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Pohořelská P., Technological proces of ceiling installation of multi-functional building, 
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thesis supervizor Ing. Jiří teslík, 78 pages, plus 12 drawings. 
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structure of a system Porotherm. Technological part contains the time schedule and itemized 

budget and their compare in terms of time and economic.  

Keywords: construction of building , ceiling structure, Porotherm, Spiroll, time schedule, 

itemized budget 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Seznam použitého značení: 

°C  stupeň Celsia 

a.s.  akciová společnost 

apod.  a podobně 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

C 25/30 typ betonu 

č.  číslo 

ČKAIT Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě 

ČSN  České technické normy 

DN  jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

EPS  pěnový polystyren 

HPV  hladina podzemní vody 

Ing.  inženýr 

k.ú.  katastrální úřad 

Kč  Korun českých 

kk  kuchyňský kout 

M  měřítko 

m  metr 

m.s-1  metr za sekundu 

mm  milimetr 

m2  metr čtvereční 

m3  metr krychlový 

NN  Nízké napětí 



 
 

NP  nadzemní podlaží 

okr.  okres 

Pth  Porotherm 

PVC  polyvinylchlorid 

Sb.   sbírky 

SO  stavební objekt 

tl.  tloušťka 

TZB  Technická zařízení budov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Obsah 

 ÚVOD ............................................................................................................................... 12 I.

 ČÁST STAVEBNÍ .......................................................................................................... 13 II.

1. Průvodní zpráva .......................................................................................................... 14 

A.1 Identifikační údaje ................................................................................................. 14 

A.2  Seznam vstupních podkladů................................................................................... 15 

A.3 Údaje o území ........................................................................................................ 16 

A.4 Údaje o stavbě ........................................................................................................ 17 

A.5     Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení ........................... 20 

2. Souhrnná technická zpráva ........................................................................................ 21 

B.1 Popis území ............................................................................................................ 21 

B.2     Celkový popis stavby ............................................................................................. 23 

B.3.    Připojení na technickou infrastrukturu ................................................................... 34 

B.4.    Dopravní řešení ...................................................................................................... 34 

B.5.    Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ................................................... 35 

B.6.    Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana .......................................... 35 

B.7.   Ochrana obyvatelstva .............................................................................................. 36 

B.8.   Zásady organizace výstavby .................................................................................... 37 

3. Tepelně technické posouzení ...................................................................................... 41 

3.1. Obvodová stěna ...................................................................................................... 41 

3.2. Podlaha na terénu ................................................................................................... 42 

1.3. Plochá střecha ........................................................................................................ 43 

 Část technologická .......................................................................................................... 44 III.

1. Technologický postup montáže stopního systému Spiroll ....................................... 45 

2. Položkový rozpočet stropního systému Spiroll ............................................................. 58 

3. Harmonogram prací stropního systému Spiroll ............................................................ 61 

4. Technologický postup montáže stropu Porotherm .................................................. 62 

5. Položkový rozpočet stropního systému Porotherm ....................................................... 74 

6. Harmonogram prací stropního systému Porotherm ...................................................... 77 

7. Porovnání obou variant .............................................................................................. 78 

 Seznam použitých zdrojů ............................................................................................... 81 IV.

 Seznam obrázků .............................................................................................................. 83 V.

 Seznam tabulek ............................................................................................................... 84 VI.



 
 

 Seznam grafů ................................................................................................................... 84 VII.

 Seznam použitého softwaru ......................................................................................... 84 VIII.

 Seznam výkresů ............................................................................................................... 85 IX.



12 
 

 ÚVOD I.

Cílem diplomové práce je porovnání dvou variant stropní konstrukce na polyfunkčním 

domu v Novém Jičíně. Porovnávat se budou stropní konstrukce z hlediska ekonomické  

a časové náročnosti. První posuzovanou variantou je stropní konstrukce z předpjatých 

stropních panelů Spiroll. Druhou variantou je stropní konstrukce z keramobetonových 

nosníků a vložek Porotherm. K porovnání z hlediska ekonomického je použit program KROS 

plus a k porovnání z hlediska časového je použit program Microsoft Project 2010.  

Součástí diplomové práce je výkresová dokumentace v rozsahu pro stavební povolení pro 

celý objekt a v rozsahu pro provádění stavby pro stropní konstrukce. Dalšími součástmi práce 

je průvodní a souhrnná technická zpráva, tepelně technické posouzení obvodových konstrukcí 

a technologické postupy prací pro jednotlivé varianty. 
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1. Průvodní zpráva 

A.1  Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby: 

Stavba:   Polyfunkční dům  

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

Polyfunkční dům se nachází na ulici Bohuslava Martinů, Nový Jičín, 741 01,  na parcele  

č. 587/1 k.ú. Nový Jičín, okres Nový Jičín.  

c) Předmět projektové dokumentace: 

Předmětem dokumentace je stavba polyfunkčního domu, který má z části tři podlaží a z části 

dvě nadzemní podlaží. Objekt je nepodsklepený s plochou střechou.  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a)  Jméno, příjemné a místo trvalého pobytu (fyzická osoba): 

Lukáš Šmíd, Máchova 58, 741 01 Nový Jičín, okr. Nový Jičín 

b) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) 

Netýká se. 

c) Obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 

Netýká se. 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a)  Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 

(právnická osoba) 

Ing. Petra Pohořelská, Novosady 37, 741 01 Nový Jičín 
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b)  Jméno, příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 

popřípadě specializací jeho autorizace 

Ing. Petra Pohořelská, ČKAIT – 30001, obor – pozemní stavitelství 

c) Jméno, příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou 

zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 

oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

Ing. David Veselý, ČKAIT – 25856, obor – TZB 

Ing. Veronika Podzemná, ČKAIT – 29503, obor – požární bezpečnost staveb 

 

A.2  Seznam vstupních podkladů 

 - Katastrální mapa M 1:2000 

 - Výškopisné a polohopisné zaměření M 1:200 

 - Inženýrsko – geologický průzkum  

 - Radonový průzkum 

 - Požadavky investora 

 - Vyjádření dotčených orgánů 

-   Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb., o dokumentaci 

staveb [1] 

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební 

zákon) [2] 
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A.3  Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území: 

Území, kde se uskuteční realizace polyfunkčního domu, se nachází na západní straně 

města Nový Jičín. Je zapsáno v katastru nemovitostí s parcelním číslem 587/1 v katastrálním 

území Nový Jičín. Celková výměra území činí 8744 m2. Ze severozápadní strany je parcela 

ohraničena komunikací ulice Bohuslava Martinů. Z ostatních stran parcela sousedí s dalšími 

pozemky patřící městu Nový Jičín.  

b)  Dosavadní využití a zastavěnost území 

V současné době je pouze část území využívána jako discgolfové hřiště, zbytek území je 

nezastavěn. Jedná se o zatravněnou plochu.  

c)   Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů  

Na této parcele se nenachází památkově chráněné území, památková zóna ani zvláštně 

chráněná území. Parcela se rovněž nenachází v záplavovém území. Na parcele se nenachází 

žádná ochranná pásma ani jiná omezení. 

d)    Údaje o odtokových poměrech 

Parcela leží na rovinatém pozemku. Z hydrogeologického průzkumu bylo zjištěno, že 

základová půda je propustná. Dešťová voda ze střechy a ze zpevněných ploch bude odváděna 

napojením na veřejnou dešťovou kanalizaci na ulici Bohuslava Martinů. 

e)    Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Navržená stavba polyfunkčního domu je v souladu s aktuálními podmínkami územně 

plánovací dokumentace. 

f)   Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavbou polyfunkčního domu nebudou nijak porušeny obecné požadavky na využití 

území. Projektová dokumentace je řešena v souladu s vyhláškou č. 431/2012 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území. [3] 
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g)   Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace je zpracována na základě požadavků dotčených orgánů.  

h)   Seznam výjimek a úlevových řešení 

Na řešenou stavbu nejsou známy žádné výjimky ani úlevové řešení.  

i)   Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Řešená stavba nevyžaduje žádné související a podmiňující investice. 

j)   Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (dle katastru 

nemovitostí) 

Místo stavby:   587/1  

Sousední pozemky:  588/3, 656, 580/2, 580/1 

Pozemky dotčené stavbou: 588/3 – přípojka inženýrských sítí – plyn, elektrická síť, 

kanalizace, voda 

 

A.4   Údaje o stavbě 

a)   Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu. 

b) Účel užívání stavby 

Budova je navržena jako polyfunkční dům. První nadzemní podlaží domu je určeno  

pro obchodní plochy, druhé nadzemní podlaží je z části obytné a z části je určeno  

pro administrativu a poslední nadzemní podlaží je pouze obytné.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Navržená stavba je považována za stavbu trvalou.  
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d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních přepisů (kulturní památka apod.) 

Stavba polyfunkčního domu je novostavbou proto není povařována za kulturní památku  

a nenachází se ani v žádné památkové zóně.  

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

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba polyfunkčního domu splňuje technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky  

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby [4]. Stavba dále splňuje podmínky 

vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb [5]. Bezbariérové prvky jsou zaznamenány v projektové dokumentaci.  

Jsou splněny požadavky: 

- Vyhrazené parkovací stání dle §4 

- Přístup do stavby bez schodů a vyrovnávacích stupňů dle §5 

- Přístup do všech veřejných prostorů stavby je zajištěn výtahem dle §6 

- Ve stavbě, v části pro veřejnost,  je zajištěna vždy jedna záchodová kabina dle §7 

- jsou splněny požadavky na dveře, hygienická zařízení dle přílohy č. 3  

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Projektová dokumentace splňuje všechny požadavky dotčených orgánů. Požadavky budou 

plně respektovány a dodrženy. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Na stavbu nejsou vyžadovány žádné výjimky nebo úlevová řešení. 

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

počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů/pracovníků apod.) 

Zastavěná plocha:  818,56 m2 

Obestavěný prostor:  13 804,6 m3 
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Zpevněné plochy:  576,13 m2 

Užitková plocha: 

1NP   668,02 m2 

2NP   663,13 m2 

3NP   434,26 m2 

Kapacity: 

1NP  Počet obchodních ploch – 10 

2NP  Počet bytů – 2 (3+kk) 

Počet kanceláří – 9 

3NP   Počet bytů – 4 (3+kk) 

i) základní bilance stavby (potřeba a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produktové množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 

apod.) 

Potřeba a spotřeby médií a hmot, celkové produktové množství a druhy odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budov: není předmětem diplomové práce 

Spotřeba vody: 

- Roční spotřeba na obyvatele   35m3/rok 

- Předpokládaný max. počet obyvatel  100 osob 

- Roční spotřeba    3500 m3/rok 

Splašková voda: 

- Denní produkce na obyv.   100 l/den 

- Předpokládaný max. počet obyv.  100 osob 

- Denní produkce    10 000 l/den 

Odpad: 

- Denní produkce na obyv.   5 l/den 
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- Předpokládaný max. počet obyv.  100 osob 

- Denní produkce    500 l/den 

j) Základní předpoklady stavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Předpokládaný začátek stavby: 20. 3. 2017 

Předpokládaný konec stavby: 15. 6. 2018 

k) Orientační náklady stavby 

Budova je řešena jako polyfunkční, je členěna na část pro obchod, administrativu  

a pro bydlení. Dle Cenových ukazatelů pro stavebnictví pro rok 2016 je pro budovy občanské, 

tedy pro budovy pro obchod a společné stravování dána cena  

za m3 obestavěného prostoru 6 665 Kč. Pro budovy  

pro řízení, správu a administrativu je cena za m3 obestavěného prostoru 6 280 Kč.  

Pro budovy pro bydlení, domy netypové, je cena za m3 obestavěného prostoru  

5 650 Kč. Průměrná cena tohoto polyfunkčního domu je tedy 6 198 Kč za m3 obestavěného 

prostoru.  

Celková cena domu dle ukazatelů je 85 560 910,8 Kč.  

 

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

SO 01 – Polyfunkční dům 

SO 02 – přípojka vodovodu 

SO 03 – přípojka plynu 

SO 04 – přípojka elektřiny 

SO 05 – přípojka kanalizace 

SO 06 – zpevněné plochy 

SO 07 – terénní úpravy 
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2. Souhrnná technická zpráva 

B.1  Popis území 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek se nachází na území města Nový Jičín. Pozemek se nachází na parcele  

č. 587/1 v západní částí města. Pozemek je rovinatý a nenachází se na něm vzrostlá zeleň, 

jako jsou stromy a keře.  V současné době není nijak využíván. Pozemek je ohraničený  

ze severovýchodní strany komunikací ulice Bohuslava Martinů a přilehlými pozemky, které 

jsou nezastavěné. Přístup je přímo z ulice Bohuslava Martinů, ve které jsou uloženy všechny 

rozvody stávajících sítí.  

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

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Pro navrhovanou stavbu byly provedeny tyto průzkumy: 

Hydrogeologický průzkum 

Na základě hydrogeologického průzkumu byla zjištěna hladina podzemní vody 

v hloubce 4,5 m pod úrovní terénu. HPV je ustálená a nemá žádný vliv na stavbu. 

Inženýrsko – geologický průzkum 

Pro inženýrsko – geologický průzkum byly zhotoveny 4 kopné sondy, které byly 

hluboké 4,4 m pod úrovní terénu. Bylo zjištěno složení zeminy. Zemina je písčitá hlína, která 

je dobře propustná a vhodná pro realizaci objetku. 

Radonový průzkum 

Po zhotovení radonového průzkumu byl pozemek zařazen do nízkého radonového indexu.   

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu. Během realizace je pouze nutné 

respektovat pásma jednotlivých inženýrských sítí. Při provádění přípojek je proto nutné 

postupovat s opatrností.  
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d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek pro navrhovanou stavbu se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.  

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

v území 

Stavba nebude nijak ovlivňovat okolní stavby ani pozemky. Stavební práce budou 

prováděny pouze na zmíněném pozemku majitele.  

Pro snížená nadměrného hluku a prašnosti budou veškeré práce probíhat pouze  

od 7:00 do 17:00.  

Všechny automobily vyjíždějící ze staveniště budou před odjezdem řádně očištěny  

u výjezdu ze staveniště, aby nedocházelo k znečištění komunikace na ulici Bohuslava 

Martinů.  

Realizací stavby se neovlivní odtokové poměry takovým způsobem, aby nedošlo 

k ohrožení okolních pozemků. Dešťová voda ze střechy a zpevněných ploch bude odvedena 

do jednotné veřejné kanalizace.   

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Před započetím stavebních prací není třeba provádět demoliční práce ani kácení dřevin, 

jelikož se na pozemku nic nenachází.  

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)  

Pozemek je 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) 

Přístup k objektu a i příjezdová cesta na parkovací plochu bude z ulice Bohuslava 

Martinů.  
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Přípojky k inženýrským sítím budou vedeny rovněž z ulice Bohuslava Martinů.  

Jde o splaškovou kanalizaci, elektrickou energii, plynovod a vodovod. Dešťová voda bude 

odvedena dešťovou kanalizací.  

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

Po přípravě staveniště započnou výkopové práce, poté budou provedeny betonáže 

základových konstrukcí. Po technologické přestávce začne samotná výstavba objektu.  

Mezi související investice patří parkoviště, přístupové komunikace – není předmětem 

diplomové práce. 

 

B. 2 Celkový popis stavby 

B. 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o polyfunkční dům. Stavba bude sloužit k obchodu, administrativě a bydlení. 

Objekt má tři nadzemní podlaží. První podlaží je určeno pro obchodní plochy, kde se jich 

nachází celkem 10. Druhé nadzemní podlaží slouží z části administrativě a z části je obytné. 

Administrativní část má 8 kanceláří, zasedací místnost, sklad a oddělaná hygienická zařízení. 

Obytná část v druhém podlaží má 2 bytové jednotky o velikosti 3+kk. V třetím nadzemním 

podlaží jsou čtyři bytové jednotky o velikosti 3+kk. 

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Objekt bude postaven na parcele č. 587/1, stavba bude svým vzhledem respektovat okolní 

zástavbu. Vjezd na parkoviště je na severovýchodní stranu. Chodník ke vstupu je ze zámkové 

dlažby, je široký 4 m. Na parkovišti je 21 parkovacích míst, z toho 3 pro osoby se sníženou 

schopností pohybu.  

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiáloví a barevné řešení 

Stavba je navržena dle požadavků investora. Objekt má zhruba půdorys písmene L. 

Budova má tři nadzemní podlaží, přičemž třetí nadzemní podlaží je pouze nad částí druhého. 
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Třetí podlaží je z části ustupující, čímž vytváří prostor pro menší terasy. Na tyto terasy je 

přístup z každé bytové jednotky třetího patra.  

Část druhého a třetí podlaží je zastřešeno plochými střechami, které jsou nepochůzí.  

Fasáda je členěna z velké části velkými okny a probarvenými omítkami. Je použita omítka 

hnědá, šedá a bílá. Soklová část je obložena umělým kamenem šedé barvy.  

Okolí stavby je kromě zatravněných ploch se stromy tvořeno také zpevněnými plochami.  

Je to chodník ke vstupům do objektu a parkovací plochy.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Do objektu se se vchází 4 vchody. Vchod do obchodní části je z parkoviště, které je  

na severovýchodní straně. Na tento vchod navazuje skrz celý objekt chodba, která vede 

k dalšímu vchodu z ulice Bohuslava Martinů. Přes tuto chodbu se dostaneme do jednotlivých 

obchodních ploch, posezení, hygienických zařízení. Do části administrativní se rovněž 

dostaneme z parkoviště.  

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Celý objekt je řešen bezbariérově a splňuje vyhlášky č. 398/2009 Sb., která stanovuje 

obecně technické požadavky, zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopnosti 

pohybu a orientace. [5] 

Jsou splněny požadavky: 

- Vyhrazené parkovací stání dle §4 

- Přístup do stavby bez schodů a vyrovnávacích stupňů dle §5 

- Přístup do všech veřejných prostorů stavby je zajištěn výtahem dle §6 

- Ve stavbě, v části pro veřejnost,  je zajištěna vždy jedna záchodová kabina dle §7 

- jsou splněny požadavky na dveře, hygienická zařízení dle přílohy č. 3 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Objekt je navržen tak, aby při jejím užívání a provozu nevznikalo nebezpečí nehod – 

uklouznutí, popálení, pád, zásah elektrickým proudem, nebezpečí výbuchu a další. Při užívání 
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stavby je třeba dodržovat požadavky na bezpečnost, které upravují příslušné právní předpisy. 

O správný chod objektu a jeho bezpečné užívání se bude starat osoba k tomu určená.  

Nájemníci objektu jsou povinni jakoukoliv závadu včas hlásit. Budou také stanoveny 

kontrolní dny objektu. Pro nájemníky bude investorem vypracován návod k užívání stavby, 

aby tím předcházel nevhodných zacházením s objektem.  

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Budova je navržena jako samostatně stojící. Půdorys objektu přibližně podobný tvaru 

písmene L. Budova má tři nadzemní podlaží, přičemž třetí nadzemní podlaží je pouze nad 

částí druhého. Třetí podlaží je z části ustupující, čímž vytváří prostor pro menší terasy.  

Na tyto terasy je přístup z každé bytové jednotky třetího patra.  

Objekt je zastřešen plochou nepochůzí střechou.  

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce 

Před započetím zemních prací bude odborně způsobilou osobou provedeno polohové  

a výškové vytyčení stavby dle předložené projektové dokumentace. Výkopy budou provedeny 

nad HPV, proto není třeba řešit odvodnění výkopu.  

Následně bude sejmuta ornice v tloušťce 150 mm, která se odveze na deponii k tomu 

určenou. Po dokončení stavby bude ornice použita na terénní úpravy. Hloubení patek  

a základových pásů bude probíhat strojně, jejich následné začištění bude probíhat ručně. 

Objekt je nepodsklepený. Výkopy rýh jsou navrženy jako svislé, nepažené.  

Základy 

Pomníky pro zakládání jsou dle inženýrsko-geologického průzkumu jednoduché, 

nenáročné. Základy jsou zhotoveny z betonu třídy C25/30. Hloubka zakládacích patek je  

-1,350 m a základových pásů -0,950 m. Rozměry pásů pod obvodovými stěnami jsou 500 mm 

široké. Rozměry základových patek je 1500x1500 mm. Základ pod schodištěm je 300 mm 

široký. Podkladní deska je navržena v tl. 150 mm a je vyztužena Kari sítí 15/15/5. 
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Izolace proti zemní vlhkosti, radonu, izolace na střešním plášti 

Izolace proti zemní vlhkosti bude plnit funkci i proti radonu, i když výskyt radonu 

v podloží je velmi nízký. Pro objekt byl navržen hydroizolační asfaltový pás  

Glastek 40 Special Mineral. 

Svislé konstrukce 

Nosný konstrukční systém je tvořen železobetonovým skeletem a průvlaky vedoucí 

v obou směrech. Objekt je dozděn tvárnicemi Porotherm. 

Sloupy skeletu jsou z železobetonu třídy C 25/30 o půdorysných rozměrech  

400x400 mm.  

K dozdění objektu jsou použity tvárnice Porotherm 40 EKO Profi o tl. 400 mm, 

Porotherm 30 AKU Z o tl 300 mm. K rozdělení jednotlivých místností jsou použity 

sádrokartonové stěny Knauf o tl. 75 mm, 155 mm a sádrokartonové instalační předstěny  

o tl. 2x12,5 mm.  

Komín  

V objektu bude navržen komín Schiedel UNI s jedním komínovým průduchem  

18/18 a o celkových vnějších rozměrech 360 x 360 mm. Komín bude vyveden 1 m  

nad atiku. Celková výška komínu bude 12,312 m. V  technické místnosti bude na komín 

napojen plynový kotel.  

Vodorovné konstrukce 

Nosným prvkem vodorovných konstrukcí jsou železobetonové průvlaky o šířce 400 

mm, délce 6000 mm a výšce 400 mm. Stropní konstrukce je tvořena z předpjatých stropních 

panelů Spiroll. Ve spárách je vložena zálivková výztuž a strop se následně zalije betonovou 

zálivkou C 20/25. Tloušťka panelů je 200 mm, celková tloušťka stropní konstrukce je 250 

mm. Uložení a rozměry jednotlivých panelů je možno nalézt ve výkresu stropní konstrukce.  

Překlady  

Pro nadokenní a dveřní překlady v obvodových stěnách jsou použity keramické 

předklady Porotherm, jejich rozměry a počet najdeme v každém výkresu jednotlivého podlaží.  
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Schodiště  

V objektu jsou navržena dvě schodiště, jedno do obytné části, druhé do části 

administrativní. Obě schodiště jsou dvouramenná s mezipodestou. V případě stropní 

konstrukce z Porotherm nosníků a vložek jsou schodiště monolitické železobetonové. 

V případě stropní konstrukce z panelů Spiroll jsou schodiště prefabrikovaná. Podesty schodišť 

jsou vetknuty do zdí. Tloušťka schodišťové desky je 150 mm. Schodišťová ramena jsou 1250 

mm a 1100 mm široká. Zábradlí okolo schodiště jsou ocelové a budou kotveny  

do schodišťových stupňů. Nášlapná vrstva schodiště je z keramické dlažby a je opatřena 

protiskluzným prvkem.  

Výtahy 

V objektu jsou dva výtahy pro možnost přístupu osobám s omezenou schopností 

pohybu. Dodávku a montáž výtahu bude provádět odborný dodavatel.  

Střešní konstrukce 

Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá, nepochůzí s klasickým pořadím vrstev.  

Sklon střechy je zajištěn pomocí spádových klínů EPS 100 S. Na střechách je 

umístěno celkem 6 vpustí, které vedou do dešťové kanalizace. Oplechování atiky je 

z titianzinku v barvě Ral 8017 – hnědé. Sklon atiky je 5%.  

Skladba střechy: 

- Glastek 40 special dekor  tl. 4,5 mm 

- Glastek 30 sticker ultra  tl 3 mm 

- Spádové klíny   tl. 160 – 250 mm 

- Puk     -  

- Glastek al 40 mineral  tl. 4 mm 

- Dekprimer    - 

- Nadbetonávka   tl. 50 mm 

- Stropní konstrukce Spiroll  tl. 200 mm 
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Výplně otvorů 

V objektu budou použita hliníková okna s tříkomorovým profilem, balkonové dveře  

a vchodové bezpečnostní dveře. Rozměry a barevné řešení lze nalézt ve výkresech pohledů  

na objekt.  

Úpravy povrchů vnějších 

Vnější stěny budou opatřeny fasádní tepelnou izolací EPS 100S v tl. 100mm.  

Na tepelnou izolaci bude nanesena fasádní omítka Weber v barvách bílé, hnědé a šedé.  

Na sokl bude použit umělý kámen v tmavě šedé barvě.  

Úprava povrchů vnitřních 

Na vnitřní povrch stěn bude nanesena omítka Porotherm Universal v tl. 10 mm,  

na kterou bude použita vrstva bílé malby Primalex. V hygienických zařízeních bude použit 

keramický obklad do výšky 1,8 m, jeho barevné řešení určí investor. 

Podlahy 

V objektu jsou především navrhnuty podlahy s keramickou dlažbou nebo podlahy laminátové. 

Druhy podlah v jednotlivých místnostech objektu jsou uvedeny v legendě v každém výkresu 

podlaží.  

Skladby podlah: 

S1 – podlaha na terénu 

- Dlažba Rako    tl. 10 mm 

- Lepící tmel    tl. 6 mm 

- Penetrace    - 

- Roznášecí betonová mazanina tl. 50 mm 

- Deksepar    tl. 0,2 mm 

- Dekperimetr    tl. 100 mm 

- ochranná betonová mazanina tl. 60 mm 

- Glastek 40 special mineral   tl. 4 mm 

- Dekprimer    - 

- podkladní betonová vrstva  tl. 150 mm 
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S2 – podlaha na stropní konstrukci – keramická dlažba 

- Dlažba Rako    tl. 10 mm 

- Lepící tmel    tl. 6 mm 

- Penetrace    - 

- Roznášecí betonová mazanina tl. 50 mm 

- Deksepar    tl. 0,2 mm 

- Rigifloor 4000   tl. 40 mm 

- Nadbetonávka   tl. 50 mm 

- Stropní panel Spiroll  tl. 200 mm 

- Omítka Porotherm Universal  tl. 10 mm 

S3 – podlaha na stropní konstrukci – laminátová podlaha 

- Egger floor line   tl. 10 mm 

- Tlumící podložka   tl. 6 mm 

- Deksepar    tl. 0,2 mm 

- Roznášecí betonová mazanina tl. 50 mm 

- Deksepar    tl. 0,2 mm 

- Rigifloor 4000   tl. 40 mm 

- Nadbetonávka   tl. 50 mm 

- Stropní panel Spiroll  tl. 200 mm 

S5 – podlaha na schodišti 

- Dlažba Rako    tl. 10 mm 

- Lepící tmel    tl. 5 mm 

- Penetrace    - 

- Schodišťová deska    tl. 150 mm 

Tepelná izolace 

Teplená izolace obvodového zdiva je z fasádních polystyrenových desek EPS 100S 

v tl.100mm. 

V podlaze na terénu jsou použity tepelně izolační desky z expandovaného pěnového 

polystyrenu Dekperimeter v tl. 100 mm.  

V podlahách na stropní konstrukci jsou použity desky z pěnového polystyrenu  

Isover EPS RigiFloor 4000 také pro kročejovou neprůzvučnost. Jeho tloušťka je 40 mm. 
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Ve střešním plášti jsou použity spádové klíny z pěnového polystyrenu EPS 100 S v tl.  

od 160 – 250 mm.  

Truhlářské konstrukce 

Jde především o vnitřní parapety a dveřní křídla.  Všechny vnitřní dveře mají výšku 

1970 mm a šířku 800 a 900 mm, ale dispozičních požadavků. Dveře jsou bez prahu a jsou 

osazeny do dřevěných obložkových zárubní. Parapety mají šířku 250 mm a délku dle rozměrů 

okenního otvoru. 

Zámečnické konstrukce 

Vnější i vnitřní zábradlí je nerezové v barvě RAL 8019. 

Vnější zpevněné plochy 

Na pozemku se nachází parkoviště pro 21 stání, z nichž 3 jsou určena osobám se 

sníženou schopností pohybu. Parkoviště je z litého hladkého asfaltu. Okolo celého objektu 

vede okapový chodník v šířce 500 mm, ze severovýchodní strany je široký 1500 mm. 

Chodník je ze zámkové dlažby, červené barvy.  

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena a postavena tak, aby odolala zatížení, která na ni budou působit během 

výstavby a během jejího užívání. Toto zatížení nesmí způsobit: 

- Zřícení celé stavby nebo její části 

- Větší stupeň přetvoření nebo kmitání konstrukce 

- Poškození částí stavby nebo zařízení, která jsou ke konstrukci nainstalována 

- Ohrožení komunikací v její blízkosti 

- Ohrožení její provozuschopnosti 

Pro výstavbu byly použity ověřené materiály, které vykazují životnost a mechanickou 

odolnost.  

Autorizovaným inženýrem byl zpracován statický návrh nosných konstrukcí objektu.  
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B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technická řešení 

Nejsou součástí řešení této projektové dokumentace. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

- Kanalizace – dešťová , splašková, přípojky 

- Vodovod – přípojky, vnitřní vodovod 

- Vytápění 

- Elektroinstalace 

- Plynovod – přípojky, vnitřní plynovod 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Jednotlivé bytové jednotky, kancelářské prostory tvoří samostatný požární úsek. 

Zvláštním požárním úsekem jsou obchodní plochy, chodby a schodiště.  

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Nejsou součástí řešení této projektové dokumentace. 

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků  

na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Zhodnocení navržených konstrukcí bude provedenou osobou způsobilou. Budou 

zaznamenány v dokumentaci požární ochrany.  

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Za únikové cesty jsou považovány chodby a schodiště k hlavním vchodům do objektu. 

Vchody jsou přístupné z hlavní komunikace. V únikových cestách nesmí být žádné překážky, 

které by bránili evakuaci osob z objektu.  

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Vzhledem k velké vzdálenosti okolních objektů se nepředpokládá šíření požáru.  
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f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 

vnitřních a vnějších odběrných míst 

Odběr požární vody je zajištěn pomocí hydrantů, které se nachází na přilehlé komunikaci 

ve vzdálenosti 5 m od objektu. 

Pro případný požár jsou v každém podlaží k dispozici hasicí přístroje, které jsou řádně 

označeny.  

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 

cesty) 

Pro případný požár je možný přístup k objektu z přilehlé komunikace a všech zpevněných 

ploch kolem objektu.  

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 

Rozvody elektroinstalace a plynu musí být provedeny tak, aby nebyly případným zdrojem 

požáru.  

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Požadavky na zabezpečení stavby jsou řešeny s pomocí Vyhlášky č. 23/2008 Sb.,  

o technických podmínkách požární ochrany staveb.  

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

V únikových cestách bude použita samolepka označující směr úniku z objektu v případě 

požáru. Bude se nacházet na viditelném místě a bude řádně označena.  

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Stavba odpovídá předpisům a normám pro úsporu a ochranu tepla. Sklady konstrukcí 

splňují požadavky normy ČSN 73 0540 – Teplená ochrana budov [6]. Splňují požadavky na 

součinitel prostupu tepla U,N, požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí.  
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b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

V stavbě není navrhnuto alternativní využití zdrojů energií.  

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

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

Větrání stavby je zajištěno přirozeně okny, přes která se do objektu dostane i dostatek 

přirozeného světla. Samozřejmostí každé místnosti je zajištění dostatku světla dle potřeby 

umělým osvětlením.  

Objekt bude vytápěn pomocí plynového kotle, který bude umístěn v technické místnosti 

v 1NP. Odkouření bude zajištěno přes komínové těleso, které bude vyvedeno nad střechu.  

Zásobování vodou je zajištěno přípojkou k veřejné síti z Ulice Bohuslava Martinů.  

Během užívání stavby nebude docházet k negativnímu ovlivnění okolí vibracemi, hlukem, 

praštností apod.  

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Izolace proti zemní vlhkosti bude plnit funkci i proti radonu, i když výskyt radonu 

v podloží je velmi nízký. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Nejsou uvažována žádná opatření proti bludným proudům. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Nejsou uvažována žádná opatření proti technické seizmicitě.  

d) Ochrana před hlukem 

Všechny konstrukce jsou navrženy v souladu s požadavky normy ČSN 73 0532 – 

Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních 

výrobků [7]. Musí být zajištěno udržování hluku na takové úrovni, aby neohrožovala zdraví 

obyvatelů, tak aby mohli spát, odpočívat a pracovat.  
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e) Protipovodňová opatření 

Nejsou uvažována žádná protipovodňová opatření, jelikož se pozemek nenachází 

v povodňové oblasti.  

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Nejsou uvažovány žádné další negativní účinky na stavbu. 

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno na sítě vedoucí ulicí Bohuslava 

Martinů.  

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Vodovodní přípojka – přípojka bude provedena z PVC s průměrem DN 80. 

Kanalizační přípojka - přípojka bude provedena z PVC s průměrem DN 300.  

Přípojka elektrické energie NN bude připojena na síť ČEZ a.s. 

Plynová přípojka – přípojka bude provedena z ocelových trubek, které budou opatřeny 

protikorozní ochranou.  

 

B.4. Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

K objektu a parkovacím plochám se bude možno dostat příjezdem přímo z přilehlé 

komunikace Bohuslava Martinů.  

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Pozemek je napojen na místní komunikaci v ulici Bohuslava Martinů. Napojení je řešeno 

příjezdovou komunikací šířky 6 m, která je situována na severozápadní části pozemku. Tato 

příjezdová komunikace bude tvořena litým asfaltem.   
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c) Doprava v klidu 

Součástí pozemku je navržené parkoviště. Na parkovišti je 21 parkovacích míst, z toho  

3 pro osoby se sníženou schopností pohybu. Parkoviště je z litého hladkého asfaltu.  

d) Pěší a cyklistické stezky 

Okolo celého objektu vede okapový chodník v šířce 500 mm, ze severovýchodní 

strany je široký 1500 mm. Chodník je ze zámkové dlažby, červené barvy. Tento chodník je 

napojen na stávající chodník vedoucí podél komunikace Bohuslava Martinů. 

V okolí nejsou řešeny žádné cyklistické stezky. 

 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Terénní úpravy se týkají především provedení výkopových prací před založením objektu. 

b) Použité vegetační prvky 

Bude provedeno zatravnění nezpevněných ploch a k výsadbě okrasných dřevin.  

c) Biotechnická opatření 

Nejsou uvažována žádná biotechnická opatření. 

 

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

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí. Objekt bude realizován s ohledem  

na prostředí, tak aby ho negativně neovlivnil. Objekt nebude nijak negativně ovlivňovat 

ovzduší, vodu ani půdu.  

Během výstavby bude docházet ke zvýšené prašnosti a hluku. Ke snížení prašnosti  

se bude zajištěno kropení. Ke snížení hluku bude napomáhat dodržovaní délky pracovní doby.  
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Odpadní vody budou odváděny do veřejné kanalizace. Dešťová bude přirozeně vsakována 

do země.  

Během užívání objektu budou obyvateli a uživateli produkovány běžné odpady,  

které bude tříděny. 

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

a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Během výstavby a užívání objektu nebude docházek k negativním vlivům na přírodu  

a krajinu. Na pozemku se nenachází stromy, rostliny nebo živočichové vyžadující ochranu.  

Stavba nemá vliv na ekologické funkce a vazby v krajině.  

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Pozemek se nenachází v chráněném území Natura 2000. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Navrhovanou stavbu není třeba řešit z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí [8].  

e) Navrhovaná ochranná a bezpečností pásma, rozsah a omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

Pozemek se nenachází v žádném ochranném nebo bezpečnostním pásmu. Pouze  

při provádění inženýrských sítí je třeba dodržovat jejich jednotlivá ochranná pásma.  

 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Během výstavby bude staveniště ohraničeno a zabezpečeno oplocením do výšky  

min. 1,8 m proti vniknutí nepovolaným osobám. Zákaz vstupu nepovolaným osobám bude 

vyznačen značkou u vstupu na staveniště. 
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B.8. Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Během výstavby objektu bude potřeba elektrická energie a voda.  

Zdroj elektrické energie bude zajištěn ze staveništního rozvaděče s měřícím zařízením, 

který bude umístěný v uzamykatelné skřínce. Rozvaděč bude napojen na síť ČEZ a.s. 

Elektrická energie bude využita ve všech buňkách stavby – buňka stavbyvedoucího, 

umývárny, šatny, sklad nářadí. Na elektrickou energie bude také napojen stavební výtah, 

míchačka, silo.  

Přípojka vody bude napojena na stávající síť z přilehlé komunikace. Povede přes šachtu 

s vodoměrem. Na vodu bude napojená umývárna, místo pro umývání aut, silo a míchačka. 

Přípojka bude využívána i po užívání stavby.  

Stavební materiál, bude průběžně dodáván na stavbu dle potřeby. V případě potřeby bude 

uskladněn na místě k tomu určeném.  

b) Odvodnění staveniště 

Na základě hydrogeologického průzkumu byla zjištěna hladina podzemní vody v hloubce  

4,5 m pod úrovní terénu. Není nutné provádět odvodnění. 

Plocha staveniště, která bude potřebná pro pojezd vozidel stavby, je provedena z štěrku 

hrubé frakce, díky kterému je zajištěno dobré odvodnění, jelikož voda vsakuje pod štěrk. 

Ostatní plochy nejsou řešeny a voda přirozeně vsakuje do země.  

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na staveniště je přímo z Bohuslava Martinů. V době výstavby bude příjezdová 

cesta tvořena štěrkem z hrubé frakce.  

Staveništní přípojky k inženýrským sítím budou vedeny rovněž z ulice Bohuslava 

Martinů. Jde o splaškovou kanalizaci, elektrickou energii a vodovod. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavba nebude nijak ovlivňovat okolní stavby ani pozemky. Stavební práce 

budou prováděny pouze na zmíněném pozemku majitele.  
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Během výstavby bude docházet ke zvýšené prašnosti a hluku. Ke snížení prašnosti  

bude zajištěno kropení. Ke snížení hluku bude napomáhat dodržování délky pracovní doby, 

tak aby práce na stavbě neobtěžovala okolní obyvatele.  

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

Staveniště bude oploceno mobilní oplocením výšky min. 1,8 m s uzamykatelnou bránou, 

tak aby byl oddělen prostor staveniště od sousedních pozemků. Oplocením bude také 

zabráněno vstupu nepovolaným osobám na staveniště.  

Během výstavby se zamezí zanášení sousedních pozemků. To bude zajištěno správných 

skladováním materiálu a průběžným odvozem odpadu ze staveniště.  

Všechny automobily vyjíždějící ze staveniště budou před odjezdem řádně očištěny  

u výjezdu ze staveniště, aby nedocházelo k znečištění komunikace na ulici Bohuslava 

Martinů.  

Před zahájením prací budou na pozemku pokáceny keře. Bude odstraněna zeleň.  

Po ukončení stavebních prací budou provedeny terénní úpravy s opětovným zatravněním  

a výsadbou nových stromů. 

Požadavky na související sanace, demolice. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Během výstavby dojde pouze záboru místní komunikace a to během provádění přípojek 

ke stávajícím inženýrským sítím. Zařízení staveniště bude zřízeno pouze na pozemku 

navrhovaného objektu. Proto není nutných dalších záborů.  

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

S odpady bude nakládáno dle ustanovení zákona č. 229/2014 Sb., o odpadech [9]. 

S odpady se musí zacházet dle daných předpisů vhledem k jejich možnému nebezpečí  

při jejich likvidaci. Tyto odpady jsou uvedeny ve vyhlášce č. 381/2001 Sb., katalog odpadů 

[10].  

Odpad vzniklý při výstavbě bude dočasně skladován v kontejnerech. Tyto kontejnery 

budou dva. Kontejnery budou umístěny u hlavní brány na staveniště a bude zajištěn jejich 

pravidelný odvoz na skládky příslušné kategorie odpadu.  
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Zhotovitel je povinen dokládat ekologickou likvidaci odpadu. Při výstavbě  

se nepředpokládá vznik nebezpečného odpadu.   

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

Jelikož zemní práce nebudou tak rozsáhlé, bude všechna vykopaná zemina uložena  

na staveništi spolu se sejmutou ornicí. Ta bude po ukončení prací použita k terénním 

úpravám. Zemina, která bude přebytečná, bude odvezena na skládku zeminy určenou 

městským úřadem Nového Jičína. Výkopy budou probíhat strojně, jejich dočištění ručně.  

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Všechny stavební práce budou vykonávány na pozemku navrhovaného objektu a tak 

nebudou mít vliv na okolní pozemky a zástavbu. Během výstavby budou použity ekologicky 

nezávadné materiály.  

Odpad vzniklý při výstavbě bude dočasně skladován v kontejnerech. Bude zajištěn jejich 

pravidelný odvoz na skládky příslušné kategorie odpadu, případně bude zajištěna jejich 

ekologická likvidace.  

Všechny automobily vyjíždějící ze staveniště budou před odjezdem řádně očištěny  

u výjezdu ze staveniště, aby nedocházelo k znečištění přilehlé komunikace. U stavební 

mechanizace bude pravidelně kontrolován jejich technický stav, aby nedocházelo  

ke znečištění prostředí ropnými nebo olejovými látkami. 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Během výstavby budou dodrženy zákony a normy související s dodržováním zásad 

bezpečnosti a ochrany zdraví. Jde především o tyto základní předpisy: 

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci [11] 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích  

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi [12] 
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- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost  

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

[13] 

Všichni pracovníci musí dbát na svou bezpečnost a na bezpečnost ostatních osob, kterých 

se dotýká jejich jednání. Pracovníci jsou povinni účastnit se školení se zaměřením na BOZP, 

musí dodržovat právní předpisy a pokyny zaměstnavatele. Pracovníci musí dodržovat 

stanovené pracovní postupy a musí používat zaměstnavatelem stanovené osobní ochranné 

pracovní prostředky. Jakékoliv nedostatky a závady zjištěné pracovníky musí být hlášeny 

nadřízenému. Bezodkladně musí pracovníci hlásit svému nadřízenému pracovní úraz. 

Vzhledem k působení zaměstnanců více zhotovitelů bude třeba zajistit koordinátora 

BOZP. Koordinátor informuje zhotovitele o možných rizicích během výstavy a předá 

informace o zajištění bezpečnosti pracovníků. Během realizace stavby sleduje činnosti  

a upozorňuje na nedostatky s požadavkem jejich nápravy.  

k) Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není potřeba provádět úpravy pro bezbariérové užívání, jelikož se nepředpokládá pohyb 

osob s omezenou schopností pohybu po staveništi. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Před staveništěm budou na komunikaci umístěny dopravní značky oznamující výjezd  

a vjezd vozidel stavby. Uvnitř staveniště budu značení omezující rychlost vozidel.  

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

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Konstrukce stavby musí bát chráněny proti nepříznivým vlivům vnějšího prostředí. Práce 

na stavbě nebudou probíhat za nepříznivých klimatických podmínek, pokud by měly ohrozit 

bezpečnost a zdraví pracovníků. Za bouřky, silném dešti, sněžení, tvorbě námrazy  

nebo při dohlednosti menší než 30 m nesmí být prováděny práce ve výškách.  

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Výstavba objektu bude probíhat souvisle bez zbytečných přerušení, vyjma nutných 

technologických přestávek. Pro stavbu zatím nejsou určeny dílčí rozhodující termíny. 
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3. Tepelně technické posouzení 

3.1. Obvodová stěna 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
Název konstrukce:   Obvodová stěna 
 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 

Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
Skladba konstrukce  
Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
2  Porotherm 40 EKO+ Profi na mal  0,400       0,178  10,0 
3  weber tmel 700  0,010       0,800  20,0 
4  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)  0,150       0,039  20,0 
5  weber tmel 700  0,010       0,800  20,0 
6  weber.pas akrylát  0,010       0,750  130,0 

 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,961 

  

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).  
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.  
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
 

Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,135 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 70 F Fasádní (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0719 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,2874 kg/m2,rok 
 

   
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
 Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
  



42 
 

3.2. Podlaha na terénu 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
Název konstrukce:   Podlaha na terénu 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  

Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

  

Skladba konstrukce 
4.   

Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
2  weber tmel 700  0,006       0,800  20,0 
3  Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 
4  Deksepar  0,0002       0,390  210154,0 
5  Dekperimeter  0,100       0,034  30,0 
6  Beton hutný 1  0,060       1,230  17,0 
7  Glastek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
8  Beton hutný 1  0,150       1,230  17,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,928 
  

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
 

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

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

 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =   0,30 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  

Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N =     6,9 C 
Vypočtená hodnota: dT10 =   6,88 C 
dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 
 
Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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1.3. Plochá střecha 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
Název konstrukce:   Plochá střecha 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  

Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)  
 
Skladba konstrukce  
Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
2  Stropní panel Spiroll  0,200       1,200  23,0 
3  Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 
4  Glastek 40 Mineral  0,004       0,210  50000,0 
5  Spádové klíny EPS 100 S  0,160       0,033  70,0 
6  Glastek 30 Sticker Ultra  0,003       0,210  12507,0 
7  Glastek 40 Special Dekor  0,0045       0,210  50000,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,954  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).  
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)  
Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =   0,19 W/m2K 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.  
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)  
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
 materiálu v kondenzační zóně činí: 
 zóna č. 1: 0,013 kg/m2,rok (materiál: Glastek 30 Sticker Ultra). 
 Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 Kond.zóna č. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0079 kg/m2 

   Na konci modelového roku je zóna stále vlhká. 
2.  

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
Ma,vysl < 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 
 

Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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1. Technologický postup montáže stopního systému Spiroll 

1.1. Obecné informace 

Technologický postup popisuje provedení stropní konstrukce z předpjatých stropních 

panelů Spiroll. Stropní panely Spiroll jsou vysoce únosné, odlehčené dutinami a vyztužené 

předpjatou výztuží, jsou ideální pro větší rozpony. Systém se skládá z panelů a šířce  

1200 mm, v délkách odstupňovaných po 10 mm. [20] 

Popisovaný je objekt je řešen jako novostavba polyfunkčního domu na parcelním 

pozemku č. 587/1 v k.ú. Nový Jičín. Na pozemek je vstup ze severovýchodní strany z ulice 

Bohuslava Martinů. Jedná se o třípodlažní nepodsklepený objekt, který se zastřešen 

jednoplášťovou plochou střechou s klasickým pořadím vrstev a s odvodněním dovnitř 

dispozice. Objekt je řešen jako polyfunkční. V prvním patře se nachází obchodní plochy, 

druhé patro je částečně řešeno pro administrativu a z části je obytné. Třetí patro je pouze  

pro byty.  

Objekt je založen na základových patkách z železobetonu třídy C25/30 a základových 

pásech z prostého betonu třídy C16/20. Nosný systém objektu je řešen jako skelet 

s železobetonovými sloupy z betonu třídy C20/25 o rozměrech 400x400 mm a průvlaky 

v obou směrech. Vnější obvodová stěna je vyplněna tvárnicemi Porotherm 40 EKO PROFI, 

vnitřní stěny jsou z tvárnic Porotherm 30 AKU Z, sádrokartonovými příčkami Knauf W11  

tl. 75 mm a Knauf W15 tl. 155 mm. Stropní konstrukce jsou tvořeny předpjatými panely 

Spiroll. Schodiště je železobetonové. 

1.2.Materiál, doprava, skladování 

Stropní panely Spiroll 

 

 

 

 

 

Obr.1 - Předpjatý stropní panel Spiroll [21] 



46 
 

Stropní panely Spiroll jsou betonové dílce, které jsou vyztuženy předpjatými lany. 

Šířka panelů je 1200 mm. V objektu jsou panely o tloušťce 200 mm a s 50 mm nadbetonávky. 

Celková tloušťka stropu je tedy 250 mm. Uložení stropních panelů se řídí dle projektové 

dokumentace, dle výkresu stropní konstrukce. 

Spotřeba 

Tabulka 1 - Spotřeba stropních panelů nad 1.NP 

Označení Popis Rozměry Množství 

P1 Předpjatý stropní panel Spiroll 5600x1200x200 mm 70 ks 

P2 Předpjatý stropní panel Spiroll 5600x 700x200 mm 23 ks 

P3 Předpjaty stropní panel Spiroll s výřezem o 

rozm. 500x400 mm 

5600x1200x200 mm 2 ks 

P4 Předpjatý stropní panel Spiroll 5100x700x200 mm 3 ks 

P5 Předpjatý stropní panel Spiroll s výřezem o 

rozm. 500x100 mm 

5600x1200x200 mm 1 ks 

P6 Předpjatý stropní panel Spiroll  5800x1200x200 mm 2 ks 

P7 Předpjatý stropní panel Spiroll 1850x1200x200 mm 1 ks 

P8 Předpjatý stropní panel Spiroll 1850x500x200 mm 1 ks 

P9 Předpjatý stropní panel Spiroll 1850x270x200 mm 1 ks 

P10 Předpjatý stropní panel Spiroll 5800x700x200 mm 1 ks 

P11 Předpjatý stropní panel Spiroll 5800x320x200 mm 1 ks 

P12 Předpjatý stropní panel Spiroll s výřezem o 

rozm. 420x130 mm 

5600x1200x200 mm 1 ks 

P13 Předpjatý stropní panel Spiroll s výřezem o 

rozm. 420x130 mm 

5600x1200x200 mm 1 ks 

P14 Předpjatý stropní panel Spiroll s 2x výřezy o 

průměru 120mm 

5600x1200x200 mm 1 ks 

 

Doprava 

Panely Spiroll budou na stavbu dopravovány nákladním automobilem Tatra T815 S3 

s hydraulickou rukou pro vykládání materiálu na skládku. Automobil musí mít rovnou, čistou 

ložnou plochu umožňující umístění dvojice podkladů. Panely se přepravují ve vodorovné 

poloze – v poloze zabudování. Panely se budou vykládat pomocí hydraulické ruky s pomocí 

samosvorných kleští. [21] 
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Obr. 2 - Tatra T815 S3 [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3 - Samosvorné kleště [21] 

Skladování 

Stropní panely se skladují ve vodorovné poloze na rovném, zpevněném a odvodněném 

povrchu. Jsou skladovány dle jejich rozměrů. Panely jsou uloženy na dřevěných prokladcích, 

které se umisťují v 1/10 rozpětí max  600 mm od čela panelu. Prokladky musí být ve svislici 

nad sebou. Celkový výška uložených panelů nesmí přesáhnout 4 m. Mezi jednotlivými stohy 

panelů musí být zachován průchod 0,8 m. Po dobu uskladnění nesmí dojít k poškození dílců. 

Panely je nutno chránit před povětrnostními vlivy, k tomu se použije fólie. [21] 



48 
 

K uložení panelů do objektu bude použit autojeřáb Liebherr LTM 1030-2.1 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 - Autojeřáb Liebherr LTM 1030-2.1 [23] 

Cementová malta Cemix 021/10  

Podkladní vrstva pod stropní panely v tloušťce minimálně 10 mm.  

Doprava 

Malta bude na stavbu dopravována na paletách pomocí krytého valníku Ford Transit.  

Skladování 

Malty budou skladovány na paletách v uzamykatelném, suchém skladu. Nesmí dojít 

k proniku vlhkosti. 

Ocelové L profily 

 

 

 

 

 

 

Obr.5 - Ocelová výměna [21] 
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Pro řešení otvorů ve stopní konstrukci.  

Spotřeba 

Tabulka 2 - Spotřeba ocelového L profilu  

Označení Popis Množství 

OV Ocelový L profil 4,8 m 

 

Doprava 

Na stavbu budou dopraveny krytým valníkem Ford Transit. Pro vyložená bude použit 

mobilní jeřáb Liebherr LTM 1030-2.1. 

Skladování 

Ocelové profily budou uloženy ve skladu, uloženy budou na dřevěných podkladech.  

Zálivková výztuž 

Výztuž vkládaná do spár mezi panely Spiroll. Průměr prutu je 8 mm. 

Doprava 

Výztuž bude na stavbu dopravena nákladním automobilem Tatra T815 S3. 

Skladování 

Pruty se budou skladovat na rovném, zpevněném a odvodněném povrchu. Pruty musí 

být položeny na podkladkách, které budou v takové vzdálenosti, abys nedocházelo 

k deformaci prutů.  

Nadbetonávka  

Pro nadbetonávku bude použit beton třídy C20/25.  

Doprava  

Betonová směs bude na stavbu dodávána z betonárky vzdálené 10 km 

autodomíchávačem s čerpadlem Schwing FBP 26. 
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1.3.Pracovní podmínky, připravenost 

Staveniště musí být zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob mobilním, neprůhledným 

oplocením minimální výšky 1,8m. V rámci staveniště jsou zajištěny prostory pro pracovníky 

– šatny, umývárny, hygienická zázemí. Pro materiál budou vytvořeny volné skládky  

i uzamykatelné sklady. Na staveniště se vjíždí přímo z hlavní silnice z ulice  

Bohuslava Martinů. Vjezd na staveniště je situován na severovýchodní straně objektu, je 

zajištěn uzamykatelnou bránou. Všechny inženýrské sítě jsou vedeny z ulice Bohuslava 

Martinů. Jde o vodovodní, kanalizační, elektrickou a plynovou přípojku. 

Práce na stropní konstrukci je možné započít až po dosažení požadované pevnosti  

a únosnosti nosných konstrukcí. Před zahájením se zhotoví lešení. Zhotoví se také zábradlí 

nebo ochranné ohrazení, protož práce budou probíhat ve výšce větší než 1,5 m nad úrovní 

terénu. [13] 

Práce na stropních konstrukcích je možné provádět pouze za příznivých povětrnostních 

podmínek. Za nepříznivých podmínek je třeba práce přerušit. Za nepříznivé podmínky,  

které zvyšují nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se považují: 

- Bouře, déšť, sněžení nebo tvorba námrazy 

- Vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 při práci na lešeních, žebřících v ostatních případech vítr  

o rychlosti nad 11 m.s-1 

- Dohlednosti menší než 30 m 

- Teplota prostředí bude nižší než -10 °C [13] 

Není potřeba zvláštních opatření proti mrazu, jelikož se tyto práce nepředpokládají v době 

výskytu mrazu. 

1.4.Převzetí pracoviště 

Pracoviště k provedení stropní konstrukce přebírá stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí provede 

kontrolu a kvalitu přecházejících prací, tedy provedení nosných konstrukcí stropní 

konstrukce.  
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 Následně stavbyvedoucí předá pracoviště příslušné pracovní četě, kteří jsou pro práci 

odborně způsobilí. O celém procesu se provede zápis do stavebního deníku a sepíše se 

předávací protokol.  

1.5.Personální obsazení 

Práce související s montáží a následnou betonáží stopní konstrukce mohou provádět pouze 

pracovníci proškolení. Pracovníci musí mít znalosti v oblasti montáže stropních panelů Spiroll 

a musí být proškoleni v oblasti BOZP.  

Složení pracovní čety: 

- Vedoucí montážní čety – odpovídá za správný postup práce a za jeho dodržování,  

za kvalitu práce a za správné provedení dle dané projektové dokumentace. Zadává 

práci ostatním členům čety. Dohlíží na dodržování zásad BOZP a poskytuje 

pracovníkům potřebné osobní ochranné pracovní prostředky.  

- 2x montážní pracovník – provádí montáž stropní konstrukce. Pracovníci musí být 

odborně způsobilí a musí být proškoleni v oblasti provádění stropů z panelů Spiroll 

- Vazač – musí být osobou odborně způsobilou a musí vlastnit vazačský průkaz 

- Jeřábník – pracovník obsluhující jeřáb k přepravě a uložení materiálu do konstrukce. 

Musí být osobou odborně způsobilou a musí vlastnit jeřábnický průkaz. Musí být 

proškolen v oblasti provádění stropů z panelů Spiroll 

- Tesař – pracovník prováděcí bednění pro betonáž.  

- Svářeč – vyvazuje a svařuje výztuž stropní konstrukce. Musí být osobou odborně 

způsobilou a musí vlastnit svářečský průkaz. Musí být proškolen v oblasti provádění 

stropů z panelů Spiroll 

1.6.Stroje a pomůcky 

Strojní zařízení: 

- Mobilní jeřáb Liebherr LTM 1030 – 2.1 

- Autodomíchávač  s čerpadlem Schwing FBP 26 
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Ruční nářadí: 

- Závěsná lana, dvojice žebříků, hydraulický zvedák, klíny 

- Metr, vodováha, kbelík, lopata, zednická lžíze 

Elektrická zařízení: 

- Vibrační lať 

- Diamantové vrtáky a kotouče 

Osobní ochranné pomůcky: 

- Ochranný oděv, pracovní obuv, ochranná přilba, reflexní vesta, ochranné brýle, 

rukavice 

- Zajištění proti pádu pracovníků 

1.7.Pracovní postup 

Montáž stropních panelů může začít po přejímce a kontrole předchozích prací – 

dokončenost průvlaků, sloupů a obvodových zdí. Výsledek přejímky musí být zaznamenán  

ve stavebním deníku s následujícími údaji: 

- Kontrola hlavních rozměrů objektu s uvedením zjištěných odchylek 

- Kontrola montážní roviny podpůrných konstrukcí pro uložená dílců Spiroll 

- Kontrola umístění a délky kotevní věncové výztuže [21] 

Při přejímce stropních panelů, musí stavbyvedoucí provést jejich kontrolu. Stavbyvedoucí 

provedu kontrolu dodaného množství, kompletnost, možné vzhledové poškození obalu 

případně materiálu. Dále provede kontrolu předepsané kvality, úplnost dokladu, soulad 

s projektovou dokumentací a technickými normami, certifikáty nebo osvědčení o kvalitě. 

Ukládání panelů 

Před uložením panelů se každý panel musí zkontrolovat a očistit. Vazači navážou 

jednotlivé panely na samosvorné kleště zavěšená na lana jeřábu. Tyto kleště je možné  

si vypůjčit od výrobce panelů. Po nadzvednutí panelů do výšky cca 0,5 m provede vazač 

kontrolu panelu a případně odstraní nečistoty. Po kontrole se může panel uložit na své místo.  
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Stropní panely se ukládají na průvlaky. Montážníci zaměří místo uložení prvního panelu,  

od kterého se budou ukládat další panely. Ukládat se bude vždy z jedné strany dvojice sloupů. 

Vazači navážou panely na jeřáb a montážníci korigují panel na zaměřené místo uložení.  

Před uložením je třeba na ložnou plochu průvlaků nanést maltové lože o tloušťce 10 mm. 

Montážníci pracují z předem připraveného lešení, které je opatřené zábradlím k zajištění 

jejich bezpečí. 

Ukládání panelů bude probíhat dle výkresu stropní konstrukce. Je třeba dodržovat pořadí 

ukládání panelů, jelikož konstrukce je také tvořena panely o jiných než základních šířkových 

rozměrech (1200mm). Podélné rozměry těchto panelů jsou zajištěny jejich řezáním. Řez je 

veden vždy v dutině kolmo k rovině panelu. Tyto panely jsou řezány dodavatelem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.6 – Postup kladení panelů Spiroll 

 Na uložené panely bude v místě schodišťového prostoru uloženo prefabrikované 

schodiště. To bude na konci styku se stropní konstrukcí opatřeno ozubem, který umožní jeho 

uložení na stropu.  
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Provedení prostupů konstrukcí 

Prostupy v konstrukci budou provedeny za pomoci ocelové výměny, kdy jsou nejprve 

smontovány pozice vymezující příčný rozměr prostupu, poté ocelové výměny podporované 

již smontovanými dílci a následně pozice podporována ocelovou výměnou. [21] Viz Obr.5 - 

Ocelová výměna. Panely, které vymezují příčné rozměry prostupů, jsou opatřeny výřezy. Tyto 

panely jsou označeny ve výkresu stropní konstrukce spolu s rozměry výřezů.  

Prostupy pro svody dešťové vody, jsou řešeny vyvrtáním otvorů do panelů o průměru  

120 mm.  

Všechny výřezy panelů budou provedeny přímo na stavbě. Výřezy budou provedeny za 

pomoci diamantových vrtáků a kotoučů. 

Zřízení bednění  

Před zahájením betonáže je třeba zřídit bednění v místech pod dobetonávkami z části 

okolo prostupů a v místech otvorů pro schodiště a výtahovou šachtu. Toto bednění bude 

zajištěno prkny. Části prken, které budou v přímém kontaktu s betonovou směsí, je třeba 

opatřit nástřikem odbedňovacího oleje pro zajištění snadnějšího odbednění.  

Vyztužení konstrukce a betonáž 

Před zahájením betonáže stropu musí být otvory panelů zakryty krytkami, aby při betonáží 

beton nezatékal do jednotlivých dílců a tím nebyla stropní konstrukce zbytečně zatěžována. 

Před betonáží musí být ze spár odstraněny všechny nečistoty. Do spár se vloží zálivková 

výztuž. Výztuž bude použita průběžná o průměru prutu 8 mm z oceli min. V 10425 a osazuje 

se ve výšce podélné drážky. Zálivková výztuž musí být ukotvena do sousedních konstrukcí 

pomocí kotevní úpravy nebo přivařením ke kotevním deskám. [21] 

 

 

 

Obr. 7 – Zálivka spár panelů [21] 
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Zálivkový beton, beton pro nadbetonávku o tloušťce 50 mm a beton pro dobetonávky 

bude z betonu třídy C20/25. Zálivkový beton se bude vylévat z posuvného truhlíku nebo 

vhodné nádoby do spáry, přičemž jeden z pracovníků musí kontrolovat výškové umístění 

zálivkové výztuže. Provede se zhutnění betonu zálivkového za pomocí plošného beranidla 

v malých úsecích. [21] 

Beton potřebný pro betonáž nadbetonávky a dobetonávek  bude na staveniště dopravován 

pomocí autodomíchávače s čerpadlem. Beton se bude ukládat z maximální výšky 0,5 m, aby 

nedošlo k rozmísení betonové směsi. Po uložení betonové směsi pracovníci vyrovnají 

betonovou směs rovnoměrně pomocí latě. Zhutnění betonové směsi se provede plovoucí 

vibrační latí.  

Spáry na spodním líci panelů mohou zůstat přiznané, proto není nutná žádná dodatečná 

povrchová úprava.  

Opatření po betonáži 

Všechen uložený beton je třeba chránit proti povětrnosti. Při teplotách pod +5°C musí být 

beton navržen pro nízké teploty nebo musí být zalití betonem odloženo. Při vysokých 

teplotách je nutné beton chránit proti vysušení – vlhčením. [21] 

Nejpozději do 24 hodin od betonáže je třeba zajistit provedení smršťovacích spár, tím 

bude zabráněno praskání betonu. Spáry budou provedeny v tl. maximálně 5 mm a v síti 3x3m 

v celé ploše stropní konstrukce.  

Po dosažení požadované pevnosti betonu je možné odstranit bednění prostupů.  

1.8.Jakost a kontrola kvality 

V realizační přípravě je třeba provést kontrolu projektové dokumentace, dle které bude 

objekt prováděn. Musí být provedena kontrola její správnosti a úplnosti. V případě naletí chyb 

je třeba konzultace s projektantem stavby. Při přejímce stropních panelů, musí stavbyvedoucí 

provést jejich kontrolu. Stavbyvedoucí provedu kontrolu dodaného množství, kompletnost, 

možné vzhledové poškození obalu případně materiálu. Dále provede kontrolu předepsané 

kvality, úplnost dokladu, soulad s projektovou dokumentací a technickými normami, 

certifikáty nebo osvědčení o kvalitě.  
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 Kromě kontroly přejímaných panelů je třeba provést kontrolu cementové malty. 

Provede se kontrola množství, neporušenost obalu, a jestli nedošlo k navlhnutí směsi. 

Ve fázi realizace se provede kontrola dílců před montáží. Před samotným zahájením 

montáže stropních dílců Spiroll musí být provedena technická přejímka podpůrných 

konstrukcí za účasti vedoucího montážní čety. Výsledek přejímky musí být zaznamenán  

ve stavebním deníku s následujícími údaji: 

- Kontrola hlavních rozměrů objektu s uvedením zjištěných odchylek 

- Kontrola montážní roviny podpůrných konstrukcí pro uložená dílců Spiroll [21] 

Po uložení panelů a provedení nadbetonávky se provede její kontrola.  

1.9.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Každý pracovník čety musí být seznámen s bezpečnostními předpisy a technologickým 

postupem práce. O provedeném školení pracovníků se provede záznam do stavebního deníku 

a bude stvrzen podpisy školitele a proškoleného pracovníka.  

Montážní četě musí být poskytnuty osobní ochranné prostředky a pomůcky, které jsou 

pracovníci povinni používat. Montážníci, kteří pracují ve výškách, musí být opatřeni 

ochrannými pásy, jistícími lany. 

V průběhu výstavby je nutné dodržet základní požadavky: 

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci [11] 

- Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce [14] 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [13] 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích [12] 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících  

a dezinfekčních prostředků [15] 
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- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu [16] 

1.10. Ekologie a vliv na životní prostředí 

Novostavba polyfunkčního nevykazuje žádné negativní vlivy na životní  

prostředí a neobsahuje žádné nebezpečné látky.  

Během výstavy bude zvýšen hluk, který bude udržen na přijatelné úrovni díky 

dodržování pracovní doby od 07:00 do 16:00. Odpad vzniklý při výstavbě bude dočasně 

skladován v kontejnerech. Kontejnery budou umístěny u hlavní brány na staveniště a bude 

zajištěn jejich pravidelný odvoz na skládky příslušné kategorie odpadu. S odpady bude 

nakládáno dle ustanovení zákona č. 229/2014 Sb., o odpadech [9]. S odpady se musí zacházet 

dle daných předpisů vhledem k jejich možnému nebezpečí při jejich likvidaci.  

Na pracovišti budou dodržovány předpisy a ustanovení: 

- ČSN 83 7000 – Soustava norem v oblasti ochrany přírody. Základní ustanovení [17] 

- Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí [18] 

- Zákona č. 229/2014 Sb., o odpadech [9] 

- Vyhláška č. 27/2015 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady [19] 
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2. Položkový rozpočet stropního systému Spiroll 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
  

Název stavby            Polyfunkční dům                                                                                               JKSO 

Název objektu           Rozpočet stropní konstrukce Spiroll nad 1.NP                                              EČO 

 

 

IČ                                    DIČ 

 

Objednatel                Lukáš Šmíd 

 
Projektant Petra Pohořelská 

 

  

  

  

  

 
Rozpočet číslo                                                                                                    Dne 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Rozpočtové náklady v CZK 

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 

1 HSV Dodávky 747 413,12 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště  0,00 

2 Montáž 222 426,58 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce  0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy  0,00 

4 Montáž 0,00 11  0,00 16 Provozní vlivy  0,00 

5 "M" Dodávky 0,00   17 Jiné VRN  0,00 

6 Montáž 0,00   18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 969 839,70 12 DN (ř. 8-11)  19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

 Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH                               969 839,70 

  DPH                 %                 Základ daně               DPH celkem 

snížená       15,0                    969 839,70                 145 475,96 

základní       21,0                               0,00                           0,00 

Cena s DPH                                         1 115 315,66 

E Přípočty a odpočty 

 Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 
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3. Harmonogram prací stropního systému Spiroll
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4. Technologický postup montáže stropu Porotherm 

4.1.Obecné informace 

Technologický postup popisuje provedení stropní konstrukce nosníků POT a z vložek 

MIAKO. Stropní konstrukce Porotherm umožňuje velká rozpětí, možnost volby tloušťky 

stropu, vysokou únosnost, snadnou manipulaci a montáž, snadné navrhování. [24] 

Pro objekt jsou použity nosníky v délkách od 2000 mm do 6000 mm. Osová vzdálenost 

nosníků je 500 mm a 625 mm. Jsou použity vložky o výšce 190 mm. Stropní konstrukce je 

ucelena nadbetonávkou z betonu C20/25 o tl. 60 mm s vloženou Kari sítí. Celková tloušťka 

stropu je 250 mm.  

4.2.Materiál, doprava, skladování 

Nosníky POT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 – Nosník POT [24] 

Nosným prvkem stropní konstrukce jsou nosníky POT, které jsou tvořeny cihelnou 

tvarovkou CNt-PTH o rozměrech 160x60x250 mm, betonem třídy C25/30 a výztuží  

BSt 500 M. Nosníky jsou ukládány na průvlaky v osových vzdálenostech 500 mm a 625 mm. 

Uložení nosníků se řídí dle projektové dokumentace, dle výkresu stropní konstrukce.  
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Spotřeba 

Tabulka 3 – Spotřeba stropních nosníků nad 1.NP 

Označení Popis Délka  Množství  

N1 Nosník Porotherm POT 5550 mm 200 ks 

N2 Nosník Porotherm POT 6000 mm 11 ks 

N3 Nosník Porotherm POT 2000 mm 7 ks 

N4 Nosník Porotherm POT 5000 mm 5 ks 

 

Doprava 

Nosníky POT budou na stavbu dopravovány nákladním automobilem Tatra T815 S3 

s hydraulickou rukou pro vykládání materiálu na skládku. Automobil musí mít rovnou, čistou 

ložnou plochu umožňující umístění dvojice prokladů. Tyto proklady je třeba umístit  

ve vzdálenosti max. 500 mm od konců nosníků. Budou použity proklady dřevěné o rozměrech 

nejméně 40x20 mm. Proklady budou vždy umístěny svisle nad sebou v místě svaru výztuží.  

Nosníky během přepravy na stavbu musí ležet celou svou délkou na ložné ploše 

nákladního automobilu. [24] 

Skladování  

Nosníky POT se skladují ve vodorovné poloze na rovném, zpevněném a odvodněném 

povrchu. Jsou skladovány dle jejich délek. Nosníky jsou uloženy na dřevěných prokladech, 

které se umisťují ve vzdálenosti max 500 mm do konců nosníků. Prokladky musí být ve 

svislici nad sebou. Nosníky je třeba během skladování chránit proti povětrnostním vlivům. 

K uložení panelů do objektu bude použit autojeřáb Liebherr LTM 1030-2.1 

Vložky MIAKO 

Vložky MIAKO se vyrábějí v jednotné délce 250 mm a ve výškách od 80 mm do 250 

mm. Ukládají se na nosníky v osových vzdálenostech 500 mm a 625 mm. V objektu jsou 

použity vložky výšky 190 mm.  
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Obr. 9 – Vložka MIAKO 19/62,5 PTH [24] 

 

Obr. 10 – Vložka MIAKO 19/50 PTH [24] 

Spotřeba 

Tabulka 4 – Spotřeba stropních vložek MIAKO nad 1.NP 

Označení Popis Délka Množství  

V1 Stropní vložka Miako 19/50 250 mm 404 ks 

V2 Stropní vložka Miako 19/62,5 250 mm 1184 ks 

V3 Stropní vložka Miako 8/62,5 250 mm 12 Ks 

V4 Stropní vložka Miako 8/50 250 mm 14 Ks 

 

Doprava 

Vložky MIAKO budou na stavbu dopravovány nákladním automobilem Tatra T815 

S3 s hydraulickou rukou pro vykládání materiálu na skládku. Automobil musí mít rovnou, 

čistou ložnou plochu.Vložky MIAKO jsou dodávány na paletách o rozměrech  

1180x1000 mm.  
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Skladování 

Palety s vložkami MIAKO se budou skladovat na skládce tomu určené. Palety se budou 

ukládat maximálně ve dvou vrstvách nad sebou, tak aby nedošlo k jejich poškození. Vložky 

během skladování je třeba chránit proti povětrnostním vlivům. 

Ocelové L profily 

Pro řešení otvorů ve stopní konstrukci.  

Spotřeba 

Tabulka 2 - Spotřeba ocelového L profilu  

Označení Popis Množství 

OV Ocelový L profil 4,8 m 

 

Doprava 

Na stavbu budou dopraveny krytým valníkem Ford Transit. Pro vyložená bude použit 

mobilní jeřáb Liebherr LTM 1030-2.1. 

Skladování 

Ocelové profily budou uloženy ve skladu, uloženy budou na dřevěných podkladech.  

KARI síť 

Kari sítě jsou použity k vyztužení nadbetonávky stropní konstrukce. Budou použity 

sítě o rozměru ok 100x100 mm s průměrem prutů 8 mm. Velikost sítí je 3x2 m.  

Doprava  

Sítě budou na stavbu dopravovány nákladním automobilem Tatra T815 S3 

s hydraulickou rukou pro vykládání materiálu. Sítě budou naskládány na sobě a budou 

svázány.  
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Nadbetonávka a dobetonávky stropní konstruce 

Pro nadbetonávku a dobetonávky stropní konstrukce bude použit beton třídy C 20/25  

o tloušťce 60 mm.  

Doprava  

Betonová směs bude na stavbu dodávána z betonárky vzdálené 10 km 

autodomíchávačem s čerpadlem Schwing FBP 26 kterým se bude hned ukládat do objektu.  

Cementová malta Cemix 021/10 

Podkladní vrstva pod stropní nosníky v tloušťce minimálně 10 mm.  

Doprava 

Malta bude na stavbu dopravována na paletách pomocí krytého valníku Ford Transit.  

Skladování 

Malta budou skladována na paletách v uzamykatelném, suchém skladu. Nesmí dojít 

k proniku vlhkosti. 

4.3.Pracovní podmínky, připravenost 

Viz. 1.3. Pracovní podmínky, připravenost z technologického postupu práce pro stopní 

konstrukci z předpjatých panelů Spiroll. 

4.4.Převzetí pracoviště 

Viz. 1.4. Převzetí pracovistě z technologického postupu práce pro stopní konstrukci 

z předpjatých panelů Spiroll. 

4.5.Personální obsazení 

Práce související s montáží a následnou betonáží stopní konstrukce mohou provádět pouze 

pracovníci proškolení. Pracovníci musí mít znalosti v oblasti montáže stropních konstrukce 

Porotherm a musí být proškoleni v oblasti BOZP.  
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Složení pracovní čety: 

- Vedoucí montážní čety – odpovídá za správný postup práce a za jeho dodržování,  

za kvalitu práce a za správné provedení dle dané projektové dokumentace. Zadává 

práci ostatním členům čety. Dohlíží na dodržování zásad BOZP a poskytuje 

pracovníkům potřebné osobní ochranné pracovní prostředky.  

- 4x montážní pracovník – provádí montáž stropní konstrukce. Pracovníci musí být 

odborně způsobilí a musí být proškoleni v oblasti provádění stropní konstrukce 

Porotherm 

- Vazač – musí být osobou odborně způsobilou a musí vlastnit vazačský průkaz 

- Jeřábník – pracovník obsluhující jeřáb k přepravě a uložení materiálu do konstrukce. 

Musí být osobou odborně způsobilou a musí vlastnit jeřábnický průkaz. Musí být 

proškolen v oblasti provádění stropů z panelů Spiroll 

- Tesař – pracovník prováděcí bednění pro betonáž.  

4.6.Stroje a pomůcky 

Viz. 1.6. Stroje a pomůcky z technologického postupu práce pro stopní konstrukci 

z předpjatých panelů Spiroll. 

4.7.Pracovní postup 

Kontrola předchozích prací 

Montáž stropní konstrukce může začít po přejímce a kontrole předchozích prací – 

dokončenost průvlaků, sloupů a obvodových zdí. Výsledek přejímky musí být zaznamenán  

ve stavebním deníku. 

Ukládání stropních nosníků POT 

Stropní nosníky se budou ukládat na předem zhotovené průvlaky, které jsou opatřeny 

osuby. Na tyto ozuby se nanese cementové maltové lože o tloušťce 10 mm. Ukládání nosníků 

bude probíhat dle projektové dokumentace, dle výkresu stropní konstrukce nad jednotlivými 

podlažími. Ukládat se bude vždy z jedné strany dvojice sloupů. Při osazování nosníků je třeba 

dbát na to, aby jejich uložení na nosných průvlacích bylo vždy minimálně 125 mm. Toto je 
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zajištěno dostatečnou délkou nosníků. Jejich vzájemná vzdálenost se vymezí vložením vložky 

určité šířky na oba konce nosníku. [24] 

V místech, kde již nebudou vycházet výrobcem dané osové vzdálenosti nosníků, se položí 

více nosníku těsně vedle sebe. Zajistí se tím, tak snížení množství dobetonávek a k tomu 

nutné plochy bednění. Více nosníků vedle sebe se také uloží v místě napojení železobetonové 

desky schodišťového ramene na stropní konstrukci, kde budou uloženy vždy tři nosníky vedle 

sebe. 

Provedení podepření 

Po montáži nosníků je nutné provést jejich provizorní podepření, aby nedocházelo 

k průhybům konstrukce. Toto podepření bude zajištěno vodorovnými průvlaky se sloupky, 

které zajistí potřebné vzepětí. Vzepětí u této konstrukce bude rovno 1/300 

z rozpětí.Vzdálenost mezi podpůrnými průvlaky smí být maximálně 1,8 m, osová vzdálenost 

podpůrných sloupků nesmí překročit 1,5 m. Podpory musí být zavětrovány, podloženy a 

podklínovány, aby nedošlo k jejich sesunutí. Průřezy prvků budou stanoveny statickými 

výpočty. [24] Na Obr. 11 – Schéma rozložení podpůrných konstrukcí je zobrazeno rozmístění 

jednotlivých podpěrných prvků v části objektu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 – Schéma rozložení podpůrných konstrukcí 

Ukládání vložek MIAKO 

Jednotlivé vložky se kladou na sucho na osazené a podepřené nosníky. Vložky se nejdříve 

osazují v jedné řadě na obou koncích nosníků, čímž se také vymezí jejich vzdálenost. Šířkové 

rozměry vložek jsou dány osovou vzdáleností nosníků a ukládání se řídí dle výkresu stropní 

konstrukce. Po uložení krajních vložek se kladou ostatní vložky do celého pole vždy těsně 

vedle sebe, aby nedocházelo k protékání betonové směsi. V těchto polích jsou použity vložky 

o výšce 190 mm. V místě napojení železobetonové desky schodišťového ramene na stropní 

konstrukci, kde budou uloženy vždy tři nosníky vedle sebe, zde dále bude nízká vložka, která 

zajistí potřebný prostor pro navázání výztuže stropní desky a desky schodiště. 

 Po uložení vložek je možné pokračovat v betonáži. Dutiny krajních vložek není třeba 

uzavírat proti možnému zatečení betonové směsi. Zatečení je velmi malé. [24] Postup kladení 

vložek je naznačen na Obr. 12 – Schéma postupu ukládání nosníků POT a vložek MIAKO. 
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Obr. 12 – Schéma postupu ukládání nosníků POT a vložek MIAKO 

Provedení prostupů konstrukcí 

Prostupy v konstrukci budou provedeny za pomoci ocelové výměny, kdy je nejprve 

uložen nosník vymezující s průvlakem příčný rozměr prostupu, poté bude uložena ocelová 

výměna podporovaná již uloženým nosníkem a průvlakem. Následně je uložen nosník, který 

je podporován ocelovou výměnou. I při tomto uložení na ocelovou výměnu, musí být 

dodržena zásada minimálního uložení nosníků 125 mm.  

Prostupy pro dešťové svody budou zajištěny trubkou o průměru 120 mm. Tento 

prostup se zajistí vynecháním stopních vložek a následnou dobetonávkou. 
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Ukládání výztuže 

Jedná se pouze o vyztužení nadbetonávky, které bude zajištěno KARI sítí 8/100/100 mm. 

Sítě se ukládají po celé ploše stropu, tak aby se vzájemně stykovaly přesahem minimálně 

dvou ok. Sítě je třeba uložit tak, aby bylo zajištěno minimálně 20 mm krytí. Toto bude 

zajištěno distančníky. [24] 

Zřízení bednění 

Před zahájením betonáže je třeba zřídit bednění v místech pod dobetonávkami, z části 

okolo prostupů dešťových svodů a v místech otvorů pro schodiště a výtahovou šachtu. 

Bednění pod dobetonávkami a okolo schodiště s výtahovou šachtou bude zajištěno prkny.  

V místě svodu dešťové vody budou boky bednění zajišťovat průvlak a vložka 

MIAKO. Bednění z prken bude v tomto místě použito jen ve vodorovném směru, tak aby 

nedocházelo k vytékání betonové směsi. Kruhový otvor v místě dobetonávky bude zajištěn 

trubkou o průměru 120 mm.  

Plochy bednění, které budou v přímém kontaktu s betonovou směsí je třeba je opatřit 

nástřikem odbedňovacího oleje pro zajištění snadnějšího odbednění.  

Betonáž  

Betonáž stropní konstrukce může začít po dokončení všech předchozích prací. 

Konstrukce, které budou ve styku s betonovou směsí se navlhčí. Pro betonáž bude použit  

beton třídy C 20/25, který bude dovezen z nedaleké betonárny a do stropní konstrukce bude 

uložen za pomoci betonového čerpadla. [24] 

Nejdříve se provede betonáž nad stropními nosníky, čímž se vytvoří betonová žebra. Poté 

se betonuje celá stropní konstrukce ve výšce dané výkresem, tedy ve výšce 60 mm. Stropní 

konstrukce se betonuje v pruzích, ve směru nosníků. [24] Beton se bude ukládat z maximální 

výšky 0,5 m, aby nedošlo k rozmísení betonové směsi. Po uložení betonové směsi pracovníci 

vyrovnají betonovou směs rovnoměrně pomocí latě. Zhutnění betonové směsi se provede 

plovoucí vibrační latí.  

V případě nutnosti přerušení betonáže, vytvoření pracovní spáry, se tak učiní pouze  

ve středu vložek tedy mezi nosníky. Nikdy ne nad stropními nosníky. [24] 



72 
 

Při provádění betonáže okolo otvorů, je třeba tyto otvory zajistit bedněním. Bednění bude 

řešeno jako dočasné. 

Opatření po betonáži 

Všechen uložený beton je třeba chránit proti povětrnosti. Při teplotách pod +5°C musí být 

beton navržen pro nízké teploty nebo musí být zalití betonem odloženo. Při vysokých 

teplotách je nutné beton chránit proti vysušení – vlhčením. [21] 

Nejpozději do 24 hodin od betonáže je třeba zajistit provedení smršťovacích spár, tím 

bude zabráněno praskání betonu. Spáry budou provedeny v tl. maximálně 5 mm a v síti 3x3m 

v celé ploše stropní konstrukce.  

Po dosažení požadované pevnosti betonu je možné odstranit podpěry stropní konstrukce. 

Podpěry se budou postupně odstraňovat od horního podlaží k spodnímu. [24] Také bude 

odstraněno bednění.  

4.8.Jakost a kontrola kvality 

V realizační přípravě je třeba provést kontrolu projektové dokumentace, dle které bude 

objekt prováděn. Musí být provedena kontrola její správnosti a úplnosti. V případě naletí chyb 

je třeba konzultace s projektantem stavby. Při přejímce stropních nosníků a vložek, musí 

stavbyvedoucí provést jejich kontrolu. Stavbyvedoucí provedu kontrolu dodaného množství, 

kompletnost, možné vzhledové poškození obalu případně materiálu. Dále provede kontrolu 

předepsané kvality, úplnost dokladu, soulad s projektovou dokumentací a technickými 

normami, certifikáty nebo osvědčení o kvalitě.  

Kromě kontroly přejímaných nosníků a vložek je třeba provést kontrolu cementové malty. 

Provede se kontrola množství, neporušenost obalu, a jestli nedošlo k navlhnutí směsi. 

Ve fázi realizace bude provedena kontrola nosníků a vložek, zda během přepravy a 

skladování nedošlo k jejich poškození. Před zahájením montáže stropní konstrukce musí být 

provedena přejímka podpůrných konstrukcí za účasti vedoucího montážní čety. Výsledek 

přejímky musí být zaznamenám ve stavebním deníku.  

Během provádění stropní konstrukce se pravidelně musí kontrolovat správné uložení 

nosníků, které musí být minimálně 125 mm.  

 



73 
 

4.9.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Viz. 1.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci z technologického postupu práce pro 

stopní konstrukci z předpjatých panelů Spiroll. 

4.10. Ekologie a vliv na životní prostředí 

Viz. 1.10. Ekologie a vliv na životní prostředí z technologického postupu práce pro stopní 

konstrukci z předpjatých panelů Spiroll. 
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5. Položkový rozpočet stropního systému Porotherm 

 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
  

Název stavby            Polyfunkční dům                                                                                               JKSO 

Název objektu           Rozpočet stropní konstrukce Porotherm nad 1.NP                                       EČO 

 

 

 

  

IČ                                    DIČ  

Objednatel                Lukáš Šmíd 

 
Projektant  Petra Pohořelská 

 

  

  

  

  

 
Rozpočet číslo                                                                                                    Dne 

 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Rozpočtové náklady v CZK 

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 

1 HSV Dodávky 1 057 222,50 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště  0,00 

2 Montáž 404 539,72 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce  0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy  0,00 

4 Montáž 0,00 11  0,00 16 Provozní vlivy  0,00 

5 "M" Dodávky 0,00   17 Jiné VRN  0,00 

6 Montáž 0,00   18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 1 461 762,22 12 DN (ř. 8-11)  19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

 Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH                            1 461 762,22 

  DPH                 %                 Základ daně               DPH celkem 

snížená       15,0                 1 461 762,22                 219 264,33 

základní       21,0                               0,00                           0,00 

Cena s DPH                                         1 681 026,55 

E Přípočty a odpočty 

 Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 
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6. Harmonogram prací stropního systému Porotherm 
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7. Porovnání obou variant 

7.1.Porovnání z hlediska ekonomického 

 

Graf 1 – Porovnání stropních konstrukcí z hlediska ekonomického 

Náklady na jednotlivé stropní konstrukce byly zjištěny pomocí programu KROS plus. 

Celková částka byla spočítána pomocí položkového rozpočtu s výkazem výměrem 

jednotlivých stavebních a montážních prací v měrných jednotkách. 

Z grafu ekonomické náročnosti je zřejmé, že vyšší náklady na provedení stropní 

konstrukce vyžaduje systém Porotherm. Cena stropu ze systému Porotherm je  

o 565 709,89 Kč dražší než strop ze systému Spiroll. 
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7.2. Porovnání z hlediska časového 

 

Graf 2 – Porovnání stropních konstrukcí z hlediska časového  

Celková doby výstavby jednotlivých stropů byla zjištěna za pomoci programu 

Microsoft  Project 2010. Doba výstavby stropních konstrukcí byla zjištěna na základě 

normohodin provádění jednotlivých prací.  

Z grafu časové náročnosti je zřejmé, že delší dobu provádění zabere stopní konstrukce 

ze sytému Porotherm. Doba výstavby stropní konstrukce Porotherm je o 4 dny delší než ze 

systému Spiroll.  
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