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Anotácia 

            Hlavnou náplňou tejto bakalárskej práce je riešenie projektovej dokumentácie pre 

realizáciu stavby bytového domu. Súčasťou tejto bakalárskej práce je spracovanie projektu 

bytového domu pre stavebné povolenie, tepelne technické posúdenia konštrukcií budovy, 

technologický predpis zhotovenia vnútorných nenosných konštrukcií, riešenie zásad 

organizácie výstavby, časový plán výstavby a rozpočet stavby. 

           Tepelne technické posúdenie sa zameriava na riešenie vybraných detailov ako napr. 

podlahovej konštrukcie na teréne, obvodovej konštrukcie a strešného plášťa. 

           Predmetom technologickej časti je riešenie technologického predpisu zhotovovania 

vnútorných nenosných konštrukcií a porovnanie časovej a ekonomickej náročnosti pri 

použití rôznych typov vnútorných nenosných konštrukcií. Ide o porovnanie murovaných 

priečok Porotherm a sadrokartónových priečok. 

Kľúčové slová: Porotherm, priečka, bytový dom, konštrukcia, tvarovky   

      

Annotation 

            The main scope of this thesis is to address the implementation of project 

documentation for construction of residential house. Part of this thesis project is processing 

a building permit for construction, heat-technical assessment of the building, technological 

provision of construction of internal non-load bearing structures, addressing principles of 

the construction, the construction schedule and construction budget. 

            Thermally technical assessment focuses on the solution of selected details such as. 

on the ground floor structure, the external wall and roof cladding. 

            The object of the technological solution is technological rule of construction of 

internal non-load bearing structures and comparison of time and economic demands with 

various types of internal non-load bearing structures. This is a comparison Porotherm 

bricked walls and drywall partitions. 

Keywords: Porotherm, wall, apartment building, construction, fittings 

 



 

 
 

Zoznam použitých skratiek a symbolov 

PD- Projektová dokumentácia 

TZB- Technické zariadenie budov 

S01- Označenie objektu bytového domu 

BOZP- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

el.- Elektrické 

OOPP- Osobné ochranné pracovné pomôcky 

D1- Trieda horľavosti 

Aku- Akustické 

1.NP- 1. Nadzemné podlažie 

ZS- Zariadenie staveniska 

č.- číslo 

k. ú.- Katastrálne územie 

MVC – Malta vápenno cementová 

C 20/25- Pevnostná trieda betónu 

XPS- Extrudovaný polystyrén 

EPS- Penový polystyrén 

ČSN- Česká technická norma 

hr. – Hrúbka 
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1.     Úvod 
 

1.1. Cieľ bakalárskej práce 

Cieľom a hlavnou náplňou mojej bakalárskej práce je vypracovať projekt bytového 

domu v rozsahu pre stavebné povolenie a taktiež spracovať technologický predpis 

zhotovenia vnútorných nenosných konštrukcií tohto bytového domu so zameraním na 

porovnanie finančnej a časovej náročnosti pri výbere dvoch rôznych materiálov pre tieto 

konštrukcie. Konkrétne ide o porovnanie priečok zhotovených z tvárnic Porotherm 

a sadrokartónových priečok. K porovnaniu týchto materiálov sú vypracované rozpočty 

a taktiež je určená doba výstavby podľa normohodín jednotlivých materiálov. 

Predmetom riešenia je štvorpodlažný bytový dom, ktorý je riešený ako murovaný 

stenový systém s plochou strechou. Objekt je navrhovaný so systému Porotherm, ktorým 

sú riešené zvislé aj vodorovné nosné konštrukcie. 

K projektu sú vypracované okrem technologického predpisu aj tepelne technické 

posudky vybraných konštrukcií, časový plán výstavby a rozpočet objektu s orientačnou 

cenou. 
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2.  Dokumentácia stavby [1] 
 

Obsah dokumentácie: 

A- Sprievodná správa 

B- Súhrnná technická správa  

C- Situácia stavby  

D- Dokladová časť  

E- Zásady organizácie výstavby 

F- Dokumentácia stavby 
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A- Sprievodná správa [1] 
 

a, Identifikačné údaje: [1] 

Identifikačné údaje o stavbe: 

Názov stavby                      : Novostavba- Bytový dom Ronex 

Miesto stavby                     : Sv. Konštantína  34, Čadca 022 01 

Číslo parcely                      : 273/15  

Okres, kraj, krajina            : Čadca,  Žilinský kraj, Slovenská republika 

Katastrálne územie            : Žilina 

Predmet dokumentácie      : Dokumentácia pre stavebné povolenie 

Príslušný stavebný úrad    : Krajský stavebný úrad v Žiline 

                                            A. Kmeťa 17 

                                            Žilina 010 01 

                                            Tel., fax: 041 / 564 33 25    

                                                            

Identifikačné údaje o stavebníkovi: 

Investor   : mesto Čadca                    

Adresa   : Staničná 54, Čadca 022 01  

Konateľ  : Ing. Martin Dravecký 

IČO   : 444 321 9876 

DIČ   : 102 39 65987 

Tel.   : +421 55 23 328 
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Údaje o projektantovi: 

Spoločnosť                : Prodom s.r.o.  

Projektant                  : Ing. Robert Jakobovský 

IČO                            : 553 187 5577 

Adresa prevádzky      : Ul. Rudolfa Jašíka, Turzovka 023 51 

                                     Slovenská Republika 

Kontakt                      : Tel. +421 905 666 888 

                                   : Fax : 434 64 46 

                                   : Email: robert.jakobovsky@prodom.sk 

 

Zhotoviteľ stavby:       : STAVOMONT s.r.o 

                                     : Konateľ: Ing. Peter Nízky 

                                     : IČO: 253 145 9654 

                                     : Tel.:+421 42 45 335 

                                     : Palárikova 333, Čadca 022 01 

 

Charakteristika stavby: 

Stavba bytového domu je zložená z jedného objektu, ktorým je samostatný bytový 

dom. Bytový dom je 4-podlažný, pričom jedno podlažie je podzemné a ostatné tri podlažia 

sú nadzemné. Nadzemné podlažia sú tvorené výhradne bytovými jednotkami. Byty v tomto 

objekte sú jedno a dvojizbové. Byty sú v podlažiach rozdelené tak, že v každom je 

umiestnených 8 bytov z celkového počtu 24. V každom podlaží sa nachádzajú 4 

jednoizbové byty a  4 dvojizbové byty. V suteréne sa nachádzajú pivničné kóje, ktoré sú 

samostatné pre každý byt. Okrem týchto priestorov sa v suteréne nachádzajú technické 

miestnosti, slúžiace na spravovanie a údržbu technickej infraštruktúry. Takisto sú tu 



 

6 
 

umiestnené spoločné priestory pre všetkých obyvateľov bytového domu, tými sú sušiarne 

na bielizeň, práčovňa, spoločné sklady a kočikárne. Podlažia sú navzájom prepojené 

dvojramenným schodiskom, od ktorých vedie chodba k všetkým bytom. Okrem bytového 

domu sa na pozemku nachádza aj parkovisko pre užívateľov bytového domu, ktoré sa 

nachádza v bezprostrednej blízkosti bytového domu a sú spolu prepojené chodníkom zo 

zámkovej dlažby. 

 

b, Údaje o doterajšom využití a zastavanosti územia, o stavebnom pozemku 

a o majetkovo právnych vzťahoch: [1] 

Údaje o stavebnom pozemku:  

Novostavba bytového domu je umiestnená v riedko zastavanom území, na parcele 

273/15, v ulici Sv. Konštantína v meste Čadca.  Stavba bude ležať na pozemku, na ktorom 

bude okrem neho umiestnená záhrada bytového domu a takisto aj parkovisko. V okolí 

objektu sa nachádza kompletná technická i dopravná infraštruktúra, ktorá však nijako 

nezasahuje do riešeného územia. 

Doterajšie využitie, zastavanie územia a majetkovo právne vzťahy: 

 Územie, na ktorom má byť stavba umiestnená, teda stavebná parcela 273/15 nebola 

v minulosti nijako využívaná a až do tejto doby nebol na parcele umiestnený žiadny objekt. 

Územie v okolí tejto parcely patrí k riedko zastavaným oblastiam mesta. Pozemok 

v minulosti patril súkromnému majiteľovi, v súčasnosti je však vlastníkom mesto Čadca, 

ktoré pozemok odkúpilo za účelom výstavby bytového domu. 

 

c, Údaje o vykonaných prieskumoch a o napojení na dopravnú a technickú 

infraštruktúru: [1] 

Vstupnými podkladmi k projektovaniu sú vykonané prieskumy, merania, posudky a 

technické riešenia správcov technickej infraštruktúry. Pred realizáciou projektu budú 

vykonané prieskumy, a to prieskum základovej pôdy prostredníctvom podzemných sond, 

podľa ktorých bude zhotovený profil podložia a od tohto posudku sa odvedie návrh a typ 

základovej konštrukcie. 
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 Prípojky technickej infraštruktúry budú napojené podľa  stávajúcich sietí 

infraštruktúry, čo v tomto prípade znamená napojenie inžinierskych sietí od ulice Sv. 

Konštantína, odkiaľ budú viesť prípojky. Prípojky budú k objektu vedené  formou 

podzemného vedenia a to čo najpriamejšou trasou od miesta napájania až k objektu. Ide 

o prípojky elektrickej energie, vodovodu a kanalizácie. Dopravná infraštruktúra je riešená 

priamym napojením príjazdovej cesty parkoviska na hlavnú komunikáciu, konkrétne ide 

o napojenie na ulicu Sv. Konštantína. Vo vzdialenosti približne 150 m sa nachádza 

zastávka mestskej hromadnej dopravy. 

 

d, Informácie o splnení podmienok dotknutých orgánov: [1] 

 Boli splnené všetky podmienky a požiadavky, a to požiadavky na dodržanie 

územného rozhodnutia, stavebného povolenia a takisto požiadavky pre napojenie na 

technickú infraštruktúru. 

 

e, Informácie o dodržaní obecných požiadavok na výstavbu:  [1] 

Pri výstavbe a pri projektovej dokumentácii sú dodržiavané  všetky obecné 

požiadavky na výstavbu, ktorých podkladom je § 2 zákona č. 183/2006 Sb..[2] V týchto 

požiadavkách sú zahrnuté obecné požiadavky na využívanie územia a technické 

požiadavky na stavby stanovené právnymi predpismi. Požiadavky na výstavbu sú takisto 

zahrnuté vo vyhláške 499/2006 Sb. [1] 

 

f, Údaje o splnení podmienok regulačného plánu, územného rozhodnutia, prípadne 

územne plánovacie informácie u stavieb  [1] 

 Všetky údaje a informácie v dokumentácii stavby súhlasia s podmienkami 

regulačného plánu a rovnako i územného rozhodnutia. 
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g, Vecné a časové väzby stavby na súvisiace a podmieňujúce stavby a iné opatrenia 

v dotknutom území: [1] 

 Nie je  uvažované so žiadnymi vecnými a časovými väzbami stavby na iné stavby 

ani na okolité pozemky v dotknutom území.  

 

h, Predpokladaná doba výstavby vrátane postupu výstavby: [1] 

Časové údaje - doba trvania výstavby: - Začiatok výstavby   : 12.09.2012 

                                               Koniec výstavby     : 20.02.2014 

Podkladom na určenie doby trvania výstavby je  časový harmonogram (viď príloha č.1).   

Práce na objekte začínajú odstránením ornice a nasledujúcimi výkopovým prácami. 

Po výkopoch nasleduje betonáž základových pásov a takisto podkladovej betónovej dosky. 

Po dokončení betonárskych prác a dodržaní dostatočnej technologickej prestávky na 

dosiahnutie pevnosti betónu môžu začať práce na zvislých nosných konštrukciách. 

Priebežne počas murovania nosných stien dochádza k montáži stropnej konštrukcie 

z nosníkov a vložiek Porotherm. Stropy budú montované vždy po dokončení nosnej steny 

príslušného podlažia. Po dokončení stropu najvyššieho podlažia bude zhotovená 

konštrukcia plochej strechy so všetkými jej vrstvami podľa PD. Potom môžu nasledovať 

práce ako murovanie priečok, rozvody TZB, omietanie muriva, zhotovenie podláh a takisto 

ostaných pomocných stavebných prác podľa časového harmonogramu (viď príloha č.1).   

 

i, Štatistické údaje:  [1] 

Navrhované kapacity stavby: 

- Zastavaná plocha          :  835 m2 

- Percento zastavania      :  39,33% 

- Užitná plocha                : 1867 m2 

- Počet užívateľov           : 48-60 

- Plocha parcely              :  3299 m2 
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Počet účelových jednotiek a ich veľkosti: 

 Počty a veľkosti bytových jednotiek sú znázornené v tab. č.1. 

Tab.č.1. Počty a veľkosti účelových jednotiek bytového domu 

Typ účelových 

jednotiek 

Počet jednotiek v 

podlaží 

Celkový počet 

jednotiek v objekte 

Plocha jedného bytu 

(m2) 

1- izbové byty           4 byty 12 bytov 45,94 

2- izbové byty           2 byty 6 bytov 64,90 

2 byty 6 bytov 70,67 

celkom              8             24  

  

Orientačné náklady stavby: 

- Odhadovaná cena stavby bytového domu je 17 637 351 Kč. 

- Podkladom na určenie ceny stavby je rozpočet bytového domu (viď bod č.6 Rozpočet).   
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B- Súhrnná technická správa [1] 
 

B.1.  Urbanistické, architektonické a stavebne technické riešenie : [1] 

a, Zhodnotenie staveniska: [1] 

 Pozemok, na ktorom bude umiestnený budúci objekt je prevažne rovinatý, v 

katastrálnej mape evidovaný ako orná pôda. Stavenisko a jeho kompletné zariadenie sa 

bude výlučne nachádzať na tom istom pozemku ako budúci objekt, teda na parcele 273/15 

patriacej mestu Čadca. Zastavaním tejto parcely sa mesto rozhodlo využiť túto oblasť na 

účely bývania. Pozemok je do doby výstavby nezastavaný a ani nijako využívaný. Preto sa 

predpokladá čo najšetrnejšie zaobchádzanie zo zeleňou a drevinami a tým pádom ochranu 

životného prostredia. Taktiež zariadenie staveniska a skladovacie plochy materiálov sú 

navrhnuté tak, aby neboli zničené všetky zelené plochy na stavebnom pozemku. Odstrániť 

z pozemku možno len tie stromy a iné dreviny alebo kríky, ktoré nie sú zakreslené v tomto 

výkrese. Stromy a okrasné kríky, ktoré majú byť zachované sú zaznačené vo výkrese 

zariadenia staveniska (viď výkres č.11).   

 

b, Urbanistické a architektonické riešenie stavby: [1] 

 Stavba bytového domu sa bude nachádzať v málo zastavanom území. Touto cestou 

sa mesto Čadca snaží túto oblasť využiť, a vytvoriť v tejto oblasti kvalitné podmienky pre 

bývanie. Plánom je rozvoj obytnej zóny v okolí tohto bytového domu. Oblasť bude 

v budúcnosti rozšírená o ďalšie bytové domy, podobného architektonického riešenia ako 

tento bytový dom. V pláne je takisto rozšírenie dopravnej infraštruktúry v tejto oblasti, 

a tým pádom vytvorenie čo najkvalitnejších podmienok pre bývanie. Objekt bytového 

domu je architektonický riešený spôsobom, aby čo najlepšie dotváral a nadväzoval na 

pôvodnú architektúru oblasti v tejto ulici. Bytový dom bude od ostatných pozemkov 

oddelený plotom, a okrem domu sa na pozemku bude nachádzať detské ihrisko a dostatok 

stromov a inej zelene. Na pozemku bude takisto parkovisko pre obyvateľov bytov v dome. 

Parkovisko bude nadväzovať na existujúcu dopravnú infraštruktúru a pomocou krátkej 

príjazdovej cesty sa bude priamo napájať na hlavnú komunikáciu, teda na ulicu Sv. 

Konštantína. 
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c, Technické riešenie s popisom pozemných a inžinierskych stavieb: [1] 

Základové konštrukcie: 

 Objekt bytového domu bude založený na základových pásoch z prostého betónu 

triedy pevnosti C 20/25. Základová škára leží v hĺbke -3,700 m pod úrovňou terénu. 

Základové konštrukcie budú prebiehať pod všetkými nosnými stenami, teda pod 

obvodovými stenami z betónových tvárnic Terrablok DT hrúbky 400 mm, a takisto 

vnútornými nosnými stenami hrúbky 250 mm z muriva Porotherm. Výška základových 

pásov je 600 mm a šírka pásov je rôzna podľa umiestnenia a šírky nosnej steny. Základové 

pásy sú široké ako nosné steny rozšírené pri obvodových stenách o 150 mm oboch strán 

steny, čo tvorí celkovú šírku základu 700 mm. Pri vnútorných nosných stenách je 

rozšírenie základových pásov 150 mm na obidve strany stien, celková šírka pásov je teda 

550 mm. Základová konštrukcia bude takisto pod prvým schodiskovým stupňom v šírke 

300 mm a výške 300 mm. Na základových pásoch bude vybetónovaná podkladná doska 

z prostého betónu hrúbky 100 mm. 

Zvislé konštrukcie, konštrukčný systém: 

 Konštrukčný systém bytového domu je riešený ako murovaný stenový systém. 

Konkrétne ide murovaný systém Porotherm, v ktorom všetky nosné steny prenášajú 

prevažne zvislé zaťaženia od ostatných konštrukcií, vlastnú hmotnosť ale i vodorovné 

zaťaženia, napríklad zaťaženie vetrom, do základových konštrukcií a následne do 

základovej škáry. Obvodové steny sú tvorené tvarovkami Porotherm 44 P+D a vnútorné 

nosné steny sú murované z tvaroviek Porotherm 25 P+D Aku, čo sú akustické tvarovky  

rozdeľujúce jednotlivé bytové jednotky. Murivo v suteréne je tvorené betónovými 

tvarovkami Terrablok DT, ktoré odolávajú lepšie vplyvom zaťaženia zeminy. Vnútorné 

priečky budú takisto murované zo systému Porotherm a to z tehál Porotherm 8 P+D 

a Porotherm 11,5 P+D, pričom ide o nenosné priečky. To znamená, že steny nie sú určené 

k prenášaniu zaťažení a môžu sa odstrániť bez toho, aby bola ohrozená spoľahlivosť 

a stabilita nosného systému. Nenosné priečky sú namáhané hlavne vlastnou hmotnosťou 

a nie sú vhodné ani ako stužujúce steny. Spojovacím materiálom obvodových stien je 

tepelne izolačná malta Porotherm TM, ktorá je vhodná na murovanie konštrukcií 

v kontakte z vonkajším prostredím, pretože oproti obyčajnej malte zlepšuje o 15 % tepelné 

vlastnosti muriva. Pri vnútorných zvislých konštrukciách je ako spojovací materiál použitá 

vápenno cementová malta MVC 5. 
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Vodorovné konštrukcie: 

 Stropné konštrukcie bytového domu sú navrhnuté takisto ako celá nosná 

konštrukcia zo systému Porotherm. Stropná konštrukcia  je tvorená keramicko-betónovými 

stropnými  nosníkmi vystuženými priestorovou výstužou a tehlovými stropnými vložkami 

MIAKO. Stropné nosníky budú ukladané na nosných stenách v osových vzdialenostiach 

500 mm alebo 625 mm. Podľa rozpätia nosníkov sú volené aj rozmery stropných vložiek. 

Okrem klasických 190 mm vysokých vložiek, ktoré sú použité v normálnych podmienkach 

v celom objekte, sú takisto ukladané aj znížené stropné vložky, ktorých výška je 80 mm. 

Znížené vložky sú použité v miestach, nad ktorými budú umiestnené priečky, a nad 

tvarovkami budú zhotovené skryté prievlaky z vystuženého betónu. Znížené tvarovky budú 

takisto použité v stužujúcich poliach stropov. V miestach uloženia priečky hrúbky 115 

mm, nemá strop so zníženými tvarovkami dostatočnú únosnosť, preto sú pod priečkou 

ukladané zdvojené nosníky. Nad konštrukciami s nosníkov a vložiek je zhotovená 

dobetonávka z betónu pevnosti C 20/25, ktorej hrúbke je 60 mm. Hrúbka stropov v celom 

objekte je 250 mm. Balkónové konzolové konštrukcie sú realizované prostredníctvom 

skrytých prievlakov. 

Zastrešenie: 

 Zastrešenie objektu je realizované formou jednoplášťovej plochej strechy. Sklon 

plochej strechy je 2 %. Nosnú konštrukciu pre plochú strechu tvorí stropná konštrukcia 

systému Porotherm, tvorená s nosníkov a vložiek MIAKO. Na nosnej konštrukcii sú 

uložené jednotlivé vrstvy strešnej konštrukcie. Týmito vrstvami sú parozábrana, spádová 

vrstva z tepelnej izolácie a ďalšia vrstva tepelnej izolácie nad ktorou, sú dve vrstvy 

hydroizolácie. Strecha je riešená metódou rovnakých spádov. Odvodnenie strechy je 

uskutočnené pomocou troch strešných vpustí, zakrytých krycími hlavami proti prenikaniu 

nečistôt, do ktorých sú vyspádované všetky plochy strešnej konštrukcie. Okrem vpustí sa 

na streche nachádzajú štyri vetracie potrubia, vyvedené na strechu inštalačnými šachtami. 

Potrubia sú ukončené vetracími hlavicami priemeru 200 mm. Prístup na strechu je 

umožnený prostredníctvom zatepleného strešného výstupu rozmerov 750 x 840 mm. 

Schodisko: 

 Schodisko je jediná konštrukcia, ktorá tvorí spojenie medzi jednotlivými 

podlažiami. Je  riešené ako dvojramenné doskové schodisko. Ide železobetónovú 
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konštrukciu, ktorá je kotvená do podestových nosníkov. Podesty tvoria nosníky Porotherm 

so zníženými stropnými vložkami MIAKO.  Schodiskový priestor má rozmery 3,95 x 2,70 

m, pričom šírka jedného ramena je 1 250 mm . V jednom ramene schodiska sa nachádza 9 

schodiskových stupňov výšky 161 mm a šírky 300 mm. Prvý stupeň je uložený na 

základovom páse určenom pre schodisko. Všetky výpočty rozmerov a počtu stupňov 

schodiska sú rozpísané v prílohe Výpočet schodiska (viď príloha č.2).   

Vonkajšie plochy: 

 K úpravám vonkajších plôch dôjde až po ukončení všetkých stavebných prác na 

stavbe. Okolo celého objektu bude vytvorený odkvapový chodník šírky 600 mm zo 

zámkovej dlažby.  Takisto zámkovou dlažbou budú upravené všetky ostatné chodníky na 

pozemku. Šírka týchto chodníkov je 1 800 mm. Okrem chodníkov bude na pozemku aj 

parkovisko pre obyvateľov bytového domu, tvorené z cestného betónu. Rozmery 

parkoviska 26 x 20 m s vytvorenými státiami pre 20 áut. Ostatné plochy na pozemku budú 

upravené tak, že sa zarovnajú a následne budú zatrávnené. 

 

d, Napojenie stavby na dopravnú a technickú infraštruktúru: [1] 

 Bytový dom je kompletne napojený na technickú i dopravnú infraštruktúru. 

V objekte je prípojka elektrickej energie , vodovodná a kanalizačná prípojka. Dopravná 

infraštruktúra je vyriešená jednoducho, keďže pozemok leží hneď vedľa hlavnej 

komunikácie. Riešenie infraštruktúry je popísané v ďalšom bode. 

 

e, Riešenie technickej a dopravnej infraštruktúry vrátane dopravy v pokoji: [1] 

Prípojky technickej infraštruktúry budú napojené zo  stávajúcich sietí 

infraštruktúry, čo v tomto prípade znamená napojenie inžinierskych sietí z ulice Sv. 

Konštantína, odkiaľ budú viesť prípojky. Prípojky budú k objektu vedené  formou 

podzemného vedenia a to čo najpriamejšou trasou od miesta napájania až k objektu. Ide 

o prípojky elektrickej energie, vodovodu a  kanalizácie. 
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Dopravná infraštruktúra je riešená priamym napojením príjazdovej cesty 

parkoviska na hlavnú komunikáciu, konkrétne ide o napojenie na ulicu Sv. Konštantína. 

Vo vzdialenosti približne 150 m sa nachádza zastávka mestskej hromadnej dopravy. 

 

f, Vplyv stavby na životné prostredie a riešenie jeho ochrany: [1] 

 Počas výstavby bytového domu bude mierne narušené životné prostredie vplyvom 

stavebných prác. Ochrana životného prostredia zahŕňa tieto oblasti: ochranu vôd, ovzdušia, 

zelene a takisto spracovanie odpadov a ich likvidáciu. Pri stavebných prácach je nutné 

podľa  týchto zákonov:  

• Zákon č. 17/1992 Sb. [3] 

• Zákon č. 114/1992 Sb. [4] 

• Zákon č. 100/2001 Sb. [5] 

 

Ochrana vôd: 

 Odpadové vody vzniknuté počas výstavby budú mimo staveniska vyvedené do 

naprojektovanej kanalizácie. Na stavenisku treba takisto klásť dôraz na to, aby nedošlo 

k znečisteniu podzemnej vody ani iných vodných zdrojov v okolí stavby. Počas užívania 

objektu bude stavba napojená na verejnú kanalizáciu, a tiež bude vytvorený odtok 

dažďovej vody  z plochej strechy. Ochranu vody rieši tzv. vodný zákon: zákon č. 254/2001 

Sb.. [6] 

Ochrana ovzdušia: 

 Počas výstavby dôjde k miernemu znečisteniu ovzdušia a to najmä vplyvom 

zvýšenej prašnosti počas stavebných prác. Keďže ide o minimálny vplyv na životné 

prostredie, k minimalizácii prašnosti bude stačiť kropenie vodou pri niektorých 

činnostiach. Takisto na oplotení staveniska sa bude nachádzať textilná výplň, ktorá 

zabezpečí, aby sa prach zo stavby nerozširoval do okolia. Ochranou ovzdušia sa zaoberá 

zákon č. 86/2002 Sb.. [7] 

Ochrana zelene: 

 Pri tvorení staveniska a výstavbe objektu dôjde k znehodnoteniu časti zelených 

plôch a stromov tejto parcely. Tento nežiaduci vplyv na stavbu sa rieši tým spôsobom, že 
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je čo najúspornejšie navrhnuté zariadenie staveniska, a takisto všetky skladovacie plochy 

materiálov. Na pozemku budú počas výstavby ponechané niektoré stromy a kríky, ktoré 

treba dostatočne chrániť pred vplyvmi stavebných prác. Po ukončení stavby dôjde k tvorbe 

životného prostredia tým spôsobom, že v celom pozemku sa budú nachádzať  zatrávnené 

plochy a takisto tu budú vysadené stromy a okrasné kríky.  

Odpady: 

 Na spracovanie odpadov sa kladie veľký význam. Pri výstavbe bytového domu 

bude počas stavebných prác dochádzať k vzniku odpadových látok a materiálov. Stavebník 

musí na stavenisku zabezpečiť miesto na zhromažďovanie odpadových materiálov a na ich 

následnú likvidáciu. V tomto prípade ide o najbližšiu skládku odpadov v okolí. 

Zhromažďovanie a spracovanie odpadov bude uskutočnené prostredníctvom kontajnerov 

umiestnených na stavenisku s pravidelným vývozom na skládku. Zhotoviteľ stavby je 

povinný naložiť s týmito odpadmi podľa platných zákonov, a to najmä podľa: 

• Zákon č. 185/2001 Sb. [8] 

• Vyhláška č. 381/2001 Sb. [9] 

• Vyhláška č. 383/2001 Sb. [10] 

• Vyhláška č. 294/2005 Sb. [11] 

 

Tab.č.2. Tabuľka povoleného zloženia odpadov na stavbe 

Zmesný odpad Povolené zloženie zmesného odpadu 

 

 

17 09 04- zmes stavebného 

a demolačného odpadu bez 

nebezpečných látok  

17 01 01- Betón  

17 01 02- Tehly 

17 01 03- Keramické výrobky 

17 02 01- Drevo 

17 02 02- Sklo  

17 02 03- Sklo 

 

g, Riešenie bezbariérového užívania naväzujúcich verejne prístupných plôch 

a komunikácii: [1] 

 Medzi vstupom do objektu a prístupovým chodníkom nie je žiadny výškový 

rozdiel, preto je pohyb handicapovaných osôb v 1.NP výškovo neobmedzený. Užívanie 
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bytov z bezbariérovým prístupom je v tomto objekte možné len v 1.NP, pretože na riešenie 

bezbariérového prístupu a užívania objektu neboli zo strany investora kladené žiadne 

požiadavky a preto nebol prístup nijako špeciálne riešený. 

 

h, Prieskumy a merania, ich vyhodnotenie a začlenenie ich výsledkov do PD: [1] 

 Pred zhotovením projektovej dokumentácie boli na stavebnom pozemku vykonané 

prieskumy a merania, ktoré bližšie popíšu vlastnosti základovej pôdy. Na tomto pozemku 

bol vykonaný geologický prieskum, hydrogeologický prieskum, meranie radónu 

a pedologický prieskum pre založenie stavby. Všetky prieskumy i merania boli dostatočne 

vyhodnotené a ich výsledky sú zohľadnené v PD. 

Geologický prieskum:  

Tento prieskum je nutný pre zistenie základových podmienok v mieste stavby, 

a jeho výsledky sa následne zohľadňujú v projekte. Geologický prieskum zaisťuje 

inžiniersky geológ. Vykonáva sa pred projektovaním stavby, a rozdeľuje sa na predbežný 

a podrobný geologický prieskum. Prieskum sa robí prostredníctvom sondovania, pričom 

sondy sa nesmú nachádzať pod budúcimi základovými konštrukciami. V prieskume neboli 

zistené žiadne skutočnosti, ktoré by výrazne ovplyvnili založenie objektu na základových 

pásoch. Zemina v tejto oblasti je hlinitá, prevažne v triede ťažiteľnosti 2 a 3. 

Hydrogeologický prieskum: 

 Tento prieskum slúži na zistenie hladiny podzemnej vody ale takisto na ochranu 

vodných zdrojov v okolí výstavby. Okrem toho rieši problematiku vsakovania zrážkových 

vôd. Hĺbka podzemnej vody v tejto oblasti je 4,2 m pod terénom a v okolí pozemku neboli 

zistené žiadne iné zdroje vody. 

Meranie radónu:   

 Toto meranie je nutné zaistiť pre projektanta v dobe pred spracovaním 

individuálneho projektu bytového domu. Meraním sa zisťuje riziko prenikania zemného 

radónu do objektu. V prípade, ak je veľké riziko prieniku radónu do objektu, nenutné 

v projekte základové konštrukcie dostatočne zabezpečiť prijateľným materiálom. Ako 
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podklad k tomuto prieskumu postačí situácia s osadením objektu v pozemku. V oblasti 

výstavby nebol zistený žiadny výskyt radónu. 

  

i, Údaje o podkladoch pre vytýčenie stavby, geodetický systém: [1] 

 Ako podklad k vytýčeniu stavby slúžia spracované vytyčovacie výkresy. 

Vytyčovanie objektu robí geodet podľa dodanej projektovej dokumentácie. Takisto sa 

využíva katastrálna mapa v mierke 1: 2000, ďalej to je relatívny výškový a polohový 

systém, ktorý popisuje vzťah s okolitými stavbami a podobne. Po vytýčení geodet vystaví  

vytyčovací protokol, ktorý je potrebné doložiť k žiadosti o kolaudačné rozhodnutie.  

 

j, Členenie stavby na jednotlivé stavebné a inžinierske objekty a tech. zariadenia: [1] 

 Stavba je tvorená jedným stavebným objektom a to objektom S 01 bytovým 

domom. Účelovými jednotkami sú teda jednotlivé byty, nachádzajúce sa v troch 

nadzemných podlažiach. Z technického hľadiska je stavba rozdelená na obytné , spoločné 

a technické priestory. 

 Obytné priestory sú tvorené jednotlivými bytmi. Byty sú jedno a dvojizbové, 

určené pre dvoj až štvorčlenné rodiny. Spoločné priestory bytového domu zahŕňajú 

vstupné priestory bytového domu, ale aj chodby spájajúce jednotlivé byty so schodiskom 

a takisto schodisko. Ďalšími navrhnutými spoločnými priestormi sú miestnosti využívané 

všetkými obyvateľmi bytového domu. Týmito sú miestnosti pre údržbu, sušiarne 

a kočikárne. 

 Technickými priestormi v prípade tejto stavby sú technické miestnosti umiestnené 

v suteréne objektu. Ide o technické miestnosti slúžiace pre spravovanie a údržbu 

jednotlivých typov technickej infraštruktúry, a to o prípojky a siete kanalizácie, plynovodu, 

vodovodu a rovnako aj vedenia elektrickej energie.  
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k, Vplyv stavby na okolité pozemky, ochrana okolia stavby pred negatívnymi 

účinkami realizácie stavby: [1] 

Počas výstavby bytového domu bude mierne narušené životné prostredie vplyvom 

stavebných prác. Pri výstavbe treba dbať najmä na ochranu vôd, ovzdušia, zelene a takisto 

bude riešené spracovanie odpadov a ich likvidácia. Počas realizácie objektu dôjde 

k zvýšeniu prašnosti a takisto hluku , čo môže negatívne vplývať na okolité stavby 

a pozemky. Stavenisko bude od okolitých pozemkov oddelené počas výstavby 

staveniskovým oplotením, ktoré bude zabezpečené textilnou látkou natiahnutou po celom 

obvode staveniska, a tým bude  dosiahnutie zníženie šírenia prachu na okolité pozemky. 

Zníženie vplyvu hlučnosti na okolitú zástavbu bude zabezpečené tým spôsobom, že na 

stavbe budú určené pevné pracovné doby s vylúčením nočnej prevádzky stavebných prác. 

Užívanie objektu po dokončení všetkých stavebných prác nebude mať žiadny nepriaznivý 

vplyv na okolité pozemky ani stavby, pretože ide o prevádzku bytového domu, ktorá bude 

kompletne napojená na technickú i dopravnú infraštruktúru.  

 

l, Spôsob zaistenia ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov: [1] 

 Zhotoviteľ stavby je povinný pred začatím stavebných prác zabezpečiť všetkým 

pracovníkom školenia BOZP, ktoré sú následne zapísané do stavebného denníka a takisto 

inštruktáž o použitých technologických postupoch, ktoré budú počas výstavby používané. 

Taktiež je povinný zamestnancom poskytnúť osobné ochranné pracovné pomôcky. Počas 

výstavby je nutné sa riadiť hlavne týmito zákonmi a nariadeniami: 

• Zákonem č. 309/2006 Sb. [12] 

• Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. [13] 

• Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. [14] 

• Nařízením vlády č. 101/2005 Sb. [15] 

• Nařízením vlády č. 378/2001 Sb. [16] 

Podľa BOZP nesmú byť pracovníci vystavení takej situácii, kedy môže dôjsť k újme na 

zdraví. Preto sa treba vyhýbať hlavným príčinám úrazov pri práci na stavenisku, a to tým 

spôsobom, že budú pracovníkom poskytnuté správne OOPP a takisto bude umožnené 

dostatočné zabezpečenie. 
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 Medi hlavné príčiny vzniku úrazov pri práci na stavenisku sú napr.: 

- Nedostatočná vybavenosť a zaistenie konštrukcií pri práci vo výškach 

- Nezaistenie otvorov a voľných okrajov pracovísk vo výškach 

- Nepoužívanie osobného zaistenia proti pádu pracovníka z výšky 

- Nezaistenie proti zosunutiu stien výkopov 

- Neodborná manipulácia so strojmi a mechanizmami 

- Zlý stav viazacích prostriedkov na nosných lán zdvíhacích zariadení 

- Nedostatočná ochrana častí elektrického vedenia 

- Používanie zvislej dopravy pracovníkmi určenej na prepravu materiálov 

 

B.2.  Mechanická odolnosť a stabilita: [1] 

Kompletná výstavba stavebného objektu bude prebiehať v súlade s projektovou 

dokumentáciou  pri dodržaní všetkých technologických postupov. Správnym postupom 

realizácie výstavby podľa PD a dodržaním predpisov sa bude zabezpečená dostatočná 

mechanická odolnosť a stabilita celého objektu. Pri správnom postupe tak nedôjde 

k poškodeniam ako: 

a, Zrútenie stavby alebo jej časti: 

 Keďže ide o novostavbu bytového domu, ktorého nosný systém je dostatočne 

navrhnutý, a po jeho dokončení  do nosných stien nebude nijakým spôsobom zasahované, 

nemôže dôjsť k žiadnemu narušeniu nosného systému a tým pádom je vylúčené zrútenie 

stavby alebo jej časti. 

b, Väčší stupeň neprípustného pretvorenia:  

Pri výstavbe ani pri užívaní objektu nevznikne nijaké neprípustné pretvorenie, ktoré 

by mohlo ohroziť stabilitu konštrukcie, čo je docielené statickými výpočtami. 

c, Poškodenie iných častí stavby, technického zariadenia alebo  nainštalovaného vybavenia 

 Stavba je stavaná ako samostatný objekt podľa PD a technologických postupov, 

preto by pri ich dodržaní nemalo dôjsť k žiadnym poškodeniam stavby ani iných zariadení. 
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B.3.  Požiarna bezpečnosť: [1] 

 Pri projektovaní bytového domu sa uvažuje z bezpečnostných dôvodov so vznikom 

požiaru v objekte a takisto s dodržaním požiarnej bezpečnosti. Z tohto hľadiska sa riešia:  

a, Zachovanie nosnosti a stability počas určitej doby:  

 Bytový dom je navrhnutý z tehlového systému Porotherm, hrúbky stien 440 mm. 

Tieto ako aj ostatné tehlové konštrukcie v objekte sú zatriedené do triedy horľavosti D1, čo 

teda znamená že ide o nehorľavé materiály. Výrobcom je garantované že aj pri malej 

hrúbke steny je táto konštrukcia nehorľavá. Takisto keramické preklady systému 

Porotherm, a stropy tvorené z nosníkov Porotherm a vložiek MIAKO sú hodnotené ako 

nehorľavé konštrukcie vyhovujúce základným požiadavkám na zachovanie nosnosti 

a stability počas určitej doby požiaru. Pre tento objekt, ktorý je trojpodlažný, musí byť 

odolnosť proti požiaru minimálne 30 minút, pričom konštrukcia je schopná odolávať 

účinkom ohňa cca 60 minút. 

b, Obmedzenie rozvoja a šírenia ohňa a dymu na stavbe: 

 Objekt je tvorený  zo stenového systému Porotherm. Tento systém spĺňa základné 

požiadavky na požiarnu ochranu. Rozširovanie ohňa a dymu v objekte je obmedzené aj 

výberom materiálu a e jeho hrúbkou. Všetky byty v objekte sú od seba oddelené nosnými 

stenami hrúbky 250 mm, ktoré  na dostatočne dlho zabránia šíreniu ohňa v budove. Takisto 

chodba a schodisko sú od bytov oddelené týmito nosnými stenami, čo zabezpečí 

dostatočný čas na evakuáciu obyvateľov bytového domu. 

c, Obmedzenie šírenia požiaru na susednú stavbu: 

 Keďže ide o samostatne stojaci objekt, v ktorého blízkom okolí sa nenachádza 

žiadna stavba, prenos na susedné stavby je vylúčený. 

d, Umožnenie evakuácie osôb a zvierat: 

 Evakuácia ľudí a zvierat z objektu je pri požiari umožnené prostredníctvom chodby 

šírky 2000 mm, ktorá spája všetky byty v podlaží a napája sa na schodisko. Schodiskové 

rameno ma šírku 1250 mm, ktorá je dostatočná pre presun väčšieho počtu osôb v krátkom 

čase. Na prízemí je možné budovu opustiť pomocou dvoch hlavných vstupov. Konštrukcia 

objektu je navrhnutá tak, aby bol v prípade požiaru umožnený dostatočný čas na 

evakuáciu. 
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e, Umožnenie bezpečného zásahu jednotiek požiarnej ochrany: 

 V prípade požiaru je možný jednoduchý prístup k objektu bytového domu, a tým je 

zabezpečený bezpečný zásah jednotiek požiarnej ochrany. Objekt leží blízko hlavnej 

komunikácie, preto nie je nijako obmedzený príjazd požiarnych vozidiel priamo k objektu. 

V budove je takisto požiarnym technikom navrhnutý požiarny vodovod, ktorý je napojený 

na verejný vodovod. Na jednotlivých chodbách sa nachádzajú skrine s požiarnymi 

hadicami dostatočnej dĺžky, aby zasiahli po celej ploche podlažia. 

 

B.4.  Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia: [1] 

 Realizovaná stavba bude využívaná kompletne ako bytový dom. To znamená, že 

súčasťou prevádzky nebude žiadna výrobná či nevýrobná zložka s manipuláciou 

nebezpečných látok. Objekt je napojený aj na prípojky verejného vodovodu a takisto na 

kanalizáciu. Tieto prípojky zlepšujú úroveň bývania a tým pádom aj ochranu zdravia 

a hygienu. Na kanalizáciu sú napojené kuchynské drezy a všetky sociálne zariadenia. Na 

kanalizáciu je takisto napojená aj plochá strecha. Tá je na ňu napojená prostredníctvom 

strešných vpustí, do ktorých je vyspádovaná celá plocha strechy. Na vpusti sú napojené 

zvislé potrubia vedené inštalačnou šachtou až k vodorovnému odvodu kanalizácie. 

V inštalačných šachtách sú takisto umiestené aj vetracie potrubia vyústené nad plochou 

strechou. Celkovo bytový dom nebude významným spôsobom vplývať na životné 

prostredie, a počas užívania budú dodržiavané zákony a vyhlášky s tým spojené.      

    

B.5.  Bezpečnosť pri užívaní: [1] 

 Bytový dom je naprojektovaný podľa noriem a takisto podľa požiadavok na 

bezpečnosť  počas užívania objektu. Keďže ide o stavbu bytového domu, nie sú potrebné 

žiadne špeciálne zabezpečenia potrebné k prevádzke. Projekt rieši bezpečnosť pri 

balkónových konštrukciách, ktoré sa nachádzajú nad voľným priestorom a preto sú na nich 

zriadené zábradlia výšky 1100 mm. Takisto je riešené schodisko z hľadiska bezpečnosti, 

a to formou drevených madiel pozdĺž schodiskových ramien a protišmykovej keramickej 

podlahy. Takáto podlaha sa bude nachádzať aj na všetkých spoločných chodbách 

v objekte. Z dôvodu bezpečnosti je takisto vyhotovený aj požiarny evakuačný plán, podľa 

ktorého by sa mali riadiť všetci obyvatelia bytového domu v prípade požiaru. 
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B.6.  Ochrana proti hluku: [1] 

 Z dôvodu, že objekt sa nachádza v málo zastavanej oblasti, v blízkosti ktorej sa  

nenachádza žiadna priemyselná zóna ani iný zdroj zdroj hluku, rieši projekt len šírenie 

a ochranu hluku vo vnútri objektu. Rieši sa najmä nepriezvučnosť medzi jednotlivými 

bytmi, medzi bytmi a chodbou ale takisto aj medzi podlažiami. Nepriezvučnosť medzi 

jednotlivými bytmi medzi sebou a bytmi s chodbou  je zabezpečená tehlovým materiálom, 

ktorým sú tvarovky Porotherm 25 P+D Aku, čo sú akustické tvarovky so zvýšenými 

zvukovo izolačnými požiadavkami. Kročajovú nepriezvučnosť medzi jednotlivými 

podlažiami zvyšujú tvarovky MIAKO, ale takisto aj správne zvolená skladba podláh.  

 

B.7.  Úspora energie a ochrana tepla: [1] 

a, Stanovenie celkovej energetickej spotreby stavby a splnenie porovnávajúcich 

ukazateľov podľa jednotnej metódy výpočtu energetickej náročnosti budov: 

 Voľba materiálov a zloženie jednotlivých skladieb konštrukcií bytového domu 

použitými v projekte, doložené vyhodnoteniami konštrukcií v programoch TEPLO a 

AREA, zabezpečujú požiadavky na energetickú spotrebu a tým pádom čo najnižšie 

náklady na prevádzku objektu. 

b, Splnenie požiadavok na energetickú náročnosť budov: 

 Objekt je navrhovaný takým spôsobom, aby vyhovoval požiadavkám na 

energetickú náročnosť budov. 

 

B.8.  Riešenie prístupu a užívania stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie: [1] 

Užívanie bytov z bezbariérovým prístupom je v tomto objekte možné len v 1.NP, 

pretože na riešenie bezbariérového prístupu a užívania objektu neboli zo strany investora 

kladené žiadne  požiadavky  a preto  nebol  prístup  nijako  špeciálne  riešený.  
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B.9.  Ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia: [1] 

 Stavba je navrhovaná do oblasti obytnej zóny, kde sa nenachádzajú nijaké zdroje, 

ktoré by pôsobili škodlivými vplyvmi na budovu, preto na projekt neboli vznesené nijaké 

špeciálne požiadavky. V PD sa rieši len ochrana konštrukcií pred poveternostnými vplyvmi 

vonkajšieho prostredia, a to tým spôsobom, že sú v návrhu volené dostatočne kvalitné 

materiály, a to hlavne pre vonkajšie povrchové úpravy a takisto vhodná skladba plochej 

strechy.  

 

B.10.  Ochrana obyvateľstva: [1] 

 Počas výstavby a rovnako i užívania objektu budú dodržiavané podmienky na 

bezpečnosť a ochranu obyvateľstva. S ochranou obyvateľstva sa ráta už pri projektovaní 

objektu, kedy navrhujeme napr. oplotenie staveniska ale i správny návrh technologických 

postupov a zabezpečenia konštrukcií tým spôsobom, že konštrukcie sú navrhnuté podľa 

bezpečnostných zásad a opatrené ochrannými konštrukciami(zábradlia a pod.). 

 

B.11.  Inžinierske stavby: [1] 

Bytový dom je kompletne napojený na technickú i dopravnú infraštruktúru. 

V objekte je prípojka elektrickej energie, vodovodná a kanalizačná prípojka.  

a, Odvodnenie územia vrátane zneškodňovania odpadových vôd  

  Objekt bude napojený aj na prípojku verejnej kanalizácie. Na kanalizáciu sú 

napojené kuchynské drezy a všetky sociálne zariadenia. Na kanalizáciu je takisto napojená 

aj plochá strecha. Tá je na ňu napojená prostredníctvom strešných vpustí, do ktorých je 

vyspádovaná celá plocha strechy. Na vpusti sú napojené zvislé potrubia vedené inštalačnou 

šachtou až k vodorovnému odvodu kanalizácie. Vonkajšie prostredie pozemku bude 

odvodnené prostredníctvom drenážnych potrubí umiestnených v násypoch. Odvodnenie 

pozemku je napojené do verejnej kanalizácie, ktorou sa odpadové vody odvádzajú do 

čističky odpadových vôd. 

b, Zásobovanie vodou 

Tento objekt bude zásobovaný výlučne pitnou vodou. Tá sa do celého domu 

rozvádza vnútorným vodovodom vedeným inštalačnými šachtami k jednotlivým 



 

25 
 

zariaďovacím predmetom. Vnútorný vodovod začína v technickej miestnosti objektu kde 

sa nachádza vodomerná sústava. Prípojka vodovodu bude napojená zo  stávajúcich sietí 

infraštruktúry, čo v tomto prípade znamená napojenie inžinierskych sietí z ulice Sv. 

Konštantína, odkiaľ bude viesť prípojka. Prípojka bude k objektu vedená  formou 

podzemného vedenia a to čo najpriamejšou trasou od miesta napájania až k objektu 

c, Zásobovanie energiami 

Prípojka elektrickej energie bude napojená zo  stávajúcej siete elektrickej energie, 

čo v tomto prípade znamená napojenie inžinierskych sietí z ulice Sv. Konštantína, odkiaľ 

bude viesť prípojka. Prípojka bude k objektu vedená  formou podzemného vedenia. 

V technickej miestnosti objektu sa nachádza hlavná domová skriňa. V rozvodnej skrini 

budú umiestnené ističe a elektromer. O skrine je rozvetvené vedenie elektrickej energie do 

jednotlivých bytov, ktoré majú vlastné zabudované vlastné ističe. 

d, Riešenie dopravy: 

Dopravná infraštruktúra je riešená priamym napojením príjazdovej cesty 

parkoviska na hlavnú komunikáciu, konkrétne ide o napojenie na ulicu Sv. Konštantína. 

Vo vzdialenosti približne 150 m od bytového domu sa nachádza zastávka mestskej 

hromadnej dopravy. 

e, Povrchové úpravy okolia stavby, vrátane vegetačných úprav: 

K úpravám vonkajších plôch dôjde až po ukončení všetkých stavebných prác na 

stavbe. Okolo celého objektu bude vytvorený okapový chodník šírky 600 mm zo zámkovej 

dlažby.  Takisto zámkovou dlažbou budú upravené všetky ostatné chodníky na pozemku. 

Šírka týchto chodníkov je 1 800 mm. Okrem chodníkov bude na pozemku aj parkovisko 

pre obyvateľov bytového domu, tvorené z vozovkového betónu. Rozmery parkoviska 26 x 

20 m s vytvorenými státiami priblížne pre 20 áut. Ostatné plochy na pozemku budú 

upravené tak, že sa zarovnajú a následne budú zatrávnené. 

f, Elektronické komunikácie 

 V objekte bude inštalované vedenie telefónnej siete, pričom prípojky budú vedené 

samostatne do každého bytu. Neuvažuje sa s inštaláciou internetovej prípojky, ktorú si 

môžu užívatelia nechať zapojiť podľa potreby. 
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B.12.  Výrobné a nevýrobné technologické zariadenia stavby: [1] 

 Projektová dokumentácia je zhotovená pre samostatný objekt bytového domu, preto 

sa neuvažuje so žiadnymi výrobnými ani nevýrobnými technologickými zariadeniami na 

stavbe. 
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E- Zásady organizácie výstavby [1] 
 

a, Popis a charakteristika staveniska: [1] 

Pozemok, na ktorom bude umiestnený budúci objekt je prevažne rovinatý, v 

katastrálnej mape evidovaný ako orná pôda. Stavenisko a jeho kompletné zariadenie sa 

bude výlučne nachádzať na tom istom pozemku ako budúci objekt, teda na parcele 273/15 

patriacej mestu Čadca. Zastavaním tejto parcely sa mesto rozhodlo využiť túto oblasť na 

účely bývania. Pozemok je do doby výstavby nezastavaný a ani nijako využívaný. Preto sa 

predpokladá čo najšetrnejšie zaobchádzanie zo zeleňou a drevinami a tým pádom ochranu 

životného prostredia. Taktiež zariadenie staveniska a skladovacie plochy materiálov sú 

navrhnuté tak, aby neboli zničené všetky zelené plochy na stavebnom pozemku. Stromy 

a okrasné kríky, ktoré majú byť zachované sú zaznačené. Odstrániť z pozemku možno len 

tie stromy a iné kríky, ktoré nie sú zakreslené v tomto výkrese. 

Predpokladané úpravy staveniska: 

Z dôvodu, že stavenisko sa nachádza prevažne v rovinatej oblasti, nie sú nutné 

žiadne vyrovnávajúce úpravy terénu. Z povrchu terénu bude odstránená len vrstva ornice 

hrúbky 200 mm, na ktorej bude následne vytvorená zhutnené vrstva zo strusky a to 

v miestach budúcich staveniskových komunikácii, chodníkov, skládok materiálov, ale 

i v mieste uloženia sila, stavebného žeriavu a ostatného ZS, ktoré túto úpravu vyžaduje. 

Priestor pod stavebným žeriavom a komunikácie budú tvorené panelmi uloženými na 

zhutnenom podklade. 

Oplotenie staveniska: 

 Celá hranica stavebného pozemku, teda i zariadenia staveniska bude počas 

výstavby oplotená mobilným dielcovým ľahko zmontovateľným plotom značky Economi 

výšky 2000 mm. Oplotenie sa skladá z jednotlivých polí a z nosných pätiek, do ktorých sa 

polia osadia. Výplne jednotlivých polí tvorí pletivo, ktoré je z hľadiska bezpečnosti 

a ochrany životného prostredia na žiadosť investora zabezpečené tým spôsobom, že 

oplotenie v miestach susediacimi s verejnou komunikáciou a takisto so susednými 

zastavanými pozemkami bude zakryté textilnou fóliou, ktorá má za účel obmedziť šírenie 

prachu a zníženie nepriaznivých vplyvov výstavby na okolité pozemky. 
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Trvalé depónie a medzidepónie: 

 Na stavenisku sa bude nachádzať niekoľko trvalých skládok materiálov. Sú to 

najmä skládky tvaroviek Porotherm, skládky výstuže ale i skládka ornice a kryté 

uzamykateľné sklady materiálov. Tie budú na stavenisku rozmiestnené takým spôsobom, 

aby bola umožnená jednoduchá manipulácia s materiálmi pri dodaní na stavenisko, ale aj 

doprava na miesto zabudovania a aby zlým umiestnením skládky nedošlo k nepriaznivým 

vplyvom na výstavbu. Preto sú skládky navrhnuté prevažne v blízkosti vnútro 

staveniskovej komunikácie a takisto v dosahu žeriavu, prípadne v blízkosti stavebného 

žeriavu. Priestory pod skládkami budú upravené tak, že bude z nich odstránená ornica a tá 

bude nehradená zhutnenou struskou hrúbky 100 mm. Umiestnenie skládok, skladov ale 

i manipulačných prostriedkov s nimi súvisiacimi ako žeriav a staveniskový výťah sú 

zakreslené vo výkrese zariadenia staveniska. 

Príjazdy a prístupy na stavenisko: 

Prístup na stavenisko bude umožnený z hlavnej komunikácie a to z ulice Sv. 

Konštantína. Celé stavenisko bude ohraničené oplotením, len v mieste napojenia 

staveniskovej komunikácie na ulicu sa bude nachádzať vstupná a výstupná brána zo 

staveniska. V jej blízkosti sa bude nachádzať unimobunka slúžiaca ako vrátnica. Na hlavnú 

cestu sa v mieste vrátnice napája stavenisková komunikácia zhotovená z betónových 

panelov rozmerov 3000 x 2000 mm uložených na struskovom zhutnenom lôžku hrúbky 

150 mm. Komunikácia bude jednosmerná  vybavená otočiskom na konci pozemku. Šírka 

komunikácie je 3000 mm. Komunikácia, ako aj vrátnica a sklady budú z bezpečnostných 

dôvodov osvetlené pomocou stlpového osvetlenia. Okrem komunikácie sa na stavenisku 

nachádza tiež parkovisko pre osobné automobily pracovníkov stavby s kapacitou 5 miest. 

 

b, Významné siete technickej infraštruktúry: [1] 

 Pozemkom neprechádzajú žiadne významné siete technickej infraštruktúry, preto 

nie je potrebná žiadna ochrana takýchto vedení. Stavenisko bude napojené z najbližšieho 

miesta, kde sa tieto siete nachádzajú a to konkrétne z ulice Sv. Konštantína. Z tejto ulice 

budú vedené všetky prípojky technickej infraštruktúry. 
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Zásobovanie staveniska elektrickou energiou: 

 Určenie spotrebičov: 

 

P1-prevádzkové spotrebiče:  stavebný výťah     12 kW 

      čerpadlo   4,5 kW  

                                        čerpadlo na bet. zmes  18,5 kW 

      žeriav LIEBHERR 50K  22,5 kW 

      vykurovanie bunky      14 x 2,0 kW 

      silo CEMIX  5,5 kW 

      celkom  91 kW 

 

P2-spotrebiče pre osvetleni : sklady  10x 0,6 kW  

                                               kancelárie  8x 0,8 kW 

      šatne, WC, sprchy  12x 0,4 kW 

      vnútorné osvetlenie objektu  20 x 3,7 kW 

      celkom  91,2 kW 

 

P3-spotrebiče vonkajšie :     osvetlenie staveniska                      15 x 5 kW 

                         celkom  75 kW 

 

Stanovení maximálního zdánlivého příkonu: 

P = 1,1 × (0,5 × P + 0,8 × P + P ) + (0,7 × P )  

P= 225,66 kW 

Celkový príkon je 225,66 kW 

 

Zásobovanie staveniska vodou: 

Spotřeba vody na stavenisku:  

Počítame sekundové množstvo spotreby vody, na ktoré dimenzujú potrubie 

(maximálny počet robotníkov na stavbe 50) 

Qn = (Pn x Kn / t x 3600)  l/sec, 
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Kedy:  

• Qn - sekundová spotreba vody, 

• Pn - spotreba vody na deň, smenu, 

• Kn - súčiniteľ nerovnomernosti pre danú spotrebu, 

• t - doba, po ktorú je voda odoberaná. 

-betonárske práce za zmenu 85 m3 x 370              31450 l 

‐ murárske práce 42 m3 x 175                7350 l 

‐ omietky 100 m2 x 50                5000 l 

-sociálne zariadenia 1 pracovník – 25 l/zmena x 50    1250 l 

‐ 1 sprcha – 40 l/ pracovník x 50               2000 l 

Qn = (Pn x Kn / t x 3600) = (43800 x 1,6 + 3250 x 2,7 / 8,5 x 3600) =  3,78 l/s 

Požiarna voda – 1 hydrant = 5,16 /sek,  

Celková spotreba vody:  6,76/sek 

 

c,  Napojenie staveniska na zdroje vody, el. energie a odvodnenie staveniska: [1] 

Stavenisko bude napojené na prípojky verejnej technickej infraštruktúry, a to na 

kanalizačnú, vodovodnú prípojku a takisto aj na prípojku elektrickej energie. Prípojky 

technickej infraštruktúry budú napojené podľa  stávajúcich sietí infraštruktúry, čo v tomto 

prípade znamená napojenie inžinierskych sietí od ulice Sv. Konštantína, odkiaľ budú viesť 

prípojky. Tie budú k objektu vedené  formou podzemného vedenia a to čo najpriamejšou 

trasou od miesta napájania až k objektu. Na stavenisku musí byť ich poloha dostatočne 

vyznačená, aby nedošlo k poškodeniam vplyvom stavebných strojov a to tým spôsobom, 

aby nedošlo k výkopovým prácam v miestach vedenia infraštruktúry. Takisto skládky 

materiálov budú umiestnené tak, aby neležali nad týmito vedeniami. Na zdroj vody 

a elektrickej energie musí byť napojené aj stavebné silo Cemix. To je napojené takým 

spôsobom, že vždy na začiatky pracovnej doby sa napojí pomocou mobilného vedenia na 

zdroje energií a na konci pracovnej doby bude toto vedenie odpojené . 
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d, Úpravy z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia tretích osôb, vrátane nutných 

úprav pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie: [1] 

 Počas výstavby bytového domu je nutné dodržiavať požiadavky na bezpečnosť 

pracovníkov, ale takisto osôb nepracujúcich na stavbe, tzv. tretích osôb. Ochrana týchto 

osôb mimo stavenisko nie je nutná, keďže všetky zložky výstavby budú prebiehať 

v priestoroch staveniska. Mimo staveniska budú čiastočne realizované len prípojky 

technickej infraštruktúry, pri ktorej bude v okolí výkopov rýh natiahnutá bezpečnostná 

páska v dobe ich realizácie, ktorou bude označený nebezpečný priestor v okolí výkopu. 

Takisto budú ryhy prípojok zakryté dreveným debnením a tým pádom bude zabezpečený 

bezpečný pohyb osôb v ich okolí. Po dokončení prípojok budú toto zabezpečenia 

odstránené. Stavenisko bude takisto chránené po celú dobu výstavby mobilným oplotením 

výšky 2,0 m, ktoré bude oddeľovať stavenisko od okolitých pozemkov. Týmto spôsobom 

bude zabezpečený zákaz vstupu nepovolaným osobám. Na oplotení budú rozmiestnené 

bezpečnostné značky, ako napr. zákaz vstupu a podobne. Oplotenie v styku s hlavnou 

komunikáciou a okolitými zastavanými pozemkami bude prekryté textilnou fóliou 

znižujúcou účinky výstavby na okolie. Bezpečnosť tretích osôb je nutné dodržiavať tiež pri 

vjazde a výjazde zo staveniska, kedy sa stavenisková komunikácia napája priamo na 

hlavnú cestu. Ohrozené v tomto prípade budú prechádzajúce automobily ale aj chodci. 

Z tohto dôvodu budú v požadovaných vzdialenostiach umiestnené dopravné značky, 

značiace výjazd vozidiel zo stavby a podobne. V prípade nutnosti budú tiež zavedené 

značky značiace zníženie rýchlosti v okolí staveniska. Takisto je potrebné osoby chrániť 

pri manipulácii žeriavu. Túto potrebu zabezpečíme tzv. zakázanou plochou pre 

manipuláciu žeriavu, ktorú tvoria všetky plochy mimo staveniska. V týchto priestoroch nie 

je možné manipulovať s materiálmi.  

 

e, Usporiadanie a bezpečnosť staveniska z hľadiska ochrany verejných záujmov: [1] 

 Ochranou verejných záujmov tomto prípade rozumieme ochranu životného 

prostredia a zníženie vplyvov stavby na okolité pozemky a stavby. Tieto požiadavky sú 

riešené v bode i, Ochrana životného prostredia. Okrem týchto požiadavok nie sú nijako 

ohrozené verejné záujmy. 
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f, Riešenie zariadenia staveniska vrátane využitia nových a stávajúcich objektov: [1] 

 Zariadenie staveniska sa bude nachádzať na nevyužívanom území, na ktorom nie je  

súčasnosti nie je umiestená žiadna stavba, preto nie je možné využitie žiadneho pôvodného 

objektu. Z tohto dôvodu bude kompletné zariadenie staveniska zhotovené z mobilných 

unimobuniek, slúžiacich ako kancelárie pre stavbyvedúceho a majstra, šatne pre 

pracovníkov, sociálne zariadenia, takisto sklady náradia a materiálov a vrátnica. 

Socialné zariadenia sú navrhnuté na maximálny počet pracovníkov, ktorí sa budú na danej 

stavbe pohybovať=60 

- Šatne: min 1,25 m2 na jedného pracovníka = 60 x 1, 25= 75 m2, sú navrhnutých 

6mobilných buniek SCHAFY s rozmermi 6,05 x 2,4 m= 15,25 x 6 = 87 m2 

- Záchody muži: navrhnuté sú 4 sedadlá a 4 mušle. 

- Umyváreň muži: navrhnuté je 3 umývadiel a 2 sprchy (potreba min. 1 umyvadlo/10 

osôb a 1 sprcha / 20 osôb) Vykurovanie je elektrické. 

 

g, Popis stavieb zariadenia staveniska vyžadujúcich ohlásenie: [1] 

  Na zariadenie staveniska zložené z unimobuniek slúžiacich ako kancelárie pre 

stavbyvedúceho a majstra, šatne pre pracovníkov, sociálne zariadenia, takisto sklady 

náradia a materiálov a vrátnica, nie je potrebné ohlásenie. Pri zložení tohto zariadenia 

staveniska je nutné ohlásenie len pre staveniskový žeriav, konkrétne stavebný rýchlo 

staviteľný žeriav LIEBHERR 50K. 

 

h, Stanovenie bezpečnostných podmienok a ochrany zdravia pri realizácii stavby: [1] 

 Zhotoviteľ stavby je povinný pred začatím stavebných prác zabezpečiť všetkým 

pracovníkom školenia BOZP, ktoré sú následne zapísané do stavebného denníka a takisto 

inštruktáž o použitých technologických postupoch, ktoré budú počas výstavby používané. 

Taktiež je povinný zamestnancom poskytnúť osobné ochranné pracovné pomôcky. Počas 

výstavby je nutné sa riadiť hlavne týmito zákonmi a nariadeniami: 

• Zákonem č. 309/2006 Sb. [12] 

• Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. [13] 
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• Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. [14] 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. [15] 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. [16] 

Podľa BOZP nesmú byť pracovníci vystavení takej situácii, kedy môže dôjsť k újme na 

zdraví. Preto sa treba vyhýbať hlavným príčinám úrazov pri práci na stavenisku, a to tým 

spôsobom, že budú pracovníkom poskytnuté správne OOPP a takisto bude umožnené 

dostatočné zabezpečenie. 

 Medi hlavné príčiny vzniku úrazov pri práci na stavenisku sú napr.: 

- Nedostatočná vybavenosť a zaistenie konštrukcií pri práci vo výškach 

- Nezaistenie otvorov a voľných okrajov pracovísk vo výškach 

- Nepoužívanie osobného zaistenia proti pádu pracovníka z výšky 

- Nezaistenie proti zosunutiu stien výkopov 

- Neodborná manipulácia so strojmi a mechanizmami 

- Zlý stav viazacích prostriedkov na nosných lán zdvíhacích zariadení 

- Nedostatočná ochrana častí elektrického vedenia 

- Používanie zvislej dopravy pracovníkmi určenej na prepravu materiálov 

 

i, Ochrana životného prostredia: [1] 

Počas výstavby bytového domu bude mierne narušené životné prostredie vplyvom 

stavebných prác. Ochrana životného prostredia zahŕňa tieto oblasti: ochranu vôd, ovzdušia, 

zelene a takisto spracovanie odpadov a ich likvidáciu. Pri stavebných prácach je nutné 

podľa  týchto zákonov:  

• Zákon č. 17/1992 Sb. [3] 

• Zákon č. 114/1992 Sb. [4] 

• Zákon č. 100/2001 Sb. [5] 

Ochrana vôd: 

 Odpadové vody vzniknuté počas výstavby budú mimo staveniska vyvedené do 

naprojektovanej kanalizácie. Na stavenisku treba takisto klásť dôraz na to, aby nedošlo 

k znečisteniu podzemnej vody ani iných vodných zdrojov v okolí stavby. Počas užívania 

objektu bude stavba napojená na verejnú kanalizáciu, a tiež bude vytvorený odtok 
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dažďovej vody  z plochej strechy. Ochranu vody rieši tzv. vodný zákon: zákon č. 254/2001 

Sb. [6] 

Ochrana ovzdušia: 

 Počas výstavby dôjde k miernemu znečisteniu ovzdušia a to najmä vplyvom 

zvýšenej prašnosti počas stavebných prác. Keďže ide o minimálny vplyv na životné 

prostredie, k minimalizácii prašnosti bude stačiť kropenie vodou pri niektorých 

činnostiach. Takisto na oplotení staveniska sa bude nachádzať textilná výplň, ktorá 

zabezpečí, aby sa prach zo stavby nerozširoval do okolia. Ochranou ovzdušia sa zaoberá 

zákon č. 86/2002 Sb. [7] 

Ochrana zelene: 

 Pri tvorení staveniska a výstavbe objektu dôjde k znehodnoteniu časti zelených 

plôch a stromov tejto parcely. Tento nežiaduci vplyv na stavbu sa rieši tým spôsobom, že 

je čo najúspornejšie navrhnuté zariadenie staveniska, a takisto všetky skladovacie plochy 

materiálov. Na pozemku budú počas výstavby ponechané niektoré stromy a kríky, ktoré 

treba dostatočne chrániť pred vplyvmi stavebných prác. Po ukončení stavby dôjde k tvorbe 

životného prostredia tým spôsobom, že v celom pozemku sa budú nachádzať  zatrávnené 

plochy a takisto tu budú vysadené stromy a okrasné kríky.  

Odpady: 

 Na spracovanie odpadov sa kladie veľký význam. Pri výstavbe bytového domu 

bude počas stavebných prác dochádzať k vzniku odpadových látok a materiálov. Stavebník 

musí na stavenisku zabezpečiť miesto na zhromažďovanie odpadových materiálov a na ich 

následnú likvidáciu. V tomto prípade ide o najbližšiu skládku odpadov v okolí. 

Zhromažďovanie a spracovanie odpadov bude uskutočnené prostredníctvom kontajnerov 

umiestnených na stavenisku s pravidelným vývozom na skládku. Zhotoviteľ stavby je 

povinný naložiť s týmito odpadmi podľa platných zákonov, a to najmä podľa: 

• Zákon č. 185/2001 Sb. [8] 

• Vyhláška č. 381/2001 Sb. [9]  

• Vyhláška č. 383/2001 Sb. [10] 

• Vyhláška č. 294/2005 Sb. [11] 
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Tab.č.2. Tabuľka povoleného zloženia odpadov na stavbe 

Zmesný odpad Povolené zloženie zmesného odpadu 

 

 

17 09 04- zmes stavebného 

a demolačného odpadu bez 

nebezpečných látok  

17 01 01- Betón  

17 01 02- Tehly 

17 01 03- Keramické výrobky 

17 02 01- Drevo 

17 02 02- Sklo  

17 02 03- Sklo 

 

 

j, Orientačné lehoty a prehľad termínov: [1] 

Časové údaje - doba trvania výstavby: - Začiatok výstavby   : 12.09.2012 

                                               Koniec výstavby     : 20.02.2014 

Podkladom na určenie doby trvania výstavby je  časový harmonogram (viď Príloha č.1).   
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F- Dokumentácia stavby 
 

Technická správa: 

a,   Účel, popis objektu: [1] 

 Stavba  je situovaná na stavebnej parcele 273/15 v meste  Čadca v k.ú. Žilina. Pred 

začatím výstavby neslúžil tento pozemok k žiadnym stavebným účelom. V katastrálnej 

mape je evidovaný ako orná pôda. Okolie pozemku je vedené ako riedko zastavané 

územie. Realizovaná stavba má splnať účely bytového domu. To znamená, že v budove sa 

budú nachádzať len bytové jednotky určené prevažne pre dvojčlenné až štvorčlenné rodiny 

a priestory s tým spojené spojené. Týmito priestormi sú spoločné miestnosti, slúžiace na 

skladovanie, údržbu objektu a takisto údržbu a spravovanie technickej infraštruktúry.  

 

b, Zásady architektonického, funkčného, dispozičného a výtvarného riešenia a 

riešenia vegetačných úprav okolia objektu, vrátane riešenia prístupu a užívania 

objektu osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie: [1] 

Architektonické riešenie: 

Objekt bytového domu je architektonický riešený spôsobom, aby čo najlepšie 

dotváral a nadväzoval na pôvodnú architektúru oblasti v tejto ulici. Bytový dom bude od 

ostatných pozemkov oddelený plotom, a okrem domu sa na pozemku bude nachádzať 

detské ihrisko a dostatok stromov a inej zelene. Na pozemku bude takisto parkovisko pre 

obyvateľov bytov v dome. Parkovisko bude nadväzovať na existujúcu dopravnú 

infraštruktúru a pomocou krátkej príjazdovej cesty sa bude priamo napájať na hlavnú 

komunikáciu, teda na ulicu Sv. Konštantína. 

Urbanizmus:  

Stavba bytového domu sa bude nachádzať v málo zastavanom území. Touto cestou 

sa mesto Čadca snaží túto oblasť využiť, a vytvoriť v tejto oblasti kvalitné podmienky pre 

bývanie. Plánom je rozvoj obytnej zóny v okolí tohto bytového domu. Oblasť bude 

v budúcnosti rozšírená o ďalšie bytové domy, podobného architektonického riešenia ako 

tento bytový dom. V pláne je takisto rozšírenie dopravnej infraštruktúry v tejto oblasti, 

a tým pádom vytvorenie čo najkvalitnejších podmienok pre bývanie. 
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Dispozičné a funkčné riešenie: 

 Účelom objektu je bývanie a užívanie s ním spoločné. Bytový dom je riešený ako 

štvorpodlažný objekt, pričom jedno podlažie je podzemné, slúžiace ako suterén určený 

prevažne na skladovanie a údržbu, a tri podlažia sú nadzemné využívané výhradne 

k bývaniu. V nadzemných podlažiach sa nachádzajú jednoizbové a dvojizbové byty, ktoré 

sú rozložené rovnomerne vo všetkých podlažiach a to takým spôsobom, že v každom 

podlaží sa nachádzajú štyri jednoizbové a štyri dvojizbové byty. Súčasťou každého bytu sú 

vstupné priestory, kúpeľne s WC, a obytné miestnosti vybavené kuchynskou linkou. 

Obývacie miestnosti druhého a tretieho nadzemného podlažia sú vybavené balkónmi. 

Týmto spôsobom sú riešené oba typy bytov, kedy pri dvojizbových bytoch je pridaná jedna 

samostatná obytná miestnosť, ktorá by mala splnať účel spálne. Vstup do objektu je 

umožnený prostredníctvom dvoch vstupov, ktoré tvoria zádveria, oddelené od ostatných 

priestorov. Komunikačné účely v objekte tvoria chodby, ktoré spájajú jednotlivé byty v 

podlaží a takisto schodisko slúžiace ako komunikácia medzi podlažiami.  

 

Prístup do objektu: 

 Prístup do objektu je situovaný zo severnej strany pozemku, kde sa parcela napája 

na hlavnú komunikáciu, a to Ulicu Sv. Konštantína. Od ulice je umiestený chodník vedúci 

od ulice k hlavným vstupom. Takisto je k ulici napojené parkovisko pre obyvateľov 

bytového domu. Parkovisko je s vstupom do budovy spojené chodníkom. Medzi vstupom 

do objektu a prístupovým chodníkom nie je žiadny výškový rozdiel, preto je pohyb 

handicapovaných osôb v 1.NP výškovo neobmedzený. Užívanie bytov z bezbariérovým 

prístupom je v tomto objekte možné len v 1.NP, pretože na riešenie bezbariérového 

prístupu a užívania objektu neboli zo strany investora kladené požiadavky a preto nebol 

prístup špeciálne riešený. 

 

c, Kapacity, úžitkové plochy, obostavaný priestor, zastavaná plocha, orientácia, 

osvetlenie a oslnenie: [1] 

Orientačné náklady stavby: 

-Odhadovaná cena stavby bytového domu je 17 637 351 Kč. 
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Navrhované kapacity stavby: 

- Zastavaná plocha          :  835 m2 

- Percento zastavania      :  39,33% 

- Užitná plocha                : 1867 m2 

- Počet užívateľov           : 48-60 

- Plocha parcely              :  3299 m2 

Počet účelových jednotiek a ich veľkosti: 

Tab.č.1. Počty a veľkosti účelových jednotiek bytového domu 

Typ účelových 

jednotiek 

Počet jednotiek v 

podlaží 

Celkový počet 

jednotiek v objekte 

Plocha jedného bytu 

(m2) 

1- izbové byty           4 byty 12 bytov 45,94 

2- izbové byty           2 byty 6 bytov 64,90 

2 byty 6 bytov 70,67 

celkom              8             24  

 

Orientácia, osvetlenie a oslnenie: 

 Objekt je situovaný v riedko zastavanej oblasti a preto nič nebráni prístupu denného 

osvetlenia a takisto slnečného žiarenia smerom k objektu. K dennému osvetleniu slúžia 

hlavne okná a balkónové dvere umiestnené vo všetkých obytných miestnostiach, ktoré tieto 

priestory dostatočne presvetlia. Kúpeľne s WC v celom objekte nemajú žiadny zdroj 

denného osvetlenia, preto sú osvetľované výlučne umelým osvetlením. Vstup do objektu je 

situovaný zo severnej strany, na ktorej sa nachádzajú aj chodby a schodisko, čím je 

minimalizované umiestnenie obytných miestností so severnej strany objektu. Balkóny sú 

kvôli tvaru objektu situované na južnej a západnej strane budovy. 

 

d, Technické a konštrukčné riešenie objektov, jeho zdôvodnenie vo väzbe na užitie 

objektu: [1] 

 Konštrukčným riešením bytového domu je stenový systém Porotherm. Týmto 

systémom je realizované zvislé aj vodorovné konštrukcie. Zastrešenie tvorí plochá strecha.  
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Výkopové práce: 

 Objekt bytového domu bude realizovaný v prevažne rovinatej oblasti. Pred začatím 

výkopových prác budú z pozemku odstránené stromy a kríky, ktoré nie sú zaznačené ako 

chránené v zariadení staveniska. Stromy, ktoré budú počas výstavby zachované, musia byť 

dostatočne chránené. Výkopové práce začínajú odstránením ornice v hrúbke 200 mm. 

Následne dôjde k vytýčeniu budúceho objektu a k následným výkopom stavebnej jamy. 

Stavebná jama bude vykopávaná do hlbky 3200 mm pod pôvodným terénom. Všetky 

hrany stavebnej jamy budú zabezpečené svahovaním pri sklone svahu 1:0,6. Po výkopoch 

jamy nasledujú výkopy rýh do hlbky 3700 mm. Výkopové práce budú prebiehať v hornine 

triedy ťažiteľnosti 3. Všetky výkopy musia byť počas ich realizácie dostatočne odvodnené. 

Základové konštrukcie: 

Objekt bytového domu bude založený na základových pásoch z prostého betónu 

triedy pevnosti C 20/25. Základová škára leží v hĺbke -3,700 m pod úrovňou terénu. 

Základové konštrukcie budú prebiehať pod všetkými nosnými stenami, teda pod 

obvodovými stenami z betónových tvaroviek Terrablok DT hrúbky 400 mm, a takisto 

vnútornými nosnými stenami hrúbky 250 mm. Výška základových pásov je 600 mm 

a šírka pásov je rôzna podľa umiestnenia a šírky nosnej steny. Základové pásy sú široké 

ako nosné steny rozšírené pri obvodových stenách o 150 mm do oboch strán, čo tvorí 

celkovú šírku základu 7000 mm. Pri vnútorných nosných stenách je rozšírenie základových 

pásov 150 mm na obidve strany stien, celková šírka pásov je teda 550 mm. Základová 

konštrukcia bude takisto pod prvým schodiskovým stupňom v šírke 300 mm a výške 300 

mm. Na základových pásoch bude vybetónovaná podkladná doska z prostého betónu 

hrúbky 100 mm. 

Zvislé konštrukcie: 

Konštrukčný systém bytového domu je riešený ako stenový systém. Konkrétne ide 

murovaný systém Porotherm, v ktorom všetky nosné steny prenášajú prevažne zvislé 

zaťaženia od ostatných konštrukcií, vlastnú hmotnosť ale i vodorovné zaťaženia, napríklad 

zaťaženie vetrom, do základových konštrukcií a následne do základovej škáry. Obvodové 

steny sú tvorené tvarovkami Porotherm 44 P+D a vnútorné nosné steny sú murované 

z tvaroviek Porotherm 25 P+D Aku, čo sú akustické tvarovky  rozdeľujúce jednotlivé 

bytové jednotky. Obvodové steny suterénu budú realizované pomocou betónových 
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tvaroviek Terrablok DT. Vnútorné priečky budú takisto murované zo systému Porotherm 

a to z tehál Porotherm 8 P+D a Porotherm 11,5 P+D, kedy ide o nenosné priečky. To 

znamená, že steny nie sú určené k prenášaniu zaťažení a môžu sa odstrániť bez toho, aby 

bola ohrozená spoľahlivosť a stabilita nosného systému. Nenosné priečky sú namáhané 

hlavne vlastnou hmotnosťou a nie sú vhodné ani ako stužujúce steny. Spojovacím 

materiálom obvodových stien je tepelne izolačná malta Porotherm TM, ktorá je vhodná na 

murovanie konštrukcií v kontakte z vonkajším prostredím, pretože oproti obyčajnej malte 

zlepšuje o 15 % tepelné vlastnosti muriva. Pri vnútorných zvislých konštrukciách je ako 

spojovací materiál použitá vápenno cementová malta MVC 5, s pevnosťou v tlaku 5 MPa.  

Preklady v zvislých konštrukciách nad okennými a dvernými otvormi sú 

realizované z prekladov systému Porotherm, konkrétne Porotherm 7. Tieto sú použité  nad 

otvormi vo všetkých nosných stenách. Pri nenosných priečkach sú preklady zhotovené 

pomocou tyčovej ocele, použitím dvoch prútov umiestnených v ložnej škáre muriva nad 

otvorom s presahom 500 mm na obe  strany otvoru. 

Stropné konštrukcie: 

Stropné konštrukcie bytového domu sú navrhnuté takisto ako celá nosná 

konštrukcia zo systému Porotherm. Stropná konštrukcia  je tvorená keramicko-betónovými 

stropnými  nosníkmi vystuženými priestorovou výstužou a tehlovými stropnými vložkami 

MIAKO. Stropné nosníky budú ukladané na nosných stenách v osových vzdialenostiach 

500 mm alebo 625 mm. Podľa rozpätia nosníkov sú volené aj rozmery stropných vložiek. 

Okrem klasických 190 mm vysokých vložiek, ktoré sú použité v normálnych podmienkach 

v celom objekte, sú takisto ukladané aj znížené stropné vložky, ktorých výška je 80 mm. 

Znížené vložky sú použité v miestach, nad ktorými budú umiestnené priečky, a nad 

tvarovkami budú zhotovené skryté prievlaky z vystuženého betónu. Znížené tvarovky budú 

takisto použité v stužujúcich poliach stropov. V miestach uloženia priečky hrúbky 115 

mm, nemá strop so zníženými tvarovkami dostatočnú únosnosť, preto sú pod priečkou 

ukladané zdvojené nosníky. Nad konštrukciami s nosníkov a vložiek je zhotovená 

dobetonávka z betónu pevnosti C 20/25, ktorej hrúbke je 60 mm. Hrúbka stropov v celom 

objekte je 250 mm. Balkónové konzolové konštrukcie sú realizované prostredníctvom 

skrytých prievlakov.  
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Schodisko: 

Schodisko je konštrukcia, ktorá tvorí spojenie medzi jednotlivými podlažiami. Je  

riešené ako dvojramenné doskové schodisko. Ide železobetónovú konštrukciu, ktorá je 

kotvená do podestových nosníkov. Podesty tvoria nosníky Porotherm so zníženými 

stropnými vložkami MIAKO.  Schodiskový priestor má rozmery 3,95 x 2,70 m, pričom 

šírka jedného ramena je 1 250 mm. V jednom ramene schodiska sa nachádza 9 

schodiskových stupňov výšky 161 mm a šírky 300 mm. Prvý stupeň schodiska je uložený 

na základovom páse určenom pre schodisko. Viac informácii v prílohe výpočet schodiska 

(viď. Príloha č.2) 

Zastrešenie: 

Zastrešenie objektu je realizované formou jednoplášťovej plochej strechy. Sklon 

plochej strechy je 2 %. Nosnú konštrukciu pre plochú strechu tvorí stropná konštrukcia 

systému Porotherm, tvorená s nosníkov a vložiek MIAKO. Na nosnej konštrukcii sú 

uložené jednotlivé vrstvy strešnej konštrukcie. Týmito vrstvami sú parozábrana, spádová 

vrstva z tepelnej izolácie a ďalšia vrstva tepelnej izolácie Rigips nad ktorou, sú dve vrstvy 

hydroizolácie Elastodek. Strecha je riešená metódou rovnakých spádov. Odvodnenie 

strechy je uskutočnené pomocou troch strešných vpustí, zakrytých krycími hlavami proti 

prenikaniu nečistôt, do ktorých sú vyspádované všetky plochy strešnej konštrukcie. Okrem 

vpustí sa na streche nachádzajú štyri vetracie potrubia, vyvedené na strechu inštalačnými 

šachtami. Potrubia sú ukončené vetracími hlavicami priemeru 200 mm. Prístup na strechu 

je umožnený prostredníctvom zatepleného strešného výstupu rozmerov 750 x 840 mm. 

Konštrukcia strechy je po celom obvode ohraničená konštrukciou atiky vysokou 750 mm 

od stropnej konštrukcie. Atika je tvorená tehlami Porotherm a je ochránená hydroizoláciou 

vo dvoch vrstvách. K vodorovným častiam stechy je pripojená pomocou spádových klinov. 

Podlahy: 

 Podlahy v bytovom dome sú navrhnuté tak, aby vyhovovali tepelne technickým 

požiadavkám, hydroizolačným požiadavkám a takisto zvukovej nepriezvučnosti. Tieto 

podmienky sú odlišné pre jednotlivé podlahy a ich umiestnenie. To znamená, že skladby 

podláh v sú odlišné v závislosti na umiestnení podlahy a takisto spôsobu užívania objektu. 

Podľa tohto hľadiska sú v objekte tieto typy podláh: podlaha na teréne, v obytných 

miestnostiach, v kúpeľni, podlahy v spoločných komunikačných priestoroch, čiže v chodbe 
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a schodisku, ktorých skladby sú navrhnuté vzhľadom k ich umiestneniu. Podlahy na teréne 

sa nachádzajú len v suteréne, kde je v celom podlaží okrem schodiska volená rovnaká 

skladba uložená na podkladnej betónovej doske. Okrem dosky ju tvorí hydroizolácia, 

tepelná izolácia hrúbky 130 mm, poistná hydroizolácia, betónová mazanina 

a samonivelačný poter, ktorý tvorí nášľapnú vrstvu podlahy. V obytných miestnostiach je 

navrhnutá skladba s tepelnou izoláciou hrúbky 50 mm na nosnej konštrukcii z vložiek 

a nosníkov Porotherm, nad ktorou je potom uložená  poistná hydroizolácia, betónová 

mazanina a laminátové vlysy v pružnom penovom podloží. Rovnaká skladba je aj 

v kúpeľni s tým rozdielom, že laminátové vlysy sú nahradené keramickou dlažbou  

ukladanou do flexibilného lepidla. V podlahách spoločných priestorov je ako nášľapná 

vrstva navrhnutá keramická dlažba s väčšou odolnosťou.  

Hydroizolácie: 

 V projekte je použitých niekoľko typov hydroizolácii. Ich návrh je závislý na 

mieste použitia a na spôsobe ochrany objektu proti vode a vlhkosti. Rôzne typy 

hydroizolácií sú použité v skladbe plochej strechy, v podlahe na teréne a tiež ochrane 

základových konštrukcií. 

 V prípade plochej strechy je nad nosnou konštrukciou strechy navrhnutá 

parozábrana hrúbky 3,5 mm. Parozábrana je navrhnutá formou asfaltových pásov 

BITALBIT S, ktoré sa k podkladu natavujú alebo lepia pri vhodných podmienkach. 

V skladbe je navrhnutá hydroizolácia vo dvoch vrstvách umiestnená nad vrstvou tepelnej 

izolácie strechy. Spodnú vrstvu tvora modifikované asfaltové pásy ELASTOBIT PR S 50. 

Nad ním je umiestnená druhá vrstva hydroizolácie, ktorá je zároveň poslednou a teda 

najviac namáhanou vrstvou klimatickými vplyvmi. Z tohto hľadiska je preto volený aj jej 

materiál, ktorým sú modifikované SBS asfaltové pásy ELASTODEK 40 SPECIAL 

MINERAL hrúbky 4 mm, ktorý e na povrchu upravený jemným separačným posypom. 

 V skladbe podláh na teréne je ako ochrana proti vode a zemnej vlhkosti navrhnutá 

izolácia formou pásov BITAGIT SI s hrúbkou 3,5 mm, uloženou na základovej doske. 

Okrem tejto vrstvy je v skladbe podlahy navrhnutá aj poistná hydroizolačná PE fólia 

NICOFOL SUPER PLUS umiestená na tepelnej izolácii. Formou pásov BITAGIT SI  je 

chránené  aj obvodové murivo v kontakte so zeminou. Hydroizolačné pásy sú pred 

poškodením chránené pomocou extrudovaného polystyrénu. 
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Tepelná a zvuková izolácia: 

 Tepelná izolácia je v projekte bytového domu použitá v prípadoch plochej strechy, 

podláh a ochrany hydroizolácie v kontakte so zeminou.  

 V prípade ochrany hydroizolačných pásov pred nepriaznivými účinkami zeminy je 

navhruntá ochrana prostredníctvom XPS polystyrénu hrúbky 100 mm. Konkrétne ide 

o dosky XPS STYRODUR C 2800 hr. 100 mm 

 Pri návrhu podláh boli použité tepelné izolácie, ktoré rovnako plnia úlohy zvukovej 

izolácie. Vo všetkých podlahách je navrhnutý EPS polystyrén STYRODUR 2000. Pri 

podlahe na teréne je jeho hrúbka 130 mm a v ostatných podlahách 50 mm. 

 V návrhu plochej strechy sú použité dve vrstvy tepelnej izolácie. Prvá vrstva je 

umiestnená na poistnej hydroizolácii a jej hrúbka 200 mm je konštantná po celej ploche 

strechy. Druhou vrstvou je tepelná izolácia vo forme spádových klinov, ktoré zabezpečujú 

sklon strechy. Obe tieto vrstvy tvorí materiál polystyrén RIGIPS EPS 100 STABIL. 

Omietky: 

 V prípade vnútorných aj vonkajších omietok pôjde o omietky zhotovené kompletne  

z materiálov BAUMIT. 

 Vonkajšie omietky budú tvorené zo systému BAUMIT TERMO Extra. Ide 

o vápenno cementové omietky ručného aj strojového spracovania. Tieto omietky majú 

vylepšené tepelne izolačné, preto sa hodia do exteriéru. Omietka tohto typu obsahuje tieto 

vrstvy: 1.Baumit prednástrik 

            2.Baumit Termo omietka Extra hrúbky 40 mm  

            3.Vyrovnávajúca stierka Baumit 

            4.Fasádna farba Baumit SilikonColor            

 Vnútorné omietky tvorí takisto omietkový systém Baumit, konkrétne vápenno 

cementová omietka Baumit MVS 25 ľahká. Ide o jednovrstvovú omietku hrúbky 20 mm, 

ktorá sa spracováva strojovo s hladeným povrchom. [19] 
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Okná a dvere: 

 Vstupné dvere do objektu sú navrhnuté ako kovové. Všetky ostatné dvere v interiéri 

budú vyrobené z dreva s rôznymi úpravami. Vstupné dvere do bytov budú upravené 

koženým čalúnením. Balkónové dvere budú plastové a takisto aj všetky okná v objekte. 

Výrobcom týchto okien a dverí je firma SLOVAKTUAL. 

Klampiarske práce: 

  Klampiarske práce budú vyžadované najmä pri zhotovení vonkajších parapetov, 

oplechovania atiky a pri realizácii odvodnenia plochej strechy. Parapety budú vyrobené 

z pozinkovaného plechu hrúbky 0,7 mm a vybavené budú plastovou fóliou, ktorá sa 

odstráni až po montáži. Rovnakým materiálom budú zhotovené aj ostatné klampiarske 

konštrukcie. 

Stolárske práce: 

 V objekte budú použité drevené madlá v schodiskových priestoroch vo výške 1000 

mm nad podlahou. Takisto interiérové dvere medzi jednotlivými miestnosťami v byte budú 

vyrobené z dreva. Všetky tieto konštrukcie budú zaobstarané ochrannými nátermi na 

zvýšenie ich životnosti. Vstupné dvere do bytov budú takisto drevené upravené koženým 

čalúnením. 

Zámočnícke práce: 

 Balkónové zábradlia v celom byte budú kovové. Obstarané drevenými madlami. 

Výška všetkých zábradlí je 1000 mm. Vstupné dvere do objektu budú takisto kovové 

a budú opatrené bezpečnostnými zámkami.Všetky tieto konštrukcie budú zaobstarané 

ochrannými nátermi. 

Maľby a nátery: 

 Maľby fasády i interiérové maľby budú realizované zo systému Baumit. Sú 

zarátané vo vrstvách omietok. Vonkajšia fasáda bude mať svetlo oranžovú farbu, 

konkrétne broskyňová odtieň č.473.  
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Vetranie miestností: 

Vetranie jednotlivých obytných miestností bude prebiehať prirodzeným spôsobom, 

a to vetrením pomocou okien. Kúpeľne musia byť vetrané núteným spôsobom, a to 

prostredníctvom vetracieho potrubia vedeného inštalačnou šachtou s vyústením nad 

strechou. Priestory kuchyne v mieste sporáka budú vybavené digestormi. Pivničné kóje 

v suteréne budú odvetrávané prostredníctvom vetracích mriežok osadených v dverných 

krídlach a pomocou okien z anglických dvorcov. 

Vonkajšie úpravy: 

K úpravám vonkajších plôch dôjde až po ukončení všetkých stavebných prác na 

stavbe. Okolo celého objektu bude vytvorený chodník šírky 600 mm zo zámkovej dlažby.  

Takisto zámkovou dlažbou budú upravené všetky ostatné chodníky na pozemku. Šírka 

týchto chodníkov je 1 800 mm. Okrem chodníkov bude na pozemku aj parkovisko pre 

obyvateľov bytového domu, zhotovené z vozovkového betónu. Rozmery parkoviska 26 x 

20 m s vytvorenými státiami priblížne pre 20 áut. Ostatné plochy na pozemku budú 

upravené tak, že sa zarovnajú a následne budú zatrávnené. Takisto tu budú na parcele 

vysadené stromy. 

 

e, Tepelne technické vlastnosti konštrukcií a výplní otvorov: [1] 

 V projektovej dokumentácii sú volené materiály a konštrukcie, ktoré splnajú 

tepelne technické požiadavky na stavbu bytového domu. Tie garantujú výrobcovia týchto 

materiálov a konštrukcií. Konštrukcie, ktorých skladbu volí projektant, sú doložené 

vyhodnoteniami posúdenými v programoch stavebnej fyziky(Teplo, Area, Mezera). 

 

f, Spôsob založenia objektu: [1] 

 Pred zhotovením projektovej dokumentácie boli na stavebnom pozemku vykonané 

prieskumy a merania, ktoré bližšie popíšu vlastnosti základovej pôdy. Na tomto pozemku 

bol vykonaný geologický prieskum, hydrogeologický prieskum, meranie radónu 

a pedologický prieskum pre založenie stavby. Všetky prieskumy i merania boli dostatočne 

vyhodnotené a ich výsledky sú zohľadnené v PD. Objekt bytového domu bude založený na 
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základových pásoch z prostého betónu triedy pevnosti C 20/25. V meraniach nebol zistený 

výskyt radónu, nie je nutná žiadna špeciálna ochrana. Hladina podzemnej vody sa 

pohybuje v hlbke 4,3 m, preto takisto nie sú potrebné žiadne špeciálne riešenia ochrany. 

 

g, Vplyv objektu a jeho užívania na životné prostredie: [1] 

Realizovaná stavba bude využívaná kompletne ako bytový dom. To znamená, že 

súčasťou prevádzky nebude žiadna výrobná či nevýrobná zložka s manipuláciou 

nebezpečných látok, a preto nebude stavba nijako významne nepriaznivo vplývať na 

životné prostredie. Objekt je napojený na prípojky verejného vodovodu a takisto 

kanalizáciu. Tieto prípojky zlepšujú úroveň bývania a tým pádom aj ochranu zdravia 

a hygienu. Na kanalizáciu sú napojené kuchynské drezy a všetky sociálne zariadenia. Na 

kanalizáciu je takisto napojená aj plochá strecha. Tá je na ňu napojená prostredníctvom 

strešných vpustí, do ktorých je vyspádovaná celá plocha strechy. Na vpusti sú napojené 

zvislé potrubia vedené inštalačnou šachtou až k vodorovnému odvodu kanalizácie. 

V inštalačných šachtách sú takisto umiestené aj vetracie potrubia vyústené nad plochou 

strechou. Celkovo bytový dom nebude významným spôsobom vplývať na životné 

prostredie, a počas užívania budú dodržiavané zákony a vyhlášky spojené s ochranou 

životného prostredia: 

• Zákon č. 17/1992 Sb. [3] 

• Zákon č. 114/1992 Sb. [4] 

• Zákon č. 100/2001 Sb. [5] 

     

h, Dopravné riešenie: [1] 

Okolo celého objektu bude vytvorený odkvapový chodník šírky 600 mm zo 

zámkovej dlažby.  Takisto zámkovou dlažbou budú upravené všetky ostatné chodníky na 

pozemku. Šírka týchto chodníkov je 1 800 mm. Okrem chodníkov bude na pozemku aj 

parkovisko pre obyvateľov bytového domu, zhotovené z cestného betónu. Rozmery 

parkoviska 26 x 20 m s vytvorenými státiami pre 20 áut. Parkovisko i chodníky budú 

priamo napojené na hlavnú cestu, teda na Ulicu Sv. Konštantína.. Ostatné plochy na 

pozemku budú upravené tak, že sa zarovnajú a následne budú zatrávnené. Takisto tu budú 

na parcele vysadené stromy. 



 

49 
 

i, Ochrana objektu pred škodlivými vplyvmi prostredia: [1] 

Stavba je navrhovaná do oblasti obytnej zóny, kde sa nenachádzajú nijaké zdroje, 

ktoré by pôsobili škodlivými vplyvmi na budovu, ako napríklad pôsobenie radónu, preto na 

projekt neboli vznesené nijaké špeciálne požiadavky. Ochrana proti radónu nie je potrebná 

a dostatočná bude hydroizolácia Elastodek. Riešená je ochrana konštrukcií pred 

poveternostnými vplyvmi vonkajšieho prostredia, a to tým spôsobom, že sú v návrhu 

volené dostatočne kvalitné materiály, a to hlavne pre vonkajšie povrchové úpravy a takisto 

vhodná skladba plochej strechy. 

 

j, Dodržanie obecných požiadaviek na výstavbu:  [1] 

Pri výstavbe a pri projektovej dokumentácii budú dodržiavané  všetky obecné 

požiadavky na výstavbu, ktorých podkladom je § 2 zákona č. 183/2006 Sb. [2] V týchto 

požiadavkách sú zahrnuté obecné požiadavky na využívanie územia a technické 

požiadavky na stavby stanovené právnymi predpismi. Požiadavky na výstavbu sú takisto 

zahrnuté vo vyhláške 499/2006 Sb..[1] Okrem týchto zákonov a vyhlášok má výstavba 

prebiehať v súlade s projektovou dokumentáciou, s technologickými postupmi a takisto 

s dodržiavaním bezpečnostných požiadaviek a požiadaviek na ochranu životného 

prostredia. 
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3. Tepelne technické posúdenie konštrukcií budovy [18] 
 

3.1.  Posúdenie podlahy na teréne [18] 
 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) [18] 

 

 Název konstrukce:  Podlaha na teréne  

 

 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:  21,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce: 

  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Podkladný betón  0,100       1,300  20,0 

   2  Bitagit SI  0,0035       0,210  50100,0 

   3  BASF Styrodur 2000  0,130       0,040  100,0 

   4  Nicofol Super Plus  0,0001       0,350  1000,0 

   5  Betonová mazanina  0,040       1,230  17,0 

   6  Potěr cementový  0,030       1,160  19,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) [18] 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,932 

   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 
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 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) [18] 

  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,28 W/m2K 

 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) [18] 

  

 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 kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

  [21] 
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3.2.  Posúdenie obvodového plášťa [18] 
 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) [18] 

 

 Název konstrukce:  Obvodová stena Porotherm 44 P+D 

 

 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:  21,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

 Číslo  Název vrstvy                  d [m]   [W/mK]   Mi [-] 

   1  Baumit omítka MVS 25 (ThermoPu  0,020       0,130  8,0 

   2  Porotherm 44 P+D na maltu obyč  0,440       0,174  7,0 

   3  Baumit termo omítka extra (The  0,040       0,090  8,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) [18] 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,927 

  

  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. 
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 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) [18] 

  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,30 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) [18] 

  

 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). 

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

  materiálu v kondenzační zóně činí: 17,600 kg/m2,rok 

  (materiál: Porotherm 44 P+D na maltu obyč). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 

 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0078 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,6307 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. 

 

  [21] 

 

 

 



 

54 
 

3.3.  Posúdenie plochej strechy [18] 
 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) [18] 
 
 Název konstrukce:  Plochá strecha- jednoplášťová 

 

 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:  21,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Stropnice s vložkami PLM    0,250       1,100  23,0 

   2  Bitalbit S    0,0035       0,210  300000,0 

   3  Rigips EPS 100 S Stabil (2)   0,200       0,037  70,0 

   4  Elastobit PR S 50 H     0,005       0,210  41831,0 

   5  Elastodek 40 Special Mineral 0,004       0,210  50000,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) [18] 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 

  

  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 
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 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) [18] 

  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) [18] 

  

 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: 0,120 kg/m2,rok 

  (materiál: Rigips EPS 100 S Stabil (2)). 

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

 

 Vypočtené hodnoty:  

 V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

 Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0010 kg/m2,rok 

 Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0049 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. 

 

  [21] 
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3.4.  Posúdenie atiky 
 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) [18] 

 

 Název úlohy:  Atika    

                       

 Návrhová vnitřní teplota Ti =  20,00 C 

 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =  21,00 C 

 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 

 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) [18] 

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

  Požadavek platí pro posouzení  konstrukce. 

  Vypočtená hodnota: f,Rsi =  0,910 

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

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

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

 

 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) [18] 

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

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

   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1)kg/m2.rok. 

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

programu. 

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

normovaná metodika výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení 

tepla a vodní páry. Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 

Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení 

tepla a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

[22]       
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Obrázok č.1 Pole teplôt atiky [22]       

 

 

 

Obrázok č.2 Relatívna vlhkosť atiky [22]       
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4.  Technologická časť 

4.1. Technologický predpis zhotovenia vnútorných nenosných   
konštrukcií 

 

4.1.1.    Obecné informácie 

Obecné informácie o stavbe: 

Názov stavby:   Novostavba- Bytový dom  

Miesto stavby: Sv. Konštantína  34, Čadca 022 01 

                         Okres Čadca, Žilinský kraj 

                         Číslo parcely: 273/15 

                         Katastrálne územie: Žilina 

Investor:          mesto Čadca                    

                        Konateľ: Ing. Martin Dravecký 

                        Tel.: +421 55 23 328 

                        Staničná 54, Čadca 022 01 

Zhotoviteľ:      STAVOMONT s.r.o 

                        Konateľ: Ing. Peter Nízky 

                        IČO: 253 145 9654 

                        Tel.:+421 42 45 335 

                        Palárikova 333, Čadca 022 01 

   Popis stavby: ide o kompletne podpivničený štvorpodlažný bytový dom, pričom tri 

podlažia sú nadzemné a jedno podlažie je podzemné. Objekt je založený na základových 

pásoch z prostého betónu, murovaný je s tvárnic Porotherm. Stropné konštrukcie sú takisto 

tvorené zo systému Porotherm. Strešný plášť je zhotovený ako jednoplášťová plochá 

strecha. 
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V jednotlivých podlažiach sa nachádza po osem bytov, pričom ide o štyri 

jednoizbové a štyri dvojizbové byty v každom podlaží. V suteréne sa nachádzajú pivničné 

kóje samostatné pre každý byt, a takisto spoločné priestory pre údržbu. 

Obecné informácie o procese: 

      Účelom predpisu je stanoviť a popísať obecné pravidlá pri zhotovení priečok podľa 

platných predpisov a ustanovení ČSN a tiež podľa technologických predpisov výrobcu.  

Technologický predpis je určený pre dopravu, skladovanie a montáž priečok Porotherm 

11,5 P+D a Porotherm 8 P+D.  

 

4.1.2. Materiály a skladovanie: 

Základným materiálom použitým pri výstavbe vnútorných nenosných priečok sú 

tvarovky Porotherm, konkrétne sú to tvarovky Porotherm 8 P+D a Porotherm11,5 P+D. 

Ako spojovací materiál je použitá cementová malta. Ako pomocné materiály sú pri 

výstavbe použité hmoždinky a skrutky, slúžiace k upevneniu dverných zárubňových 

konštrukcií. Okrem nich je nutné použitie plochých stenových kotiev, ktoré slúžia 

k napojeniu priečok na obvodové a vnútorné nosné steny. Pri skladovaní všetkých 

stavebných materiálov musíme zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu a znehodnoteniu 

materiálov. Preto je potrebné, aby boli materiály počas skladovania chránené pred 

nežiaducimi účinkami poveternostných vplyvov. Tvarovky Porotherm treba chrániť hlavne 

proti prevlhnutiu, čomu by mala zabrániť neporušená baliaca fólia. Tvarovky budú 

skladované na nekrytých skládkach na europaletách rozmerov 1180 x 1000 mm, ktoré 

slúžia k oddeleniu tvaroviek o terénu a tak zabraňujú navlhnutiu od zeminy. Maltu 

skladujeme takisto na europaletách 1180 x 1000 mm, ale na rozdiel od tvaroviek musíme 

maltu skladovať v krytých skladoch tak, aby nedošlo k navlhnutiu vriec s maltou, čo by 

spôsobilo jej znehodnotenie. Pomocné spojovacie materiály, ako napríklad hmoždinky 

a spony skladujeme v uzamykateľných skladoch a chránime ich pred koróziou. [20] 

POROTHERM 8 P+D [20] 

Technické vlastnosti: 

• rozmery 500 × 80 × 238 mm 

• trieda objem. hmotnosti 900 kg/m3 

• orientačná hmotnosť cca 8,0 kg/ks 

• pevnosť v tlaku 8 N/mm2 
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Murivo: 

• hrúbka 80 mm 

• spotreba tehál 8 ks/m2 

• spotreba tehál 100 ks/m3 

• spotreba malty cca 6 l/m2 

Spôsob dodávky: 

Tehly POROTHERM 8 P+D sa dodávajú na vratných paletách 1 000 × 1 180 mm. 

• počet tehál na palete 120 ks 

Prácnosť murovania (normočasy): 

• cca 0,572 Nh/m2 

[20] 

 

POROTHERM 11,5 P+D [20] 

Technické vlastnosti: 

• rozmery 500 × 115 × 238 mm 

• trieda objem. hmotnosti 700 kg/m3 

• orientačná hmotnosť cca 9,7 kg/ks  

• pevnosť v tlaku 8 N/mm2 

• index nepriezvučnosti Rw = 45 dB* 

• súdržnosť 0,15 N/mm2 

Murivo: 

• hrúbka 115 mm 

• spotreba tehál 8 ks/m2 

• spotreba tehál 69,6 ks/m3 

• spotreba malty cca 9 l/m2 

cca 81 l/m3 

Spôsob dodávky: 

Tehly POROTHERM 11,5 P+D sa dodávajú na vratných paletách 1 000 × 1 180 mm. 

• počet tehál na palete 100 ks 

Prácnosť murovania (normočasy): 

• cca 0,616 Nh/m2 

[20] 
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Doprava materiálov: 

Doprava materiálov na stavenisko bude uskutočnená pomocou nákladných 

valníkových automobilov, na stavenisku bude preprava zabezpečená pomocou 

staveniskového žeriavu. 

Dodávky všetkých materiálov dodávaných na stavenisko preberá stavbyvedúci, 

ktorý pri prebratí kontroluje kvalitu materiálov, a takisto množstvo podľa dodacieho listu. 

Prebratie materiálov stavbyvedúci zapisuje do stavebného denníka. 

 

4.1.3. Obecné pracovné podmienky: 

Stavenisko leží na parcele 273/15 v ulici Sv. Konštantína v meste Čadca, 

katastrálneho územia Žilina. Zariadenie staveniska sa nachádza na tejto parcele, ktorá je 

majetkom investora stavby. Pred začatím výstavby musí byť kompletne zabezpečená 

vybavenosť staveniska. Dôležité je, aby bolo pracovisko pripravené, a to tak že budú 

zabezpečené prípojky energií, takisto osvetlenie staveniska, dostatočne upravené priestory 

pre skládky a zabezpečená prístupová komunikácia na stavenisko. Prípojky energií budú na 

stavenisko dovedené z ulice Sv. Konštantína. Na stavenisku sa bude nachádzať 

kanalizačná, vodovodná prípojka a tiež prípojka elektrickej energie, okrem toho bude na 

hranici pozemku skrinka s elektromerom a  hlavným vypínačom, inštalačná šachta 

s vodomerom. Okrem toho sa na stavenisku bude nachádzať podzemný hydrant.  

Takisto musia byť pripravené priestory pre skladovanie. Všetky tieto priestory 

musia byť dostatočne vyrovnané a kvalitne zhutnené. Ako zhutňovací materiál je použitý 

struskový násyp. Týmto spôsobom budú zhutnené priestory skládok, chodníky na 

stavenisku a tiež plochy pod žeriavom a silom. Prístupová komunikácia bude umožnená 

z ulice Sv. Konštantína, kde sa napojí jednoprúdová stavenisková komunikácia, ktorá je 

zhotovená zo železobetónových panelov rozmerov 3x 2 m uložených na podklade zo 

zhutnenej skrusky, komunikácia bude mať na konci pozemku otočisko pre nákladné 

automobily. Pri vjazde na stavenisko sa bude nachádzať vrátnica. Pri vjazde sa bude 

nachádzať tiež parkovisko pre pracovníkov stavby. Parkovisko bude takisto ako chodníky 

zo zhutnenej strusky. Kapacita parkoviska je 5 miest pre osobné automobily. Skládky 

materiálov sa nachádzajú v blízkosti komunikácie a takisto v dosahu staveniskového 

žeriavu. Okrem toho sa na stavenisku nachádzajú  kancelárie stavbyvedúceho, majstra, 

šatne pre zamestnancov, sociálne zariadenia a umyvárne. Celý priestor staveniska bude 
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oplotený mobilným plechovým oplotením výšky 2 m. Vstup na stavenisko bude  

umožnený cez hlavnú bránu. 

 

4.1.4. Prevzatie pracoviska: 

Pri prevzatí pracoviska musí spĺňať podmienky potrebné  k tomu, aby mohlo byť 

pracovisko prebraté. Preto je potrebné, aby boli dokončene a takisto skontrolované všetky 

stavebné práce nutné  k tomu, aby mohli začať stavebné práce zhotovovania priečok. 

Všetky ukončené stavebné procesy a takisto konštrukcie, ktoré majú byť v ďalšom 

stavebnom procese zakryté, musia byť dostatočne skontrolované zodpovednou osobou 

a kontroly musia byť zapísané v stavebnom denníku. K prevzatiu pracoviska dochádza 

medzi stavbyvedúcim a zhotoviteľom konštrukcie, prevzatie je zdokumentované 

v stavebnom denníku. 

 

4.1.5. Pracovné podmienky procesu: 

Stavebné práce pri murovaní priečok je nutné vykonávať výhradne pri priaznivých 

poveternostných podmienkach. To znamená, že murárske práce môžeme vykonávať pri 

minimálnej teplote  +5 ⁰C, ako udáva výrobca materiálov. Pri murovaní sa takisto nemôžu 

používať namrznuté tehly, pretože by konštrukcie nemuseli dosiahnuť požadované 

vlastnosti. Stavebné práce sa takisto prerušujú pri prekročení teploty nad +30⁰C. [20] 

 

Pred začatím murovania dochádza k prebratiu staveniska, čo znamená že musia byť 

dokončené a skontrolované všetky stavebné práce a konštrukcie spojené s murovaním 

priečok. To sú hlavne základové konštrukcie a stropné konštrukcie na ktorých budú 

priečky uložené. Kontroluje sa hlavne pevnosť betónu, krytie výstuže, rozmerové 

vlastnosti podľa projektovej dokumentácie, pri základoch je to tiež kvalita betónu a pri 

stropných konštrukciách umiestnenie znížených tvaroviek, zdvojených prípadne strojených 

nosníkov.  

Taktiež musí byť dostatočne pripravené pracovisko a musia byť zabezpečené 

všetky materiály potrebné k výstavbe. Okrem toho musí byť pracovisko upravené tak ,aby 

bolo možné manipulovať s materiálmi, poprípade skladovať ich blízko miesta použitia. Pri 

skladovaní tvaroviek na vyšších podlažiach je potrebné materiál skladovať rovnomerne po 
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celej ploche stropu, aby nedošlo k preťaženiu konštrukcie. Takisto je potrebné počas celej 

doby chrániť materiály pred vlhkosťou a ostatnými poveternostnými vplyvmi. Pred 

začatím zhotovovania priečok je potrebná inštruktáž pracovníkov. To znamená, že 

pracovná čata musí byť inštruovaná o pracovných postupoch a požiadavkách na správne 

zhotovenie konštrukcií. Jednotliví pracovníci musia byť odborne kvalifikovaní na 

vykonávanie určených prác a musia dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce na stavenisku. 

Pri spolupráci viacerých dodávateľských firiem musia byť pracovníci preškolení 

koordinátorom BOZP. 

4.1.6. Personálne obsadenie: 

  Pri stavebných prácach na nenosných priečkach sa zúčastní pracovná čata s ôsmymi 

pracovníkmi. Všetci pracovníci musia byť inštruovaní o pracovných postupoch a takisto 

preškolení v oblasti BOZP. Pracovníci musia byť odborne kvalifikovaní k vykonávaniu 

určených stavebných prác. Zodpovednosť nad stavebnými prácami má majster pracovnej 

čaty, ktorý dohliada na dodržiavanie pracovných postupov, je zodpovedný za kvalitu 

a množstvo vykonaných prác a konštrukcií. Ďalej je takisto povinnosťou majstra 

zabezpečiť dostatočnú zásobu materiálov, potrebného k plynulosti prác. 

Zloženie a povinnosti pracovnej čaty: 

• 1 majster: osoba zodpovedná za množstvo a kvalitu odvedených stavebných prác. 

Jeho povinnosťou je kontrola pracovných postupov, zásobovanie materiálmi 

a takisto dohliada nad dodržiavaním pravidiel bezpečnosti pri práci na stavenisku. 

• 4  murári: odborne kvalifikovaní pracovníci vykonávajúci odborné práce- murárske 

práce priečok. 

• 3 pomocníci: pracovníci, ktorí nemusia mať na vykonávanie prác odbornú 

spôsobilosť, pripravujú prísun a dostatok stavebných materiálov pre murárov, 

stavajú lešenia, pripravujú maltu a vykonávajú ostatné pomocné práce. 

 

4.1.7. Pracovné pomôcky: [20] 

Stavebné stroje a prístroje: 

• Stavebný výťah pre dopravu ľudí a materiálu DUET                    - 1x 

• Staveniskový žeriav LIEBHERR 50 K                          - 1x 

• Kladivo vŕtacie a sekacie (vrátane vrtákov)            - 2x 
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• Píla kotúčová                                                                                    - 2x 

• Hobľovaná lata - so značkami po 125 mm                            - 2x                      

• Pomôcka pre presné maltovanie ložnej škáry                                  - 2x 

• Oceľové stenové spony (ploché kotvy) z nerezového plechu  

[20] 

Bežné murárske náradie:  

• murárska lyžica, naberačka                                   - 4x                   

• meter,                                      - 2x 

• vodováha, olovnica                                           - 2x 

• gumová palička,                                  - 1x                         

• murárske kladivko                               - 2x 

• osobné ochranné pomôcky (OOPP) 

[20] 

4.1.8. Pracovné postupy: 

Murovanie priečok nasleduje až po zhotovení obvodových múrov a stropnej 

konštrukcie. Stavebné práce pri murovaní priečok môžu začať ihneď po prebratí 

pracoviska. Pracovná čata musí pri murovaní priečok postupovať podľa stanovených 

technologických postupov a takisto musí dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce na 

stavenisku. Konštrukcie musia súhlasiť s projektovou dokumentáciou. Pri murovaní 

priečok postupujeme v etapách, kedy začíname zhotovovaním priečok v suteréne 

a postupne pokračujeme až po najvyššie podlažie. 

Murovanie priečok 1.PP: 

Murovanie priečok začína v najnižšom podlaží. Pred začatím murovania priečok je 

nutné zaistiť vodorovnosť podkladu pod priečkou. Ak nie je podklad dostatočne 

vodorovný, je potrebné vyrovnať základovú konštrukciu vápenno cementovou maltou, a to 

takým spôsobom že sa podklad vyrovnáva od najvyššieho bodu podkladu maltou tak, aby 

sa povrch podkladu vodorovne vyrovnal. Po dostatočnom vyrovnaní podkladu sa 

v podlaží, kde sú priečky v kontakte zo základom, a tým pádom môže dôjsť k navlhnutiu 

priečky od zemnej vlhkosti, ukladajú hydroizolačné asfaltové pásy v mieste budúcej 

priečky. Vo vyšších podlažiach sa hydroizolačné pásy nekladú. Šírka izolácie pod priečkou 

musí byť minimálne o 150 mm širšia ako je šírka priečky. Po uložení pásov nasleduje 
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vyznačenie polohy priečok a taktiež dverných zárubní. Pred murovaním priečok sa 

provizórne osadia zárubne. Murovanie začína po osadení zárubní prvou vrstvou tehál. Tá 

sa kladie do maltového lôžka hrúbky 10 mm. Ďalšie vrstvy sa ukladajú so škárou 12 mm. 

Murovanie prvej vrstvy začína v rohu, kde sa kladie prvá tvarovka, pričom treba dbať na 

smerovanie per a drážok. Po osadení oboch rohových tehál nasleduje spojenie týchto tehál 

pomocou murárskej šnúrky vedenej po jednej strane muriva, čím by malo byť zabezpečené 

správne zhotovenie priečky. Po uložení prvého radu sa na ložnú škáru tehál nanesie vrstva 

malty hrúbky 12 mm. Pri nanášaní treba dbať na to, aby bola malta nanesená po celej 

ploche rovnomerne, a aby malta nezatekala do zvislých škár v tehlách, čo značne 

ovplyvňuje aj konzistencia malty. Po nanesení sa do čerstvej malty postupne ukladajú tehly 

jedna po druhej vedľa seba na zraz tak aby sa dotýkali. Takisto je treba dbať aby 

nevytekala malta von zo škár, a v prípade úniku ju okamžite odstrániť. Takisto je potrebné 

kontrolovať vodorovnosť a zvislosť uložených tehál, pričom polohu môžeme ovplyvniť 

pomocou gumovej paličky a vodováhy. Vždy pred nanášaním vrstvy malty pre ďalšiu 

vrstvu je potrebné ložnú škáru navlhčiť. Murovanie ďalších vrstiev sa robí rovnako ako pri 

prvej vrstve, ale potrebné je dodržať potrebnú väzbu muriva, ktorá je pri tomto murive 

min. 125 mm. Takto sa pokračuje s murovaním po celej výške podlažia s tým, že treba 

polohu priečok prekontrolovať pomocou laty, olovnice alebo vodováhy. Po domurovaní 

poslednej vrstvy muriva sa vyrovnajú zárubne pomocou klinov a šikmých lát a k priečke sa 

pripevnia pomocou polyuretánovej peny alebo malty. Ako preklady sú pri priečkach 

hrúbky 80 mm aj 115 mm použité prúty betonárskej oceli s presahom 500 mm na obe 

strany dverných otvorov. Táto výstuž sa kladie do ložnej škáry muriva nad otvorom. Po 

poslednej vrstve bude škára medzi priečkou a stropom vyplnená maltou. Malta bude 

použitá pri rozpätí priečky do 3,5m. pri väčších rozpätiach bude na vyplnenie slúžiť 

polyuretánová pena. [20] 

               

Napojenie priečok na nosné steny:  

Napojenie priečok Porotherm 11,5 P+D a Porotherm 8 P+D  bude realizované spôsobom 

napojenia na tupo. Pri tomto spôsobe sa tehly priečok z boku namaltujú a prirazia sa na 

doraz k nosnej stene. Pri tomto spôsobe sa na ukotvenie priečok používajú ploché oceľové 

kotvy, ktoré sa ukladajú do ložnej škáry každej druhej vrstvy muriva. Používajú sa spony 

z antikoroznej oceli ohnuté tak, aby sa jedna plocha kotvy mohla zatlačiť do malty v ložnej 

škáre priečky a druhá pomocou hmoždiniek pripevnila v zvislej polohe na nosnú stenu(viď 
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obrázok č.2). Napojenie dvoch na seba kolmých priečok sa realizuje pomocou previazania 

tehál(viďobrázokč.1).[20]  

Murovanie priečok 1.NP, 2.NP, 3.NP: 

Pri murovaní priečok vyšších podlaží sa  využíva rovnaký spôsob ako pri murovaní 

priečok v suteréne (viď. kap. 1.8.1. Murovanie priečok 1. PP), s tým rozdielom, že vo 

vyšších podlažiach sa nekladú na podklad hydroizolačné asfaltové pásy. Murovanie 

priečok prebieha postupne od najnižšieho po najvyššie podlažie. 

 

Obrázok č.4 napojenie priečky na nosnú stenu pomocou plochej oceľovej spony 

(Zdroj: http://ww.wcp.cz/dwg-detail.html?n=x&adr=ostatni&o=19&s=3) 
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Obrázok č.3 Väzba rohu priečok Porotherm 8 P+D 

(Zdroj: http://ww.wcp.cz/dwg-detail.html?n=x&adr=cihly&o=19&s=3) 

 

4.1.9. Akosť a kontrola kvality: 

Počas zhotovovania vnútorných nenosných priečok dochádza ku kontrolám kvality. 

Tieto kontroly rozdeľujeme na vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu. Súčasťou 

vstupnej kontroly je kontrola konštrukcií, ktoré sú potrebné pre začiatok murovania 

priečok. Ide hlavne o  kontrolu základových konštrukcií, a takisto stropných konštrukcií. 

Kontroluje sa predovšetkým kvalita a pevnosť betónu základovej dosky, pevnosť 

betónovej zálievky stropov a rovinnosť podkladu. Počas vstupnej kontroly sa takisto 

kontrolujú materiály, ktoré budú použité pri murovaní priečok a skladovacie plochy pre 

tieto materiály. Medzioperačné kontroly sú priamo súčasťou procesu murovania priečok. 

Ide hlavne o kontroly kvality vykonaných prác a konštrukcií. Kontroluje sa kvalita malty, 

rovinnosť a zvislosť priečok, kontrola väzieb muriva, takisto  sa kontroluje kvalita 

napojenia priečok na nosné múry a previazanie krížených priečok. Výstupná kontrola sa 

robí až po dokončení stavebných prác na priečkach. Tu sa kontrolujú už hotové 

konštrukcie, a to rovinnosť a zvislosť priečok, kedy priečky musia spĺňať podmienky 

maximálnej odchylky:  
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Rovinnosť: - v dĺžke 1m odchylka  ± 10mm 

                    -v dĺžke 10 m odchylka   ±  50 mm 

Zvislosť:     -vo výške podlažia   ±  20mm 

                    -zvislá súososť  ±  20 mm 

Ďalej sa kontroluje totožnosť konštrukcií s projektovou dokumentáciou, to sú 

rozmery priečok,  poloha priečok a poloha dverných otvorov a ostatných parametrov 

muriva udaných projektom. Všetky vykonané kontroly, i všetky zistené skutočnosti sa 

zapisujú do stavebného denníka. [20] 

4.1.10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - BOZP: 

Počas realizácie priečok je nutné postupovať podľa projektovej dokumentácie 

a takisto podľa určeného technologického postupu a pravidiel dodržiavania bezpečnosti pri 

práci na stavenisku. Všetci pracovníci musia byť inštruovaní a preškolení z hľadiska 

BOZP. Všetci pracovníci sú takisto povinní počas práce používať osobné ochranné 

pracovné pomôcky. Pri realizácii musia byť dodržiavané predovšetkým tieto zákony a 

vyhlášky: 

• Zákon č. 309/2006 Sb. [12] 

• Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. [13] 

• Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. [14] 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. [15] 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. [16] 

4.1.11. Ekológia – vplyv na životné prostredie, naloženie s odpadmi : 

Pri výstavbe dôjde k miernemu zhoršeniu životného prostredia vplyvom hluku, 

prašnosti a dopravnej záťaže. Na stavbe budú vykonané opatrenia na eliminovanie 

negatívnych vplyvov. Pri realizácii musia byť dodržiavané predovšetkým tieto zákony a 

vyhlášky: 

• Zákon č. 185/2001 Sb. [8] 

• Vyhláška č. 381/2001 Sb. [9] 

• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. [17] 
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4.2. Rozpočet  priečok 

4.2.1. Obecný popis 

V technologickej časti je porovnávaná finančná a časová náročnosť pre použitie 

rôznych typov materiálov pre nenosné priečky v bytovom dome. Z tohto dôvodu sú 

vypracované rozpočty pre jednotlivé materiálové riešenia konštrukcií. Cieľom týchto 

rozpočtov je porovnanie finančnej stránky týchto variant. Rozpočty sú vypracované 

pomocou softwéru KROS Plus- oceňovanie a riadenie stavebnej výroby od ÚRS Praha a.s. 

4.2.2. Rozpočet murovaných priečok Porotherm 

V rozpočte priečok  je spracovaná realizácia priečok Porotherm 8 P+D a Porotherm 

11,5 P+D. Je v ňom spracovaná kompletná montáž týchto priečok vrátane tvaroviek, 

hydroizolácie nutnej pod priečkami v suteréne, kotviacich prvkov potrebných k ukotveniu 

priečok k nosným stenám a takisto sú započítané preklady. V rozpočte nie sú započítané 

povrchové úpravy priečok. [23]   

Tab.č.3. Rozpočet priečok Porotherm 

ROZPOČET             

Stavba:   Rozpočet priečok Porotherm           

Objekt:        JKSO:          

        EČO:          

Objednatel:        
Zpracov
al:          

Zhotovitel:        Datum:   23. 3. 2013     
                

P.Č. Kód 
položky Popis MJ Množství 

celkem 
Cena 

jednotková 
Cena 

celkem 
Hmotnost 

celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PSV Práce a dodávky PSV    12 241,44 0,337 

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    12 241,44 0,337 

1 711141559 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP    m2 69,270 70,00 4 848,90 0,028 

2 628321340 
pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL 
(V60S40)    m2 79,661 92,80 7 392,54 0,309 

HSV Práce a dodávky HSV    399 199,67 85,856 

3 Svislé a kompletní konstrukce    399 199,67 85,856 

3 342248110 
Příčky POROTHERM tl 80 mm pevnosti P 
10 na maltu MVC 5    m2 460,191 407,00 187 297,74 42,485 

4 342248112 
Příčky POROTHERM tl 115 mm pevnosti P 
10 na maltu MVC 5    m2 369,975 499,00 184 617,53 43,172 

5 342291121 
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím 
plochými kotvami    m 234,000 93,20 21 808,80 0,033 

6 311361321 
Výztuž priečok nad zárubňami  prútmi z 
betonárskej oceli 11 373    t 0,081 39 500,00 3 199,50 0,085 

7 132112240 
ocel bet. hřebínková, zn.oceli S 235 JR (11 
373) D 8 mm,    t 0,081 28 100,00 2 276,10 0,081 

Celkem    411 441,1 
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4.2.3. Rozpočet sadrokartónových priečok 

Ako alternatíva  k murovaným priečkam sú sadrokartónové priečky. Murované 

priečky Porotherm 8 P+D a Porotherm 11,5 P+D sú v tomto prípade nahradené 

sadrokartónovými priečkami hrúbok 75 mm a 125 mm. Rozpočet zarátava kompletnú 

montáž týchto priečok, materiály nosnej konštrukcie, teda CW a UW profily, výplne 

tepelnou izoláciou, opláštenie pomocou jednoduchých a v niektorých prípadoch 

impregnovaných sadrokartónových priečok hrúbky 12,5 mm a takisto impregnáciu pod 

priečkami v suteréne. Takisto ako pri rozpočte priečok Porotherm nie sú v cene započítané 

povrchové úpravy.Cena tejto materiálovej  alternatívy je 633 571 Kč. [23] 

Tab.č.4. Rozpočet sadrokartónových priečok 

ROZPOČET             

Stavba:   rozpočet sadrokartónových priečok           

Objekt:        JKSO:          

        EČO:          

Objednatel:        Zpracoval:         

Zhotovitel:        Datum:   23. 3. 2013     
                

P.Č. Kód 
položky Popis MJ Množství 

celkem 
Cena 

jednotková 
Cena 

celkem 
Hmotnost 
celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PSV Práce a dodávky PSV    633 570,83 22,814 

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    12 241,44 0,337 

1 711141559 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP    m2 69,270 70,00 4 848,90 0,028 

2 628321340 
pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL 
(V60S40)    m2 79,661 92,80 7 392,54 0,309 

763 Konstrukce suché výstavby    621 329,39 22,478 

3 763111311 
SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 
1xA 12,5 TI 50 mm EI 30 Rw 41 dB    m2 276,951 667,00 184 726,32 7,256 

4 763111316 
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 
desky 1xA 12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 48 dB    m2 143,400 753,00 107 980,20 4,061 

5 763111331 
SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 
1xH2 12,5 TI 50 mm EI 30 Rw 41 dB    m2 184,512 752,00 138 753,02 4,794 

6 763111336 
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 
desky 1xH2 12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 48 dB    m2 226,575 838,00 189 869,85 6,367 

Celkem    633 570,83 
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4.2.4. Porovnanie časovej a ekonomickej náročnosti pri použití rôznych typov 
materiálov konštrukcií priečok 
 

4.2.5. Obecný popis 

V tejto časti porovnávame a hodnotíme časovú a ekonomickú náročnosť pri použití 

rôznych typov materiálov konštrukcii priečok a to materiálové riešenie priečok Porotherm 

a sadrokartónových priečok. K porovnaniu týchto variant sú vypracované rozpočty  

a prácnosti jednotlivých materiálových riešení zistené podľa pracovných normohodín. 

4.2.6. Finančné porovnanie materiálov  

K finančnému porovnaniu slúžia rozpočty vypracované v programe KROS Plus od 

spoločnosti ÚRS Praha [23], z ktorých sú zistené celkové ceny pre obe varianty riešenia 

priečok. 

Cena murovaných priečok Porotherm v celom objekte  zistená z programu KROS 

Plus tvorí sumu 411 441 Kč. Podrobný popis nákladov je znázornený v prílohe Rozpočet 

priečok Porotherm. (viď Tabuľka č.3)  

Cena materiálovej alternatívy zo sadrokartónu je 633 571 Kč. Podrobný popis 

nákladov je znázornený v prílohe Rozpočet sadrokartónových priečok (viď Tabuľka č.4). 

Z cenového hľadiska je teda výhodnejší variant murovaných priečok. 

4.2.7. Časové porovnanie materiálov 

Časovým porovnaním rozumieme výpočet času potrebného k zhotoveniu priečok 

z jednotlivých typov materiálov v celom objekte. Podkladom k týmto výpočtom sú 

rozpočty z programu KROS Plus [23], z ktorých sú do časového porovnania prebraté 

normohodiny a výkaz výmer pre jednotlivé typy priečok. V tomto porovnaní uvažujeme 

s pracovnou čatou s ôsmymi pracovníkmi vykonávajúcim stavebné práce na priečkach. Pre 

každý typ priečok sú určené odlišné normohodiny (Prácnosť murovania) :  

Porotherm 8 P+D............cca 0,572 Nh/m2 

            Porotherm 11,5 P+D...... cca 0,616 Nh/m2 

 Sadrokartónové priečky hrúbky 75 mm........... cca 0,999 Nh/m2 

 Sadrokartónové priečky hrúbky 125 mm......... cca 0,999 Nh/m2 
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Výpočet času potrebného k vymurovaniu priečok Porotherm 8 P+D v celom objekte 

 Plocha priečok v celom objekte: 460,191 m2 

 Prácnosť murovania                  : 0,572 Nh/ m2 

 Normohodiny                            : 460,191 x 0,572 = 263,23 Nh 

 Pracovná čata                            : 8 pracovníkov 

Pracovná doba                           : 8 hodín 

 Doba výstavby                          : 263,23/ (8 x 8) = 5 dní 

Výpočet času potrebného k vymurovaniu priečok Porotherm 11,5 P+D v celom 

objekte 

 Plocha priečok v celom objekte: 369,975 m2 

 Prácnosť murovania                  : 0,616 Nh/ m2 

 Normohodiny                            : 369,975 x 0,616 = 227,90 Nh 

 Pracovná čata                            : 8 pracovníkov 

Pracovná doba                           : 8 hodín 

 Doba výstavby                          : 227,90/ (8 x 8) = 4 dni 

Celkový čas potrebný k realizácii priečok Porotherm: 

 Doba výstavby Porotherm 8 P+D                          5 dní 

 Doba výstavby Porotherm 11,5 P+D                     4 dní 

 Celková doba výstavby priečok Porotherm           9 dní 

Výpočet času potrebného k zhotoveniu sadrokartónových priečok priečok hrúbky 75 

mm v celom objekte: 

 Plocha priečok v celom objekte: 460,191 m2 

 Prácnosť murovania                  : 0,999 Nh/ m2 

 Normohodiny                            : 460,191 x 0,999 = 459,73 Nh 
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 Pracovná čata                            : 8 pracovníkov 

Pracovná doba                           : 8 hodín 

 Doba výstavby                          : 459,73/ (8 x 8) = 8 dní 

Výpočet času potrebného k zhotoveniu sadrokartónových priečok priečok hrúbky 

125 mm v celom objekte: 

 Plocha priečok v celom objekte: 369,975 m2 

 Prácnosť murovania                  : 0,999 Nh/ m2 

 Normohodiny                            : 369,975 x 0,999= 369,61 Nh 

 Pracovná čata                            : 8 pracovníkov 

Pracovná doba                           : 8 hodín 

 Doba výstavby                          : 369,61 (8 x 8) = 6 dní 

Celkový čas potrebný k realizácii sadrokartónových  priečok: 

 Doba výstavby priečok hr. 75 mm                                 8 dní 

 Doba výstavby priečok hr. 125 mm                               6 dní 

 Celková doba výstavby sadrokartónových priečok       14 dní 

 

4.2.8. Vyhodnotenie  

Z porovnávania cenového hľadiska, kde boli k variante murovaných priečok 

Porotherm a takisto k variante zo sadrokartónu vypracované položkové rozpočty 

v programe KROS Plus [23] vyplýva, že vhodnejším riešením materiálového riešenia 

nenosných priečok, budú priečky z tvárnic Porotherm, ktorých cena je nižšia ako cena 

varianty zo sadrokartónu. Z výpočtu doby výstavby jednotlivých materiálových variant 

takisto vyplýva, že priečky Porotherm sú z hľadiska časovej náročnosti vhodnejšie 

k výstavbe.  Z celkového hľadiska je teda jasné, že vhodnejším materiálom k zhotoveniu 

nenosných priečok sú tvárnice Porotherm 8 P+D a Porotherm 11,5 P+D, ktorých cena 

a takisto časová náročnosť je nižšia ako pri použití sadrokartónových priečok. 
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5. Časový plán výstavby 

  
Časové údaje - doba trvania výstavby: - Začiatok výstavby   : 12.09.2012 

                                                           Koniec výstavby     : 20.02.2014 

K určeniu časového plánu výstavby bol vypracovaný časový harmonogram v programe 

MS Project 2007 [24].(viď Príloha č.1).   
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6. Rozpočet  
 

Rozpočet je vypracovaný pomocou softwéru KROS Plus- oceňovanie a riadenie stavebnej 

výroby.[23] 

6.1. Krycí list rozpočtu 
 

 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

Miroslav Heglas

                Měrné a účelové jednotky

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

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

                Rozpočtové náklady v CZK

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

1 HSV Dodávky 174 537,13 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště   3,50% 617 307,29

2 Montáž 11 660 615,19 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava   0,00% 0,00

3 PSV Dodávky 4 130 523,66 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy   0,00% 0,00

4 Montáž 1 671 675,12 11 0 16 Provozní vlivy   0,00% 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00% 0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 17 637 351,10 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 617 307,29

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

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 18 254 658,39

Datum a podpis Razítko 24 DPH 14,00 % z 0,00

Objednatel 25 DPH 20,00 % z 3 650 931,70

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 21 905 590,09

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky zadavatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

Miroslav Heglas   

Bytový dom so štartovacími bytmi

   

   

   

Dne

19.05.2012

0,00

18 254 658,39

JKSO

EČO

Místo

IČ
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6.2. Rekapitulácia nákladov na výstavbu bytového domu 
 

Rozpočet je vypracovaný pomocou softwéru KROS Plus [23]- oceňovanie a 

riadenie stavebnej výroby. V tabuľke č.5 je rozpísaná rekapitulácia nákladov hlavne 

a pomocnej stavebnej výroby. Hlavným podkladom k určeniu celkovej ceny na realizáciu 

bytového domu je položkový rozpočet ( viď Príloha č.2). 

Tab.č.5. Rekapitulácia nákladov bytového domu  

Kód 
položky 

Popis Cena celkem 

HSV Práce a dodávky HSV    11 642 557,50 

1 Zemné práce   581 590,50 

2 Zakladanie 401 134,00 

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 3 538 061,00 

4 Vodorovné konštrukcie 4 155 930,00 

5 Komunikácie 53 810,00 

6 Úpravy povrchov, podlahy a osadenie výplní 2 093 371,00 

9 Ostatné konštrukcie a práce- búracie 810 300,00 

99 Presun hmôt 630 764,00 

PSV Práce a dodávky PSV    5 994 793,00 
711 Izolácie proti vode, vlhkosti a plynom 668 878,00 

712 Povlakové krytiny 569 090,00 

713 Izolácie tepelné 1 196 814,00 

764 Klampiarske konštrukice 44 796,00 

766 Truhliarske konštrukcie 1 366 548,00 

767 Zámočnické konštrukcie 88 555,00 

771 Podlahy z dlaždíc 507 601,00 

775 Podlahy skladané 553 994,00 

781 Dokončovacie práce - keramické obklady 512 907,00 

782 Dokončovacie práce - kamenné obklady 433 990,00 

784 Dokončovacie práce- maľby 51 614,00 

  Celkom 17 637 351,00 
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6.3. Rozpočet s výkazom výmer 
 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR          

Stavba:   Bytový dom so štartovacími bytmi         

Objekt:          JKSO:         

          EČO:         

Objednatel:          Zpracoval:   Miroslav Heglas 

Zhotovitel:        Datum:   19. 5. 2012   
                

P.Č
. KCN 

Kód 
položky Popis MJ 

Množství 
celkem 

Cena 
jednotková Cena celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8 
                

  
HSV Práce a dodávky HSV    

   
11 642 557,49 

  
1 Zemní práce    

   
581 950,00 

1 001 112101102 

Kácení stromů s odřezáním kmene a s 
odvětvením listnatých, průměru kmene 
přes 300 do 500 mm    kus 8,000 231,00 1 848,00 

2 001 112201102 

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, 
vytrháním nebo odstřelením, s 
přesekáním kořenů průměru přes 300 
do 500 mm    kus 8,000 433,00 3 464,00 

3 001 121101102 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s 
vodorovným přemístěním na hromady v 
místě upotřebení nebo na dočasné či 
trvalé skládky se složením, na 
vzdálenost přes 50 do 100 m    m3 138,012 34,10 4 706,21 

      37,15*37,15*0,1      138,012     

4 001 131101103 

Hloubení nezapažených jam a zářezů 
kromě zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v 
horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 
m3    m3 2 677,537 49,90 133 609,10 

      

"hlavna figúra-prenásobené číslom 2 
kvoli symetrii objektu" 
(16,48*7,98*2,90)*2      762,760     

      (16,42*3,19*2,90)*2      303,803     

      (13,48*1,84*2,90)*2      143,859     

      ((13,48*11,48/2)*2,90)*2      448,776     

      16,47*9,54*2,90      455,659     

      " šikmé svahy" (20,4*1,89*2,90/2)*2      111,812     

      (5,75*1,89*2,90/2)*2      31,516     

      (1,06*1,89*2,90/2)*2      5,810     

      (22,58*1,89*2,90/2)*2      123,761     

      (2,09*1,89*2,90/2)*2      11,455     

      (9,86*1,89*2,90/2)*2      54,043     

      (11,76*1,89*2,90/2)*2      64,457     

      (1,12*1,89*2,90/2)*2      6,139     

      (3,19*1,89*2,90/2)*2      17,484     

      (2,10*1,89*2,90/2)*2      11,510     

      5,60*1,89*2,90/2      15,347     

      "šikmá rampa"  9,45*7,98*2,90/2      109,346     
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      Součet      2 677,537     

6 001 132201109 

Hloubení zapažených i  
nezapažených rýh  
šířky do 600 mm s urovnáním dna  
do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3    m3 32,899 137,00 4 507,16 

      32,899      32,899     

7 001 132201201 

Hloubení zapažených i nezapažených 
rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 
urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3    m3 49,829 307,00 15 297,50 

      15,08*0,69*0,50*2      10,405     

      5,89*0,69*0,50*4      8,128     

      1,06*0,69*0,50*2      0,731     

      3,37*0,69*0,50*2      2,325     

      3,19*0,69*0,50*2      2,201     

      2,25*0,69*0,50*2      1,553     

      7,54*0,69*0,50*2      5,203     

      9,55*0,69*0,50      3,295     

      15,95*0,69*0,50*2      11,006     

      2,29*0,69*0,50*2      1,580     

      9,86*0,69*0,50      3,402     

      Součet      49,829     

8 001 132201209 

Hloubení zapažených i nezapažených 
rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 
urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3    m3 49,829 19,70 981,63 

      49,829      49,829     

9 001 161101102 

Svislé přemístění výkopku bez naložení 
do dopravní nádoby avšak s 
vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního 
prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m    m3 296,931 106,00 31 474,69 

      " 8% z položky 4" 2677,537*0,08      214,203     

      " celkový výkopok rýh" 32,899+49,829      82,728     

      Součet      296,931     

10 001 162201102 

Vodorovné přemístění výkopku nebo 
sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 20 do 50 m    m3 1 685,478 30,60 51 575,63 

      
" 2x doprava  zásypu okolo objektu" 
842,739*2      1 685,478     

11 001 162401102 

Vodorovné přemístění výkopku nebo 
sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m    m3 1 917,526 95,40 182 931,98 

      2677,537+32,899+49,829-842,739      1 917,526     

12 001 167101102 

Nakládání, skládání a překládání 
neulehlého výkopku nebo sypaniny 
nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4    m3 842,739 50,70 42 726,87 

      842,739      842,739     
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13 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky    m3 1 917,526 14,30 27 420,62 

      1917,526      1 917,526     

14 001 174101101 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s 
uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkách    m3 842,739 73,90 62 278,41 

      16,48*0,7*2,9*2      66,909     

      5,75*0,7*2,9*2      23,345     

      1,06*0,7*2,9*2      4,304     

      17,33*0,7*2,9*2      70,360     

      2,30*0,7*2,9*2      9,338     

      9,86*0,7*2,9      20,016     

      7,28*0,7*2,9*2      29,557     

      0,42*0,7*2,9*2      1,705     

      3,89*0,7*2,9*2      15,793     

      2,24*0,7*2,9*2      9,094     

      2,53*0,7*2,9*2      10,272     

      9,54*0,7*2,9      19,366     

      (20,4*1,89*2,90/2)*2      111,812     

      (5,75*1,89*2,90/2)*2      31,516     

      (1,06*1,89*2,90/2)*2      5,810     

      (22,58*1,89*2,90/2)*2      123,761     

      (2,09*1,89*2,90/2)*2      11,455     

      (9,86*1,89*2,90/2)*2      54,043     

      (11,76*1,89*2,90/2)*2      64,457     

      (1,12*1,89*2,90/2)*2      6,139     

      (3,19*1,89*2,90/2)*2      17,484     

      (2,10*1,89*2,90/2)*2      11,510     

      5,60*1,89*2,90/2      15,347     

      9,45*7,98*2,90/2      109,346     

      Součet      842,739     

15 001 181301101 

Rozprostření a urovnání ornice v rovině 
nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při 
souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 
100 mm    m2 138,012 23,70 3 270,88 

      37,15*37,15*0,1      138,012     

  
2 Zakládání    

   
401 134,42 

16 011 273313711 

Základ z betonu prostého (2) kleneb, 
(3) desek, (4) pásů, (5) patek a bloků 
Konkretizace: Základové desky z 
betonu tř. C 20/25    m3 49,883 2 530,00 126 203,99 

17 011 274313711 

Základ z betonu prostého (2) kleneb, 
(3) desek, (4) pásů, (5) patek a bloků 
Konkretizace: Základové pásy z betonu 
tř. C 20/25    m3 103,630 2 530,00 262 183,90 

      
"pásy pod obvodovými múrmi"  
15,08*0,6*0,69*2      12,486     

      5,75*0,69*0,6*2      4,761     

      1,75*0,69*0,6*2      1,449     

      6,58*0,69*0,6*2      5,448     

      4,05*0,69*0,6*2      3,353     

      3,19*0,69*0,6*2      2,641     

      2,25*0,69*0,6*2      1,863     
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      6,98*0,69*0,6*2      5,779     

      10,13*0,69*0,6      4,194     

      17,33*0,69*0,6*2      14,349     

      2,29*0,69*0,6*2      1,896     

      11,06*0,69*0,6      4,579     

      
"pásy pod vnútornými múrmi"  
9,64*0,55*0,60*2      6,362     

      8,45*0,55*0,60*4      11,154     

      13,43*0,55*0,60*2      8,864     

      2,66*0,55*0,60*2      1,756     

      5,32*0,55*0,60*2      3,511     

      4,15*0,55*0,60*2      2,739     

      3,2*0,55*0,60      1,056     

      3,065*0,55*0,60      1,011     

      3,30*0,55*0,60      1,089     

      4,99*0,55*0,60      1,647     

      4,68*0,55*0,60      1,544     

      
" základový pás pod schodiskom"   
1,1*0,3*0,3      0,099     

      Součet      103,630     

18 011 274351215 

Bednění základových stěn (2) kleneb, 
(3) desek, (4) pásů, (5) patek a bloků 
Konkretizace: Zřízení bednění stěn 
základových pásů    m2 51,418 202,00 10 386,44 

      15,08*0,1*2      3,016     

      5,75*0,1*2      1,150     

      5,2*0,1*4      2,080     

      6,58*0,1*2      1,316     

      1,06*0,1*2      0,212     

      13,7*0,1*4      5,480     

      8,45*0,1*5*2      8,450     

      1,7*0,1*2      0,340     

      2,25*0,1*4      0,900     

      2,5*0,1*4      1,000     

      1,12*0,1*2      0,224     

      3,19*0,1*2      0,638     

      2,94*0,1*2      0,588     

      2,82*0,1*2      0,564     

      4,95*0,1*5*2      4,950     

      17,33*0,1*2      3,466     

      10,13*0,1      1,013     

      2,66*0,1*2      0,532     

      1,55*0,1*2      0,310     

      3,2*0,1      0,320     

      13,43*0,1*2      2,686     

      12,3*0,1*2      2,460     

      1,38*0,1*2*2      0,552     

      3,065*0,1*2      0,613     

      4,99*0,1*2      0,998     

      6,405*0,1*2      1,281     
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      4,58*0,1*2      0,916     

      11,06*0,1*2      2,212     

      1,6*0,1*2      0,320     

      2,82*0,1*2      0,564     

      2,4*0,1      0,240     

      4,15*0,1      0,415     

      3,99*0,1*2      0,798     

      2,82*0,1*2      0,564     

      1,1*2*0,1      0,220     

      0,3*0,1      0,030     

      Součet      51,418     

19 011 274351216 

Bednění základových stěn (2) kleneb, 
(3) desek, (4) pásů, (5) patek a bloků 
Konkretizace: Odstranění bednění stěn 
základových pásů    m2 51,418 45,90 2 360,09 

      51,418      51,418     

  
3 Svislé a kompletní konstrukce    

   
3 538 061,04 

20 011 311238133 

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel 
děrovaných POROTHERM vnitřní 
zvukově izolační spojené na pero a 
drážku tl. zdiva 250 mm, pevnost cihel 
P20 na maltu MVC    m2 1 138,680 1 290,00 1 468 897,20 

      

" suterén"  
(9,94*2,75*2+8,75*2,75*4+4,72*2,75*2
+13,69*2,75*2+3,54*2,75+3,2*2,75+3,3
6*2,75+5,4*2,75+3,95*2,75+4,73*2,75)      318,670     

      
"odčítanie otvorov v suteréne" (-
2,50*1,00*10-2,50*0,90*4)      -34,000     

      

"1.np"(9,94*2,75*2+8,75*2,75*4+4,72*2
,75*2+13,69*2,75*2+3,54*2,75+3,2*2,7
5+3,36*2,75+5,4*2,75+3,95*2,75+4,73*
2,75)      318,670     

      
"odčítanie otvorov v 1.np" (-
2,50*1,00*10-2,50*0,90*4)      -34,000     

      

"2.np"(9,94*2,75*2+8,75*2,75*4+4,72*2
,75*2+13,69*2,75*2+3,54*2,75+3,2*2,7
5+3,36*2,75+5,4*2,75+3,95*2,75+4,73*
2,75)      318,670     

      
"odčítanie otvorov v 2.np" (-
2,50*1,00*10-2,50*0,90*4)      -34,000     

      

"3.np"(9,94*2,75*2+8,75*2,75*4+4,72*2
,75*2+13,69*2,75*2+3,54*2,75+3,2*2,7
5+3,36*2,75+5,4*2,75+3,95*2,75+4,73*
2,75)      318,670     

      
"odčítanie otvorov v 3.np" (-
2,50*1,00*10-2,50*0,90*4)      -34,000     

21 011 311238137 

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel 
děrovaných POROTHERM vnitřní 
zvukově izolační spojené na pero a 
drážku tl. zdiva 300 mm, pevnost cihel 
P20 na maltu MVC    m2 101,400 1 530,00 155 142,00 

      

" atika výšky 75 cm"  
14,88*0,75*2+5,98*0,75*2+4,05*0,75*2
+6,15*0,75*2+10,2*0,75+5,75*0,75*2+1
,36*0,75*2+17,13*0,75*2+1,60*0,75*2+
11,20*0,75      101,400     

22 011 311113135 

Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného 
bednění hladkých, včetně výplně z 
betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva 
přes 300 do 400 mm    m2 403,908 1 440,00 581 627,52 
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"suterén"  
14,88*2,75*2+5,31*2,75*2+1,06*2,75*2
+17,13*2,75*2+2,075*2,75*2+11,20*2,7
5+5,94*2,75*2+4,06*2,75*2+6,13*2,75*
2+10,20*2,75+3,19*2,75*2+2,5*2      392,613     

      3,19*2,75*2+2,5*2,75*2      31,295     

      
"odčítanie otvorov suterén" (-
1,00*1,25*16)      -20,000     

      Součet      403,908     

23 011 311238616 

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel 
děrovaných tepelně izolačních 
POROTHERM spojené na pero a 
drážku na maltu tepelně izolační TM, 
součinitel prostupu tepla U = 0,22, tl. 
zdiva 440 mm    m2 392,613 1 600,00 628 180,80 

      

"1.np"  
14,88*2,75*2+5,31*2,75*2+1,06*2,75*2
+17,13*2,75*2+2,075*2,75*2+11,20*2,7
5+5,94*2,75*2+4,06*2,75*2+6,13*2,75*
2+10,20*2,75+3,19*2,75*2+2,5*2      392,613     

      3,19*2,75*2+2,5*2,75*2      31,295     

      

"odčítanie otvorov 1.np" (-1,50*1,75*8-
2,00*1,25*2-2,00*1,75*9-0,75*1,00*2-
1,9*2,5*4)      -78,000     

      

"2.np"  
14,88*2,75*2+5,31*2,75*2+1,06*2,75*2
+17,13*2,75*2+2,075*2,75*2+11,20*2,7
5+5,94*2,75*2+4,06*2,75*2+6,13*2,75*
2+10,20*2,75+3,19*2,75*2+2,5*2      392,613     

      

"odčítanie otvorov 2.np" (-1,50*1,75*6-
0,5*1,75*2-1,00*1,75*8-2,00*1,25*4-
2,00*1,75-0,75*1,00*2-1,00*2,5*10)      -71,500     

      

"3.np"  
14,88*2,75*2+5,31*2,75*2+1,06*2,75*2
+17,13*2,75*2+2,075*2,75*2+11,20*2,7
5+5,94*2,75*2+4,06*2,75*2+6,13*2,75*
2+10,20*2,75+3,19*2,75*2+2,5*2      392,613     

      

"odčítanie otvorov 3.np" (-1,50*1,75*6-
0,5*1,75*2-1,00*1,75*8-2,00*1,25*4-
2,00*1,75-0,75*1,00*2-1,00*2,5*10)      -71,500     

      Součet      988,134     

24 011 317168122 

Překlady keramické (POROTHERM, 
HELUZ) ploché osazené do maltového 
lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 14,5 
cm, délky 125 cm    kus 30,000 281,00 8 430,00 

      "suterén"  0            

      "1.np"  10*1      10,000     

      "2.np"  10*1      10,000     

      "3.np"  10*1      10,000     

      Součet      30,000     

25 011 317168130 

Překlady keramické (POROTHERM, 
HELUZ) vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 
cm, délky 100 cm    kus 30,000 261,00 7 830,00 

      "1.np"  2*5      10,000     

      "2.np"  2*5      10,000     

      "3.np"  2*5      10,000     

26 011 317168131 

Překlady keramické (POROTHERM, 
HELUZ) vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 
cm, délky 125 cm    kus 264,000 327,00 86 328,00 

      " P3,P4,P7"            
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      "suterén P3+P7"  12*3+18*5      126,000     

      "1.np P3+P4"       12*3+10*1      46,000     

      "1.np P3+P4"       12*3+10*1      46,000     

      "1.np P3+P4"       12*3+10*1      46,000     

      Součet      264,000     

27 011 317168133 

Překlady keramické (POROTHERM, 
HELUZ) vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 
cm, délky 175 cm    kus 120,000 471,00 56 520,00 

      " P1"            

      "suterén P1"  0            

      "1.np P1"       8*5      40,000     

      "1.np P1"       8*5      40,000     

      "1.np P1"       8*5      40,000     

      Součet      120,000     

28 011 317168136 

Překlady keramické (POROTHERM, 
HELUZ) vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 
cm, délky 250 cm    kus 195,000 844,00 164 580,00 

      " P2"            

      "suterén P2"  0            

      "1.np P2"       13*5      65,000     

      "1.np P2"       13*5      65,000     

      "1.np P2"       13*5      65,000     

      Součet      195,000     

29 011 317998114 

Izolace tepelná mezi překlady z 
pěnového polystyrénu výšky 24 cm, 
tloušťky 90 mm    m 170,500 50,50 8 610,25 

      "suteren"  1,25*16      20,000     

      "1.np"       1,75*8+2,50*15+1,00*2      53,500     

      "2.np"       1,75*8+2,50*13+1,00*2      48,500     

      "3.np"       1,75*8+2,50*13+1,00*2      48,500     

      Součet      170,500     

30 011 342248110 

Příčky jednoduché z cihel děrovaných 
POROTHERM spojených na pero a 
drážku klasických na maltu MVC, 
pevnost cihel P 10, tl. příčky 80 mm    m2 460,191 407,00 187 297,74 

      
"1.PP"     
(9,12*2,55*2+3,92*2,55*3+5,50*2,55)*2     181,050     

      (8,75*2,55+3,67*2,55)*4      126,684     

      (3,37*2,55)*2      17,187     

      "otvory"  -(0,9*2,05)*26      -47,970     

      
"1.NP"     
(2,20*2,65+0,84*2,65+0,4*2,65)*2      18,232     

      (2,20*2,65+0,92*2,65+0,40*2,65)*6      55,968     

      "otvory"  -(0,8*2,05)*8      -13,120     

      
"2.NP"     
(2,20*2,65+0,84*2,65+0,4*2,65)*2      18,232     

      (2,20*2,65+0,92*2,65+0,40*2,65)*6      55,968     

      "otvory"  -(0,8*2,05)*8      -13,120     

      
"3.NP"     
(2,20*2,65+0,84*2,65+0,4*2,65)*2      18,232     

      (2,20*2,65+0,92*2,65+0,40*2,65)*6      55,968     

      "otvory"  -(0,8*2,05)*8      -13,120     
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31 011 342248112 

Příčky jednoduché z cihel děrovaných 
POROTHERM spojených na pero a 
drážku klasických na maltu MVC, 
pevnost cihel P 10, tl. příčky 115 mm    m2 369,975 499,00 184 617,53 

      "1.NP"    (5,50*2,65*2)*2      58,300     

      (5,25*2,65)*6      83,475     

      "otvory"  -(0,9*2,05)*10      -18,450     

      "2.NP"    (5,50*2,65*2)*2      58,300     

      (5,25*2,65)*6      83,475     

      "otvory"  -(0,9*2,05)*10      -18,450     

      "3.NP"    (5,50*2,65*2)*2      58,300     

      (5,25*2,65)*6      83,475     

      "otvory"  -(0,9*2,05)*10      -18,450     

      Součet      369,975     

  
4 Vodorovné konstrukce    

   
4 155 930,36 

32 011 411168142 

Stropy keramické z cihelných stropních 
vložek MIAKO a keramobetonových 
nosníků (POROTHERM, HELUZ) 
včetně zmonolitnění konstrukce 
z betonu C 16/20 při osové vzdálenosti 
nosníků 50 cm, z vložek MIAKO 19/50, 
tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z 
nosníků délky přes 2 do 3 m    m2 41,900 1 570,00 65 783,00 

      "suteren" 2,50*2,75*2      13,750     

      "1.np" 2,50*2,75*2      13,750     

      "balkony" 3,00*1,20*4      14,400     

33 011 411168144 

Stropy keramické z cihelných stropních 
vložek MIAKO a keramobetonových 
nosníků (POROTHERM, HELUZ) 
včetně zmonolitnění konstrukce 
z betonu C 16/20 při osové vzdálenosti 
nosníků 50 cm, z vložek MIAKO 19/50, 
tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z 
nosníků délky přes 4 do 5 m    m2 136,000 1 600,00 217 600,00 

      "suterén"  4,25*4,00*2      34,000     

      "1.np"  4,25*4,00*2      34,000     

      "2.np"  4,25*4,00*2      34,000     

      "3.np"  4,25*4,00*2      34,000     

      Součet      136,000     

34 011 411168145 

Stropy keramické z cihelných stropních 
vložek MIAKO a keramobetonových 
nosníků (POROTHERM, HELUZ) 
včetně zmonolitnění konstrukce 
z betonu C 16/20 při osové vzdálenosti 
nosníků 50 cm, z vložek MIAKO 19/50, 
tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z 
nosníků délky přes 5 do 6 m    m2 1 768,754 1 640,00 2 900 756,56 

      
"stropy nad suterénom" 
14,00*5,50*2+8,75*5,25*6      429,625     

      
"stropy nad 1.np" 
14,00*5,50*2+8,75*5,25*6      429,625     

      
"stropy nad nad 1.np-balkony" 
1,2*6,00*2+5,06*1,06*2      25,127     

      
"stropy nad 2.np" 
14,00*5,50*2+8,75*5,25*6      429,625     

      
"stropy nad 2.np-balkony" 
1,2*6,00*2+5,06*1,06*2      25,127     

      
"stropy nad 3.np" 
14,00*5,50*2+8,75*5,25*6      429,625     

      Součet      1 768,754     
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35 011 411168147 

Stropy keramické z cihelných stropních 
vložek MIAKO a keramobetonových 
nosníků (POROTHERM, HELUZ) 
včetně zmonolitnění konstrukce 
z betonu C 16/20 při osové vzdálenosti 
nosníků 50 cm, z vložek MIAKO 19/50, 
tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z 
nosníků délky přes 7 do 8,25 m    m2 139,500 1 790,00 249 705,00 

                  

      "1.np" 7,75*3,00*2      46,500     

      "2.np" 7,75*3,00*2      46,500     

      "3.np" 7,75*3,00*2      46,500     

      Součet      139,500     

36 011 411168247 

Stropy keramické z cihelných stropních 
vložek MIAKO a keramobetonových 
nosníků (POROTHERM, HELUZ) 
včetně zmonolitnění konstrukce 
z betonu C 16/20 při osové vzdálenosti 
nosníků 62,5 cm, z vložek MIAKO 
19/62,5, tloušťky stropní konstrukce 25 
cm, z nosníků délky přes 7 do 8,25 m    m2 121,500 1 620,00 196 830,00 

      "suteren" 2,25*6,75*2      30,375     

      "1.np" 2,25*6,75*2      30,375     

      "2.np" 2,25*6,75*2      30,375     

      "3.np" 2,25*6,75*2      30,375     

      Součet      121,500     

37 011 417328114 

Ztužující příčné žebro (skrytý průvlak) 
pro keramické stropy MIAKO 
(POROTHERM, HELUZ) šířky 25 cm, 
z betonu železového C 16/20 včetně 
výztuže při osové vzdálenosti nosníků 
(OVN) 50 cm, tloušťka stropní 
konstrukce 25 cm    m 142,000 156,00 22 152,00 

      
" stužujúce rebrá použité  pri 
balkónových konzolách"            

      
3,00*2*2+4,00*4*2*2+3,25*2*2+6,00*2*
2+3,00*2*2      125,000     

      
" stužujúce rebrá použité ako stuženie 
pri velkom rozpetí"            

      (4,25*2)*2      17,000     

      Součet      142,000     

38 011 417388134 

Ztužující věnce keramické stropní 
konstrukce (POROTHERM, HELUZ) 
pro nosné vnější zdivo z děrovaných 
cihel včetně věncovky, výztuže a 
izolantu šířka vnější zdi 44 cm, stropní 
konstrukce tl. 25 cm    m 544,880 564,00 307 312,32 

      

" suteren" 
14,88*2+5,75*2+1,06*2+17,13*2+1,60*
2+12,00+6,38*2+1,12*2+3,19*2+2,94*2
+2,96*2+10,20      136,220     

      

"1.np"14,88*2+5,75*2+1,06*2+17,13*2+
1,60*2+12,00+6,38*2+1,12*2+3,19*2+2
,94*2+2,96*2+10,20      136,220     

      

"2.np"14,88*2+5,75*2+1,06*2+17,13*2+
1,60*2+12,00+6,38*2+1,12*2+3,19*2+2
,94*2+2,96*2+10,20      136,220     

      

"3.np"14,88*2+5,75*2+1,06*2+17,13*2+
1,60*2+12,00+6,38*2+1,12*2+3,19*2+2
,94*2+2,96*2+10,20      136,220     

      Součet      544,880     



 

88 
 

39 011 417388164 

Ztužující věnce keramické stropní 
konstrukce (POROTHERM, HELUZ) 
pro vnitřní zdivo z děrovaných cihel 
včetně výztuže šířka vnitřní zdi 24 cm, 
stropní konstrukce tl. 25 cm    m 501,400 301,00 150 921,40 

      
"stužujúce vence vnútorných nosných 
múrov 250x250mm "            

      
8,75*4*4+9,90*2*4+13,65*2*4+4,70*2*4
+9,25*4+3,00*2*4+5,35*2*4+3,95*2*4      501,400     

40 011 430321515 

Schodišťové konstrukce a rampy z 
betonu železového (bez výztuže) 
stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 20/25    m3 5,295 2 990,00 15 832,05 

      

"schodiskové ramená bez 
podesty(podesta keramická 
Porotherm),šírka ramena 1,25m"            

      " doska" 1,25*2,55*0,10*2*3      1,913     

      " stupne" 0,167*0,30*1,25*9*2*3      3,382     

      Součet      5,295     

41 011 430361121 

Výztuž schodišťových konstrukcí a 
ramp stupňů, schodnic, ramen, podest 
s nosníky z betonářské oceli 10 216 (E)   t 0,424 42 500,00 18 020,00 

      "80kg/m3 výstuže"            

      5,295*80/1000      0,424     

42 011 431351121 

Bednění podest, podstupňových desek 
a ramp včetně podpěrné konstrukce 
výšky do 4 m půdorysně přímočarých 
zřízení    m2 20,250 466,00 9 436,50 

      2,70*2,50*3      20,250     

43 011 431351122 

Bednění podest, podstupňových desek 
a ramp včetně podpěrné konstrukce 
výšky do 4 m půdorysně přímočarých 
odstranění    m2 20,250 78,10 1 581,53 

  
5 Komunikace    

   
53 810,06 

44 221 596212221 

Kladení dlažby z betonových 
zámkových dlaždic pozemních 
komunikací s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, 
s vyplněním spár, s dvojitým hutněním 
vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 
mm skupiny B, pro plochy přes 50 do 
100 m2    m2 106,344 226,00 24 033,74 

      

"okapový chodník šírky 600mm" 
14,88*0,60*2+5,75*0,60*2+1,06*0,60*2
+17,13*0,60*2+1,60*0,60*2+11,20*0,60
+6,38*0,60*2+1,12*0,60*2+2,50*0,60*2
+2,25*0,60*2      69,924     

      2,96*0,60*2+10,20*0,60      9,672     

      " chodník šírky 1800mm" 7,43*1,80*2      26,748     

      Součet      106,344     

45 592 592450400 

dlaždice betonové dlažba zámková 
(ČSN EN 1338) dlažba UNIDEKOR 1 
m2=38 kusů HBB  23 x 14 x 6 přírodní    m2 106,344 280,00 29 776,32 

  
6 

Úpravy povrchů, podlahy a 
osazování výplní    

   
2 093 371,35 

46 011 611322341 

Omítka vápenocementová lehčená 
vnitřních ploch nanášená strojně 
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 
10 mm štuková vodorovných konstrukcí 
stropů rovných    m2 2 082,690 193,00 401 959,17 
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" suteren"  
2,22*3,92*4*2+9,12*1,5*2+4,80*5,50*2
+2,50*2,75*2+2,15*3,67*4*4+8,75*1,5*
4+8,75*5,25*2+5,40*5,00/2*2+(4,73*2,3
7/2)*2+12,09*2,00*2+3,33*2,5      529,047     

      

"1.np,2.np,3.np" 
7,10*5,50*2*3+2,20*2,19*8*3-
0,88*0,48*8*3+2,75*2,2*2*3+4,42*5,50*
2*3+2,50*2,75*2+2,50*2,20*6*3+6,41*5
,25*6*3+5,40*5,00/2*2*3      1 321,449     

      
(4,73*2,37/2)*2*3+12,09*2,00*2*3+3,33
*2,5+3,36*1,64*2*3+3,36*1,20/2*2*3      232,194     

      Součet      2 082,690     

47 011 611322345 

Omítka vápenocementová lehčená 
vnitřních ploch nanášená strojně 
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 
10 mm štuková schodišťových 
konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo 
nosníků    m2 92,183 199,00 18 344,42 

      
(3,95*2,70+2,75*2*3,95-1,25*0,25-
2,7*0,25*2)*3      92,183     

48 011 612322341 

Omítka vápenocementová lehčená 
vnitřních ploch nanášená strojně 
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 
10 mm štuková svislých konstrukcí stěn   m2 4 960,979 166,00 823 522,51 

      

"suteren"2,22*2,65*2*4*2+3,92*2,65*2*
4*2+9,12*2,65*2*2+4,80*2,65*2*2+5,50
*2,65*2*2+2,15*2,65*2*4*4+3,67*2*4*4
+8,75*2,65*2*4+1,50*2,65*2*8      1 015,048     

      

2,50*2,65*2*2+2,75*2,65*2*2+2,00*2,6
5*2+12,09*2,65*2+13,64*2,65*2+4,73*2
,65*2+2,37*2,65*2+3,35*2,65*2+3,33*2,
65+3,36*2,65*2*2+8,75*2,65*2+5,25*2,
65*2      376,645     

      

6,375*2,65*2+3,37*2,65*2+2,75*2,65*2
+5,40*2,65*2+1,37*2,65*2+4,70*2,65*2
+5,25*2,65*2      154,840     

      

"suterén-odčítanie otvorov" -
0,90*2,05*26-1,00*2,05*16-
1,00*1,00*16      -96,770     

      

"1,np,2.np,3.np" 
5,50*2,65*2*2*2*3+7,10*2,65*2*2*3+4,
42*2*2*3+2,67*2,65*8*3+2,19*2,65*8*3
+0,48*2,65*8*3+0,88*2,65*8*3+2,20*2,
65*8*3+1,32*2,65*3      1 174,626     

      

2,20*2,65*2*6*3+2,75*2,65*2*6*3+2,75
*2,65*2*2+2,50*2,65*2*2+6,41*2,65*2*
6*3+5,25*2,65*2*6*3+3,36*2,65*2*3+1,
64*2,65*2*3+2,20*2,65*2*3+2,60*2,65*
2*3      1 796,064     

      

1,39*2,65*2*3+5,42*2,65*2*3+1,37*2,6
5*2*3+4,70*2,65*2*3+5,25*2,65*2*3+4,
73*2,65*2*3+3,35*2,65*2*3+3,33*2,65*
2*3+12,09*2,65*3+2,00*2,65*2*3      597,602     

      13,65*2,65*2*3+3,33*2,65*3      243,509     

      

"1.np-odčítanie otvorov" -2,25*1,90*4-
1,50*1,50*8-1,50*2,00*8-1,00*2,00*2-
0,75*0,75*2-0,80*2,15*8-0,90*2,15*14-
1,00*2,15*8      -122,275     

      

"2.np,3.np-odčítanie 
otvorov"0,80*2,15*8*2-0,90*2,15*14*2-
1,00*2,15*8*2-1,50*1,50*6*2-
2,00*1,00*4*2-0,75*0,75*2*2-
0,50*1,50*2*2-1,00*1,50*8*2      -133,310     

      -1,00*2,25*10*2      -45,000     

      Součet      4 960,979     
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49 011 621322341 

Omítka vápenocementová lehčená 
vnějších ploch nanášená strojně 
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 
15 mm štuková podhledů    m2 107,000 216,00 23 112,00 

      
5,00*1,06*2*2+6,00*1,6*2*2+3,00*1,60*
2*2+3,00*2,35*2*2      107,000     

50 011 621521021 

Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších 
ploch probarvená, včetně penetrace 
podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm 
podhledů    m2 107,000 247,00 26 429,00 

      
5,00*1,06*2*2+6,00*1,6*2*2+3,00*1,60*
2*2+3,00*2,35*2*2      107,000     

51 011 622322341 

Omítka vápenocementová lehčená 
vnějších ploch nanášená strojně 
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 
15 mm štuková stěn    m2 1 147,615 197,00 226 080,16 

      

9,75*14,88*2+9,75*5,75*2+9,75*1,06*2
+9,75*17,13*2+1,60*9,75*2+11,20*9,75
+6,38*9,75*2+4,06*9,75*2+6,16*9,75*2
+10,20*9,75      1 320,540     

      
-2,25*1,90*2-1,50*1,50*8-1,50*2,00*8-
1,00*2,00*2-0,75*0,75*2      -55,675     

      

-1,50*1,50*6*2-2,00*1,00*4*2-
0,75*0,75*2*2-0,50*1,50*2*2-
1,00*1,50*8*2-1,00*2,25*10*2      -117,250     

      Součet      1 147,615     

52 011 622521021 

Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších 
ploch probarvená, včetně penetrace 
podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn    m2 1 147,615 235,00 269 689,53 

      

9,75*14,88*2+9,75*5,75*2+9,75*1,06*2
+9,75*17,13*2+1,60*9,75*2+11,20*9,75
+6,38*9,75*2+4,06*9,75*2+6,16*9,75*2
+10,20*9,75      1 320,540     

      
-2,25*1,90*2-1,50*1,50*8-1,50*2,00*8-
1,00*2,00*2-0,75*0,75*2      -55,675     

      

-1,50*1,50*6*2-2,00*1,00*4*2-
0,75*0,75*2*2-0,50*1,50*2*2-
1,00*1,50*8*2-1,00*2,25*10*2      -117,250     

      Součet      1 147,615     

53 011 631311114 
Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 
do 80 mm tř. C 16/20    m3 75,540 3 110,00 234 929,40 

      

" suteren"  
(2,22*3,92*4*2+9,12*1,5*2+4,80*5,5*2+
2,5*2,75*2+2,15*3,67*4*4+8,75*1,5*4+
8,75*5,25*2+5,40*5,0/2*2+4,73*2,37/2*
2+12,09*2,0*2+3,33*2,5)*0,04      21,162     

      

"1.np,2.np,3.np"( 
7,10*5,50*2*3+2,20*2,19*8*3-
0,88*0,48*8*3+2,75*2,2*2*3+4,42*5,50*
2*3+2,50*2,75*2+2,50*2,20*6*3+6,41*5
,25*6*3+5,40*5,/2*2*3)*0,035      46,251     

      

((4,73*2,37/2)*2*3+12,09*2,00*2*3+3,3
3*2,5+3,36*1,64*2*3+3,36*1,20/2*2*3)*
0,035      8,127     

      Součet      75,540     

54 011 632451032 

Potěr cementový vyrovnávací z malty 
(MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. 
přes 20 do 30 mm    m2 529,047 131,00 69 305,16 

      

" suteren"  
2,22*3,92*4*2+9,12*1,5*2+4,80*5,50*2
+2,50*2,75*2+2,15*3,67*4*4+8,75*1,5*
4+8,75*5,25*2+5,40*5,00/2*2+(4,73*2,3
7/2)*2+12,09*2,00*2+3,33*2,5      529,047     

  
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání    

   
818 300,26 
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55 003 941111121 

Montáž lešení řadového trubkového 
lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky 
do 10 m    m2 1 319,565 45,00 59 380,43 

      

(14,88*2+1,06*2+5,75*2+17,13*2+1,60*
2+11,20+6,38*2+4,02*2+6,15*2+10,20)
*9,75      1 319,565     

56 003 941111221 

Montáž lešení řadového trubkového 
lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den 
použití lešení k ceně -1121    m2 1 319,565 1,00 1 319,57 

      

(14,88*2+1,06*2+5,75*2+17,13*2+1,60*
2+11,20+6,38*2+4,02*2+6,15*2+10,20)
*9,75      1 319,565     

57 003 941111821 

Demontáž lešení řadového trubkového 
lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky 
do 10 m    m2 1 319,565 27,20 35 892,17 

      

(14,88*2+1,06*2+5,75*2+17,13*2+1,60*
2+11,20+6,38*2+4,02*2+6,15*2+10,20)
*9,75      1 319,565     

58 003 944511111 

Montáž ochranné sítě zavěšené na 
konstrukci lešení z textilie z umělých 
vláken    m2 1 319,565 11,60 15 306,95 

      

(14,88*2+1,06*2+5,75*2+17,13*2+1,60*
2+11,20+6,38*2+4,02*2+6,15*2+10,20)
*9,75      1 319,565     

59 003 944511211 

Montáž ochranné sítě Příplatek za první 
a každý další den použití sítě k ceně -
1111    m2 1 319,565 0,50 659,78 

60 003 949101111 

Lešení pomocné pracovní pro objekty 
pozemních staveb pro zatížení do 150 
kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 
1,9 m    m2 2 082,690 36,00 74 976,84 

      

" suteren"  
2,22*3,92*4*2+9,12*1,5*2+4,80*5,50*2
+2,50*2,75*2+2,15*3,67*4*4+8,75*1,5*
4+8,75*5,25*2+5,40*5,00/2*2+(4,73*2,3
7/2)*2+12,09*2,00*2+3,33*2,5      529,047     

      

"1.np,2.np,3.np" 
7,10*5,50*2*3+2,20*2,19*8*3-
0,88*0,48*8*3+2,75*2,2*2*3+4,42*5,50*
2*3+2,50*2,75*2+2,50*2,20*6*3+6,41*5
,25*6*3+5,40*5,00/2*2*3      1 321,449     

      
(4,73*2,37/2)*2*3+12,09*2,00*2*3+3,33
*2,5+3,36*1,64*2*3+3,36*1,20/2*2*3      232,194     

      Součet      2 082,690     

  
99 Přesun hmot    

   
630 764,52 

61 011 998011002 

Přesun hmot pro budovy občanské 
výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel nebo tvárnic vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky 
přes 6 do 12 m    t 2 672,731 236,00 630 764,52 

  
PSV Práce a dodávky PSV    

   
5 994 793,61 

  
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   

   
668 878,49 

62 711 711111001 

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
natěradly a tmely za studena na ploše 
vodorovné V nátěrem penetračním    m2 1 325,042 6,85 9 076,54 

      

(14,88*6,38*2+14,82*3,19*2+11,98*2,9
7*2+10,35*1,60*2+10,28*10,35/2*2+10,
11*16,56)*2      1 325,042     



 

92 
 

63 111 111631500 

výrobky asfaltové izolační a zálivkové 
hmoty asfalty oxidované stavebně-
izolační k penetraci suchých a 
očištěných podkladů pod asfaltové 
izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg   t 0,398 43 500,00 17 313,00 

      1325,042 * 0,0003      0,398     

      
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo 
technický benzín            

64 711 711112001 

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
natěradly a tmely za studena na ploše 
svislé S nátěrem penetračním    m2 839,604 14,90 12 510,10 

      

(14,88*3,10*2+1,06*3,10*2+5,75*3,10*
2+17,13*3,10*2+1,60*3,10*2+11,20*3,1
0+6,38*3,10*2+1,12*3,10*2+3,19*3,10*
2+2,94*3,10*2+2,96*3,10*2+10,20*3,10
)*2      839,604     

65 111 111631500 

výrobky asfaltové izolační a zálivkové 
hmoty asfalty oxidované stavebně-
izolační k penetraci suchých a 
očištěných podkladů pod asfaltové 
izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg   t 0,294 43 500,00 12 789,00 

      839,604 * 0,00035      0,294     

      
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo 
technický benzín            

66 711 711141559 

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
pásy přitavením NAIP na ploše 
vodorovné V    m2 1 325,042 70,00 92 752,94 

      

(14,88*6,38*2+14,82*3,19*2+11,98*2,9
7*2+10,35*1,60*2+10,28*10,35/2*2+10,
11*16,56)*2      1 325,042     

67 628 628522540 

pásy s modifikovaným asfaltem vložka 
textilie asfaltované pásy modifikované 
vrchní pás s nosnou polyester. 
vložkou,krycí vrstva asfaltu 
modifikovaná kaučukem s mikroventil. 
pruhy a hrubozrn. posypem Elastodek 
40 special mineral    m2 1 523,798 176,00 268 188,45 

      1325,042 * 1,15      1 523,798     

68 711 711142559 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
pásy přitavením NAIP na ploše svislé S   m2 839,604 80,30 67 420,20 

      

(14,88*3,10*2+1,06*3,10*2+5,75*3,10*
2+17,13*3,10*2+1,60*3,10*2+11,20*3,1
0+6,38*3,10*2+1,12*3,10*2+3,19*3,10*
2+2,94*3,10*2+2,96*3,10*2+10,20*3,10
)*2      839,604     

69 628 628522540 

pásy s modifikovaným asfaltem vložka 
textilie asfaltované pásy modifikované 
vrchní pás s nosnou polyester. 
vložkou,krycí vrstva asfaltu 
modifikovaná kaučukem s mikroventil. 
pruhy a hrubozrn. posypem Elastodek 
40 special mineral    m2 1 007,525 176,00 177 324,40 

      839,604 * 1,2      1 007,525     

70 711 998711102 

Přesun hmot pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m    t 13,961 824,00 11 503,86 

  
712 Povlakové krytiny    

   
569 090,84 

71 712 712341559 

Provedení povlakové krytiny střech 
plochých do 10 st. pásy přitavením 
NAIP v plné ploše    m2 662,521 72,20 47 834,02 

      

14,88*6,38*2+14,82*3,19*2+11,98*2,97
*2+10,35*1,60*2+10,28*10,35/2*2+10,1
1*16,56      662,521     
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72 628 628522540 

pásy s modifikovaným asfaltem vložka 
textilie asfaltované pásy modifikované 
vrchní pás s nosnou polyester. 
vložkou,krycí vrstva asfaltu 
modifikovaná kaučukem s mikroventil. 
pruhy a hrubozrn. posypem Elastodek 
40 special mineral    m2 761,899 176,00 134 094,22 

      662,521 * 1,15      761,899     

73 712 712341559 

Provedení povlakové krytiny střech 
plochých do 10 st. pásy přitavením 
NAIP v plné ploše    m2 662,521 72,20 47 834,02 

      

14,88*6,38*2+14,82*3,19*2+11,98*2,97
*2+10,35*1,60*2+10,28*10,35/2*2+10,1
1*16,56      662,521     

74 628 628522570 

pásy s modifikovaným asfaltem vložka 
textilie asfaltované pásy modifikované 
vrchní pás s nosnou polyester. 
vložkou,krycí vrstva asfaltu 
modifikovaná kaučukem s mikroventil. 
pruhy a hrubozrn. posypem Elastodek 
50 special mineral    m2 761,899 190,00 144 760,81 

      662,521 * 1,15      761,899     

75 712 712361701 

Provedení povlakové krytiny střech 
plochých do 10 st. fólií položenou volně 
s přilepením spojů    m2 662,521 38,40 25 440,81 

      

14,88*6,38*2+14,82*3,19*2+11,98*2,97
*2+10,35*1,60*2+10,28*10,35/2*2+10,1
1*16,56      662,521     

76 283 283220120 

fólie z měkčeného polyvinylchloridu a 
jednoduché výrobky z nich 
hydroizolační fólie FATRAFOL  mPVC 
ČSN 646223 fólie střešní kotvená, 
vyztužená, šířka 1300 mm FATRAFOL 
810 tl 1,5 mm  šedá    m2 761,899 215,00 163 808,29 

      662,521 * 1,15      761,899     

77 712 998712102 

Přesun hmot pro povlakové krytiny 
stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m    t 5,890 903,00 5 318,67 

  
713 Izolace tepelné    

   
1 196 814,51 

78 713 713121111 

Montáž tepelné izolace běžných 
stavebních konstrukcí podlah rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 
materiál ve specifikaci) kladenými volně 
jednovrstvá    m2 529,047 15,30 8 094,42 

      

" suteren"  
2,22*3,92*4*2+9,12*1,5*2+4,80*5,50*2
+2,50*2,75*2+2,15*3,67*4*4+8,75*1,5*
4+8,75*5,25*2+5,40*5,00/2*2+(4,73*2,3
7/2)*2+12,09*2,00*2+3,33*2,5      529,047     

79 283 283764080 

desky z lehčených plastů desky z 
extrudovaného polystyrenu 
STYRODUR STYRODUR 4000 CS  
1250 x 600 mm    m3 68,776 6 140,00 422 284,64 

      

(2,22*3,92*4*2+9,12*1,5*2+4,80*5,50*2
+2,50*2,75*2+2,15*3,67*4*4+8,75*1,5*
4+8,75*5,25*2+5,40*5,00/2*2+(4,73*2,3
7/2)*2+12,09*2,00*2+3,33*2,5)*0,13      68,776     

80 713 713131141 

Montáž tepelné izolace běžných 
stavebních konstrukcí stěn rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 
materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně    m2 419,802 124,00 52 055,45 

      

14,88*3,10*2+1,06*3,10*2+5,75*3,10*2
+17,13*3,10*2+1,60*3,10*2+11,20*3,10
+6,38*3,10*2+1,12*3,10*2+3,19*3,10*2
+2,94*3,10*2+2,96*3,10*2+10,20*3,10      419,802     
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81 283 283764080 

desky z lehčených plastů desky z 
extrudovaného polystyrenu 
STYRODUR STYRODUR 4000 CS  
1250 x 600 mm    m3 41,980 6 140,00 257 757,20 

      41,156862745098 * 1,02      41,980     

82 713 713141111 

Montáž tepelné izolace běžných 
stavebních konstrukcí střech plochých 
rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) 
přilepenými asfaltem za horka zplna, 
jednovrstvá    m2 574,010 96,80 55 564,17 

      
5,58*14,08*2+11,08*6,16*2+1,20*10,95
*2+15,80*10,11+9,88*9,55/2*2      574,010     

83 283 283723210 

desky z lehčených plastů desky z 
pěnového polystyrénu - samozhášivého 
EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry 
desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 
500 mm typ EPS 100 S stabil, 
objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 
tepelně izolační desky pro izolace 
ploché střechy nebo podlahy s běžným 
zatížením formát 1000 x 500 mm 200 
mm    m2 287,005 409,00 117 385,05 

      
(5,58*14,08*2+11,08*6,16*2+1,20*10,9
5*2+15,80*10,11+9,88*9,55/2*2)*0,5      287,005     

84 713 713141121 

Montáž tepelné izolace běžných 
stavebních konstrukcí střech plochých 
rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) 
přilepenými asfaltem za horka bodově, 
jednovrstvá    m2 574,010 74,00 42 476,74 

      
5,58*14,08*2+11,08*6,16*2+1,20*10,95
*2+15,80*10,11+9,88*9,55/2*2      574,010     

85 283 283723210 

desky z lehčených plastů desky z 
pěnového polystyrénu - samozhášivého 
EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry 
desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 
500 mm typ EPS 100 S stabil, 
objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 
tepelně izolační desky pro izolace 
ploché střechy nebo podlahy s běžným 
zatížením formát 1000 x 500 mm 200 
mm    m2 574,010 409,00 234 770,09 

86 713 998713102 

Přesun hmot pro izolace tepelné 
stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 m do 12 m    t 8,250 779,00 6 426,75 

  
764 Konstrukce klempířské    

   
44 796,95 

87 764 764521520 

Oplechování říms a ozdobných prvků z 
titanzinkového TiZn plechu včetně rohů 
rš 150 mm    m 74,500 125,00 9 312,50 

      
1,50*20+2,00*11+0,75*6+0,50*4+1,00*
16      74,500     

88 764 764530530 

Oplechování z titanzinkového TiZn 
plechu zdí a nadezdívek (atik) včetně 
rohů rš 400 mm    m 135,380 258,00 34 928,04 

      
14,88*2+1,06*2+5,75*2+17,13*2+1,60*
2+11,2+6,38*2+4,06*2+6,13*2+10,20      135,380     

89 764 998764102 

Přesun hmot pro konstrukce klempířské 
stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m    t 0,331 1 380,00 456,78 
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90 764 998764181 

Přesun hmot pro konstrukce klempířské 
stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu    t 0,331 301,00 99,63 

  
766 Konstrukce truhlářské    

   
1 366 548,52 

91 766 766211100 
Montáž madel schodišťových 
dřevěných dílčích    m 16,500 43,70 721,05 

      2,75*6      16,500     

92 611 611872520 
výrobky dřevěné doplňkové pro 
stavební konstrukce    kus 6,000 108,00 648,00 

      6      6,000     

93 766 766621201 

Montáž oken dřevěných nebo 
plastových včetně montáže rámu, na 
PUR pěnu plochy přes 1 m2 
zdvojených otevíravých, sklápěcích do 
dřevěné konstrukce, výšky do 1,5 m    m2 108,375 508,00 55 054,50 

      
1,50*1,50*20+1,50*2,00*11+0,75*0,75*
6+1,50*0,50*4+1,50*1,00*16      108,375     

94 611 611400290 

okna a dveře balkónové z plastů okna 
plastová dvoukřídlé otvíravé+otvíravé a 
vyklápěcí sklo 4-16-4  U=1,1 150 x 150 
cm    kus 20,000 8 950,00 179 000,00 

      20      20,000     

95 611 611400050 

okna a dveře balkónové z plastů okna 
plastová pevné zasklení sklo 4-16-4  
U=1,1 150 x 150 cm    kus 10,000 4 450,00 44 500,00 

96 611 611400090 

okna a dveře balkónové z plastů okna 
plastová jednokřídlé otvíravé pravé sklo 
4-16-4  U=1,1 90 x 120 cm    kus 4,000 4 440,00 17 760,00 

97 611 611400110 

okna a dveře balkónové z plastů okna 
plastová jednokřídlé otvíravé pravé sklo 
4-16-4  U=1,1 120 x 150 cm    kus 16,000 5 860,00 93 760,00 

98 611 611400130 

okna a dveře balkónové z plastů okna 
plastová jednokřídlé otvíravé a 
vyklápěcí pravé sklo 4-16-4  U=1,1 60 x 
60 cm    kus 6,000 2 760,00 16 560,00 

99 611 611400310 

okna a dveře balkónové z plastů okna 
plastová dvoukřídlé otvíravé+otvíravé a 
vyklápěcí sklo 4-16-4  U=1,1 210 x 150 
cm    kus 8,000 11 000,00 88 000,00 

100 611 611400220 

okna a dveře balkónové z plastů okna 
plastová jednokřídlé vyklápěcí sklo 4-
16-4  U=1,1 90 x 90 cm    kus 16,000 4 120,00 65 920,00 

101 766 766641131 

Montáž balkónových dveří dřevěných 
nebo plastových včetně rámu na PU 
pěnu zdvojených do zdiva 
jednokřídlových bez nadsvětlíku    kus 20,000 968,00 19 360,00 

102 611 611432510 

okna a dveře balkónové z plastů okna a 
dveře plastové z profilů VEKA - barva 
vnitřní i vnější bílá - kování 
celoobvodové Winkhaus - zasklení 
izolačním dvojsklem Tesac isoterm 4-
16-4 mm dveře balkonové jednodílné s 
okenní klikou otevíravé sklopné, bez 
příčky ve skle, typ A 90 x 210 cm    kus 20,000 6 840,00 136 800,00 

103 766 766660001 

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo 
plastových otevíravých do ocelové  
zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm    kus 92,000 480,00 44 160,00 

104 611 611600510 

dveře dřevěné vnitřní hladké ( plášť - 
dřevovláknitá deska - bez skla nebo 
plné výplně - zámek mezipokojový nebo 
vložkový dveře vnitřní hladké - plné alfa 
01 jednokřídlové 70 x 197 cm    kus 24,000 851,00 20 424,00 
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105 611 611600520 

dveře dřevěné vnitřní hladké (bez 
povrchové úpravy nebo s povrchovou 
úpravou bez povrchové úpravy - plášť - 
dřevovláknitá deska - bez skla nebo 
plné výplně - zámek mezipokojový nebo 
vložkový dveře vnitřní hladké - plné alfa 
01 jednokřídlové 80 x 197 cm    kus 68,000 885,00 60 180,00 

106 766 766660002 

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo 
plastových otevíravých do ocelové  
zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm    kus 40,000 521,00 20 840,00 

      40      40,000     

107 611 611600530 

dveře dřevěné vnitřní hladké (bez 
povrchové úpravy nebo s povrchovou 
úpravou bez povrchové úpravy - plášť - 
dřevovláknitá deska - bez skla nebo 
plné výplně - zámek mezipokojový nebo 
vložkový dveře vnitřní hladké - plné alfa 
01 jednokřídlové 90 x 197 cm    kus 40,000 896,00 35 840,00 

108 766 766660012 

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo 
plastových otevíravých do ocelové  
zárubně povrchově upravených 
dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm    kus 4,000 582,00 2 328,00 

109 611 611731180 

dveře dřevěné vchodové dveře 
palubkové a kazetové - jednokřídlové a 
dvoukřídlové - zámek vložkový, bez 
vrchního kování dveře plné palubkové 
model A (svislé palubky) 145 x 197 cm    kus 4,000 7 550,00 30 200,00 

110 766 766681114 

Montáž zárubní dřevěných, plastových 
nebo z lamina rámových, pro dveře 
jednokřídlové, šířky do 900 mm    kus 132,000 1 040,00 137 280,00 

111 611 611822540 

zárubně dřevěné zárubně rámové - 
masiv smrk, jedle - bez povrchové 
úpravy pro dveře jednokřídlové 70 x 
197 cm    kus 24,000 1 470,00 35 280,00 

112 611 611822510 

zárubně dřevěné zárubně rámové - 
masiv smrk, jedle - bez povrchové 
úpravy pro dveře jednokřídlové 80 x 
197 cm    kus 68,000 1 680,00 114 240,00 

113 611 611822520 

zárubně dřevěné zárubně rámové - 
masiv smrk, jedle - bez povrchové 
úpravy pro dveře jednokřídlové 90 x 
197 cm    kus 40,000 1 680,00 67 200,00 

114 766 766681122 

Montáž zárubní dřevěných, plastových 
nebo z lamina rámových, pro dveře 
dvoukřídlové, rozměru 1900x 2050 mm   kus 4,000 1 280,00 5 120,00 

115 611 611822560 

zárubně dřevěné zárubně rámové - 
masiv smrk, jedle - bez povrchové 
úpravy pro dveře dvoukřídlové 190 x 
205 cm    kus 4,000 2 290,00 9 160,00 

116 766 766694111 

Montáž ostatních truhlářských 
konstrukcí parapetních desek šířky do 
300 mm, délky do 1000 mm    kus 42,000 98,50 4 137,00 

117 607 607941000 

výlisky z hmoty dřevovláknité a 
dřevotřískové parapety vnitřní 
dřevotřískové POSTFORMING (hnědá, 
bílá) rozměr: šířka x 1 m délky 150 mm    m 42,000 255,00 10 710,00 

118 766 766694112 

Montáž ostatních truhlářských 
konstrukcí parapetních desek šířky do 
300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm    kus 20,000 132,00 2 640,00 

119 607 607941000 

výlisky z hmoty dřevovláknité a 
dřevotřískové parapety vnitřní 
dřevotřískové POSTFORMING (hnědá, 
bílá) rozměr: šířka x 1 m délky 150 mm    m 30,000 255,00 7 650,00 

120 766 766694113 

Montáž ostatních truhlářských 
konstrukcí parapetních desek šířky do 
300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm    kus 21,000 180,00 3 780,00 
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121 607 607941000 

výlisky z hmoty dřevovláknité a 
dřevotřískové parapety vnitřní 
dřevotřískové POSTFORMING (hnědá, 
bílá) rozměr: šířka x 1 m délky 150 mm    m 42,000 255,00 10 710,00 

122 766 766695213 

Montáž ostatních truhlářských 
konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, 
šířky přes 100 mm    kus 132,000 74,20 9 794,40 

123 611 611871160 

výrobky dřevěné doplňkové pro 
stavební otvory - prahy prahy dveřní 
dřevěné dubové, tl. 2 cm délka cm       
šířka cm 62            10    kus 24,000 63,60 1 526,40 

124 611 611871360 

výrobky dřevěné doplňkové pro 
stavební otvory - prahy prahy dveřní 
dřevěné dubové, tl. 2 cm délka cm       
šířka cm 72            10    kus 68,000 72,70 4 943,60 

125 611 611871560 

výrobky dřevěné doplňkové pro 
stavební otvory - prahy prahy dveřní 
dřevěné dubové, tl. 2 cm délka cm       
šířka cm 82            10    kus 40,000 82,80 3 312,00 

126 766 766695233 

Montáž ostatních truhlářských 
konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, 
šířky přes 100 mm    kus 4,000 99,40 397,60 

127 611 611872610 

výrobky dřevěné doplňkové pro 
stavební otvory - prahy prahy dveřní 
dřevěné dubové, tl. 2 cm délka cm       
šířka cm 147            15    kus 4,000 219,00 876,00 

128 766 998766102 

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 
stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m    t 7,459 769,00 5 735,97 

  
767 Konstrukce zámečnické    

   
88 555,68 

129 767 767161232 

Montáž zábradlí rovného z profilové 
oceli na ocelovou konstrukci, hmotnosti 
1 m zábradlí přes 30 do 45 kg    m 107,120 306,00 32 778,72 

      
(5,00+1,06)*2*2+(6,00+1,60+1,6)*2*2+(
3,00+1,60+1,60)*2*2+(3,00+2,32)*2*2      107,120     

130 144 144321120 

trubky ocelové bezešvé přesné kruhové 
s malými mezními úchylkami ve 
výrobních délkách, s povrchem lesklým 
jakost oceli 11 353.1 vnější D x tloušťka 
stěny mm 10 x 2,5    m 107,120 69,00 7 391,28 

      Hmotnost: 0,462 kg/m            

131 767 767220110 

Montáž schodišťového zábradlí z trubek 
nebo tenkostěnných profilů do zdiva, 
hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg    m 16,500 169,00 2 788,50 

      2,75*6      16,500     

132 141 141109340 

trubky ocelové bezešvé hladké kruhové 
běžné - nekotlové ČSN 41 1353.1 ve 
výrobních délkách, s vnějším i vnitřním 
povrchem okujeným, bez ochrany 
povrchu vnější D  tloušťka stěny mm 25       
2,9    m 16,500 83,00 1 369,50 

      Hmotnost: 1,581 kg/m            

133 767 767531111 
Montáž vstupních čistících zón z rohoží 
kovových nebo plastových    m2 1,500 38,20 57,30 

      0,75*1,00*2      1,500     

134 697 697520020 

čistící zóny rohože vstupní rohož 
vstupní TOPWELL zatížení do 2,5 t 
provedení hliník extra           26 mm    m2 1,500 7 920,00 11 880,00 

135 767 767662110 
Montáž mříží pevných, připevněných 
šroubováním    m2 9,600 232,00 2 227,20 

      "anglické dvorce"1,00*0,60*16      9,600     
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136 136 136112100 
mřížka ocelová s povrchovou úpravou, 
jakost S 235 JR, 10x600x1000 mm    m2 9,600 2 100,00 20 160,00 

137 767 998767102 

Přesun hmot pro zámečnické 
konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes  6 do 12 m    t 9,709 1 020,00 9 903,18 

  
771 Podlahy z dlaždic    

   
507 601,11 

138 771 771271123 

Montáž obkladů schodišť z dlaždic 
keramických kladených do malty 
stupnic protiskluzných nebo 
reliefovaných šířky přes 250 do 300 mm   m 16,200 314,00 5 086,80 

      0,3*18*3      16,200     

139 597 597611510 

obkládačky a dlaždice keramické 
koupelny - RAKO dlaždice formát 20 x 
20 x  0,75 cm  (bílé i barevné) NUANCE                 
I.j.    m2 17,820 461,00 8 215,02 

      16,2 * 1,1      17,820     

140 771 771271232 

Montáž obkladů schodišť z dlaždic 
keramických kladených do malty 
podstupnic hladkých výšky přes 150 do 
200 mm    m 9,720 149,00 1 448,28 

      0,18*18*3      9,720     

141 597 597610750 

obkládačky a dlaždice keramické 
koupelny - RAKO obkládačky formát 
19,8 x 39,8 x 0,7 cm  (bílé i barevné) 
MIKADO            I.j.    m2 10,692 453,00 4 843,48 

      9,72 * 1,1      10,692     

142 771 771421131 

Montáž soklíků opakních kladených do 
malty schodišťových stupňovitých výšky 
do 150 mm    m 25,920 171,00 4 432,32 

      0,3*18*3+0,18*18*3      25,920     

143 597 597613120 

obkládačky a dlaždice keramické 
doplňky  k podlahám podlahy - RAKO 
BRICK  I.j. sokl 30 x 8 x 0,8    barevná    kus 59,400 37,00 2 197,80 

      54 * 1,1      59,400     

144 771 771571112 

Montáž podlah z dlaždic keramických 
kladených do malty režných nebo 
glazovaných hladkých do 9 ks/ m2    m2 576,638 398,00 229 501,92 

      "kúpelňa"  (2,20*2,67-0,48*0,88)*8*3      130,838     

      "kuchyňa" (2,00*2,85)*8*3      136,800     

      "chodba"  54,60*3      163,800     

      "zádverie" 6,05*8*3      145,200     

      Součet      576,638     

145 597 597610240 

obkládačky a dlaždice keramické 
koupelny - RAKO obkládačky formát 25 
x 33 x  0,7 cm (bílé i barevné) INDIA                   
I.j.    m2 576,638 408,00 235 268,30 

      "kúpelňa"  (2,20*2,67-0,48*0,88)*8*3      130,838     

      "kuchyňa" (2,00*2,85)*8*3      136,800     

      "chodba"  54,60*3      163,800     

      "zádverie" 6,05*8*3      145,200     

      Součet      576,638     

146 771 771591115 
Podlahy - ostatní práce spárování 
silikonem    m 130,838 30,20 3 951,31 

      "kúpelňa"  (2,20*2,67-0,48*0,88)*8*3      130,838     
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147 771 998771102 

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 
stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m    t 29,364 431,00 12 655,88 

  
775 

Podlahy skládané (parkety, vlysy, 
lamely aj.)    

   
553 994,09 

148 775 775413115 

Montáž podlahového soklíku nebo lišty 
obvodové (soklové) dřevěné bez 
základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého 
nebo měkkého, v přírodní barvě lepené   m 414,000 33,40 13 827,60 

      " obyvacia miestnosť" (5,50+7,10)*2*3      75,600     

      " spálňa" (5,50+4,42)*2*3      59,520     

      " obyvacia miestnosť" (5,25+6,41)*6*3      209,880     

      " spálňa"5,40*2*3+1,35*2*3+4,75*2*3      69,000     

      Součet      414,000     

149 614 614181510 

lišty dřevěné pro technické účely (krycí, 
ukončující, podlahové, tapetové a 
ostatní) lišty podlahové (parketové) 
rozměr 28 x 28 mm dub    m 414,000 61,40 25 419,60 

150 775 775541115 

Montáž podlah plovoucích 
z velkoplošných lamel dýhovaných a 
laminovaných bez podložky, 
spojovaných lepením v drážce šířka 
dílce přes 190 do 200 mm    m2 624,420 151,00 94 287,42 

      
" obyvacia miestnosť" (5,50*7,10)*2*3-
2,85*2,00*2*3      200,100     

      " spálňa" (5,50*4,42)*2*3      145,860     

      
" obyvacia miestnosť" (5,25+6,41)*6*3-
2,85*2,00*2*3      175,680     

      " spálňa"  17,13*2*3      102,780     

      Součet      624,420     

151 611 611921420 

podlahoviny dřevěné vlysy parketové 
tloušťka 21 mm dřevina buk šířka mm   
délka mm     jakost 50          250          I    m2 624,420 634,00 395 882,28 

152 775 775591191 
Ostatní prvky pro plovoucí podlahy 
montáž podložky vyrovnávací a tlumící    m2 624,420 12,80 7 992,58 

153 611 611553510 

podlahoviny dřevěné příslušenství k 
plovoucím podlahám podložky 25 / 50 / 
100 / 175 m2 role PE pěnová (Mirelon)  
3 mm    m2 624,420 13,80 8 617,00 

154 775 998775102 

Přesun hmot pro podlahy skládané 
stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes  6 do 12 m    t 10,361 769,00 7 967,61 

  
781 

Dokončovací práce - obklady 
keramické    

   
512 907,90 

155 781 781471112 

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic 
keramických kladených do malty 
režných nebo glazovaných hladkých do 
12 ks/m2    m2 584,400 409,00 239 019,60 

      
"kúpelňa, výška obkladu 2,50m " 
(2,20*2,5*2+2,67*2,50*2)*8*3      584,400     

156 597 597611600 

obkládačky a dlaždice keramické 
koupelny - RAKO dlaždice formát 30 x 
30 x  0,8 cm COMPARISON       I.j.    
béžová    m2 607,776 429,00 260 735,90 

      584,4 * 1,04      607,776     
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157 781 998781102 

Přesun hmot pro obklady keramické 
stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes  6 do 12 m    t 30,516 431,00 13 152,40 

  
782 

Dokončovací práce - obklady z 
kamene    

   
433 990,64 

158 782 782131150 

Montáž obkladu svislých nebo šikmých 
stěn pravoúhlými deskami z tvrdých 
kamenů s lícem rovným, tl. 40 a 50 mm   m2 132,548 1 020,00 135 198,96 

      

" kamenný soklík okolo celého obvodu 
objektu výšky 0,5m" 
(14,88*2+5,75*2+1,06*2+17,13*2+1,60*
2+11,20+6,38*2+1,12*2*3,19*2+2,96*2
2,94*2+10,20)*0,5      132,548     

159 583 583827130 

prvky stavební z přírodního kamene 
malé (desky dlažební, obkladové, 
soklové a podobně) desky dlažební a 
obkladové materiálová skupina I/2 - 
žula povrch leštěný žula liberecká tl.  5 
cm    m2 132,548 2 170,00 287 629,16 

160 782 998782102 

Přesun hmot pro obklady kamenné 
stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m    t 22,104 505,00 11 162,52 

  
784 Dokončovací práce - malby    

   
51 614,88 

161 784 784453601 

Malby z malířských směsí PRIMALEX 
tekutých hlinkových dvojnásobné bílé 
v místnostech výšky do 3,80 m    m2 3 511,216 14,70 51 614,88 

      

"1,np,2.np,3.np" 
5,50*2,65*2*2*2*3+7,10*2,65*2*2*3+4,
42*2*2*3+2,67*2,65*8*3+2,19*2,65*8*3
+0,48*2,65*8*3+0,88*2,65*8*3+2,20*2,
65*8*3+1,32*2,65*3      1 174,626     

      

2,20*2,65*2*6*3+2,75*2,65*2*6*3+2,75
*2,65*2*2+2,50*2,65*2*2+6,41*2,65*2*
6*3+5,25*2,65*2*6*3+3,36*2,65*2*3+1,
64*2,65*2*3+2,20*2,65*2*3+2,60*2,65*
2*3      1 796,064     

      

1,39*2,65*2*3+5,42*2,65*2*3+1,37*2,6
5*2*3+4,70*2,65*2*3+5,25*2,65*2*3+4,
73*2,65*2*3+3,35*2,65*2*3+3,33*2,65*
2*3+12,09*2,65*3+2,00*2,65*2*3      597,602     

      13,65*2,65*2*3+3,33*2,65*3      243,509     

      

"1.np-odčítanie otvorov" -2,25*1,90*4-
1,50*1,50*8-1,50*2,00*8-1,00*2,00*2-
0,75*0,75*2-0,80*2,15*8-0,90*2,15*14-
1,00*2,15*8      -122,275     

      

"2.np,3.np-odčítanie 
otvorov"0,80*2,15*8*2-0,90*2,15*14*2-
1,00*2,15*8*2-1,50*1,50*6*2-
2,00*1,00*4*2-0,75*0,75*2*2-
0,50*1,50*2*2-1,00*1,50*8*2      -133,310     

      -1,00*2,25*10*2      -45,000     

      Součet      3 511,216     

 

 

 

 

Celkom                                                     1 763 351,00 Kč 
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7. Záver  

Súčasťou obsahu mojej bakalárskej práce bolo vytvorenie projektu bytového domu 

v rozsahu pre stavebné povolenie, posúdenie kritických detailov vybraných konštrukcií 

a vypracovanie technologického predpisu nenosných konštrukcií. Súčasťou práce je tiež 

dokumentácia stavby, ktorej zložky tvorí sprievodná správa, súhrnná technická správa, 

situácia stavby, dokladová časť, zásady organizácie výstavby a dokumentácia stavby. 

Okrem toho bol vypracovaný položkový rozpočet určujúci orientačnú cenu na realizáciu 

bytového domu, ale aj čiastočné rozpočty nenosných priečok, ktoré sú súčasťou 

technologickej časti bakalárskej práce. Táto časť rieši okrem technologického predpisu 

vnútorných nenosných priečok aj porovnanie finančnej a časovej náročnosti pri zhotovení 

priečok z tvaroviek Porotherm a sadrokartónových priečok. Z týchto hľadísk vychádza 

výhodnejšie realizácia priečok z tvárnic Porotherm, ktorého cena i doba výstavby sú 

v porovnaní so sadrokartónom menšia. 

Bakalárska práca bola vypracovaná v požadovanom rozsahu a všetky jej ciele boli 

splnené. 
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Príloha č.2.: Výpočet schodiska 

 

A, SCHODISKO SUTERÉNU 

 

K.V. 2900 mm 

1.  POČET STUPŇOV: 2900/180= 16,111- NAVRHUJEM 18 STUPŇOV 

2.  VÝŠKA STUPŇA  : 2900/18= 161,11 mm 

 

3.ŠÍRKA STUPŇA 

 2.h + b = 630 

 b= 630-2*161,11 

 b= 307 mm- NAVRHUJEM ŠÍRKU 300 mm 

 

4.SKLON SCHODISKA 

 tg α = 161,11/ 300 

      α = 31,37 ⁰ 

 

B, SCHODISKO V PRVOM A DRUHOM NADZEMNOM PODLAŽÍ 

 

K.V. 3000 mm 

1.POČET STUPŇOV: 3000/180= 16,67- NAVRHUJEM 18 STUPŇOV 

2. VÝŠKA STUPŇA:  3000/18= 166,67 mm 

 

3.ŠÍRKA STUPŇA 

 

   2.h + b = 630 

 b= 630-2*166,67 

 b=296,66 mm- NAVRHUJEM ŠÍRKU 300 mm 

 

4.SKLON SCHODISKA 

 tg α = 166,67/ 300 

     α = 32,28 ⁰ 
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