálenosti 1/10 délky panelu od čel. Dopravu panelu zajišťuje výrobce panelů. Staveništní 

doprava z valníků na budoucí strop bude pomocí věžového jeřábu. Beton bude na stropy 

dovážen autodomíchávačem o objemu 7 m3objednaného z místní betonárky, která se nachází 

v Prostějově. Následně pomocí autočerpadla Schwing S 36 SX [39] bude dopraven na místo 

uložení. 

Doprava pytlované malty bude uskutečněna na paletách na korbě nákladního automobilu. 

Složení palet bude provedeno pomocí věžového jeřábu a následně budou pytle přemístěny do 

plechových skladů, kde budou ručně uloženy na paletách. 

Výztuž bude přepravována na korbě nákladního automobilu a složena bude pomocí 

věžového jeřábu na skládku, kde se výztuž bude ohýbat a krátit. Následně se hotové armokoše 

a volné ložené výztuže přemístí na stropy pomocí věžového jeřábu. 

Věncovky se budou přepravovat pomocí korbového nákladního automobilu na stavbu, 

kde budou sekundárně přemístěny na budoucí stropní konstrukci pomocí věžového jeřábu. 

Maltové směsi, věncovky a výztuž budou na stavbu dovezeny na nákladních 

automobilech, které zajistí stavebniny Tradix [40] se sídlem v Prostějově na ulici Plumlovská. 

Váha jedné palety se zálivkovou maltou, na které je 35 pytlů, je 1400 kg. Váha jedné palety 

se zdící maltou Ytong je 510kg, na jedné paletě je 30 pytlů. Váha jedné palety s věncovkami je 

452kg, na jedné paletě je 72 věncovek. 

Manipulovat s paletami se bude pomocí jeřábové vidle na palety [43], které mají nosnost 

2000 kg. Manipulovat s panely se bude pomocí plátěných upevňovacích popruhů délky cca 

6 m s minimální šířkou popruhu 60 mm, tomu odpovídá nosnost jednoho popruhu 2 t. [44; 45] 
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Převzetí dodávky 

Dodávku stavebního materiálů pro realizaci stropní konstrukce převezme a zkontroluje 

stavbyvedoucí, pokud není na staveništi přítomen, převezme daný materiál zastupující osoba. 

Pokud budou stropní prvky poškozené, nerovné či jinak znehodnoceny nebo nebude souhlasit 

množství objednaného materiálu, musí se tyto závažné nedostatky nahlásit dodavateli daných 

prvků. Po převzetí dodávky se musí provést zápis do stavebního deníku. 

 

 

4.2.4 Uskladnění materiálů 

Panely není třeba skladovat. Je možné je osadit rovnou po přivezení na staveniště 

z dopravního prostředku. V případě, že je nutné dílce skladovat, skladují se ve výrobní poloze 

na rovném, zpevněném, odvodněném a dostatečně únosném terénu. Jsou uloženy na dřevěných 

prokládcích stejné tloušťky. Umisťují se v 1/10 rozpětí, max. 600 mm od čela panelu. Prokládky 

musí být ve svislici nad sebou. Výška stohu nesmí přesáhnout 4,0 m. Mezi stohy musí být 

zachován bezpečný průchod o šířce 1,0 m. Při manipulaci nesmí docházet k poškození dílců. 

Na uskladněné dílce je zakázáno vystupovat, vylézat apod. [46] 

Věncovky budou skladovány na paletách na rovném, zpevněném odvodněném 

a dostatečně únosném terénu. Nesmí se stohovat [47] 

Zdicí malta Ytong a zálivková malta bude uskladněná v plechových skladech o maximální 

výšce jedné hromady 1,5 m na paletách. Délka skladování je maximálně do data použitelnosti. 

[47] 

Výztuž se bude volně skladovat na dřevěných prokládcích, které budou osově od sebe 

2 m. Skládka bude z rovného, zpevněného, odvodněného a dostatečně únosného terénu. Pruty 

musí být označeny dle identifikačních štítků, tzn., že budou odděleny dle identifikačních čísel. 

Skladovací plocha je z štěrkového lože tloušťky 150 mm. Štěrk je použit frakce 16-32 mm. 
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4.3 Pracovní podmínky  

 

 

4.3.1 Převzetí pracoviště 

Pracoviště přejme stavbyvedoucí. Před převzetím musí zkontrolovat všechny předchozí 

práce, na které navazuje realizace stropní konstrukce nebo práce, které mohou být ovlivněny 

(např. poškozeny) realizaci stropu. Po kontrole stavbyvedoucí sepíše protokol o převzetí 

pracoviště, o jeho sepsání zapíše záznam do stavebního deníku. 

Stavbyvedoucí zkontroluje svislé a vodorovné konstrukce v podlaží, nad kterým bude 

probíhat realizace stropní konstrukce. Svislé a vodorovné konstrukce musí být dokončeny, musí 

mít požadované rozměry, rovinnost a únosnost dle projektové dokumentace. Dále musejí být 

očištěny od prachu a nečistot. Podlaží, nad kterým bude probíhat realizace, musí být vyklizeno. 

 

 

4.3.2 Příprava staveniště:  

Staveniště bude řádně oploceno do výšky 2 m mobilním oplocením. Oplocení je vyrobeno 

z trubkového rámu obdélníkového tvaru s drátěnou výplní. Stabilitu plotu zajišťují betonové 

patky. Součástí oplocení je dvoukřídlá uzamykatelná vstupní brána s plechovou výplní. Vjezd 

na staveniště je z ulice Uprkova. Doprava po staveništi bude probíhat po štěrkovém loži. Před 

stavbou bude provedeno provizorní výstražné značení vjezdu na staveniště v patřičně 

předepsané bezpečné vzdálenosti. Nejprve budou realizovány přípojky: kanalizace, vody 

a elektrické energie a postavení věžového jeřábu. Na staveništi bude k dispozici sociální zázemí 

v podobě sanitárních a šatnových stavebních buněk. Nářadí a pytle s maltou budou uskladněny 

v uzamykatelných skladech. 
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4.3.3 Příprava pracoviště: 

Před započetím realizace stropní konstrukce musí být dokončeny nosné svislé konstrukce 

a dosažená požadovaná pevnost lepidla, které spojuje tvárnice, dále dokončeny vodorovné 

konstrukce, tím se myslí železobetonové trámy, průvlaky, překlady a musí být u nich dosažená 

požadovaná pevnost. Před realizací stropní konstrukce je nutno zkontrolovat povinnost, svislost, 

a celkové rozměry trámů, průvlaků a zděných konstrukcí. Provádění stropní konstrukce bude 

probíhat při teplotách +5 °C až +30 °C, proto není potřeba provádět žádné zvláštní zimní 

opatření. 

Provádění stropní konstrukce bude přerušeno za zhoršených povětrnostních podmínek. 

Tím se myslí při vzniku bouřek, silného deště, silného větru (nad 10 m/s), snížené viditelnosti 

(mlha). Při realizaci stropní konstrukce musí být zvýšená opatrnost. Na začátku každého 

pracovního dne se musí zkontrolovat zdvíhací prostředky, pokud budou ten den použity. Všichni 

dělníci musí být před zahájení prací proškoleni v BOZP, seznámeni s pracovními postupy. Musí 

být proveden zápis o provedení proškolení ve stavebním deníku, který provede stavbyvedoucí. 

Provádět vazačské práce smí dělat jen dělníci s platným vazačským průkazem. Obsluhovat 

stavební jeřáb smí jen člověk s platným jeřábnickým průkazem na věžové jeřáby a musí být 

proškolen na typ jeřábu Liebherr 65K. 
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4.4 Stroje a pomůcky 

 

 

4.4.1 Stroje 

 

Věžový jeřáb LIEBHERR 65K 

Jedná se o rychlestavitelný věžový jeřáb. Tento jeřáb bude sloužit pro přepravu materiálu 

po staveništi. Délka výložníku bude 40 m. Jeřáb bude ustaven na 8 silničních panelech IZD 

300/150/15 OP 20 tun [48]. Přeprava na staveniště bude provedena pomocí tahače Iveco 

Eurotech. Složený jeřáb bude napojen na tažné zařízení tahače. Jeřáb se zvládne na staveništi 

sám složit. Příkon jeřábu vyžaduje zajištění přívodu zakončeného uzamykatelným vypínačem 

s min 380V a příkonem 17kVA. 

Technické parametry zvoleného stavebního věžového jeřábu jsou uvedeny v technickém 

listě, který je součástí příloh této dokumentace. Technický list od jeřábu je v Příloze č. 7. 

 

Míchačka ATIKA Patriot 250 

Spádová míchačka je zařízení pro míchání produktů ze suchých směsí. Je určena pro 

míchání materiálů pro zdění, zpracování jemného betonu a potěr. Je pojízdná. Doprava 

míchačky je možná na vozíku nebo v dodávce. [49] 

 

Parametry míchačky: 

Objem bubnu: 250 l 

Výkon motoru 1100 KW 

Elektrické napájení: 230 V 50 Hz 

Jištění: 30 A   
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Ponorný vibrátor Enar DINGO 

Ponorný vibrátor slouží k hutněné čerstvé betonové směsi. Vibrační hlavice se používají 

typu AX o různých průměrech s ohebnou hřídelí typu TDXE. Pro hutnění bude použitá hřídel 

s vibrační hlavicí typu TDXE 2/AX25 s délkou hřídele 2 m a velikostí vibrační hlavice 25 mm. 

 

Parametry pohonné jednotky: 

Napětí:  230 V 

Hmotnost:  5,4 kg 

Otáčky motoru:  18 000 ot. /min 

Elektrický příkon:  2 300 W 

Rozměry (d x š x v):  343 x 243 x 228 mm 

 

 

4.4.2 Pomůcky 

Nivelační přístroj, pásmo, značkovací sprej, kyblíky, zednické lžíce, hladítko, vodováha, 

olovnice, dřevěné (dubové) klínky, vysílačky pro komunikaci s jeřábníkem, páčidlo, jeřábové 

vidle na palety [43], upevňovací popruhy na jeřáb [44], žebřík, svinovací metr, kbelíky, smeták 

lopatka, smetáček, kolečka, lopaty, pila na pórobeton, pilka na polystyrén, zalamovací skalpel, 

pákové kleště, pojízdné lešení [50], dřevěné prkénko, zednická štětka, škrabák na Ytong. 

 

 

4.4.3 Ochranné pomůcky 

Reflexní vesty, ochranné přilby, ochranné rukavice, pracovní oděv, obuv s plastovou 

špičkou a podrážkou proti propíchnutí, ochranné brýle  
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4.5 Personální obsazení 

Stavbyvedoucí     1x 

Montážník (zedník + vazač)  3x 

Montážník (pomocná síla + vazač) 1x 

Jeřábník      1x 

Jeřábník musí mít platný průkaz jeřábníka. Vazači musí mít platný průkaz vazače 

pro montážní práce. Všichni pracovníci musí mít platné školení o BOZP a práci ve výškách. 

Dělníci musí být proškoleni o podmínkách a pracovních postupech na tomto konkrétním 

stavebním díle. 

Stavbyvedoucí zadává a dohlíží nad prací dělníků. Řídí a organizuje dovážení stavebního 

materiálu. Provádí zápis do stavebního deníku. Provádí přejímku a kontrolu materiálu. 

Kontroluje technologii, kvalitu a jakost prováděné práce. 

Zedníci mají za úkol podmazávat panely zdící maltou, vyzdívají věncovky, vytváří 

armokoše , osazují armokoše a výztuž. Provádí betonáž věnce a zalévají drážky mezi panely. 

Vazači mají za úkol vázat stropní panely a armokoše k jeřábovému háku. Manipulovat 

s jeřábovými vidlemi při nakládaní palet. Dále mají za úkol osazovat panely na své místo. 

Pomocná síla pomáhá zedníkům při jejich práci. Pod dohledem zedníků míchají zdící 

maltu. 

Jeřábník má za úkol denně na začátku směny zkontrolovat věžový jeřáb. Dále má za úkol 

obsluhovat věžový jeřáb. 
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4.6 Pracovní postup 

Před zahájením pokládky stropních panelů se zkontrolují konstrukce, na které se budou 

panely pokládat, ty musejí splňovat náležitost z kapitoly 4.3.1. Před manipulací s panely se 

očistí od nečistot. Panel, který se bude brát, musí mít na čelní straně panelu šipku směřující 

nahoru. Následně vazač navede jeřáb k panelům, které jsou uloženy na korbě nákladního vozu. 

Vazači upevňovací popruhy osadí, tak aby byl sklon závěsu menší než 60 stupňů. Popruhy 

musejí být minimálně 200 mm od okraje panelu. Panely se nadzvednou přibližně do  výšky 

400 mm nad terén a provede se znovu důkladná kontrola a dočistění panelů. Pokud panel bude 

poškozený, nesmí se použít a zjištěná situace se nahlásí výrobci. V prostoru od  nákladního 

automobilu až po místo uložení nesmí být žádné vedení energii nebo pod přepravovanými 

panely se nesmí pohybovat lidé. [46] [45] 

Panely se ukládají dle rozmístění ve výkresech skladby stropních konstrukcí. První panel 

ukládají vazači z pojízdného lešení, následné panely již z horní úrovně stropní konstrukce, 

jelikož stropní panely jsou hned únosné. V místě uložení panelů se pomocí zubatého hladítka 

s výškou zubu 3 mm nanese zdící malta Ytong tak, aby malta byla po celé ložné ploše panelu. 

Malta Ytong bude namíchána dle postupu, který je napsaný na obalech nebo podle manuálů na 

stránkách Ytong [41]. Panely usměrňují a pokládají 2 vazači. Panely mají minimální uložení 

100 mm na stěny a betonové trámy, v místě uložení do ocelové výměny je minimální uložení 

80 mm. Panel, který se zrovna ukládá, se uloží cca 10 mm od sousedního panelu. Po uložení 

panelu se vytáhnou popruhy, kterými byl panel jištěn. Pomocí ocelových páčidel se následně 

panel dotlačí k sousednímu panelu, tak aby byly těsně jeden vedle druhého. [45] 

 Následně po položení všech panelů se mohou začít vyzdívat věncové tvárnice. 

U  věncových tvárnic se lepí jak ložná spára, tak i styčná spára pomocí zdící malty Ytong. Zdící 

malta se nanáší pomocí zubatého hladítka s výškou zubu 4 mm. Doklepávání věncových tvárnic 

se dělá gumovou paličkou. U věncových tvárnic musíme dbát na správné napojení tepelné 

izolace v rozích a koutech. Správné napojení je na obrázcích č. 4 a 5. [45] 
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Obrázek 4. Napojení věncových tvárnic Ytong v koutě [45] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5. Napojení věncových tvárnic Ytong v rohu [45] 

 

Do vzniklých prostor mezi panely a věncovými tvárnicemi se osadí armokoše, které byly 

zhotoveny na staveništi. Do prostor minimálně širokých 100 mm budou věnce zhotoveny 

ze  4 kusů výztuže průměru 10 mm, třmínky budou z výztuže průměru 6 mm po maximální 

vzdálenosti 250 mm od sebe. Spojování podélné výztuže je možné provádět přesahem 

minimálně 600 mm. K propojení výztuže v rozích se použije výztuž ohnutá do pravého úhlu, 

každá strana bude mít minimálně délku 600 mm. Do drážek mezi panely se použije výztuž 

profilu 8 mm, která se zakotví do výztuže věnců. Zakotvení výztuže se provede pomocí ohnutí 

výztuže do úhlu 90 stupňů s délkou konce 150 mm. 
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Před betonáží stavbyvedoucí zkontroluje výztuž a udělá fotodokumentaci spoj. Pak 

zkontroluje správné rozmístění stropních panelů, zejména ty s prostupy. Rozmístění panelů 

musí sedět s projektovou dokumentací. Následně provede záznam do stavebního deníku. Mezi 

samotnou betonáží a předchozím lepení věncovek musí uplynout 72 hodin. Prostor s výztuží 

musí být čistý. Před betonáží se provede zvlhčení prostor betonáže a to buď ostřikem pomocí 

hadice s vodou, nebo stříkáním zednickou štětkou, která se namáčí do kbelíku s vodou. Do takto 

připravených prostor věnců se provede betonáž, a to pomocí automobilního čerpadla [39], které 

bude plněno z autodomíchávače. Tyto automobily budou stát na kraji silnice v ulici Uprkova. 

Autočerpadlo a autodomíchávač zajistí místní betonárna v Prostějově [38]. Betonáž musí 

probíhat opatrně, jelikož věncovky jsou fixovány jen pomocí zdící malty. Maximální výška 

volného pádu betonové směsi je 500 mm, při větší výšce by mohlo dojít k rozmísení betonové 

směsi. Betonová směs se průběžně hutní pomocí ponorného vibrátoru, v prostorách, kde se 

nedostane ponorný vibrátor, se hutní pomocí vpěchování prkna o základně 20 x 100 mm, dokud 

nedojde k odstranění vzduchových bublin z betonové směsi. Během betonování věnce můžeme 

provádět zalívání drážek mezi panely. Tyto drážky se zalívají cementovým potěrem Baumit 

E225 [35], který má maximální frakci 4 mm. Tento potěr se bude míchat na staveništi dle 

návodu na obalu. Betonáž zálivkové výztuže se musí udělat v jednom pracovním záběru. 

Srovnání výšky betonové směsi u věnců a u drážek se bude provádět pomocí hladítek nebo 

zednických lžic. Pracovní spáru ve věncích je možno udělat mimo stykováni výztuže a spojů 

mezi panely. 

Po betonáži je nutno následující 4 dny udržovat beton ve vlhkém stavu a to například 

kropením a při velkých teplotách ještě zakrytím plachtou. Tímto krokem zamezíme vzniku 

smršťovacích trhlin. [51] Stropní konstrukci je možno zatížit po dosažení minimálně 70% 

pevnosti betonové zálivky. Tato doba je přibližně mezi 3-4 dnem, z bezpečnostního důvodu 

doporučuji po 5 dni [46]. 
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Ocelová výměna 

Ocelová výměna se provádí, pokud na v místě uložení stropního panelu není žádná 

konstrukce, která by vynášela panel. Ocelová výměna se skládá z dvou L profilů, tyto profily 

jsou popsány v kapitole 4.2.1 a v tabulce číslo 10. Ukázka výměny je na obrázku číslo 3. Panely, 

které budou uloženy na výměnu, budou ze spodní strany zbroušeny o tloušťku L profilů a to 

12 mm. V místě uložení ocelové výměny na panel bude vybroušená drážka o hloubce 12 mm. 

Zbroušení se provede pomocí škrabáku na Ytong. Panel a ocelová výměna se ukládá do zdící 

malty Ytong. Maltové lože je vytvořeno ocelovým hladítkem s výškou zubu 4 mm. Uložení 

panelu je minimálně 80 mm. Uložení výměny je minimálně 100 mm. Ocelové výměny jsou 

vytvořeny a svařeny v dílně realizační firmy. Výztuž v drážce mezi panely bude probíhat, až do 

protějšího věnce, kde bude proveden hák s délkou 150 mm. 

 

Dobetonávka stropní konstrukce 

Ve stropní konstrukci nad suterénem bude provedena dobetonávka. Prostor bude 

zabedněný pomocí vodovzdorné překližky minimálního rozměru 300 x 700 mm. Překližka 

bude natřená odbedňovacím přípravkem DMA 300 od firmy Mapei. Pro zajištění polohy budou 

použity 2 stavební stojky, které budou roztažené mezi prkny tloušťky 2 mm. 

Výztuž bude položena na betonových distančnících. Jako výztuž budou použity 3 kari sítě 

s oky 100 x 100 mm a průměru drátu 6 mm. Dvě sítě budou položeny na dně a budou přes sebe 

o půl oka sítě. Třetí kari síť bude při horním okraji dobetonávky při minimální výšce 25 mm od 

vrchního okraje dobetonávky. Kari sítě budou zatažené až do věnce. Minimální kotevní délka 

výztuže bude 100 mm. Uložení v místě ocelové výměny bude provedené na L profil velikosti 

80 x 80x 10 mm, který je navařený 20 mm od spodní hrany ocelové výměny. 

Zabetonování prostoru proběhne během betonáže věnce, a to stejným betonem, tedy  

C20/25-XC01. Dobetonávka se bude provádět podobně jako betonáž věnce a to se také týká 

i následné ochrany proti smrštění. Odbednění je možné po 5 dnech.  
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Věnce v stopní konstrukci nad suterénem a věnce okolo schodišťového prostoru 

Kvůli použitému zdivu Silka na obvodové zdivo v suterénu, které má tloušťku jen 

300 mm, se musí použít jiná věncová tvárnice a tepelná izolace. Jako věncová tvárnice bude 

použitá tvárnice Ytong P4-500 s rozměry 50 x 249 x 599 mm. Tato tvárnice má stejné vlastnosti 

a rozměr jak originální věncová tvárnice Ytong, když odstraníme tepelnou izolaci z této 

tvárnice. Jako tepelná izolace bude užit DEKPIR FLOOR 022 s tloušťkou 50 mm. Zdění 

tvárnice Ytong je totožné jak u věncové tvárnice Ytong. Tepelná izolace se nařeže pomocí pilky 

na polystyren. Tepelná izolace bude dodatečně vložena a na vazbu. Ostatní kroky jsou totožné 

jak s běžnou věncovkou. 

Okolo schodišťových prostorů v místě věnců budou místo věncových tvárnic 

s tepelnou izolací použité tvárnice Ytong P4-500 s rozměry 50 x 249 x 599 mm. V tomto místě 

je zbytečné použití tepelné izolace a také by při jejím použití nebyl dostatečný prostor pro 

vložení armokošů věnce. S tvárnicemi Ytong P4-500 se zachází stejně jak s věncovými 

tvárnicemi Ytong. 

 

Konec pracovního dne 

Na konci pracovního dne, kdy se přerušuje betonáž, se provede pracovní spára. Tato 

pracovní spára se nesmí nacházet v místě napojování výztuže a mezi spárami stopních dílců. 

Dále se na konci dne zajistí stropní konstrukce před vnikem nepovolaných osob (schování 

žebříku nebo odsunutí pojízdného lešení), očistí se a schovají se všechny pracovní pomůcky do 

uzamykatelných kontejnerů, přikryjí se čerstvě vybetonované konstrukce (např. zatíženým 

polystyrénem, podlážkou, fošnou atd.), je-li hlášené nepříznivé počasí. Zkontroluje se, že na 

háku jeřábu nezůstalo žádné břemeno [46]. 
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4.7 Jakost a kontrola kvality 

Kontrolu jakosti provádí stavbyvedoucí a výsledek zaznamenává do stavebního deníku. 

Provádí vstupní kontrolu materiálu, a to viz Tabulka 15.  Kontroluje se především – viz Tabulka 

16. Dále se provádí průběžné kontroly – viz tabulka 17. Následně po dokončení stropu se 

provede výstupní kontrola, která je popsaná níže v kapitole. 

Tabulka 15. Kontrola vstupních materiálu [46] [11] 

Kontrolovaná věc Kontrola Četnost Metoda 

Malta pro zdění 

Množství 

Každá dodávka 

Vizuální kontrola 

Poškození obalu Kontrola vůči PD 

Expirace   

Bednění 

Rovinnost 

Každá dodávka Vizuální kontrola Čistota 

Poškození dílců 

Betonová směs 

Množství 

Každá dodávka 

Vizuální kontrola 

Druh Kontrola vůči PD 

Konzistence Kontrola vůči faktuře 

Výztuž 

Rozměry 

Každá dodávka 

Vizuální kontrola 

Množství 
Kontrola vůči statickému výpočtu 

Poškození 

Značení 
Kontrola vůči faktuře 

Jakost 

Cementový potěr 

Množství 

Každá dodávka 

Vizuální kontrola 

Poškození obalu Kontrola vůči PD 

Expirace Kontrola vůči faktuře 

Stropní panely 

Rozměry 

Každá dodávka 

Vizuální kontrola 

Prohnutí 
Kontrola vůči PD 

Poškození hran 

Trhliny 
Kontrola vůči faktuře 

Umístění otvorů 

Věncovky 

Rozměry 

Každá dodávka 

Vizuální kontrola 

Poškození hran Kontrola vůči PD 

Trhliny Kontrola vůči faktuře 

Soudržnost 
 

Množství 

Tvárnice Ytong 

Rozměry 

Každá dodávka 

Vizuální kontrola 

Poškození hran 
Kontrola vůči PD 

Trhliny 

Množství Kontrola vůči faktuře 

Tepelná izolace 

Rozměry 

Každá dodávka 

Vizuální kontrola 

Poškození hran Kontrola vůči PD 

Množství Kontrola vůči faktuře 

Ocelová výměna 

Rozměry 

Každá dodávka 

Vizuální kontrola 
Sváry 

Množství 
Kontrola vůči PD 

jakost 
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Tabulka 16. Kontrolované parametry při vstupní kontroly [11] [46] 

Kontrolovaná věc Parametr 

Malta pro zdění 

Nesmí být poškozený obal 

Konec expirace později než dokončení stropních konstrukcí 

Betonová směs 
Požadovaná třída betonu C20/25-XC01 

Maximální frakce 16 mm 

Výztuž 

Kari síť oka 100 x 100 mm, průměr drátu 6 mm 

Věncová výztuž průměr 10 mm, rozdělovací 6 mm 

Výztuž v drážkách průměru 8 mm 

Ocel B500B 

Cementový potěr 

Nesmí být poškozený obal 

Konec expirace později než dokončení stropních konstrukcí 

Stropní panely 

Rozměr dle projektové dokumentace, dovolená odchylka 

Délka ±5 mm 

Šířka ±3 mm 

Výška ±3 mm 

Pravoúhlost konců ± 10 mm 

Vlasové trhliny max. šíře 0,2 mm  

Vylomení betonu u čel stropních panelů – Šířka a Délka. 30 mm 

Věncovky 

Rozměr dle projektové dokumentace, dovolená odchylka 

Délka ±1,5 mm 

Šířka ±1,5 mm 

Výška ±1,0 mm 

Tvárnice Ytong 

Rozměr dle projektové dokumentace, dovolená odchylka 

Délka ±1,5 mm 

Šířka ±1,5 mm 

Výška ±1,0 mm 
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Tabulka 17. Kontrola činností [46] [45] 

Kontrolovaná činnost Kontrola Četnost Metoda 

Pokládka stropních 

panelů 

Čistota podkladu 

Průběžně 

  

Umístění dle PD   

Celoplošné podmazání v místě uložení   

Uložení na zdivo/beton  min. 100 mm Měřením 

Uložení na ocelovou výměnu min. 80 mm Vizuálně 

Doraz panelů   

Rovinnost   

Vyškrabání uložení 12mm v místě uložení na výměnu   

Osazování ocelové 

výměny 

Čistota podkladu 

Průběžně 

Měřením 

Umístění dle PD Vizuálně 

Celoplošné podmazání v místě uložení   

Vyzdívání věncovek 

Čistota podkladu 

Průběžně 

  

Umístění dle PD Měřením 

Celoplošné podmazání v místě uložení Vizuálně 

Provedení napojení tepelné izolace   

Rovinnost   

Tvorba armokoše 

Provedení dle statického návrhu 

Průběžně 

Měřením 

Použití správné výztuže Vizuálně 

Napojení výztuže   

Vkládaní armokoše 

na své místo 

Čistota podkladu 

Průběžně 

Měřením 

Napojování výztuže s přesahem minimálně 600 mm Vizuálně 

Umístění armokoše   

Provádění bednění 

Čistota bednění 

Průběžně 

  

Neporušenost Měřením 

Nanesení odbedňovacího přípravku Vizuálně 

Správné upevnění   

Vkládaní výztuže 

Čistota podkladu 

Průběžně 

  

Zakotvení výztuže do věnců pomocí háku délky  

150 mm 
Měřením 

Použití správné výztuže Vizuálně 

Napojování výztuže s přesahem minimálně 200 mm   

Betonáž 

Čistota podkladu 

Průběžně 

  

Navlhčení podkladu   

Umístění výztuže nebo armokošů Měřením 

Maximální výška lití betonové směsi je 500 mm Vizuálně 

Rovnost betonové vrstvy   

Dodržení minimální krycí vrstvy 20 mm   

Zalévání drážek mezi 

panely 

Čistota podkladu 

Průběžně Vizuálně 

Navlhčení podkladu 

Umístění výztuže 

Vhodná konzistence 

Rovnost betonové vrstvy 

Hutnění 

Stupeň zhutnění - vibrátor použit po maximální 

vzdálenosti 250 mm doba hutnění cca 5-15 s 
Průběžně 

Měřením 

Vizuálně 

Malé prostory hutněny Prknem o základně  

20x100 mm 
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Výstupní kontrola 

Po dokončení stropní konstrukce se provádí její kontrola. Kontroluje se celistvost, 

rozměry, rovinnost, struktura betonu a pevnost betonu. Kontrola rozměrů stropní konstrukce se 

provádí měřením. Kontrola rovinnosti betonových ploch se provádí pomocí přikládání 

dvoumetrové latě na náhodná místa betonové plochy. Odchylka musí být menší než 5 mm na 

2 m. Povrch betonové konstrukce musí být bez větších dutin a stěrkových hnízd. Velikost 

štěrkových hnízd nesmí přesáhnout 5% plochy viditelné konstrukce. Ocelová výztuž nesmí být 

obnažená. Spodní strana stopní konstrukce musí být hladká, Jsou přípustné maximálně výčnělky 

menší než ½ tloušťky sádrové omítky. ½ tloušťky sádrové omítky je 2,5 mm. Stropní konstrukce 

nesmí mít znečištěna takovým způsobem, aby byla snížená přilnavost sádrové omítky (např. 

zamaštěná, olejové skvrny atd.) Při provádění kontrol se postupuje dle ČSN [52] [53]. Zkouška 

pevnosti ztvrdlého betonu se provádí pomocí Schmidtova kladívka. Jedná se o nedestruktivní 

zkušební metodu. Kladívko umístěné v pouzdru je vymrštěno pružinou proti povrchu betonu 

zkoušeného betonu. Na základě velikosti odrazu Shmidtova kladívka od betonové konstrukce 

se odvodí pevnost betonu v tlaku. Tato zkouška de provádí dle ČSN [54] Všechny požadavky 

musí být splněny dle PD. Kontroly a zkoušky provedeného díla provádí stavbyvedoucí, 

o kontrolách a zkouškách provede zápis do stavebního deníku. 

 

 

4.8 Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

 

Veškeré práce spojené s realizací stropní konstrukce na staveništi se musí dělat dle 

platných norem a předpisů. Bezpečnost práce musí probíhat dle zákona a nařízení [24], [26], 

[23], ve znění pozdějších předpisů. Před provádění realizace stropní konstrukce je třeba udělat 

všechny přípravné práce tak, aby postup realizace byl plynulý a byl dle zásad bezpečnosti práce. 

Je nutné dodržet sled montážních prací z hlediska stability konstrukce a bezpečnosti montáže. 

Při realizaci vodorovné konstrukce se budou práce také vykonávat ze stropní konstrukce, to je 

z konstrukce ve výšce, takže rizika budou souviset zejména s prováděním montážních prací 

a prací ve výšce. Všichni dělnicí a osoby, které se vyskytnou na staveništi, musí být seznámeni 

se zvoleným pracovním postupem a s BOZP a tato skutečnost musí být zaznamenána do 
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stavebního deníku stavbyvedoucím a potvrzena podpisem školené osoby. Všichni dělnicí 

a osoby, které se vyskytnou na staveništi, musí používat osobní ochranné pracovní prostředky 

k zajištění bezpečnosti, viz kapitola číslo 4.4.3 této diplomové práce. 

 

 

4.9 Ekologie a vliv na životní prostředí 

 

V průběhu realizace stropní konstrukce lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území 

hlukem a vibrací ze stavebních strojů v pracovní době a to v časovém horizontu 6:00-17:00. 

Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu, proto není nutné zavádět zvláštní ochranné 

postupy. Během provádění stropní konstrukce je nutné zamezit úniku ropných látek a jiných 

chemikálií ze strojů používaných při stavbě do půdy nebo na pozemní komunikaci. Při výjezdu 

pracovních strojů na pozemní komunikaci ze staveniště dělníci musí zkontrolovat čistotu 

vozidel a případně odstranit nánosy nečistot z komunikace. Veškerý odpad, který bude během 

provádění stropní konstrukce vyprodukován, bude ekologicky zlikvidován dle zákona 

o  odpadech č. [19] ve znění pozdějších předpisů. Odpady vyprodukované na staveništi budou 

odděleně skladovány dle druhu tak, aby nedošlo k jejich promíchání. Veškeré odpady 

vyprodukované na stavbě bude likvidovat odborná firma, která je vybrána hlavním dodavatelem 

stavby. 
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5. Porovnání časové a ekonomické náročnosti variant stropních 

konstrukci 

 

Jako stropní konstrukce k porovnání byly vybrány stropní panely Ytong 

a keramobetonový strop Miako od firmy Porotherm. Miako bylo vybráno jako referent pro často 

používaný strop u malých staveb typu rodinné domy. Stropní panely Ytong byly vybrány jako 

jedna z možností jak řešit výstavku jen z prvků od firmy Ytong. U obou variant byl použity 

stejné vynášecí konstrukce, a to nosné zdivo Ytong a železobetonové monolitické trámy, dále 

byly použity stejné věncové tvárnice v obou variantách. Tyto věncovky byly použity, protože 

jsem chtěl zachovat stejný podklad pro budoucí povrchovou úpravu fasády. 

Mezi variantami stropních konstrukcí bylo porovnáváno jen časová náročnost a ekonomická 

náročnost pro potencionálního investora. 

 

 

5.1. Ekonomické porovnání variant stropních konstrukcí 

 

 

Graf č. 1 Srovnání finančních nákladů obou variant stropních konstrukcí 

  

1 120 527 Kč

1 199 531 Kč

1 080 000 Kč

1 100 000 Kč

1 120 000 Kč

1 140 000 Kč

1 160 000 Kč

1 180 000 Kč

1 200 000 Kč

1 220 000 Kč

Panel Ytong vs. Miako

Varianta Ytong Varianta Miako
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Rozdíl mezi peněžními náklady pro jednotlivé varianty stropních konstrukcí jsou 

79 004 Kč, finančně náročnější vychází provedení stropní konstrukce Miako. Cenový rozdíl 

mezi zvolenými variantami pro můj navržený objekt je přibližně 7%. Pro porovnání variant byly 

vypracovány položkové rozpočty na všechny stropní konstrukce, které se nachází 

v polyfunkčním domě „Design“. Tyto rozpočty byly vypracovány v programu KROS Plus [55] 

s cenovou databází z 6.9.2013. Položkové rozpočty obou variant se nachází v Přílohách č. 1 a 2. 

 

 

5.2.  Časové porovnání variant stropních konstrukcí 

 

Pro zpracování časového harmonogramu variant stropních konstrukcí byl použit program 

Microsoft Project [56]. Časové harmonogramy byly provedeny pro všechny 3 stropní 

konstrukce, které se nachází v polyfunkčním domě. 

 

Graf č. 2 Časové srovnání variant stropních konstrukcí 
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Ze zpracovaných časových harmonogramů provádění stropních konstrukcí vyplývá, že 

časový rozdíl mezi jednotlivými variantami stropních konstrukcí je 46 dní. Tento rozdíl je 

zapříčiněn především delší dobou tvrdnutí konstrukce z Miaka. Panely Ytong jsou už z výroby 

únosné a jejich propojení pomocí zálivkové malty s výztuží slouží ke stužení stropní konstrukce. 

Časové harmonogramy obou variant se nachází v Přílohách č. 4 a 5. 

 

 

5.3. Vyhodnocení 

 

Na základě provedených srovnání, stropních konstrukcí vyšel pro moji navrženou stavbu 

v obou hodnocení jako vítěz, řešení pomocí pórobetonových stropních panelů Ytong. Celkové 

náklady na provedení činí 1 120 527 Kč bez DPH a doba realizace všech stropních konstrukcí 

je celkem 73 dní. V ceně nejsou zahrnuty náklady na zařízení staveniště. Díky použití výstavby 

z panelů Ytong se ušetří ještě za kratší dobu pronájmu věžového jeřábu a další stavební 

techniky. 
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6. Závěr 

 

Zadáním této diplomové práce bylo vypracovat technologický postup provádění stropní 

konstrukce a porovnání časové a ekonomické náročnosti při různých variantách stropní 

konstrukce. Součástí práce je také projektová dokumentace pro provedení stavby navržené 

budovy. Cílem porovnání stropních konstrukcí bylo určit, která stropní konstrukce je pro 

navrženou budovu výhodnější. Byla posuzována konstrukce z pórobetonových stropních panelů 

Ytong a keramobetonová stropní konstrukce Miako od firmy Porotherm. Posouzení bylo 

provedeno pomocí dvou kritérií, a to porovnání cen pomocí položkového rozpočtu a časové 

náročnosti pro provádění stropní konstrukce, která byla zjištěna z vypracovaných časových 

harmonogramů. Výsledkem byl výběr stropní konstrukce od firmy Ytong, která též byla použitá 

na navržené budově polyfunkčního domu „Design“ 

 

Hlavním účelem této diplomové práce byl však technologický postup na provedení stropní 

konstrukce. V tomto technologickém postupu jsou informace o použitých materiálech, 

nástrojích a mechanizaci, požadavcích na pracoviště, složení pracovní čety, kontrole jakosti díla 

a BOZP. Hlavním bodem technologického postupu bylo vypracování samotného postupu 

realizace. 

.
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