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Anotace 

 

Jedná se o podsklepený $ty podlažní bytový d&m. Horní $ást objektu, která se nachází nad 

terénem je realizována z cihelných blok& POROTHERM EKO+, pouze spodní $ást objektu je 

 ešena jako monolitická konstrukce. Celá budova je založena na železobetonových základech. 

St ešní konstrukce je tvo ena vaznicovým krovem s valbovou st echou, tento prostor není 

 ešen jako obytná $ást. 

Bytový d&m je primárn% ur$en mladým lidem a rodinám s malými d%tmi. V p ízemní $ásti je 

vytvo ena jedna bytová jednotka pro osoby s omezenou schopností pohybu, z tohoto d&vodu 

je taky z ízen bezbariérový p ístup do objektu. V suterénu se vyskytují pouze nebytové 

prostory. !len%ní bytového domu je ve tvaru k íže. 

P edm%tem mé bakalá ské práce je stru$ný popis provád%ní jednotlivých technologických 

etap hrubé spodní stavby. Cílem je nalezení p íslušné kontroly stavebních prací a jejich 

p ípadné zkoušky. Popisovaná $ást se nachází pod úrovní upraveného terénu tzv. suterénu. 

 

 

Annotation 

 

This concerns a 4-floor residential house, the whole layout of which is planned with cellars.  

The above-ground part of the object is designed from the brick blocks POROTHERM EKO+, 

only the lower part of the object is designed as a monolithic construction. The whole building 

is based on ferro-concrete foundations. The roof construction consists of a double roof with 

cut roof. This space is not designed as residential. 

The residential house is primarily designated for young people and families with small 

children. The ground floor has an accommodation unit for persons with restricted ability of 

movement, and for this reason barrier-free access into the object was incorporated. In the 

cellar are only non-residential premises. The layout of the residential flat is in the form of  

a cross. 

The subject of this bachelor work is a brief description of the performing of individual 

technological stages of the lower shell structure of the construction. The objective is the 

finding of the respective construction supervision of the construction work and its possible 

testing. The described part is located under the level of the modified terrain of the 

basement/cellar. 
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Použití
Cihly POROTHERM 11,5 P+D se pou-
žívají pro omítané zdivo vnitřních
příček tloušťky 115 mm, případně pro
vnější omítanou část obvodového
vrstveného zdiva v kombinaci s tepel-
ným izolantem a vnitřní nosnou částí.
Lze je též použít jako přizdívku tepelné
izolace v místě železobetonových ztu-
žujících věnců.

Výhody
– ideální spojení na pero a drážku
– jednoduché a rychlé zdění
– minimální spotřeba malty
– ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– hygienicky nezávadné
– rozměry v modulovém systému
– snadné navrhování a stavění v kom-

pletním systému POROTHERM

Technické údaje

Cihly:

– rozměry d/š/v 497x115x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 870 kg/m3

– hmotnost cca 11,8 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 10/8 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,15 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:

– tloušťka 115 mm

– spotřeba cihel 8 ks/m2

– spotřeba malty 11 l/m2

Zvuková izolace zdiva*
– nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 1, strana 13 až 15

Vážená laboratorní neprůzvučnost
Rw = 44 dB při plošné hmotnosti zdiva
včetně omítek tl. 15 mm 158 kg/m2

* hodnota stanovena výpočtem

Tepelně-technické údaje

zdivo u λU RU Uext
na maltu % W/mK m2K/WW/m2K

obyčejnou (λU=0,83 W/mK)
bez omítek 0 0,34 0,34 1,65
bez omítek 0,5 0,35 0,33 1,70
s omít. obyč.* 0,5 0,38 0,38 1,55
* oboustranná vápenocementová omítka tl. 15 mm

Požární odolnost

Požárně dělicí nenosná stěna s obou-
strannou omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: EI 180 DP1
(ČSN EN 13501-2, ČSN EN 1996-1-2)

Ostatní stavebně fyzikální

hodnoty

Měrná tepelná kapacita neomítnutého
zdiva c = 1000 J/kg.K
Faktor difuzního odporu µ = 5/10

(ČSN EN 1745)

Směrná pracnost zdění

cca 0,54 hod/m2

Doplňkové cihly
Pro ukončování vazby zdiva z cihel
POROTHERM 11,5 P+D se tyto cihly
dělí na poloviny nebo čtvrtiny, případně
lze použít cihel 2 DF, resp. CDm nebo
1 NF.

Dodávka
Cihly POROTHERM 11,5 P+D jsou do-
dávány zafóliované na vratných pale-
tách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 96 ks/pal
– hmotnost palety cca 1165 kg

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako

doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.

Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

POROTHERM 11,5 P+D

Nenosná příčka

CIHLA NA KLASICKOU MALTU

ČSN EN 771-1

POROTHERM 11,5 P+D
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PNG 72 2640 - 3. část
ČSN 72 2640

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (montáž) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného
stavu našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
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Použití
POROTHERM strop tvořený cihelnými
vložkami MIAKO a keramobetonovými
stropními nosníky vyztuženými svařova-
nou prostorovou výztuží je možno použít
v běžném i vlhkém prostředí uzavřených
objektů. Pokud bude strop použit v pro-
středí s relativní vlhkostí vzduchu 60 - 80 %,
musí být na podhledu opatřen omítkou
tloušŅky minimálně 15 mm.

Výhody
– světlé rozpětí až do 8000 mm
– možnost ekonomické volby ze šesti

tlouštěk podle zatížení a rozpětí
– vysoká únosnost
– tuhá monolitická deska
– snadná (i ruční) manipulace a montáž
– ideální podklad pod omítku
– nízké doplňkové vložky pro možnosti

širšího statického využití stropu
– snadné navrhování a stavění v kom-

pletním systému POROTHERM 

Technické údaje
Nosníky POT 175 až 825/902

– cihelné tvarovky CNt-PTH, P15
160 x 60 x 250 mm

– beton třídy C 25/30
– výztuž BSt 500 M
– rozměry (tučně je uvedena celková

výška nosníků)
160 x 175 x 1750 až 6250 mm
160 x 230 x 6500 až 8250 mm

– hmotnost 21,7 až 25,6 kg/m

Stropní vložky MIAKO

– třída objem. hmotnosti 800 kg/m3

– únosnost min. 2,3 kN
(kromě doplňkových vložek)

– pevnost v tlaku P12

Tepelně technické údaje

Tepelný odpor stropu bez konstrukce
podlahy

tloušŅka stropu – 190 mm 0,23 m2K/W
– 210 mm 0,24 m2K/W
– 230 mm 0,28 m2K/W
– 250 mm 0,29 m2K/W
– 270 mm 0,33 m2K/W
– 290 mm 0,34 m2K/W

Zvuková izolace stropu

Vzduchová a kročejová neprůzvučnost
stropu POROTHERM stanovená měře-
ním a přepočtem pro těžkou plovoucí
podlahu na kročejové izolaci, s akusticky
nejméně příznivou podlahovou krytinou -
keramickou dlažbou (viz obr. 1):

– kročejová izolace Rockwool STEP-
ROCK ND tl. 30 mm nebo Rigifloor
4000 tl. 40 mm

tl. stropu PTH Rw L’n,w

[mm] [mm] [dB]

190 54 58
210 56 57
230 55 58
250 58 56
270 57 56
290 59 55
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MIAKO 15/62,5 PTH 13,4 kg

MIAKO 19/62,5 PTH 15,4 kg

MIAKO 23/62,5 PTH 17,5 kg

Druhy stropních vložek

PNG 72 3762 - 7. část
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KERAMICKÁ DLAŽBA 8-12 mm
BETON. MAZANINA PLOVOUCÍ VYZTUŽENÁ min. 50 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA  1 mm
KROČEJOVÁ IZOLACE 30-50 mm
POROTHERM STROP 190-290 mm
POROTHERM UNIVERSAL 10 mm

Obr. 1 Svislý řez podlahou a stropem
POROTHERM
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– kročejová izolace Rockwool STEP-
ROCK ND tl. 50 mm

tl. stropu PTH Rw L’n,w

[mm] [mm] [dB]

190 54 56
210 56 55
230 55 56
250 58 54
270 57 54
290 59 53

Pro splění požadavků ČSN 73 0532 -
ZMĚNA Z1: 2005 na zvukovou izolaci
mezi dvěma byty platí:

– u vzduchové neprůzvučnosti
Rw ≥ 54 dB

– u kročejové neprůzvučnosti
L’n,w ≤ 58 dB

Požární odolnost

1. Stropní konstrukce bez omítky (pro
všechny tloušŅky stropu)
Druh konstrukce: DP1
Požární odolnost: REI 120

2. Stropní konstrukce se strojně stříka-
nou omítkou tl. 15 mm (pro všechny
tloušŅky stropu)

Druh konstrukce: DP1
Požární odolnost: REI 180

(ČSN EN 13501-2, ČSN 73 0810)

Směrná pracnost provádění

tl. stropu – 190 mm   cca 1,21 Nhod/m2

– 210 mm   cca 1,22 Nhod/m2

– 230 mm   cca 1,26 Nhod/m2

– 250 mm   cca 1,27 Nhod/m2

– 270 mm   cca 1,29 Nhod/m2

– 290 mm   cca 1,31 Nhod/m2

Montáž
Na nosné zdivo se položí těžký asfaltový
pás a to pouze do míst pod budoucí ztu-
žující věnec. Asfaltový pás se nepokládá
na překlady v místě nad otvorem. Na tak-
to akusticky opatřené zdivo se nosníky
ukládají do 10 mm tlustého lože z cemento-
vé malty. Skutečná délka uložení musí
být na každé straně nejméně 125 mm!!!

Jako akustické opatření proti šíření hlu-
ku v budovách ve svislém směru lze použít
těžký asfaltový pás, který se položí na
nosné zdivo, a to pouze do míst pod bu-
doucí ztužující věnec. Toto opatření však
snižuje účinnost ztužujícícho věnce prová-
děného v úrovni stropní desky, a proto je
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MIAKO 8/50 PTH 6,4 kg

Doplňkové stropní vložky
(třída objemové hmotnosti 1000 kg/m3)

MIAKO 19/50 PTH 11,1 kg

MIAKO 23/50 PTH 13,8 kg

MIAKO 8/62,5 PTH 8,4 kg

MIAKO 15/50 PTH 9,7 kg
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POSTUP KLADENÍ STROPNÍCH VLOŽEK
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Obr. 2  Schéma montáže stropu (příklad)
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potřebné provést vyztužení hlavy stěny, nej-
snáze prefabrikovanou výztuží ložných spár
MURFOR. Asfaltový pás se nepokládá nad
překlady v místě nad otvorem.
Nosníky je nutno podepřít vodorovnými
dřevěnými hranoly se sloupky již při
ukládání na nosné zdi symetricky tak,
aby vzdálenost mezi podporami nebo
podporou a nosnou zdí byla maximálně
1,8 m (viz obr. 2).
Provizorní podpory musí být zavětrovány,
podloženy a podklínovány, osová vzdále-
nost sloupků ve směru podpor (hranolů)
nesmí překročit 1,5 m. Zhotovují-li se stro-
py ve více podlažích, musí stát sloupky
svisle nad sebou. Únosnost podpor (prů-
řezy hranolů a sloupků) musí být stanove-
na ve statickém výpočtu. U stropů, jejichž
štíhlostní poměr (poměr světlého rozpětí
ls ku tloušŅce H stropní konstrukce) je vět-
ší než 15, doporučuje se při montáži na-
stavit vzepětí nosníků rovné 1/300 rozpětí.
Stropní vložky MIAKO PTH (jednotná
délka vložek 250 mm pro osové vzdále-
nosti nosníků 625 a 500 mm) se kladou
na sucho na osazené a podepřené nos-
níky v řadách rovnoběžných s nosnou
zdí postupně od jednoho konce nosníků
ke druhému (viz obr. 2).
U stropních konstrukcí o světlém rozpětí
větším než 6 m se doporučuje uprostřed
rozpětí provést pomocí plochých do-
plňkových stropních vložek výšky 80 mm
ztužující příčné železobetonové žebro
v šířce 250 mm (tj. na délku jedné vložky)
konstrukčně vyztužené 4 ∅ 10 mm
a třmínky ∅ 6 mm ve vzdálenosti po
400 mm (viz. detaily). Pokud je rozpětí
příčného žebra menší než rozpětí stropní
konstrukce, může vlivem tuhosti žebra
dojít ke změně statického schématu
z prostého na spojitý nosník o dvou po-
lích. Proto je nutno stav pečlivě staticky
posoudit, v případě potřeby pak kon-
strukci v místě nad nosníky doplnit o ta-
hovou výztuž pro přenesení nově vznik-
lých záporných momentů a příčné žebro
vyztužit podle statického výpočtu.
U všech rozpětí stropní konstrukce se
doporučuje v místě jejího uložení na nos-
nou stěnu přivyztužení podporovými pří-
ložkami ve tvaru L (viz detaily) z důvodu
přenesení záporných momentů vznikají-
cích částečným upnutím (vetknutím)
stropu do zdiva. Podporové příložky se
připevňují k rozdělovací výztuži ∅ 6 mm
ukládané shora na stropní vložky ve
směru kolmém k podélné ose nosníků.
Vzdálenost mezi jednotlivými pruty roz-

dělovací výztuže je 400 mm, výztuž se
klade až do vzdálenosti 1/5 světlého roz-
pětí od podpory (od líce nosné zdi).
Podporové příložky se umísŅují nad nos-
níky. Délka příložek ve směru nosníku je
cca 1/5 světlého rozpětí, minimální průře-
zová plocha příložky je 1/3 plochy výztu-
že Ast nosníku v poli.
S betonáží lze započít, až když jsou vlož-
ky uloženy po celé délce nosníků. Dutiny
krajních vložek není nutné uzavírat proti
zátekům betonu, neboŅ délka záteků je
pouze cca 100 mm. Po navlhčení celé
konstrukce se mezery nad nosníky mezi
stropními vložkami, příp. nad plochými
vložkami v místě příčného ztužení, vyplní
betonem minimální třídy C 16/20 měkké
konzistence, čímž se vytvoří betonová
žebra. Zároveň se žebry je nutno betono-
vat také pozední věnce nad nosnými
zdmi a betonovou vrstvu nad stropními
vložkami v tloušŅce 40 nebo 60 mm (rov-
něž betonem třídy C 16/20), která dopl-
ňuje stropní konstrukci na potřebnou
výšku. Stropní konstrukce se betonuje
v pruzích, které mají směr nosníků. Beto-
náž pruhu nelze přerušit, pracovní spáru
lze provést pouze mezi nosníky upro-
střed stropních vložek. Technologická
spára nesmí v žádném případě procházet
betonovým žebrem nad nosníkem.
Při manipulaci s materiálem během mon-
táže je nutné pokládat na osazené stropní
vložky prkna nebo roznášecí plošiny tak,
aby zatížení stropu bylo rozloženo, byly
tlumeny otřesy a zároveň aby nebyla de-
formována ocelová příhradovina nosní-
ků. Celkové plošné montážní zatížení
stropu nesmí překročit 1,5 kN/m2 (před
uložením betonu do konstrukce). Při
betonáži je nutné zabránit hromadění
betonu na jednom místě. Ploché do-
plňkové stropní vložky se nesmí během
montážního stavu až do zalití betonem
nijak zatěžovat!
Po zhotovení stropu je nutno udržovat
beton ve vlhkém stavu až do zatvrdnutí.
Podpory nosníků lze odstranit, až když
beton stropní konstrukce dosáhne nor-
mou stanovené pevnosti, která je mu pří-
slušnou třídou předepsána. Při odstraňo-
vání podpor se postupuje vždy od horní-
ho podlaží ke spodnímu.
Do betonové vrstvy nad stropními vlož-
kami je možné použít ocelovou KARI síŅ
libovolného průměru a velikosti ok.
Její použití je vhodné zvláště v místech
budoucích příček umístěných na stropní
konstrukci.

Skladování
a doprava nosníků
Při manipulaci a skladování je třeba
zavěšovat, resp. podkládat nosníky ve
vzdálenosti max. 500 mm od konců
nosníků dřevěnými proklady o rozměru
nejméně 40 x 20 mm. Proklady jednotli-
vých vrstev musí být uspořádány vždy
svisle nad sebou a v místě svaru příčné
výztuže s horní výztuží.
Při ukládání nosníků na ložnou plochu
dopravního prostředku musí na ní nosní-
ky ležet v celé své délce.
Výšku slohy skladovaných nosníků volí
výrobce (event. odběratel) v souladu
s platnými předpisy o bezpečnosti práce.
Nosníky se na skládkách ukládají podle
délek.
V zimním období by měly být nosníky
chráněny proti povětrnostním vlivům!

Dodávka
stropních vložek
Vložky MIAKO PTH jsou dodávány zafó-
liované na vratných paletách rozměrů
1180 x 1000 mm.

- počet vložek na paletě / hmotnost palety

MIAKO 15/62,5 PTH 64 ks/900 kg
MIAKO 19/62,5 PTH 48 ks/745 kg
MIAKO 23/62,5 PTH 40 ks/780 kg
MIAKO 8/62,5 PTH 96 ks/915 kg
MIAKO 15/50 PTH 96 ks/1030 kg
MIAKO 19/50 PTH 72 ks/830 kg
MIAKO 23/50 PTH 60 ks/860 kg
MIAKO 8/50 PTH 144 ks/1010 kg

Uložení stropní vložky MIAKO mezi POT
nosníky
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Únosnost stropu pro osovou vzdálenost nosníků 625 mm

Délka
nosníku

Světlé
rozpětí

[mm] [mm] průměr qd qn qd qn qd qn qd qn qd qn qd qn

Výztuž

190

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.002∅81 750 1 500

18.11 20.00 20.00 20.00 20.00 20.002∅82 000 1 750

13.44 15.21 17.66 19.46 20.00 20.002∅82 250 2 000

10.17 11.48 13.48 14.82 16.66 17.972∅82 500 2 250

7.74 8.72 10.39 11.39 12.89 13.872∅82 750 2 500

10.73 12.15 13.57 14.56 14.54 15.332∅103 000 2 750

8.63 9.75 11.58 12.73 12.78 13.422∅103 250 3 000

6.98

20.00

16.00

11.80

8.83

6.62

8.34

7.43

5.93 7.87 9.46 10.38 11.33 11.852∅103 500 3 250

5.66 4.73 6.36 7.77 8.49 9.75 10.45

5.94

4.66 6.07

4.09 5.36

3.48 4.59

3.01 4.00 5.83 6.09

2.63 3.54 5.27 5.59 5.50

2.02 2.76 4.30 5.10 4.97 5.00

2.11 3.50 4.35 4.54 4.55

3.19 3.99 4.18 4.16

2.56 3.23 3.82 3.79

2.56 3.71 4.30

2.37 3.49 3.98

3.30 3.68

2.70 3.29

2.18 2.67

2.55

2.03

2∅103 750 3 500

7.67 8.70

20.00

18.20

13.40

10.02

7.51

10.63

8.45

6.74

5.37

7.49 8.87 9.35 9.25 9.592∅124 000 3 750

6.42 7.27 8.05 8.45 8.35 8.622∅124 250 4 000

6.48 7.37 7.85 8.18 8.04 8.252∅12 + ∅64 500 4 250

5.86 6.70 7.39

20.00

20.00

15.60

11.80

9.03

11.90

10.11

8.19

6.65

7.65

6.90

6.72

6.30 7.67

20.00

20.00

16.20

13.00

9.94

12.80

11.16

9.02

7.30

8.09

7.27

7.02

6.56 7.52 7.672∅12 + ∅84 750 4 500

5.28 6.03 6.93 7.15 6.99 7.10

20.00

20.00

20.00

15.90

12.10

13.50

11.70

10.36

9.09

8.30

7.42

7.09

6.56

6.042∅12 + ∅105 000 4 750

4.76 5.43 6.42 6.60 6.44

20.00

20.00

19.30

14.70

11.30

12.80

11.20

9.89

8.45

8.00

7.18

6.89

6.42

5.94

5.44 6.512∅12 + ∅125 250 5 000

4.36 4.96 5.94 6.07 5.92 5.962∅12 + ∅125 500 5 250

4.54 5.49 5.60 5.45 5.462∅12 + ∅125 750 5 500

5.13 5.19 5.05 5.032∅12 + ∅146 000 5 750

4.76 4.80 4.66 4.622∅12 + ∅146 250 6 000

5.85 5.20 5.182∅12 + ∅146 500 6 250

6.00 4.87 4.832∅12 + ∅166 750 6 500

4.56 4.502∅12 + ∅187 000 6 750

4.25 4.182∅12 + ∅187 250 7 000

3.97 3.872∅12 + ∅187 500 7 250

3.572∅12 + ∅207 750 7 500

3.312∅12 + ∅208 000 7 750

210 230 250 270 290

MIAKO 15/62,5 PTH MIAKO 19/62,5 PTH MIAKO 23/62,5 PTH

17
5

23
0

60

160

17
50

 - 8
25

0

Axonometrický pohled

qn – maximální hodnota provozního
spojitého rovnoměrného zatí-
žení (bez vlastní tíhy zmono-
litněné stropní konstrukce),
které je možno na zmonolitněný
strop přiložit, aby byla zacho-
vána požadovaná spolehlivost
konstrukce [kN/m2]

qd – maximální hodnota extrémního
spojitého rovnoměrného zatí-
žení (bez vlastní tíhy zmono-
litněné konstrukce), kterou je
možno na zmonolitněný strop
přiložit, aby byla zachována
požadovaná spolehlivost kon-
strukce [kN/m2]

TloušŅka stropu 210 mm

TloušŅka stropu 230 mm

TloušŅka stropu 250 mm

TloušŅka stropu 270 mm

TloušŅka stropu 290 mm

TloušŅka stropu 190 mm
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Únosnost stropu pro osovou vzdálenost nosníků 500 mm

Délka
nosníku

Světlé
rozpětí

[mm] [mm] průměr qd qn qd qn qd qn qd qn qd qn qd qn

Výztuž
190

20.00 20.00 20.00 20.00 20.002∅81 750 1 500

20.00 20.00 20.00 20.00 20.002∅82 000 1 750

17.28 19.61 20.00 20.00 20.002∅82 250 2 000

13.21 14.97 17.41 20.00 20.002∅82 500 2 250

10.20 11.54 13.56 16.74 18.092∅82 750 2 500

13.88 15.77 17.54 18.86 19.982∅103 000 2 750

11.27 12.80 14.97 16.66 17.592∅103 250 3 000

9.22 10.46 12.35 14.85 15.622∅103 500 3 250

7.58

20.00

20.00

15.30

11.50

8.86

12.20

9.83

7.97

6.47 8.58

20.00

20.00

17.40

13.20

10.07

13.90

11.22

9.10

7.39 10.24 12.77 13.79

7.51

5.96 7.77

9.75

5.26 6.90

4.52 5.97

3.94 5.24 7.39

8.27

3.48 4.68 6.68

2.75 3.74 5.52 6.88

2.14 2.96

2.70

2.09

4.55 5.69

4.18 5.25

3.42 4.33

3.52 4.85 5.88

3.28

3.07

2.47

4.56 5.56

4.30 5.29

3.59 4.44

2.97

2.81

2.29

3.69

3.53

2.91

2.36

2∅103 750 3 500

9.99 11.43 11.70 12.26 12.812∅124 000 3 750

8.43 9.66 10.67 11.13 11.592∅124 250 4 000

8.54 9.77 10.42

20.00

20.00

20.00

15.40

11.90

15.50

13.20

10.81

8.90

10.22

9.29

9.06 10.74 11.122∅12 + ∅64 500 4 250

7.75 8.92 9.85 10.08 10.402∅12 + ∅84 750 4 500

7.03 8.09 9.27 9.43 9.682∅12 + ∅105 000 4 750

6.36 7.32 8.64

20.00

20.00

20.00

19.15

14.88

18.94

16.52

13.60

11.26

12.42

11.29

10.96

10.32

9.67

8.98

20.00

20.00

20.00

16.90

13.10

16.80

14.60

11.90

9.82

10.88

9.85

9.55

8.97

8.38

7.75 8.74 8.952∅12 + ∅125 250 5 000

5.87 6.74 8.03 8.32 8.09 8.262∅12 + ∅125 500 5 250

5.43 6.22

5.64

5.22

7.48 7.73 7.50 7.632∅12 + ∅125 750 5 500

7.01 7.22 7.00 7.102∅12 + ∅146 000 5 750

6.56 6.73 6.56

20.00

20.00

20.00

19.00

14.80

16.60

14.70

13.00

11.20

10.73

9.70

9.35

8.75

8.16

7.53

6.94

6.40

5.95

5.51 6.58

20.00

20.00

20.00

20.00

16.00

17.70

15.50

13.70

12.10

11.23

10.12

9.69

9.04

8.39

7.72

7.09

6.52

6.04

5.572∅12 + ∅146 250 6 000

7.88 7.19 7.292∅12 + ∅146 500 6 250

8.02

7.38

6.93

6.77 6.852∅12 + ∅166 750 6 500

6.39 6.442∅12 + ∅187 000 6 750

6.00 6.032∅12 + ∅187 250 7 000

5.64

5.29

4.98

5.652∅12 + ∅187 500 7 250

5.282∅12 + ∅207 750 7 500

4.95

4.64

2∅12 + ∅208 000 7 750

2∅12 + ∅208 250 8 000

210 230 250 270 290

MIAKO 15/50 PTH MIAKO 19/50 PTH MIAKO 23/50 PTH

TloušŅka
stropu
[mm]

Osová vzdálenost nosníků

625 mm 500 mm

gd [kN/m2] spotřeba betonu
C 16/20 [m3/m2]

spotřeba betonu
C 16/20 [m3/m2]

gn [kN/m2] gd [kN/m2]gn [kN/m2]

190 2,68 2,95 0,058 2,82 3,10 0,062

210 3,14 3,45 0,078 3,28 3,61 0,082

230 2,95 3,25 0,066 3,13 3,44 0,071

250 3,42 3,76 0,086 3,60 3,96 0,091

270 3,38 3,72 0,074 3,60 3,96 0,080

290 3,84 4,22 0,094 4,06 4,47 0,100

Vlastní tíha stropu a spotřeba zálivkového betonu

Stropní konstrukce

gn – normová hodnota vlastní tíhy zmonolitněné stropní konstrukce [kN/m2]
gd – výpočtová hodnota vlastní tíhy zmonolitněné stropní konstrukce [kN/m2]

Ukázky použití stropní konstrukce
POROTHERM:
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MVCMC 10

těžký asfaltový pás
min. 25 mm

V
ěn

co
vk

a

100 400
Podporová příložka

V
ěn

co
vk

a

400

MVC
MC 10
těžký asfaltový pás

Uložení stropu
na obvodovou zeï

Uložení stropu na obvodovou zeï
v příčném směru

s okenním nadpražím

MVC

V
ěn

co
vk

a

MC 10
těžký asfaltový pás

1.

2.

3.
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136

625; 500

Napojení železobetonové desky schodišŅového ramene

Železobetonový průvlak na styku stropních desek

Ztužující žebro - pro světlá rozpětí > 6,0 m,
- pod hmotnou příčku

625; 500

Podélný řez žebrem

Příčný řez žebrem
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625; 500

těžký asfaltový pás

625; 500

těžký asfaltový pás 625; 500

těžký asfaltový pás

Lehká příčka v podélném směru

těžký
asfaltový pás

těžký asfaltový pásHmotná příčka v podélném směru

zesílení trámečků
vložením ocelových válcovaných profilů

1.

2.

3.

3.

2.

1.
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l     1,5 x l

E

E

výztuž dle statického výpočtu

ln b n

těžký asfaltový pás

výztuž dle statického výpočtu 

EPS tl. 70 mm

Konzola balkonu

příčný řez E - E

pohled

podélný řez

1.

2.

3.
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140

A A

B

B

půdorys

Řez A - A
(vázaná výztuž)

Výztuž výměny doporučujeme na obou koncích
protáhnout přes sousední řadu vložek
(viz obr. Prostup stropem).

Uložení POT betonářskou síť přivařit

P 6

P 8/100

IPE

4

výztuhu vevařit uprostřed

mezi POT nosníky

Komínová výměna

těžký asfaltový pás

1.

2.
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625; 500 625; 500

prostup

3.  Řez B - B
(vázaná
výztuž)

5.  Řez B - B
(válcovaný
profil)

4.  Řez A - A
(válcovaný
profil)

A

A

L 75x50x6



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (montáž) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného
stavu našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
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Prostup stropem

1.  půdorys

3.  řez D - D

prostup

2.  řez C - C



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného
stavu našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
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(anglických dvorků)

ACO sklepní svûtlíky

ACO sklepní světlíky

ACO - systém sklepních svûtlíkÛ

• velk˘ prÛfiez pro vstup svûtla do

sklepního prostoru

• docílení vysokého efektu reflexe svûtla

tvarem svûtlíku a kvalitou jeho povrchu

• vysoká zatíÏitelnost polypropylenové

skofiepiny

• moÏnost utûsnûní i proti tlakové vodû

• optimální navrÏení ‰roubového

spojení se zdí

• odvod povrchové vody otvorem

v nejniÏ‰ím místû svûtlíku

s protizápachov˘m uzávûrem

• ochrana proti neoprávnûnému vyjmutí

ro‰tu ze svûtlíku docílená pevn˘m

spojením ro‰tu a svûtlíku bezpeãnostní

pojistkou

• snadná a jednoznaãná montáÏ

Moderní materiál polypropylen

umožnil docílení posledního stupně

inovace tohoto produktu, který lze

díky jeho novým vlastnostem použít

i při hlubší zástavbě, než tomu bylo

doposud. Kromě toho hladký povrch

ACO - sklepního světlíku vytváří

i lepší podmínky pro reflexi světla

a jeho vstup do sklepních prostor. 

Všechny modely z polypropylenu

jsou pojízdné. Zatížení je přes

kotevní místa rozloženo do

skořepiny světlíku.

Srážková voda, která se do světlíku

dostane, je bezezbytku odvedena

z nejnižšího místa světlíku. ACO -

sklepní světlíky jsou dodávány v 10

provedeních včetně nástavců pro

zvětšení rozměrů v 5 provedeních

a to vše s ohledem na možnost

integrace se sklepními okny ACO.



Svûtlík ACO Allround®

Světlík ACO Allround ze 100% recyklovatelného polypropylenu
zesíleného skelnými vlákny (PP-GF)

ACO Allround® s roštem, pojistkou proti vloupání

a příslušenstvím pro upevnění

Svûtlíky ACO Allround®, hloubka 40 cm, kompletní,

pro v‰echny druhy pouÏití (tûleso/ro‰t/montáÏní

sada), pochozí, pojízdné

velikost v cm provedení použití pro šířku kg/ ks/ obj.

Š x V x H roštu oken ks bal č.

(cm)

80 x 60 x 40 Tahokov pochozí 80 9,5 20 35600

Mřížkový, oka 30/30 pochozí 80 11,4 20 35604

Mřížkový, oka 30/10 pochozí 80 13,8 20 35608

Mřížkový, oka 30/10 1) pojízdné 80 17,2 20 35612

100 x 60 x 40 Tahokov pochozí 100 11,0 20 35601

Mřížkový, oka 30/30 pochozí 100 13,7 20 35605

Mřížkový, oka 30/10 pochozí 100 17,5 20 35609

Mřížkový, oka 30/10 1) pojízdné 100 21,3 20 35613

100 x 100 x 40 Tahokov pochozí 100 13,3 25 35602

Mřížkový, oka 30/30 pochozí 100 16,0 25 35606

Mřížkový, oka 30/10 pochozí 100 19,8 25 35610

Mřížkový, oka 30/10 1) pojízdné 100 23,6 25 35614

100 x 130 x 40 Tahokov pochozí 100 16,3 20 35603

Mřížkový, oka 30/30 pochozí 100 19,0 20 35607

Mřížkový, oka 30/10 pochozí 100 23,0 20 35611

Mřížkový, oka 30/10 1) pojízdné 100 26,7 20 35615

125 x 100 x 40 Tahokov pochozí 125 24,0 30 35904

Mřížkový, oka 30/30 pochozí 125 26,7 30 35905

Mřížkový, oka 30/10 pochozí 125 41,6 30 35906

Mřížkový, oka 30/10 pojízdné 125 45,9 30 35907

125 x 130 x 60 Tahokov pochozí 151 00460

(ACO Markant)

150 x 100 x 70 Tahokov pochozí 150 55,0 10 38776

Mřížkový, oka 30/30 pochozí 150 57,3 10 38777

Mřížkový, oka 30/10 pochozí 150 63,5 10 38778

150 x 150 x 70 Tahokov pochozí 150 59,0 10 38779

Mřížkový, oka 30/30 pochozí 150 61,3 10 38780

Mřížkový, oka 30/10 pochozí 150 67,5 10 38781

200 x 100 x 70 Tahokov pochozí 200 68,2 10 38782

Mřížkový, oka 30/30 pochozí 200 87,6 10 38783

Mřížkový, oka 30/10 pochozí 200 100,3 10 38784

200 x 150 x 70 Tahokov pochozí 200 73,0 10 38785

Mřížkový, oka 30/30 pochozí 200 92,4 10 38786

Mřížkový, oka 30/10 pochozí 200 105,1 10 38787

1) Pojízdné světlíky je možné zvýšit pomocí 1 nastavovacího prvku, 

zatížení na jedno kolo 6 kN

ACO Allround® s roštem, pojistkou proti vloupání

a příslušenstvím pro upevnění



Nastavovací prvek ACO Allround

Nastavovací prvky ACO Allround®, hloubka 40 cm,

pochozí, prodlouÏení v˘‰kovû nastavitelné 9-30 cm

vã. montáÏní upevÀovací sady a bezpeãnostní pojistky

proti zcizení ro‰tu 

velikost v cm pro šířku poznámka kg/ ks/ obj.

Š x V x H světlíku ks bal č.

v cm

80 x 32 x 40 80 max. 3 kusy 4,0 14 35616

100 x 32 x 40 100 max. 3 kusy 4,7 14 35617

125 x 32 x 40 125 max. 3 kusy 5,9 14 35920

150 x 32 x 70 150 max. 1 kus 22,1 10 38788

výztužný rám 80 2,5 14 35588

výztužný rám 100 2,7 14 35589

výztužný rám 125 2,8 14 35900

výztužný rám 150 3,8 10 38774

Pfiíslu‰enství

kg/ ks/ obj.

ks bal č.

Odvodňovací prvek s protizápachovým uzávěrem - sifon

pro všechny šířky světlíků

(včetně světlíků šířky 150 a 200 cm), včetně pryž. těsnění 0,2 25 35565

izolační rozpěrka dl. 180 mm

pro tepelně izolované zdivo v suterénu 0,1 00333

Nástavba 150 x 32 x 70

Protizápachový uzávěr včetně pryžového těsnění

Izolační rozpěrka

Výrobek světlost šířka výška hloubka hmotnost obj.

cm cm cm kg č.

pochozí 125 162,0 32,0 65,0 5,35 00266

Nastavovací prvek pro svûtlík ACO Markant® 125 x 130 x 60,

bez vrchního ro‰tu, vãetnû zesilovacího rámu,

s kompletní upevÀovací montáÏní sadou

světlík max. šířka velikost materiál
š x v x h okna roštu b h t lw f

cm cm cm cm cm cm cm cm

80 x 60 x 40 80 84 x 40 92 66,6 42,9 80,9 88 PP-GF

100 x 60 x 40 100 104 x 40 112 66,6 42,9 100,8 108 PP-GF

100 x 100 x 40 100 104 x 40 112 107,3 42,9 100,8 108 PP-GF

100 x 130 x 40 100 104 x 40 112 137,3 42,9 100,8 108 PP-GF

125 x 100 x 40 125 134 x 40 143 107,4 42,9 131 138 GFK

125 x 130 x 60 125 136 x 60,5 142 135 63 132 137 PP

150 x 100 x 70 150 166,5 x 70,1 168,6 108,1 73,6 158,8 163,6 GFK

150 x 150 x 70 150 166,5 x 70,1 168,6 158,1 73,6 158,8 163,6 GFK

200 x 100 x 70 200 216,5 x 70,1 218,6 108,1 73,6 208,8 213,6 GFK

200 x 150 x 70 200 216,5 x 70,1 218,6 158,1 73,6 208,8 213,6 GFK

Tabulka rozmûrÛ svûtlíkÛ ACO

t b

h

f

100 mm

lw

- Svûtlíky ACO Allround® s nastavovacím prvkem nepotfiebují v˘ztuÏn˘ rám.

- U svûtlíkÛ ACO Allround® s více neÏ jedním nastavovacím prvkem je potfiebn˘

vÏdy pro první a pfiípadnû i druh˘ nastavovací prvek v˘ztuÏn˘ rám.
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Vûtrací ‰achta ACO
Větrací šachta ACO
ze 100% recyklovatelného polypropylenu (PP)

Větrací šachta ACO s roštem z plechové mřížoviny,

pochozí

Rozsah nastavení:

60-70 s odstraněním

spodního upevnění

Rozsah nastavení:

60-78 bez odstranění

spodního upevnění

6
0

d
o

7
0

cm

6
0

d
o

7
8

cm

Vûtrací ‰achta ACO, stohovatelná / v˘‰kovû nastavitelná

Vûtrací ‰achta ACO kompletní (tûleso, ro‰t, montáÏní upe-

vÀovací sada)

velikost v cm provedení kg/ ks/ obj. Kč/
Š x V x H roštu ks bal č. ks

40 x 40 x 20 Tahokov, pochozí 2,2 24 35618 1 160
Mřížkový rošt s oky 30/30, pochozí 2,4 24 35619 1 290
Mřížkový rošt s oky 30/10, pochozí 3,2 24 35620 1 490

Vûtrací ‰achta ACO – tûleso

40 x 40 x 20 Těleso větrací šachty 1,1 24 35594 517

Vûtrací ‰achta ACO – ro‰ty

40 x 20 Tahokov, pochozí 1,0 24 35580 520
Mřížkový rošt s oky 30/30, pochozí 1,1 24 35581 670
Mřížkový rošt s oky 30/10, pochozí 1,9 24 35582 880

Vûtrací ‰achta ACO – montáÏní upevÀovací sada

Montážní sada Barva 0,1 24 35597 99
na větrací červená
šachtu

Upozornění: před montáží je nutné do světlíku

vložit rošt.

Při utěsňování světlíku proti spodní vodě je třeba

dodržet následující doporučení:

1. Nanést těsnící hmotu na zeď (zrcadlově ke

drážce v obvodovém límci světlíku).

2. Naplnit drážku ve světlíku těsnící hmotou

a přišroubovat pevně na zeď.

3. Nanést dodatečně těsnící hmotu kolem „límce“

světlíku, zvláště u upevňovacích šroubů, aby

došlo k dokonalému přilnutí světlíku ke zdi.

4. Osadit odvodňovací otvor odvodňovacím

uzávěrem s protizápachovou záklopkou

(dodává ACO) a obvyklým způsobem odvést

do kanalizace. Světlík je možné odvodnit i do

trativodu (2-3m dlouhý).

Po utěsnění světlíku je vhodná celá řada

produktů běžně dostupná na našem trhu.

Doporučujeme použít universální stavební silikon.

Při montáži světlíku k objektu, který má ve zdivu

izolační vrstvu, se doporučuje použít k upevnění

světlíku izolační rozpěrku (dodává ACO).

Při montáži světlíku k objektu, který je izolován

polyetylenovou izolační hmotou, je nutno

k dokonalému utěsnění použít oboustranně lepící

pás z modifik. Bitumenu.

Pokyny pro utûsÀování svûtlíku

Praha:
Mobil: 602 210 822
E-mail: vborka@aco.cz

Technická podpora
pro projektanty:
Mobil: 724 011 790
E-mail: mcerna@aco.cz

Hradec Králové:
Mobil: 602 780 818
E-mail: hk@aco.cz

České Budějovice:
Mobil: 602 737 901
E-mail: cb@aco.cz

Karlovy Vary:
Mobil: 602 737 906
E-mail: kv@aco.cz

Ostrava:
Mobil: 602 737 907
E-mail: ov@aco.cz

Brno:
Mobil: 724 011 716
E-mail: bm@aco.cz

ACO Stavební prvky spol. s r. o., Jihlava - Pávov
Telefon recepce: 567 121 711, Fax: 567 121 712 (platné od 1. 5. 2008)

Praha
Karlovy
Vary

Hradec
Králové

České
Budějovice

Brno

OstravaJihlava

www.aco.cz



ACO v‰estrann˘ systém

sklepních svûtlíkÛ

(anglick˘ch dvorkÛ)

Allround

Lepší využití sklepa

www.aco.cz

ACO Self® Svûtlíky
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ACO v‰estrann˘ systém sklepních svûtlíkÛ

Allround - siln˘, nepropustn˘, univerzálnû

pouÏiteln˘

Rostoucí ceny pozemků, vysoké

stavební náklady, snižující se volně

použitelné příjmy: mnoho důvodů,

chtít efektivněji využívat prostor.

To platí samozřejmě zvlášť pro

sklepní prostory. ACO vyvinulo

světlík, který je vhodný pro všechna

použití. Tím je zpracování podstatně

jednodušší.

Profil
�bílý

�velmi robustní díky tvarování

a žebrování

�základní provedení pro různé

aplikace

�všechna provedení jsou

montovatelná jako pochůzná,

přejezdná nebo nepropouštějící tla-

kovou vodu

�systém doplňuje nástavba pro vyro-

vnání výšky

Snadná montáž díky montážní sadě,

se kterou se dobře manipuluje.
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siln˘
�maximální stabilita díky žebrování

a zesílení skleněnými vlákny

�tvarově stálý během celé

životnosti

�při deformaci se netvoří praskliny

�pojízdný osobními automobily

�montáž na izolaci obvodu

�pojistka proti vloupání

nepropustn˘
�nepropustný pro tlakovou vodu*

�odvodňovací přípojka

nepropustná pro tlakovou vodu

�kryt světlíku z bezpečnostního skla

univerzální
�nepropustný pro tlakovou vodu*

�pochůzný a pojízdný ve všech

provedeních*

�světlík buďto uzavřený nebo schop-

ný odvodňování

�čtyři varianty roštů

�montáž na všechny typy stěn

Velikost 100 x 60 x 40 cm

Velikost 100 x 100 x 40 cm

Velikost 100 x 130 x 40 cm

Velikost 125 x 100 x 40 cm

Velikost 80 x 60 x 40 cm

*s odpovídajícím příslušenstvím



Inteligentní systém pfiíslu‰enství

1. Pro pochÛznou montáÏ

� montážní sada včetně pojistky

proti vloupání

� rošty v provedeních tahokov

a rošty s oky, vzdálenost ok

30 x 10 a 30 x 30 mm

� nástavný rám z ušlechtilé oceli

� pachový uzávěr

� montážní sada pro montáž

na izolaci obvodu

� kryt světlíku

2. Pro montáÏ pfiejezdnou
osobním automobilem

� montážní sada pro pojezd osobním

automobilem včetně pojistky proti

vloupání

� rošt pojezdný osobním automobi-

lem v provedení plechová

tahokov, oka 30 x 10 mm

3. Pro montáÏ
nepropou‰tûjící
tlakovou vodu

� montážní sada pro montáž

nepropouštějící tlakovou vodu

(DWD) včetně pojistky proti

vloupání

� kryt světlíku

� (DWD) odvodňovací přípojka

nepropouštějící tlakovou vodu

nebo alternativně závěrná deska

� těsnící hmota Profix

Standardní pachový uzávěr s lapačem

nečistot a těsnícím kroužkem pro

připojení na podzemní potrubí

(KG trubka DN 100 mm)

Standardní montážní sada pro

„pochozí” provedení

Montážní sada pro „pojízdné"

provedení (pouze pro betonovanou

stěnu)

MontáÏní sady
pro svûtlíky

4
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ACO světlík - nástavný rám

z ušlechtilé oceli

ACO kryt světlíku z jednovrstvého

bezpečnostního skla (ESG) včetně

upevňovacího příslušenství

�ochrana proti nečistotám, listí

a dešti také mezi krytem

a sousedící stěnou

�bez omezení využití světelného zdro-

je nebo vlastností přiváděného nebo

odváděného vzduchu

�doporučujeme u uzavřeného

odtoku světlíku

Rošt tahokov,

pochůzný do 1,5 kN

Rošt s oky, vzdálenost ok 30 x 10 cm,

pochozí do 1,5 kN, pojízdný do 9,0 kN.

Pro chodníky a terasy doporučujeme rošt

s oky 30 x 10 mm.

Rošt s oky, vzdálenost ok 30 x 30 mm,

pochozí do 1,5 kN

Pojistka proti vloupání

je obsažena v montážní sadě

Všechna tělesa světlíků je možné

podle přání vybavit pochozími nebo

pojízdnými krycími rošty. Pochozí

varianty existují v provedení

z plechové mřížoviny a také ok

30 x 30 a 30 x 10 mm, pojízdné 

provedení ve variantě 30 x 10 mm.

Při zabudovávání pojistky proti

vloupání nemusí být provrtáno těleso

světlíku, protože jsou za tím účelem

do tělesa integrovány speciální

upevňovací otvory.

Pozor: zkrácené rošty a kryty

na požádání.

ACO kryt světlíku



Prakticky a rychle díky snadné montáÏi

MontáÏní návod

pro pochozí a pojízdné provedení

a. Před montáží vložte rošt a upevně-

te pojistku proti vloupání. Pojistku

proti vloupání na roštu z tahokovu

upevněte v postranních drážkách,

u roštu s oky v oku. 

b. Označte horní okraj světlíku

k hornímu okraji terénu.

Vzdálenost od spodního okraje

okna po dno světlíku by měla činit

nejméně 15 cm (dle DIN 18195).

c. Označte otvory. Horní otvory leží

6,5 cm pod horní hranou světlíku.

d. Vyvrtejte otvory.

e. Nasaďte hmoždinky a přišroubujte

světlík.

f. Po vrstvách vyplňte štěrkopískem

a zhutněte lehkou stavební

technikou.

g. Nepřibližujte se s těžkými

stavebními stroji.

Pozor: U pojízdných světlíků použijte

hmoždinky pro velké zatížení!

a

b

c

d

e

f g

6
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na bílé vanû
Svou optimální konstrukcí, také

v oblasti uspořádání šroubových

spojů a rovněž integrované drážky

pro tmel, a použitím polypropylenu

jako materiálu odolného proti

praskání je montáž nepropouštějící

tlakovou vodu na vodu propustných

betonových stěnách bez problému

možná. K tomu potřebujete montážní

sadu včetně kotvy pro vysoké zatížení

z ušlechtilé oceli a rovněž těsnící

hmotu ACO Profix, která svými

vlastnostmi zabezpečí těsnost

celého systému. 

MontáÏ nepropou‰tûjící

tlakovou vodu

Montovaný ACO světlík nepropouštějící

tlakovou vodu

na venkovních stûnách
utûsnûn˘ch asfaltem 
na ãerné vanû
Pro montáž nepropouštějící tlakovou

vodu na venkovních stěnách

utěsněných asfaltem musí být

použita těsnící hmota - ne ACO Profix,

která je kompatibilní se silnou

vrstvou nanesenou na vnější stěnu

sklepa. Pro napojení světlíku na čer-

nou vanu dle DIN 18195 T6 použijte

prosím naši aplikační techniku.

MontáÏní návod
K rozsahu dodávky světlíku

nepropouštějícího tlakovou vodu

patří podrobný montážní návod.

Ten je třeba nutně dodržet

z důvodů záruky.

Nanášení ACO Profix

Montážní sada nepropouštějící tlakovou

vodu (DWD) z ušlechtilé oceli

Nepropouští tlakovou vodu díky:

� optimalizovanému uspořádání

šroubových spojů

� materiálu odolnému proti

praskání

� integrované drážce pro tmel

� montážní sadě nepropouštějící

tlakovou vodu (DWD) z ušlechtilé

oceli

� těsnící hmotě ACO Profix
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V˘‰kové vyrovnání pomocí nástavby

Nástavba světlíku pro

výškové vyrovnání

vyztužovací rám

Nástavba pfiestavitelnost/v˘‰kové vyrovnání plynulé

(AE) pro LS

· x H s 1 AE s 2 AE s 3 AE

cm cm cm cm

+80 x 40 9 - 30 37 - 58 65 - 86 

100 x 40 9 - 30 37 - 58 65 - 86 

125 x 40 9 - 30 37 - 58 65 - 86 

b

h

t
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MontáÏ nástavby sklepního
svûtlíku ACO
1. je možná až po montáži světlíku

2. rošt světlíku vložit do nástavby

3. nástavbou vytvořit požadovanou

výšku

4. vyvrtat otvory

5. vložit hmoždinky a našroubovat

nástavbu

6. po vrstvách vyplnit štěrkopískem

a zhutnit lehkou stavební technikou

7. nepřibližujte se s těžkými

stavebními stroji

p
fie

st
a
v
it
e
ln
é
 o
 9
-3
0
 c
m
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ACO v‰estrann˘ systém sklepních svûtlíkÛ
v detailu

Tûleso svûtlíku
Základní těleso, které je univerzálně

použitelné a je vybaveno odpovída-

jícím příslušenstvím pro jednotlivé

aplikace.

MontáÏe
Pro všechny montážní varianty

existují barevně označené montážní

sady včetně několikajazyčného

montážního návodu.

Upevnûní
Upevňovací otvory jsou vyvrtány již

z výroby. Další upevňovací otvory pro

montáž nepropouštějící tlakovou

vodu jsou opatřeny lehce odstrani-

telným tenkým povlakem.

Uzavfiené svûtlíky
Uzavření světlíku je možné pomocí

uzavíracího systému při montáži

nebo také dodatečně.

svûtlík ‰ífika okna

· x V x H cm

+80 x +60 x 40 +80

100 x +60 x 40 100

100 x 100 x 40 100

100 x 130 x 40 100

125 x 100 x 40 125

125 x 130 x 60 151

h

v
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Velké svûtlíky Allround na poÏádání

vel. ro‰tu · V H lw f montov. jako nepropustné

cm cm cm cm cm cm pro tlakovou vodu

84 x 40 +92 +66,6 42,9+ 80,9 +88 ano

104 x 40 112 +66,6 42,9 100,8 108 ano

104 x 40 112 107,3 42,9 100,8 108 ano

104 x 40 112 137,3 42,9 100,8 108 ano

134 x 40 143 107,4 42,9 131,0 138 ano

136 x 60,5 151 135 63,0 132,0 137 ano

š

100 mm

65 mm

f

lw
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1. Obecné informace o stavb# 

Bytový d$m je umíst"n na ulici Boženy N"mcové v obytné zón", nachází se v katastrálním 

území Lou#ka u Nového Ji#ína 687006, #íslo parcely 376.  

  Jedná se o #ty!podlažní bytový d$m, jehož celý p$dorys stavby je podsklepený. Horní 

#ást objektu, která se nachází nad terénem je realizována z cihelných blok$ POROTHERM 

EKO+, pouze spodní #ást objektu je !ešena jako monolitická konstrukce. Celá budova je 

založena na železobetonových základech. St!ešní konstrukce je !ešena jako vaznicový krov 

s valbovou st!echou, tento prostor není !ešen jako obytná #ást.  

 Podzemní #ást objektu je realizována za ú#elem vzniku prostor pro umíst"ní 

motorových vozidel obyvatel bytového domu, spole#né prostory a sklepy. P!ístup do objektu 

je možný po schodišti, pop!ípad" ramp".   

 První nadzemní podlaží je !ešeno pro obyvatele s omezenou schopností pohybu, dále 

je zde umíst"na kolárna a zbývající prostor slouží jako bytové jednotky. Druhé a t!etí 

nadzemní podlaží slouží pouze pro bydlení, v každém pat!e se nachází dv" bytové jednotky, 

rovn"ž i v p!ízemní #ásti. Veškeré podlaží jsou spolu propojeny t!íramenným 

prefamonolitickým schodišt"m. Veškeré pot!ebné energie na správnou funkci bytového domu, 

budou napojeny z ve!ejné inženýrské sít" za realizaci nových p!ípojek. P!ístup do bytového 

domu bude p!ímo z ulice Boženy N"mcové. 
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2. P"edm#t práce 

P!edm"tem této práce je stru#ný popis provád"ní jednotlivých technologických etap hrubé 

spodní stavby. Cílem je nalezení p!íslušné kontroly stavebních prací a jejich p!ípadné 

zkoušky. Popisovaná #ást se nachází pod úrovní upraveného terénu tzv. suterénu. 
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3.  Stru!ný popis stavebních !inností hrubé stavby 

3.1  Popis stavební jámy 

Požadavky na stavební jámu:  

! jáma bude pouze svahovaná 

! z jedné strany se vytvo!í angldozerem, dle projektové dokumentace (dále jen PD) 

šikmá plocha pro budoucí garážový vjezd 

! p!i realizaci bude tato plocha sloužit jako pracovní rampa pro snadný p!ístup na dno 

stavební jámy 

! sklon šikmé plochy bude vyzna#en ve výkresu výkopu 

! hloubka stavební jámy bez št"rkového násypu od ± 0,000 je -3,377 m  

! sklon svahu je navržen geologem, sklon zeminy nep!ekro#í úhel vnit!ního t!ení 

zeminy, hladina podzemní vody taktéž neovliv uje sklon svahu 

[1] 

 

3.2  Vytý!ení stavebního pozemku (p"ípravné práce)  

V 1. fázi realizace výstavby bytového domu, která bude provedena v obytné zón", se provede 

vytý#ení hranice pozemku, parcely #. 376. K získání skute#ného ohrani#ení pozemku, kde 

bude #áste#n" pracovní prostor (za!ízení staveništ") pro realizaci budoucího bytového domu, 

se provede p!enesením rozm"r$, bod$ a polohy hranice pozemku z evidované katastrální 

mapy do terénu.  

 Všechny vym"!ené body budou ozna#eny d!ev"nými kolíky a nast!íkány reflexní 

barvou pro p!ehlednost. Dále je nutné vyty#it stávající inženýrské sít", jejich ochranná pásma, 

které se nacházejí na daném pozemku. 

 

3.3  Úprava terénu pro výkopové práce 

Na parcele kde bude stávající bytový d$m, se nenachází žádné jiné stavební objekty, které by 

výkopové práce zt"žovaly, #i prodlužovaly termíny dalších pracovních etap. Práce, které se 

budou nutné provést, jsou odstran"ní menších porost$ tzv. k!oviny a drny. Jejich odstran"ní je 

provede sekáním k!ovino!ezem. [1] 
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3.4  Vytý!ení a vym#"ení stavby a stavební jámy 

Veškeré vyty#ovací práce budou provedeny v souladu s (730411) %SN ISO 4463-1 M"!icí 

metody ve výstavb" - Vyty#ování a m"!ení - %ást 1: Navrhování, organizace, postupy m"!ení 

a p!ejímací podmínky 35 

 P!i !ádném vy#išt"ní parcely se vym"!í pozemek, podle situace z PD, p!enesou se 

body obvodu stavebního díla, na ješt" neupravené ploše, se za#ne osazovat ve vzdálenosti 

2,5 m d!ev"né lavi#ky od budoucí hranice bytového domu, na kterých geodeti vyzna#í 

± 0,000, vše provádíme dle PD.  

 Dále vyzna#íme vápnem p$dorys bytového domu, pro další zemní práce. A to 

zp"tným vym"!ením 2,5 m od stávajících lavi#ek. Lavi#ky se budou zatloukat do zem" 

alespo  500 mm pro dostate#nou stabilitu a budou vyrovnány do roviny. Veškeré zam"!ené 

body musí být chrán"ny proti jejich znehodnocení. 

 

3.5  Sejmutí ornice a op#tovní p"em#"ení bytového domu 

P!esnost skrývky ± 50 mm. 

 Skrývku ornice vytvo!íme v hloubce 300 mm od úrovn" p$vodního terénu, skrývku 

rozší!íme od vyzna#eného p$dorysu, který byl na#rtnut vápnem, z vn"jší strany cca o 1 m 

z d$vodu vytvo!ení pracovního prostoru na dn" jámy. Tyto p!ípravné práce se budou provád"t 

dozerem.  

 Vzniklý odpad p!i skrývce bude !ádn" uložen na mezideponii v míst" staveništ". 

Pokud odpad nebude vyhovovat požadavk$m na zp"tné uložení zeminy okolo objektu, bude 

odvezen na nejbližší skládku. 

 

3.6  Výkopové práce (vyhloubení stavební jámy) 

%SN 73 6133 – Návrh a provád"ní zemního t"lesa pozemních komunikací 21 

Návrh stroj$ pro t#žbu a dopravu:  

- sejmutí ornice » dozer Komatsu D51 PX 22   

- t"žení zeminy stavební jámy » hloubkové rypadlo  

- výkop pás$ » hloubkové rypadlo komatsu PC 290 LC 

- odvoz vyt"ženého materiálu » TATRA R- 815- 2 
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- ru#ní do#išt"ní výkopu » lidské zdroje 

 

geologické podmínky a založení stavby: 

Na území se nachází souvislá vrstva ornice v pr$m"rné tl. 500 mm, pod ornicí se nachází 

pís#itý št"rk v tl. 1800 mm, pod ní je dále pís#itý hrubý št"rk v tl. 4500 mm. Jednotlivé vrstvy 

pod terénem mají konstantní mocnost, jejich tlouš'ka se výrazn" nem"ní. 

 Ornice – t!ída t"žitelnosti 1, dozerem 

 Pís#itý št"rk – t!ída t"žitelnosti 2, hloubkovým rypadlem 

 Pís#itý hrubý št"rk – t!ída t"žitelnosti 3, hloubkovým rypadlem [1] 

 

 

 

Obr. 1 rypadlo s hloubkovou lopatou 

foto: Eliška K!enková 

 

 Celý objekt bytového domu je podsklepený, tudíž vyzna#ený p$dorys bude vytvá!et 

a ohrani#ovat skute#ný tvar domu na dn" jámy.  

 Po sejmutí ornice v p!íslušné hloubce následuje op"tovné vytý#ení výškových 

a polohových bod$ budoucí stavby, p!i zjišt"ný odchylek p!ípadná jejich oprava.  

 Vyzna#í se kolíky p$dorys budoucí jámy, práce zapo#nou p!íjezdem rypadla 

s hloubkovou lopatou, které za#ne rozrušovat zeminu. Hloubení bude probíhat po ur#itých 

hloubkách a postupných pásech, rypadlo bude vykonávat hloubení  couvavým pohybem.  
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 Po dokon ení první sejmuté vrstvy zapo neme snímat zeminu v další hloubkové 

úrovni. B!hem hloubení jámy vytvá"í rypadlo i p"íjezdovou šikmou plochu se sklonem 17 %.  

Svah výkopu bude ve sklonu v pom!ru stran výšky a délky 1:1. [1], [2] 

 

 Hloubkové rypadlo bude provád!t jak rozrušování, nabírání tak i nakládání zeminy na 

p"íslušný naklada . Ten na p"íslušnou skládku danou stavebním ú"adem odveze p"ebyte ný 

materiál. [1],[2] 

 

3.7  Odvodn ní výkopu stavební jámy 

 Po dosažení požadované hloubky, které je dána v PD, provedeme po obvodu plán! kanálky 

pro odvodn!ní stavební jámy. Odvodn!ní jámy bude pouze po dobu výstavby (do asné) 

a zasypání spodní  ásti objektu. Veškerá voda na dn! jámy bude svedena do p"íslušných 

korýtek s minimálním sklonem 3% do roh#, kde jsou zabudovány  erpací jímky.  

3.7.1  Odvoz zeminy 

Místo deponie (do asná skládka) je nutné upravit do p"im!"eného sklonu a zhutnit, aby 

nedošlo k nezhodnocení zeminy.  

 Na staveništi v míst! deponie bude uskladn!no jen nutné množství zeminy ur ené na 

zásyp jámy po dokon ení spodní stavby. 

 Pro odvoz na mezideponie byla z"ízena do asná komunikace z panel#. Ší"ka 

komunikace je z"ízena pro jednosm!rný provoz na staveništi, z d#vodu malých objemových 

p"emíst!ní zeminy. 

 

3.8  Vytý!ení základových pás" a jejich vyhloubení 

Po odt!žení na úrove$ dna stavební jámy vyty í geodeti obrysy pás#. Vyty ování p#dorysu 

bude provád!no z lavi ek pomocí napnutých provázk#. 
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3.9  Základové konstrukce (vyrovnávací vrstva základových pás", vytvo#ení 

základových pás") 

Použitý materiál:  

 Beton t"ídy C 25/30 pot"ebné množství pro základové pásy 49,52m³ 

 Roxory dékly 200 mm 

 Vázací drát 

 Bednící prvky z p"ekližek 

 Odbed$ovací p"ípravky zna ka Separol 

 

Základové konstrukce v suterénu se budou po ukon ení ru ního za išt!ní základových pás# 

a realizace vyrovnávací vrstvy z prostého betonu C 25/30 v tl. 50 mm pro vytvo"ení 

rovinnosti podkladu, betonovat do p"edem p"ipraveného bedn!ní výšky 750mm.  

 Bedn!ní je navrženo dle projektové dokumentace a zkontrolováno stavbyvedoucím, 

který provede zápis do stavebního deníku. P"ípadné neshody a poruchy se odstraní a op!tovn! 

se p"ekontrolují. Bedn!ní bude nast"íkáno separa ním p"ípravkem Separol. 

 Umístí se rozp!ry mezi bednící prvky, aby se zajistila správná rozte  bedn!ní. 

V 1. fázi se vybetonují vn!jší základy ší"ky 740 mm. V 2. Fázi vnit"ní základové konstrukce 

pro nosné zdivo š = 550 mm, základy pro uložení schodiš%ové desky š = 500 mm a základ pro 

komín š = 320 mm. [3]  

 

Uložení výztuže do bedn ní, zahájení železá#ských prací: 

Výztuž se bude ukládat do bedn!ní na betonový podklad ve vzdálenostech dle PD. 

 V základové konstrukci je uložena hlavní výztuž ve tvaru U po vzdálenostech 250 mm 

kolmo na sm!r budoucí zdi, rovnob!žn! se bude ukládat rozd!lovací výztuž. Krytí hlavní 

výztuže bude zajišt!no distan ními t!lísky s minimálním krytím (pr#m!r výztuže). Distan ní 

t!líska budou z plastu. 

 Beton bude na stavbu dovezen z betonárky (Zapa) autodomícháva em. Betonárka je 

vzdálena 5,5 km.  
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3.9.1  Ukládání  erstvé betonové sm!si 

Zahájení betoná"ských prací zapo ne p"íjezdem autodomícháva em, který p"ímo vlévá 

korytem  erstvou betonovou sm!s do bedn!ní p"i dodržení maximální výšky shozu 1,5m. 

Betonování základ#bude probíhat plynule bez p"erušení tzn. že vnitrostaveništní doprava je 

navržena v t!chto požadavcích:   

 Dostate n! pevná vozovka 

 Bez p"ekážek 

 Musí zajiš%ovat plynulý chod pracovních operací 

&erstvý beton bude hutn!n ponornými vibrátory dle p"edepsaných pokyn# v technologickém 

postupu betoná"ských prací. [4]  

 

3.9.2  Vkládání výztuže, pracovní spára 

Do tuhnoucího betonu po 2 hodinové pauze vkládáme výztuž po vzdálenosti cca 500 mm, pro 

lepší spolup#sobení ztraceného bedn!ní. Betonáž bude trvat 2 pracovní sm!ny. 

 Vzniklé pracovní spáry se zajistí d"ev!ným prkem, vzniklá spára se zdrsní pro 

správnou návaznost dalšího ukládání  erstvé betonové sm!si. [4]  

 

3.9.3  Ošet"ení betonové konstrukce 

 Základové pásy budou po dobu 7 dn# ošet"eny a to:  

P"i slune ném po así: 

 p"ekrytím základu jutovou folií 

 dostate ným kropením 

P"i deštivém po así: 

 p"ekrytím základu jutovou folií 

 bez kropení povrchu 

 

Po uplynuté dob! (3 dn#) se odstraní bedn!ní. Základové pásy nám vytvá"ejí díky navržené 

výšce 750 mm tzv. ztracené bedn!ní, které je dostate né pro výšku realizace základové desky. 

[4]  
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3.10  Podkladní beton tl. 150 mm 

Typový beton t"ídy C 25/30, pot"ebné množství pro podkladní beton 27,69m³. 

Prostor kde vylijeme betonovou sm!s (budoucí základová deska) upravíme násypem ze 

št!rkopísku. Násyp bude tlouš%ky 100 mm, který se po rozprost"ení zhutní vibra ní deskou 

a to v každém sm!ru. Za ít se m#že až po min. 7 dnech, kdy základy dosáhnou ur ité pevnosti 

a budou schopné odolávat ot"es#m z vibra ní desky. 

 V míst! pozemku kde bylo provedeno radonové m!"ení, nebyly zjišt!ny žádné 

p"ekra ující hodnoty. Vždy se bude hutnit z jedné strany na druhou, aby nedošlo 

k p"ípadnému vynechání  ásti násypu, natáhnou se inženýrské sít!, které se ustaví 

v št!rkopískovém loži*. 

 Po další kontrole, kterou zapíše stavbyvedoucí do stavebního deníku, se za ne 

s betonáží vodorovné konstrukce (podkladní desky).  

 Beton bude op!t dovezen z místní betonárky vzdálené 5,5 km. Beton se op!t vylije 

pomocí koryta v maximální tolerující výšce 1,5 m mezi základové pásy (ztracené bedn!ní).  

Ru n! se rozprost"e a urovnává  erstvá betonová sm!s pomocí hrábek, lopat, vše se postupn! 

urovná vibra ní latí. Sklepávání betonové sm!si a urovnávání do roviny provád!jí min. 2 

pracovníci. 

 Ošet"ení betonové sm!si bude probíhat následovn! jako u základových pás#, po dobu 

7 dní, kropením základové desky a p"i vzniklých vyšších teplotách provedeme p"ekrytí 

jutovou folií a následné kropení, za deštivého po así se povrch p"ekryje folií. [4]  

 

*Tento problém není p edm!tem bakalá ské práce, tudíž nebude v tomto postupu  ešen. 

 

3.11  Položení hydroizolace vodorovné 

Pro danou stavbu se použije hydroizolace proti zemní vlhkosti. 

Požadavky na p#ípravu podkladu p#ed zapo!etím prací: 

 podkladní beton spl$uje minimální požadovanou pevnost po uplynutí 14 dn# (po této 

dob! beton získá 50% pevnost z celkové požadované pevnosti) 

 povrch dostate n! suchý, 

 bez v!tších výstupk# 

  istý podklad (bezprašný) 

 rovnom!rná sjednocená savost podkladu 
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 bez známek chemických p"ípravk# (nap". odbed$ovací prost"edky) 

Použit materiál:  

 penetra ní nát!r - lak asfaltový penetra ní PENETRAL ALP 

 hydroizola ní asfaltový pás typu S BITU- FLEX GG 

[10] 

 

Pot#ebné množství:    

 spot"eba penetra ního nát!ru 0,3 kg/ m2, plocha: 136,54* 0,7= 95,58 m2=> 29 litr# 

 vým!ra pro pokládku hydroizolace 136,54 m => 14 ks rolí 

Na dostate n! p"ipravený podklad se za ne pomocí vále ku nanášet penetrace pod budoucí 

nosné zdi, založení schodišt! a komínu. Nanášet se bude systematicky tak, aby nevzniklo 

žádné prázdné místo. Penetra ní p"ípravek se p"ipraví dle pokyn# výrobce, který je na obalu. 

P"i aplikaci nesmí vznikat kaluže. Nesmí docházet k nadm!rnému vsakování. 

Pokládka asfaltových pás# se bude provád!t pouze za p"íznivých klimatických podmínek. 

 bez deš%ových, sn!hových srážek, rosy, námrazy a silného v!tru 

 vysokých teplot do 25°C ve stínu 

 minimální teplota vzduchu do +5°C 

 teplota povrchu nesmí p"esáhnout 50°C 

[5], [6] 

 Po vyschnutí nát!ru (cca 24hod.) se p"ipraví asfaltové pásy, které se rozprost"ou na podkladní 

beton. Rozvinou se do pat"i né polohy (budoucí stávající stav nataveného pásu) a poté se op!t 

smotají na 2 poloviny, v!tší role, které se budou natavovat propanbutanovým ho"ákem na 

poklad. [6] 

 Pokládka se provede pouze po obvodu, ostatní natavování pásu bude provedeno až po 

vyzd!ní všech obvodových a vnit"ních nosných st!n do p"íslušné výšky dle PD. Pokládka 

bude probíhat rovnob!žn! s budoucí zdí. 

 Pásy jsou p"evázány nad sebou minimáln! o 80 mm. Veškeré složit!jší spoje 

(prostupy, kouty), se provedou s co nejv!tší opatrností a pe livostí d!lníka. P"i pokládce 

hydroizolace se ukládají všechny pásy jedním sm!rem. Práce se provádí tak, aby vždy vznikla 

p"evazba svar#. Samotné sva"ování (tavení) pás# musí probíhat co nejrychleji, aby byla 

natavovaná  ást dostate n! p"ilnavá k podkladu, ale aby zárove$ nedošlo k deformaci 

materiálu vlivem nadm!rného tepla. Pokládka, postupné rolování a natavování se provede 

nejprve z jedné strany až do konce 1. ½ srolované  ásti a poté se z druhé strany zapo ne 

op!tovný proces. Zakon ení na krajích základových pás# se vytvo"í volným p"esahem 
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hydroizolace, minimální p"esah 300 mm. Tyto práce provád!jí vždy alespo$ 2 proškolení 

pracovníci. [6],[7], [13] 

 Po dobu než se za ne realizovat svislá hydroizolace, se chrání spodní  ást HI, na 

kterou se bude vytvá"et zp!tný spoj. 

 Ší"ka asfaltového pásu 1m, rozm!ry pásy se neupravují:      

 ší"ka p"esahu HI p"es okraj 300 mm. 

 ší"ka pod zdivem 440 mm 

 p"esah pro napojení vodorovné hydroizolace 260 mm 

 

3.12 Svislé zdivo ze ztraceného bedn ní 

Typový beton t"ídy C 25/30 pot"ebné množství pro nosné zdivo SUTERÉNU 81,57 m³ 

Po provedení hydroizolace se vyzve stavbyvedoucí, který provede kontrolu. Pokud byl povrch 

schválen jako vyhovující pro další pracovní postup, stavbyvedoucí zapíše p"ejímku do 

stavebního deníku. 

Povrch musí být:  

 celistvý 

 bez otvor# 

 "ádn! provedené spoje (celistvé) 

 bez vzniklých bublinek 

 p"evazba pás# min. 80 mm 

Materiál, kterým se bude zdít suterén, se p"ipraví p"íslušným je"ábem na podkladní beton. Pro 

snadn!jší p"ístupnost tvárnic a rychlejší pokládání jednotlivých vrstev se jednotlivé tvárnice 

rozprost"ou z vnit"ní strany kolem celého objektu. Dále se p"ipraví výztužné prvky, které se 

budou ukládat vodorovn! do betonových tvárnic. 

 

Použit materiál:  

 betonové tvárnice – PRESBETON ZB 5- 40 (500x400x250) 

 betonové tvárnice – PRESBETON ZB 5- 30 (500x300x250) 

 beton t"ídy C 20/25 

 výztuž pro základové pásy B St 500 KR 

 maltová sm!s  
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 voda 

 POROTHERM p"eklad 7 

 tepelná izolace pro p"eklad 

 vázací drát 

P"íslušné práce se zahájí vyrovnáním povrchu a to cementovou maltovou sm!sí, která se bude 

ukládat na hydroizolaci. Betonové tvárnice se budou ukládat v rozích, do maltové sm!si, 

pomocí vodováhy a gumové palice se vyrovnají do roviny, natáhnou se v rozích provázky, ty 

se p"ichytí h"ebíkem, vznikne rovina, dle které se budou ukládat další tvárnice. Do již 

osazených prvk# vložíme vodorovnou výztuž, ta se vkládá do drážek v betonové tvárnici. 

 Tvárnice ukládáme tak, aby vznikla p"evazba o ½ tvárnice. Aby vznikla dostate ná 

p"evazba, upraví se p"íslušné tvarovky (o"íznutí) osazování tvárnic se za íná vždy v rozích. 

Další "ady, které se budou pokládat na 1. "adu, není už nutné pokládat do maltové sm!si, 

tvárnice mají zámek, za sebou kladené do sebe vzájemn! zapadají a nedochází tak výrazn! 

k posouvání tvarovek základu p"ed zatuhnutím betonu. U tvarovek kde se bude napojovat 

vnit"ní nosné zdivo, vy"ežou se drážky pro napojení vodorovné výztuže vn!jšího zdiva 

s vnit"ním zdivem. V místech dle PD, kde bude provedeno schodišt!, se vyváže výztuž 

v délce min. 100 mm. [8] 

 V jednotlivých zdících etapách se budou vytvá"et max. 4 "ady tvárnic, do každé "ady 

se vloží vodorovná výztuž a zabetonuje se betonem s "idší konzistencí, který se zhutní. Po 

dosažení požadované pevnosti po dobu 24 hod. se pokra uje v pokládání dalších "ad 

a vkládání výztuže. P"i dosažení požadované výšky, kde se bude osazovat eurookno, se upraví 

p"íslušné tvárnice a to podélným "ezem pro p"esné vytvo"ení parapetu výšky 1750 mm od 

hydroizolace. Ost!ní se vytvo"í rovn!ž úpravou tvarovek v kolmém "ezu ve sm!ru pokládky 

a to diamantovým kotou em. O"ezaná  ást se uloží sm!rem od ost!ní, tím vznikne uzav"ená 

 ást bedn!ní (ost!ní). [8] 

 U vnit"ních nosných zdí, kde jsou dle projektu vyzna eny otvory pro prostupy, se 

za ne vytvá"et ost!ní již ve výškové úrovni 200 mm oh HI. Postupuje se stejným zp#sobem 

jako u vytvá"ení ost!ní oken. Výška otvoru dve"í 2100 mm. 

 U Dokon eného zd!ní v požadované výšce následuje osazení p"eklad# nad otvory 

(dve"í a oken). P"eklady budou dodány od firmy POROTHERM. Dané p"eklady se budou 

ukládat na již zatvrdlý a vyzrálý betonový povrch, na který se ve vrstvách uloží maltová sm!s, 

do které se usadí p"eklad. Ukládat se bude dle pokyn# výrobce a to nastojato a to oblou 

stranou nahoru. Sestavení p"ekladu bude probíhat na terénu a bude zajišt!no pevným vázacím 
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drátem, pomocí kterého bude p"eklad vyzdvižen a uložen do maltové sm!si. Vše se musí 

d#kladn! urovnat to roviny. [8] 

 Na danou tlouš%ku zdi 400 mm se osadí 4 ks p"eklad# a mezi n! se vloží tepelná 

izolace tl. 100 mm. P"i dokon ování osazení, se vše zafixuje drátem proti p"eklopení. Délka 

uložení min. 125 mm na každou stranu. P"eklad se uloží se stejnou úložnou délkou na obou 

stranách, kv#li rovnom!rnému p"enosu zatížení do podpor.[8]  

 

3.13 Stropní konstrukce POROTHERM 

Použitý materiál: 

 keramické strop POROTHERM: - POT nosníky 

 - stropní vložky MAIKO 

 - v!ncovky VT8 

 - asfaltový pás typu S 

 - typový beton t"ídy C 16/20 pot"ebné množství pro 

   vypl$ stropu 11,25 m³ 

 - tepelná izolace tl. 80 mm 

 - ocelová výztuž v!nce, hlavní a rozd!lovací B St 

    500 KR 

 - ocelové t"mínky pro svázání 

 

Zásady provád ní:  

 minimální uložení pro každý nosník musí být 125 mm 

P"ed pokládkou nosník# POROTHERM se p"ichystají asfaltové pásy a to pod budoucí 

ztužující v!nec. Pásy slouží jako akustický prvek, proti ší"ení se okolního hluku. Pouze 

v míst!, kde se dle PD vyskytují otvory, se asfaltové pásy vynechají, po obložení celého 

objektu se p"ipraví maltová sm!s tl. 10 mm, na který se budou ukládat nosníky. [9] 

 P"ed zahájením ukládání nosník# se p"ipraví provizorní podp!rné kce které budou 

zajiš%ovat stabilitu. Podp#rná konstrukce (d"ev!ný nosník) se bude ukládat systematicky tak, 

aby mezi podporami byla maximální vzdálenost 1800 mm. D"ev!ný nosník je zajišt!n 

sloupky, ty musí mít v osové vzdálenosti ve sm!ru podpor max. 1500 mm. [9] 

 Veškeré podp#rné kce se "ádn! zabezpe ení proti posunutí a p"ípadnému spadnutí. 

Nosníky se ukládájí dle PD, kontroluje se p"esnost ukládání, kolmost nosník# na obvodové 
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st!ny. Po dokon ení ukládání, se zahájí kladení stropních vložek, ty se postupn! osazují 

v "adách rovnob!žn! s nosnou st!nou. Kde bude nutné z"ízení prostup# (jako prostup komína, 

instala ní šachty a schodiš%ový prostor) dle PD, tam je nutné vytvo"it postranní bedn!ní 

z p"ekližek a dostate n! jej upevnit, aby nedošlo p"i betonáži k vytékání  erstvé betonové 

sm!si. [9] 

 Po uložení všech vložek následuje uložení a svázání výztuže do budoucího v!nce dle 

PD. Po osazení všech prvk# následuje objednávka betonové sm!si a ukládání  erstvé 

betonové sm!si to stropní kce v požadované tlouš%ce 40 mm. P"i Betonáži je nutné dodržet 

normu (732400) &SN EN 13670 - Provád!ní betonových konstrukcí.  

 P"ed zapo etím prací je nutná kontrola všech prvk#, které budou zabetonovány. 

Zahájení betoná"ských prací zapo ne p"íjezdem autodomícháva em, který p"ímo vlévá 

korytem betonovou sm!s do bedn!ní p"i dodržení maximální výšky shozu 1,5m. Betonování 

základ# bude probíhat plynule bez p"erušení tzn. že vnitrostaveništní doprava je navržena 

v t!chto požadavcích:   

 Dostate n! pevná vozovka 

 Bez p"ekážek 

 Musí zajiš%ovat plynulý chod pracovních operací 

 Vytvo"ení rovné plochy se zajistí rozprost"ením  erstvé betonové sm!si vibra ní latí. 

&erstvý beton bude hutn!n ponornými vibrátory dle p"edepsaných pokyn# v technologickém 

postupu betoná"ských prací. 

[4] 

 

3.13.1 Ošet"ení betonové konstrukce 

Viz bod 3.9.3 

 

3.14 Položení hydroizolace svislé 

povrch p#ed zahájením prací:  

 veškeré vystupující  ásti musí být odstran!ny 

 povrch musí být suchý, bezprašný ( istý) 

 kce musí mít požadovanou únosnost 

 minimalizace ostrých hran a bez prasklin 
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optimální podmínky p#i aplikaci:  

 bez deš%ových, sn!hových srážek, rosy, námrazy a silného v!tru 

 vysokých teplot do 25°C ve stínu 

 minimální teplota vzduchu do +5°C 

 teplota povrchu nesmí p"esáhnout 50°C 

pot#ebný materiál: 

 penetra ní nát!r - lak asfaltový penetra ní PENATRAL ALP 

 hydroizola ní asfaltový pás typu S BITU- FLEX GG  

 

Po dokon ení svislých konstrukcí, vyzd!ní, vybetonování a až po realizaci stropu následuje 

pokládka hydroizolace (dále jen HI). 

 Hydroizolace byla navržena dle hydrofyzikálních vlastností. Nap!tí, které je v zemin! 

nep"ekra uje dané limity pro zvolený hydroizola ní pás 0,5 MPa. Hydroizolace bude sloužit 

jako spolehlivá zábrana proti pronikání vlhkosti a prosakující vod! do svislé nosné 

konstrukce.  

 Odst"ikující srážková voda – provede nevytáhnutí svislé hydroizolaci nad terén ve 

výšce 300 mm. 

Zesílení kout# a to p"itaveným pásem o tlouš%ce 250 mm. 

[5], [6] 

 

Pro plynulé p"echázení, bez zlom# hydroizolace, mezi svislou a vodorovnou  ásti se vytvo"í 

z betonové sm!si náb!h z vn!jší strany po obvodu nosného vn!jšího zdiva. Po vyzrání náb!hu 

je možno pokra ovat v dalších pracích. 

 P"ed natavením svislé HI se provede aplikace penetrace nát!rem, nanášet se bude 

vále kem. Nát!r se aplikuje a p"ipravuje dle návodu od výrobce uvedené na obalu. 

 Po zaschnutí povrchu následuje další postup práce a to nutné zesílení kout#, 

p"itaveným pásem o tlouš%ce 250 mm. P"itavený zesilující pás se znovu napenetruje. Nutné 

ukotvení pás# z d#vodu nadm!rné výšky, která p"esahuje dovolené parametry 3 m. Kotvení se 

provádí, aby nedošlo k sesunutí pás#. 

 Následuje položení svislé HI plnost!nným natavením. Pokládání svislé HI se provádí 

shora dol# ve svislých vrstvách. V prvé "ad! se provede zp!tný spoj a to d#kladn!, z d#vod# 

 astých poruch. 
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 Asfaltový pás se p"edem nachystá do p"íslušné polohy a rozprost"e se celá role na 

svislou st!nu, pár hodin se nechá asfaltový pás v klidu. Zp!tný spoj se bude realizovat z vn!jší 

strany. 

 P"i montáži se vytvo"í na zp!tném spoji mezi vodorovnou a svislou HI p"esah 

minimáln! 300 mm. Vytvo"ení zp!tného spoje, svislý voln! položený pás, který se p"itaví 

k vodorovnému p"esahujícímu pásu. [13] 

 Bude se provád!t plnost!nné natavování plamenem, tzn. že se spodní strana HI, kde je 

krycí folie, nataví (až do vlá ného stavu)a silou p"itla í k povrchu (ke ztracenému bedn!ní). 

Pás se postupn! odmotává a p"itla uje, aby se dosáhlo kvalitního spoje, je nutné aby doházelo 

k  áste nému vyte ení asfaltové hmoty okolo nataveného pásu. Spoj musí být dokonale tuhý, 

nesmí se odlepovat. Po dokon ení první "ady u dna jámy se bude pokra ovat další "adou a to 

vyšší s p"esahem min. 200 mm. Povlak se klade kolmo k povrchu. Každá další pokládka HI se 

d#kladn! p"itavuje jako p"edchozí pás.[5], [6], [11], [13] 

 

3.15  Pokládka drenážního systému 

Použitý materiál:  

 potrubí z perforovaného tvrzeného PVC o DN 120 mm, s otvory v úhlu cca 120° 

 revizní šachta s poklopem (p"íslušné nosnosti) z PVC o DN 400 mm 

 p"íslušenství k drenážnímu potrubí a k revizním šachtám 

 št!rk frakce 16 – 32 mm 

 netkaná geotextilie s pevností nad 300 g/m2 

Po obvodu dna stavební jámy (vytvo"ený pracovní prostor) se vytvo"í spád pro správnou 

funkci odvodn!ní. Spád bude proveden z št!rku o frakci 16 – 32 mm a to tak, aby vznikl 

minimální sklon 2%. Vrstva št!rku bude min. 50 mm, která se "ádn! zhutní. [14], [15] 

 Na vyspádovanou plochu se položí netkaná geotextilie s pevností nad 300 g/m2, která 

se p"itíží další vrstvou št!rkového lože. 

 Na za átku pokládky drenážního potrubí je osazena kontrolní šachta a v každém 

dalším lomu potrubí. [15] 

 Následuje položení drenážního systému, který se hned p"i montáži napojí na revizní 

šachty. 

 Poté následuje postupné zasypávání potrubí št!rkovým násypem o stejné frakci jako 

podsyp pod drenáží. Osazení poklopu revizní šachty dle manuálu od výrobce. [14], [15] 
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3.16  Montáž sklepních sv tlík" 

Použitý materiál:  

 montážní sada pro pochozí sv!tlíky 

 plastový sv!tlík š x v x h /1500 x 1500 x 700 

 kryt proti ne istotám » rošt s povrchovou úpravou 

 pachový uzáv!r z PVC 

 kryt sv!tlíku 

Montáž sv tlík":   

 Plastový sv!tlík se namontuje až po položení svislé hydroizolace. 

 P"ed samotnou prací se vym!"í vodováhou poloha umíst!ní sv!tlík#, na rtnou se 

místa, kde bodu vyvrtány otvory pro ukotvení (osadí se do st!ny v horní  ásti nad budoucím 

oknem). [16] 

 

 Pomocí vrtáku se vyvrtají otvory skrz p"iložený sv!tlík (v místech vyzna ených 

otvor#) v p"íslušné hloubce dle délky šroub#. Sv!tlík se odejme a usadí se plastové 

hmoždinky do st!ny. Na vnit"ní hranu sv!tlíku (dle návodu) se aplikuje t!snící hmota.  

P"ed ukotvením se namontují veškeré prvky pro správnou funkci sv!tlíku (tzn. pochozí rošt, 

odvod$ovací za"ízení). [16] 

 Následn! se sv!tlík ukotví na již osazené vruty, p"itom se dbá, aby hrany kde byla 

aplikovaná t!snící hmota, se nedotýkaly povrchu st!ny. Po ukotvení je možné sv!tlík 

p"imá knout ke zdi. Poté se sv!tlík zafixuje vruty, kde byly p"edvrtány otvory. [16] 
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3.17  Ochranná vrstva pro svislou hydroizolaci 

Požadavky: 

 Dokon ená svislá hydroizolace a její kontrola. 

 P"edání další  ásti stavby (hydroizolace) pro položení ochranné vrstvy. 

Použitý materiál: 

 tepelná izolace PERIMETR SD tl. 100 mm 

 polyuretanová p!na Peri BOND - PU  

 

Extrudovaný polystyren se bude lepit ze spod nahoru a to lepidlem, které slouží jako do asné 

ukotvení polystyrenu. Desky se budou klást na pevný betonový podklad. [12] 

 Po dokon ení pokládky tepelné izolace a vložené drenážního potrubí( viz. bod 3.15) 

okolo budovy dojde k zasypání a tím i k p"itla ení zateplení k podkladu zeminou. Zemina se 

zhutní. P"i nutnosti vytvo"ení r#zných tvar# lze tepeln! izola ní desky "ezat pilkou. 

 Tepelná izolace se vytáhne ve stejné výšce, jako svislá hydroizolace tzn. 300 mm nad 

terén. Po uložení tepelné izolace (dále jen TI), zasypání a zhutn!ní se namontuje soklová lišta 

proti zatékání do spodní  ásti.[12] 

 

3.18  Zásyp stavební jámy 

P"i t!chto pracích bude využita zemina z místa staveništ! (mezideponie), která byla vyt!žena 

p"i hloubení stavební jámy. Zemi práce se provedou strojní mechanizací » vibra ní deskou 

a dozerem Komatsu D51 PX 22. 

 Zásypová zemina se p"ed zahájením prací zkontroluje, zda neobsahuje nežádoucí 

druhy zemin  i stavební sut. Míra zhutn!né zeminy je stanovena v projektové dokumentaci. 

 Zasypávání bude provád!no postupn! po  ástech okolo celého objektu, aby nedošlo ke 

vzniku rozdílných velikostí tlakových sil na svislé nosné st!ny. Zemina se bude hutnit po 

vrstvách, které stanoví stavbyvedoucí. P"i hun!ní se dbá, aby se obsluha vibra ního stroje 

nepohybovala v blízkosti objektu. Dále se dodržuje, aby nedocházelo k poškození rozvodné 

sít! pod zeminou nep"im!"eným hutn!ním. P"isypávání zeminy je zajišt!no dozerem. Zemina 

se bude p"ihrnovat až po dosažení úrovn! upraveného terénu stanovené v projektové 

dokumentaci. [17] 
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3.19  Vyzd ní p#í!ek POROTHERM 11,5 P + D  

Materiál: 

 p"í ky POROTHERM tl. 115 mm 

 malta vápenocementová pevnosti 2,5 MPa 

 kotvící nerezové prvky tvaru L, h"eby 

 polystyren 

[18] 

Na p"ípravu podkladu: dle PD nachystané pracovišt! tzn. provedení penetrace a natavené 

hydroizola ního pásu v míst! budoucí p"í ky. 

 Také se kontroluje rovinnost podkladu. První vrstva se založí na maltovém loži 

v minimální tl. 10 mm, na které se za nou osazovat tvarovky a vyrovnávat do roviny 2m latí, 

vodováhou a gumovou palicí. P"í ky se kotví jednou nerezovou kotvou tvaru L. Kotvy se 

umis%ují do každé druhé ložné spáry v p"í ce nast"elením h"eb# na monolitickou konstrukci. 

P"ed ukotvením nerezové kotvy je nutné prvek namo it v malt!. [18] 

 V míst! napojení p"í ky na nosnou st!nu se sty ná spára promaltuje. P"i vyzd!ní každé 

"ady se zkontroluje p"esnost uložených prvk# vodováhou. Zdící prvky lze upravovat a to 

se"íznutím prvk#. Po vyzd!ní až na úrove$ stropu se volný prostor vyplní polystyrenem 

(pružným materiálem) z d#vodu možných vzniklých pr#hyb# stropní konstrukce. [18] 

 

3.20  Schodišt  

Materiál: 

 beton t"ídy C 25/30 

 výztuž B St 500 KR 

 kari sí% oka 100mm, drát Ø 5 mm 

 prefabrikované stupn! požadovaných rozm!r# 

 malta cementová 

Pro realizace schodišt! je vymezen prostor o rozm!rech 2 x 870 mm a 5100 x 1200 mm. Mezi 

schodiš%ovými rameny se provede v každé t"etin! výšky mezipodesta o rozm!rech 

1200 x 1200 mm a tlouš%ce desky 125 mm. 

 

 

 



 

62 
 

Typový beton t"ídy C 25/30 pot"ebné množství pro schodiš%ovou desku 1,15 m³. 

Schodišt! bude tvo"eno z monolitické  ásti (schodiš%ová deska) a z prefabrikované  ásti 

(schodiš%ové stupn!). Monolitická konstrukce bude provedena p"ímo na stavb! za pomocí 

bednících prvk#. Konstrukce bude uložena na betonový základ, schodiš%ové desky budou 

uloženy na nosných st!nách tl. 300 mm. Aby bylo schodišt! podporováno nosnou st!nou je 

z"ízena p"esahující výztuž,která je vyvázána z monolitické st!ny tl. 300 mm. P"i navázání 

monolitické desky se stropní konstrukcí se vytáhne stropní výztuž (již p"i realizaci stropu) 

minimáln! délky 100 mm. 

 Realizace bedn!ní schodiš%ového ramene:  

 Všechny bednící práce budou realizovány dle PD. Provede se p"esné vy"ezání, ukotvení 

a zabezpe ení bednících prvk# proti z"ícení a posunutí. 

 Po zkontrolování bedn!ní se aplikuje odbed$ovací prost"edek a poté se za ne ukládat 

výztuž dle návrhu statika v požadovaných rozm!rech, vzdálenost a profilech dané výztuže. 

Po požadované kontrole mistrem následuje objednání betonové sm!si z betonárny a následn! 

samotná betonáž. Betonování bude probíhat podle bodu viz. 3.9.1 po vybetonování je nutné 

konstrukci ošet"it dle viz bod 3.9.3. 

 Po uplynuté dob!, kdy monolitická konstrukce dosáhne minimální 50% pevnosti, se 

konstrukce odbední. Již nachystané prefabrikované stupn! se za nou montovat na zatvrdlou 

schodiš%ovou desku a to alespo$ 14 dní po vybetonování.  Montáž postupuje zespoda nahoru. 

Montáž provádí kvalifikovaní pracovníci dle technických postup# výrobce. [19] 

 

3.21 Komín SCHIEDEL UNI PLUS 

Pot#ebný materiál:  

 t"ívrstvý komín pr#m!ru 120 mm - komínové tvárnice, vložky, tepelná izola ní rohož, 

spárovací hmota Rapid 

Založení komínu v suterénu dle návrhu projektanta na vybetonovaném soklu. 

P"ed zapo etím prací se pomocí bedn!ní vytvo"í podkládek ve výšce 190 mm. Provede se 

bedn!ní, zajistí se proti posunu. Provede se vybetonování, zarovnání latí, poté se betonová 

sm!s ošet"í a to p"ekrytím jutovou folií, nechá se min. 2 dny vyzrát. Komín se založí na 

dostate n! pevném podkladu. 
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 Následn! se p"ipraví všechny požadované prvky komínu. Komín tvo"í samostatnou 

konstrukce, která je samonosná, tudíž se konstrukce odd!lí u kontaktu se st!nou dilata ní 

spárou. [20] 

 

 Sestavování komínu probíhá dle návodu výrobce. Osadí se první  ást a to komínová 

pata, která se vyrovná a usadí, aby p"i realizaci dalších  ástí komínu, které budou p"echázet 

skrz strop, byly p"esn! vyzd!né s dilata ní mezerou. Z tohoto d#vodu se postupn! p"em!"uje 

poloha komínu olovnicí. [20] 

 Keramická vložka se vzájemn! spojuje spárovací hmotou, která se p"ipravuje dle 

návodu od výrobce. Požadované otvory v komín! dle PD lze z"izovat p"íslušnou úpravou a to 

pomocí elektrické pilky. Spáry mezi keramickými vložkami se z vnit"ní strany tvarovky "ádn! 

zatmelí spárovacím materiálem. Po dosažení úrovn! nad stropní konstrukcí se p"ekryje otvor 

komínu deskou, z d#vodu zabrán!ní zne išt!ní komína nežádoucími p"edm!ty. [20] 
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4.  Kontroly jednotlivých technologických etap hrubé spodní stavby 

4.1  Kontrola geotechnických prací 

Není p"edm!tem bakalá"ské práce, budou pouze uvedeny normy, dle kterých je nutno se "ídit: 

(731000) &SN EN 1997-2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - &ást 2: 

Pr#zkum a zkoušení základové p#dy 

(731001) &SN 73 1001 - Zakládání staveb. Základová p#da pod plošnými základy 

 

4.2  Kontrola a p#evzetí základové spáry 

Dle &SN 73 6133 21 

Kontrolu uskute $uje stavbyvedoucí a hlavn! technický dozor investora, po ov!"ení 

správnosti provedené základové spáry se sepíše protokol a p"edání a zapíše se záznam do 

stavebního deníku. 

 Prohlídka a p"em!"ení odkryté spáry se provádí t!sn! p"ed dalšími stavebními 

pracemi, z d#vodu možných nep"íznivých klimatickým, pov!trnostních podmínek,  i 

stavebním provozem na staveništi. 

 

P"ed p"edáním základové spáry se zkontroluje:  

 Tvar a hloubka výkopu musí být podle PD – nutnost výškového a polohového 

p"em!"ení geodety. 

 maximální p"ípustné odchylky: jakožto p"iléhající  ást, pro budoucí základový pás 

musí být z"ízeny s p"esností + 30 mm a – 50 mm. 

Rovinatost základové spáry: 

Kontrola provedeného št!rkového násypu tzn. zda-li byl použit správný materiál 

v požadované tlouš%ce a zda byl správn! rozprost"en, "ádn! zhutn!n na požadovanou tlouš%ku 

100 mm, soudržnost svahu. 

Požadované kontroly investora: 

dle normy &SN 72 1006 (721006) - Kontrola zhutn!ní zemin a sypanin 22 

Kontrola zhutn!né zeminy za pomocí zat!žovací statické zkoušky kruhovou deskou.  

 Použití p"ístroje je náro né na prostor a na protizávaží, které je nutné pro úsp!šnou 

zkoušku. Jako protizávaží se použije TATRA R- 815- 2. P"ístroj kde je upevn!na kruhová 

deska o pr#m!ru 300 mm je vybavena sníma i, pomocí kterých se zjiš%uje protla ení zeminy 
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a tím únosnost základové spáry. P"ístroj, se ukotví za pevnou  ást naklada e. Protizávaží 

v minimální vzdálenosti 2,5 násobku rozm!ru protla ovaného t!lesa od TATRY R' 815- 2. 

 Upevn!ný p"ístroj se nastaví na p"íslušné zatížení, které bude p#sobit postupn! na již 

zhutn!nou zeminu. Zemina bude vyrovnaná do roviny v míst! zkoušky. M!"ení probíhá ve 

st"ední  ásti desky. Zatížení p#sobí na desku po celou dobu, dokud se deformace neustálí tzn. 

pokud se za minimální dobu 3 minut posun desky neprohloubí více jak o 0,05 mm. M!"ení se 

uskute $uje ve dvou etapách, v prvé "ad! se postupn! zat!žuje a v druhé fázi se deska 

odleh uje. 

 Výsledkem stanovených m!"ení je míra protla ení zeminy a posouzení s návrhem 

sednutí zeminy stanovený v  projektové dokumentaci stavby. [22] 

 

4.3  Kontrola dna stavební jámy 

Dle &SN 73 6133 21 

Úprava povrchu dna stavební jámy s již provedeným št!rkopískovým násypem (již 

zhutn!ným) je z"ízena s p"esností ± 40 mm od vyprojektované výšky. 

 Rovinatost se kontroluje 3 m latí, p"i m!"ení musí být spln!ny maximální odchylky od 

povrchu sypaniny k lati a to do 50 mm. 

 P"esnost svahování se provádí rovn!ž 3m latí s maximálními odchylkami mezi latí 

a upraveným povrchem (zeminou) 50 mm. Svahy nesmí vykazovat vý n!lky nap". kameniva, 

ko"en# a samovolné sesuvy. 

 Provedené odvodn!ní jámy musí být funk ní po celou dobu výstavby, než dojde 

k z"ízení drenážního systému a tím i k zasypání spodní  ásti stavby. Schéma odvodn!ní 

stavební jámy je stanoveno v PD. 

 

4.4  Bedn ní 

Kontrolu provádí pr#b!žn! stavbyvedoucí, pop"ípad! mistr, který zapíše do stavebního deníku 

p"edání o p"íslušných pracích. 

Povinnosti stavbyvedoucího:  

 znalost provád!ných prací, seznámení se z PD 

 p"em!"ení bedn!ní, pop"ípad! vizuální kontrola 
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 sepsání zápisu do stavebního deníku v p"edepsané form!- datum, popis provád!né 

kontroly, soupis nalezených závad a jejich p"í ina a náprava 

 zhodnocení kvality konstrukce tzn. kce nesmí být nasákavý povrch 

Rozm ry vyhloubených základ": 

 hloubka základových pás# 600 mm 

 vn!jší základ tl. 800 mm 

 vnit"ní základ tl. 610 mm 

 základ pod schodišt! tl. 580 mm 

 základ pod komín tl. 320 mm 

Rozm ry bednících prvk" z do#ezové p#ekližky: 

 tlouš%ka p"ekližky 20 mm 

 výška bedn!ní 750 mm 

 maximální možná délka 2 000 mm, tuto délku je možno upravit podle pot"eby 

 množství betonové sm!si: 49,52 m3 =50 m3 
 množství pot"ebného bedn!ní: 165 m2 

P#ed realizací:  

(ádná p"ejímka materiálu tzn. bez viditelného poškození, skvrn na povrchu bedn!ní, celistvé, 

správnost rozm!r#, bez odlomk# lepených vrstev p"ekližky. 

Po uložení bedn ní do vyhloubených základových rýh je nutné zkontrolovat: 

 t!snost  

 geometrie  

 pevnost bednících prvk# 

 p"íslušné rozm!ry dle PD, nutnost zachování až o betonáž 

 odstran!ní ne istot 

 rovinatost 

 kolmost 

 odvodn!ní základové rýhy 

 nutnost snadného odbedn!ní 

 nenasákavost bednícího materiálu 

[23] 
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4.5  Kontrola uložení hlavní a rozd lovací výztuže BSt 500 KR žebírková 

výztuž dle &SN 42 0139; 2007 Ocel pro výztuž do betonu - Sva"itelná žebírková betoná"ská 

ocel – všeobecn! 24 

Stavbyvedoucí provede p"íslušnou kontrolu tzn. vizuální kontrolu výztuže p"ed provád!ním 

betonáže. 

Musí být #ádn  spln no:  

 "ádná p"ejímka materiálu 

 správná výroba = rozm!ry a tvar dle PD 

 správnost uložení (poloha), rozte e 

 zamezení pohybu výztuže, "ádn! svázána 

  istota výztuže, bez rzi, mastnoty 

 správný typ a množství výztuže dle PD 

  

4.6  Odbed$ovací prost#edky 

Vizuální kontrola provedena mistrem, až po úplné aplikaci odbed$ovacího prost"edku. 

 

4.7  P#edávka betonové sm si a samotná betonáž 

Pokladem pro kontrolu je technologický postup samotné betonáže a projektová dokumentace. 

B!hem betonáže je p"ítomen pro vizuální kontrolu stavbyvedoucí p"ípadn! mistr, tzn. že 

kontrola musí probíhat pr#b!žn! po celou dobu provád!né práce. 

 Již p"i první várce (a p"i každé další dovážce) betonové sm!si z místní betonárny, se 

zkontroluje dodací list, který slouží zárove$ jako doklad o jakosti a množství dodaného 

betonu. 

Obsah dodacího listu: 

 identifika ní údaje výrobce betonové sm!si 

 Po"adové  íslo dokladu 

 ozna ení odb!ratele, místo p"ejímky betonové sm!si bytový d#m, m!sto  Lou ky- 

Nový Ji ín, ul. Boženy N!mcové 851/6 

 druh a t"ída betonu: C 25/30 

 Samotná betonárna (Zapa) s certifikátem provádí vlastní zkoušky. 
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P#i betonáži je nutné dodržet tyto zásady: 

 pro p"eklenutí v!tší vzdálenosti p"i betonáži je nutné použít koryto 

 voln! spoušt!ná sm!s do bedn!ní nesmí p"ekro it výšku 1,5 m 

  erstvou sm!s ukládat po vrstvách cca 200 mm, aby bylo dosaženo co nejlepšího 

zhutn!ní 

 dodržení p"esného postupu ukládání a zhut$ování sm!si 

 betonovou sm!s ukládat tak, aby nedošlo k deformaci bedn!ní a posunu výztuže 

 ošet"ení a úprava pracovní spár, nutno zkontrolovat stavbyvedoucím 

[4]  

 

4.7.1 Požadavky na vibrování  erstvé betonové sm!si 

 - ponorný vibrátor se nesmí p"i používání dotýkat st!n bedn!ní 

 - pono"ení a vytahování vibrátoru musí postupovat co nejrychleji 

 - vibrování  erstvé betonové sm!si probíhá pouze ve st"edu, aby nedošlo k posunutí bedn!ní 

 - konzistence betonu je taková, aby nedošlo k rozmísení nebo k nezacelení vpichu 

 ponoru 

 - polom!r, který vznikne p"i vibrování sm!si, nám ur uje vzdálenost, která m#že být 

 maximáln! p"ekro ena 1,4 krát.  

 - ponor prostupuje do p"edchozích vrstev alespo$ do hloubky 50 mm 

    [4]  

 

4.8 Kontrola ošet#ení betonové sm si a odbedn ní konstrukce 

Stavbyvedoucí provede vizuální kontrolu, zda bylo dodrženo p"íslušné ošet"ení tzn.: 

 p"ekrytí konstrukce tkanou mokrou látkou, proti pov!trnostním a teplotním vliv#m 

 postupné vlh ení po dobu 3 dn# 

 po dobu 7 dní se konstrukce chrání proti ot"es#m (místní provoz a provoz na 

staveništi) 

 odbed$ovací práce za nou až po souhlasu stavbyvedoucího, minimáln! po 3 dnech 

ošet"ování betonu a také dle klimatických podmínek 

 p"i odbedn!ní se zkontroluje množství a ší"ka vzniklých trhlin 

  trhliny pro danou t"ídu betonu C25/30 jsou povoleny do 0,2 mm 



 

69 
 

 po provedené kontrole se sepíše protokol a zapíše se zápis do stavebního deníku 

 

4.9 Kontrola jakosti betonové sm si 

Provád!ní zkoušky se "ídí normou &SN P EN 13 670 - Provád!ní betonových konstrukcí 25 

P"i provád!ní betoná"ských konstrukcí se provedou pr#kazní zkoušky v p"edb!žném termínu. 

Zpracují se na odebraném vzorku 3 zkušební t!lesa pro dané zkoušky krychelné pevnosti, 

vodot!snosti. Provádí se i další zkoušky trvanlivosti, ty však trvají dlouhou dobu až 6 m!síc#. 

 Jedná se o typový beton, tudíž požadavky na zkoušky betonu v tlaku jsou na p"ání 

investora. Veškerý materiál pro zkoušky zajiš%uje stavbyvedoucí. Veškeré provedené 

záznamy zkoušek se musejí uchovávat.  

  

   
      

   LABORATO(E              SEDNUTÍ KUŽELE 

&ERSTVÝ BETON            NEDESTRUKTIVNÍ           ROZLITÍ 

   TERÉN      ZKOUŠKA            OBSAH VZDUCHU 

 

 

 

       DESTRUKTIVNÍ  PEVNOST V  

          ZKOUŠKA   TLAKU 

ZTVRDLÝ BETON         LABORATO(E, TERÉN   VODOT)SNOST 

           

NEDESTRUKTIVNÍ  SCHMIDTOVO

       ZKOUŠKA  KLADÍVKO 

Obr. 2 druhy zkoušek - rozd!lení 
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4.9.1  P"íprava betonové sm!si 

Postup míchání betonové sm!si: 

P"ipravíme si p"íslušné složky na betonovou sm!s: 

 Receptura: 

  C 25/30 Na 1 m3 je zapot"ebí: 

  Kamenivo:  0 – 4   914,00 kg 

     4 – 8    175,00 kg 

     8- 16    765,00 kg 

  Cement: CEM II B/S 32,5 R  320,00 kg 

  Voda:        120,00 kg 

  Plastifikátor: W787 0,7 % z cem       2,25 kg 

 

Již p"ipravené složky se bude vkládat postupn! do mícha ky tzn. kamenivo všech 

p"ichystaných frakcí se smísí za p"idání cca 1/3 vody, poté se p"idá cement, promíchá se za 

p"idávání plastifikátoru a zbylé vody. 

 

 

Obr. 3 P#íprava !erstvé betonové sm si, beton t#ídy C25/30 

foto: Eliška K"enková 
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4.9.2  Rozd!lení zkoušek podle zp#sobu provád!ní a místa zkoušek 

Destruktivní - provád!né v laborato"ích 

 

4.9.2.1 Zkoušení krychelné pevnosti v tlaku betonu na zkušebních t!lesech o p"edepsaných 

rozm!rech 

&SN EN 12390-3 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - &ást 3: Pevnost v tlaku zkušebních 

t!les 26 

 Zkouší se obvykle 3 krychle do 50 m3 (obejmu betonu v konstrukci). Z odebrané 

betonové sm!si na stavb! se odebere vzorek  erstvé sm!si. Forma z vnit"ní strany musí být 

nat"ena odbed$ovacím p"ípravkem. 

 Uloží se do plastové formy o rozm!rech 150/ 150 mm, sm!s zvibruje se, zarovná se do 

roviny, p"ekryje se plachtou a nechá se vyzrát. 

 Na druhý den se provádí odformování. Formy se odvozenou do p"íslušné laborato"e 

s akreditací, vloží se do vodní lázn! o teplot! vody 20 °C (±3 °C se m#že teplota odchylovat), 

po 7 dnech se vyjme a nechá se p"i teplot! 20° C vyschnout 24 hod. p"i relativní vlhkosti 

vzduchu 80%). 

 

Ztvrdlé krychle se nechají vyzrát a zkouší se po ur!itých intervalech:  

 po 3 dnech - pro zjišt!ní pevnosti v tlaku p"i odbed$ování konstrukce 

 po 7 dnech - pro zjišt!ní postupného nár#stu pevnosti 

 po 14 dnech 

 po 28 dnech - pro ov!"ení požadované t"ídy pevnosti 

požadavky na formu:  

 t!snost, tvárnost, hladký povrch, nesmí p"ijímat vodu, nesmí reagovat na složky 

obsažené v betonu 

postup m #ení pevnosti v tlaku: 

 P"ed zkouškou je nutné zm!"it plochu krychle, na kterou bude p#sobit lis. 
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Obr. 4 M #ení betonové krychle 

foto: Eliška K"enková 

 

 Již zavadnuté krychle vložíme mezi dv! tla ené desky lisu. 

 Krychle ukládáme ve sm!ru kolmém na sm!r hutn!ní betonu. 

 

 

Obr. 5 Zkouška pevnosti v tlaku (betonová krychle umíst na dle požadavk" v lisu) 

foto: Eliška K"enková 
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Technické údaje ozn. krychle E1 datum výroby zkušebního t lesa 2. 3. 2011: 

Hmotnost krychle  erstvého betonu [kg] 9,48 

Hmotnost prázdné formy [kg]  1,70 

Hmotnost po 20 hod. [kg]   7,701  

P#dorysné rozm!ry zkoušené krychle[mm]: 149, 23  

      149,84  

Plocha krychle [mm2]    22 360,6232 

Sílá p#sobící kolmo na t!leso[KN]  73,8 

 

Výpo et pro zjišt!ní krychelné pevnosti: RC,CA= 
 

!
 MPa  

      RC,CA= 
"#$%&'()#

** #+($+*#*
 = 3,3MPa 

       F……….síla která p#sobí na krychli 

       A………plocha krychle, na kterou tla í lis 

       RC,CA….výsledná pevnost betonu 

 

Výsledek byl zm!"en po 20 hodinách od uložení betonové sm!si do krychle. Zm!"ená pevnost 

v tlaku je pro tuto velmi krátkou dobu zanedbatelná. 

 

 

 

Obr. 6 Deformace krychle po vyvození p#íslušné síly, m #ení probíhalo po 20 hodinách 

od vybetonování 

foto: Eliška K"enková 
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Technické údaje ozn. krychle E2 datum výroby zkušebního t lesa 2. 3. 2011: 

Hmotnost krychle  erstvého betonu [kg] 9,60 

Hmotnost prázdné formy [kg]  1,70 

Hmotnost po 7 dnech [kg]   7,768  

 

P#dorysné rozm!ry zkoušené krychle[mm]: 149, 78 

      150,93  

Plocha krychle [mm2]    22 606,2954 

Sílá p#sobící kolmo na t!leso[KN]  741,45 

 

Výpo et pro zjišt!ní krychelné pevnosti:  RC,CA =
 

!
 MPa  

      RC,CA= 
",'$,-&'()#

** +(+$*.-,
 = 32,8 MPa 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Op tovné m #ení pevnosti v tlaku na nové krychli po 7 dnech od vybetonování 

foto: Eliška K"enková 
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Technické údaje ozn. krychle E3 datum výroby zkušebního t lesa 2. 3. 2011: 

Hmotnost krychle  erstvého betonu [kg] 9,78 

Hmotnost prázdné formy [kg]  1,70 

Hmotnost po 14 dnech [kg]   7,79  

 

P#dorysné rozm!ry zkoušené krychle[mm]: 149, 41  

      150,46 

Plocha krychle [mm2]    22 480,2286 

Sílá p#sobící kolmo na t!leso[KN]  857,50 

 

Výpo et pro zjišt!ní krychelné pevnosti: RC,CA= 
 

!
 MPa  

      RC,CA= 
%-"$-&'()#

** ,%($**%+
 = 38,14 MPa 

 

Další m #ení prob hlo po 28 dnech na krychlích E4, E8 datum výroby zkušebního t lesa 

2. 3. 2011:     E4    E8 

Hmotnost krychle  erstvého betonu [kg] 9,69    9,47 

Hmotnost prázdné formy [kg]  1,70    1,70 

Hmotnost po 28 dnech [kg]   7,872     7,884 

 

Další m #ení prob hlo po 28 dnech na krychlích E4, E8 datum výroby zkušebního t lesa 

2. 3. 2011:     E4    E8 

P#dorysné rozm!ry zkoušené krychle[mm]: 150,00    149,88 

      149,93    150,14 

Plocha krychle [mm2]    22 489,5   22502,9832 

Sílá p#sobící kolmo na t!leso[KN]  1062,72   1068,88 

 

Výpo et pro zjišt!ní krychelné pevnosti: RC,CA4= 
 

!
 MPa  

      RC,CA4= 
'(+*$"*&'()#

**,%.$-
 = 47,25 MPa 

RC,CA8= 
 

!
 MPa  
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      RC,CA8= 
'(+%$%%&'()#

**-(*$.%#*
 = 47,50 MPa 

Aritmetický pr#m!r z m!"ení krychlí E4 a E8  je 47,375 MPa 

 

 

Obr. 8 M #ení pevnosti v tlaku na krychli, vyzrálost krychle 28 dní 

foto: Eliška K"enková 

 

Obr. 9 Tabulka nár"stu pevnosti betonu v tlaku t#ídy C 25/30: 
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4.9.2.2 Vodot!snost betonové sm!si

&SN EN 12390-8 Zkoušení ztvrdlého betonu &ást 8: Hloubka pr#saku tlakovou vodou 27 

 
P#edm tem zkoušky:  

Zjišt!ní míry pr#saku betonové krychle o hran! 150 mm. 

 Zkoušku lze provád!t nejd"íve po uplynuté dob! a to 28 dní. Krychle se upevní do 

zkušebního za"ízení a ponechá se pod stanoveným tlakem vody, doba p#sobení je minimáln! 

72 hodin. Po té se vzorek vyjme z p"ístroje a vloží se do lisu kolmo k povrchu, kde p#sobil 

tlak vody. Výsledkem m!"ení je maximální dosažený pr#sak vody, který je viditelný na 

rozlomeném prvku. Hranice pr#seku se ozna í fixem. M!"ení probíhá s p"esností na 

milimetry. M!"í se nejv!tší pr#sak na t!lese. Pr#sak byl stanoven na t"ech zkušebních t!líscích 

E5 2. 3. 2011, E6 2. 3. 2011, E7 2. 3. 2011. Povolená tolerance pr#saku do 50 mm 

Nam #ené parametry:   

E5» 21 mm 

E6» 24 mm  21 mm 

E7» 18 mm 

Výsledek zkoušky:  

 Všechny zkušební t!lesa vyhov!ly.  

 

 

Obr. 10 Zkouška vodot snosti (tlakový p#ístroj, vystavování betonové krychle tlaku 

vody po dobu 72 hodin) 

foto: Eliška K"enková 
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Obr. 11 zkouška vodot snosti (upevn ní nasáklé betonové krychle do lisu) 

foto: Eliška K"enková 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Rozlomené krychle a vyzna!ení pr"saku na jednotlivých krychlích, zm #ení 

nejv tších pr"sak" na všech zkoušených vzorcích a výpo!et aritmetického pr"m ru » 

stanovení pr"saku 

foto: Eliška K"enková 
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Nedestruktivní zkouška – provád!ní p"ímo na stavb! 

Zkouška na zavadnutém betonu, zkouší se p"ímo na vybetonované konstrukci. 

 

4.9.2.3 Zkouška tvrdosti pomocí Schmidtova kladívka $SN EN 12504 – 2 

 Zkoušení betonu v konstrukcích -  ást 2: nedestruktivní zkoušení – stanovení tvrdosti 

odrazovým tvrdom!rem 28 

 

Kladívko je založeno na principu centrického rázu 2 t!les, na principu odrazu od konstrukce. 

P"i stla ení kladívka vrhá stla ená pružina uvnit" p"ístroje ocelový úderník na 

zkoušený beton. 

Úderník odrazem napne pracovní pružinu s mechanickým ukazatelem odrazu, podle tohoto 

ukazatele ur íme pevnost betonu. 

 

Zkouška !erstvé betonové sm si, provád né p#ímo na stavb : 

 zkouška sednutím kužele 

 zkouška rozlitím 

 zkouška provzdušn!ní 

 

4.9.2.4 Popis zkoušky sednutím kužele dle "SN EN 12350-2 (731301) 

Zkoušení #erstvého betonu - "ást 2: Zkouška sednutím 
29 

Pot#ebné pom"cky:  

 Podložka s plechovým povrchem 

 Plechový kužel s p"íchytky u spodní  ásti 

 Ocelová ty  o pr#m!ru 

 Nástavec na kužel 

 Zednická lžíce 
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Materiál na výrobu betonové sm!si s t"ídou pevnosti C 25/30 na 32 l, míchaný v laborato"ích: 

 Kamenivo  0 – 4    29,200 kg 

   .4 – 8      5,600 kg 

    8- 16     24,480 kg 

 Cement:  CEM II B/S 32,5 R  10,880 kg 

 Voda:          3,840 kg 

 Plastifikátor:  W787 0,7 % z cem       0,082 kg  

 

Provádí se u betonové sm!si se st"ední konzistencí. M!"íme úbytek výšky kužele betonové 

sm!si po odformování plechového kužele. Hodnota zpracovatelnosti je dána mírou sednutí 

kužele v mm. 

 Rozm!ry komolého plechového kužele o základnách, spodní pr#m!r 200 mm, vrchní 

pr#m!r 100 mm 

 

Postup:  

P"ed zahájením zkoušky se všechny  ásti, které p"ijdou do styku s betonovou sm!si, navlh í. 

Na p"ipravenou plechovou podložku, se položí komolý kužel, p"išlápne se, aby sm!s 

nevytekla. 

 Ustaví se nástavec na kuželu. Sešlápneme p"íchytky k plechové podložce. Naplní se 

betonovou sm!sí ve 3 vrstvách, každá vrstva se zhutní 25 vpichy, poslední zhutn!nou sm!s 

zarovnáme a zárove$ sejmeme i  nástavec. 

 Plechový kužel se odejme v  asovém úseku 5- 10 sekund, položíme vedle 

zdeformované betonové sm!si. 

 Na formu se položí ocelová ty , tak aby byla nad sm!sí, a zm!"í se výška od spodní 

hrany ty e po vrstvu  erstvého betonu. 

 Stupe$ konzistence se ur í podle míry sednutí. P"i m!"ení se zjistilo sednutí  erstvého 

betonového kužele 85 mm => S2 sm!s plastická 
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Obr. 13 Zkouška sednutím kužele (sejmutí plechové kuželové nádoby) 

foto: Eliška K"enková 

 

 

 

Obr. 14 Zkouška sednutím kužele (m #ení míry sednutí !erstvé betonové sm si)foto: 

Eliška K"enková 

 

4.9.2.5 Popis zkoušky rozlitím dle $SN EN 12350-5 (731301)  

Zkoušení #erstvého betonu - "ást 5: Zkouška rozlitím 
30 

Pot#ebné pom"cky:   

 St"ásací strojek složený ze 2 d"ev!ných  ástí o rozm!rech 700 mm 

 Plechový kužel s p"íchytky u spodní  ásti 
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 D"ev!né dusadlo  tvercového pr#"ezu 40 mm 

 Nástavec na kužel 

 Zednická lžíce 

Materiál se použije z p"edchozí zkoušky (sednutím kužele). 

 

Postup: 

Op!tovný postup p"i pln!ní formy a zpracování jako u zkoušky sednutím kužele. 

Kužel se napl$uje ve dvou vrstvách a zhutní p"edepsaným zp#sobem tzn. 10- ti údery 

d"ev!ným dusadlem. 

 Po sejmutí násypky se se"ízne betonová sm!s k úrovni horního okraje kuželu. 

Odformuje se a okamžit! se za ne zvedat deska pomocí držáku a voln! se spouští na spodní 

desku. 

 Tento proces opakujeme 15 krát. Rozlitá sm!s se zm!"í ve dvou kolmých sm!rech 

rovnob!žných s hranami desky. 

 &erstvá sm!s má být rovnom!rn! rozlitá, jinak se považuje za nevyhovující. 

Výsledkem zkoušky je aritmetický pr#m!r 2 nam!"ených hodnot. 

P"i m!"ení byly zjišt!ny hodnoty:  a1= 35,5 cm 

      a2= 41,0 cm__  

             38,25 cm => F2 plastická sm!s 

Výsledkem zkoušky je ov!"ení konzistence  erstvé betonové sm!si na danou konstrukci.
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Obr. 15 Zkouška rozlitím (rozlitá !erstvá betonová sm s p#ed m #ením na st#ásacím 

stolku) 

foto: Eliška K"enková 

 

 

Obr. 16 Zkouška rozlitím (rozlitá !erstvá betonová sm s již p#i m #ení na st#ásacím 

stolku) 

foto: Eliška K"enková 
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4.9.2.6 Popis zkoušky stanovení obsahu vzduchu (tlaková zkouška) dle $SN EN 12350 % 7  

Zkoušení #erstvého betonu - "ást 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody 
31 

Pro beton s obsahem vzduchu do 20 % 

Pot#ebné pom"cky: 

 Kovový hrnec 

 Víko s tlakom!rem 

 Vibra ní stolek 

Již p"ipravenou sm!s naplníme do plechového hrnce až po okraj. 

Technické parametry: 

 Objem hrnce [l]       8 

 Hmotnost prázdného hrnce [kg ]     4,62 

 Hmotnost napln!ného hrnce [kg ]   23,36 

 Hmotnost betonu [kg ]   18,74 

 Zkoušený tlak [MPa ]      0,2 

 

Postup: 

Hrnec se naplní betonovou sm!sí do 1/2 , zhutní a poté doplní  erstvý beton až po okraj, 

zhutní se a v p"ípad! v!tšího sednutí se op!t doplní sm!s zárove$ s hranou. 

 Okraj hrnce se o istí navlh enou houbou od ne istot, aby bylo dosaženo co nejv!tší 

t!snosti mezi hrncem a víkem. 

 Po p"ikrytí a zabezpe ení víka se prostor mezi betonovou sm!sí a víkem vyplní vodou, 

p"es ventil, dokud voda nep"etéká z víka tzn dokud se veškerý vzduch obsažený v hrnci 

nevytla í. 

 Poté se uzav"e ventil, kterým se lila voda. Na bubnu se nastaví ru i ka na  ervenou 

 árku. Zmá kne se ventil, který nám pomocí ukazatele ur í objem vzduchu v %.  

Laboratorní výsledek vyšel (s p"esností na 0,1%) 2,3%. 
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Obr. 17 Zkouška stanovení obsahu vzduchu (napln ný hrnec s m #ícím víkem) 

foto: Eliška K"enková 

 

4.10  P#edání základové konstrukce 

Kontrolu prování technický dozor investora. P"edm!tem kontroly je ztvrdlá železobetonová 

konstrukce. 

Pot#ebné podklady pro p#edání: 

 projektová dokumentace 

 technologický postup prací 

 výsledky provád!ných zkoušek  erstvého a ztvrdlého betonu 

 provedené kontroly dle &SN ENV 206 - 1: &SN P ENV 206 (732403) – beton
32 

 
Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení vizuální kontrola b hem:  

 dopravy (transportbetonu) 

 ukládání sm!si 

 hutn!ní 

 ošet"ování  erstvého typového betonu 

 hladký povrch 

rovinatost základových pás":  

 mezní odchylky konstrukce ± 5 mm na dvoumetrové lati 

 mezní odchylky kce od vodorovné roviny ±15 mm 

kontrola vzniklých trhlin na povrchu ztvrdlého betonu: maximální ší"ka trhlin 0,2 mm 
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Použité p"ístroje:  

 nivela ní p"ístroj 

 2 m la% 

Veškeré provedené kontroly je nutné evidovat ve stavebním deníku a uschovat. 

 

Možnosti zlepšení kvality a p#ehlednosti provád ných prací:  

 harmonogram » aktualizace b!hem realizace jednotlivých etap (maximáln! po 

2 dnech) 

 motivace zam!stnanc# 

 organizace práce zajišt!na stavbyvedoucím 

 vytvo"ení dostate ného prostoru pro materiál, p"íslušné skládky dle typu výrobku 

 projekt za"ízení staveništ! 

 

4.11 Kontrola podkladního betonu a št rkopískového lože 

Kontroluje se dle PD a technologického postupu a provádí ji stavbyvedoucí, který zapíše do 

stavebního deníku zápis. 

P#edm t kontroly:  

 násyp z št!rkopísku 

 položení kari sít! Ø 5 mm a její p"evázání 

 zabudování roxor# 

 betonáž 

použité p"ístroje p"i kontrole:  

 2 m la% 

 nivela ní p"ístroj    

násyp:  

 dokonale zhutn!ný 

 bez p"ítomnosti vegetace 

položení kari sít! Ø 5 mm:  

 položení po celé ploše 

 aplikace distan ních t!lísek pod sí% 

 vzájemné svázání sítí proti posunu 
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  istota kari sít! (bez nadm!rné rzi) 

zabudování roxor#:  

 kontrola rovinatosti ± 5 mm 

kontrola betonáže:  

 viz bod 6 

   

4.12 Kontrola hydroizolace 

P#edm t kontroly:  

 natavený hydroizola ní pás 

U t!chto prací se dbá na "ádnou kontrolu již p"i návrhu a realizace hydroizolací. 

 Hlavní kontrola se uskute $uje až p"i p"edávání dokon ených prací tzv. pokládky HI 

po obvodu základové konstrukce, vnit"ního nosného zdiva, schodišt!, komínu a svislého 

obvodového zdiva. 

 Stavbyvedoucí kontroluje správný návrh HI, zda je správn! zvolena dle p#sobícího 

hydrofyzikálního namáhání a zda vyhovuje daným požadavk#m stavby, dále se provede 

kontrola PD, zda byla navržena konstruk ní "ešení a detaily. [5] 

P"ed zapo etím prací se zkontroluje stavbyvedoucím pop". mistrem p"ejímku materiálu 

a "ádné uskladn!ní p"ed jejím znehodnocením. 

Dále je p#ed realizací nutné provést kontrolu: 

  istoty podkladu tzn. bezprašný a bez v!tších volných  ástí na povrchu 

 "ádn! naimpregnovaného podkladu 

 vyzrálost betonu, tvrdost 

 zda se na podkladu vyskytují ostré vý n!lky a pop". je odstranit sbroušením 

 p"ilnavost k podkladu a to odtrhovou zkouškou 

 plynulé napojení jednotlivých pás#, jednolité spoje 

 neporušenost (bez trhlin, rýh), bez bublin 

 

Poznámka: p"i výskytu bublin nebo zna ných rýh se provede p"eplátování asfaltovým pásem 

stejného typu jako je pokládka. U vzniklých bublin se tyto poruchu na"íznout a poté 

p"eplátují, taktéž shodným materiálem s již nataveným pásem. 
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Zkouška hydroizolace: 

Zkouška jehlou: 

 Principem zkoušky je tažení kovového ost"í kolmo na spoj. 

 Touto mechanickou zkouškou se ov!"uje spojitost a pevnost realizovaných spoj#. 

 Další zkoušky, které je možno p"i kontrole provést, je jiskrová zkouška a podtlaková 

 zkouška.[6] 

 

Za p"ítomnosti technického dozoru a stavbyvedoucí se provede vizuální kontrola 

dokon eného HI materiálu, ješt! p"ed následovným zakrytím konstrukce. 

 P"i kontrole je nutné mít požadované dokumenty, tzn. projektovou dokumentaci 

a technické normy, dle kterých se provád!la realizace. 

 Sepíše se protokol o p"evzetí hydroizola ní vrstvy a zapíše se zápis do stavebního 

deníku. Protokol bude tvo"it sou ást p"edávacích doklad# s podpisem obou stran. [5], [6] 

 

4.13  Kontrola ztraceného bedn ní, uložení výztuže a samotná betonáž 

(730212) %SN 73 0212-3 - Geometrická p esnost ve výstavb!. Kontrola p esnosti. "ást 3: 

Pozemní stavební objekty 
33

 

 

Bednící prvky PRESBETON ZB 5- 40: 

P"edm!tem kontroly kvality provedení: 

 svislost:  v rámci 1 podlaží   ± 20 mm 

 rovinnost:  v délce kteréhokoliv m   ±10 mm 

                    v délce 10m    ± 50 mm 

 kontrola p"ed realizací: 

 p"ejímka a kontrola materiálu dle PD (neporušenost jednotlivých prvk#, jakost, 

požární odolnost) 

 certifikát 

 schvalovací protokoly 

 kontrola b!hem realizace: 

 dodržení p"evazby zdiva a její pat"i ná poloha dle PD, svislost rovninatost 

 chyby, které se mohou vyskytnout p"i realizaci: 
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 kontrola již p"i založení první "ady ztraceného bedn!ní na vápenocementovou maltu 

v požadované tlouš%ce. 

 správná konzistence malty 

 dodržení vazby – p"i nedodržení dojde ke ztrát! stability. 

 

Výztuž B St 500 KR žebírková: 

P#edm tem kontroly: správnost uložení výztuže dle PD 

Kontrola p#ed realizací:  

 p"ejímka a kontrola materiálu dle stanovených p"edpis# (typ výztuže, míra zne išt!ní) 

Kontrola p#i ukládání výztuže:   

 správná poloha, typ a tvar výztuže 

 míra zne išt!ní 

Dle PD a technologického postupu provede vizuální kontrolu stavbyvedoucí, který zapíše 

zápis do stavebního deníku. 

%etnost kontrol: 1x p"i p"ebírce a 1x p"i uložení výztuže do konstrukce. 

Betonáž: Viz bod 4.7 a 4.8 

U t!chto betonových pracích není požadovaná kontrola hutn!ní  erstvé betonové sm!si 

z d#vod# "idší konzistence. 

 

Kontrola ošet#ení betonové sm si: 

Stavbyvedoucí provede vizuální kontrolu, zda bylo dodrženo p"íslušné ošet"ení tzn.: 

 p"ekrytí konstrukce tkanou mokrou látkou, proti pov!trnostním a teplotním vliv#m 

 postupné vlh ení po dobu 3 dn# 

 po dobu 7 dn# se konstrukce chrání proti ot"es#m (místní provoz a provoz na 

staveništi) 

 po provedené kontrole se sepíše protokol a zapíše se zápis do stavebního deníku 
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4.14  Kontrola p#eklad" POROTHERM  

P"evzetí a ukládání materiál# do konstrukce kontroluje stavbyvedoucí pop"ípad! mistr, který 

sepíše zápis do stavebního deníku. 

P#edm t kontroly: POROTHERM p#eklady 7, tepelná izolace 

 P#ed realizací:  

 p"evzetí dodávky a její kontrola (bez úlomk#, prasklin a rzi), kontrola podkladu na 

který bude p"eklad uložen ( istota povrchu, bez prasklin a velkým p"etvo"ení 

konstrukce), neporušenost teplené izolace 

 P#i realizaci:  

 správnost uložení p"ekladu dle PD, p"eklady se ukládají na neporušené zdivo 

 dodržení minimálních rozm!r# uložení na daný otvor, nesmí docházet k nadm!rným 

pr#hyb#m, dbát na neporušenost a správné uložení tepelné izolace, dostate ná vrstva 

malty. [34] 

 

4.15  Kontrola stropní konstrukce 

P"evzetí a ukládání materiál# do konstrukce kontroluje stavbyvedoucí pop"ípad! mistr b!hem 

prací, který sepíše zápis do stavebního deníku. 

P#edm t kontroly: stropní konstrukce POROTHERM 

 Kontrola p#ed realizací: 

POT nosníky: míra poškození 

Vložky MIAKO: rozm!ry dle PD, bez úlomk# a prasklin 

Tepelná izolace: rozm!ry, celistvost prvk# 

Malta CM: nesmí dojít k poškození obalu 

V!ncovka: rozm!ry dle PD, bez úlomk# a prasklin 

Betonová sm!s: dle PD, konzistence 

Bedn!ní:  istota, rozm!ry (správný tvar bedn!ní) 

Výztuž: viz bod 4.5 

 Kontrola p#i realizaci: 

POT nosníky: rozm!ry dle PD ± 5 mm, prohnutí max. 1/500 

Vložky MIAKO: správnost pokládky mezi POT nosníky dle PD 

Tepelná izolace: správná poloha uložení dle PD, ±1 mm ve všech sm!rech 

Malta CM: správná konzistence, nanášení v požadované vrstv! 
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V!ncovka: ukládání dle PD a dle pokyn# výrobce 

Betonová sm!s: viz bod 4.7 a 4.8 

Výztuž: viz bod 4.5 

[18] 

 

4.16  Kontrola svislé hydroizolace 

 viz bod 4.12 

[5], [6] 

 

4.17  Kontrola sv tlíku 

P#edm t kontroly: Sv tlík z PVC 

 P#ed realizací: 

 p"ejímka materiálu » kompletnost montážní sady, neporušenost sv!tlíku (bez prasklin 

na povrchu), bez deformace prvk# jako je odvod$ovací za"ízení a pochozí rošt 

 P#i realizaci:  

 Kontrola roviny horní hrany sv!tlíku vodováhou. T!snost styku sv!tlíku s povrchem 

zdiva, pro zajišt!ní vniku vlhkosti skrz sv!tlík je doporu ené od výrobce zatmelit líc 

sv!tlíku a místa vrut#. Správné napojení odvod$ovacího za"ízení na odtokové potrubí. 

Veškeré kontroly provádí stavbyvedoucí pop"ípad! mistr, sepíše se zápis do 

stavebního deníku. [16] 

 

4.18  Kontrola a p#edání drenážního systému 

Kontrola provád!ní postupn! b!hem realizace a to stavbyvedoucím pop". mistrem. 

Stavbyvedoucí (po". mistr) b!hem provedení prací zkontroluje dle PD:  

 shodnost materiálu, pr#m!r potrubí a revizních šachet s návrhem 

 správná poloha potrubí (otvory v drenážním potrubí nesmí sm!"ovat na dno výkopu) 

 spád min. 1,5% 

 kontrola spoj# drenáže 

 kontrola zhutn!ní a dostate ná tlouš%ka št!rku 

  istota potrubí 
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 kontrola filtrace (geotextilie), tzn., nesmí dojít k protržení 

 zásyp potrubí bez výskytu vegetace 

[14], [15] 

 

4.19  Kontrola pokládky svislé tepelné izolace na ztracené bedn ní 

P#edm t kontroly: tepelná izolace spodní stavby 

Již v pr#b!hu výstavby komínu se provád!jí p"íslušné kontroly. Kontroly provádí mistr 

stavby, který zapíše zápis do stavebního deníku. 

Po realizaci:  

 p"ídržnou k podkladu (alespo$ po dobu než dojde k zasypání zeminou) 

 dodržení p"evazby telepelné izolace 

 izolace op"ena o pevnou podložku, aby nedošlo k sesunu izolace p"i zasypávání) 

 bez mezer ve sty ných i ložných spárách 

 kontrola dle návodu výrobce tepelné izolace 

 p"ítomnost komínových otvor# 

 

4.20  Kontrola zásypu objektu 

P#edm t kontroly: zásyp objektu 

P#ed realizací: 

Zemina musí vykazovat podobné vlastnosti, jako m!la p"i vytvá"ení násypu na mezideponii. 

Tolerance odlišnosti vlhkosti je 0,3%. P"i zjišt!ná nadm!rné vlhkosti musí stavbyvedoucí 

navrhnout p"íslušná opat"ení tzn. zeminu nepoužije a nahradí ji jinou vhodnou.  

 Okolo objektu (pod úrovni upraveného terénu), kde byl vytvo"en pracovní 

prostor, se zkontroluje, zda se v jám! nevyskytují nežádoucí p"edm!ty, které by zhoršovaly 

kvalitu zhutn!ní zeminy nebo zhoršení jejich vlastností, které by negativn! p#sobily na 

objekt. Rovn!ž se znovu p"ekontroluje správná poloha všech  ásti drenážního systému jak 

spoje potrubí, tak napojení revizních šachet. 

 Tyto kontroly p"ed zasypáním musí provést stavbyvedoucí a zapsat zápis do 

stavebního deníku. 
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P#i realizaci: 

P"i provád!ní prací se dodržuje rovnom!rné sypání zeminy po obvodu objektu, maximální 

rozdíl výšek zásypu na prot!jších stranách objektu je 500 mm. Vzdálenost hutn!ní zásypu od 

hrany objektu nesmí p"ekro it 1m. 

 Po dokon ení zemních prací následuje kontrola míry zhutn!ní, zda byla zemina 

zhutn!na na požadovanou velikost. 

 

4.21  Kontrola montáže komínu 

P#edm t kontroly: komín SCHIEDEL UNI PLUS 

P#ed realizací:  

  p"ejímka materiálu, míra poškození (bez úlomk# a prasklin, kompletnost prvk#) 

 rovinnost, pevnost a vyzrálost betonového podkládku 

 minimální výška uložení komínu (minimáln! v úrovni budoucí podlahy) 

P#i realizaci: 

  správnost založení paty komína a osazení v!trací m"ížky, pro správnou funkci komínu 

 dostate ná dilatace ve styku se st!nami a stropního prostupu 

 pr#b!žná kontrola vodováhou p"i vyzdívání tvárnic 

 správná montáž vnit"ních  ásti komínu 

 d#kladné vyspárování vnit"ní strany keramické vložky 

 

4.22 Kontrola p#í!ek POROTHERM 11,5 P + D 

P#edm t kontroly: vyzd ní p#í!ky POROTHERM 11,5 P + D 

Kontrolu prování mistr p"i p"ejímce materiálu a p"i p"evzetí dokon ených prací. 

P#ed realizací:  

Podklad: 

 požadovaný rozm!r izola ního pásu, min rozší"ení od budoucí p"í ky 150 mm 

 rovinnost ±10 mm 

Zdící prvky: míra poškození, rozm!ry dle PD, bez úlomk# a prasklin 

Malta vápenocementová: správná konzistence 

Kotvící prvky: bez p"etvo"ení, po et dle PD 

Polystyren: nejsou kladeny zvláštní nároky 
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P#i realizaci: 

Kontrola se provádí 2m latí, vodováhou, pop"ípad! olovnicí.  

 Dodržení vazby zd!ní min. p"evazba 0,4 x výška. 

 Správná vrstva výšky maltového lože min. 10 mm. 

(730212) &SN 73 0212-3 - Geometrická p"esnost ve výstavb!, kontrola p"esnosti 33 

Svislost: v rámci 1 podlaží  ± 20 mm 

Rovinnost: v délce kteréhokoliv m   ±10 mm 

                  v délce 10m  ± 50 mm 

Zamezení absence nerezových kotev a dostate né promaltování tvarovek v celé její ploše. 

 

4.23  Kontrola prefamonolitického schodišt  

P#edm t kontroly: monolitická deska 

   prefabrikované stupn! 

P#ed realizací monolitické desky: 

P"em!"ení konstruk ní výšky a prov!"ení zda je v souladu s PD, kontrola velikosti 

schodiš%ového prostoru v souladu s PD. 

p"ejímka výztuže - viz bod 4.5 

p"ejímka  erstvé betonové sm!si z betonárny Zapa - viz bod 4.7 

bednící prvky - "ádná p"ejímka materiálu tzn. bez viditelného poškození, skvrn na povrchu 

bedn!ní, celistvé, správnost rozm!r#, bez odlomk# lepených vrstev p"ekližky 

odbed$ovací prost"edky - požadované množství dle objednávky 

P#i realizaci monolitické desky: 

výztuž - vizuální kontrola » správnost uložení (poloha), rozte e, zamezení pohybu, "ádn! 

svázána,  istota výztuže, bez rzi, mastnoty, umíst!ní distan ních t!lísek pro správné krytí 

výztuže, správný typ a množství výztuže dle PD 

bedn!ní - vizuální kontrola » p"íslušné rozm!ry dle PD, t!snost, geometrii zachovat po dubu 

celé betonáže, pevnost bednících prvk#, odstran!ní ne istot, rovinatost, kolmost a vytvo"ení 

šikmých ploch v místech kde je to vyžadováno, dále se zkontroluje nenasákavost bednících 

prvk#.  

 t!mto požadavk#m musí konstrukce vyhov!t, jak po realizaci bednících prvk#, tak 

i b!hem samotné betonáže. 
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odbed$ovací prost"edky - vizuální kontrola » d#kladná aplikace prost"edku, zvláštn! 

v místech s  lenit!jšími tvary. 

betonáž - viz bod 4.7 a 4.7.1 

 

Po realizaci monolitické desky: 

ošet"ení betonové sm!si - viz bod 4.8  

odbedn!ní -  sejmutí bednících prvk# m#že nastat až po minimálním 50%  nár#stu pevnosti 

betonu, pop"ípad! se souhlasem stavbyvedoucího. P"i odbed$ování se postupn! kontroluje 

pr#b!h, zda nedochází k odlamování hran konstrukce.  

 

P#ed montáží prefabrikovaných stup$": 

kontrola povrchu monolitické schodiš%ové desky - hladkost povrchu tzn. bez vý n!lk#, 

vyzrálost konstrukce » nesmí být viditelné mokré  ásti nosné konstrukce, bez prasklin, 

požadovaný sklon desky 

p"ejímka materiálu - požadované rozm!ry jednotlivých stup$# dle PD, bez úlomk#, mastných 

skvrn, bez viditelných známek výztuže 

P#i realizaci prefabrikovaných stup$": 

kontrola se provádí olovnicí a vodováhou. Kontrola výškových a polohových rozm!r# 

jednotlivých prefabrikovaných stup$#. (ádné napojení na stropní konstrukci. 

Stupn! ukládat dle o íslování jednotlivých prvk#. 
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5.  Záv r 

Cílem všech kontrol je snaha o co nejkvalitn!jší provedení jednotlivých stavebních 

konstrukcí. Výb!rem vhodných surovin, materiál# a postup# prací lze zajistit plynulý chod 

všech jednotlivých technologických etap. Ovšem kvalitních výsledk# nikdy nelze dosáhnout 

bez kvalitních pracovník#, nebo% lidský  initel je jednou z nejd#ležit!jších položek. 

Problém veškerých  inností se nachází již v prvotním po átku a to ve výb!ru vhodných 

surovin tzv. vstup#. T!mito problémy se zabývá celá "ada firem, laborato"í a výroben. Dalším 

krokem je doprava, skladování materiál# a prvk#, zde p"i nevhodném skladování m#že rovn!ž 

dojít k znehodnocení materiálu pro výstavbu a k nekvalitnímu provedení. Po všech t!chto 

 innostech následuje zpracování hlavní  ásti a tou je výstavba dle návrhu projektanta 

a výpo tu statika. T!mito  innostmi vznikne  ást nebo ucelená konstrukce, která se nazývá 

výstup. Tyto výstupy je nutné b!hem meziopera ních krok# kontrolovat, zda je vše v souladu 

s pokyny výrobce, návrhem projektanta a v neposlední "ad! posouzení statika (v souladu 

&SN, EN). P"i nalezení problému, je nutné nejprve problém vyhodnotit, navrhnout varianty 

"ešení problému, následn! po vyhodnocení a uvážení je aplikovat na daný problém.  

Tyto problematiky, které se vyskytují na v!tšin! p"ípad# realizace výstavby je nutné v co 

nejkratší dob! vy"ešit a to co nejvhodn!ji aplikovat na daný typ konstrukce nebo celé stavby. 
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A. PR VODNÍ ZPRÁVA 1 

 

 

 

a) indetifika!ní údaje: 1 

1. Stavba: 

Bytový d m 

 

2. Místo stavby: 

Katastrální území -  Lou!ky u Nového Ji!ína 687006 

Obec   -  Nový Ji!ín 

Okres   -  Nový Ji!ín 

Parcelní !íslo  -  376 

Stupe" PD  -  PD pro stavební povolení 

 

3. Investor:  

Pavel Lašák 

Vražné 698 

Okr. Nový Ji!ín 

742 35 

 

4. Dodavatel stavby: 

Inženýrské stavby sk. 

Ul. Gregoria 851/6 

Lou!ky u Nového Ji!ína 

742 55 

 

5. Jména a adresy zpracovatel" dokumentace: 

Vypracoval:  

Eliška K#enková 

Vražné 32 

Okr. Nový Ji!ín 742 35 
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b) dosavadní využití pozemku: 1 

Stavební parcela  . 376 v k.ú. Lou ky u Nového Ji ína 742 55 okr. Nový Ji ín je ve 

vlastnictví statutárního m!sta Nový Ji ín, m!stského obvodu Nový Ji ín – jih. Jedná se 

o parcelu k dnešnímu dni nevyužívanou. Rozloha parcely v katastrálním území  iní 

2297 m2. Celá plocha pozemku je zatravn!ná s místy výskyt" ke#". P#ístupnost na 

pozemek je možný z ulice Boženy N!mcové. Stávající pozemek je oplocen pletivem 

výšky 1,8 m. Veškeré nutné sít! ke správnému fungování po výstavb! objektu budou 

napojeny z ulice Boženy N!mcové. 

 

c) údaje o provedených pr zkumech a napojení na infrastrukturu: 1 

P#ed zahájením výstavby objektu byly uskute n!ny geologické pr"zkumy p"dy 

pomocí vrtaných sond. Další pr"zkumy, které byly nutné provést, byly na výskyt 

rizikového radonu a výšku hladiny podzemní vody. Dále byly provedeny geologické 

pr"zkumy, pomocí kterých byla zemina zat#íd!na do t#ídy t!žitelnosti  íslo III. 

 

d) informace o spln!ní požadavk  dot"ených orgán : 1 

Projektová dokumentace respektuje požadavky správc" sítí a dot ených orgán". 

 

e) informace o dodržení obecných požadavk  na výstavbu: 1 

Materiály a jejich zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákon" a norem 

EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou spl$ovat 

požadavky uznávané národními normami, které jsou uvedeny v technické specifikaci 

a ve výkresové dokumentaci. Jiné normy mohou být dodržovány pouze v p#ípad!, že 

zajiš%ují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány 

pouze s podmínkou p#edchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí 

jejich použití písemn! schválit. 

Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými a alternativními normami 

musí být zhotovitelem písemn! popsány a p#edloženy správci stavby nejpozd!ji 28 

dn" p#ed datem, kdy zhotovitel požaduje souhlas správce stavby. 

V p#ípad!, že správce stavby ur í, že takto navrhované odchylky nezajiš%ují stejnou 

nebo vyšší kvalitu, zhotovitel splní p"vodn! vyžadované normy.  
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f) údaje o spln!ní podmínek regula"ního plánu, územního rozhodnutí, pop#ípad! 

územn! plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona1 

Podmínky byly spln!ny dle požadavk" Územního plánování. 

 

g) v!cné a "asové vazby: 1 

Nevyskytují se. 

 

h) p#edpokládaná lh ta výstavby: 1 

Od roku 2010 dle ur ení investora 

 

i) statické údaje o stavb!: 1   

základní údaje stavby: 

Katastrální území -  Lou ky u Nového Ji ína 687006 

Obec   -  Nový Ji ín 

Okres   -  Nový Ji ín 

Parcelní  íslo  -  376 

Stupe$ PD - PD pro stavební povolení 

Zastav!ná plocha: 358 m2 

Parcela: 2297 m2 

Procento zastav!ní: 15,6%  

Náklady na výstavbu: cca 21 mil. K  
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B. Souhrnná technická zpráva 1 

 

 

 

Obsah: 1 

1. Urbanistické, architektonické a stavební #ešení 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

3. Požární bezpe nost  

    3.1. Zpráva požární ochrany 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost#edí 

5. Bezpe nost p#i užívání 

6. Ochrana proti hluku 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

8. &ešení p#ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

9. Ochrana stavby p#ed škodlivými vlivy vn!jšího prost#edí 

10. Ochrana obyvatelstva 

11. Inženýrské stavby 

12. Výrobní a nevýrobní technologická za#ízení staveb 
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B. Souhrnná technická zpráva 1   

 

1. Urbanistické, architektonické a stavební #ešení: 1 

 

a) zhodnocení staveništ!: 1 

Staveništ! je vyhrazeno na parcele  . 376 v k.ú. Lou ky u Nového Ji ína 742 55 okr. 

Nový Ji ín s vjezdem z ulice Boženy N!mcové. 

Staveništ! se nenachází v památkové ani chrán!né krajinné oblasti. Profil terénu je 

tém!#  

bez sklonu. Pouze v zadní  ásti parcely se nachází úsek prudkého svahu, který z"stane 

zachován a bude pozd!ji osázen zelení. Na pozemku se nachází n!kolik ke#", které 

budou odstran!ny. Základová p"da je tvo#ena št!rky. Hladina podzemní vody se 

nachází 1,18 m pod úrovní základové spáry. 

 

b) urbanistické, architektonické a stavební #ešení: 1 

Jedná se o výstavbu bytového domu. Bytový d"m plní pouze funkci pro bydlení osob. 

Objekt je umíst!n na ulici Boženy N!mcové v obytné zón!, nachází se v katastrálním 

území Lou ka u Nového Ji ína 687006,  íslo parcely 376.  

Jedná se o  ty#podlažní bytový d"m, jehož celý p"dorys stavby je podsklepený. 

Podzemní  ást objektu je realizována za ú elem vzniku prostor pro umíst!ní 

motorových vozidel obyvatel bytového domu, spole né prostory a sklepy. P#ístup do 

objektu je možný po schodišti, pop#ípad! ramp!.  První nadzemní podlaží je #ešeno 

pro obyvatele s omezenou schopností pohybu, dále je zde umíst!na kolárna a zbývající 

prostor slouží jako bytové jednotky. Druhé a t#etí nadzemní podlaží slouží pouze pro 

bydlení, v každém pat#e se nachází dv! bytové jednotky, rovn!ž i v p#ízemní  ásti. 

Veškeré podlaží jsou spolu propojeny t#íramenným prefa-monolitickým schodišt!m. 

Veškeré pot#ebné energie na správnou funkci bytového domu, budou napojeny 

z ve#ejné inženýrské sít! za realizaci nových p#ípojek. P#ístup do bytového domu bude 

p#ímo z ulice Boženy N!mcové. 
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c) technické #ešení: 1 

Horní  ást objektu, která se nachází nad terénem je realizována z cihelných blok" 

POROTHERM EKO+ tl. 444, 300 a 115 mm, pouze spodní  ást objektu je #ešena jako 

prefa-monolitiká konstrukce ze ztraceného bedn!ní PRESBETON ZB 5 - 40 a ZB 5 - 

30. Celá budova je založena na železobetonových základech v hloubce -3,877m. 

Spodní  ást objektu je chrán!na proti zemní vlhkosti vodorovnými a svislými 

hydroizola ními asfaltovými pásy. Ochrana svislé hydroizolace je provedena tepelnou 

izolací PERIMETR SD tl. 100 mm. P#ístup do podlaží je #ešen t#íramenným 

schodišt!m, schodiš%ová deska je monolitická, na které jsou uložené prefabrikované 

stupn!. Stropní konstrukce bude realizována z POT nosník" systému POROTHERM, 

výpl$ mezi nosníky tvo#í keramické vložky MIAKO 19/ 62,5 PTH a 19/50 PTH. Strop 

bude prostorov! ztužen v!ncem z železobetonu se zateplením, aby nedošlo k vzniku 

tepelného mostu. St#ešní konstrukce je #ešena jako vaznicový krov s valbovou 

st#echou, tento prostor není #ešen jako obytná  ást. Komínové t!leso je ze sytému 

SCHIEDEL UNI PLUS o DN 120 mm, kombinovaný kotel se nachází v technické 

místnosti suterénu S04. 

Povrchové úpravy objektu: 

Vnit#ní  ásti zdí a strop" jsou omítnuty vápennocementovou omítkou tl. 10 mm 

Vn!jší  ásti zdiva jsou omítnuty termoizola ní omítkou Porotherm TO tl. 25 mm, 

ochranou  ást tvo#í omítka Porotherm Universal tl. 15 mm. 

Výpln! otvor" jako jsou okna s izola ním trojsklem, ve vnit#ní  ásti dve#e plné hladké 

otevírání levé a pravé. Venkovní dve#e d#ev!né, které jsou  áste n! prosklené. 

Venkovní  ást: 

Zpevn!né plochy tzn. p#íjezdové a p!ší komunikace, jsou #ešeny jako zámková dlažba 

uložená v pískovém loži. 

Okolo objektu je okapový chodník z betonových dlaždic. 

 

d) napojení stavby na infrastrukturu: 1 

Napojení bude provedeno na stávající p#ípojky. 

 

e) #ešení technické a dopravní infrastruktury: 1 

Stávající. 
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f) vliv stavby na životní prost#edí: 1   

Navržené #ešení a realizace nemá negativní vliv na životní prost#edí. Odpady ze stavby 

budou likvidovány v souladu s místními vyhláškami a zákonem o odpadech. 

Likvidace odpadu bude smluvn! zajišt!na s organizací k tomuto ú elu ur enou. 

 

g) #ešení bezbariérového užívání: 1 

Hlavní vstup do objektu je #ešen jako bezbariérový a to rampou se sklonem v pom!ru 

1:16. Rampa je opat#ena zábradlím z ocelových profil" s odolnou povrchovou 

úpravou. Rampa je provedena z oceli a povrchovou úpravou proti skluzu. 

 

h) pr zkumy a m!#ení: 1 

P#ed zapo etím prací byly provedeny všechny pot#ebné pr"zkumy a m!#ení. 

 

i) údaje o podkladech o vytý"ení stavby: 1   

podklady: katastrální mapa 1: 2000, polohopisné a výškopisné zam!#ení 1:500, 1:200 

 

j) "len!ní stavby na jednotlivé SO: 1 

Stavba není  len!na. 

 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby: 1 

Stavba s ohledem na sv"j charakter nebude mít negativní vliv na okolní pozemky 

a stavby. 

Pokud dojde p#i výstavb! k narušení okolních pozemk", bude požadovaná jejich 

náprava na náklady stavebníka. 

 

l) zp sob zajišt!ní BOZP: 1 

Území stavby musí být zajišt!no tak, aby nedošlo ke škod! na okolních pozemcích. 

Skládky stavebního materiálu musí být z#ízeny výhradn! na ploše ur ené pro 

výstavbu.  

Veškeré navrhované práce mohou provád!t pouze organizace k tomu oprávn!né, 

pracovníci s požadovanou kvalifikací a oprávn!ním k provád!ní p#íslušných prací. 

Práce musí být provád!ny v souladu s bezpe nostními p#edpisy a postupy, které jsou 
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pro n! stanoveny a v souladu se Zákonem  . 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p#i práci v  pracovn!právních vztazích 

a o zajišt!ní bezpe nosti a ochrany zdraví p#i  innosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovn!právní vztahy [7]. Dále Na#ízením vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích 

na bezpe nost a ochranu zdraví p#i práci na staveništích [8]. 

V dob! výstavby bude zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu. 

P#i výjezdu na místní komunikaci budou auta hlavn! v dobách deš%" #ádn! o išt!na. 

Pro práce bude použita b!žná mechanizace, zvedací za#ízení, mícha ky. Stavební, 

zemní i montážní práce jsou b!žného charakteru a jsou použity standardní technologie 

nevyžadující speciální bezpe nostní opat#ení. 

P#i zásobování stavby bude respektován provoz ve#ejné dopravy a chodc". P#i 

manipulaci stroj" a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby 

a provizorní dopravní zna ení.   

 

2. Mechanická odolnost a stabilita: 1 

Stavba je navržena v souladu s platnými 'SN, provád!cími vyhláškami a manuály 

dodavatel" stavebních výrobk" (zdivo apod.) a bude zaru ovat, že zatížení na ni 

p"sobící v pr"b!hu výstavby a užívání nebude mít za následek z#ícení stavby, v!tší 

stupe$ p#etvo#ení a poškození instalovaného vybavení.  

 

3. Požární bezpe"nost: 1 

Bude dodržena základní legislativa požární ochrany: zákon  . 133/1985 Sb., o požární 

ochran! ve zn!ní pozd!jších p#edpis" [9].  Bude vedena dokumentace požární 

ochrany. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost#edí: 1 

S ohledem na charakter stavby navržené #ešení nenese žádné nebezpe í pro životní 

prost#edí, okolí ani objekt samotný. Zbytky stavebního materiálu budou odvezeny na 

#ízenou skládku. Výskyt nebezpe ného dopadu se nep#edpokládá. Stavebník je 

povinen p#edložit p#i kolaudaci stavby doklad o zp"sobu likvidace odpadu v etn! 

jejího uhrazení. 
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5. Bezpe"nost p#i užívání:  1 

Nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky p#i užívání stavby. 

 

6. Ochrana proti hluku: 1 

Nejsou kladeny zvláštní požadavky. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla:  1 

Vn!jší povrch objektu spl$uje normu 'SN 73 0540-2 [13]. Dále je spln!na m!rná 

energetická spot#eba dle Vyhlášky  . 291/2001 [14]. Veškeré použité tepeln! izola ní 

matriály, spl$ují požadavky Vyhlášky  . 251/2001 [15]. 

 

8. $ešení p#ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a  

orientace: 1 

 Objekt je #ešen jako bezbariérový pouze v p#ízemním podlaží, kde se nachází byt pro 

 osoby s omezenou schopností pohybu. P#ístup do vyšších,  i nižního podlaží, je 

 možný po schodiš%ovém prostoru. 

 

9. Ochrana stavby p#ed škodlivými vlivy vn!jšího prost#edí: 1 

 Proti radonová opat#ení na základ! uskute n!ných m!#ení není nutno provád!t. 

 

10. Ochrana obyvatelstva: 1 

 Nejsou kladeny zvláštní požadavky. Pouze p#i výstavb! je nutní dbát na ochranu 

obyvatelstva. P#i realizaci m"že nastat situace, kdy je omezen pohyb obyvatelstva 

v doprav! a po místní p!ší komunikaci.  

 

11. Inženýrské stavby: 1 

  Kanalizace - bude p#ipojena na stávající p#ípojku 

 Elektrická p#ípojka - bude p#ipojena na stávající p#ípojku  

 Vodovodní p#ípojka - bude p#ipojena na stávající p#ípojku  

 Plynovodní p#ípojka - bude p#ipojena na stávající p#ípojku 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická za#ízení staveb: 1 
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  Nevyskytují se v daném objektu. 

D. Dokladová "ást 1 

 

Vyjád#ení : 

1. Kopie katastrální mapy  

Ze dne 5. 3. 2010 

 

2. HZS Moravskoslezského kraje, Krasovská 65, 742 55, Nový Ji ín 

Ze dne 5. 3. 2010 

 

3. Dalkia 'R, a.s.,Divize Ostrava, Elektrárenská 5562/17, 709 74,Ostrava  

Ze dne 12. 3. 2010 

 

4. Telefonica O2 'R, a.s.,1.Máje 3, 742 55, Nový Ji ín 

Ze dne 4. 4. 2010 

 

5. 'EZ ITC Services, a.s., Vágnerovo nám. 1866/5, 120 00, Praha 2 

Ze dne 24. 4. 2010 

 

6. 'EZ Distribuce, a.s., 28.#íjna 152, 742 55, Nový Ji ín 

Ze dne 26. 4. 2010 

 

7. Novoji ínské komunikace, a.s., Novovská 25/1266, 709 00, Ostrava 

Ze dne 2. 5. 2010 

 

8. SMP, a.s., Plynární 2748/6, 702 72, Ostrava  

Ze dne 18. 5. 2010 
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah: 1 

a) Charakteristika staveništ! 

b) Inženýrské sít! a jiné za#ízení 

c). Napojení staveništ! na energie 

d) Bezpe nost a ochrana zdraví 

e) Uspo#ádání a bezpe nost staveništ! z hlediska ochrany ve#ejných zájm" 

f) za#ízení staveništ! v etn! využití nových a stávajících objekt" 

g) Popis staveb za#ízení staveništ! vyžadujících ohlášení 

h) Bezpe nost a ochrana zdraví p#i práci 

i) Vliv stavby na životní prost#edí 

j) Orienta ní lh"ta výstavby 
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E. Zásady organizace výstavby 1 

 

a) Charakteristika staveništ! 1   

Staveništ! bude z#ízeno na parcelách vlastníka v k. ú. Lou ky u Nového Ji ína 

dostupnost z ulice Boženy N!mcové a Kutnohorská. Za#ízení staveništ! a prostory pro 

realizaci budou výhradn! na ploše ur ené pro výstavbu, odd!leny od okolí ohrazením 

výšky 1,8 m a zajišt!ny proti vstupu cizích osob. 

Na stavb! budou vyhrazeny úseky pro skladování stavebního odpadu, který bude 

odvážen na skládky. 

Pro za#ízení staveništ! budou provedeny p#ípojky vodovodu, kanalizace a elektrické 

energie. 

Za#ízení staveništ! je do asné po dobu výstavby a bude zajišt!no vybranou realiza ní 

firmou. Nutno zajistit zábor lešení, staveništ! na p#íslušném odboru MOb Nový Ji ín - 

Jih. 

Na dot eném území se nachází vzrostlá zele$. Je nutné vykácení uvedené zelen! po 

dohod! s odborem životního prost#edí MOb Nový Ji ín-Jih. Za#ízení staveništ! bude 

z#ízeno na parcelách vlastníka.  

Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení s nabytí jeho právní moci. 

Vytý ení stavby bude provedeno oprávn!nou osobou. Stavební práce budou 

provád!ny dle schválené dokumentace a v souladu se stavebním zákonem. Vlastní 

stavební práce budou provád!ny dle Vyhl. 'ÚBP a 'BÚ  . 324 / 90 Sb. [16]. 

 

b) Inženýrské sít! a jiné za#ízení 1 

V míst! stavby se nevyskytují žádné významné sít! technické infrastruktury. 

 

c) Napojení staveništ! na zdroje vody, elekt#iny, odvodn!ní staveništ!, apod. 1   

Voda: Bude z#ízena provizorní vodovodní šachta, která je vystav!na z betonových 

skruží o pr"m!ru 1 m, její hloubka  iní 2,5 m. Umíst!ní je v  ásti provedeno v jižní 

 ásti staveništ!. 
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Kanalizace: Bude z#ízena p#ípojka napojená na hlavní kanaliza ní #ád v ulici Boženy 

N!mcové, která bude sloužit pro odvod splaškových vod a vod ze sociálního 

a povozného za#ízení. 

Elektrická energie: Z ve#ejné rozvodné sít! se z#ídí p#ípojka NN k budoucímu 

objektu. Sí% bude vedena pod terénem z d"vodu staveništního provozu, který by mohl 

poškodit daný rozvod. 

 

d) Bezpe"nost a ochrana zdraví 1 

P#i výstavb! je nutné dodržovat p#edepsané požadavky na BOZP, vše zajiš%uje ur ený 

koordinátor.  

Vstup na staveništi mají p#ísný zákaz osoby s omezenou schopností pohybu 

a orientací. Dále nesmí být p#i výstavb! ohroženi chodci a motorová vozidla, která se 

vyskytují v blízkosti staveništ!. V místech, kde je z#ízen p#ístup na staveništ! nesmí 

docházet k zúžení pr"chodu. U stavebních prací kde je možnost úrazu a to z pádu 

z výšky je nutné zabezpe it tyto prostory p#íslušným ohrazením. Za snížení 

viditelnosti a šera je rovn!ž nutné zabezpe í a to p#íslušným osv!tlením staveništ!. 

 

e) Uspo#ádání a bezpe"nost staveništ! z hlediska ochrany ve#ejných zájm 1   

B!hem pr"b!hu výstavby nejsou dot eny ve#ejné zájmy. 

 

 

 

f) za#ízení staveništ! v"etn! využití nových a stávajících objekt  1 

Dle vypracované dokumentace bude uspo#ádáno staveništ! a její p#íslušné  ásti. Na 

stávajícím pozemku se nenacházely žádné objekty, které by mohly být využit jako 

skladovací prostory. 
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Rozmíst!ní daných skládek musí zajistit plynulý odb!r materiálu dle pot#eby 

výstavby. 

Na staveništi se vyskytují dva typy skládek:  -uzav#ené skládky 

          -otev#ené skládky 

-otev#ená skladka: uskladn!ní zdících prvk", stropních nosníku a vložek, bedn!ní 

a lešení 

-uzav#ené skládky: uskladn!ní pytlovaných materiál", sklad drobného ná#adí 

Dále je zde umíst!no sociální za#ízení pro základní hygienické požadavky pracovník". 

 

g) Popis staveb za#ízení staveništ! vyžadujících ohlášení 1 

   Na staveništi nejsou p#edpokládány další stavby, které by vyžadovaly ohlášení. 

 

h) Bezpe"nost a ochrana zdraví p#i práci (BOZP) 1 

Pro zajišt!ní p#íslušných podmínek p#i provád!ní stavby z hlediska bezpe nosti 

a ochrany zdraví budou dodržena veškerá ustanovení p#íslušné legislativy, jako nap#. 

zák.  . 309/2006 Sb.[7]  a NV.591/2006 Sb.[19].a souvisejících právních p#edpis" 

k této stavb!, resp. pr"b!hu realizace této stavby. 

 

i) Vliv stavby na životní prost#edí 1 

P#i realizaci objektu nejsou kladeny zvláštní požadavky na ochranu životního 

prost#edí. 

Objekt se nenachází v žádné kategorii, která spadá do chrán!ného území. 

Nakládání s odpady bude probíhat v souladu s p#íslušnými vyhláškami, právními 

p#edpisy a zákony. Veškerý vzniklý odpad p#i výstavb! objektu bude #ádn! 

zlikvidován podle zákonu o odpadech. 
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j) Orienta"ní lh ta výstavby1   

Odhadovaná doby výstavby  iní 130 dní. Zahájení výstavby prob!hne v m!síci kv!ten 

v roce 2010  
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F. Dokumentace stavby 1 

 

1.   Pozemní (stavební) objekty 1 

 

F. 1.   Architektonické a stavebn! technické #ešení 1 

 

F. 1. 1.  Technická zpráva 1 

 

a) Ú el stavby 

b) zásady architektonického, funk ního a výtvarného #ešení 

c) Orienta ní statistické údaje o stavb! 

d) Technické a konstruk ní #ešení 

e) Zp"sob založení objektu 

f) Vliv stavby na životní prost#edí 

g) Dopravní #ešení 

h) Ochrana objektu p#ed škodlivými vlivy vn!jšího prost#edí 

i) Obecné požadavky na výstavbu 
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1.   Pozemní (stavební) objekty: 

 

F. 1.   Architektonické a stavebn! technické #ešení 1 

 

F. 1. 1.  Technická zpráva 1 

 

a) ú"el stavby: 1 

Bytový d"m umíst!ný na parcele  . 164/1 v k.ú. Lou ky u Nového Ji ína 742 55 okr. 

Nový Ji ín s vjezdem z ulice Boženy N!mcové a Kutnohorská. 

Jedná se o podsklepený t#í podlažní objekt s plochou st#echou. V podzemním podlaží 

je navržena komunika ní chodba, sklepy a garáže pro vyžití obyvatel domu a kotelna 

s kombinovaným kotlem. První nadzemní podlaží bylo navrženo pro bydlení osob 

a pro osoby s omezenou pohyblivostí. Obsahuje vstup do objektu pro návšt!vníky 

a obyvatele domu, opat#eny bezbariérovým p#ístupem. Druhé a t#etí nadzemní podlaží 

je vy#ešeno dispozi n! stejn!, krom! schodiš%ového prostoru ve t#etím nadzemním 

podlaží. V druhém a t#etím nadzemním podlaží se nacházení už zmi$ované 

schodiš%ové prostory, chodba vedoucí k byt"m, 4 byty se sociálními za#ízeními, 

kuchyní s obývacím pokojem, ložnicí a d!tským pokojem. 

 

b) zásady architektonického, funk"ního a výtvarného #ešení: 1 

V objektu jsou navrženy komunika ní prostory a to tyto. V podzemním podlaží plní 

tato funkce zádve#í a schodiš%ový prostor, který umož$uje p#ístup do vyšších podlaží. 

Chodba, která nám spojuje schodiš%ový prostor, umož$uje p#ístup do p#ilehlých garáží 

a sklep", vedle schodiš%ového prostoru se nachází technická místnost (kotelna). 

V prvním nadzemním podlaží se nachází  zádve#í, kterým se dostaneme k chodb!, 

která umož$uje p#ístup do p#íslušných byt". V druhém a nadzemním podlaží plní 

funkci komunika ních prostor" schodiš%ový prostor a chodba, ze které jsou p#ístupné 

byty. Každý byt má navržený vlastní vstup, ze kterého jsou p#ístupné ostatní místnosti 

bytu. 
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c) Orienta"ní statistické údaje o stavb!: 1 

zastav!ná plocha: 358 m2 

obestav!ný prostor: 5 687 m3 

zpevn!né plochy: p#íjezdová komunikace ze zámkové dlažby 

chodníky ze zámkové dlažby 

Hlavní vstup je orientován na severovýchod. 

 

Legendy místností: 

SUTERÉN:                                    

S01 Schodiš%ový prostor    8,25 m2                    

S02 Chodba  . 1     7,31 m2   

S03 Chodba  . 2     7,95 m2   

S04 Technická místnost  16,04 m2   

S05 Garáž  . 1    23,33 m2   

S06 Sklep  . 1    18,63 m2   

S07 Garáž  . 2    26,96 m2   

S08 Sklep  . 2    14,51 m2   

S09 Garáž  . 3    16,04 m2   

S10 Sklep  . 3    14,63 m2    

S11 Garáž  . 4    18,92 m2   

  

1.NP: 

101 Zádve#í      8,31 m2   

102 Chodba      7,31 m2   

103 Chodba      7,95 m2   

104 Kuchy$    16,88 m2   

105 Obývací pokoj   17,88 m2   

106 Ložnice    14,28 m2   

107 D!tský pokoj   10,10 m2   

108 Koupelna + WC     9,71 m2   

109 Kolárna    16,04 m2   
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110 Chodba    10,29 m2   

111 Koupelna + WC    10,92 m2   

112 Kuchy$     15,07 m2   

113 Obývací pokoj   23,33 m2   

114 Ložnice    14,90 m2      

 

2.NP a 3.NP: 

201/301 Chodba  . 1     8,27 m2   

202/302 Schodiš%ový prostor    6,84 m2   

203/303 Chodba  . 2     8,10 m2   

204/304 Ložnice   14,60 m2   

205/305 Obývací pokoj  18,30 m2    

206/306 Kuchy$   17,10 m2   

207/307 Koupelna + WC    9,21 m2   

208/308 D!tský pokoj  10,14 m2   

209/309 Chodba  . 3     9,8 m2   

210/310 D!tský pokoj  15,85 m2   

211/311 Ložnice   18,63 m2   

212/312 Obývací pokoj  23,30 m2   

213/313 Kuchy$   17,11 m2   

214/314Koupelna + WC    9,71 m2   

 

Užitná a obytná plocha jednotlivých podlaží: 

1.PP  - užitná plocha = 227,35 m2 

         - obytná plocha = 0 m2 

1.NP  - užitná plocha = 227,35 m2 

         - obytná plocha = 183,75 m2 

2.NP  - užitná plocha = 227,35 m2 

         - obytná plocha = 188,93 m2 

3.NP  - užitná plocha = 227,35 m2 

         - obytná plocha = 188,93 m2 
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d) technické a konstruk"ní #ešení stavby: 1 

d. 1) zemní práce: 

P#ed zapo etím vlastních stavebních prací je nutno provést vytý ení stavby lavi kami. 

Vlastní zemní práce se zahájí sejmutím ornice v tl. 300 mm. Odstran!na zemina se 

uloží na do asnou deponii a bude následn! použita na terénní úpravy po dokon ení 

stavebních prací. Výkopové práce se budou provád!t strojn! do hl. -3,377m, ru ní 

provád!ní uvažujeme jen pro do ist!ní základových rýh p#ed betonáží základ". Výkop 

bude celý svahovaný, v etn! p#íjezdových ramp. Okolo budovy bude provedena 

drenáž do hl. -3,477 m DN 300 mm. 

 

d. 2) základové konstrukce: 

Základové konstrukce jsou navrženy z železobetonu betonu t#ídy C25/30. Základy 

budou provedeny v souladu s platnými 'SN. Základové pásy jsou vytvá#eny litím 

betonu do základových rýh na podkladní betonovou mazaninu uloženou na 

základovou spáru. P#esahy nad výkopy zajistíme prvkovým bedn!ním. V základových 

pásech ponecháme prostupy pro zdravotechniku podle projektové dokumentace. 

Základové pásy p#edsazených schodiš% a rampy musí být navrhnuty v nezámrzné 

hloubce.  

 

d. 3) svislé nosné konstrukce: 

Svislé nosné konstrukce budou provád!ny ze zdícího systému POROTHERM 44 

EKO+ na maltu MVC 5 MPa a termoizola ní omítka tl. 25 mm odolnou proti 

pov!trnostním vliv"m. Kone ný vzhled zajistí probarvená tenkovrstvá omítka. Vnit#ní 

nosné st!ny tl. 300 mm budou provád!ny z cihel POROTHERM 30 AKU P+D na 

maltu MVC 5 MPa. Provád!ní svislých nosných st!n, p#í ek, obezdívek musí být 

v souladu s technologickými postupy danými výrobcem. 

 

d. 4) vodorovné nosné konstrukce: 

Pro vodorovné konstrukce byl zvolen systém POROTHERM tvo#ený nosníky POT 

a vložkami MIAKO tl. 190 mm. Celková tl. stropu je 230 mm. P#eklady nad okenními 

a dve#ními otvory budou použity op!t ze systému POROTHERM (viz. projektová 
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dokumentace). Provád!ní vodorovných nosných konstrukcí musí být v souladu 

s technologickým postupem daný výrobcem.  

 

d. 5) schodišt!: 

V objektu je navrženo jedno hlavní vnit#ní schodišt!. Konstrukce schodišt! je 

schodnicové se t#emi rameny, výška pro návrh schodišt! pro 1PP - 1.NP je 2952 mm 

a pro 1.NP - 2.NP (2.NP – 3.NP) je 2980 mm. Povrchová úprava nášlapné vrstvy 

prefabrikovaných stup$" je #ešena z keramického obkladu s povrchovou úpravou proti 

skluzu a proti požáru. Venkovní schodišt! jsou navrženy jako ocelové konstrukce, 

které jsou p#ipojeny k obvodové konstrukci pomocí kotevního systému Schock 

Isokorb typ KS. Rampa pro osoby s omezenou schopností pohybu bude opat#ena 

protiskluzovými pásky po vzdálenostech cca 200 mm.  

 

d. 6) st#ešní konstrukce: 

Zast#ešení objektu bude #ešeno vaznicovým krovem výrobce TES STAV s.r.o.  

Skladba st#ešního plášt!:  

1. St#ešní krytina TONDACH -  Pálená moravská taška plus 11 

2. St#ešní la%ování -  smrkové d#evo, po 400 mm 40/50 mm 

3. Kontralat! -  smrkové d#evo 40/50 mm 

4. Nadkrokevní izolace z polyuretanových dílc" – BACHL tecta – PUR 024 

5. Pojistná vzduchot!sná vrtsva – PE folie 

6. Spojité p#enesení zatížení 

7. St#ešní bedn!ní tl. 25 mm ze smrkového d#eva 

8. Krokve 140/180 mm ze smrkového d#eva 

 

d. 7) komínové t!leso: 

  Bude použito komínového t!lesa výrobce SCHIEDEL typ UNI  PLUS 120 mm. 

 

d. 8) ztužující v!nce: 

  V objektu plní funkci ztužujících v!nc" žb v!nec strop" umíst!ny ve výšce -0,300 m

   v podzemním podlaží od úrovn! ± 0,000. Další v!nec je umíst!ný ve výšce + 2,628 m 

  od úrovn! ± 0,000, poté ve výškové úrovni +5,608m a poslední ve výšce +8,338 m. 

  Typ betonu pro železobetonové v!nce C25/30, t#ída oceli B St 500 KR. 



126 

 

d. 9) p#í"ky, d!lící konstrukce: 

P#í ky budou provád!ny z cihel POROTHERM 11,5 P+D na maltu MVC 2,5 MPa. 

Obezdívka instala ních šachtic bude provedena rovn!ž z POROTHERM 11,5 P+D 

mm na maltu MVC 2,5 MPa. Provád!ní vodorovných nosných konstrukcí musí být 

v souladu s technologickým postupem daný výrobcem.  

 

d. 10) izolace: 

  hydroizolace: hydroizola ní pás z oxidovaného asfaltu s vložkou ze sklen!né rohože  

  tl. 5 mm 

  tepelná izolace základových konstrukcí ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 80 mm 

  tepelná izolace podlah: ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 70  

skladba zateplovacího systému: 

- penetrace podkladu cihelné zdi 

- st!rkovací lepící tmel 

- st!rkovací lepící tmel + armovací tkanina 

- krycí termoizola ní omítka – odolná proti pov!trnostním vliv"m 

- probarvená tenkovrstvá omítka 

 

d. 11) výpln! otvor : 

  Okna:  

  plastová (U = 1,1 W/m2K) 

 rámová okapnice – z eloxovaného hliníku, s p#erušeným tepelným mostem, se 

 spodním v!tráním a koncovkami 

  kotvení pomocí kotevních vrut" 

  Dve#e: 

  vstupní dve#e: D#ev!né dve#e, zárube$ ocelová. 

  vnit#ní dve#e: d#ev!né s d#ev!nou zárubní 

 

d. 12) úprava povrch : 

  Vnit#ní omítky budou provedeny jako vápenné opat#eny bílým nát!rem (kone nou 

  podobu si zvolí nájemníci). Keramický obklad v sociálním za#ízení bude proveden do 

  výšky 2 000 mm. Vn!jší omítky budou provedeny z krycí omítky odolné ú ink"m 

  pov!trnosti a probarvené tenkovrstvé omítky s požadovaným odstínem barvy. Sokl 
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  bude proveden z fasádních pásk" Klinker. Venkovní ocelové schodišt! bude opat#eno 

  nát!rem proti korozi a požáru. 

 

d. 16) venkovní zpevn!né plochy: 

P#íjezdová komunikace, parkovišt! a zpevn!né plochy budou #ešeny zámkovou 

dlažbou, ukládanou do pískového lože. 

 

e) zp sob založení objektu: 1 

Objekt zakládáme na betonových pásech z železobetonu t#ídy C25/30. Jedná se o 

nenáro nou stavbu v jednoduchých základových pom!rech v lokalit! Lou ky u 

Nového Ji ína.    

 

f) vliv stavby na životní prost#edí: 1   

Objekt svým vzhledem nijak nenarušuje integritu okolí. P#i samotné stavb! se musí 

po ítat se zvýšenou prašností a hlukem, p#ed kterým bylo okolní obyvatelstvo 

seznámeno a po podepsání p#íslušných dokumentací se zahájením stavebních prací 

souhlasilo. Dodavatel musí zajistit  ist!ní všech vozidel ú astnící se výstavby, aby 

nezne iš%ovaly okolní komunikace. Dále se zaru uje zachování no ního klidu od 10 

hodiny ve erní do 6 hodiny ranní. 

 

g) dopravní #ešení: 1 

Stavební objekt bude napojen na stávající komunikace, ul. Boženy N!mcové a ul. 

Krásnohorská. 

 

h) ochrana objektu p#ed škodlivými vlivy: 1 

V oblasti výstavby objektu nebylo nam!#eno radonové riziko. 

 

i) dodržení obecných požadavk  na výstavbu: 1 

dle vyhlášky  .499/2006 Sb.  1   
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