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ANOTACE 

 

MACHÁLEK, Daniel. Nízkoenergetický bytový dům – stavebně technologický projekt, 

diplomová práce, Ostrava, 2011. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství. Vedoucí diplomové práce  

doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. 

 

 

Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na zpracování stavebně technologického projektu 

nízkoenergetického bytového domu. Práce je rozdělena na dvě části – část pozemního 

stavitelství a část technologickou. V první části je zpracována zadaná výkresová dokumentace 

objektu pro stavební povolení. Navržené stavební konstrukce jsou popsány technickou 

zprávou. Pro vybrané konstrukce je zpracován tepelně-technický posudek. Druhá část  

popisuje řešení technologie realizace stropní konstrukce a zpracování položkového rozpočtu 

pro stropní konstrukce. Další součástí práce je zpracování zásad organizace výstavby  

pro provedení základů a spodní stavby. Součástí zásad organizace výstavby jsou výkresy 

situace zařízení staveniště. 

 

 

Klíčová slova 

Nízkoenergetický bytový dům; stavebně technologický projekt; výkresová dokumentace; 

technologický postup; technická zpráva; dispoziční studie; zásady organizace výstavby; 

stavebnictví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNOTATION 

 

MACHÁLEK, Daniel. Low-energy residential building – construction technological project, 

diploma thesis, Ostrava, 2011. VSB – Technical University of Ostrava, Faculty  

of Civil Engineering, Department of Building Constructions. Leader of a diploma work  

doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. 

  

 

Abstract 

Diploma thesis is focused on processing construction technological project of low-energy 

residential building. The work is divided into two parts – the part of building construction  

and part technological. The first part is processed by the specified object drawings  

for building permission. The proposed building structures are described in technical report.  

The thermal and technical assessments of heat is prepared for selected building structures. 

The second part describes the implementation of technology solutions to the ceiling structure 

and processing of itemized budget ceiling. The additional part of work includes processing 

principles governing the organization of construction for realization of foundations  

and substructures. The part of principles governing the organization of construction are 

drawings of the situation on the construction site. 

 

 

Keywords 

Low-energy residential house; construction technological project; technological process; 

drawings; technical report; disposition studies; principles governing the organization  

of construction; civil engineering 
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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA ORIENTOVANÁ NA POPIS 

STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

 

1.1 Všeobecné informace 

 

Název:  NÍZKOENERGETICKÝ BYTOVÝ DŮM  

Místo:  Lidická 944/47 

  736 01 Havířov-Šumbark 

Investor: Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava 

  Fakulta stavební 

  Ludvíka Podéště 1875/17 

  708 33 Ostrava-Poruba 

Projektant: Bc. Machálek Daniel 

 

1.2 Základní údaje charakterizující stavbu 

 

a) Charakteristika území stavby 

 

Předmětem zpracování stavebně technologického projektu je realizace novostavby objektu 

nízkoenergetického bytového domu. Objekt je navřen na stavební parcelu č. 944/47, která  

se nalézá v severní části města Havířov, katastrální území Havířov-Šumbark. Jedná  

se o nezastavěný pozemek ve stávající obytné zóně, v blízkém okolí se nachází zástavba 

bytovými domy. Plocha pozemku je 1115,85 m2. Parcela je situována v rovinatém území  

a je zatravněná. Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu byly zjištěny 

geologické poměry v místě stavby. V podloží se nachází písčité hlíny. Jedná se o jednoduché 

základové poměry. Hladina podzemní vody v rámci průzkumu nebyla zjištěna. 

V navrhovaném území byl proveden radonový průzkum, na jehož základě nebylo zjištěno 

pronikání radonu. Území je vybaveno veřejnými inženýrskými sítěmi a je zpřístupněno místní 

obslužnou komunikací. Stavební pozemek je majetkem statutárního města Havířov. Pozemek 

není v současné době využíván. 
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b) Urbanistické řešení 

 

Novostavba nízkoenergetického bytového domu se nachází v obytné zóně ve městě Havířov, 

místní část Šumbark. Území zvolené pro navrhovanou novostavbu objektu má charakter 

nezastavěné parcely, v blízkém okolí se nachází stávající zástavba bytovými domy. Poloha 

budovy je určena regulační uliční čarou. Podélná osa objektu je kolmá k ose místní obslužné 

komunikace (ul. Lidická). Objekt splňuje závazné pokyny zadané regulačním plánem. Území 

je vybaveno veřejnými inženýrskými sítěmi a je zpřístupněno místní obslužnou komunikací. 

Nezastavěná část pozemku bude upravena, předpokládá se zatravnění a výsadba stromů  

a dřevin. Pozemek nebude oplocen. 

 

c) Architektonické a dispoziční řešení 

 

Architektonické řešení vychází z požadavků investora. Nízkoenergetický bytový dům  

má členitý obdélníkový půdorys o hlavních rozměrech 24,34 x 13,59 m. Hlavní vstup  

do objektu je navržen ze severní strany. Objekt je částečně podsklepený, o třech nadzemních 

podlažích a jednom podzemním podlaží. V objektu je situováno celkem osm bytových 

jednotek – uspořádání bytových jednotek je řešeno jako 3+1 a 4+1. Podrobné dispoziční 

řešení je znázorněno ve výkresech dispoziční studie. V podzemním podlaží se nachází 

společné prostory bytů, sklepy a technické místnosti. Jižní a východní fasáda objektu  

je členěna balkóny ve 2. a 3. NP. Severní fasáda objektu je jednoduchá s malým počtem oken. 

Jako vertikální komunikace je v objektu navrženo dvouramenné schodiště, které je doplněno 

výtahem pro 8 osob. Objekt je zastřešen plochou střechou. K objektu vede přístupový chodník 

šíře 2 m, který je napojený na místní komunikaci. 

 

d) Stavební a konstrukční řešení 

 

Novostavba objektu je zděná. Konstrukční systém objektu je navržen ze systému Porotherm. 

Vnější svislé nosné konstrukce jsou realizovány z cihelných bloků Porotherm 36,5 P+D, 

vnitřní svislé nosné konstrukce jsou tvořeny cihelnými bloky Porotherm 30 P+D a Porotherm 

30 AKU P+D, příčky budou zhotoveny z cihelných bloků Porotherm 8 P+D. Objekt bude 

zateplen prostřednictvím zateplovacího systému Baumit Open Premium v tl. 180 mm resp. 

systémem Baumit Sokl  tl. 160 mm v oblasti soklu objektu. Stropní konstrukce objektu bude 
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provedena ze systému Porotherm. Vlastní konstrukci stropu tvoří cihelné vložky Miako  

a keramobetonové stropní nosníky POT. Zastřešení objektu je realizováno jednoplášťovou 

plochou střechou s parozábranou a tepelnou izolací z EPS minimální tl. 220 mm. Součástí 

realizace objektu nízkoenergetického domu je výstavba přístupového chodníku a napojení 

na ostatní veřejné komunikace. Dále bude v blízkosti objektu realizováno parkovací stání  

pro 6 osobních automobilů a plocha pro uložení komunálního odpadu. V rozsahu pozemku 

jsou navrženy sadové úpravy. 

 

e) Orientační údaje o stavbě 

 

Zastavěná plocha: 318,51 m2 

Obestavěný prostor: 3 431,95 m2 

Obytná plocha:  654,3 m2 

Užitná plocha:  213,24 m2 

 

1.3 Stavebně-technické řešení 

 

1) Příprava území a zemní práce 

 

Před zahájením výkopových prací se provede hrubé vytýčení obrysu budoucího objektu 

lavičkami a zaměření polohy vedení stávajících podzemních inženýrských sítí a jejich 

vyznačení. Na staveništi bude provedeno sejmutí ornice v mocnosti 0,20 m. Ornice bude 

uložena na oddělené skládce a bude použita pro následné terénní a sadové úpravy. Následně 

se geodeticky zaměří budoucí poloha bytového domu. Zřetelně se označí výškový bod,  

od kterého se určí všechny příslušné výšky. Těžitelnost geologického prostředí byla stanovena 

ve smyslu ČSN 73 6133 [12] jako třída 1, předpokládá se použití běžných výkopových 

mechanismů. Výkopy se budou provádět jako volné, bez použití pažení. Hlavní výkopová 

jáma bude svahovaná pod úhlem 65 °. Výkopy jednotlivých rýh budou svislé nepažené  

do hloubky 1,05 m v nepodsklepené části objektu resp. 0,75 m v podsklepené části objektu. 

Základová spára bude ručně začištěna a zarovnána na požadovanou výškovou úroveň  

dle projektu. Betonáž základových pásů by měla být provedena co nejdříve po dokončení 

výkopů, aby nedošlo k rozbřednutí základové spáry. Vytěžená zemina bude odvážena  
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na skládku, část bude ponechána na dokončovací práce. Na hutněné zásypy (podél suterénní 

stěny v podsklepené části objektu) bude dovezen netříděný štěrkopísek. 

 

2) Základové konstrukce 

 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro zakládání 

jednoduché a nenáročné. Pevnost zeminy a hloubku základové spáry před betonáží je nutno 

ověřit autorizovaným geologem a výsledek kontroly zapsat do stavebního deníku. Založení 

objektu je navrženo na monolitických základových pásech z prostého betonu třídy C 12/15. 

Prostupy základovými konstrukcemi je potřebné vynechat dle PD (viz výkres základy).  

Do základů budou vloženy zemnící pásky FeZn 30/4 mm. V nepodsklepené části je navržena 

minimální hloubka základové spáry 1,05 m od upraveného terénu. Základová konstrukce 

dojezdové šachty výtahu je tvořená železobetonovou vanovou konstrukcí z betonu třídy  

C 20/25, vyztuženou dle výkresu výztuže. Pod železobetonovou vanu je navržena podkladní 

betonová vrstva z prostého betonu třídy C 12/15 tl. 100 mm. Betonová směs  

pro vlastní betonářské práce bude realizována formou transportbetonu, na stavbu bude směs 

dovážena s použitím autodomíchávačů Stetter AM 8 C, ukládání směsi bude prováděno 

autočerpadlem Schwing S 34 X. 

 

3) Svislé nosné konstrukce 

 

Svislé nosné konstrukce jsou navrženy jako zděné z cihelných bloků Porotherm typ P+D. 

Zdění svislé nosné konstrukce bude probíhat dle příslušného technologického předpisu.  

Obvodové nosné stěny jsou navrženy z cihelných bloků PTH 36,5 P+D zděných na tepelně 

izolační maltu Porotherm TM. Obvodové konstrukce budou opláštěné kontaktním 

zateplovacím systémem Baumit tl. 180 mm. Celkový součinitel prostupu tepla navržené 

konstrukce je stanoven U = 0,15 W/m2
.K < U,N = 0,30 W/m2.K (teplený odpor konstrukce  

R = 6,54 m2
.K/W). U okenních a dveřních otvorů v obvodových stěnách budou ostění 

vytvořena s použitím upravených cihel Porotherm 30 P+D (délky 125 mm), které budou 

kotveny pomocí dvou stěnových spon z korozivzdorné oceli umístěných v každé druhé ložné 

spáře k cihelným blokům PTH 36,5 P+D. Zbývající prostor do navrhované tloušťky stěny 

bude vyplněn vlepením pruhu tepelné izolace z XPS tl. 60 mm pro přerušení tepelného mostu. 

Vnitřní nosné stěny budou provedeny z  cihel PTH 30 P+D zděných na maltu Baumit MM 50. 
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Nosné stěny oddělující schodišťový prostor a nosné stěny mezi jednotlivými bytovými 

jednotkami budou zhotoveny z akustických cihel PTH 30 AKU P+D zděných na maltu 

Baumit MM 50.  

 

4) Příčky 

 

Příčky jsou navrženy z cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D zděné na maltu Baumit MM 50. 

Napojování příčky na nosnou zeď bude prováděno s použitím jedné ploché stěnové kotvy 

z korozivzdorné oceli, která bude umístěna přímo při zdění nosných stěn v každé druhé ložné 

spáře v místě budoucího napojení příčky. Zdění příček bude prováděno dle příslušného 

technologického předpisu. 

 

5) Překlady 

 

Nadpraží nad okenními a dveřními otvory v nosných stěnách jsou navrženy z cihelných 

překladů Porotherm 7. Překlady v obvodových stěnách budou doplněny tepelnou izolací 

z XPS tl. 80 mm umístěnou na straně exteriéru. Překlady nad rohovými okny budou 

zhotoveny z monolitického železobetonu do ztraceného bednění Velox WS a vyztuženy  

dle výkresu výztuže. Nadpraží nad otvory v příčkách jsou tvořeny plochými překlady 

Porotherm 11,5. 

 

6) Vodorovné nosné konstrukce 

 

Stropní konstrukce nad jednotlivými podlažími objektu je navržena ze systému Porotherm 

strop v tl. 250 mm. Montáž konstrukce bude probíhat dle příslušného technologického 

předpisu. Stropní konstrukce je tvořena jednotlivými keramobetonovými nosníky POT 

příslušných délek, keramickými stropními vložkami Miako 19/50 PTH pro osovou vzdálenost 

500 mm a stropními vložkami Miako 19/62,5 PTH pro osovou vzdálenost 625 mm.  

Po osazení nosníků a vložek bude provedeno vyztužení stropní konstrukce a její 

zmonolitněním betonem třídy C 20/25 v tl. 60 mm. V místech ztužujících žeber, napojení 

výztuže schodišťové případně balkonové desky a prostupů stropní konstrukcí jsou navrženy 

doplňkové vložky Miako 8/50 PTH resp. Miako 8/62,5 PTH. Celá stropní konstrukce bude 

vyztužena jednotlivými ocelovými kari sítěmi o rozměrech 3 x 2 m z drátů φ 6 mm a oky  
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150 x 150 mm, které budou ukládány k hornímu povrchu betonované stropní desky, sítě 

budou zataženy až do věnců. V úrovni stropní konstrukce bude objekt ztužen 

železobetonovými věnci výšky 250 mm. Výztuž věnce bude tvořena min. 4 profily φ 12 mm, 

třmínky  φ 6 mm ve vzdálenosti po 200 mm, potřebné krytí výztuže a její poloha bude 

zajištěna osazenými distančníky.  Pro zhotovení bednění věnce v úrovni stropní konstrukce 

nad obvodovými stěnami bude použít systém ztraceného bednění Velox WS  

ze cementoštěpkových desek tloušťky 35 mm. Konstrukce balkónů je řešena jako volně 

vyložená monolitická železobetonová deska tl. 160 mm o rozměrech 1,2 x 4,0 m z betonu 

třídy C 20/25. Napojení konzoly balkónů na stropní konstrukce Porotherm bude realizováno  

s použitím tepelně izolačního prvku Schöck Isokorb K60 s tloušťkou tepelně-izolačního tělesa 

80 mm. Pro realizaci balkónové konstrukce bude použito systémové bednění IS-Noe, 

vyztužení bude provedeno dle výkresu výztuže. Zastropení výtahové šachty je řešeno jako 

monolitická železobetonová deska tloušťky 150 mm z betonu C 20/25. Vyztužení konstrukce 

bude provedeno dle výkresu výztuže. Betonová směs pro zmonolitnění stropní konstrukce 

včetně věnců, betonáž schodišťových desek, konzol balkónů a stropu výtahové šachty bude 

realizována formou transportbetonu. Na stavbu bude směs dovážena s použitím 

autodomíchávačů Stetter AM 8 C, ukládání směsi bude prováděno autočerpadlem Schwing 

S 34 X. 

 

7) Schodiště a výtah 

 

Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým dvouramenným levotočivým (90°) 

schodištěm. Nosná konstrukce je navržena jako železobetonová monolitická deska tl. 150 mm 

(1x zalomená), mezipodesta je uložena na vnitřních schodišťových stěnách. Schodišťové 

desky budou na jedné straně zapuštěny do zdi a na druhé straně plynule přejdou do stropní 

konstrukce. Stupně budou nabetonovány (beton třídy C 20/25) s povrchovou úpravou litým 

teracem. Vyztužení konstrukce je navrženo bude provedeno podle výkresu výztuže. Zábradlí 

schodiště je v nejvyšším podlaží navrženo jako nerezové stavebnicové s nerezovým madlem. 

V ostatních podlažích je ve schodišťovém prostoru navržen nerezový krček s dřevěným 

madlem, který je kotven do schodišťové stěny. Jako doplněk vertikální komunikace  

je navržen výtah firmy Výtahy Ostrava s.r.o. Jedná se o osobní trakční výtah bez strojovny, 

výtahový stroj je umístěn ve výtahové šachtě. Výtahová šachta je zděná z cihel Porotherm, 
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spodní dojezdová šachta je betonová. Nosnost výtahu je 630 kg, rychlost výtahu je 0,63 m/s. 

Výtah je určen pro přepravu 8 osob. 

 

8) Střecha 

 

Zastřešení objektu je navrženo plochou jednoplášťovou střechou s parozábranou. Celkový 

součinitel prostupu tepla konstrukcí střechy U = 0,16 W/m2
.K < U,N = 0,24 W/m2.K (teplený 

odpor konstrukce R = 6,24 m2.K/W). Odvodnění střešních ploch je do tří vnitřních vpustí 

Gullydek DN 125, které jsou kryté vtokovou mřížkou z PVC. Minimální sklon střešních 

ploch je 2,345 %. Nosnou konstrukci střechy tvoří zastropení posledního podlaží, nad kterým 

bude provedena skladba střešní pláště. Skladba pláště je tvořena parozábranou 

z modifikovaného SBS asfaltového pásu Rooftek G40 Special Mineral tl. 4,0 mm, vrstvou 

tepelné izolace Isover EPS 100 S Stabil tl. 200 mm, spádovou vrstvou tvořenou 

z kombinovaných tepelně-izolačních dílců Polydek EPS 100 TOP tl. 20 až 200 mm  

a hydroizolační vrstvy z plnoplošně natavených modifikovaných SBS asfaltových pásů 

Elastek 40 Combi tl. 4,4 mm s ochranným břidličným posypem. Přes střešní plášť jsou 

navrženy prostupy pro odvětrávací potrubí vnitřní kanalizace, tělesa komínu, střešního výlezu 

a výtahové šachty. Střešní výlez na plochou střechu bude proveden z prefabrikovaného 

rámového ocelového prvku Roto. Konstrukce výlezu je tvořena ocelovým plechem  

tl. 1,5 mm. Boční strany rámu jsou izolovány tepelnou izolací tl. 100 mm. Poklop rámu  

má dvojité těsnění a je opatřen tepelnou izolací. Vrchní část výlezu je tepelně izolována  

a pokrytá pozinkovaným plechem. Součástí prvku jsou ručně ovládané nůžkové shrnovací 

schody (nosnost 200 kg/schod) z hliníkové slitiny. Zastřešení výtahové šachty je řešeno jako 

jednoplášťová plochá střechy v obdobné skladbě, která je uvedená výše. Oplechování atiky  

a lemování bude provedeno z titanzinkového plechu Rheinzink tl. 0,7 mm. Střecha je opatřena 

hromosvodnou soupravou. Technické parametry, připojení apod. viz projekt silnoproud, který 

vyhotoví specialisté. 

 

9) Komín 

 

V objektu je navržen systémový komín z komínových tvárnic Schiedel Absolut typ ABS 18L, 

jednoprůduchová tvárnice s víceúčelovou šachtou. Jedná se komínový systém s integrovanou 

tepelnou izolací v komínové tvárnici a tenkostěnnou keramickou vložkou, která slouží 
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k odvodu spalin od spotřebičů na všechny druhy paliv. Komín bude vyzděný na betonový 

základ. Návrh vytápění objektu vyhotoví specialisté. Požadavky na sopuch a přívod vzduchu 

dodá realizační firma. Kotelna je situována do místnosti č. 1S13. Úprava komínu v nadstřešní 

části bude provedena z prefabrikovaných prvků Absolut Final. Jedná se o segmenty vyrobené 

z mrazuvzdorného betonu s finální úpravou, které na vnějším líci imitují cihelnou obezdívku. 

 

10) Omítky 

 

a) vnitřní omítky 

Vnitřní povrchy stěn budou omítnuty omítkou Porotherm Universal tl. 10 mm, povrch 

stropů bude omítnut omítkou Porotherm Universal tl. 15 mm. 

 

b) vnější omítky 

Vnější povrch fasády bude upraven silikátovou omítkou Baumit Nanopor TOP tl. 2 mm, 

odstín 3325 resp. odstín 3253 (součást zateplovacího systému Baumit Open Premium). 

Omítka ukončena na kótě +0,250 m. 

 

c) soklová část  

Po obvodu objektu od kóty +0,250 m směrem k upravenému terénu na kótě -0,050 m 

bude provedena omítka Baumit Mosaik Top tl. 2 mm, odstín 006 (součást zateplovacího 

systému Baumit Sokl). 

 

11) Obklady 

 

V místnostech hygienického zařízení (koupelna, záchod), úklidové komory a v kuchyni jsou 

navrženy keramické obklady (jejich poloha a rozsah viz výkresy jednotlivých podlaží  

a legendy místností). Pro pokládku keramických obkladů bude použito systémové řešení 

Cemix Ceramic systém. Přesné určení barevného řešení a typu obkladu bude určeno 

architektem v průběhu realizace stavby. 
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12) Podlahy 

 

V objektu jsou navrženy podlahy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. 

Jednotlivé nášlapné povrchy podlah jsou uvedeny v tabulce místností (viz půdorysy 

jednotlivých podlaží), skladby podlah jsou uvedeny ve výkresech PD (viz jednotlivé řezy 

objektem). Styk všech podlah se svislými konstrukcemi bude pružně oddělen okrajovými 

pásky z minerální plsti tl. 10 mm (v celé tloušťce podlahy). Před provedením podlah je nutno 

osadit navržené instalace dle projektu jednotlivých profesí. Podlahy v 1.NP a 1.PP jsou 

navrženy na vrstvu tepelné izolace z desek Isover EPS Perimetr tl. 160 mm,  

na kterých je provedena betonové mazanina z betonu třídy C 20/25 tl. 65 mm, vyztužená 

ocelovými kari sítěmi o rozměrech 3 x 2 m z drátů φ 6 mm s oky 150 x 150 mm. Dilatační 

spáry v betonových mazaninách jsou v maximálních úsecích 3 x 3 m. Podlahy v dalších 

nadzemích podlažích jsou navrženy jako těžké plovoucí podlahy – izolační (akustickou) 

vrstvu tvoří desky Rockwool Steprock ND tl. 30 mm, roznášecí vrstvu tvoří cementový litý 

potěr Cemex CemLevel 25 příslušné tloušťky uložený na PE fólii. Skladba podlahy  

na balkóně je řešena jako pochozí plochá střecha s pochozí vrstvou z keramické dlažby. 

Spádová vrstva je tvořená cementovým potěrem Cemix RAPID (dilatovaný 2 x 2 m)  

ve sklonu min. 2 % od stěny tl. 50 mm, na kterém bude provedena finální vrstva 

z keramických dlaždic Rako Taurus Granit lepených flexibilním mrazuvzdorným lepidlem 

Cemix Max. 

 

13) Výplně otvorů 

 

Okna v obvodových stěnách jsou navrženy z plastových 6-ti komorových profilů systému 

Vekra Premium se stavební hloubkou 90 mm. Rám okenního systému opatřen  

tepelně-izolační vložkou. Součinitel prostupu tepla rámem a křídlem okna s výztuhou činí  

Uf = 1,0 W/m2.K. Zasklení je provedeno izolačním trojsklem (4-16-4-16-4) a mezery mezi 

skly jsou vyplněny argonem. Součinitel prostup tepla sklem je Ug = 0,6 W/m2.K. Distanční 

rámeček izolačních skel bude plastový. Součinitel prostupu tepla celého prvku deklarovaný 

výrobcem činí Uw = 0,6 W/m2.K. Povrchová úprava oken bude v barvě světle šedá. Jednotlivá 

okna budou zhotovená na zakázku v požadovaných tvarech a rozměrech dle projektu. Vstupní 

a balkónové dveře v obvodových stěnách jsou navrženy z plastových 5-ti komorových profilů 

systému Vekra Prima se stavební hloubkou rámu (rámu a křídla) 73 mm. Čtyř komorové 
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křídlo je osazeno izolačním trojsklem (4-16-4-16-4) s koeficientem prostupu tepla sklem 

 Ug = 0,6  W/m2.K, mezery mezi skly jsou vyplněny argonem a distančním plastovým 

rámečkem. Vstupní dveře jsou doplněny hliníkovým prahem s přerušeným tepelným mostem. 

Vnější vstupní dveře budou provedením (materiálem a barvou) přizpůsobeny vzhledu oken. 

Součástí dodávky oken budou vnitřní a vnější parapety (viz bod 14 a 16). Připojovací spáry 

mezi obvodovým pláštěm a rámy nově osazovaných výplní se utěsní PUR pěnou a následně 

interiérovým a exteriérovým těsněním. V exteriéru (na vnější straně okna) se osadí 

v připojovací spáře hydroizolační páska, v interiéru (na vnitřní straně okna) pak vzduchotěsná 

a parobrzdicí fólie. V suterénu objektu budou použity sklepní okna Ronn Plus se stavební 

hloubkou rámu 58 mm. Okna jsou zhotovena z tříkomorového profilu z tvrzeného PVC, 

zasklení je provedeno izolačním dvojsklem. Okenní otvory se nachází pod úrovní přilehlého 

terénu. Osvětlení a větrání podzemního podlaží bude zajištěno s použitím prefabrikovaných 

plastových anglických dvorků (světlíků) Ronn krytých ocelovým pozinkovaným roštem 

s výplní z tahokovu. 

 

14) Truhlářské výrobky 

 

Vnitřní parapety oken a balkónových dveří budou provedeny z laminované vodovzdorné 

dřevotřísky tl. 20 mm. Jedná se o parapetní desku s dvakrát zaoblenou přední hranou, barvy 

bílé. Vnitřní rámové dveře použité v prostoru schodiště v 1.NP budou tvořeny dřevěnou 

rámovou zárubní Tredo zhotovenou v atypickém provedení a dveřním křídlem Tredo Popular 

taktéž v atypickém provedení. Materiál zárubně bude dub, profil hranolu 90/45 mm. Vnitřní 

dveře budou dřevěné hladké dýhované do ocelových zárubní opatřených těsněním. Povrchová 

úprava dveří tvořena CPL laminátem, odstín buk. Vnitřní posuvné dveře navržené 

v jednotlivých bytech budou zhotoveny v provedení na stěnu se zárubní se systémem 

posuvného kování Avanza, které bude na stěně kryté dřevěnou garnýží. Zárubeň bude 

obložková Sapeli typ Normal s povrchovou úpravou CPL laminátem, odstín buk. Dveřní 

křídlo bude typ Swing, částečně prosklené, s povrchovou úpravou CPL laminátem, odstín 

buk. Vnitřní lamelové dveře budou typu Sapeli v harmonikovém s povrchovou úpravou 

dýhou, odstín buk. Dveře budou osazeny do obložkové zárubně Sapeli typ Normal 

s povrchovou úpravou dýhou, odstín buk. Přesné rozměry otvorů pro jednotlivé obložkové 

zárubně se zaměří přímo na místě stavby! 
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15) Zámečnické výrobky 

 

Součástí dodávky výplní otvorů bude kování (případně bezpečnostní zámky), které zajišťují 

zvýšenou bezpečnost proti vloupání. U oken je použito celoobvodové kování Siegenia Aubi 

Titan AF. U vstupních dveří je použita tříbodová zámková lišta s háky, v případě vedlejších 

vstupních dveří je použita pětibodová válečková zámková lišta KFV. V prostoru schodiště 

objektu budou použity nerezové kotvy (krčky) pro dřevěná madla. Krčky madel budou 

kotveny do zdi pomocí kombišroubu do hmoždinky. Dále budou použity další drobná kotvení 

a upevňovací prvky. Venkovní zábradlí navržené u jednotlivých balkónů bude nerezové 

stavebnicové Dieda typ Smart 511. Zábradlí bude kotveno z čelní strany balkónových desek 

pomocí chemických kotev.  

 

16) Klempířské výrobky 

 

Všechny klempířské výrobky budou provedeny z titanzinkového plechu Rheinzink tloušťky 

0,7 mm, sklon oplechování 5 %. Jedná se o oplechování atiky, lemování komínu, střešního 

výlezu apod. Oplechování vnějších parapetů oken je součástí dodávky výplní otvorů.  

Na vnější straně jsou parapety navrženy z hliníkového taženého profilu tl. 1,6 až 2,4 mm. 

Parapety svým provedením (barvou) budou přizpůsobeny vzhledu oken. 

 

17) Hydroizolace 

 

a) izolace proti zemní vlhkosti  

Hydroizolační vrstva spodní stavby bude provedena z jedné vrstvy asfaltového SBS 

modifikovaného pásu s vložkou z polyesterového rouna s povrchovou úpravou 

minerálním jemnozrnným posypem Elastodek 50 Standard Mineral tl. 5,0 mm. Provádění 

hydroizolace se bude řídit závaznými pokyny výrobce a bude v souladu s příslušným TP 

pro provádění izolací. Hydroizolace bude vytažena min. 300 mm nad úroveň upraveného 

terénu. 

 

b) izolace podlah 

V podlahách umístěných v místnostech s mokrým provozem bude použito systémové 

řešení Cemix Ceramic systém (2 vrstvy hydroizolační stěrky Cemix). 
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c) izolace balkónu 

Konzola balkónu je izolována asfaltovým modifikovaným SBS pásem Elastek 40 Special 

Mineral tl. 4,0 mm ve dvou vrstvách. Vytažení hydroizolace na svislou konstrukci bude 

min. 100 mm, min. 50 mm nad úroveň čisté podlahy balkónů. 

 

18) Tepelné a zvukové izolace 

 

a) tepelné izolace 

Spodní stavba bude izolována z desek EPS Perimetr tl. 160 mm, které zaručují 

požadovaný tepelný odpor konstrukce. Základové pásy v nepodsklepené části objektu 

budou izolovány deskami Isover EPS Perimetr tl. 80 mm. Desky tepelné izolace Synthos 

XPS 70L tl. 80 mm budou použity na konstrukci balkónu. Vrchní stavba bude izolována 

systémovým zateplením Baumit Open Premium tl. 180 mm provedeným od úrovně 

+0,250 m. V oblasti soklu objektu, od kóty +0,250 m směrem k upravenému terénu  

na kótě -0,050 m, bude použit systém Baumit Sokl tl. 160 mm. 

 

Skladba systému Baumit Open Premium: 

−−−− lepící hmota Baumit Opencontact tl. 4 mm + lepící kotvy Baumit KlebeAnker 88 

−−−− tepelná izolace – fasádní desky Baumit Open Reflect tl. 180 mm 

−−−− základní vrstva Baumit OpenContact tl. 3 mm + sklotextilní síťovina Baumit 

OpenTex 

−−−− základní nátěr Baumit UniPrimer 

−−−− silikátová omítka baumit Nanopor TOP tl. 2 mm 

 

Skladba systému Baumit Sokl: 

− lepící hmota Baumit BituFix 2K tl. 3 mm 

− tepelná izolace – desky Austrotherm XPS TOP tl. 160 mm 

− základní vrstva Baumit StarContact + sklotextilní síťovina Baumit StarTex 

− základní nátěr Baumit UniPrimer 

− omítka Baumit Mosaik Top tl. 2 mm 
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b) zvukové izolace 

Izolace podlah na stropní konstrukci je navržena z polotuhých desek z kamenné vlny 

Roockwool Steprock ND tl. 30 mm, které zaručují požadovaný zvukový útlum.  

 

19) Malby a nátěry 
 

Konečná povrchová úprava stěn a stropů bude provedena nátěrem interiérovou disperzní 

barvou HET Klasik, odstín bílá. Jedná se o bílý matný nátěr do vnitřních prostor, odolný vůči 

otěru za sucha. 

 

20) Větrání místností 

 

Větrání jednotlivých místností je navrženo jako přirozené za pomocí oken, v každé místnosti 

je okno s nastavitelnou ventilační štěrbinou. V místnostech koupelen, záchodů a úklidové 

komory je doplněno o vzduchotechniku. Projekt vzduchotechniky zhotoví specialisté. Poloha 

větracích mřížek bude upřesněna po konzultaci s architektem interiérů. 

 

21) Venkovní úpravy 

 

Podél objektu (mimo přilehlé komunikace) je navržen okapový chodník z plošné betonové 

hladké dlažby Presbeton. Dlažba je formátu 500 x 500 mm, tl. 50 mm, barva přírodní. 

Okapový chodník je lemován chodníkovým obrubníkem ABO 14-10. Přístupový chodník  

je vydlážděn hladkou plošnou betonovou dlažbou Presbeton. Dlažba je formátu  

500 x 500 mm, tl. 50 mm, odstín přírodní. Dlažba je uložena do lože z kamenné drtě frakce 

4/8 mm tl. 40 mm a napojená na nově budovanou pěší komunikaci. Podkladem zhutněná 

kamenná drť frakce 8/16 mm tl. 150 mm. Chodník je lemován chodníkovým obrubníkem 

ABO 14-10. Dále jsou uvažovány terénní a sadové úpravy v rozsahu pozemku. 

 

 

 

 

 

V Havířově   30. 11. 2011    vypracoval:  Bc. Machálek Daniel 
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2. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ 

DLE ČSN 73 0540-2 [9] 

 

2.1 Účel posouzení 

Účelem zpracování tepelně technického posouzení vnějších obalových konstrukcí, 

včetně podlahy na terénu, je ověřit tepelně technické vlastnosti navržených konstrukcí 

nízkoenergetického domu v souladu s ustanovením Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. [1]  

a  Vyhlášky č. 268/2009 Sb. [4] tak, aby byly splněny požadavky normy ČSN 73 0540-2 [9] 

z hlediska tepelné ochrany budov. 

 

2.2 Charakteristika posuzovaných konstrukcí 

•••• obvodová stěna – soklová část – navržena z cihelných bloků Porotherm 36,5 P+D 

na maltu Porotherm TM, ze strany exteriéru navrženo systémové zateplení Baumit 

Sokl tl. 160 mm 

•••• obvodová stěna – navržena z cihelných bloků Porotherm 36,5 P+D na maltu 

Porotherm TM, ze strany exteriéru navrženo systémové zateplení Baumit Open 

Premium tl. 180 mm 

•••• podlaha na terénu – dlažba – navržena keramická dlažba na roznášecí vrstvě 

tvořené z armované betonové mazaniny tl. 65 mm uložené na tepelné izolaci EPS 

Perimetr tl. 160 mm 

•••• podlaha na terénu – laminátové podlahové parkety – navrženy laminátové 

parkety na roznášecí vrstvě tvořené z armované betonové mazaniny tl. 65 mm 

uložené na tepelné izolaci EPS Perimetr tl. 160 mm 

•••• plochá střecha – navržena jako jednoplášťová nevětraná, s parozábranou, tepelná 

izolace tvořená deskami EPS tl. 200 mm a kombinovanými dílci Polydek EPS 

TOP tl. 20 až 400 mm, hydroizolační vrstva navržena z modifikovaných SBS 

asfaltových pásů Elastek s ochranou proti UV záření 

 

2.3 Použité programy a výpočetní postupy 

Posuzování jednotlivých konstrukcí je prováděno v počítačovém programu Teplo 2009 

[25]. Vlastní výpočty tepelně technických parametrů jednotlivých konstrukcí jsou prováděny  

dle normy ČSN 73 0540-4 [10]. 
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2.4 Tepelně technické posouzení konstrukcí 

 

a) Obvodová stěna – soklová část – výstup z programu Teplo 2009 [25] 

 

Rekapitulace vstupních dat: 

− návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 °C 

− návrhová venkovní teplota Tae:   - 15,0 °C 

− teplota na vnější straně Te:    - 15,0 °C 

− návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 °C 

− relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 

 

Skladba konstrukce 

Číslo Název vrstvy 
d  

[m] 
λ 

[W/m.K] 
C 

[J/kg.K]  
ρ 

[kg/m3] 
Mi  
[-] 

1 Interiérová disperzní barva 0,0001 0,700 900 1500 100 

2 Porotherm Universal 0,010 0,800 840 1450 14 

3 Porotherm 36,5 P+D 0,365 0,172 960 900 7 

4 Lep. stěrka Baumit BituFix 2K 0,003 0,800 920 1300 50 

5 Austrotherm XPS TOP P GK 0,16 0,032 2060 30 180 

6 Lep. stěrka Baumit StarContact 0,002 0,800 920 1300 50 

7 Baumit MosaikTop omítka 0,003 0,700 920 1700 121 

 

Vyhodnocení výsledků podle kritérií ČSN 730540-2 (2007): 

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

 

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,789 + 0,000 = 0,789 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,966 

 

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

na vnitřním povrchu 80 % (kritérium vyloučení vzniku plísní). Průměrná hodnota fRsi,m 

(resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy 

minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění 

požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů  
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a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě 

tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

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

Požadavek: U,N =   0,30 W/m2.K 

Vypočtená hodnota: U =  0,14 W/m2.K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

− požadavky: 

1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

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

3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

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

Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

materiálu v kondenzační zóně činí: 0,117 kg/m2.rok  

(materiál: Baumit lep. stěrka).  

Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2.rok 

− vypočtené hodnoty: 

V konstrukci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0070 kg/m2.rok 

Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,2997 kg/m2.rok 

 

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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Grafický výstup z programu Teplo 2009 [25]: 

 

b) Obvodová stěna – výstup z programu Teplo 2009 [25] 

 

Rekapitulace vstupních dat: 

− návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 °C 

− návrhová venkovní teplota Tae:   - 15,0 °C 

− teplota na vnější straně Te:    - 15,0 °C 

− návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 °C 

− relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 

 

Skladba konstrukce 

Číslo Název vrstvy 
d  

[m] 
λ 

[W/m.K] 
C 

[J/kg.K]  
ρ 

[kg/m3] 
Mi  
[-] 

1 Interiérová disperzní barva 0,0001 0,700 900 1500 100 

2 Porotherm Universal 0,010 0,800 840 1450 14 

3 Porotherm 36,5 P+D 0,365 0,172 960 900 7 

4 Baumit lep. stěrka W 0,004 0,800 920 1300 18 

5 Baumit Open Reflect EPS-F 0,18 0,041 1270 16 10 
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6 Baumit lep. stěrka W 0,003 0,800 920 1300 18 

7 Baumit NanoporTop omítka 0,002 0,700 920 1700 37 

 

Vyhodnocení výsledků podle kritérií ČSN 730540-2 (2007): 

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

 

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,789 + 0,000 = 0,789 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,963 

  

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

na vnitřním povrchu 80 % (kritérium vyloučení vzniku plísní). Průměrná hodnota fRsi,m 

(resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy 

minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění 

požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů  

a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě 

tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

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

 

Požadavek: U,N =   0,30 W/m2.K 

Vypočtená hodnota: U =  0,15 W/m2.K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

− požadavky: 

1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

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

3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

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

Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

materiálu v kondenzační zóně činí: 0,086 kg/m2.rok  

(materiál: Baumit Open Reflect EPS-F). 

Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,086 kg/m2.rok 

− vypočtené hodnoty: 
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V konstrukci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0027 kg/m2.rok 

Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 7,0120 kg/m2.rok 

 

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

Grafický výstup z programu Teplo 2009 [25]: 

 

c) Podlaha na terénu – dlažba – výstup z programu Teplo 2009 [25] 

 

Rekapitulace vstupních dat: 

− návrhová vnitřní teplota Ti:    24,0 °C 

− návrhová venkovní teplota Tae:   - 15,0 °C 

− teplota na vnější straně Te:    5,0 °C 

− návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 °C 

− relativní vlhkost v interiéru RHi:   70,0 % (+5,0%) 
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Skladba konstrukce 

Číslo Název vrstvy 
d  

[m] 
λ 

[W/m.K] 
C 

[J/kg.K]  
ρ 

[kg/m3] 
Mi  
[-] 

1 Dlažba keramická 0,008 1,010 840 2000 200 

2 Stomix BetaFIX SF 0,002 0,780 840 1750 25 

3 Potěr cementový 0,020 1,160 840 2000 19 

4 Betonová mazanina 0,065 1,300 1020 2200 20 

5 Elastodek 50 Standard Mineral 0,005 0,210 1470 1200 50000 

6 Isover EPS P Perimetr 0,160 0,034 1270 30 100 

 

Vyhodnocení výsledků podle kritérií ČSN 730540-2 (2007): 

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

 

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,884 + 0,000 = 0,884 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,951 

 

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

na vnitřním povrchu 80 % (kritérium vyloučení vzniku plísní). Průměrná hodnota fRsi,m 

(resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy 

minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění 

požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů  

a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě 

tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

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

 

Požadavek: U,N =   0,45 W/m2.K 

Vypočtená hodnota: U =  0,20 W/m2.K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 5.3  v ČSN 730540-2) 

 

Požadavek: méně teplá podlaha – dT10,N = 6,9 °C 

Vypočtená hodnota: dT10 =     5,46 °C 

dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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IV. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

− požadavky: 

1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

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

3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

  nebo 5 % plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

− vypočtené hodnoty: 

V konstrukci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

 

POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 

Grafický výstup z programu Teplo 2009 [25]: 

 

d) Podlaha na terénu – parkety – výstup z programu Teplo 2009 [25] 

 

Rekapitulace vstupních dat: 

− návrhová vnitřní teplota Ti:    24,0 °C 

− návrhová venkovní teplota Tae:   - 15,0 °C 
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− teplota na vnější straně Te:    5,0 °C 

− návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 °C 

− relativní vlhkost v interiéru RHi:   70,0 % (+5,0%) 

 

Skladba konstrukce 

Číslo Název vrstvy 
d  

[m] 
λ 

[W/m.K] 
C 

[J/kg.K]  
ρ 

[kg/m3] 
Mi  
[-] 

1 Vlysy (podlahové parkety) 0,008 1,010 2510 600 157 

2 Mirelon 0,003 0,041 1000 35 4000 

3 Potěr cementový 0,020 1,160 840 2000 19 

4 Betonová mazanina 0,065 1,300 1020 2200 20 

5 Elastodek 50 Standard Mineral 0,005 0,210 1470 1200 50000 

6 Isover EPS P Perimetr 0,160 0,034 1270 30 100 

 

Vyhodnocení výsledků podle kritérií ČSN 730540-2 (2007): 

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

 

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,508 + 0,000 = 0,508 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,952 

 

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

na vnitřním povrchu 80 % (kritérium vyloučení vzniku plísní). Průměrná hodnota fRsi,m 

(resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy 

minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění 

požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů  

a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě 

tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

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

 

Požadavek: U,N =   0,45 W/m2.K 

Vypočtená hodnota: U =  0,20 W/m2.K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 5.3  v ČSN 730540-2) 

 

Požadavek: teplá podlaha – dT10,N =  5,5 °C 

Vypočtená hodnota: dT10 =   4,38 °C 

dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

IV. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

− požadavky: 

1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

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

3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

  nebo 5 % plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

− vypočtené hodnoty: 

V konstrukci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

 

POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 

Grafický výstup z programu Teplo 2009 [25]: 
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e) Plochá střecha – výstup z programu Teplo 2009 [25] 

 

Rekapitulace vstupních dat: 

− návrhová vnitřní teplota Ti:    24,0 °C 

− návrhová venkovní teplota Tae:   - 15,0 °C 

− teplota na vnější straně Te:    - 15,0 °C 

− návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 °C 

− relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 

 

Skladba konstrukce 

Číslo Název vrstvy 
d  

[m] 
λ 

[W/m.K] 
C 

[J/kg.K]  
ρ 

[kg/m3] 
Mi  
[-] 

1 Interiérová disperzní barva 0,0001 0,700 900 1500 100 

2 Porotherm Universal 0,010 0,800 840 1450 14 

3 Strop Porotherm 0,250 1,200 840 1200 23 

4 
Asfaltový nátěr za horka 
AOSI 

0,001 0,210 1470 1400 1200 

5 Rooftek G40 Special Mineral 0,004 0,210 1470 1200 50000 

6 Isover EPS 100 S Stabil 0,200 0,037 1270 20 30 

7 
Asfaltový nátěr za horka 
AOSI 

0,001 0,210 1470 1400 1200 

8 Polydek EPS 100 0,020 0,037 1270 20 30 

9 Asfaltový pás SBS TOP 0,0035 0,210 1470 1235 30000 

10 Elastek 40 Combi 0,0044 0,210 1470 1200 50000 

 

Vyhodnocení výsledků podle kritérií ČSN 730540-2 (2007): 

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

 

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,789 + 0,000 = 0,789 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,966 

   

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

na vnitřním povrchu 80 % (kritérium vyloučení vzniku plísní). Průměrná hodnota fRsi,m 

(resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy 

minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění 

požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů  
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a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě 

tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

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

 

Požadavek: U,N =   0,24 W/m2.K 

Vypočtená hodnota: U =  0,16 W/m2.K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

− požadavky: 

1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

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

3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

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

Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

materiálu v kondenzační zóně činí: 0,012 kg/m2.rok  

(materiál: Polydek EPS 100). 

Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,012 kg/m2.rok 

− vypočtené hodnoty:   

V konstrukci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0075 kg/m2.rok 

Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0111 kg/m2.rok 

 

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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Grafický výstup z programu Teplo 2009 [25]: 

 

2.5 Závěr 

Všechny posuzované konstrukce nízkoenergetického bytového domu splňují 

požadované normové hodnoty prostupu tepla dle normy ČSN 730540-2 [9]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Havířově   30. 11. 2011    vypracoval:  Bc. Machálek Daniel 
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1. ŘEŠENÍ ZOV OBJEKTU DLE PŘÍLOHY č. 1  

VYHL. č. 499/2006 Sb. [6] – ZAMĚŘENO NA PROVEDENÍ  

ZÁKLADŮ 

 

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 

staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy  

a přístupy na staveniště 

 

Jedná se o staveniště pro příslušnou technologickou etapu realizace základů objektu 

nízkoenergetického bytového domu. Staveniště je situováno v severní části města Havířov, 

katastrální území Havířov-Šumbark na stavební parcele č. 944/47. Dotyčná lokalita  

má charakter nezastavěné parcely, v blízkém okolí se nachází zástavba bytovými domy. 

Území je vybaveno veřejnými inženýrskými sítěmi a je zpřístupněno místní obslužnou 

komunikací. Prostor staveniště je majetkem investora. V současné době je pozemek 

nevyužívaný a není oplocen. 

Pro zařízení staveniště byl proveden zábor pozemku č. 944/48. Hranice pro zábor  

je vymezena ulicí U Tesly a stávající zástavbou. Hranice záboru byla vytýčena objednatelem 

a předána při převzetí staveniště. Staveništěm objektu je venkovní prostor po celém obvodu, 

který v nezbytném rozsahu slouží pro zařízení staveniště a pracovní prostor. Plocha pozemku 

určená pro staveniště je cca 2532 m2. Zařízení staveniště se začne budovat týden před 

zahájením prací na stavbě a bude se postupně budovat podle potřeb v průběhu stavby, účel 

jednotlivých ploch se může v průběhu stavby částečně pozměnit dle konkrétních požadavků 

stavby. 

Před zahájením výkopových prací pro realizaci základové konstrukce byla  

na staveništi provedena skrývka ornice v celé ploše staveniště v tloušťce 0,2 m. Ornice  

je uložena na mezideponii v prostoru staveniště a bude následně využita pro terénní úpravy 

okolí objektu v příslušné etapě výstavby. Deponie je navržena na výšku 3,0 m, po obvodu  

je svahovaná pod úhlem 45° a celkový objem je 506 m3. Zemina vytěžená při výkopových 

pracích byla odvezena na předem určenou skládku. 

Pozemek staveniště bude před zahájením stavby a v jejím dalším průběhu řádně oplocen 

a osvětlen. Oplocení staveniště je provedeno jako mobilní z jednotlivých plotových dílců. 

Jedná se o rámovou konstrukci oplocení s neprůhlednou výplní z ocelových pozinkovaných 
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trapézových plechů tl. 0,5 mm o rozměrech 2300 x 2200 mm včetně dodávaného příslušenství 

(spojky + vzpěry zavětrování). V prostoru vjezdu / výjezdu je oplocení opatřeno vratovými 

křídly o celkové šířce 4,0 m, která budou mimo pracovní dobu řádně zabezpečeny proti 

vniknutí nepovolaných osob do prostoru staveniště. Jednotlivé dílce jsou osazeny  

do prefabrikovaných betonových patek, které jsou součástí dodávky oplocení. 

Příjezdová trasa na staveniště je vedena po stávajících místních komunikacích. Odvoz 

stavebního odpadu bude probíhat po přilehlých místních komunikacích. Dopravní trasy 

využívané pro stavbu lze upřesnit podle skutečných podmínek v době realizace stavby. Trasy 

stanoví a projedná zhotovitel stavby v rámci své dodávky. K navýšení intenzity dopravy  

v ulicích města vlivem stavby bude docházet zejména v období provádění technologické 

etapy betonářských prací souvisejících s realizací základové konstrukce objektu. Vjezd  

na staveniště je proveden z ulice Lidická, výjezd ze staveniště je umístěn na ulici U Tesly. 

Na staveništi je navržena jednosměrná staveništní komunikace, u výjezdu ze staveniště 

je prováděna kontrola a čištění odjíždějících vozidel, aby nedocházelo ke znečištění veřejných 

komunikací. Vjezd do prostoru staveniště je řešen přes zábor veřejných chodníků, povrch 

chodníků je chráněn silničními panely pro přejezd mechanizace. V úseku záboru veřejných 

chodníků jsou umístěny příslušné dopravní značky. Při výjezdu mechanizace ze staveniště 

bude bezpečnost chodců zajišťovat pracovník příslušné firmy, jejíž vozidlo bude vyjíždět 

z prostoru staveniště. 

Staveništní komunikace je navržena jako dočasná vozovka. Šířka vozovky je 3,0 m, 

podélný sklon vozovky je max. 8 %, příčný sklon vozovky 2 %, oblouky na vozovce mají 

poloměry R = 10,0 m. Maximální dovolená rychlost pojezdu vozidel na staveništi činí  

10 km/h. Povrch vozovky je zhotoven ze silničních panelů IZD 300/100/15 JP uložených  

do štěrkopískového lože tl. 0,15 m. Podloží pod tělesem vozovky je vyspádované, zhutněné  

a odvodněné. Chodníky jsou zřízeny v okolí vrátnic, kanceláří, šaten a hygienického zařízení, 

materiál povrchu chodníků je hutněná kamenná drť ve sklonu 1:3. 

 

b) významné sítě technické infrastruktury 

 

Nově budovaný objekt nízkoenergetického bytového domu bude připojen na rozvod 

vody a plynu, elektrickou energii a na kanalizační síť. Při předání staveniště, před zahájením 

stavebních prací, investor zajistí polohové a výškové vytýčení podzemních vedení 

inženýrských sítí a zabezpečí jejich řádné označení. Ponechané inženýrské sítě je nutno 
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předepsaným způsobem chránit před poškozením. Stavební práce a činnosti prováděné  

v ochranném pásmu inženýrských sítí je možné provádět pouze po předchozím souhlasu 

správce sítě a podle jeho podmínek – veškeré výkopové práce v blízkosti inženýrských sítí 

musí být prováděny ručně. Na stávajících inženýrských sítích nesmí být budovány pozemní 

objekty ZS, ukládán žádný materiál ani odstavovány staveništní mechanismy. Povrchové 

znaky inženýrských sítí musí být po celou dobu stavby trvale přístupné. Před započetím 

vlastní výstavby budou realizovány přípojky pro kanalizaci, vodovod, plynovod a elektro.  

Po dobu výstavby přípojek dojde k dočasným záborům přilehlé místní komunikace na ulici 

Lidická. 

 

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 

apod. 

 

Napojení na zdroje vody 

Pro staveništní odběr vody včetně protipožárního zabezpečení byla zřízena provizorní 

přípojka vody z místní veřejné vodovodní sítě, k měření odběru vody na staveništi  

je provedeno osazení staveništního vodoměru. Přípojka z potrubí PE DN 100 je napojena 

v provizorní šachtě vytvořené z betonových skruží o průměru 1 m vedená v hloubce 1 m  

pod úrovní terénu. Přípojka a vodoměrná soustava bude chráněna izolací proti zamrznutí 

v zimním období. Rozvod vodovodního potrubí na staveništi je realizován dočasným 

podzemním vedením z potrubí PE DN 80 vedeným v hloubce 0,9 m pod úrovní terénu.  

Na vodovodní rozvod je napojeno sociální zařízení staveniště. Rozvody vody jsou zakresleny 

v situaci ZS. Dále je napojeno potrubí s oplachovým ventilem pro ošetření techniky před 

výjezdem na místní komunikaci a pro úklid vozovky. Veškerá potřeba technologické vody pro 

stavbu bude realizována pomocí pohyblivého rozvodu (hadice) s uzavíracími ventily. Při 

likvidaci zařízení staveniště budou všechny provizorní inženýrské sítě odstraněny. 

 

Napojení na zdroje elektrické energie 

Elektrická energie na staveniště je přivedena provizorní přípojkou ze stávajícího rozvodu 

veřejné sítě SME a.s. Napojení zařízení staveniště a odběr elektrické energie po dobu 

výstavby je umožněn pomocí hlavního staveništního rozvaděče s elektroměrem pro měření 

spotřebované energie, rozvaděč je uzamykatelný. Napojovací místo bude ochráněno proti 

přístupu nepovolaných osob. Umístění kabelových rozvodů na staveništi a staveništních 
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rozvaděčů, ze kterých budou dále napojovány další objekty zařízení staveniště, potřebné 

mechanismy a zařízení, jsou řešeny v situaci ZS. Kabelové vedení je uloženo v rýze hloubky 

1,2 m pod úrovní terénu, kabely vedené pod komunikací jsou uloženy do chrániček. Kabely 

staveništního rozvodu budou chráněny před poškozením a před úrazem elektrickým proudem. 

Při likvidaci zařízení staveniště budou všechny provizorní inženýrské sítě odstraněny. 

 

Napojení kanalizace a odvodnění staveniště 

Pro potřeby zařízení staveniště je vybudována provizorní kanalizační šachta, do které  

je napojeno kanalizační potrubí PVC KG DN 150 vedené od sociálního zařízení staveniště. 

Potrubí je vedeno v hloubce 0,9 m pod úrovní terénu a bude uloženo v pískovém loži  

a obsypáno min. 0,2 m nad horní líc potrubí., zbytek bude dosypán zeminou. Přípojka  

je napojena na stávající hlavní uliční řad. Při likvidaci zařízení staveniště budou všechny 

provizorní inženýrské sítě odstraněny. Odvádění srážkových a technologických vod  

ze staveniště bude zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště  

a neznečišťovala se přilehlá místní komunikace a jiné plochy přiléhající ke staveništi.  

 

Osvětlení staveniště 

Osvětlení staveniště bude řešeno individuálně, vlastní rozvod a dimenzování vodičů provede 

projektant elektro. 

 

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 

nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Staveniště je opatřeno výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem nepovolaným 

osobám. Obvod záboru plochy pro zařízení staveniště je dočasně oplocen tak, aby bylo 

zabráněno vstupu nepovolaných osob do prostoru staveniště. Krátkodobé zábory mimo 

oplocený obvod staveniště budou ohrazeny, v kontaktu s pěšími budou ohrazeny typovými 

přenosnými zábranami výšky 1,10 m, v kontaktu s veřejnou dopravou budou zajištěny 

přechodným dopravním značením. Příčné přechody přes výkopové rýhy pro napojení 

inženýrských sítí budou opatřeny přechodovými lávkami. Staveniště je vybaveno základními 

pomůckami protipožární ochrany. 
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e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 

zájmů 

 

Staveniště bude zabezpečeno tak, aby nedocházelo k ohrožení a nadměrnému 

obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu  

na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu 

a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod. Během stavby bude 

zachována dopravní obsluha dotčené oblasti, příjezd a přístup k přilehlým objektům 

a bezpečný průchod pro pěší v dané oblasti. Během výstavby bude umožněn příjezd těžké 

techniky provozovatele sítě ke vstupním šachtám veřejné kanalizace; rovněž zůstane 

zachován přístup k uličním hydrantům a armaturám stávajících vedení technického vybavení. 

Po dobu stavby bude zachován přístup k telekomunikačním kabelům. Provádění výkopových 

prací v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy a veřejného osvětlení, 

plynárenských zařízení, vodovodních řadů nutno provádět ručně. Během prací bude zachován 

přístup mobilní požární techniky ke všem okolním objektům. Z hlediska požární ochrany 

musí být stavba a zařízení staveniště zajištěny ve smyslu ustanovení zákona č. 133/1985 Sb.,  

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Doprava vedená ulicí Lidická a U Tesly 

zůstane zachována, k určitému omezení v dopravě bude docházet v důsledku staveništní 

přepravy, při vjezdu nebo výjezdu aut a stavebních mechanizmů do / z prostoru staveniště. 

 

f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

 

Zřízení dočasného zařízení staveniště se omezí na řešení provozních a sociálních 

zařízení staveniště, staveništních rozvodů vody, elektrické energie, kanalizace, provizorního 

oplocení a zřízení staveništní komunikace. Zařízení staveniště a účel jednotlivých ploch  

se může v průběhu stavby částečně pozměnit dle konkrétních požadavků stavby. Pro potřeby 

stavby budou využívány centrální výrobny betonu. Způsob zajištění provozního, sociálního  

a výrobního zařízení staveniště bude upřesněn na základě požadavků vybraného zhotovitele 

stavby. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zřízení nebo pronájem, 

provozování a údržbu, ostrahu a likvidaci bude součástí nabídkové ceny. Ubytování 

výstavbových pracovníků si zajistí zhotovitel mimo prostor realizované stavby. Lékařské 

ošetření bude v případě potřeby zajištěno v nejbližším zdravotnickém zařízení. 
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Provozní a sociální zařízení 

K zajištění řádného provozu při provádění stavby, účelného řízení a administrativy, 

uspokojení sociálních a hygienických potřeb osob pracujících na stavbě je navrženo provozní 

a sociální zařízení staveniště z mobilních staveništních buněk firmy Cramo s.r.o. o rozměrech 

6 x 2,4 m. Dodávku, montáž a osazení staveništních buněk na předem připravenou zpevněnou 

plochu provede dodavatelská firma. Jednotlivé buňky budou osazeny na silniční panely IZD 

300/100/15 JP, které budou pokládány do zhutněného štěrkopískového lože tl. 0,15 m. 

Všechny buňky budou napojeny na staveništní rozvod elektrické energie. Buňka 

s hygienickým zázemím bude napojena na vodovod a kanalizaci. Šatny budou vybaveny 

uzamykatelnými skříněmi podle počtu pracovníků a společnou lavicí. Kanceláře budou 

vybaveny skříněmi, psacími stoly a židlemi. Buňka s hygienickým zázemím bude vybavena 

záchodovými sedadly, pisoáry, sprchovými stáními, umyvadly a elektrickým zásobníkem  

na TUV o objemu 150 l. Všechny buňky budou vybaveny elektrickými otopnými tělesy  

a dostatečným umělým osvětlením. Sociální zařízení staveniště je navrženo na maximální 

počet pracovníků působících na stavbě, tj. 18 pracovníků. 

 

Návrh provozního zařízení 

Popis Min. požadavky Návrh ZS 

kancelář 
stavbyvedoucího 

20 m2 2x buňka 

kancelář administrativy 12 m2 1x buňka 

kancelář tech. personálu 14 m2 1x buňka 

vrátnice 14 m2 1x buňka 

sklady materiálu - 4x kontejner 

sklad obal. materiálu - 1x kontejner 

stavební odpad - 1x kontejner 

šatny pro pracovníky 1,25 m2 / 1 prac 2x buňka 

hygienické zařízení 
− umývárna 

 
− záchod 

 
1 umyv. / 10 osob  
1 sprcha / 20 osob 

do 50 prac. 

1x buňka 
2 umyvadla + 1 sprcha 

 
2 sedadla + 2 mušle 

 

Zásobování materiálu 

Betonová směs pro realizaci základových konstrukcí bude přivážena průběžně z betonárny 

autodomíchávači ve formě transportbetonu. Výztuž pro základové konstrukce bude 
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skladována na určené zpevněné a odvodněné skládce na dřevěných prokladech a chráněna 

proti povětrnostním vlivům překrytím vhodným krycím materiálem. 

 

Skladování na staveništi 

Rozmístění jednotlivých skladů a skládek na staveništi musí zajistit plynulý odběr materiálu 

dle potřeby výstavby. Pod skladovacími plochami, před jejich zřízením, bude sejmuta ornice 

v tl. 0,2 m a uložena na mezideponii na staveništi. Jednotlivé plochy skládek jsou vyznačeny 

ve výkrese ZS.  

 

Zásady skladování na staveništi 

• při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr, který musí 

odpovídat postupu stavebních prací  

• plochy všech otevřených skládek budou zpevněné, rovné a odvodněné 

• materiál bude na staveništi skladován na určených skladovacích plochách tak, že bude 

zajištěna jeho stabilita 

• únosnost plochy skládky bude odpovídat potřebné únosnosti pro stavební materiál, který 

zde bude uložen 

• plochy skládek budou umístěny vedle stavebních komunikací tak, aby nepřekážely 

provozu na staveništi a s odstupem od budov strojů, mechanizmů apod. 

• mezi jednotlivými skládkami musí být minimální bezpečný průchod 0,75 m 

• doplňkové materiály budou skladovány v krytém, uzavřeném a uzamykatelném skladu 

• drobný stavební materiál, nářadí a nástroje budou uloženy do uzamykatelného skladu 

• vratný obalový materiál (palety) bude skladován ve skladu obalového materiálu a bude 

dle potřeby ze stavby odvážen, nevratný obalový materiál bude postupně likvidován 

a odvážen na skládku 

• sypký materiál bude volně ložený v přirozeném sklonu tak, aby nedocházelo k jeho 

sesouvání 

• skladovací prostor musí mít potřebnou výšku, která odpovídá způsobu skladování  

a použité mechanizaci (min. 2,1 m při pohybu pracovníků) 

• materiál dodaný na stavbu musí být převzat pověřeným pracovníkem a o tomto převzetí 

musí být zhotoven záznam ve stavebním deníku 
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g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

 

Na staveništi se vyskytují stavby mobilního charakteru, které vyžadují ohlášení 

v souladu s ustanovením § 104 odst. 2 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb. [1]. Jedná  

se o provozní a sociální zařízení staveniště, jejichž popis je uveden výše. 

 

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti  

a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci 

 

Pokud budou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, 

je zadavatel stavby povinen určit koordinátora BOZP na staveništi a před zahájením prací  

na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi tak,  

aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Zajištění 

bezpečnosti práce na staveništi je pak povinností zhotovitele díla. V rámci zajištění 

příslušných podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví budou 

veškeré stavební práce prováděny v souladu s platnými zákony a předpisy: 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

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

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

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  

a vibrací 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů a technických zařízení 
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• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků 

• Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

• Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být seznámeni s předpisy před zahájením prací  

a dále jsou povinni používat při práci předepsané ochranné osobní pomůcky podle výše 

uvedených předpisů. Staveniště musí být ohraničeno oplocením a na vstupu označenou 

výstražnou tabulkou se zákazem vstupu všech nepovolaných osob. Podle BOZP by neměl být 

žádný pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečí a aby neutrpěl úraz. U každého 

pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky k zajištění jeho bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci (přílby, rukavice, brýle, štíty, respirátory, osobní polohovací  

a zajišťovací systémy, atd.). Řádné a prokazatelné proškolení a přezkoušení všech pracovníků  

a to jak obecně, v předepsaných termínech, tak i zvlášť pro daný objekt s ohledem  

na konkrétní nebezpečí, provozně-manipulační řády, detailní technologické postupy, atd. bude 

zapsáno ve stavebním deníku. Staveniště bude vyhovovat obecným požadavkům na výstavbu 

podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. [4], o technických požadavcích na stavby a dalším 

požadavkům na staveniště stanoveným nařízením vlády č. 591/2006 Sb. [7]. 

 

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 

Stavba bude prováděna s ohledem na polohu staveniště, které bude zařízeno, 

uspořádáno a vybaveno tak, aby stavba mohla být řádně a bezpečně prováděna bez zásadního 

omezení okolí realizovaného objektu. Vliv stavby na životní prostředí se projeví vzhledem  

ke svému okolí zejména zvýšenou prašností, hlučností a exhalacemi z provozu stavebních 

strojů a mechanizmů. Během provádění stavby nesmí docházet k ohrožení a nadměrnému 

obtěžování okolí stavby, ohrožování bezpečnosti provozu na přilehlých pozemních 

komunikacích a jejich znečišťování, dále k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 

pozemkům, k sítím technického vybavením a požárním zařízením. Odvádění vod srážkových, 

odpadních a technologických z prostoru staveniště musí být zabezpečeno tak,  

aby nedocházelo k rozmočení pozemků staveniště, nenarušovala a neznečišťovala  

se odtoková zařízení přilehlých pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících  
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ke staveništi. Veškeré zábory veřejných ploch, které jsou dočasně užívané pro staveniště,  

při současném zachování jejich užívaní veřejností (chodníky apod.) se musí po dobu 

společného užívání chránit a udržovat. Zábory veřejných ploch se pro staveniště smí použít 

jen dle stanoveného rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště, musí být 

uvedeny do původního stavu. Těžká mechanizace, která může být zdrojem hluku, bude  

na staveništi v provozu jen po nezbytnou dobu. Mechanizace vyjíždějící ze staveniště musí 

být očištěna, aby nedocházelo ke znečištění pozemních komunikací. Pokud dojde  

ke znečištění komunikace, musí být ihned zajištěno její vyčištění. Veškerá mechanizace musí 

splňovat příslušné normy o emisích hluku a spalin, musí mít platná osvědčení.  

S ohledem na umístění staveniště do stávající obytné zástavby, bude nutné, aby zhotovitel 

prací v rámci své přípravy a zejména v průběhu realizace stavby byl veden snahou  

v maximální možné míře tyto nepříznivé dopady eliminovat. 

 

Ochrana před prachem 

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno: 

• zřízením a užíváním plochy pro dočištění dopravních prostředků před jejich výjezdem 

na veřejnou komunikaci 

• používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě 

• při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné znečištění bez průtahů odstranit  

a uvést komunikaci do původního stavu 

• v případě dlouhodobého sucha provést skrápění povrchu staveniště a meziskládky 

zeminy 

 

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 

Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukem z použitých 

stavebních strojů a mechanizmů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy.  

S ohledem na umístění staveniště do stávající obytné oblasti, bude nutné v průběhu prací 

dodržovat limitní hodnoty hluku ze stavební činnosti. Stavební činnost bude probíhat  

v souladu s požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. Realizace stavebních prácí bude probíhat v době od 7.00 hod.  

do 21.00 hod. Pro dodržení hlukových hladin stanovených hygienickými předpisy, musí 

zhotovitel stavebních prací používat stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu. 
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Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů 

Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.  

Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební 

mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro motorová 

vozidla. Stavební stroje užívané při provádění stavby budou zajištěny proti úkapům ropných 

látek a olejů. Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, 

povrchových a podzemních vod cizorodými látkami. 

 

Specifikace odpadů při stavbě a jejich likvidace 

Veškeré materiály, které budou v rámci stavby vytěženy a vyprodukovány, budou jako 

odpady ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. [2] a vyhlášky č. 381/2001 Sb., náležitě 

zlikvidovány. Se vzniklým odpadem ze stavební činnosti bude nakládáno ve smyslu zákona  

o odpadech a jeho prováděcími předpisy a obecně závaznou vyhláškou. Uložení odpadů  

na zařízeních staveniště bude omezeno na nezbytně nutnou dobu. V rámci stavebních prací 

bude vyloučena likvidace odpadu pálením na staveništi. Vznikající odpady budou 

klasifikovány podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. a budou shromažďovány odděleně podle druhů. 

V průběhu stavby bude vedena evidence odpadů.  

 

Zásady pro nakládání s odpady 

Při provozu je nutné: 

• minimalizovat vznikání odpadů 

• separovat jednotlivé druhy odpadů 

• uplatňovat zásady maximální recyklace 

• minimalizovat odpady k přímému skládkování 

 

Při nakládání s odpady ze stavební činnosti bude postupováno dle Metodického návodu 

odboru odpadů MŽP [19] pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání 

s nimi. Zatřídění následně specifikovaných stavebních a demoličních odpadů je provedeno 

podle Katalogu odpadů, přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. 
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Zatřídění odpadu dle původu a způsob likvidace 

Stavební a demoliční odpady 

Kód Název a popis Způsob likvidace 

17 01 01 Beton při stavební činnosti na staveništi 

17 02 01 Dřevo odvoz k recyklaci 

17 02 03 Plasty a obaly ze stavebních prvků odvoz na skládku 

17 04 05 Železo a ocel při stavební činnosti odvoz k recyklaci 

17 05 04 Zemina a kamení vytěžená při zemních pracích odvoz k recyklaci 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady odvoz k recyklaci 

Odpady vzniklé provozem 

20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť odvoz k recyklaci 

20 03 01 Směsný komunální odpad z provozu ZS odvoz na skládku 

 

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

 

Realizace technologické etapy pro provedení základů bude probíhat podle 

harmonogramu zhotovitele stavebních prací. Výstavba celého objektu nízkoenergetického 

bytového domu bude probíhat v letech 2011 až 2013. Termín zahájení a ukončení stavby bude 

ukončen investorem dle finančních možností a data vydání stavebního povolení. Po vyklizení 

staveniště je dodavatel povinen staveniště upravit tak, jak mu ukládá smlouva a projektová 

dokumentace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Havířově   30. 11. 2011    vypracoval:  Bc. Machálek Daniel 
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2. ŘEŠENÍ ZOV OBJEKTU DLE PŘÍLOHY č. 1  

VYHL. č. 499/2006 Sb. [6] – ZAMĚŘENO NA PROVEDENÍ  

SPODNÍ STAVBY 

 

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 

staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy  

a přístupy na staveniště 

 

Jedná se o staveniště pro příslušnou technologickou etapu provedení spodní stavby 

objektu nízkoenergetického bytového domu. Staveniště je situováno v severní části města 

Havířov, katastrální území Havířov-Šumbark na stavební parcele č. 944/47. Dotyčná lokalita  

má charakter nezastavěné parcely, v blízkém okolí se nachází zástavba bytovými domy. 

Území je vybaveno veřejnými inženýrskými sítěmi a je zpřístupněno místní obslužnou 

komunikací. Prostor staveniště je majetkem investora. V současné době je pozemek 

nevyužívaný a není oplocen. 

Pro zařízení staveniště byl v předcházející technologické etapě proveden zábor pozemku 

č. 944/48. Plocha pozemku určená pro staveniště je cca 2532 m2.  

Sejmutí ornice v příslušné tloušťce, její uložení do deponie v prostoru staveniště  

a veškeré výkopové práce spojené s předcházející etapou byly již provedeny. Zemina 

vytěžená při výkopových pracích byla odvezena na předem určenou skládku. 

Oplocení pozemku staveniště je provedeno z mobilních plotových dílců o rozměrech 

2300 x 2200 mm s neprůhlednou výplní z ocelových trapézových plechů tl. 0,5 mm. 

V prostoru vjezdu / výjezdu na staveniště je oplocení opatřeno vratovými křídly o celkové 

šířce 4,0 m, která jsou mimo pracovní dobu řádně zabezpečena proti vniknutí nepovolaných 

osob do prostoru staveniště. 

Příslušné zařízení staveniště (sklady, skládky apod.) pro provedení spodní stavby  

se začne budovat po ukončení výkopových prací na stavbě a bude se postupně budovat podle 

potřeb v průběhu stavby. Účel jednotlivých ploch se může v průběhu stavby částečně 

pozměnit dle konkrétních požadavků stavby. 

Příjezdová trasa na staveniště je vedena po stávajících místních komunikacích. Odvoz 

stavebního odpadu bude probíhat po přilehlých místních komunikacích. Dopravní trasy 

využívané pro stavbu lze upřesnit podle skutečných podmínek v době realizace stavby. Trasy 
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stanoví a projedná zhotovitel stavby v rámci své dodávky. K navýšení intenzity dopravy  

v ulicích města vlivem stavby bude docházet zejména v období provádění všech betonářských 

prací, zejména betonáže stropních konstrukcí. Vjezd na staveniště je proveden z ulice Lidická, 

výjezd ze staveniště je umístěn na ulici U Tesly. 

Na staveništi je provedena dočasná jednosměrná staveništní komunikace ze silničních 

panelů IZD 300/100/15 JP uložených do štěrkopískového lože tl. 0,15 m. Komunikace  

je vedena v dosahu staveništního jeřábu, tak aby manipulace s materiálem s materiálem byla 

co nejjednodušší. U výjezdu ze staveniště je prováděna kontrola a čištění odjíždějících vozidel 

tak, aby nedocházelo ke znečištění veřejných komunikací. Vjezd do prostoru staveniště  

je řešen přes zábor veřejných chodníků, povrch chodníků je chráněn silničními panely  

pro přejezd mechanizace. V úseku záboru veřejných chodníků jsou umístěny příslušné 

dopravní značky, při výjezdu mechanizace ze staveniště je bezpečnost chodců zajišťována 

pracovníkem příslušné firmy, jejíž vozidlo vyjíždí z prostoru staveniště. Staveništní 

komunikace je situována dle výkresu ZS. 

 

b) významné sítě technické infrastruktury 

 

Nově budovaný objekt nízkoenergetického bytového domu bude připojen na rozvod 

vody a plynu, elektrickou energii a na kanalizační síť. Při předání staveniště, před zahájením 

stavebních prací, investor zajistí polohové a výškové vytýčení podzemních vedení 

inženýrských sítí a zabezpečí jejich řádné označení. Ponechané inženýrské sítě  

je nutno předepsaným způsobem chránit před poškozením. Na stávajících inženýrských sítích 

nesmí být budovány pozemní objekty ZS, ukládán žádný materiál ani odstavovány staveništní 

mechanismy. Povrchové znaky inženýrských sítí musí být po celou dobu stavby trvale 

přístupné.  

 

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 

apod. 

 

Napojení na zdroje vody 

V předcházející technologické etapě byla zřízena provizorní přípojka vody z místní veřejné 

vodovodní sítě. Pro měření spotřeby vody na staveništi byl osazen staveništní vodoměr. 

Přípojka z potrubí PE DN 100 je vedená v hloubce 1 m pod úrovní terénu a napojena 
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v provizorní šachtě vytvořené z betonových skruží o průměru 1 m. Rozvod vodovodní potrubí 

je realizován dočasným podzemním vedením z potrubí PE DN 80 vedeným v hloubce 0,9 m 

pod úrovní terénu. Na vodovodní rozvod bude napojeno provozní a výrobní zařízení 

staveniště. Sociální zařízení staveniště bylo napojeno na rozvod vody v předcházející 

technologické etapě. Rozvody vody k jednotlivým strojům a zařízením jsou zakresleny  

v situaci ZS. Veškerá potřeba technologické vody pro stavbu bude realizována pomocí 

pohyblivého rozvodu (hadice) s uzavíracími ventily. Při likvidaci zařízení staveniště budou 

všechny provizorní inženýrské sítě odstraněny. 

 

Napojení na zdroje elektrické energie 

Napojení na zdroje elektrické energie bylo již provedeno v předcházející technologické etapě 

pomocí provizorní přípojky elektrické energie ze stávajícího rozvodu veřejné sítě SME a.s. 

Na staveništi je osazen hlavní uzamykatelný staveništní rozvaděč s elektroměrem pro měření 

spotřeby energie. Napojovací místo je chráněno proti přístupu nepovolaných osob. Umístění 

kabelových rozvodů na staveništi a staveništních rozvaděčů, ze kterých budou dále 

napojovány potřebné mechanismy a zařízení, jsou řešeny v situaci ZS. V této fázi bude 

provedeno napojení jeřábu a mísícího centra na staveništní rozvaděče umístěné v jejich 

blízkosti. Kabely staveništního rozvodu budou chráněny před poškozením a před úrazem 

elektrickým proudem. Při likvidaci zařízení staveniště budou všechny provizorní inženýrské 

sítě odstraněny. 

 

Napojení kanalizace a odvodnění staveniště 

Sociální zařízení staveniště bylo již připojeno pomocí kanalizačního potrubí PVC KG DN 150 

napojeného do provizorní kanalizační šachty. Při likvidaci zařízení staveniště budou všechny 

provizorní inženýrské sítě odstraněny. 

 

Osvětlení staveniště 

Osvětlení staveniště bude řešeno individuálně, vlastní rozvod a dimenzování vodičů provede 

projektant elektro. Osvětlovací trasa bude vedená samostatně. Pro osvětlení bude použito 

žárovkových a výbojkových těles, které budou napájeny ze staveništních rozvaděčů. 
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d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 

nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Staveniště je opatřeno výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem nepovolaným 

osobám. Obvod záboru plochy pro zařízení staveniště bude dočasně oplocen tak, aby bylo 

zabráněno vstupu nepovolaných osob do prostoru staveniště. Krátkodobé zábory mimo 

oplocený obvod staveniště budou ohrazeny, v kontaktu s pěšími budou ohrazeny typovými 

přenosnými zábranami výšky 1,10 m, v kontaktu s veřejnou dopravou budou zajištěny 

přechodným dopravním značením. Příčné přechody přes výkopové rýhy pro napojení 

inženýrských sítí budou opatřeny přechodovými lávkami. Staveniště bude vybaveno 

základními pomůckami protipožární ochrany. 

 

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 

zájmů 

 

Staveniště bude zabezpečeno tak, aby nedocházelo k ohrožení a nadměrnému 

obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu  

na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu 

a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod. Během stavby musí 

být zachována dopravní obsluha dotčené oblasti, příjezd a přístup k přilehlým objektům 

a bezpečný průchod pro pěší v dané oblasti. Během výstavby musí být umožněn příjezd těžké 

techniky provozovatele sítě ke vstupním šachtám veřejné kanalizace; rovněž zůstane 

zachován přístup k uličním hydrantům a armaturám stávajících vedení technického vybavení. 

Po dobu stavby bude zachován přístup k telekomunikačním kabelům. Během prací bude 

zachován přístup mobilní požární techniky ke všem okolním objektům. Z hlediska požární 

ochrany musí být stavba a zařízení staveniště zajištěny ve smyslu ustanovení zákona  

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Doprava vedená ulicí 

Lidická a U Tesly zůstane zachována, k určitému omezení v dopravě bude docházet  

v důsledku staveništní přepravy, při vjezdu nebo výjezdu aut a stavebních mechanizmů  

do / z prostoru staveniště. 
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f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

 

V technologické etapě pro provedení spodní stavby se řešení dočasného zařízení 

staveniště v prostoru stavby omezí na zřízení výrobních a provozních zařízení staveniště. 

Budou zřízeny potřebné skládky materiálů, zpevněná plocha pro umístění věžového jeřábu, 

montáž věžového jeřábu, zřízení mísícího centra a napojení strojů a mechanismů  

na staveništní rozvod elektrické energie případně vody. Zařízení staveniště a účel jednotlivých 

ploch se může v průběhu stavby částečně pozměnit dle konkrétních požadavků stavby. 

 

Zásobování materiálu 

Cihelné tvárnice Porotherm pro realizaci spodní stavby budou dováženy na paletách, překlady 

Porotherm budou dováženy na hranolech. Betonová směs pro zmonolitnění stropní konstrukce 

nad 1.PP bude přivážena průběžně z betonárny autodomíchávači ve formě transportbetonu. 

Stropní nosníky POT budou dodávány na hranolech. Stropní vložky Miako budou dodávány 

na paletách. Malta pro zdění cihel Porotherm bude dodána na stavbu jako volně ložená v silu. 

Zásady pro skladování suchých směsí v silech a jejich zpracování bude prováděno  

dle výrobce. Malta pro doplňkové stavební práce bude dodána v pytlích na paletách. Celá 

stavba bude zásobována průběžně, předpokládá se předzásobení stavby potřebným 

materiálem na 1 až 2 týdny. 

 

Míchací centrum 

Míchací centrum bude sloužit pro přípravu malt a pro drobné práce na stavbě. Centrum bude 

tvořit silo opatřené kontinuální míchačkou KM 40, které bude složit pro hlavní zdící práce.  

Pro doplňkové zednické práce je navržená spádová míchačka Atika 165. V blízkosti centra 

bude umístěn výtokový uzávěr vody, staveništní rozvaděč pro přívod elektrické energie  

a uzamykatelný sklad pro pracovní pomůcky. 

 

Skladování na staveništi 

Rozmístění jednotlivých skladů a skládek na staveništi musí zajistit plynulý odběr materiálu 

dle potřeby výstavby. Jednotlivé plochy skládek jsou vyznačeny ve výkrese ZS.  
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Zásady skladování na staveništi 

• při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr, který musí 

odpovídat postupu stavebních prací  

• plochy všech otevřených skládek budou zpevněné, rovné a odvodněné 

• materiál bude na staveništi skladován na určených skladovacích plochách tak, že bude 

zajištěna jeho stabilita 

• únosnost plochy skládky bude odpovídat potřebné únosnosti pro stavební materiál, který 

zde bude uložen 

• plochy skládek budou umístěny vedle stavebních komunikací tak, aby nepřekážely 

provozu na staveništi a s odstupem od budov strojů, mechanizmů apod. 

• plochy skládek musí být v manipulačním dosahu jeřábu, který bude zajišťovat 

vnitrostaveništní dopravu 

• mezi jednotlivými skládkami musí být minimální bezpečný průchod 0,75 m 

• doplňkové materiály budou skladovány v krytém, uzavřeném a uzamykatelném skladu 

• zdící materiál bude skladován tak, aby byl chráněn proti povětrnostním vlivům  

a bylo zabráněno jeho provlhnutí 

• cihelné prvky Porotherm budou uskladněny přímo na staveništi v původním 

neporušeném ochranném balení na paletách o rozměrech 1180 x 1000 mm  

do výšky 2,0 m, složení materiálu z dopravního prostředku bude realizováno pomocí 

hydraulické ruky nebo věžového jeřábu přímo na skladovací plochu 

• malta pro zdění bude skladována v silech podle doporučení výrobce zařízení 

• drobný stavební materiál, nářadí a nástroje budou uloženy do uzamykatelného skladu 

• vratný obalový materiál (palety) bude skladován ve skladu obalového materiálu a bude 

dle potřeby ze stavby odvážen, nevratný obalový materiál bude postupně likvidován 

a odvážen na skládku 

• materiál dodávaný v pytlích bude skladován v uzavřených skladech ve stozích  

do výšky 1,5 m 

• nebezpečné kapalné látky budou uloženy v uzavřených obalech dle výrobce 

a umístěny v uzamykatelném skladu 

• materiál dodaný na stavbu musí být převzat pověřeným pracovníkem a o tomto převzetí 

musí být zhotoven záznam ve stavebním deníku 
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Požadavky na zvedací mechanismy 

Vertikální a horizontální dopravu materiálu ve fázi realizace spodní stavby bude na staveništi 

zabezpečovat věžový jeřáb Liebherr 42 K.1. Jedná se o samostavitelný věžový jeřáb 

montovaný na pevných patkách s rozměrem základny 4,0 x 4,0 m, s otočnou věží, 

protizávažím o hmotnosti 25 300 kg a s vodorovným výložníkem o délce 36,0 m.  

Při tomto vyložení splňuje nosnost jeřábu nároky stavby (nosnost při max. vyložení 1 200 kg). 

Výška zdvihu se mění v závislosti na počtu vložených mezidílů od 18,0 do 32,0 m. Jeřáb 

je přepravován na tahači Tatra 815 s návěsem. Jeřáb bude postaven ve vymezeném prostoru  

na podloží s minimální únosností 2,5 kg/cm2. Příkon jeřábu vyžaduje zajištění přívodu 

zakončeného uzamykatelným 63 A vypínačem ve vypnuté poloze a jištěným minimálně  

63 A jističem s vypínací charakteristikou "D". Montážní prostor musí být zajištěn  

o rozměrech minimálně 5 x 35 m. Přepravu, montáž, demontáž a průběžné revize jeřábu 

zajistí odborná firma. 

 

g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

 

V realizované technologické etapě provedení spodní stavby se nevyskytují stavby 

zařízení staveniště, které by vyžadovaly ohlášení. 

 

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti  

a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci 

 

Pokud budou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, 

je zadavatel stavby povinen určit koordinátora BOZP na staveništi a před zahájením prací  

na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi tak,  

aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Zajištění 

bezpečnosti práce na staveništi je pak povinností zhotovitele díla. V rámci zajištění 

příslušných podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví budou 

veškeré stavební práce prováděny v souladu s platnými zákony a předpisy: 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
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při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

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

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

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  

a vibrací 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů a technických zařízení 

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

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích  

a dezinfekčních prostředků 

• Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

• Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) 

 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být seznámeni s předpisy před zahájením prací  

a dále jsou povinni používat při práci předepsané ochranné osobní pomůcky podle výše 

uvedených předpisů. Staveniště musí být ohraničeno oplocením a na vstupu označenou 

výstražnou tabulkou se zákazem vstupu všech nepovolaných osob. Podle BOZP by neměl být 

žádný pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečí a aby neutrpěl úraz. U každého 

pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky k zajištění jeho bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci (přílby, rukavice, brýle, štíty, respirátory, osobní polohovací  

a zajišťovací systémy, atd.). Řádné a prokazatelné proškolení a přezkoušení všech pracovníků  

a to jak obecně, v předepsaných termínech, tak i zvlášť pro daný objekt s ohledem  

na konkrétní nebezpečí, provozně-manipulační řády, detailní technologické postupy, atd. bude 

zapsáno ve stavebním deníku. Staveniště bude vyhovovat obecným požadavkům na výstavbu 

podle Vyhlášky č. 268/2009 Sb. [4], o technických požadavcích na stavby a dalším 

požadavkům na staveniště stanoveným Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. [7]. 
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i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 

Stavba bude prováděna s ohledem na polohu staveniště, které bude zařízeno, 

uspořádáno a vybaveno tak, aby stavba mohla být řádně a bezpečně prováděna bez zásadního 

omezení okolí realizovaného objektu. Vliv stavby na životní prostředí se projeví vzhledem  

ke svému okolí zejména zvýšenou prašností, hlučností a exhalacemi z provozu stavebních 

strojů a mechanizmů. Během provádění stavby nesmí docházet k ohrožení a nadměrnému 

obtěžování okolí stavby, ohrožování bezpečnosti provozu na přilehlých pozemních 

komunikacích a jejich znečišťování, dále k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 

pozemkům, k sítím technického vybavením a požárním zařízením. Odvádění vod srážkových, 

odpadních a technologických z prostoru staveniště musí být zabezpečeno tak,  

aby nedocházelo k rozmočení pozemků staveniště, nenarušovala a neznečišťovala  

se odtoková zařízení přilehlých pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících  

ke staveništi. Veškeré zábory veřejných ploch, které jsou dočasně užívané pro staveniště,  

při současném zachování jejich užívaní veřejností (chodníky apod.) se musí po dobu 

společného užívání chránit a udržovat. Zábory veřejných ploch se pro staveniště smí použít 

jen dle stanoveného rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště, musí být 

uvedeny do původního stavu. Těžká mechanizace, která může být zdrojem hluku, bude  

na staveništi v provozu jen po nezbytnou dobu. Mechanizace vyjíždějící ze staveniště musí 

být očištěna, aby nedocházelo ke znečištění pozemních komunikací. Pokud dojde  

ke znečištění komunikace, musí být ihned zajištěno její vyčištění. Veškerá mechanizace musí 

splňovat příslušné normy o emisích hluku a spalin, musí mít platná osvědčení.  

S ohledem na umístění staveniště do stávající obytné zástavby, bude nutné, aby zhotovitel 

prací v rámci své přípravy a zejména v průběhu realizace stavby byl veden snahou  

v maximální možné míře tyto nepříznivé dopady eliminovat. 

 

Ochrana před prachem 

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno: 

• zřízením a užíváním plochy pro dočištění dopravních prostředků před jejich výjezdem 

na veřejnou komunikaci 

• používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě 

• při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné znečištění bez průtahů odstranit  

a uvést komunikaci do původního stavu 
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• v případě dlouhodobého sucha provést skrápění povrchu staveniště a meziskládky 

zeminy 

 

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 

Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukem z použitých 

stavebních strojů a mechanizmů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy.  

S ohledem na umístění staveniště do stávající obytné oblasti, bude nutné v průběhu prací 

dodržovat limitní hodnoty hluku ze stavební činnosti. Stavební činnost bude probíhat  

v souladu s požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. Realizace stavebních prácí bude probíhat v době od 7.00 hod.  

do 21.00 hod. Pro dodržení hlukových hladin stanovených hygienickými předpisy, musí 

zhotovitel stavebních prací používat stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu. 

 

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů 

Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.  

Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební 

mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro motorová 

vozidla. Stavební stroje užívané při provádění stavby budou zajištěny proti úkapům ropných 

látek a olejů. Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, 

povrchových a podzemních vod cizorodými látkami. 

 

Specifikace odpadů při stavbě a jejich likvidace 

Veškeré materiály, které budou v rámci stavby vytěženy a vyprodukovány, budou jako 

odpady ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. [2] a vyhlášky č. 381/2001 Sb., náležitě 

zlikvidovány. Se vzniklým odpadem ze stavební činnosti bude nakládáno ve smyslu zákona  

o odpadech a jeho prováděcími předpisy a obecně závaznou vyhláškou. Uložení odpadů  

na zařízeních staveniště bude omezeno na nezbytně nutnou dobu. V rámci stavebních prací 

bude vyloučena likvidace odpadu pálením na staveništi. Vznikající odpady budou 

klasifikovány podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. a budou shromažďovány odděleně podle druhů. 

V průběhu stavby bude vedena evidence odpadů.  

 

Zásady pro nakládání s odpady 

Při provozu je nutné: 

• minimalizovat vznikání odpadů 
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• separovat jednotlivé druhy odpadů 

• uplatňovat zásady maximální recyklace 

• minimalizovat odpady k přímému skládkování 

 

Při nakládání s odpady ze stavební činnosti bude postupováno dle Metodického návodu 

odboru odpadů MŽP [19] pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání 

s nimi. Zatřídění následně specifikovaných stavebních a demoličních odpadů je provedeno 

podle Katalogu odpadů, přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. 

 

Zatřídění odpadu dle původu a způsob likvidace 

Stavební a demoliční odpady 

Kód Název a popis Způsob likvidace 

17 01 01 Beton při stavební činnosti na staveništi 

17 01 02 Cihly při stavební činnosti na staveništi 

17 02 01 Dřevo odvoz k recyklaci 

17 02 03 Plasty a obaly ze stavebních prvků odvoz na skládku 

17 03 02 Asfaltové směsi odvoz k recyklaci 

17 04 05 Železo a ocel při stavební činnosti odvoz k recyklaci 

17 05 04 Zemina a kamení vytěžená při zemních pracích odvoz k recyklaci 

17 06 04 Izolační materiály odvoz na skládku 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady odvoz k recyklaci 

Odpady vzniklé provozem 

20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť odvoz k recyklaci 

20 03 01 Směsný komunální odpad z provozu ZS odvoz na skládku 

 

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

 

Realizace technologické etapy provádění spodní stavby bude probíhat podle 

harmonogramu zhotovitele stavebních prací. Výstavba celého objektu nízkoenergetického 

bytového domu bude probíhat v letech 2011 až 2013. Termín zahájení a ukončení stavby bude 

ukončen investorem dle finančních možností a data vydání stavebního povolení. Po vyklizení 

staveniště je dodavatel povinen staveniště upravit tak, jak mu ukládá smlouva a projektová 

dokumentace. 

 

V Havířově   30. 11. 2011    vypracoval:  Bc. Machálek Daniel 
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3. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO REALIZACI STROPNÍCH 

KONSTRUKCÍ 

 

3.1 Obecné informace 

 

Technologický předpis řeší realizaci stropních konstrukcí objektu nízkoenergetického 

bytového domu. Jedná se o samostatně stojící bytový dům členitého obdélníkového půdorysu, 

objekt je částečně podsklepený, o třech nadzemních podlažích a jednom podzemním podlaží. 

V objektu je situováno celkem osm bytových jednotek v nadzemních podlažích, v podzemním 

podlaží se nachází společné prostory bytů, sklepy a technické místnosti. K objektu vede 

přístupový chodník šíře 2 m, který je napojený na místní komunikaci. 

Konstrukční systém objektu je navržen z keramických cihelných bloků systému 

Porotherm. Vnější svislé nosné konstrukce jsou realizovány z cihelných bloků Porotherm  

36,5 P+D, vnitřní svislé nosné konstrukce jsou tvořeny cihelnými bloky Porotherm 30 P+D 

a Porotherm 30 AKU P+D, příčky budou zhotoveny z cihelných bloků Porotherm 8 P+D. 

Jednotlivé cihelné bloky jsou kladeny do zdící malty Porotherm TM. Nad okenními 

a dveřními otvory ve svislých nosných konstrukcích jsou použity překlady Porotherm 7, které 

jsou v obvodových svislých nosných konstrukcích doplněny tepelnou izolací tvořenou z desek 

EPS tloušťky 80 mm, umístěné po celé ploše překladu. Objekt bude zateplen prostřednictvím 

zateplovacího systému Baumit Open Premium v tloušťce 180 mm. 

Stropní konstrukce objektu bude provedena ze systému Porotherm. Vlastní konstrukci 

stropu tvoří cihelné vložky Miako a keramobetonové stropní nosníky POT. 

 

3.2 Materiál, doprava a skladování 

 

a) Stropní vložky Miako PTH 

 

Seznam použitých vložek Miako a jejich technické parametry jsou uvedeny v tabulce  

č. 1. Stropní vložky Miako budou skladovány v původním neporušeném ochranném balení  

na paletách o rozměrech 1180 x 1000 mm umístěných na zpevněné a odvodněné skládce tak, 

že budou skladovány pouze pro vyzdění jednoho patra. Plochy pro skladování stropních 

vložek musí být v manipulačním dosahu věžového jeřábu Liebherr 42 K.1, který bude 
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zajišťovat vnitrostaveništní dopravu. Stropní vložky budou dopravovány na stavbu s použitím 

valníku Tatra 810 doplněného hydraulickou rukou, složení materiálu z dopravního prostředku 

bude pomocí hydraulické ruky přímo na skladovací plochu. 

 

Tabulka č. 1 – technické parametry vložek Miako 

Stropní vložky pro osovou vzdálenost 62,5 cm 

Ozn. Výrobek 
Rozměry 

d/š/v  
[cm] H

m
ot

no
st

 
[k

g]
 

B
al

en
í 

[k
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l.]
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[ks] 

P
oč

et
 p

al
et

 
ce

lk
em

 [
ks
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1P
P 
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P

 

2N
P

 

3N
P

 

M1 Miako 19/62,5 PTH 25/52/19 14,7 48 745 149 277 277 286 21 

M2 Miako 8/62,5 PTH 25/51,5/8 8,8 96 915 17 29 29 12 1 

Stropní vložky pro osovou vzdálenost 50 cm 

M3 Miako 19/50 PTH 25/40/19 11,2 72 840 720 1343 1343 1488 68 

M4 Miako 8/50 PTH 25/39/8 6,4 144 1010 38 105 105 28 2 

 

b) Keramobetonové nosníky POT 

 

Výpis použitých nosníků a jejich technické parametry jsou uvedeny v tabulce č. 2. Nosníky 

budou skladovány na zpevněné ploše, budou uloženy podle délek a chráněny proti 

povětrnostním vlivům pomocí přístřešku nebo překrytím fólií. Při manipulaci a skladování  

je třeba zavěšovat, resp. pokládat nosníky ve vzdálenosti maximálně 500 mm od konců 

nosníků dřevěnými proklady o rozměru nejméně 40 x 20 mm. Proklady jednotlivých vrstev 

musí být uspořádány vždy svisle nad sebou a v místě svaru příčné výztuže s horní výztuží, 

nosníky mohou být uloženy maximálně v osmi vrstvách tak, aby se zabránilo jejich 

deformaci. Plochy pro skladování nosníků musí být v manipulačním dosahu věžového jeřábu 

Liebherr 42 K.1, který bude zajišťovat vnitrostaveništní dopravu. Při ukládání nosníků  

na ložnou plochu dopravního prostředku musí na ní nosníky ležet v celé své délce. Stropní 

nosníky budou dopravovány na stavbu s použitím valníku Tatra 810 doplněného hydraulickou 

rukou, složení materiálu z dopravního prostředku bude pomocí hydraulické ruky přímo  

na skladovací plochu. 
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Tabulka č. 2 – technické parametry nosníků POT 

Stropní nosníky POT 

Ozn. Výrobek 

Rozměry 
š/v/d  
d/š/v 
[cm] H

m
ot

no
st
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T1 Nosník POT 175/902 175/16/17,5 38 5 6 6 11 28 

T2 Nosník POT 200/902 200/16/17,5 44 1 2 2 2 7 

T3 Nosník POT 250/902 250/16/17,5 54 - - - 1 1 

T4 Nosník POT 275/902 275/16/17,5 60 4 4 4 4 16 

T5 Nosník POT 300/902 300/16/17,5 67 1 1 1 1 4 

T6 Nosník POT 325/902 325/16/17,5 72 - 1 1 1 3 

T7 Nosník POT 375/902 375/16/17,5 83 10 10 10 10 40 

T8 Nosník POT 450/902 450/16/17,5 103 - 27 26 26 79 

T9 Nosník POT 475/902 475/16/17,5 110 - 26 26 26 78 

T10 Nosník POT 575/902 575/16/17,5 136 17 17 17 18 69 

T11 Nosník POT 600/902 600/16/17,5 144 3 3 3 - 9 

T12 Nosník POT 650/902 650/16/23 159 2 2 2 9 15 

T13 Nosník POT 700/902 700/16/23 176 17 17 17 17 68 

 

c) Maltová směs 

 

Jednotlivé stropní nosníky POT budou uloženy do lože z cementové malty tloušťky  

10 mm. Maltová směs bude na stavbě zhotovena z průmyslové suché maltové směsi Cemix 

zdící malta 10. Materiál bude na stavbu dodán v papírových pytlích v balení po 40 kg  

na paletách krytých fólií, doprava bude řešena pomocí valníku Tatra 810 doplněného 

hydraulickou rukou, složení materiálu z dopravního prostředku bude pomocí hydraulické ruky 

přímo na skladovací plochu. Pytle s maltovou směsí budou skladovány v krytém, 

uzamykatelném skladu. Pytle v uzavřeném balení budou umístěny v suchu na dřevěném roštu 

ve stohu maximální výšky 1,5 m pro předpokládaný ruční odběr po dobu maximálně 6 měsíců 

od data výroby. 

 

d) Prvky pro výztuž 

 

Při realizaci stropní konstrukce bude použitá následující výztuž: 

− betonářská výztuž pro provedení pozedních věnců + třmínky 
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− betonářská výztuž pro zhotovení stropních výměn + třmínky 

− betonářská výztuž pro ztužující stropní žebra pro světlá rozpětí > 6 m + třmínky 

− kari sítě, které budou uloženy do stropní konstrukce nad vložky Miako před jejich 

zmonolitněním betonovou vrstvou 

 

Další prvky použité souběžně s realizací stropní konstrukce: 

− betonářská výztuž pro realizaci nosné konstrukce schodiště 

− ISO nosníky Schöck typ K60 + betonářská výztuž dle statického výpočtu 

 

Rovné pruty výztuže budou skladovány na určené zpevněné a odvodněné skládce 

v manipulačním dosahu věžového jeřábu, který bude zajišťovat vnitrostaveništní dopravu. 

Výztuž bude roztříděna podle identifikačních štítků a skladována na dřevěných prokladech 

(nesmí dojít k deformaci prutů) a chráněna proti povětrnostním vlivům překrytím vhodným 

krycím materiálem, dále nesmí docházet k znečišťování a znehodnocování výztuže. Rovné 

pruty výztuže budou dodávány na stavbu ve svazcích maximální délky 8 m. Pomocný  

a spojovací materiál bude skladován v krytém, uzamykatelném skladu s pevnou podlahou. 

Kari sítě budou na staveništi skladovány na nekryté, zpevněné a odvodněné ploše  

na dřevěných podkladních trámech ve figurách výšky 1,5 m. ISO nosníky pro zhotovení 

konzol balkónů, které budou realizovány společně se stropní konstrukcí, budou skladovány 

v krytém a uzamykatelném skladu s pevnou podlahou. Pro dopravu výztuže na stavbu bude 

použit valník Tatra 810 doplněný hydraulickou rukou, složení materiálu z dopravního 

prostředku bude pomocí hydraulické ruky přímo na skladovací plochu. 

 

e) Ztracené bednění Velox 

 

Pro zhotovení bednění věnce v úrovni stropní konstrukce bude použít systém ztraceného 

bednění Velox WS ze cementoštěpkových desek tloušťky 35 mm. Věncové desky Velox jsou 

dodávány na vratných prokladech. Povrchově upravené spony se svazkují a dodávají 

ve 3 svazcích po 5 ks. Na stavbě budou desky skladovány na rovné, zpevněné a odvodněné 

ploše podložené třemi dřevěnými podklady a chráněny proti povětrnostním vlivům pomocí 

přístřešku. Stavební spony budou uloženy samostatně do krytého, uzamykatelného skladu  

a chráněny proti mechanickému poškození. Dodávka materiálu na stavbu bude realizována  
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s použitím valníku Tatra 810 doplněného hydraulickou rukou, složení materiálu z dopravního 

prostředku bude pomocí hydraulické ruky přímo na skladovací plochu. 

 

f) Podpěrná konstrukce 

 

Pro podepření stropní konstrukce a nosníků POT bude použito systémové bednění IS-Noe 

H20. Systém se skládá z dřevěných nosníků, ocelových stojek a příslušenství. Dodávka 

bednění na stavbu bude realizována výrobcem bednění. Na stavbě budou jednotlivé prvky 

bednění skladovány v krytém, uzamykatelném skladu bednících dílců. 

 

g) Betonová směs 

 

Betonová směs pro vlastní betonářské práce bude realizována formou transportbetonu,  

na stavbu bude směs dovážena s použitím autodomíchávačů Stetter AM 8 C, ukládání směsi 

bude prováděno autočerpadlem Schwing S 34 X. Pro zmonolitnění stropní konstrukce, 

betonáž pozedních věnců, konstrukci schodiště a konzol balkónů bude použit beton třídy  

C 20/25. 

 

h) Obalový materiál 

 

Vratný obalový materiál (palety) bude skladován v krytém, uzamykatelném skladu 

a bude dle potřeby ze stavby odvážen, nevratný obalový materiál bude postupně likvidován  

a odvážen na skládku. 

 

3.3 Pracovní podmínky, připravenost 

 

Zahájení prací spojených s procesem realizace stropních konstrukcí předpokládá 

dokončení veškerých svislých nosných konstrukcí provedených dle příslušného 

technologického postupu a projektové dokumentace. Montážní práce spojené s osazováním 

nosníků POT a stropních vložek Miako nesmí být zahájeny dříve, než svislé konstrukce 

dosáhnou požadované pevnosti a únosnosti a bude provedena jejich výstupní kontrola, která 

zahrnuje kontrolu rovinosti podkladu a svislosti nosné konstrukce. Horní líc zdiva musí být 

proveden v požadované kvalitě – rovný, zbavený nečistot, bez zbytků malty. 
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Před montáží stropní konstrukce je nutné zajistit materiálově stavbu. Vlastní materiál 

bude ukládán v prostoru staveniště tak, aby byla umožněna jednoduchá manipulace 

s materiálem a zamezeno znehodnocení materiálu, přesné zásady skladování pro jednotlivé 

prvky jsou uvedeny v oddílu 2. 

Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s platnými normami a požadavky 

investora. Všichni pracovníci, kteří mají přístup na staveniště, musí být proškoleni z BOZP. 

Stavební práce budou prováděny pouze osobami kvalifikovanými v daném odvětví a budou 

podrobeni instruktáži o provádění. Na provádění stavebních prací bude osobně dohlížet 

stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr, který bude kontrolovat kvalitu dodaného materiálu, 

prostavěné objemy a dodržení technologického postupu. Každý den se provede zápis  

do stavebního deníku o stavu prací a spotřebě materiálu. Nasazení mechanizačních prostředků 

a vybavení strojního parku na staveništi pro přepravu, ukládání a zpracování betonové směsi 

posoudí stavbyvedoucí. 

Jednotlivé pracovní činnosti budou prováděny za příznivých klimatických podmínek, 

veškeré mokré procesy se musí provádět při teplotě venkovního prostředí nad + 5 °C. 

Optimální podmínky pro tuhnutí a tvrdnutí betonu jsou v teplotním rozmezí od + 15 °C  

do + 25 °C. K dosažení předpokládaných vlastností betonu je nutné chránit plochu 

betonových konstrukcí proti předčasnému vysychání, zvláště v důsledku slunečního záření  

a působení větru. Předpokládá se že, veškeré stavební práce při procesu realizace stropní 

konstrukce budou prováděny v příznivém ročním období, kdy teplota neklesne pod hodnotu  

+ 5 °C, a proto nebudou navrhovány žádné opatření na ochranu proti mrazu. 

 

Montážní práce se musí přerušit: 

− při rychlosti větru nad 10 m/s 

− při ztížené viditelnosti (mlha, hustý déšť nebo sněžení) 

− při pochybnostech o stabilitě konstrukce nebo její časti 

 

3.4 Převzetí pracoviště 

 

Převzetí pracoviště proběhne za účasti stavbyvedoucího, dodavatelů předchozích etap 

stavby a zástupce investora. Pracoviště převezme stavbyvedoucí dodavatelské firmy  

od zástupce investora. Součástí převzetí bude zápis investora do stavebního deníku o předání 

se všemi náležitostmi. Podepsáním protokolu o převzetí pracoviště a zahájením prací 
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zodpovídá zhotovitel za jejich další průběh. Všichni pracovníci musí projít vstupním školením 

BOZP, které provede pracovník bezpečnostního managementu generálního dodavatele nebo 

třetí strana. Stavbyvedoucí seznámí pracovníky se specifickými riziky konkrétního pracoviště. 

 

3.5 Obecné zásady a postupy při montáži 

 

Zásady při montáži stropu Porotherm 

− stropní nosníky POT musí být osazeny dle projektové dokumentace, jejich skutečná 

délka uložení musí být na každém konci nejméně 125 mm! 

− stropní vložky Miako musí být osazeny dle projektové dokumentace, jednotlivé prvky 

se kladou „na sucho“ na nosníky vzájemně na sraz 

− před pokládáním stropních nosníků je nutné zhotovit dostatečně tuhou, únosnou  

a zavětrovanou podpěrnou konstrukci, při zhotovení stropů ve více podlažích musí být 

podepřeny všechny, tzn. i stropy v nižších podlažích a podpory musí být svisle  

nad sebou 

− montážní podpěry je možné odstranit až po dosažení požadované pevnosti betonu, 

zpravidla po 28 dnech 

− na strop se v montážním stavu nesmí ukládat žádný materiál 

− prvky zabudované do stropní konstrukce musí splňovat předepsané technické 

parametry, silně poškozené prvky se nesmí použít – za silné poškození se považuje 

např. zdeformovaná ne prasklá příhradová výztuž nosníku, prasklá stropní vložka, 

vložka s vylomeným ozubem apod. 

− veškerá výztuž použitá při procesu realizace stropní konstrukce musí být před 

zabudováním zbavená nečistot a koroze 

− betonáž stropní konstrukce se provádí naráz bez přerušení, betonem minimální třídy 

C 16/20, betonáž lze provádět při vhodných klimatických podmínkách (teplota  

nad + 5 °C) 

− přítomnost osob pod stropem při betonáži je zakázána! 

 

Montáž stropní konstrukce bude provedena v těchto krocích: 

• kontrola stavební připravenosti: 

−  kontrola dokončených svislých konstrukcí v požadované kvalitě, kontrola 

rovinosti a dostatečné únosnosti podkladu 
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− kontrola zařízení pro vertikální a horizontální dopravu s ohledem na hmotnost 

a rozměry použitých dílců a na prostorové podmínky staveniště 

• převzetí pracoviště 

• montáž podpůrné konstrukce pro osazení stropních nosníků POT 

• osazení stropních nosníků POT do maltového lože tl. 10 mm 

• osazení cihelných vložek Miako mezi nosníky POT 

• provedení vyztužení konstrukce 

• betonáž monolitické betonové vrstvy 

• ošetřování betonu 

• demontáž podpůrné konstrukce 

 

3.6 Personální obsazení 

 

Pracovníci provádějící odborné činnosti, musí mít platná osvědčení o způsobilosti 

profese. Všichni zaměstnanci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi  

a o ochraně životního prostředí. Realizace stropních konstrukcí bude probíhat pod dohledem 

stavbyvedoucího nebo jím pověřeného mistra, který bude kontrolovat dodávku materiálu, jeho 

kvalitu a množství dle dodacího listu, prostavěné objemy a dodržení technologického postupu. 

Každý den bude proveden záznam o stavu prací do stavebního deníku. Složení pracovní čety 

je uvedeno v tabulce č. 3. 

 

Tabulka č. 3 – Složení pracovní čety 

Profese 
Počet 

pracovníků 
Popis činnosti 

vedoucí čety 1 

odpovídá za organizaci práce uvnitř čety a za kvalitu 

provedené práce, která musí odpovídat projektové 

dokumentaci a technologickému předpisu pro realizaci 

stropní konstrukce 

zedník 4 

nanáší a rozprostírá maltu pro vytvoření maltového lože  

pod nosníky POT, provádí osazení nosníků POT a vložek 

Miako, osazuje prvky ztraceného bednění Velox 

pomocný 
stavební dělník 

6 
provádí veškeré pomocné práce, míchá maltu, zabezpečuje 

přísun potřebných materiálů na místo použití 
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svářeč 1 

vykonává práce spojené se svařováním výztuže pro stropní 

konstrukci, jeho kvalifikace musí být doložena svářečským 

průkazem 

jeřábník 1 

odpovídá za provoz a běžnou údržbu jeřábu, způsob dopravy  

a ukládání všech břemen, jeho kvalifikace musí být doložena 

jeřábnickým průkazem, musí být prakticky zacvičen  

v obsluze konkrétního zdvihacího zařízení a seznámen s jeho 

návodem k obsluze 

vazač 2 

zajišťuje vázání břemen, musí vlastnit příslušné oprávnění 

k vázání břemen – vazačský průkaz, být prakticky zacvičen  

s používanými prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení 

břemen a seznámen s jejich návodem k obsluze 

betonář-železář 3 

provádí práce spojené s betonáží stropní konstrukce, věnců, 

schodiště a konzol balkónů, dále provádí vyztužení všech 

konstrukcí dle projektové dokumentace 

pracovníků 
celkem 

18  

 

3.7 Stroje a pracovní pomůcky 

 

Výroba maltové směsi 

 spádová míchačka Atika Dynamic 165 (užitečný objem mísícího bubnu 0,165 m³) 

 kolečka, lopaty, zednická lžíce, zednické naběračky, drobné ruční nářadí 

 olovnice, vodováha 

 osobní ochranné pomůcky 

 věžový jeřáb Liebherr 42 K.1 

 

Montážní práce 

 systémové stropní bednění ISD-NOE H20 

 sada nářadí pro spojování dílců, čistička povrchu bednění, ocelová škrabka, ruční 

tlakovzdušný agregát na separační olej 

 přemístitelné lešení 

 vodováha, olovnice, drobné ruční nářadí 

 osobní ochranné pracovní pomůcky 
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 nákladní automobil Tatra 810 doplněný hydraulickou rukou 

 věžový jeřáb Liebherr 42 K.1 

 

Armovací práce 

 pomůcky a materiál pro svařování ocelových prvků 

 drát, pákové kleště, metr, drobné ruční nářadí 

 osobní ochranné pracovní pomůcky 

 nákladní automobil Tatra 810 doplněný hydraulickou rukou 

 věžový jeřáb Liebherr 42 K.1 

 

Betonářské práce 

 autodomíchávač Stetter AM 8 C (užitečný objem bubnu – 8 m³) 

 autočerpadlo Schwing S 34 X 

 vibrátory, kompresor na stlačený vzduch, elektrocentrála 

 lopaty, zednické lžíce, vodováha, lať na stahování délky 2 m 

 osobní ochranné pracovní pomůcky 

 

3.8 Pracovní postup 

 

Práce budou započaty ihned po předání pracoviště. Montáž stropní konstrukce bude 

prováděna podle projektové dokumentace v těchto krocích: 

• před montáží stropních nosníků bude realizováno jejich provizorní podepření  

ze systémového bednění IS-Noe H20 s použitím vodorovných dřevěných nosníků  

a ocelových stojek následujícím způsobem [20]: 

− provizorní podepření se provede symetricky tak, aby vzdálenost mezi 

podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1,8 m 

− provizorní stojky podepření budou zavětrovány, podloženy a podklínovány, 

osová vzdálenost stojek ve směru podpor je maximálně 1,5 m 

− při realizací stropní konstrukce ve více podlažích, musí stojky být umístěny 

svisle nad sebou 

− únosnost podpor bude stanovena ve statickém výpočtu 
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− u stropů, jejichž štíhlostní poměr (poměr světlého rozpětí ls k tloušťce stropní 

konstrukce H) je větší než hodnota 15, bude provedeno při montáži vzepětí 

nosníků o hodnotu 1/300 rozpětí 

− u nosníků se vzepětím je třeba dbát při betonáži na nutnost dodržení konstantní 

tloušťky betonu nad vložkami (horní hrana betonu odpovídá vzepětí) 

• dále se před montáží stropní konstrukce vytvoří bednění věnce ze ztraceného bednění 

systému Velox následujícím způsobem [22]: 

− k vnějšímu líci nosného zdiva se provede osazení věncových desek Velox WS, 

postupné sestavování bednících desek se začíná realizovat v rohu objektu 

− na věncové desky se osadí jednostranné spony v počtu 5 ks na 2 bm a následně 

se desky kladou na sucho na nosnou konstrukci zdi 

− k osazené desce se přidávají ve vodorovném směru další věncové desky  

a ve styčných hranách desek se zajišťují vrutem nebo hřebíkem 

− věncové desky je možné snadno řezat a vytvářet tak různé tvarové dispozice 

− provede se zarovnání bednících desek 

• na připravené nosné zdivo se provede osazení stropních nosníků POT, které budou 

ukládány do lože z cementové malty Cemix v tloušťce 10 mm 

• jednotlivé nosníky budou osazovány s použitím věžového jeřábu Liebherr 42 K.1, 

práce spojené s osazováním nosníků POT budou prováděny pod dozorem 

stavbyvedoucího, který bude dohlížet na správné uložení nosníků dle projektové 

dokumentace, přesné dodržení jejich osových vzdáleností a také dodržení minimální 

délky uložení nosníků, která musí být minimálně 125 mm! 

• jednotlivé stropní vložky Miako (délka vložek 250 mm pro osovou vzdálenost nosníků 

625 mm a 500 mm) se kladou na sucho na osazené a podepřené nosníky v řadách 

rovnoběžných s nosnou zdí postupně od jednoho konce nosníků ke druhému  

(viz Obr. – schéma montáže stropu) 
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Obr. – Schéma montáže stropu [20] 

 

• po uložení nosníků POT a osazení vložek Miako bude provedeno vyztužení stropní 

konstrukce dle projektu: 

− v místech navržených prostupů stropní konstrukcí bude zhotovena stropní 

výměna v šířce 250 mm (tj. na délku jedné vložky), stropní výměna bude 

zhotovena z vázané výztuže navržené dle statického výpočtu a plochých 

stropních vložek výšky 80 mm [20] 

− u stropní konstrukce o světlém rozpětí ls > 6 m budou provedeno uprostřed 

rozpětí s použitím plochých stropních vložek výšky 80 mm ztužující příčné 

železobetonové žebro v šířce 250 mm (tj. na délku jedné vložky), konstrukčně 

vyztužené čtyřmi profily betonářské výztuže o průměru 10 mm a třmínky 

průměru 6 mm ve vzdálenosti po 400 mm (u případů, kdy rozpětí příčného 

žebra je menší než rozpětí stropní konstrukce, bude konstrukce v místě  

nad nosníky doplněna o tahovou výztuž a příčné žebro bude vyztuženo  

dle statického výpočtu) [20] 

− do betonové vrstvy nad stropními vložkami budou celoplošně uloženy ocelové 

kari sítě o rozměrech 3 x 2 m z drátů průměru 6 mm a oky 150 x 150 mm  

k hornímu povrchu betonované stropní desky, sítě budou zataženy až do věnců 
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− u všech rozpětí stropní konstrukce bude v místě jejího uložení na nosnou 

konstrukci stěny provedeno přivyztužení podporovými příložkami ve tvaru L, 

jednotlivé příložky budou připevněny ke konstrukční výztuži průměru 6 mm, 

která je ukládaná shora na stropní vložky ve směru kolmém k podélné ose 

nosníků, vzdálenost mezi jednotlivými pruty konstrukční výztuže bude  

400 mm, délka příložek ve směru nosníku je rovna cca 1/5 světlého  

rozpětí [20] 

• zároveň s realizací monolitické betonové vrstvy nad stropními vložkami budou 

zhotoveny pozední věnce, konstrukce schodiště a konzoly balkónů 

− schodišťové desky budou na jedné straně zapuštěny do zdi a na druhé straně 

plynule přejdou do stropní desky, konzoly balkónů budou realizovány 

s použitím ISO nosníků, pro realizaci konstrukcí bude použito systémového 

bednění IS-Noe, vyztužení bude provedeno dle statického výpočtu 

− vyztužení věnců bude tvořeno betonářskou oceli, jednotlivé díly (kostry) 

budou zhotoveny z min. 4 profilů φ 12 mm s třmínky φ 6 mm umístěnými  

ve vzdálenosti po 200 mm 

− výztuž pro věnce bude připravována na zemi a v úrovni stropní konstrukce  

se budou pouze spojovat již hotové jednotlivé díly (kostry), potřebné krytí 

výztuže a její poloha bude zajištěna osazenými distančníky 

• po realizaci vyztužení stropní konstrukce se provede bednění v místech dobetonávek 

stropní konstrukce, bednění bude provedeno ze systémového stropního bednění  

IS-Noe H20, bednící desky ve styku s betonovu směsí musí být opatřeny vrstvou 

odbedňovacího prostředku  

• při manipulaci s materiálem během montáže a betonáže je nutné pokládat na osazené 

stropní vložky prkna nebo roznášecí plošiny tak, aby zatížení stropu bylo rozloženo, 

byly tlumeny otřesy a zároveň aby nebyla deformovaná ocelová příhradovina nosníků, 

celkové plošné montážní zatížení stropu osobami a materiálem nesmí překročit  

1,5 kN/m2 [20] 

• doplňkové stropní vložky výšky 80 mm není dovoleno zatížit jinak než zálivkovým 

betonem při vlastní betonáži 

• po uložení všech vložek Miako po délce nosníků (dutiny krajních vložek není nutné 

uzavírat proti zátekům betonu), vyztužení stropní konstrukce a provedení výstupní 
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kontroly stavu výztuže a konstrukcí, které budou zakryty betonovou vrstvou,  

se provede zápis do stavebního deníku a lze začít s betonáží konstrukce  

• betonová směs pro výrobu stropní konstrukce bude připravována dle technologického 

postupu a zkoušek v centrální výrobně betonu 

• pro zmonolitnění stropní konstrukce, betonáž pozedních věnců, konstrukce schodiště  

a konzol balkónů bude použit beton třídy C 20/25 

• před betonáží konstrukci očistíme a navlhčíme, poté provedeme najednou betonáž celé 

stropní konstrukce tak, že se mezery nad nosníky mezi stropními vložkami, příp.  

nad plochými vložkami v místě příčného ztužení vyplní betonem třídy C 20/25 měkké 

konzistence dle projektu 

• postup betonáže stropní konstrukce [23] bude probíhat následujícím způsobem: 

− betonáž stropní konstrukce bude probíhat v pruzích, které mají směr nosníků 

− při betonáži je nutné zabránit hromadění betonu na jednom místě 

− betonáž pruhu nelze přerušit, pracovní spáru lze provést pouze mezi nosníky 

uprostřed stropních vložek, technologická spára nesmí v žádném případě 

procházet betonovým žebrem nad nosníkem 

− výška ukládání betonové směsi je maximálně 1 m, ukládání směsi bude 

prováděno autočerpadlem 

− zároveň s betonáží stropní konstrukce se provede betonáž pozedních věnců nad 

nosnými zdmi a betonová vrstva nad stropními vložkami v tloušťce 40 mm 

(rovněž betonem třídy C 20/25), která doplní stropní konstrukci na potřebnou 

výšku 

− betonovou směs v žebrech a okolí ztužujících žeber je nutno řádně zhutnit, 

při použití ponorného vibrátoru smí mít vibrační hruška průměr maximálně 

40 mm, vibrování prostřednictvím výztuže se nedovoluje 

− po zhotovení stropu je nutno udržovat beton ve vlhkém stavu až do zatvrdnutí 

pomocí pravidelného mlžení vodou v krátkých intervalech 

• při dopravě, ukládání, hutnění a ošetřování betonové směsi je nutno dodržovat 

ustanovení platných norem a předpisů 

• provizorní podepření stropní konstrukce a nosníků POT bude odstraněno, až když 

beton stropní konstrukce dosáhne normou stanovené pevnosti, která je mu příslušnou 

třídou předepsána (technologická přestávka potrvá 28 dní), při odstraňování podpor  

se bude postupovat vždy od horního podlaží ke spodnímu 
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3.9 Kontrola kvality provádění 

 

Práce budou provedeny v souladu s platnými normami dle přiložené technické 

dokumentace. Je nutné dbát požadavku výrobce jednotlivých stavebních prvků. Za kvalitu 

a dodržení přesných pracovních postupů, bezpečnost práce, kvalitu provedené práce 

zodpovídá stavbyvedoucí, který může kontrolou dodržování předpisů pověřit mistra. 

Kontrolní a zkušební plán procesu je uveden v tabulce č. 4. 

 

Tabulka č. 4 – Kontrolní a zkušební plán [14] 

Předmět 
kontroly 

Podklady 
Způsob 
kontroly 

Četnost Provádí Záznam 

stavební 
připravenost 

SoD, PD, TP, 
stav prací na 

stavbě 

vizuální 
kontrola 

1x před 
zahájením 

prací 
stavbyvedoucí protokol 

převzetí 
pracoviště 

SoD, PD 
odborné 

posouzení 

1x před 
zahájením 

prací 
stavbyvedoucí 

stavební 
deník, 

protokol 

montáž podpůrné 
konstrukce stropu 

PD, TP 
vizuální 
kontrola, 
měření 

1x před 
zahájením 
následných 

prací 

mistr 
stavební 

deník 

osazení stropních 
nosníků POT 

PD, TP 
vizuální 
kontrola, 
měření 

průběžně 
stavbyvedoucí, 

mistr 
stavební 

deník 

osazení cihelných 
vložek Miako 

PD, TP 
vizuální 
kontrola, 
měření 

průběžně 
stavbyvedoucí, 

mistr 
stavební 

deník 

betonáž stropní 
konstrukce 

TP 
vizuální 
kontrola, 
měření 

průběžně mistr 
stavební 

deník 

převzetí stropní 
konstrukce 

PD, TP 
odborné 

posouzení 

před 
následujícím 

procesem 

stavbyvedoucí, 
TDI 

stavební 
deník 

 

Montážní práce budou provedeny v souladu s platnými normami dle přiložené technické 

dokumentace. Při montáži stropní konstrukce je třeba dohlížet na správnou polohu nosníků, 

dodržení přesné osové vzdálenosti a délky uložení, celistvost skládané stropní plochy, 

správnost polohy a kladení výztuže podle platné normy. Před zahájením betonářských prací  

je nutné zkontrolovat, zda byla provedena výstupní kontrola bednění a výstupní kontrola 

železářských prací, jejichž výsledek je zapsán do stavebního deníku. Bednění musí být 

provedeno dle ZTP výrobce nebo dodavatele bednění, je třeba kontrolovat jeho pevnost, 
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dostatečné zavětrovaní, únosnost, prostorovou tuhost případně opatření povrchu bednících 

desek odbedňovacím prostředkem apod. Výztuž musí být v souladu s projektovou 

dokumentací, zejména použitý druh výztuže, profil a počet prutů, poloha v konstrukci, krytí 

výztuže, kvalita spojů, čistota povrchu výztuže, dodržení odchylek a tolerancí. Při každé 

dodávce transportbetonu musí být při přejímce betonové směsi předán dodací list, který  

je dokladem o jakosti a množství a dodané směsi. Pro přejímku betonové směsi musí být 

vytvořeny vhodné podmínky na staveništi, aby přejímka proběhla v co nejkratší době  

a nedošlo k znehodnocení betonové směsi. Před provedením betonáže je třeba přizvat 

investora nebo jeho zástupce pro kontrolu konstrukce, která se zabetonuje. Před započetím 

betonáže a po ukončení zbývajících prací bude proveden zápis do stavebního deníku. Dále 

je třeba také kontrolovat kvalitu pomůcek a strojů používaných pro stavební práce,  

aby se předešlo případným úrazům při pracovním procesu. 

 Kontrola jakosti výrobků je v souladu se směrnicemi pro systém řízení jakosti podle 

ČSN ISO 9001:2009. V souladu s ustanovením zákona č. 22/1997 Sb. o technických 

požadavcích na výrobky dokladuje výrobce shodu vlastností výrobku s vlastnostmi určenými 

v technické specifikaci prohlášením o shodě – všechny materiály dodané na stavbu musí být 

podloženy ke kolaudačnímu řízení certifikáty o shodě od dodavatelů. 

 

3.10 Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

V rámci zajištění příslušných podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti  

a ochrany zdraví budou veškeré stavební práce prováděny v souladu s platnými zákony  

a předpisy: 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

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

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

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 
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• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  

a vibrací 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů a technických zařízení 

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

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích  

a dezinfekčních prostředků 

• Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

• Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) 

 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s bezpečnostními 

předpisy a technologickým postupem pro realizaci stropní konstrukce před zahájením prací  

a dále jsou povinni používat při práci předepsané ochranné osobní pomůcky podle výše 

uvedených předpisů. Pracovnici pracující ve výškách musí být pro tuto práci zdravotně 

způsobilí a vybaveni podle možností některými potřebnými prostředky a pomůckami 

(ochranné pásy, jistící lana, žebříky aj.). Staveniště musí být ohraničeno oplocením  

a na vstupu označenou výstražnou tabulkou se zákazem vstupu všech nepovolaných osob. 

Podle BOZP by neměl být žádný pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečí  

a aby neutrpěl úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky  

k zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (přílby, rukavice, brýle, štíty, 

respirátory, osobní polohovací a zajišťovací systémy, atd.). Řádné a prokazatelné proškolení 

a přezkoušení všech pracovníků a to jak obecně, v předepsaných termínech, tak i zvlášť  

pro daný objekt s ohledem na konkrétní nebezpečí, provozně-manipulační řády, detailní 

technologické postupy, atd. bude zapsáno ve stavebním deníku. 

 

 

 

 

 

 

 

V Havířově   30. 11. 2011    vypracoval:  Bc. Machálek Daniel 
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