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Anotace bakalářské práce 

 

 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout projekt rodinného domu včetně 

technologických postupů umístěného ve svahu. Řešení se podařilo nalézt ve formě 

dvoupatrového domu částečně zasazeného do terénu.  

Z důvodu povahy území jsem se rozhodl použít systém Velox, který je pro svou velkou 

tuhost velmi vhodný pro stavbu namáhanou tlakem zeminy. Koncepčně je dům pojat jako 

bydlení pro dvě osoby v pokročilém věku v 1.NP a pro dvě mladé osoby v 2.NP. Pro osoby v 

pokročilém věku jsou všechny atributy splněny, tak aby odpovídaly současnému standardu 

kvalitního bydlení bez bariér. 

 

 

 

The Abstract Thesis 

 

The aim of this thesis was to design a house  project including  technical  processes 

located on a slope. Solution was found  in the form  of a two-story  building  partially  planted in 

the  ground.  

Due to the nature of the area, I decided to use system Velox, which is known for  its great 

rigidity very  suitable for the  construction of  compressive  stress of the soil.  Conceptually, the 

house is conceived as a living for two people at an advanced age in 1.NP and  two young  people 

in  the 2nd floor For those of advanced age are all attributes are met and to meet the  current   

standard of quality housing without barriers.
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1. ÚVOD 

 

 

 

 

Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh rodinného domu ve svahu. Dům je 

umístěn v části Brna Stránice a je situován do svažitého území mezi dvě komunikace. Tato 

situace přispívá k jednoduchému bezbariérovému přístupu do rodinného domu. Obě nadzemní 

podlaží jsou koncipována jako obytná.  

Předmětem práce je vypracování projektové dokumentace rodinného domu v rozsahu 

prováděcí dokumentace a technologických postupů hrubé stavby.  

Cílem práce je vytvoření rodinného domu s běžným provozem dle platných právních 

požadavků, předpisů a norem. 

Objekt je navržen ze stavebního system Velox.  



 

Seznam použitého značení 
 
 

BP – bakalářská práce 

B.p.v. – Balt po vyrovnání, výškový systém 

NP – nadzemní podlaží 

č. – číslo 

ul. – ulice 

min. – minimální 

ČSN – česká technická norma 

NV – nařízení vlády 

Sb. - sbírky 

DN – jmenovitá světlost potrubí 

HT – odpadní trubky z polypropylénu KG 

– odpadní trubky z polyvinylchloridu PE 

– polyetylén 

PVC - polyvinylchlorid  

NN – nizké napětí 

Edef – modul přetvárnosti podloží 

Mpa – megapascal, jednotka tlaku 

t. – tuna, jednotka hmotnosti 

l – litr, jednotka objemu 

mm – milimetr, jednotka délky,  

kW – kilo Watt, jednotka výkonu 

m – metr, jednotka délky 

m
2 

– metr čtvereční,  jednotka plochy 

m
3 

– metr krychlový,  jednotka objemu 

kVA – kilo voltampér, jednotka zdánlivého příkonu 

V – volt, jednotka napětí 

A – ampér, jednotka proudu 

Ø – průměr kružnice 

m.n.m – metrů nad mořem 

dB – decibel, jednotka intenzity hluku



 

§ - paragraf, symbol práva 

ČÚBP – Český úřad bezpečnosti práce  

tl. tloušťka 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

OOPP- osobní ochranné pracovní prostředky 

M.j. – Měrná jednotka 

EPS – pěnový deskový polystyrén 

XPS – extrudovaný deskový polystyrén 

C20/25 – pojmenování betonu, krychelná / válcová pevnost 

RAL – standart pro stupnici barevných odstínů 

SoD – smlouva o dílo 

ŽB – železobeton 

RD – rodinný dům 

PT – původní terén 

UT – upravený terén 

RŠ – revizní šachta 

ER – elektro rozvaděč 
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2.1.   Identifikační údaje 

 

Název akce:  Návrh rodinného domu ve svahu včetně 

technologických 

    postupů  

Místo:  Brno, 

ul.Heinrichova          

Okres:  Brno 

Parcela číslo:  704/2 

Charakter:  Novostavba 

  Investor:  Čižmář Zeno Mgr., Jelínkova 

984, 61 600 Brno      

Stupeň projektové přípravy:    DPS  

Stavebně-technické řešení :   Výška Jaromír 

Zdravotechnika :  není předmětem BP 

Elektroinstalace :  není předmětem BP 

Ústřední vytápění :  není předmětem BP 

Požární zpráva :  není předmětem BP 

 

           Charakteristika stavby a její účel 

           Jedná se o rodinný dům o dvou nadzemních podlažích 

zastřešený valbovou střechou. První nadzemní podlaží je řešeno jako bezbariérové o 

velikosti 2+KK s technickou místností. Druhé nadzemní podlaží má charakter luxusního 

bytu o velikosti také 2+KK. Obě podlaží jsou propojena vnitřním schodištěm. Parkovací 

stání s vjezdem z obecní komunikace se nachází na východní i západní straně pozemku. 

            Zhotovitel stavby   

Stavba bude provedena dodavatelsky. Zhotovitel bude vybrán ve výběrovém řízení 

 

 

2.2. Údaje o stavebním pozemku a majetkoprávních vztazích 
 

 

Zájmové území leží v katastru obce Brno. Stavba bude umístěna na pozemku 

investora parc. č. 704/2. Katastrální území Stránice, okres Brno. Vstup do objektu je z 
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obecní komunikace Heinrichova a Helceletová. Veškeré přípojky jsou taženy na 

hranici pozemku sousedící s ulicí Heinrichova. Pozemek je situován v centru Brna části 

Stránice, a veškeré docházkové vzdálenosti k občanským vybavenostem jsou krátké. 

Výšková hladina objektu je přizpůsobena ke stávajícím sousedním objektům a přilehlé 

komunikaci. 

Původní terén v okolí stavby je mírně svažitý, tvořený převážně nezpevněnými a 

zatravněnými plochami s částmi náletových křovin. 

 

 

2.3. Údaje  o  provedených  průzkumech  a  o  napojení  na  dopravní  a technickou 

infrastrukturu 

 

2.3.1. Provedené průzkumy 

Bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření pozemku vč. zjištění stávajících 

tras inženýrských sítí. Veškeré stávající inženýrské sítě jsou umístěny v blízkosti  

stavebního pozemku. Umístěním stavby nedojde k dotčení stávajících inženýrských sítí ani 

jejich ochranných pásem. 

Stavba je opatřena izolací proti povrchové vodě a zemní vlhkosti v provedení 

těžkého asfaltového pásu ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL, který je taktéž ochranou 

proti radonu z podloží zeminy se střední propustností. 

 

 

2.3.2. Napojení na dopravní infrastrukturu 

 

Sjezd na pozemek je z ulice Heinrichova a Helceletova. 

 

 

2.3.3. Napojení na technickou infrastrukturu 

 

Splaškové vody          

Z objektu budou svedeny splaškovou kanalizační přípojkou do kanalizační sítě. 

Kanalizační přípojka bude provedená z trub plastových PVC KG. Uložení potrubí bude 

provedeno do pískového lože, obsyp potrubí pískem. Na venkovní kanalizaci bude osazena 
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plastová revizní šachtice Vawin průměru 600mm. 

 

Dešťové vody  

Ze zastřešení objektu jsou svedeny svody, které jsou napojeny přes gajgry do dešťové 

kanalizační přípojky.  

 

Přípojka vody 

Vodovodní přípojka bude napojena na veřejný vodovod. 

 

Přípojka plynu 

V komunikaci ul. Heinrichová je veden stávající STL plynovod. Zásobování plynem 

bude zajištěno připojením na stávající STL plynovod přípojkou, která bude ukončena ve 

skříni HUP hlavním uzávěrem. Skříň HUP bude umístěna na podezděném pilíři na hranici 

pozemku. 

 

Přípojka NN  

Zásobování elektrickou energií novostavby je navrženo ze stávající distribuční sítě  

kabelovou  přípojkou NN. 

 

 

2.4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 

 

Obecné požadavky na výstavbu budou dodrženy. (zejména požadavky státní 

správy) Záruku přebírá odborná dodavatelská firma, která bude vybrána na základě 

výběrového řízení. 

 

 

2.5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 

Objekt splňuje obecné technické podmínky na výstavbu dané vyhláškou č. 137 

Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 9. června 1998 o obecných technických požadavcích 

na výstavbu. 
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2.6. Údaje o  splnění  podmínek  regulačního plánu, územního rozhodnutí,  

popřípadě územně plánovací informace u  staveb  podle  §  104  odst.  1 

stavebního zákona 

 

Parcela č. 704/2 je dle územního plánu plocha určená pro bytovou výstavbu. 

 

 

2.7. Věcné a časové vazby  

 

Stavba je řešena jako samostatně stojící budova a zároveň splňuje limity dané 

územním a regulačním plánem města. 

 

 

2.8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 

Zahájení    03/2014 

Dokončení    12/2014 

Lhůta výstavby   9. měsíců  

 

Postup výstavby: 

 

Stavba rodinného domu bude zahájena přípravou území, ve které bude zajištěno 

ohrazení celé plochy staveniště mobilním rozebiratelným plotem. Dojde ke skrývce kulturní 

vrstvy zeminy na celé ploše dotčené výstavbou. Na místě stavby se provedou přípojky vody 

(DN 32), přípojka NN (CYKY J 5x16) a kanalizace (DN 200). 

Přípojka splaškové kanalizace rodinného domu se zaústí přes revizní šachtici do 

veřejné splaškové kanalizace, přípojka dešťové kanalizace se zaústí přes revizní šachtici do 

veřejné dešťové kanalizace. Bude provedena vlastní výstavba rodinného domu. Stavba bude 

ukončena terénními úpravami a provedením veškerých pochozích ploch v okolí objektu. 

14 dní před termínem ukončení stavebních prací uvědomí stavebník příslušný stavební úřad 

pro vykonání kolaudačního rozhodnutí. 
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Plán kontrolních prohlídek: 

 

Dokončené vodorovné hydroizolace   04/2014 

Dokončení hrubé stavby     06/2014 

Přejímka dokončené stavby    12/2014 

 

 

2.9. Statistické údaje stavby 

Zastavěná plocha objektu:    132,48 m
2
 

Obestavěný prostor objektu:    927,36 m
3
 

Předpokládaná cena:     4775000,- Kč 

 

 

2.10. Závěr 

 

Projektová dokumentace bytového domu v Brně je zpracována v podrobnostech 

a náležitostech potřebných pro realizaci stavby. Je v souladu s vyhláškou č. 137/98 Sb. 

obecných technických požadavcích na výstavbu[1]. Je v souladu s vyhláškou č. 499/2006 

Sb. O dokumentaci staveb. Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržovat 

bezpečnost dle vyhlášky číslo 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 

báňského úřadu ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení 

při stavebních pracích včetně jejich doplňků, změn, aktualizací a ustanovení ČSN a mimo 

jiné dle předpisů: 

ČSN 73 0420 – Přesnost vytyčování stavebních objektů 

ČSN 73 2310 – Provádění zděných konstrukcí 

ČSN 73 2400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

ČSN 73 2601 – Provádění ocelových konstrukcí 

ČSN 73 6133 – Zemní práce 

ČSN 73 3130 – Truhlářské práce stavební 

ČSN 73 3150 – Tesařské práce stavební 
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ČSN 73 3305 – Ochranná zábradlí 

ČSN 73 3440 – Sklenářské práce stavební 

ČSN 73 3610 – Klempířské práce stavební 

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy 

ČSN 73 4201 – Navrhování komínů a kouřovodů 

ČSN 73 4210 – Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů 

ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 06 1008 – Požární bezpečnost lokálních spotřebičů paliv a zdrojů tepla 

ČSN 74 4505 – Podlahy společná ustanovení 

ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 

 

 Veškeré změny provedené v dokumentaci musí být odsouhlaseny na změnovém 

listě veškerými dotčenými osobami výstavbou domu.
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3.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešen[2] 

 

3.1.1. Zhodnocení staveniště 

 

Jedná se o rodinný dům o dvou nadzemních podlažích zastřešený valbovou střechou. 

První nadzemní podlaží je řešeno jako bezbariérové o velikosti 2+KK s technickou místností. 

Druhé nadzemní podlaží má charakter luxusního bytu o velikosti také 2+KK. Obě podlaží 

jsou propojena vnitřním schodištěm. Parkovací stání s vjezdem z obecní komunikace se 

nachází na východní i západní straně pozemku. 

Zájmové území leží v katastru obce Brno.  

Stavba bude umístěna na pozemku investora parc. č. 704/2. Katastrální území 

Stránice, okres Brno. Vstup do objektu je z obecní komunikace Heinrichová a Helceletová. 

Přípojky jsou taženy na hranici pozemku sousedící s ulicí Heinrichova a Helceletová.  

Pozemek je situován v centru Brna části Stránice, a veškeré docházkové vzdálenosti k 

občanským vybavenostem jsou krátké. Výšková hladina objektu je přizpůsobena ke 

stávajícím sousedním objektům a přilehlé komunikaci. 

Původní terén v okolí stavby je mírně svažitý, tvořený převážně nezpevněnými a 

zatravněnými plochami s částmi náletových křovin. 

Podlahová plocha v 1NP bude na kótě ±0,000=381,180 m.n.m. 

Do mocnosti 200 mm pod terénem se nachází humusoidní ornice.  

Hladina podzemní vody nebyla na pozemku investora geologickým průzkumem 

zjištěna. Staveniště se nachází v lokalitě s nízkým radonovým rizikem. Na staveništi jsou 

jednoduché základové poměry. 

Staveniště bude umístěno na pozemcích stavebníka, bude přístupné z ulice 

Heinrichova. Pro osazení stavby do terénu bylo zhotoveno výškopisné a polohopisné 

zaměření pozemku. Nepředpokládá se zábor zemědělského půdního fondu.
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3.1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

Novostavba bytového domu bude stát v části Stránice města Brna. Stavba je 

zpřístupněna veřejnou obecní komunikací a veřejným chodníkem. Příjezd je řešen z ulic 

přilehlých k tvarově trojúhelníkovému pozemku. 

Novostavba je zakomponována do svahu.  

Dům je ve tvaru dvou obdélníků. Budova je jednopatrová. V 1.NP se nachází 

bezbariérová bytová jednoka pro seniory. Schodištěm je dále zpřístupněno 2.NP, které tvoří 

bytová jednotka pro juniora. Střecha je valbová jednoduchého obdélníkového půdorysu a 

tvoří tak moderní ráz celého domu. 

Hmotové řešení domu je v harmonickém souladu s charakterem okolní zástavby 

rodinnými domy. Nedílnou součástí stavby je zahradní úprava s oplocením. 

 

 
3.1.3. Technické řešení 
 

Jedná se o stavbu o dvou nadzemních podlaží rodinného domu. Vstup do 

bytového domu je z ulice Heinrichova v 2.NP a z ulice Helceletova přímo do haly v 

1.NP. Vjezdy jsou taktéž z obou ulic. 

První nadzemní podlaží je řešeno jako bezbariérové o velikosti 2+KK s technickou 

místností. Druhé nadzemní podlaží má charakter luxusního bytu o velikosti také 2+KK. 

Celková dispozice domu je mezi úrovňově spojena schodištěm. 

Základy a podkladní betony 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého 

betonu – C20/25. Do základů budou vloženy zemnící pásky (viz hromosvod). Minimální 

hloubka základové spáryje 0,8 m od upraveného terénu. Podkladní betony (C20/25 tloušťky 

150 mm) jsou navrženy na hutněný štěrkopískový podsyp v tl. 300 mm.  

Svislé nosné konstrukce 

Obvodové stěny jsou ze systému Velox. Po třech metrech budou vkládány svislé 

výztuže-trigony, př. u oken, dle technologického postupu. Vnitřní nosné stěny z Veloxu. 

Příčky jsou navrženy zděné z pórobetonových tvárnic. 
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Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce 1.NP je ze systému Velox. Tloušťka stropu 270 mm, beton 

C20/25. Upozornění: dodržovat závazné podmínky pro montáž viz Velox – podklad pro 

navrhování z roku 2008. Železobetonový monolitický věnec výšky 250 mm (po obvodu 

spřažen spolu s deskou) je navržen v rámci stropů 1.NP (výztuž 4 Ø14, třmínky Ø6 po 250 

mm).  

Schodiště 

Vertikální komunikace v rodinném domě je řešena železobetonovým monolitickým 

schodištěm. Mádlo je dřevěné na ocelových konzolách.  Vnitřní schodiště má povrch 

marmolea.  

 

Zastřešení 

Zastřešení je navrženo jako valbová střecha. Konstrukce je tvořena dřevěnými 

vazníky a betonovou střešní taškou. 

 

Vnější plochy 

Pěší komunikace je provedena ze zámkové betonové dlažby. Příjezdová komunikace 

a parkovací stání  je ze zámkové betonové dlažby. 

 

 

3.1.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Příjezd a přístup na pozemek bude z ulic Heinrichova a Helceletova. Manipulační 

plochy, příjezdové a obslužné komunikace budou vyspádovány tak, aby nedocházelo ke 

stékání dešťových vod na okolní pozemky. 

 

Splaškové vody          

Z objektu budou svedeny splaškovou kanalizační přípojkou do kanalizační sítě. 

Kanalizační přípojka bude provedená z trub plastových PVC KG. Uložení potrubí bude 

provedeno do pískového lože, obsyp potrubí pískem. Na venkovní kanalizaci bude osazena 
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plastová revizní šachtice Vawin průměru 600mm. 

 

 

Dešťové vody  

Ze zastřešení objektu jsou svedeny svody, které jsou napojeny přes gajgry do dešťové 

kanalizační přípojky. Kanalizační přípojka bude provedená z trub plastových PVC KG. 

Uložení potrubí bude provedeno do pískového lože, obsyp potrubí pískem. Na pozemku 

investora bude osazena plastová revizní šachtice Vawin průměru 600mm. 

 

 

Přípojka vody 

Vodovodní  přípojka bude napojena na veřejný vodovod. 

 

Přípojka plynu 

V komunikaci ul. Heinrichovy je veden stávající STL plynovod. Zásobování plynem 

bude zajištěno připojením na stávající STL plynovod přípojkou, která bude ukončena ve 

skříni HUP hlavním uzávěrem. Skříň HUP bude umístěna na podezděném pilíři na hranici 

pozemku. 

 

Přípojka NN  

Zásobování elektrickou energií novostavby je navrženo ze stávající distribuční sítě  

kabelovou  přípojkou NN 

 

3.1.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury, dodržení podmínek stanovených 

pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

 

Parkování je zřízeno na parkovacích plochách na pozemku. Napojení na veřejnou 

komunikaci bude provedeno přímo z parkovacího stání.  

 

 

3.1.6. Vliv stavby na životní prostředí  

 

Realizace stavby a stavba, po dobu svojí životnosti, neovlivní životní prostředí v 

okolí nad přípustnou míru (v negativním slova smyslu) a obvyklou v daném místě.
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3.1.7. Řešení bezbariérového užívání 

 

U rodinného domu je navržen bezbariérový přístup při obou vstupech do stavby 

vyspádovanou betonovou zámkovou dlažbou. 

 

 
 

3.1.8. Průzkumy a měření 

 

Při předprojektové přípravě byly provedeny vlastní průzkumy, fotodokumentace a 

zaměření projektantem.  

Hladina podzemní vody nebyla na pozemku investora geologickým průzkumem 

zjištěna. Staveniště se nachází v lokalitě s nízkým radonovým rizikem. Na staveništi jsou 

jednoduché základové poměry. 

 

3.1.9. Geodetické podklady 

 

Vytyčení stavby bude provedeno dle výkresu situace (viz. výkres č. C.1-02). 

Katastrální mapa 1:2000, výškopisné a polohopisné zaměření 

 

 

3.1.10. Členění stavby   

 

SO 01 – Rodinný dům 

 

 
3.1.11. Vliv stavby na okolí  

 

V průběhu výstavby lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze 

stavebních strojů, zejména při provádění zemních prací. Tyto činnosti budou konány době 

od 06,00 hod do 22,00 hodin. Vzhledem ke kratším termínům výstavby, nebude tento 

zdroj hluku významným negativním jevem. 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ze stavební činnosti ve 

venkovním prostoru činí 65 dB. nařízení vlády č. 502/2000 Sb. [3], 
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3.1.12. Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků 

 

Dodavatel je povinen zajišťovat postup výstavby tak, aby bylo nepříznivých vlivů 

stavební činnosti na životní prostředí minimálně. Při provádění prací je třeba dodržovat 

základní pravidla BOZP, zvláště pak se připomínají a nutno respektovat tyto zákony, 

předpisy a vyhlášky: 

  -zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění 

  -zákon č. 324/1990 Sb. - vyhláška ČÚBP o bezpečnosti práce při stavebních pracích 

  -zákon č. 48/1982 - vyhl. ČÚBP - základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 

Při odstraňování stavby je nutno dodržovat platné obecně závazné právní předpisy a 

technické normy (zejména ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., vyhlášky č. 

324/1990Sb., o bezpečnosti páce a technických zařízení při stavebních prací). [1], [3]     

 

 

3.2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

Viz. Statický výpočet. 

 

 

3.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby 

 

Požární bezpečnost stavby byla posouzena požárním specialistou a výsledky 

hodnocení jsou přiloženy. 

 

 

3.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Nakládání s odpady, evidence a další povinnosti se budou řídit zákonem 185/2001 

Sb.“o odpadech“ a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou 383/2001 Sb. „o 

podrobnostech nakládání s odpady“ v platném znění, a vyhláškou 294/2005 Sb. „o 

podmínkách ukládání materiálu na skládky a jejich využívání na povrchu terénu“. 
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Během samotné stavby, při   konkrétních   stavebních   činnostech,   vzniknou v 

poměrně malém množství stavební odpady klasického složení - zbytky surovin a 

pomocného materiálu. Dále vznikne odpadní zemina při hloubení stavební jámy. 

 

Nakládání se stavebními odpady:   

Stavební  odpad bude ukládán  do velko- objemových kontejnerů, které budou po celou 

dobu přistavení zajištěny proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku odpadu. 

 

3.5. Bezpečnost při užívání 

 

Ke všem zařízením obdrží uživatel, majitel návody k jejich používání a údržbě, 

které je bezpodmínečně nutné dodržovat. Vlastní přístup k objektu a bezprostřední okolí, v 

podobě chodníku podél fasády se musí udržovat čistý, obzvláště v zimním období. 

 

 

3.6. Ochrana proti hluku 

 

Současný stav akustického zatížení je v limitech v denní i noční době. Příspěvky 

provozu bytového domu, včetně příjezdových komunikací budou velmi nízké, ve všech 

referenčních bodech se pohybují pod hranicí citlivosti. 

Index vzduchové neprůzvučnosti obvodové stavební konstrukce je Rw = 49 dB, 

R´w = 47 dB, což je v souladu s normou ČSN 730532. Stěny mezi obytnými místností, také 

vyhovují normě Rw = 57 dB, R´w = 55 dB < R´wn = 42 dB. [13], [7]     

 

 

 

3.7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka 

objektu bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 a měrnou energetickou spotřeby dle 

Vyhlášky č. 291/2001. 
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3.8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

 

Vstupy do objektu jsou řešeny jako bezbariérové. 

 

 

3.9. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

Objekt neleží v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu. Podzemní vody jsou 

dle průzkumů v dostatečné hloubce pod rostlým terénem. Při zemních pracích s nimi 

nedojde ke styku. V jiném případě dojde k vyřešení problému za přizvání projektanta. 

 

 

3.10. Ochrana obyvatelstva 

 

Provede se provizorní oplocení staveniště. 

 

. 

3.11. Inženýrské stavby 

 

 

3.11.1. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

 

Dešťové vody budou zaústěny do RŠ dešťové kanalizace zhotovené v rámci přípravy 

staveniště. 

Podzemní voda zachycena drenáží stavby bude opě t  svedena pomocí kanalizační 

přípojky do RŠ, která je nadimenzována na ekvivalentní zatížení. 

Splaškové odpadní vody budou s v e d e n y  do kanalizační přípojky, pomocí níž 

budou splaškové vody odvedeny do stávající veřejné kanalizace. 

Odvětrání kanalizačního systému bude zajištěno pomocí odpadních potrubí vyvedených 

nad střechu objektu a ukončených ventilační tvarovkou .  Čištění a údržbu kanalizace 

umožní čistící kusy -gajgry. 
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Materiálem pro rozvody kanalizace se předpokládají trouby z PVC, odpadní a 

připojovací potrubí bude provedeno z potrubí systému Pipelife. Potrubí vedené v zemi  

 

bude provedeno z PVC KG pro uložení do země včetně systémových revizních 

šachet s litinovým poklopem. 

 

 

3.11.2. Zásobování vodou 

 

Zásobování objektu vodou bude zajištěno pomocí vodovodní přípojky napojené na 

obecní vodovodní řad PE DN64. V místě vstupu vodovodní přípojky do objektu PE DN32 

bude osazena fakturační vodoměrná sestava do vodoměrné šachty kruhového průřezu.. Od 

vodoměrné sestavy bude proveden přívod do domu a zde  budou provedeny rozvody vody 

k jednotlivým  zařizovacím předmětům. Rozvody  vody budou  vedeny v podlaze, volně v 

drážkách ve zdivu.  

Ohřev TUV bude v rodiném domě prováděn v technické místnosti pomocí 

kondenzačního kotle. 

Materiálem pro rozvody vody se předpokládají trouby z plastů. Rozvody vody 

budou opatřeny tepelnou izolací (Mirelon). 

 

 

3.11.3. Zásobování energiemi 

 

 

          Napěť. soustava :      230/400V, 50Hz 

          Ochrana proti neb. dotyku :  Dle ČSN 33-2000-4-41  samočinným odpojením 

od zdroje 

Dle ČSN 33-2000-7-701 proud.chrániči a 

pospojováním 

          Prostředí :   Dle ČSN 33-2000-3 
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Pro řešený RD bude osazena nová přípojková skříň společně s elektroměrovým 

rozvaděčem. V elektroměrovém rozvaděči budou osazeny hl. jističe, vysílače HDO a 

budou připravena místa pro osazení a zaplombování elektroměru 400V, přímé měření. 

Předpokládané hodnoty hl. jističe před elektroměrem je 15 x 25A. 

Měření spotřeby el. energie bude umístěno v novém elektroměrovém rozvaděči, 

který bude osazen novým třífázovým více sazbovým elektroměrem 400 V, přímé měření.  

 

 

3.11.4. Řešení dopravy 

 

Vjezd na parkovací stání před objektem je řešený s povrchovou úpravou betonová 

zámková dlažba uložena do hutněného štěrkového podkladu min. tl. 150 mm a min. Edef = 

90 Mpa, chodníky jako dlážděné z betonové zámkové dlažby (stěrkový podklad min. tl. 150 

mm a min. Edef = 60 Mpa) [13], [7]    . 

Svedení  povrchových  srážkových  vod  bude  usměrněno  do  žlabů pomocí 

příčných  a podélných spádů připojením přes revizní šachtici na přípojku dešťové 

kanalizace. 

 

 

3.11.5. Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

 

Rozsah stavebních úprav je patrný z přiložené koordinační situace. Zejména se jedná 

o provedení zpevněné plohy podél fasády a přístupových komunikací. Dále vhodného 

zatravnění a vytvoření relaxační zóny ve zbylé části pozemku investora. 

 

 

3.11.6. Elektronické komunikace 

 

Připojení na elektronické komunikace není součástí této PD. 
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4.1. Technická zpráva[2] 

 

4.1.1. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

 

Stavba bude umístěna na pozemku investora parc. č. 704/2. Katastrální území 

Stránice, okres Brno. Vstup do objektu je z obecní komunikace Heinrichová a Helceletová. 

Z ulice Heinrichova jsou vedeny přípojky vody, plynu, elektro. Z ulice Helceletová jsou 

vedeny přípojky dešťové a splaškové kanalizace.  

Na staveništi se v současné době nachází vzrostlá tráva a náletové keře. Dojde k 

odtěžení kulturní vrstvy ornice v tl. 200 mm. Vytěžený materiál bude částečně použit k 

opětovnému zásypu meziskladového prostoru a použit v rámci sadových úprav. Po dobu 

výstavby bude na mezideponii uložena ornice v 60% svého objemu (27m
3

) na ploše 16 m
2
, 

která bude využita v rámci zahumusování u sadových úprav. 

Vytěžená zemina je v celém rozsahu 378,68 m
3
. Zemina o objemu 150,15 m

3
 bude 

uložena na druhou mezideponii o ploše 28,6 m
2
, která pak bude využita k zásypu. 

Přebytečná zemina (243,32 m3) bude odvezena na skládku. 

Staveniště (či jeho části) bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob 

oplocením, oplocení bude realizováno z mobilních plotových dílců  s betonovými patkami a 

bude opatřeno uzamykatelnými branami s označením příslušnými značkami dle ČSN. 

Příjezd a přístup na pozemek bude z obslužné obecní komunikace Heinrichová. Staveništní 

komunikace-plocha bude provedena z pojezdových panelů, šířky 3,0 m x 1,5 m kladených 

do pískového lože tl. 100 mm. Návrhová staveništní plocha je o rozměrech 8,5 x 8 m. Před 

výjezdem vozidel ze staveniště, je v areálu nutno zajistit řádné očištění vozidel stavby, aby 

neznečišťovali, popřípadě jakkoli nepoškozovali okolní komunikace a pozemky. 

 

 

4.1.2. Významné sítě technické infrastruktury 

 

V těsné blízkosti pozemku se nacházejí sítě technické infrastruktury, a to přípojky 

NN, kanalizační a vodovodní. Před započetím prací je nutno vytýčit a prokazatelně seznámit  
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veškeré pracovníky s vedením těchto sítí a jejich ochrannými pásmy. 

 

 

4.1.3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 

staveniště, výpočet potřeby vody a výpočet spotřeby staveništní  

 

Staveniště bude napojeno na samostatnou přípojku NN 240/380V přes rozvodní 

skříň s podružným měřením, na dočasnou přípojnou skříň, která je napájena definitivní 

přípojkou NN.  P o realizaci bude protažena do objektu. Objekt bude napojen zemním 

kabelem. Zařízení staveniště se napojí přes dočasnou připojovací skříň a to rozvodem 

vedeným vzduchem tak, aby nedocházelo ke kolizi  stavebních  strojů s kabelem. Napojení 

staveniště na odběr vody, je přes plastovou vodoměrnou šachtu, ve které je umístěn 

vodoměr. Přípojka do objektu PE DN32 napojená na obecní vodovodní řad PE DN64. Na 

staveništi bude k dispozici mobilní WC. 

Odvodnění staveniště není řešeno, jelikož staveniště nezasahuje pod hladinu 

podzemní vody a není nutno trvale přečerpávat vodu. 

 

 

4.1.4. Úpravy z hlediska BOZP třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s 

omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Celé staveniště bude oploceno přenosným plotem chránícím proti vniknutí a na 

hranici staveniště budou umístěny cedule se zákazem vstupu nepovolaným osobám.  

Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č. 362/2005 o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb.,  zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ZBOZP) a NV č. 591/2006 o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. [5], [6]      

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou.  

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámení před zahájením prací a 
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jsou dále povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše 

uvedených předpisů. 

 

 

 

4.1.5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

 

Veřejné zájmy nebudou stavbou dotčeny 

 

 

4.1.6. Řešení zařízení staveniště 

 

 Vlastní zařízení staveniště bude umístěno v rámci vlastní hranice záboru stavby tzn. 

v prostoru vlastního staveniště. Zásobování a přístup na staveniště bude zajištěn z hlavní 

asfaltové komunikace ul. Heinrichová, přes uzamykatelnou vjezdovou bránu. Plocha je 

tvořena ze železobetonových panelů kladených do pískového lože tl. 100 mm. 

Železobetonové panely jsou rozměrů 3 m x 1 m x 0,15 m. Tato plocha bude sloužit 

k zásobování a především pro mobilní auto jeřáb např. Libherr LTM 1050 a soupravu 

Schwing. [13]   

Kancelářské a šatnové zázemí bude umístěno v rámci staveniště a bude řešeno 

mobilním kontejnerem. Pro skladování nářadí bude sloužit skladový kontejner. 

Kontejnery budou uloženy na panelech.Plochy skládek jsou definovány užitnou plochou 

nutno pro vlastní uložení materiálu a prostorem pro manipulaci. Skládka ornice a skládka 

vytěžené zeminy bude vytvořena na krajích pozemku, dle situace. 

Stavba bude zásobována průběžným dodavatelským systémem po celou dobu 

výstavby.  

Část materiálu je na staveništi skladována na vyhrazené ploše na paletách. Tento 

materiál bude uskladněn na staveništi pouze krátkodobě, chráněn bude před povětrnostními 

vlivy zesílenou plastovou fólií s dostatečným zajištěním proti poškození větrem. 
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4.1.7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
 

 

Zařízení staveniště nevyžaduje ohlášení. 

 

 

 

 

4.1.8. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví 

 

Na stavbě musí pracovat jen pracovníci vyučeni nebo zaučeni v daném oboru a musí 

být vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a prostředky, za které odpovídá dodavatel. 

Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů a pravidelně 

proškolováni. Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími 

osobami. Je třeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při pohybu staveništních 

mechanismů, překládání materiálu apod. 

 Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je potřeba v průběhu 

výstavby dodržovat základní požadavky dle zákona č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky dále zákona č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. [5], [6]     

 

 

4.1.9. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 

Před výstavbou budou z nutné plochy provedeny skrývky kulturních vrstev půdy. 

Ornice bude skladována odděleně od zeminy z výkopů tak, aby nedošlo k jejímu 

znehodnocení. Po výstavbě bude část ornice použita zpětně k teréním úpravám a zemina 

k zásypům. Během výstavby budou všechny odpady skladovány v kontejneru, řádně 

označeny a odváženy na řízenou místní skládku. 
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4.1.10. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

 

Zahájení    03/2014 

Dokončení    12/2014 

Lhůta výstavby   9.měsíců 

 

 

 

4.2. Výkresová část 

 

4.2.1. Celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení 

staveniště 

 

Viz. výkres č. C.1-02 

 

 

4.2.2. Vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, 

vyznačení vjezdů a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště. 

 

Viz. výkres č. C.1-02 
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5. Dokumentace stavby- Architektonické a stavebně technické řešení[2]   

 

5.1. Technická zpráva 

 

5.1.1. Účel objektu 

 

Novostavba rodinného domu v Brně, účel objektu je trvalé bydlení. 

 

 

5.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Jedná se o rodinný dům o dvou nadzemních podlažích zastřešený valbovou střechou. 

První nadzemní podlaží je řešeno jako bezbariérové o velikosti 2+KK s technickou místností. 

Druhé nadzemní podlaží má charakter luxusního bytu o velikosti také 2+KK. Obě podlaží 

jsou propojena vnitřním schodištěm. Parkovací stání s vjezdem z obecní komunikace se 

nachází na východní i západní straně pozemku. Dům je ve tvaru dvou obdélníků o rozměru 

12,60 m x 11,38 m. V 1.NP se nachází bezbariérová bytová jednotka pro seniory. Schodištěm 

je dále zpřístupněno 2.NP, které tvoří bytová jednotka pro juniora. Střecha je jednoduchého 

obdélníkového půdorysu se střešní taškou Bramac Max 7 barvy břidlicová černá. 

Nosná část střechy je řešena lepenými vazníky. Pro svislý nosný systém je navrženo 

ztracené bednění VELOX omítnuto vápenocementovou omítkou bíle barvy. 

Okna a dveře jsou plastové v barvě antracit. 

Pod stavbou rodinného domu bude provedena skrývka ornice do hloubky 200 mm, 

která bude použita na terénní modelace a následně na realizaci vegetačních úprav na 

pozemku. Veškeré zpevněné plochy budou tvořeny betonovou zámkovou dlažbou, barva 

přírodní, olemovány zahradním obrubníkem barvy přírodní-šedé. 
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5.1.3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění 

 

zastavěná plocha hl. stavbou:   132,48  m2 

výměra stavebního pozemku:  488 m2 

zpevněné plochy:    90,96 m2 

zelené plocha:    264,56 m2 

Novostavba rodinného domu nemá zvláštní požadavky na oslunění a osvětlení, stavba 

díky své nízké výšce nezastiňuje stavby v okolí. 

Rodinný dům má orientované hlavní obytné místnosti na jihovýchod. 

 

 

5.1.4. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 

 

Konstrukční systém stavby je navržený ze stavebního systému Velox. Jedná se o 

systémovou sendvičovou konstrukci, kde nosnou částí je betonové jádro C20/25. 

 

 

5.1.4.1.  Zemní práce 

 

Nejprve bude sejmuta ornice o mocnosti cca 200 mm, která bude uložena v západní 

části pozemku. A po dokončení stavebních prací bude použita pro terénní úpravy. Po 

provedení vyměření a vytýčení hlavních polohových a výškových bodů bude vykopána 

stavební jáma. Uložení zeminy bude na deponii v západní části pozemku na figuru. Přebytek 

zeminy bude odvezen na řízenou místní skládku. Po dokončení této jámy dojde k vytyčení a 

pasů. 

 

 

5.1.4.2.  Základy 

 

Základy pod objektem jsou navrženy, jako plošné ze základových pasů z prostého 

betonu C 20/25, na které bude provedena základová deska vyztužena kari sítí. 
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5.1.4.3.  Hydroizolace spodní stavby 

 

Zdivo i podlahy jsou odizolovány hydroizolačními asfaltovými pásy Elastek 40 

Special Mineral, ve dvou vrstvách položení přitavením. 

 

 

 

5.1.4.4.  Svislé konstrukce 

 

Svislé konstrukce jsou tvořeny ze sendvičové konstrukce systému Velox. Jedná 

se o sendvičovou konstrukci, ve které nosnou vrstvou je betonové jádro (C16/20). 

Svislé konstrukce tvoří následující skladby: 

• Vnější nosné zdivo tl. stěny 370 mm s vloženou tepelnou izolací tl. 150 mm 

• Vnitřní nosné zdivo tl. 220 mm. 

Betonáž stěn se provádí na výšku jednoho patra současně s betonáží stropů. 

Příčky jsou tvořeny pórobetonovými tvárnicemi, celková tloušťka příčky je 150 mm. 

 

 

5.1.4.5.  Vodorovné konstrukce 

 

Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy v systému Velox jako skládané 

tvarovky typizovaných rozměrů, plnící funkci ztraceného bednění. Stropní tvarovky Velox je 

nutné při realizaci podepírat. Tvarovky jsou dlouhé 2m a je možné je krátit v příčném směru. 

Nosnou část tvoří tuhá vyztužená žebra. Použité skladby: 

• Tloušťka stropní konstrukce systému Velox 270 mm z toho je výška tvarovky 220mm a 50 

mm tvoří betonová deska. 

 

 

5.1.4.6.  Schodiště 

 

Schodiště je provedeno jako železobetonové monolitické. Konstrukčně je navrženo 

jako pravotočivé schodiště tvaru L bez podesty. Schodiště bude vetknuto do nosné stěny a do 

stropní konstrukce. 
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5.1.4.7.  Střešní konstrukce 

 

Pro konstrukci zastřešení byla použita příhradová dřevěná konstrukce tvořená 

z vazníků. Sklon je 15°. Pro sklony střešních rovin byl použitý systém skládaných 

betonových střešních tašek Bramac Max 7° a Bramac Max, barva břidlicová černá. Jako 

pojistná hydroizolační vrstva u šikmé střechy je použita difuzní folie Bramac Top RU. 

Střecha je jednoplášťová s mezikrokevní a podkrokevní zateplení minerální vatou Isover 

UNIROL PROFI, které tvoří pásy ze skelné plsti Isomer, mající po celém povrchu 

hydrofobizované vlákna. [15]   

 

5.1.4.8. Povrchy vnitřních a vnějších stěn 

 

Vnější omítky budou provedeny certifikovaným systémem cemix, jako dvouvrstvé  s 

tloušťkou jádra 20mm vyztuženého celoplošně tkaninou min 140 g/m2. Na tuto vrstvu se 

provede vnější štuk 4 mm, na který se nanese finální úprava pomocí barevné silikonové 

omítky od firmy CEMIX. 

Při provádění omítek je nutné dodržovat technologické postupy výrobce CEMIX. 

Vnitřní omítky budou provedeny certifikovaným systémem Cemix jako jednovrstvé s 

tloušťkou jádra 15 mm vyztuženého vkládanou tkaninou min 145 g/m
2
 nebo sklotextilní 

síťovinou s oky 8/8. Podklad stěpkocementových desek musí být napenetrován. Systém je 

doporučený výrobcem Velox. 

 

 

5.1.4.9.  Výplně otvorů 

 

Okna jsou plastová s profilem šesti komorovým systémem Prestige, zaskleným 

izolačním trojsklem Uw = 0,86 W/m
2
K. Vchodové dveře jsou také plastové. [13]   

 

 

5.1.4.10. Podlahy 

 

Skladby podlah jsou detailně vyspecifikovány v projektové dokumentaci. 
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5.1.4.11. Klempířské konstrukce  

 

Veškeré oplechování bude provedeno z titanzinkového plechu v barvě okenních rámů 

RAL 6017-antracit. 

 

 

5.1.5. Tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí a výplní otvorů 

Veškeré tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů odpovídá 

ČSN730540.  

 

5.1.6. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu 

 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého 

betonu – C20/25. Do základů budou vloženy zemnící pásky. Podkladní betony (C20/25 

tloušťky 150 mm) jsou navrženy na hutněný štěrkopískový podsyp v tl. 300 mm. 

 

 

5.1.7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků 

 

Objekt nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

 

 

5.1.8. Dopravní řešení 

 

Napojení pozemku na dopravní systém je zajištěn vstupními brankami a vjezdovými 

posuvnými bránami na přilehlé ulice Heinrichová a Helceletová. 
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5.1.9. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

 

Na pozemku byla naměřena nízká hladina radonového plynu, která nevyžaduje žádné 

zvláštní opatření. Doporučuje se pravidelné větrání nemovitosti. Izolace proti zemní vlhkosti 

byla navržena Elastek 40 Special Mineral, která má částečnou odolnost proti radonovému 

plynu. Rodinný dům se nenachází v oblasti spodní vody. Z tohoto důvodu je hydroizolace 

řešena pouze izolací proti zemní vlhkosti.  

Dále je rodinný dům navržen, tak aby odolával běžným a zvýšeným nárokům na 

ochranu před ostatními škodlivými vlivy, jako jsou na příklad hluk a klimatické vlivy. 

 

 

5.1.10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Při výstavbě jsou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu dle platného 

stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) a prováděcích vyhlášek. [4]   

 

 

 



 
- 33 - 

 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS NA HRUBOU 

STAVBU 

 

 

 

 

 

Investor / Objednatel :  Čižmář Zeno Mgr., Jelínkova 984, Brno      

Stavba :  Návrh rodinného domu ve svahu včetně 

     technologických postupů 

Generální projektant :  JAROMÍR VÝŠKA 

Zodp. Projektant akce :  Jaromír Výška 

Hlavní statik  : 

Generální dodavatel : 

Projektová část : TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS NA HRUBOU STAVBU 

Objekt / soubor : 

Stupeň   :  DPS (dokumentace pro provádění stavby)



 
- 34 - 

 

 

6. Technologický předpis na hrubou stavbu 

 

6.1. Obecne informace o stavbě 

 

Jedná se o rodinný dům o dvou nadzemních podlažích zastřešený valbovou střechou. 

První nadzemní podlaží je řešeno jako bezbariérové o velikosti 2+KK s technickou 

místností. Druhé nadzemní podlaží má charakter luxusního bytu o velikosti také 2+KK. Obě 

podlaží jsou propojena vnitřním schodištěm. Parkovací stání s vjezdem z obecní 

komunikace se nachází na východní i západní straně pozemku. Dům je ve tvaru dvou 

obdélníků o rozměru 12,60 m x 11,38 m. V 1.NP se nachází bezbariérová bytová jednotka 

pro seniory. Schodištěm je dále zpřístupněno 2.NP, které tvoří bytová jednotka pro juniora. 

Střecha je jednoduchého obdélníkového půdorysu se střešní taškou Bramac Max 7 barvy 

břidlicová černá. 

Svislé nosné konstrukce budou tvořeny stěnovým konstrukčním systémem ze 

ztraceného bednění VELOX. Obvodové stěny jsou tvořeny skladbou stěny AL 37, vnitřní 

nosné stěny LL 22 a vnitřní nenosné příčky z pórobetonových tvárnic. 

Vodorovné konstrukce budou taktéž tvořeny ze systému VELOX. Železobetonová 

konstrukce stropu je s využitím desek typu WSD 35. 

 

 

6.2. Pracovni podminky 

 

Staveniště bude zařízeno dle výkresu zásady organizace výstavby.  

 

 

6.2.1. Zemní práce 

 

K převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem dojde v termínu 1. 3. 2014. 

Staveniště převezme od technického dozora investora (TDI) stavbyvedoucí zhotovitele 

zemních prací. Součástí převzetí staveniště bude předání projektové dokumentace, kde budou 

zakresleny skladové plochy, zábory a polohy všech dotčených inženýrských sítí, výškové a 

polohové zaměření stavby (provedené oprávněnou osobou). Před zahájením výkopových  
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prací bude provedeno vytyčení všech dotčených inženýrských sítí.  Součástí předání a 

převzetí staveniště je řádný zápis do stavebního deníku.  

 

 

6.2.2. Základy 

 

Před započetím prací stavební dozor musí zkontrolovat přesnost vyměření 

základových rýh, zemních úprav a veškerých hrubých terénních prací. Vyhloubené rýhy 

(jejich poloha, rozměry) musí být v souladu s projektovou dokumentací. Dále musí být 

provedeno odvodnění a zpevněné plochy pro nájezd techniky. Bude provedeno vytyčení 

stavby. Rozvod elektrického proudu a vody zajistí investor na vlastní náklady. O převzetí musí 

být pořízen záznam ve stavebním deníku. 

 

 

6.2.3. Svislé konstrukce 

 

Před započetím prací, musí byt provedena přejímka základových konstrukcí a v 

místech zakládání svislých konstrukcí musí být položeny 2 vrstvy vodorovné hydroizolace. 

Na staveništi bude umístěna stavební buňka, uzamykací skladová buňka jedno přenosné 

WC. Rozvod elektrické energie bude zabezpečen  pomocí  rozvodné skříně ES, která bude 

napojena na přivedené elektrické vedení z místní sítě pomocí zhotovené přípojky. Rozvod 

vody bude ve vodoměrné plastové šachtě a bude napojen na veřejnou vodovodní síť. 

Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s platnými normami a požadavky 

investora. 

Staveniště bude oploceno mobilním plotem. Příjezdová cesta, která je tvořena 

betonovými panely bude napojená z přilehlé komunikace. Skladování deskových prvků 

systému VELOX, bude realizováno na paletách a to včetně spojovacích spon. Palety budou 

skladovány dočasně na ploše staveniště určené pro skladování materiálů. V případě 

nepříznivých klimatizačních podmínek, se palety a případně zabudovaná konstrukce bude 

chránit před nasáknutím vody vhodným zakrytím. 

Před zahájením založení prvního šáru bednění musí být přesně vytyčena poloha 
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stěn, dveřních a okenních otvorů a poloha svislé ocelové výztuže. Palety se systémem 

VELOX se rozmístí mimo vytyčené zdi a s ohledem na manipulační prostor. 

 

Práce nesmí být zahájeny dříve, než dosáhnou základové konstrukce potřebné  

pevnosti a únosnosti. Dále je nutné zkontrolovat před založením stěn provedení izolací 

proti zemní vlhkosti. 

O převzetí musí být pořízen záznam ve stavebním deníku 

 

 

6.2.4. Vodorovné konstrukce 

 

Je nutné zhodnotit stav, stabilitu, polohu svislé ocelové výztuže a kvalitu provedení 

svislých nosných konstrukcí. Případné nedostatky či jiné závady se zaznamenají do 

stavebního deníku a projednají s projektantem. O předání svislých konstrukcí bude proveden 

záznam. Betonáž je možné zahájit až po odstranění případných nedostatků a za splnění všech 

bezpečnostních podmínek týkajících se požadavků na betonáž. 

 

 

6.2.5. Střecha 

 

Před předáním staveniště stavbyvedoucí zkontroluje jeho připravenost, odpovídající 

pro následnou montáž konstrukce krovu. Na staveništi musí být připravena předmontážní 

plošina pro sestavování vazeb krovu, komunikace pro dopravu materiálu, funkční elektrická 

a vodovodní přípojka, sociální zařízení a šatny. Musí být dokončeno veškeré nosné zdivo a 

komíny. 

Na staveništi musí být volná zpevněná plocha pro jeřáb na montáž krovu. Po převzetí 

stavbyvedoucí zapíše vše do stavebního deníku. 
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6.3. Material, doprava, skladování 

 

6.3.1. Zemní práce 

 

Pro vytyčení stavby:  

Totální stanice Trimble M3, stativ, hranol 360
0
, záměrné kříže, olovnice a pásmo 

Prkna 100/25mm délky 4m, cca 15ks; lať 50/50mm délky 4m, cca 15ks; stavební hřebíky cca 

5kg. [13]   

Materiál bude uskladněn v mobilních skladech na staveništi, které budou 

uzamykatelné. Daný materiál bude dopraven vybraným dodavatelem. Manipulace a 

uskladnění již provede stavba samotná. Drobný materiál bude složen ručně. Tento materiál 

bude následně použit na další práce, například na zhotovení bednění základových pasů. 

 

 

6.3.2. Základy 

 

Základy budou zhotoveny z železobetonu. Beton bude vyroben v centrální betonárce 

a dovezen autodomíchávačem SCANIA P 380 8X4 o objemu 8m3 z betonárky vzdálené 10 

km. Pro plynulou betonáž jsou potřeba 3 autodomíchávače. Základy budou betonovány 

přímo do výkopu a to pomocí čerpadla Schwing 39 S 39 SX , které bude dopravovat 

betonovou směs od autodomíchávače přímo do rýh. Při ukládání betonu přímo do tradičního 

dřevěného bednění v základových rýhách je nutné dodržet max. výšku shozu 1,5 m.  Po 

uložení betonu do rýh a bednění se zhutní vibrováním ručním ponorným vibrátorem betonu 

KWH800W.  

 

Beton:  

základy                     cca 23,66 m
3
  C20/25 z hrubé frakce kameniva 

podkladní beton      cca 19,87 m
3
    C16/20 z hrubé frakce kameniva 

 

Ocel výztuž:    

Kari sítě 100/100/8  1324,8 kg   R 10 505 
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Hydroizolace: 

Asfaltový pás Glastek 40 Special Mineral         cca 152,36 m
2
 

Asfaltový penetrační nátěr Penetral ALP   cca 39,7 kg  

  

Dřevěné bednění:   

K výrobě bednění bude použito smrkové dřevo. Bednící latě a trámy a kolíky, před 

výrobou jsou prkna uložena na paletě zakryta fólií na smrkových hranolech a to do max. 

výšky 1,5m. Pro usnadnění odbedňovacích prací a k ochraně bednění před poškozením, 

natíráme styčné plochy ochrannými nátěry na bázi olejů. Zvláště dřevěné prvky musíme  

 

pečlivě impregnovat proti vlhkosti a proti chemickým vlivům cementu. 

Skladování: 

Jednoduché materiály budou skladovány v buňkách. Výztuž bude skladována na 

zpěvněné a odvodněné ploše na dřevěných podkladcích na ploše se štěrkopískovým 

zhutněním, prostor u vjezdu na ulici Helceletovou. 

 

 

6.3.3. Svislé konstrukce 

 

Desky Velox WSD jsou to jednovrstvé štěpkocementové desky se zvyšenou 

objemovou hmotností a vysokou dynamickou tuhostí. V konstrukčním systému využijeme 

tloušťky desek 35 mm a 50 mm. Rozměry těchto desek jsou 2000 mm x 500 mm. 

Desky Velox WS-EPS jsou dvouvrstvé, složené ze štěpkocementové desky Velox 

WS o tloušťce 35 mm a desky pěnového polystyrenu. V konstrukčním systému využijeme 

tloušťky pěnového polystyrenu 150 mm. 

Stavební ocelové spony pro fixaci polohy desek vnějšího a vnitřního bednění stěn. 

Jsou vyrobeny z taženého drátu kruhového průměru. Druhy spon (viz. tabulka č.1) [9]   
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Tab. 1 Schéma spon VELOX

 

 

 

Stěnové výztuhy se používají k zajištění svislosti stěn při sestavování bednění z desek 

Velox. Jsou vyrobeny z kvalitní oceli 10 505 v délce 3200 mm. 

Jednotlivé prvky ztraceného bednění se budou dopravovat na staveniště zajištěné 

fólií na paletách, za pomoci nákladních automobilů např. typů TATRA T815, popřípadě 

Mercedes, opatřených hydraulickou rukou. Prvky budou skládány přímo na stavbu pouze 

v potřebném množství dané etapy výstavby. Doprava prvků do 2.NP se bude provádět 

mobilním jeřábem např. LIBHERR LTM 1040-2.1 . 

  Nosnost max.:  40t / 2,5m 

  Vyložení max.:  35m 

  Počet náprav:  2 

Beton bude vyroben v centrální betonárce a dovezen autodomíchávačem SCANIA P 

380 8X4 o objemu 8m3 z betonárky vzdálené 10 km. Pro plynulou betonáž jsou potřeba 3 

autodomíchávače. Svislé konstrukce budou betonovány přímo a to pomocí čerpadla Schwing 

39 S 39 SX , které bude dopravovat betonovou směs od autodomíchávače přímo mezi 

bednění.  

 Vertikální dosah:  38,7 m 
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 Horizontální dosah:  34,7 m 

 Počet ramen:  4 ks 

 Čerpatelné množství: 136 m
3
/h 

 

Při ukládání betonu je nutné dodržet max. výšku shozu 1,5 m a případně použít 

nástavce.  Po uložení betonu do bednění se zhutní vibrováním ručním ponorným vibrátorem 

betonu KWH800W. 

 

Beton:  

Svislé konstrukce             cca 57,08 m
3
 C20/25 z hrubé frakce kameniva 

 

Hydroizolace: 

Asfaltový pás Glastek 40 Special Mineral         cca 95,14 m
2
 

Asfaltový penetrační nátěr Penetral ALP   cca 24,8 kg 

Nopová fólie, Geotextilie FILTEK 300 g/m2  cca 91 m
2
 

 

 

 

6.3.4. Vodorovné konstrukce 

 

Prefabrikované stropní prvky jsou řešeny do konceptu železobetonového 

monolitického žebírkového stropu. Stropní prvky v modulových délkách 2000 mm. Desky 

Velox WS a Velox WSL jsou spojeny do tvaru dutých krabic s přesahy. Výška krabice je 170 

mm. 

Prostorové nosníky pro vyztužení nosných naddveřních a nadokenních překladů a 

vyložení šířky žebírka stropu. Ocel skupiny R 10 505.  

Jednotlivé prvky stropního bednění se budou dopravovat na staveniště zajištěné 

fólií na paletách, za pomoci nákladních automobilů např. typů TATRA T815, popřípadě 

Mercedes, opatřených hydraulickou rukou s největší opatrností. Prvky budou skládány 

přímo na stavbu pouze v potřebném množství dané etapy výstavby. Sekundární doprava 

prvků se bude provádět ručně ze strany vjezdu ulice Heinrichová. 

Beton bude vyroben v centrální betonárce a dovezen autodomíchávačem SCANIA P 

380 8X4 o objemu 8m3 z betonárky vzdálené 10 km. Pro plynulou betonáž jsou potřeba 3 

autodomíchávače. Vodorovné konstrukce budou betonovány přímo a to pomocí čerpadla 
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Schwing 39 S 39 SX , které bude dopravovat betonovou směs od autodomíchávače přímo na 

bednění.  

 Vertikální dosah:  38,7 m 

 Horizontální dosah:  34,7 m 

 Počet ramen:  4 ks 

 Čerpatelné množství: 136 m
3
/h 

 

Při ukládání betonu je nutné dodržet max. výšku shozu 1,5 m.  Po uložení betonu do 

bednění se zhutní vibrováním ručním ponorným vibrátorem betonu KWH800W. 

 

Beton:  

Vodorovné konstrukce          cca 12,53 m
3
 C20/25 z hrubé frakce kameniva 

 

Ocel výztuž:    

Kari sítě 150/150/8            3133,1 kg   R 10505 

 

 

6.3.5. Střecha 

 

Střešní konstrukce je z příhradových vazníků, jedná se o stavební řezané dřevo z 

jehličnanů z konstukčního masivního dřeva KVH. Dřevo smrkové, jakosti A s maximální 

vlhkostí 20%. 

Jednotlivé příhradové vazníky se budou dopravovat na staveniště ve svislé poloze 

na valníku Iveco Eurotrakker 300. Prvky budou skládány přímo na místo určené montáže. 

Doprava vazníků se bude provádět mobilním jeřábem např. LIBHERR LTM 1040-2.1 

[13]  . 

 Nosnost max.: 40t / 2,5m 

 Vyložení max.: 35m 

 Počet náprav:  2 
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V případě delšího skladování ve volném prostranství musí být dřevo uloženo na 

podkladních hranolech nejméně 300 mm vysokých, jednotlivé prvky by měli být 

prokládány, aby neleželi přímo na sobě. Též musí být použita ochrana proti klimatickým 

vlivům. 

Spojovací materiál – tesařské skoby, svorníky s podložkami, ocelová styčníková 

deska s prolisovanými trny, hřebíky, vruty.  

Spojovací materiál, pomocný materiál a nářadí musí být uskladněno v krytém 

uzamykatelném skladu s pevnou podlahou, aby byly chráněny proti klimatickým vlivům. 

Ochrana dřeva – dřevo musí být ošetřeno proti plísním, houbám, škůdcům, 

povětrnostním vlivům a požáru (protipožární nátěry)  

Krytina: 

Plocha střechy   284,91 m
2   

Bramac MAX 7° 

 

Dřevěné vazníky: 

Výška vazníků  2,0 m 

Délka vazníků  14,20 m a 12,98 m 

 

 

6.4. Obecné pracovní podmínky 

 

Pracovní doba je určena od 6.00 do 18.00. Zemní práce budou prováděny za 

příznivých klimatických podmínek. V průběhu prací nesmí dojít k rozbahnění, promrznutí, 

či jiným změnám pracovní plochy. Nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů 

a prací je i zajištění maximální péče o ochranu zdraví při práci všech pracujících. Všichni 

pracovníci musí být proškoleni BOZP. 

Podrobné předpisy BOZ pro jednotlivé druhy prací jsou obsaženy v různých 

vyhláškách, státních normách nebo vnitropodnikových předpisech, které musí být v plném 

rozsahu respektovány, a je povinností vedení stavby se s nimi včas dostatečně seznámit. 

Přístupová cesta na staveniště je přímo z přiléhajících komunikací. Přípojka plynu je 

ukončena v hlavním uzávěru plynu (HUP) v pilířku na hranici parcely, přípojka elektrického 

nízkého napětí (nn) je ukončena v elektroměrné skříni v pilířku na hranici parcely. Základní 
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hygienické podmínky budou zajištěny mobilním WC Toi Toi. 

Celé staveniště bude oploceno systémovými dílci do výšky 1,8m, aby bylo zamezeno 

přístupu nepovolaným osobám. 

Práce nesmí probíhat za deštivého počasí. Pro uložení materiálu a nářadí je na 

staveništi umístěn zamykatelný sklad.  

 

 

6.5. Personální obsazení 

 

6.5.1. Zemní práce 

 

Na provádění zemních prací bude dohlížet stavbyvedoucí. Dále bude dohlížet, aby 

veřejné komunikace byly čisté. Toto čištění bude prováděno pravidelně každý den a bude 

stvrzeno ve stavebním deníku.  

Obsluhu strojů zajistí dodavatel. Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci 

k tomu určení a řádně proškolení. Před vlastním zahájením prací obsluha překontroluje 

technický stav stroje. Veškeré výkopové práce budou probíhat v prostoru staveniště, takže 

není nutno provádět žádná zvláštní bezpečnostní opatření. Řidiči a pracovníci provádějící 

odborné činnosti musí mít platná osvědčení o způsobilosti. 

 

Výčet pracovníků: 

 1 stavební mistr 

1 pracovník pro obsluhu nakladače 

1 pracovník pro obsluhu rypadla 

5 řidičů nákladního automobilu 

4 pracovníci pro pomocné práce 

 

6.5.2. Základy 

 

Bednící práce bude provádět četa složená z tesaře a dvou pomocných pracovníků. 

Určený vedoucí je zodpovědný za správné sestavení bednění, správnost bednění 

překontroluje mistr. 
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Na provádění betonáže základů bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený 

mistr. Nutno dodržet přesně hutnění betonové směsi. Obsluhu autodomíchávače zajistí 

dodavatel. Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a řádně 

proškolení. Před vlastním zahájením prací obsluha překontroluje technický stav stroje. 

Řidiči a pracovníci provádějící odborné činnosti musí mít platná osvědčení o způsobilosti. 

 
Výčet pracovníků: 

1 stavbyvedoucí 

1 tesař na zhotovení bednění 

2 dělníci na vytyčení, dočištění rýh, konstrukce bednění, vázání výztuže, betonáž   

jiné pomocné práce, lepení hydroizolace 

1 obsluha vibrátoru 

        1 obsluha autodomíchávače 

  1 obsluha Schwingu 

1 řidič pro dopravu materiálu 

 

 

6.5.3. Svislé konstrukce 

 

Na provádění prací svislých konstrukcí bude dohlížet stavbyvedoucí. Ten bude 

dohlížet na dané technologické postupy a množství spotřeby materiálu a bezpečnost na 

pracovišti. Pracovní stroje, které se budou používat pro dané práce smí obsluhovat pouze 

pracovníci, kteří na to mají řádné proškolení. Veškeré práce budou probíhat na staveništi.  

 

  Výčet pracovníků: 

 1 stavbyvedoucí 

  2 tesaři na montáž bednících desek 

  1 pomocník na řezání desek 

            1 obsluha jeřábu 

1 obsluha vibrátoru 

       1 obsluha autodomíchávače 

       1 obsluha Schwingu 
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1 řidič pro dopravu materiálu 

 

 

 

6.5.4. Vodorovné konstrukce 

 

Na provádění prací vodorovných konstrukcí bude dohlížet stavbyvedoucí. Ten bude 

dohlížet na dané technologické postupy a množství spotřeby materiálu a bezpečnost na 

pracovišti. Pracovní stroje, které se budou používat pro dané práce smí obsluhovat pouze 

pracovníci, kteří na to mají řádné proškolení. Veškeré práce budou probíhat na staveništi.  

 

  Výčet pracovníků: 

 1 stavbyvedoucí 

  2 tesaři na montáž stropních desek a bednění 

  1 pomocník na řezání desek 

1 obsluha vibrátoru 

       1 obsluha autodomíchávače 

       1 obsluha Schwingu 

1 řidič pro dopravu materiálu 

 

 

6.5.5. Střecha 

 

Na provádění prací střešních konstrukcí bude dohlížet stavbyvedoucí. Ten bude 

dohlížet na dané technologické postupy a množství spotřeby materiálu a bezpečnost na 

pracovišti. Pracovní stroje, které se budou používat pro dané práce smí obsluhovat pouze 

pracovníci, kteří na to mají řádné proškolení. Veškeré práce budou probíhat na staveništi.  

 

  Výčet pracovníků: 

 1 stavbyvedoucí 

  4 tesaři na montáž vazníků 

  2 vazači břemen 

1 obsluha autojeřábu 
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1 řidič pro dopravu materiálu 

 

 

6.6. Stroje a pracovní pomůcky 

 

6.6.1. Zemní práce 

 

Standardní vybavení pro zhotovení dřevěných laviček a jiné menší práce: motorová 

pila, kladiva, palice, sekera, hřeby atd. 

Pro rozměření délek: ocelová pásma cejchovaná, nivelační přístroj (popřípadě 

Teodolit) s předepsanou přesností, měřičské latě, hranol, patky, kalkulačka. 

Pro začišťování nebo hloubení objemově malých výkopů: kolečka, lopaty, šňůry, 

ochranné pomůcky. 

Nutné ochranné prostředky jsou stanoveny v tomto rozsahu pro řidiče: přilba při 

pohybu mimo kabinu stroje, pracovní reflexní oděv, pevná obuv, chrániče sluchu. 

Nutné ochranné prostředky jsou stanoveny v tomto rozsahu pro ostatní dělníky: 

pracovní reflexní oděv, obuv s ocelovou výstuhou, chrániče sluchu, přilba, pracovní 

rukavice. 

Stroje:  nákladní automobil Tatra T815-231 S25/340 (objem korby 9 m
3
) 

kolový nakladač-rýpadlo Caterpillar M322D –(,objem lopaty- 1,57 m
3
) 

kolový nakladač Caterpillar 924H –  (objem lopaty 2,8 m
3
) 

ruční vibrační deska Waker, 450 kg 

   

 

6.6.2. Základy 

 

Pro rozměření délek a výšek: ocelová pásma cejchovaná, nivelační přístroj 

(popřípadě Teodolit) s předepsanou přesností, měřičské latě, hranol, patky, kalkulačka. 

Pro začišťování nebo hloubení objemově malých výkopů: kolečka, lopaty, šňůry, ochranné 

pomůcky. 

Pro provedení hydroizolací: plynový hořák, propanbutanovou láhev, váleček, 

odlamovací nůž, zednické nářadí-špachtle. 
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Nutné ochranné prostředky jsou stanoveny v tomto rozsahu pro řidiče: přilba při 

pohybu mimo kabinu stroje, pracovní reflexní oděv, pevná obuv, chrániče sluchu. 

Nutné ochranné prostředky jsou stanoveny v tomto rozsahu pro ostatní dělníky: 

pracovní reflexní oděv, obuv s ocelovou výstuhou, chrániče sluchu, přilba, pracovní 

rukavice. 

Stroje:  auto domíchávač SCANIA P 380 8X4 o objemu 8m3  

čerpadlo bet.směsi Schwing 39 S 39 SX  

ponorný vibrátor KWH800W 

 

 

6.6.3. Svislé konstrukce 

 

Skladba nářadí pro provádění montáže systému VELOX: 

okružní kotoučová pila s vidiovým kotoučem, ruční oblouková pila délky min 800 mm, 

vrtačka, tesařské kladivo, montážní žebřík, vodováha, šňůra, svinovací metr, ocelové stojky 

k podepření stropu, hřebíky 63/2,5 mm, dřevěné ploché klíny, značkovací zednický provazec. 

Stroje:  auto domíchávač SCANIA P 380 8X4 o objemu 8m3  

čerpadlo bet.směsi Schwing 39 S 39 SX  

ponorný vibrátor KWH800W 

 

 

6.6.4. Vodorovné konstrukce 

 

Skladba nářadí pro provádění montáže systému VELOX: 

okružní kotoučová pila s vidiovým kotoučem, ruční oblouková pila délky min 800 mm, 

vrtačka, tesařské kladivo, montážní žebřík, vodováha, šňůra, svinovací metr, ocelové stojky 

k podepření stropu, hřebíky 63/2,5 mm, dřevěné ploché klíny, značkovací zednický provazec. 

Stroje:  auto domíchávač SCANIA P 380 8X4 o objemu 8m3  

čerpadlo bet.směsi Schwing 39 S 39 SX  

ponorný vibrátor KWH800W 
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6.6.5. Střecha 

 

Osobní a ochranné pomůcky pro práci, tj. pracovní oděv, rukavice, helma, pevná 

pracovní obuv pro jednotlivé pracovníky. 

Tesařská rámová pila, sekera, dláto, skládací metr, tesařská tužka, rámová pila velká, 

rašple, kleště, úhelník, ruční hoblík, kladivo, pásmo, žebřík, palice železová, palice dřevěná, 

vodováha, zednické závaží, šňůra. Řetězová motorová pila. Nivelační přístroj, měřící lať. 

Elektrická vrtačka se sadou vrtáků, el. utahovačka se sadou nástavců, elektrický hoblík 

Stroje:  mobilní jeřáb Libherr LTM 1040-2.1, nosnost 40t/2,5m 

valník Iveco Eurotrakker 300 

 

 

6.7. Pracovní postup 

 

6.7.1. Zemní práce 

Odstranění křovin a stromů 

Před započetím zemních prací budou z parcely odstraněny náletové keře, které 

budou přímo překážet stavebním prací. Stromy, které budou na parcele zachovány budou 

zabezpečeny pomocí dřevěných desek do výšky 2,5m. Keře budou odstraněny pomocí 

motorové pily a sekery.  

 

Skrývka ornice 

Sejmutí ornice bude provedeno z plochy 233,44 m² a to do hloubky 0,2 m. Objem 

vytěžené ornice činí 44,7 m³. Ornice bude ze staveniště odvezena v množství cca 40% což 

činí 17,7 m³. Zbytek ornice bude použita na konečné úpravy. 

Na sejmutí ornice bude nasazen kolový kolový nakladač-rýpadlo Caterpillar M322D, 

rozpojená zemina se nabere kolovým nakladačem Caterpillar 924H na nákladní automobil 

Tatra T815-231 S25/340 . Určené množství ornice se odveze na skládku.  
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Vytýčení zemních prací 

Měřičské práce lze zahájit po skončení hrubých terénních úprav. Vytýčení bude 

provedeno teodolitem. Geodetické signály je třeba pojistit tak, aby byly použitelné až do 

konce výstavby objektu. Podrobným vytýčením objektu se rozumí vytýčení rozměrů ve 

vodorovném i svislém směru. Použijeme k tomu lavičky umístěné od objektu 2,0m. Lavičky 

se doplní hřebíky a napnutou šňůrou k přesnému vytýčení rohů budovy, ty se pak za pomocí 

olovnice zajistí vytyčovacími kolíky. Z hlavní polohové čáry či z její odsunuté rovnoběžky 

se na lavičky přenesou všechny důležité míry charakterizující objekt. Lavičky budou 

umístěny tak, aby vytvářely vodorovnou rovinu. K měření hloubky výkopu od roviny 

laviček se používá laťový kříž osazený při osovém kolíku. 

V místech, kde bude bezprostředně překážet zhotovená lavička, budou před výkopem 

pasů opět zaměřeny poškozené vytyčovací body. 

 

Stavební jáma 

Výkop je nepažený ve sklonu 1:0,5. Rozměry a tvar stavební jámy viz. stavební 

výkresy. Objem vytěžené zeminy z hloubení jámy a výkopu pasů činí 378,67 m³. Zemina je 

jílovitá hlína, třída těžitelnosti 3. Těžbu zeminy bude provádět kolový nakladač-rýpadlo 

Caterpillar M322D, pro odvoz zeminy bude použit nákladní automobil Tatra T815-231 

S25/340 o objemu  korby 9,0 m³. Vytěžená zemina bude z části uložena na pozemku stavby. 

Tato zemina se následně použije na obsypy v rozsahu cca 93 m³. Zbytek zeminy se odveze 

na místní skládku. Deponie v prostoru staveniště bude upravena a zajištěna proti 

znehodnocení zhutněním a vyspádováním pro odvod dešťové vody. 

 

Vyhloubení základových rýh  

Bude provedeno stejným způsobem jako stavební jáma. Budou použity stejné 

stavební stroje s nasazením užší lžíce a stejné principy. Viz výkres výkopů rýh. Objem 

vytěžené zeminy číní 14,79 m³. 

 

Začištění výkopu a provedení protiopatření proti dešťové vodě 

Dočištění dna výkopu pasů provedou ručně dělníci pomocí lopat a krumpáčů 

v mocnosti max. 50mm. Na dně stavební jámy pro 1.NP bude vykopán odvodňovací příkop, 

pro případný odvod vody od stavební jámy. Spádování příkopu bude provedeno směrem od 
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osy svažující části jámy. Dno stavební jámy bude spádováno na každou stranu od osy 

min.2% k obvodové příkopě. 

Po vyspádování do tvaru střechy bude dno stavební jámy zhutněno vibrační deskou 

Waker, na požadovanou únosnost a základová spára bude ošetřena vrstvou recyklátu, nebo 

propustnou vrstvou štěrkopísku o tl.min. 50-130mm. Zrnitost frakce max. 0-32mm. Nájezd 

do stavební jámy bude v místě budoucí příjezdové komunikaci od ulice Helceletová. Taktéž 

bude zhutněn a ošetřený propustnou vrstvou štěrkopísku.  

V případě lokálních míst, kde nebude únosnost zeminy dostačující pro provoz těžké 

techniky, bude tato část vyměněna za štěrkopísek frakce 0-63mm a zpevněna sanační 

geotextílií.  

 

 

6.7.2. Základy 

 

Vytýčení základů 

Podrobným vytyčením stavebních objektů se rozumí vytyčení rozměrů a tvaru ve 

směru vodorovném i svislém. Vytyčení základové konstrukce provede vedoucí čety 

s příslušnou kvalifikací a třemi pomocníky, s využitím nivelačního přístroje, olovnice a 

pásma. Vytyčení hlavních objektů se zahajuje od předané hlavní polohové čáry (vytýčené 

osy). Geodetem objednatele budou vytyčeny hlavní body objektu, které budou zafixovány 

na lavičkách. Tři vzájemně nezávislé výškové body. Body budou označeny hřebíky a 

zaneseny do náčrtu. Dále budou vytyčeny obrysy patek, pasů na stavbou provedené lavičky. 

 

Montáž bednění 

Tesař se dvěma pomocnými pracovníky proškolenými pro bednící práce vytvoří 

tradiční dřevěné bednění dle výkresu tvaru bednění a provede jeho stabilizaci. Horní okraj 

bednění bude shodný s horním okrajem základových pasů. Bednění tvoří dvě bočnice, 

jejichž polohu zajišťujeme proti tlaku betonové směsi. Bočnice zhotovujeme z prken a jsou-

li suchá, ponecháváme mezi nimi mezery 1 až 2 mm. Prkna spojujeme svlaky ve 

vzdálenostech 600 až 800 mm. Koncové svlaky osazujeme o tloušťku svlaku zpět, abychom 

mohly vyvázat roh. Hotové bočnice osazujeme na vyrovnávací vrstvu betonové mazaniny 

tloušťky 100 mm. K zajištění polohy bočnice přiložíme za svlaky zápěrné  hranoly.  



 
- 52 - 

 

 

Výztuž 

Uložení výztuže provedou pomocní dělníci za dohledu stavbyvedoucího na základě 

výkresu výztuže. Nejprve uložíme hlavní přímou nosnou výztuž, př. Kari sítě, kterou 

pokládáme na distančníky. Poté uložíme výztuž s ohybem, kterou ukládáme na kozlíky a 

zároveň rozdělovací výztuž v místech ohybů. Nakonec uložíme ostatní rozdělovací výztuž. 

Provede se kontrola svislosti a správného uložení výztuže. 

Po uložení výztuže dokončíme bednění, a to tak, že k zabezpečení bednění proti 

tlaku čerstvé směsi řádně vzepřený stahovací trámek ve třech pětinách výšky. Rozpěrky 

umístíme při povrchu. Rozpěrku tvoří dvě prkénka. Jedno musí mít přesnou světlost (rozpírá 

bednění), druhé prkénko je větší a přesahuje přes bočnice. Bočnice vyšších pasů stahujeme 

rádlovacím drátem přes trámky. Stahovací trámky umístíme 200 a 650 mm vysoko od 

úrovně základové spáry. Světlost zajistíme rozpěrkou, kterou uvolníme při betonáži. Protože 

nepřilehne k trámku, zajistíme jeho napnutí klínky. Polohu bednění zajišťujeme vzpěrami po 

1,5 až 2 m. Celou konstrukci bednění zevnitř opatříme odbedňovacím nátěrem. [7]   

 

Betonáž 

Před betonáží zkontrolujeme kvalitu a jakost betonové směsi. Teprve poté bude 

provedena betonáž základových pasů. Čerstvý beton třídy C 20/25 vyroben v betonárce a na 

staveniště dovezen autodomíchávačem SCANIA P 380 8X4 po přezkoušení a převzetí 

čerstvého betonu stavbyvedoucím bude uložen do bednění pomocnými dělníky pomocí 

hadicového čerpadla betonové směsi Schwing 39 S 39 SX.[13]    .   

Hutnění provede kvalifikovaná osoba ponorným vibrátorem KWH800W dle ČSN 

732400, čl. 10.2 při použití ponorných vibrátorů nesmí být vpichy umístěné vícekrát do 

stejného místa a nesmí dojít ke styku vibrátoru s bedněním. Vzdálenost sousedních ponorů 

nesmí převyšovat 1,4 násobek viditelného poloměru vibrátoru. Vzdálenost vpichů bude tedy 

cca 800mm. Vibrace se ukončí, když se na povrchu zhutňované časti betonu začne dostávát 

cementové mléko (přestanou vystupovat bublinky vzduchu). Svrchní vrstva bude uhlazena 

do roviny s bedněním pomocí hladítka. Během betonáže se budou odebírat vzorky betonu, 

pro kontrolu jeho kvality. 
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Technologická pauza  

pokračování betonování nebo následného zdění svislých konstrukcí je možné až po 

dosažení 70% pevnosti betonu v tlaku, tj. zhruba 5 dní (dle počasí) [7]  . 

 

Ošetřování povrchu betonu  

během technologické pauzy budou dělníci konstrukci ošetřovat dle ČSN 73 24 00, „ 

Provádění a kontrola betonové směsi“ čl. 11.2. Odkryté plochy tvrdnoucího a tuhnoucího 

betonu budou chránit před vypalování cementu z čerstvého betonu a mechanickým a 

chemickým poškozením. Beton musí být stále udržován ve vlhkém stavu za použití PE fólie. 

Voda pro ošetřování betonu musí vyhovovat ČSN 732028 (max. teplota o 10°C nižší než 

teplota povrchu betonu).  

Demontáž bednění 

Za běžných podmínek tuhnutí a tvrdnutí uvolňujeme bočnice již po 3 dnech. 

Nenosné části bednění, jakmile beton dosáhne pevnosti zachovávající tvar konstrukce. 

Odbednění provedou pomocní pracovníci, práci převezme stavbyvedoucí.  

Po odbednění okamžitě očistíme bednící prvky, odstraníme spojovací materiál či 

hřebíky a bednící prvky řádně uložíme. Shromáždíme spojovací prostředky a roztříděné 

uložíme do beden. V zimním období odbedníme konstrukci jedině tehdy, jestliže jsme 

prokazatelně zjistili skutečnou pevnost betonu a ta odpovídá předepsané pevnosti 

konstrukce. Namrzlý beton vykazuje zdánlivě vyšší pevnost. Skutečnou pevnost můžeme 

zjistit až po oteplení. 

 

Hydroizolace 

Betonový podklad musí být čistý a suchý, zbavený všech olejových skvrn, 

cementového mléka a nerovností. Nejsou přípustné ostré nerovnosti a ostré hrany, 

prohlubně. Nanese se vrstva asfaltového penetračního nátěru Penetral ALP v rozsahu 0,3 kg/ 

m
2
.[13]   Na takto připravený podklad se pokládají a natavují jednotlivé vrstvy vodotěsného 

systému Glastek 40 Special Mineral s přesahy danými výrobcem. Pásy se natavují tak, aby 

nedocházelo k natavení 4 spojů v jednom místě. 

Pasy se nejprve rozbalí, důkladně srovnají a natáhnou do požadované polohy, poté se 

natavují vždy od jedné poloviny. Stejně postupujeme i u druhé vrstvy. U pásů s ochraným 

posypem je nutné u příčných přesahů nebo v detailech, aby pro natavování přilehlého pásu 
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byl připraven kompaktní asfaltový povrch. Po ochranném posypu je též nutno zvláště za 

teplého počasí nebo těsně po natavení v maximální míře omezit pohyb. Oxidované asfaltové 

pásy lze pokládat bez dalších dodatečných opatření za suchého počasí při teplotách vyšších 

než 5 °C, dle výrobce. 

Na svislé konstrukce se pásy vytahují podle propozic výrobců. Systém vodotěsné 

izolace se v případě potřeby na svislých konstrukcích dokotví mechanicky přes kotvící lišty. 

Vytažení vodotěsné izolace na svislou konstrukci musí být minimálně 150 mm nad 

plánovaný vrchní líc nopové fólie. 

V případě dohody s dodavatelem svislých konstrukcí se provedou pouze pásy 

hydroizolace v místech svislých konstrukcí s přesahem min.150mm na každou stranu od 

konstrukce. Jednání tak spočívá vzhledem k ochraně proti případnému poškození 

hydroizolace postupujícími stavebními pracemi. 

Dokončení hydroizolací by tak proběhlo po odstojkování stropů 1.NP 
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Obr.1  Popis stavebního systému Velox 
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6.7.3. Svislé konstrukce[10]   

 

Na připravenou podkladovou konstrukci se přenese skutečný půdorys stavby a 

postupné sestavování bednících desek stěn se začíná rozvíjet zpravidla od rohu objektu. 

První vrstva bednění se postaví v celém rozsahu navrhovaného půdorysu stavby. Popis 

stavebního systému (viz. Obr.1) blíže specifikuje názvosloví níže uváděné[8]. 

Na vnější desku bednění se nasadí jednostranné spony tak, že první se osadí (420 

mm) od rohu stavby a následné spony v pravidelných rozestupech po cca 250 mm. Poslední 

spona na desce se osadí 50 mm od jejího konce. Pro vytváření rohů nesmí být použity 

přířezy z desek kratší než 1 m. Izolační materiál je nutno v rozích přesně odříznout o 

tloušťku napojované desky. 

Po nasazení spon se deska otočí o 180° a položí sponami na předkreslený půdorys. 

Před osazením vnitřní desky do jednostranných spon se na její konec umístí jednostranná 

spona. Je nutné dodržet překrývání následujících desek 

Vnější a vnitřní bednící desky stěny se nahoře zajistí oboustrannými sponami dle 

stejných postupů. K takto sestavenému bednění se přisadí vnitřní deska bednění navazující 

stěny s nasunutými jednostrannými sponami a přibije se k vnitřní desce již stojícího bednění 

. 

Sbíjení se provádí střídavě šikmo hřebíky dlouhými 100 mm, min. ve třech bodech. 

Poté se do spon osadí vnější deska bednění napojované stěny, zajistí se 

oboustrannými sponami a opět po vyrovnání v rohu přibije. Z rohu se rozvíjí bednící práce 

po celém půdorysu stavby. 

Při průběžném sestavování základní vrstvy bednících desek se souběžně provede 

bednění nosnévnitřní stěny a obednění otvorů. V místě navázání vnitřní nosné stěny na 

obvodovou se spoje přibijí. V místech ostění otvorů se stěny uzavřou použitím okrajových 

pruhů, které se přibíjejí mezi štěpkocementové desky bednění nosných stěn. Do bednění 1. 

vrstvy stěn se v místech potřeby zasunou stěnové výztuhy na celou výšku podlaží. Styčné 

spáry k sobě musí těsně doléhat, ložné spáry musí přesně kopírovat půdorys. Při sestavování 

je nutné vložit chráničky pro svislé rozvody vody a kanalizace. 

Po kompletním sestavení 1. řady následuje betonáž v celém půdorysném rozsahu do 
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výše cca 400 mm. Zhutnění betonu se provede pěchováním.  

Osadíme do betonového jádra ocelové trny. 

Další řady desek se osadí do ocelových spon a průběžně se zajišťují sponami a 

hřebíky. Přesazení desek jednotlivých vrstev bednění stěny musí být min. o 250 mm, a 

zároveň se musí dodržovat přesazení vnějších a vnitřních desek bednění o min. 370 mm. 

Rohy se zhotovují střídavým vzájemným přesazováním vnějších desek, v místě styku se 

musí přibít. 

Při použití desek VELOX WS se v každé vrstvě doporučují umístit do plochy desek 

spony tahové, pro zvýšení pevnosti bednění. Na jednu vrstvu bednění se použije 1-2 ks/bm 

tahových spon. 

V místě styku stěny a stropu je třeba vnější bednící desku vytáhnout až po horní 

úroveň navrhovaného stropu bez horizontální spáry a zajistit ji stropními sponami v počtu 4 

ks/bm. Stropní spony se osazují v úrovni spodního okraje stropu jedním koncem na vnitřní 

desku bednění a druhým koncem do předvrtávaných otvorů (o průměru 12 mm) vnější 

průběžné desky. Z vnější strany se spona zajistí hřebíkem, zaraženým do oka spony. 

Ostění oken a dveří se provádí pomocí okrajových pruhů, které uzavírají stěnu ze tří 

stran. Okrajové pruhy se přibíjejí mezi desky stěny hřebíky (min. 3 ks na šířku desky). 

Úroveň parapetů oken se ponechá otevřená pro betonování. Pod parapet do betonového 

jádra se doporučují uložit min. dva kusy žebrované betonářské oceli, které přesahují 750 

mm do navazující stěny. Překlady jsou tvořeny prostorovými ocelovými nosníky. Před 

betonáží je nutné horní ostění oken a dveří podepřít. 

 

 

6.7.4. Vodorovné konstrukce[10]   

 

Před ukládáním stropu ještě jednou překontrolujte vyosení stěn. 

Podle výkresu skladby stropu se rozmístí jednoduché ocelové podpěry s roznášecími 

fošnami, které je nutné upevnit k vnitřní desce bednění stěny. 

Vzdálenost svislých podpěr při použití roznášecí fošny o tl. 50 mm je max. 800 mm. 

Roznášecí fošny se rozmisťují pod každým čelním stykem stropních prvků. 

Stropní tvarovky se uloží na roznášecí fošny a po obvodu stěn přibijí k vnitřním deskám 

bednění (4 ks hřebíků/bm) a do mezer mezi tvarovkami se položí, s přesahem do nosných 
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stěn, průběžné stropní nosníky. Do obvodových a nosných stěn se zavazuje věncová výztuž. 

Prostory s otvorem pro schodiště budou jednostranně zabedněny. Obvodová část otvoru 

bude tvořená věncem. 

Na distančních podložkách bude uložená Kari síť 100/100/8 a bude zajištěné min. 

krytí betonovou směsí dle normy.  

Před betonáží zkontrolujeme kvalitu a jakost betonové směsi. Teprve poté bude 

provedena betonáž stropní desky. Čerstvý beton třídy C 15/20 vyroben v betonárce a na 

staveniště dovezen autodomíchávačem SCANIA P 380 8X4 po přezkoušení a převzetí 

čerstvého betonu stavbyvedoucím bude uložen na bednění pomocnými dělníky pomocí 

hadicového čerpadla betonové směsi Schwing 39 S 39 SX . Vystavěné bednění stěn i stropů 

se postupně zalévá betonovou směsí, včetně konečného vybetonování 50 mm 

železobetonové desky nad stropními tvarovkami. 

 

 

6.7.5. Střecha 

 

Před započetím prací se musí zkontrolovat dodané dřevěné vazníky, zavětrování, 

latě, střešní krytina, hřebenáče a ostatní drobný materiál. Provede se kontrola podkladu, na 

který se budou dřevěné vazníky osazovat. Jedná se o rovinnost svislé konstrukce systému 

Velox. Dále se musí zhodnotit povětrnostní podmínky, především z důvodu zvedání 

jednotlivých prvků pomocí autojeřábu. Nesmí dojít k jejich poškození vlivem silného větru 

nebo deště. 

Pokládka střešních vazníků bude probíhat nejvzdálenějšího místa od autojeřábu. Ve 

výkresu Zařízení staveniště jsou zakresleny polohy autojeřábu. Materiál bude autojeřábem 

odebírán přímo z valníku. 

Jako první na stavbě bude pracovat četa tesařů, kteří budou osazovat dřevěné 

vazníky. Dřevěný vazník musí být uchycen při zvedání autojeřábem minimálně na dvou 

místech. Místa pro zvedací lana jsou na vaznících naznačena. Všechny vazníky jsou od sebe 

vzdáleny 1000 mm. Před osazením vazníků se na průvlak provede penetrační nátěr, aby po 

osazení vazníků nedocházelo k případné kondenzaci vodních. 

Jako první se bude osazovat štítový vazník S1, který se po osazení zajistí minimálně 

dvěma dočasnými vzpěrami. Každý vazník bude upevněn k průvlaku pomocí 
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pozinkovaného úhelníku BMF 90, který se ukotví chemickou kotvou do betonu svislé 

konstrukce. 

Následuje montáž pojistné hydroizolace Bramac TOP RU[15]  . 

V dalším kroku se provede laťování pomocí latí 0,05 x 0,03 x 6 m. Latě budou 

osazovány od spodního okraje vazníků po 1 m a u hřebene 1 ks po 0,5 m. Budou se kotvit 

pomocí vrutů k vazníkům.  

Následně se začne s montáží střešní krytiny a klempířských konstrukcí. 

 

 

6.8. Jakost, kontrola a zkoušení 

 

6.8.1. Zemní práce 

 

Kontrola vstupní:  

Před započetím samotných výkopových prací se provede kontrola polohy stávajících 

inženýrských sítí. Provede se kontrola ustanovených laviček. 

 

Kontrola mezioperační:  

V průběhu stavby bude kontrolován průběh výkopových prací, zejména pak výšky a 

poloha prováděného výkopu, tyto hodnoty se budou zapisovat do stavebního deníku. 

 

Kontrola výstupní:  

Za přítomnosti Technického dozora investora (TDI) a stavbyvedoucího bude 

zkontrolováno po ukončení zemních prací, přeměřením hloubka dna stavební jámy, sklony 

svahů a vodorovnost dna, dále hloubka dna základových pasů a patek, vodorovnost a úprava 

základové spáry. Budou doloženy všechny protokoly o zátěžových statických zkouškách 

(dle KZP) a certifikáty použitých zásypových materiálů. Toto bude zapsáno do stavebního 

deníku, včetně výsledků zkoušek a bude vytvořen předávací protokol.  

 

Ověření předpokládaných vlastnosti zeminy v úrovni základové spáry bude 

provedeno před zahájením prací na základových pasech a dně. To znamená po urovnání a 

zhutnění celé plochy. Bude provedena kontrola únosnosti základové spáry. Minimální 
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únosnost 350 kPa. Kontrola rovinnosti bude zkontrolována nivelačním strojem na bodech 

v rastru cca 3x3m a odchylka nesmí přesáhnout + 3cm a –3cm od požadované výškové 

úrovně. Kontrola polohy bude provedena vytýčení polohy obvodu základových pasů a patek 

oprávněnou a způsobilou osobou. O vytýčení stavby na dno výkopu bude proveden 

protokol. O výsledcích zkoušek budou vystaveny protokoly a výsledky zapsány do 

stavebního deníku. 

 

 

6.8.2. Základy 

 

Jakost a kontrola kvality bude průběžně kontrolována stavbyvedoucím, mistrem a 

investorem. 

Kontrola vstupní: 

Kontrola rozměrů výkopů bude prováděna za použití nivelace, dále kontrola 

rovinnosti suchosti a stejnorodosti základové spáry. Kontrolu provede stavební dozor za 

přítomnosti stavbyvedoucího a o provedené kontrole bude proveden zápis do stavebního 

deníku. 

 

Kontrola mezioperační: 

Kontrola rozměrů, rovinnosti a očištění podkladního betonu. Stavbyvedoucí prověří 

horizontální a vertikální polohu bednění, jejich rozměr a tuhost. Kontrolu výztuže provede 

mistr pod dohledem stavbyvedoucího. Dále bude kontrolovat vedoucí čety správnost hutnění 

bet. směsi. O všech provedených kontrolách bude vytvořen zápis ve stavebním deníku.  

Kontrola celoplošného pokrytí stanovenou vrstvou penetračního nátěru a přitavení pásů. 

 

Kontrola výstupní: 

Po odbednění zkontroluje stavbyvedoucí a investor správnost provedení celé 

konstrukce (tj. správnosti rozměrů., vodorovnosti, přilnavosti hydroizolace a jejího 

neporušení atd.) a provedou zápis do stavebního deníku. V případě pochybností o jakosti a 

provedení projednají další alternativy prověření funkce konstrukce. 
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6.8.3. Svislé konstrukce 

 

Práce budou prováděny v souladu s platnými normami dle přiložené technické 

dokumentace. Kontrolu provede stavební dozor za přítomnosti stavbyvedoucího a o 

provedené kontrole bude proveden řádný záznam do stavebního deníku. 

Kontrola vstupní: 

kontrola podkladu hydroizolace 

kontrola celistvosti hydroizolace 

kontrola úplnosti provedení 

kontrola materiálů dle projektové dokumentace 

kontrola přesahu hydroizolace  

Kontrola mezioperační: 

kontrola dodané betonové směsi dle projektové dokumentace 

kontrola konzistence betonové směsi  

kontrola pro vibrování betonové konstrukce stěn 

kontrola provázání výztuže dle projektu 

kontrola rovinatosti stěn - v délce kteréhokoli 1 m ±10mm 

- v délce 10 m ±50mm 

kontrola svislosti stěn - v rámci 1 podlaží ±20mm 

- v rámci celé výšky budovy ±50mm 

kontrola provedení spár desek ztraceného bednění stěn 

kontrola umístění otvorů dle projektové dokumentace 

kontrola rozměrové shodnosti s projektovou dokumentací 

kontrola pravoúhlosti a rovnoběžnosti 

kontrola vazby desek systému ztraceného bednění stěn 

 

 

Kontrola výstupní: 

Po zatuhnutí betonu zkontroluje stavbyvedoucí a investor správnost provedení celé 

konstrukce ( tj. správnosti rozměrů, svislosti, pravoúhlosti, kontrola spár) 
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6.8.4. Vodorovné konstrukce 

 

Za kvalitu a dodržení přesných pracovních postupů, bezpečnost práce, kvalitu 

provedené práce zodpovídá stavbyvedoucí, který může kontrolou dodržování předpisů 

pověřit mistra. Je třeba také kontrolovat kvalitu pomůcek a strojů používaných pro stavební 

práce, aby se předešlo případným úrazům při pracovním procesu. Je třeba dohlížet na 

správnou polohu stropních dílců, dodržení přesné osové vzdálenosti a uložení, celistvost 

skládané stropní plochy, správnost polohy a kladení výztuže podle platné ČSN. Před 

provedením betonáže je třeba přizvat investora nebo jeho zástupce pro kontrolu konstrukce, 

která se zabetonuje. Před započetím betonáže a po ukončení zbývajících prací bude 

proveden zápis do stavebního deníku. 

 

Kontrola vstupní:  

Vizuální kontrola materiálu, dobré uskladnění, množství a kvalita kontrola provedení 

svislých konstrukcí – provede stavbyvedoucí 

kontrola připravenosti pracoviště a strojů. 

 

Kontrola mezioperační:  

Po dokončení bednění stavbyvedoucí přeměří a vizuálně zkontroluje polohu, 

rozměry provedení dle výkresu stropních dílců, těsnost dílců a jejich stabilitu. 

Stavbyvedoucí kontroluje uložení výztuže a technický dozor investora (TDI) provede zápis 

do stavebního deníku s povolením betonáže. 

Stavbyvedoucí při dodávce betonu vizuálně zkontroluje konzistenci betonové směsi 

a dohlédne na její ukládání na stropní dílce.  

Také kontroluje v průběhu vibrování správný postup. Mistr odebere při betonáži kontrolní 

krychli o hraně 150 mm, u které se po 28 dnech provede zkouška.  

 

Kontrola výstupní:  

Stavbyvedoucí zkontroluje rozměry, vodorovnost stropů, vizuálně zkontroluje jejich 

monolitičnost, neporušenost a čistotu.  
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Betonárka musí mít certifikát, který bude sloužit jako doklad o jakosti betonové 

směsi. Po ukončení betonáže se musí kontrolovat výskyt trhlin, popřípadě jejich velikost.  

Technický dozor investora (TDI) bude dohlížet na technologické postupy a také na kvalitu 

provedené práce. Vše bude zapsáno do stavebního deníku. 

 

 

6.8.5. Střecha 

Za kvalitu provádění práce a dodržení pracovních postupů je zodpovědný 

stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je zodpovědný za dodržování předpisů BOZP a používání 

OOPP. 

 

Kontrola vstupní:  

Vizuální kontrola materiálu, dobré uskladnění, množství a kvalita 

kontrola provedení svislých konstrukcí (tj. rovinatost, výška, kontrola zhotovení dle 

projektové dokumentace) – provede stavbyvedoucí. 

Všeobecně kontrola připravenosti pracoviště a strojů. 

Je nutné kontrolovat kvalitu vazniků, polohu kovových prvků, celistvost vazníku, 

kotvení jednotlivých prvků. Před montáží je nutná kontrola prvků impregnace, 

nadměrné sukovitosti a podélných a šikmých trhlin. Je nutno respektovat normy 

ČSN 73 2810 – Provádění dřevěných konstrukcí, ČSN 73 17 01 - Navrhování dřevěných 

stavebních konstrukcí a ČSN EN 336 Konstrukční dřevo – Rozměry, dovolené odchylky. 

 

Kontrola mezioperační: 

Průběžná kontrola pokládky vazníků, rovnoběžnosti, kolmosti, rozměrové pozice. 

Stavbyvedoucí kontroluje kvalitu spojů, jejich stabilitu. 

Před kladením samotné krytiny je nutno přizvat technický dozor, který zkontroluje 

provedené práce, montáž pojistné hydroizolace a její přesahy a provede zápis do stavebního 

deníku o přejímce provedeného díla. 

 

Kontrola výstupní:  

Stavbyvedoucí zkontroluje rozměry, celistvost a  rovnoměrnou skladbu krytiny, 

pozici klempířských prvků. Vizuálně zkontroluje neporušenost a čistotu krytiny i 
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klempířských prvků. Technický dozor investora (TDI) bude dohlížet na technologické 

postupy a také na kvalitu provedené práce. Vše bude zapsáno do stavebního deníku. 

 

 

6.9. BOZP 

 

6.9.1. Zemní práce 

 

Bezpečnost praci bude v souladu s platnymi normami a předpisy - Nařizeni vlady č. 

591/2006Sb. O bližších minimalnich požadavcich na bezpečnost a ochranu zdravi při praci 

na staveništich. 

Stroje smi obsluhovat pouze osoba k tomuto učelu proškolena. Stroj je možne 

obsluhovat pouze v tom rozsahu, aby nebyla ohrožena bezpečnost ostatnich pracovniků. 

Stroje musi byt vybaveny provozními doklady, evidenčnim čislem, předepsanym značenim i 

s názvem provozovatele. 

 

Ekologie: 

Při provádění zemních prací je potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní 

prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Používaná 

mechanizace, musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným 

hlukem. Na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací. 

Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby očištěny. 

Případně musí být prováděno čištění komunikací. Mechanizace by měla být odstavena na 

zpevněných plochách, doporučuje se použití úkapových van pro zachycení olejů a nafty. 

 

Nakládání s odpady: 

Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech 

Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 sb. o odpadech a jejich seznam 

 

 

6.9.2. Základy 

 

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví[5]   
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při práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 

Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích[6]  , 

Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

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

pracovní prostředí, 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 

zasílání 

záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 

pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, Vyhl.č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 

stavby nahrazující vyhl. č. 137/1998 a vyhl.č. 502/2006 Sb., kterou byla vyhl. 137/1998 

doplněna, 

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002Sb.a nařízení vlády č. 441/2004, 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při 

práci. 

Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna: 324/1990 

Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 )Sb. 

Soupis ochranných pomůcek a bezpečnostních opatření, Směrnice Rady 92/57/EHS 

o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo přechodných 

staveništích. 

 Zákon č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. 
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6.9.3. Svislé konstrukce 

 

Bezpečnost práce lze zajistit i tím, že práce budou vykonávat pouze v oboru 

vyškolené nebo vyučené osoby. K provádění pomocných prací musí být pracovník zacvičen 

a seznámen s činnostmi, které bude k této pomocné práci potřebovat. Dále je nutné jej 

seznámit s bezpečností při manipulaci s těžkými břemeny. Všechny osoby pohybující se na 

staveništi budou mít ochrannou přilbu a všichni pracovníci ochranné pracovní pomůcky 

(pracovní oděv, obuv, rukavice a přilbu). Síla větru nesmí překročit 10 m/s, viditelnost a 

déšť musí odpovídat daným podmínkám.  

Pravidla bezpečnosti práce nalezneme ve sbírce zákonů č. 591/2006 Sb. [6]   

O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, ve znění pozdějších předpisů. strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Hlavní vypínač musí být trvale  přístupný a viditelně označen. 

Opravy elektrického vedení smí provádět pouze kvalifikovaná a určená osoba. Zdržovat se 

pod zavěšeným  břemenem  je přísně zakázáno. Přivazovat břemena na zvedací prostředek 

může jen kvalifikovaný vazač. 

Zhotovitel zajistí dodržování bezpečnosti práce na staveništi a v případě ohrožení 

životů či zdraví fyzických osob na staveništi a jeho okolí práce přeruší. 

 

Ekologie 

Při provádění svislých konstrukcí je potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní 

prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Používaná 

mechanizace, musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným 

hlukem, na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací. 

Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby očištěny. 

Případně musí být prováděno čištění komunikací. Mechanizace by měla být odstavena na 

zpevněných plochách, doporučuje se použití úkapových van. 

 

Nakládání s odpady: 

Zákon č. 185/2001 sb., o odpadech 

Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 sb., o odpadech a jejich seznam.  

Dále tyto odpady co v největším množství třídit dle svého materiálu. 
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6.9.4. Vodorovné konstrukce 

 

Bezpečnost prací bude v souladu s platnými normami a předpisy - Nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. [6]  O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích a Nařízení vlády č.362/2005 Sb. Ochrana před nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky. 

Stroje smí obsluhovat pouze osoba k tomuto účelu proškolená. Stroj je možné 

obsluhovat pouze v tom rozsahu, aby nebyla ohrožena bezpečnost ostatních pracovníků. 

Stroje musí být vybaveny provozními doklady, evidenčním číslem, předepsaným značením i 

s názvem provozovatele. 

591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích[6]   

§ 29 – bednění podpěrné konstrukce a podpěrná lešení 

§ 33 – doprava a ukládání betonové směsi 

§ 35 – odbedňování a uvolňování konstrukcí 

§ 36 – práce železářské 

 

 

6.9.5. Střecha 

 

Zákon č.309/2006 Sb. – kterým se upravují další požadavky BOZP v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti. 

Nařízení vlády č.591/2006, O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. [5] 

Zákon č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny, a v souladu s ČSN DIN 18920 Ochrana 

stromů, porostů a ploch určených pro vegetaci při stavebních činnostech.  

Dle zákona č. 100/2001 Sb., O posuzování vlivů na životní prostředí.  

Z pohledu odpadů a jejich likvidace bude vše prováděno podle zákona o odpadech 

č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 275/2002 Sb. ) a dle vyhlášky 

Ministerstva životního prostředí č. 383/2001, O podrobnostech nakládání s odpady . 

Odpady vzniklé při realizaci stavby a během vlastního provozu objektu jsou zařazeny do 

kategorie dle vyhlášky č. 381/2001 Sb.  
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7. POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY 

 
 
 
 
 
 
 

Investor / Objednatel :  Čižmář Zeno Mgr., Jelínkova 984, Brno      

Stavba :  Návrh rodinného domu ve svahu včetně 

     technologických postupů 

 

Generální projektant :  JAROMÍR VÝŠKA 

 

Zodp. Projektant akce :  Jaromír Výška 

Hlavní statik  : 

Generální dodavatel : 

Projektová část :  POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY 

Objekt / soubor : 

Stupeň   :  DPS (dokumentace pro provádění stavby)



Položkový rozpočet stavby Datum: 3.5.2013

Stavba : SO01 Návrh rodinného domu ve svahu včetně techn.postupu

Objednatel : IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Jaromír Výška IČO :

DIČ :

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

01 Stavba 4 775 000 4 152 174 0 622 826 100,0

Celkem za stavbu 4 775 000 4 152 174 0 622 826 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 

objektu
Číslo a název rozpočtu Cena celkem

Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

01 01 Návrh rodinného domu ve svahu včetně techn 0 0 0 0 0,0

Celkem za stavbu 0 0 0 0 0,0

4 152 174,00

622 826,00

0,00

0,00

4 775 000

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.



Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 2,9 112 537 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 6,2 244 316 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 24,2 948 007 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 6,0 234 260 0 0 0 0

5 Komunikace 1,4 54 555 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 5,7 222 848 0 0 0 0

62 Úpravy povrchů vnější 4,9 192 274 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 3,5 136 680 0 0 0 0

64 Výplně otvorů 4,2 164 947 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 2,8 0 111 180 0 0 0

713 Izolace tepelné 3,8 0 150 134 0 0 0

721 Vnitřní kanalizace 0,3 0 9 800 0 0 0

722 Vnitřní vodovod 0,8 0 30 613 0 0 0

723 Vnitřní plynovod 0,2 0 7 000 0 0 0

725 Zařizovací předměty 1,2 0 48 735 0 0 0

733 Rozvod potrubí 2,1 0 80 339 0 0 0

736 Podlahové vytápění 3,8 0 150 134 0 0 0

762 Konstrukce tesařské 3,3 0 129 451 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 1,4 0 54 356 0 0 0

765 Krytiny tvrdé 4,9 0 193 346 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 2,3 0 91 409 0 0 0

771 Podlahy z dlaždic a obklady 1,2 0 46 111 0 0 0

775 Podlahy vlysové a parketové 3,1 0 121 987 0 0 0

781 Obklady keramické 1,8 0 71 888 0 0 0

784 Malby 0,9 0 33 914 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 0,3 12 449 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 4,5 175 376 0 0 0 0

M21 Elektromontáže 2,3 0 0 0 88 500 0

Celkem za stavbu 100,0 2 498 249 1 330 396 0 88 500 0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu Cena celkem

Ztížené výrobní podmínky 0

Oborová přirážka 0

Přesun stavebních kapacit 0

Mimostaveništní doprava 0

Zařízení staveniště 117 514

Provoz investora 0

Kompletační činnost (IČD) 0

Rezerva rozpočtu 117 514

Celkem za stavbu 235 029

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1 Návrh rodinného domu ve svahu včetně technJKSO 

Objekt SKP 

01 Stavba Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek 0

SO01 Návrh rodinného domu ve svahu včetně techn.postupuNáklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 2 498 249 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 1 330 396 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 88 500 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 3 917 145 Zařízení staveniště 117 514

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 3 917 145 Ostatní náklady neuvedené 117 514

4 152 174 Ostatní náklady celkem 235 029

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 % 

DPH 15,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Jaromír Výška

ZRN+ost.náklady+HZS

4 152 174 Kč

622 826 Kč

0 Kč

0 Kč

4 775 001 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.



SO01 Návrh rodinného domu ve svahu včetně techn.postupuRozpočet : 1

01Stavba

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 112 537 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 244 316 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 948 007 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 234 260 0 0 0 0

5 Komunikace 54 555 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 222 848 0 0 0 0

62 Úpravy povrchů vnější 192 274 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 136 680 0 0 0 0

64 Výplně otvorů 164 947 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 12 449 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 175 376 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 111 180 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 150 134 0 0 0

721 Vnitřní kanalizace 0 9 800 0 0 0

722 Vnitřní vodovod 0 30 613 0 0 0

723 Vnitřní plynovod 0 7 000 0 0 0

725 Zařizovací předměty 0 48 735 0 0 0

733 Rozvod potrubí 0 80 339 0 0 0

736 Podlahové vytápění 0 150 134 0 0 0

762 Konstrukce tesařské 0 129 451 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 54 356 0 0 0

765 Krytiny tvrdé 0 193 346 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 91 409 0 0 0

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 46 111 0 0 0

775 Podlahy vlysové a parketové 0 121 987 0 0 0

781 Obklady keramické 0 71 888 0 0 0

784 Malby 0 33 914 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 88 500 0

CELKEM  OBJEKT 2 498 249 1 330 396 0 88 500 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 3 828 645 0

Oborová přirážka 0 0,0 3 828 645 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 3 828 645 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 3 828 645 0

Zařízení staveniště 0 3,0 3 917 145 117 514

Provoz investora 0 0,0 3 917 145 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 3 917 145 0

Rezerva rozpočtu 0 3,0 3 917 145 117 514

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Návrh rodinného domu ve svahu včetně techn

235 029

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.



SO01 Návrh rodinného domu ve svahu včetně techn.postupuRozpočet: 1

01 Stavba

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 44,70 49,30 2 203,55

44,70

2 131201102R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3 378,68 79,00 29 915,63

150,15

228,53

3 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 14,79 396,00 5 856,84

12,01

2,78

4 162207111R00 Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 50 m m3 150,15 41,50 6 231,26

150,15

5 162506111R00 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 3000 m m3 17,70 188,00 3 326,85

17,70

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 243,32 123,00 29 928,11

228,53

12,01

2,78

7 167151000U00 Naložení výkopku strojně hor tř.1-4 m3 150,15 63,50 9 534,58

150,15

8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 150,15 70,20 10 540,59

150,15

9 000000001 Geodetické práce Vytyčení výkopu, objektu, vč. zhotovení 

laviček kpl 1,00 15 000,00 15 000,00

Celkem za 1 Zemní práce 112 537,43

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
10 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 223,44 6,60 1 474,73

132,48

90,96

11 271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 56,35 1 132,00 63 785,03

39,75

13,64

2,40

0,56

12 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 (B 25) m3 19,87 2 660,00 52 861,12

19,87

13 273361411R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí t 1,32 20 550,00 27 224,64

1,32

14 274321321R00 Železobeton základových pasů C 20/25 (B 25) m3 23,66 2 660,00 62 946,24

19,22

4,45

15 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 37,16 386,50 14 363,89

28,82

8,34

16 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 37,16 81,50 3 028,87

28,82

8,34

17 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 0,62 30 080,00 18 631,55

0,48

0,14

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 244 316,06

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Návrh rodinného domu ve svahu včetně techn

viz. v.č. E.1-01:223,484*0,2

svahy:0,975*1,725/2*13,3*2+1,7*3,45/2*13,6 +13,6*3,45+20,49*2

rd:132,48*1,725

pas1:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*0,5*0,5

naložení k odvozu:0,975*1,725/2*13,3*2+1,7*3,45/2*13,6 

+13,6*3,45+20,49*2

naložení k odvozu:0,975*1,725/2*13,3*2+1,7*3,45/2*13,6 

+13,6*3,45+20,49*2

plocha objektu:132,484

plocha zpevn.ploch:90,96

plocha objektu:132,484*0,3

plocha zpevn.ploch:90,96*0,15

pas1:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*0,5*0,1

pas2:(8,5+1,2+3,2+1)*0,4*0,1

pas2:(8,5+1,2+3,2+1)*0,4*0,5

svahy:0,975*1,725/2*13,3*2+1,7*3,45/2*13,6 +13,6*3,45+20,49*2

viz. v.č. E.1-01:223,48*0,2-27

rd:132,48*1,725

pas1:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*0,5*0,5

pas2:(8,5+1,2+3,2+1)*0,4*0,5

pas1:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*0,3*2

pas2:(8,5+1,2+3,2+1)*0,3*2

pas1:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*10/1000

pas2:(8,5+1,2+3,2+1)*10/1000

5,8*9,5*0,15+6,8*11,38*0,15

10kg/m2:132,48*10/1000

pas1:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*0,5*0,8

pas2:(8,5+1,2+3,2+1)*0,4*0,8

pas1:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*0,3*2

pas2:(8,5+1,2+3,2+1)*0,3*2

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.



SO01 Návrh rodinného domu ve svahu včetně techn.postupuRozpočet: 1

01 Stavba

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Návrh rodinného domu ve svahu včetně techn

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
18 314253104R00 Komín Schiedel UNI***jednoprůduch., pata, DN 18 cm kus 1,00 16 960,00 16 960,00

19 314253204R00 Komín Schiedel UNI***jednoprůduch. střed, DN 18 cm m 6,00 3 190,00 19 140,00

20 314253414R00 Komín UNI***1průduch., krak.a krycí deska, DN 18cm kus 1,00 6 610,00 6 610,00

21 314254344R00 Komín UNI***1průd.se šachtou, plášť 150cm, DN 18cm kus 1,00 18 670,00 18 670,00

22 341321510R00 Beton nosných stěn železový C 20/25  (B 25) m3 57,08 2 975,00 169 824,01

21,62

6,26

-2,95

21,62

6,26

-3,61

6,13

1,77

23 341351152R00 Bednění stěn Velox zabudované, z desek tl. 35 mm m2 442,87 456,50 202 168,06

129,71

83,40

-19,69

129,71

83,40

-24,04

36,75

23,63

24 341351168U00 Bednění zatep 15,5 Velox stěna nos m2 325,01 959,00 311 681,14

144,12

-1,71

144,12

-2,36

40,83

25 341361821R00 Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10505 t 3,81 35 360,00 134 566,02

1,44

0,42

-0,20

1,44

0,42

-0,24

0,41

0,12

26 342256253R00 Příčka z tvárnic porobetonových PORFIX tl. 100 mm m2 0,84 424,50 356,58

0,84

27 342256255R00 Příčka z tvárnic porobetonových PORFIX tl. 150 mm m2 99,46 563,00 55 997,39

56,18

43,29

28 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace m2 22,00 547,00 12 034,00

10,91

11,09

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 948 007,18

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
29 411321315R00 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25  (B 25) m3 12,53 2 825,00 35 404,03

13,25

-0,72

30 411354122R00 Bednění zabudované Velox tl. 35 mm m2 125,32 395,00 49 502,98

132,48

-7,16

1NP obvod:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*3*0,15

1NP nosná příčka:(8,5+1,2+3,2+1)*3*0,15

1NP-odpočty:(1,68*2,01*3+2,5*0,5+2*2,3+2,3+0,7*2,01)*-1*0,15

2NP obvod:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*3*0,15

1NP-odpočty:(1,68*2,01*3+2,5*0,5+2*2,3+2,3+0,7*2,01)*-1

2NP obvod:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*3*0,9

2NP nosná příčka:(8,5+1,2+3,2+1)*3*2

2NP-

odpočty:(1,68*1,5*4+2,5*0,5+2*2,3+2,3+0,7*2,01+0,5*1,7+1,44*2,47)*-

1

střecha obvod:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*0,85*0,9

střecha nosná příčka:(8,5+1,2+3,2+1)*0,85*2

2NP nosná příčka:(8,5+1,2+3,2+1)*3*0,15

2NP-

odpočty:(1,68*1,5*4+2,5*0,5+2*2,3+2,3+0,7*2,01+0,5*1,7+1,44*2,47)*-

1*0,15

střecha obvod:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*0,85*0,15

střecha nosná příčka:(8,5+1,2+3,2+1)*0,85*0,15

1NP obvod:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*3*0,9

1NP nosná příčka:(8,5+1,2+3,2+1)*3*2

1NP nosná příčka:(8,5+1,2+3,2+1)*3*0,01

1NP-odpočty:(1,68*2,01*3+2,5*0,5+2*2,3+2,3+0,7*2,01)*-1*0,01

2NP obvod:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*3*0,01

2NP nosná příčka:(8,5+1,2+3,2+1)*3*0,01

2NP-

odpočty:(1,68*1,5*4+2,5*0,5+2*2,3+2,3+0,7*2,01+0,5*1,7+1,44*2,47)*-

1*0,01

střecha obvod:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*0,85*0,01

1NP obvod:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*3

1NP-odpočty:(1,68*2,01*3+2,5*0,5)*-1*0,15

2NP obvod:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*3

2NP-odpočty:(1,68*1,5*4+2,5*0,5+0,5*1,7+1,44*2,47)*-1*0,15

střecha obvod:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*0,85

1NP obvod:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*3*0,01

1NP:132,484*0,1

schodiště:-7,16*0,1

1NP:132,484

schodiště:-7,16

střecha nosná příčka:(8,5+1,2+3,2+1)*0,85*0,01

1NPkoup:0,7*1,2

1NP:(11,85+6,76+2,8+2,8)*2,75-10,4

2NP:(2,8+6,23+4,86+2,8+3,05)*2,75-11

1NP:10,91

2NP:11,09
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SO01 Návrh rodinného domu ve svahu včetně techn.postupuRozpočet: 1

01 Stavba

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Návrh rodinného domu ve svahu včetně techn

31 411354171R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení m2 125,32 136,50 17 106,73

132,48

-7,16

32 411354172R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění m2 125,32 35,20 4 411,40

132,48

-7,16

33 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 3,13 32 460,00 101 700,43

3,31

-0,18

34 430321314R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 (B 25) m3 2,15 3 550,00 7 625,40

2,15

35 430351110R00 Bedneni schodist jakykoliv sklon m2 7,16 674,00 4 825,84

7,16

36 430351129R00 Odbed   schodist jakykoliv sklon m2 7,16 169,00 1 210,04

7,16

37 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 t 0,29 43 550,00 12 472,72

0,29

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 234 259,57

Díl: 5 Komunikace
38 564251111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm m2 90,96 113,00 10 278,48

90,96

39 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 90,96 226,50 20 602,44

90,96

40 59245020 Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní m2 91,87 257,69 23 673,88

91,87

Celkem za 5 Komunikace 54 554,80

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
41 601011141RT3 Omítka stropů štuková Cemix 033/29 ručně tloušťka vrstvy 4 

mm m2 237,55 158,00 37 533,53

131,52

106,03

42 602011141RT3 Omítka štuková stěn Cemix 033/29 ručně tloušťka vrstvy 4 

mm m2 457,33 113,00 51 678,05

129,71

83,40

-19,69

129,71

83,40

-24,04

36,75

23,63

56,18

43,29

-85,00

1NP:132,484

schodiště:-7,16

1NP:132,484

schodiště:-7,16

plocha zpevn.ploch:90,96

plocha zpevn.ploch:90,96

plocha zpevn.ploch:90,96*1,01

střecha nosná příčka:(8,5+1,2+3,2+1)*0,85*2

1NP:(11,85+6,76+2,8+2,8)*2,75-10,4

2NP:(2,8+6,23+4,86+2,8+3,05)*2,75-11

obklady:85*-1

1NP:132,484*0,025

schodiště:-7,16*0,025

schodiště:7,16*0,3

schodiště:7,16

schodiště:7,16

schodiště:7,16*0,04

1NP:131,524

2NP:106,03

1NP obvod:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*3*0,9

1NP nosná příčka:(8,5+1,2+3,2+1)*3*2

1NP-odpočty:(1,68*2,01*3+2,5*0,5+2*2,3+2,3+0,7*2,01)*-1

2NP obvod:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*3*0,9

2NP nosná příčka:(8,5+1,2+3,2+1)*3*2

2NP-

odpočty:(1,68*1,5*4+2,5*0,5+2*2,3+2,3+0,7*2,01+0,5*1,7+1,44*2,47)*-

1

střecha obvod:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*0,85*0,9
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SO01 Návrh rodinného domu ve svahu včetně techn.postupuRozpočet: 1

01 Stavba

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Návrh rodinného domu ve svahu včetně techn

43 611421110RT2 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hrubá s použitím suché 

maltové směsi m2 237,55 229,50 54 518,64

131,52

106,03

44 612421615R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená m2 457,33 173,00 79 117,73

129,71

83,40

-19,69

129,71

83,40

-24,04

36,75

23,63

56,18

43,29

-85,00

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 222 847,95

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
45 601011187RT6 Omítka stropů tenkovrstvá silikonová bílá zatíraná, tloušťka 

vrstvy 1,5 mm m2 325,01 343,00 111 477,20

144,12

-1,71

144,12

-2,36

40,83

46 601011193R00 Kontaktní nátěr pod omítky Cemix bílý m2 325,01 43,10 14 007,78

144,12

-1,71

144,12

-2,36

40,83

47 602011213RT5 Omítka jádrová lehčená Cemix 027/18 E strojně tloušťka 

vrstvy 20 mm m2 325,01 205,50 66 788,82

144,12

-1,71

144,12

-2,36

40,83

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 192 273,79

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
48 622311512R00 Izolace suterénu Baumit XPS tl. 100 mm, bez PÚ m2 82,87 765,00 63 394,79

82,87

49 632441321R00 Potěr Anhyment FE 20, plocha do 500 m2, tl. 50 mm m2 237,55 308,50 73 285,41

131,52

106,03

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 136 680,19

Díl: 64 Výplně otvorů
50 641952211R00 Osazení rámů okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2 kus 7,00 334,00 2 338,00

51 642941111RT4 Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva 

jednostranné pouzdro 900/1970 mm kus 1,00 7 860,00 7 860,00

52 642941121RT1 Pouzdro pro posuvné dveře protilehlé, do zdiva protilehlé 

pouzdro 1250/1970 mm kus 1,00 11 970,00 11 970,00

53 642946112U00 Mtž pouzdro dveře 1kř -120cm zeď 1k kus 2,00 1 040,00 2 080,00

54 642952110RU3 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně Sapeli 197 x 70/20 - 35 buk kus 4,00 4 055,00 16 220,00

4,00

55 642952110RU4 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně Sapeli 197 x 80/20 - 35 buk kus 7,00 4 055,00 28 385,00

7,00

56 642952110RU5 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně Sapeli 197 x 90/20 - 35 buk kus 1,00 4 055,00 4 055,00

1NP:131,524

2NP:106,03

1NP obvod:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*3*0,9

1NP nosná příčka:(8,5+1,2+3,2+1)*3*2

1NP-odpočty:(1,68*2,01*3+2,5*0,5+2*2,3+2,3+0,7*2,01)*-1

2NP obvod:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*3*0,9

obklady:85*-1

1NP obvod:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*3

1NP-odpočty:(1,68*2,01*3+2,5*0,5)*-1*0,15

2NP obvod:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*3

2NP-odpočty:(1,68*1,5*4+2,5*0,5+0,5*1,7+1,44*2,47)*-1*0,15

střecha obvod:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*0,85

1NP obvod:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*3

1NP-odpočty:(1,68*2,01*3+2,5*0,5)*-1*0,15

2NP nosná příčka:(8,5+1,2+3,2+1)*3*2

2NP-

odpočty:(1,68*1,5*4+2,5*0,5+2*2,3+2,3+0,7*2,01+0,5*1,7+1,44*2,47)*-

1

střecha obvod:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*0,85*0,9

střecha nosná příčka:(8,5+1,2+3,2+1)*0,85*2

1NP:(11,85+6,76+2,8+2,8)*2,75-10,4

2NP:(2,8+6,23+4,86+2,8+3,05)*2,75-11

2NP-odpočty:(1,68*1,5*4+2,5*0,5+0,5*1,7+1,44*2,47)*-1*0,15

střecha obvod:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*0,85

obvod:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*1,725

1NP:132,484-0,96

2NP:106,03

2NP obvod:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*3

2NP-odpočty:(1,68*1,5*4+2,5*0,5+0,5*1,7+1,44*2,47)*-1*0,15

střecha obvod:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*0,85

1NP obvod:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*3

1NP-odpočty:(1,68*2,01*3+2,5*0,5)*-1*0,15

2NP obvod:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*3

4

plné:7
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01 Stavba

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Návrh rodinného domu ve svahu včetně techn

57 648951411RT3 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm včetně 

dodávky parapetní desky š. 25 cm m 10,54 522,00 5 501,88

10,54

58 61110306 Okno dřevěné EUROSAT "S" 1kříd. OS1 600x2500 kus 2,00 5 348,86 10 697,72

59 61110331 Okno dřevěné EUROSAT "S" 2kříd. OS 1680x1500 kus 4,00 9 614,11 38 456,44

60 61110364 Okno dřevěné EUROSAT "E" OS1 500x1700 schodiště kus 1,00 6 474,77 6 474,77

61 61174006 Dveře bezpečnostní plné Masonite B31kř. 144x247 cm kus 1,00 30 908,40 30 908,40

Celkem za 64 Výplně otvorů 164 947,21

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
62 917712111R00 Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen. m 73,00 97,50 7 117,50

73,00

63 59217335 Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm kus 73,73 72,31 5 331,42

73,73

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 12 448,92

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
64 998012022R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m t 554,99 316,00 175 375,98

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 175 375,98

Díl: 711 Izolace proti vodě
65 711111001R00 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena m2 215,21 7,80 1 678,67

132,48

82,73

66 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 132,48 72,00 9 538,85

132,48

67 711142559R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením m2 82,73 86,00 7 114,78

82,73

68 711212001RT1 Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou Saniflex (fa Schomburg), 

proti vlhkosti m2 88,06 180,50 15 894,47

18,14

24,30

4,62

41,00

69 711472051RZ1 Izolace proti vlh.,svislá, volně montáž folie nopové, geotext

m2 82,73 142,00 11 747,66

82,73

70 11163110 Lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL  ŽC, AC T 0,06 22 514,00 1 454,40

0,04

0,02

71 28323119 Fólie nopová DEKDREN N8 tl. 0,6 mm š. 3000 mm m2 91,00 51,16 4 655,71

91,00

72 62852265 Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral 2vrstvy

m2 247,50 225,20 55 736,12

95,14

152,36

73 69366198 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 91,00 24,48 2 227,75

91,00

74 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 1,43 794,00 1 131,68

Celkem za 711 Izolace proti vodě 111 180,10

obvod zp.plochy:73,0

obvod zp.plochy:73,0*1,01

plocha:132,484*0,0003

stěny 1NP:39,26*0,0003+43,47*0,0003

stěny 1NP:39,26*1,1+43,47*1,1

stěny 1NP:39,26*1,15+43,47*1,15

okna:10,54

plocha:132,484

stěny 1NP:39,26+43,47

plocha:132,484

stěny 1NP:39,26+43,47

1NP:(5,58+10,91)*1,1

2NP:22,09*1,1

sokl:42*0,1*1,1

obklady:41

stěny 1NP:39,26+43,47

plocha:132,484*1,15

stěny 1NP:39,26*1,1+43,47*1,1
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SO01 Návrh rodinného domu ve svahu včetně techn.postupuRozpočet: 1

01 Stavba

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Návrh rodinného domu ve svahu včetně techn

Díl: 713 Izolace tepelné
75 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve 

specifikaci m2 131,52 23,20 3 051,36

131,52

76 283763403 Deska XPS Styrodur 3035 CS 1265 x 615 x 60 mm m2 107,09 291,73 31 241,45

107,09

77 283763409 Deska XPS Styrodur 3035 CS 1265 x 615 x 180 mm m2 131,51 875,20 115 101,40

131,51

78 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 1,01 736,00 739,73

Celkem za 713 Izolace tepelné 150 133,95

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
79 721290111R00 Vnitřní kanalizace soubor 1,00 9 800,00 9 800,00

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 9 800,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod
80 722173913R00 Rozvod vody plast polyf. DN 25 vč.ventilů soubor 1,00 30 612,50 30 612,50

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 30 612,50

Díl: 723 Vnitřní plynovod
81 pol,. Rozvody plynu kpl 1,00 7 000,00 7 000,00

Celkem za 723 Vnitřní plynovod 7 000,00

Díl: 725 Zařizovací předměty
82 pol... Zařizovací předměty soubor 1,00 48 735,00 48 735,00

Celkem za 725 Zařizovací předměty 48 735,00

Díl: 733 Rozvod potrubí
83 733173912R00 Rozvod topení kondenzační kotel, přísl., sada kus 1,00 64 250,00 64 250,00

84 48419132 Kamna krbová na dřevo HELSINKI-bez teplovod.vým. kus 1,00 16 088,80 16 088,80

Celkem za 733 Rozvod potrubí 80 338,80

Díl: 736 Podlahové vytápění
85 736110003RT3 Podlahové vytápění Rehau na systémovou desku 30mm m2 237,55 632,00 150 134,13

131,52

106,03

Celkem za 736 Podlahové vytápění 150 134,13

Díl: 762 Konstrukce tesařské
86 762222141R00 Montáž zábradlí rovného, konzoly m 8,40 219,00 1 839,60

8,40

87 762334110RT2 M.vázan.krovů pravidelných do 120cm2 ocel.spojkami včetně 

dodávka řeziva, fošny 6/14 cm kpl 1,00 66 500,00 66 500,00

1,00

88 762342203RT2 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně 

dodávky řeziva, latě 3/5 cm m2 284,91 85,60 24 388,47

284,91

89 762381111U00 Ukotvení komín ke krovu plocha kus 1,00 2 660,00 2 660,00

90 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 39,89 208,00 8 296,64

39,89

91 762842231U00 Mtž podbití přesah 0,8- palubky m2 56,24 265,00 14 904,66

20,77

35,48

92 55346984 Madlo 1980 pozinkované kus 4,00 1 191,94 4 767,76

93 55346994 Madlo koncové pravé pozinkované 0,5m kus 2,00 1 884,21 3 768,42

94 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 1,91 1 216,00 2 325,33

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 129 450,88

Díl: 764 Konstrukce klempířské
95 764252403R00 Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm m 54,36 312,50 16 987,50

54,36

96 764252491R00 Montáž žlabů z Ti Zn podokapních půlkruhových m 54,36 80,50 4 375,98

54,36

97 764252492R00 Montáž háků z Ti Zn půlkruhových kus 163,08 35,20 5 740,42

163,08

98 764259492R00 Montáž kotlíku z Ti Zn oválného kus 4,00 113,00 452,00

99 764510495R00 Montáž - naletování okapnice Ti Zn m 54,36 91,10 4 952,20

54,36

100 764554703R00 Oprava odpadní trouby Ti-Zn kruhové,D 150 mm m 20,40 286,50 5 844,60

7,20

8,4

vazniky, dle cn :1

plocha šikmé střechy:71,228*4

objem:71,228*4*0,14

12,98*2*0,8

7,6*0,8*2+6,7*1,74*2

1NP:132,484-0,96

2NP:106,03

1NP:132,484-0,96

2NP:106,03*1,01

1NP:132,484-0,96*1,01

obvod:54,36

obvod:54,36

obvod:54,36*3

obvod:54,36

přední strana:3,6*2
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01 Stavba

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Návrh rodinného domu ve svahu včetně techn

13,20

101 55350962 Hák žlabový střední (160 mm) ruukki 150/100 kus 163,08 86,40 14 090,11

163,08

102 55352143.A Kotlík oválný tvar 330/120 plech Ti - Zn kus 4,00 375,80 1 503,20

103 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,30 1 373,00 409,65

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 54 355,66

Díl: 765 Krytiny tvrdé
104 765331006U00 Zastř Bramac MAX střech jedn sucho m2 284,91 461,00 131 344,43

284,91

105 765331231R10 Hřeben Bramac, s úpravou, na sucho hřebenáč MAX 7° s 

větracím pásem m 38,82 610,00 23 680,20

38,82

106 765331523R10 Taška hromosvodová Bramac - příplatek MAX 7° taška kus 1,00 223,50 223,50

107 765901157U00 Střešní folie Bramac UNI m2 327,65 85,60 28 046,74

327,65

108 998765102R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 12,20 824,00 10 051,08

Celkem za 765 Krytiny tvrdé 193 345,95

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
109 766660302U00 Mtž posuv dveře pojezd kus 2,00 2 100,00 4 200,00

110 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 4,00 409,00 1 636,00

4,00

111 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 8,00 423,50 3 388,00

112 61141521 Dv pos  1xposuvné+1xpevné 1680x2100 vč. mont výplň sklo

kus 3,00 19 456,29 58 368,87

113 61160101 Dv pos 2xposuvné+2xpevné 1100x2100 vč. mont kus 1,00 9 441,87 9 441,87

114 61160102 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 bílé kus 4,00 895,78 3 583,12

115 61160103 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé kus 7,00 931,90 6 523,30

116 61160104 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 bílé kus 1,00 968,02 968,02

117 61160105 Dv pos posuvné 900x2100 vč. mont kus 1,00 3 299,97 3 299,97

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 91 409,15

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
118 771475014RT2 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,10x10 cm Adesilex P 22 

(Mapei) m 42,50 94,62 4 021,35

23,20

19,30

119 771575109RT5 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, nad 25x25 cm Flexkleber 

(Knauf) m2 50,43 337,00 16 994,91

16,49

22,09

11,85

120 771591116U00 Spárování dlažby epoxidem m2 89,06 119,00 10 597,90

18,14

24,30

4,62

42,00

plocha šikmé střechy:71,228*4

hřeben:9,4*4+1,22

plocha šikmé střechy:71,228*4*1,15

zadní strana:6,6*2

obvod:54,36*3

2NP:22,09*1,1

sokl:42*0,1*1,1

obkl.:42

4

1NP:23,2

2NP:19,3

1NP:5,58+10,91

2NP:22,09

schodiště:7,56+4,29

1NP:(5,58+10,91)*1,1
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SO01 Návrh rodinného domu ve svahu včetně techn.postupuRozpočet: 1

01 Stavba

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Návrh rodinného domu ve svahu včetně techn

121 59764203 Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm Adesilex P 22 

(Mapei) m2 58,91 236,15 13 911,12

18,14

24,30

4,62

11,85

122 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 1,40 419,50 585,68

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 46 110,97

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové
123 775541115U00 Mtž podlaha plov lamel š-200 lepená m2 198,97 159,00 31 636,87

115,03

83,94

124 61193647 Podlaha lamin. SWISS Struktur 1380x193x8 Dub m2 218,87 412,80 90 350,11

126,54

92,33

Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové 121 986,98

Díl: 781 Obklady keramické
125 781471110R00 Obklad vnitř.stěn,keram.režný,hladký, MC, 30x20 cm m2 84,00 456,50 38 346,00

84,00

126 597813668 Obkládačka Color One 19,8x24,8 šedá lesk m2 92,40 336,44 31 087,06

92,40

127 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 5,85 419,50 2 454,68

Celkem za 781 Obklady keramické 71 887,74

Díl: 784 Malby
128 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x m2 694,88 13,20 9 172,44

131,52

106,03

129,71

83,40

-19,69

129,71

83,40

-24,04

36,75

23,63

56,18

43,29

-85,00

129 784195112R00 Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x m2 237,55 33,50 7 958,06

131,52

106,03

130 784195122R00 Malba tekutá Primalex Standard, barva, 2 x m2 457,33 36,70 16 783,93

129,71

83,40

-19,69

129,71

83,40

-24,04

36,75

23,63

56,18

43,29

-85,00

Celkem za 784 Malby 33 914,43

Díl: M21 Elektromontáže
131 pol Hroromosvod zemnící pásek, svody soubor 1,00 18 500,00 18 500,00

132 pol. Elektroinstalace-slaboproud kpl 1,00 45 000,00 45 000,00

133 pol.. Elektroinstalace-silnoproud kpl 1,00 25 000,00 25 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 88 500,00

1NP:(5,58+10,91)*1,1

2NP:22,09*1,1

sokl:42*0,1*1,1

84

84*1,1

1NP:131,524

2NP:106,03

1NP obvod:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*3*0,9

1NP nosná příčka:(8,5+1,2+3,2+1)*3*2

schodiště:7,56+4,29

1NP:131,524-5,58-10,91

2NP:106,03-22,09

1NP:(131,524-5,58-10,91)*1,1

2NP:(106,03-22,09)*1,1

1NP:(11,85+6,76+2,8+2,8)*2,75-10,4

2NP:(2,8+6,23+4,86+2,8+3,05)*2,75-11

obklady:85*-1

1NP:131,524

2NP:106,03

1NP obvod:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*3*0,9

1NP-odpočty:(1,68*2,01*3+2,5*0,5+2*2,3+2,3+0,7*2,01)*-1

2NP obvod:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*3*0,9

2NP nosná příčka:(8,5+1,2+3,2+1)*3*2

2NP-

odpočty:(1,68*1,5*4+2,5*0,5+2*2,3+2,3+0,7*2,01+0,5*1,7+1,44*2,47)*-

1

střecha obvod:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*0,85*0,9

střecha nosná příčka:(8,5+1,2+3,2+1)*0,85*2

střecha nosná příčka:(8,5+1,2+3,2+1)*0,85*2

1NP:(11,85+6,76+2,8+2,8)*2,75-10,4

2NP:(2,8+6,23+4,86+2,8+3,05)*2,75-11

obklady:85*-1

1NP nosná příčka:(8,5+1,2+3,2+1)*3*2

1NP-odpočty:(1,68*2,01*3+2,5*0,5+2*2,3+2,3+0,7*2,01)*-1

2NP obvod:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*3*0,9

2NP nosná příčka:(8,5+1,2+3,2+1)*3*2

2NP-

odpočty:(1,68*1,5*4+2,5*0,5+2*2,3+2,3+0,7*2,01+0,5*1,7+1,44*2,47)*-

1

střecha obvod:(5,9+0,94+6,8+10,38)*2*0,85*0,9
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8. Závěr 
 

Cílem mé práce bylo navrhnout rodinný dům ve svahu a vyřešit technologický postup 

hrubé stavby. Obsahem práce bylo zjištění finanční a časové náročnosti výstavby, řešení 

technologických předpisů a v neposlední řadě zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Během zpracovávání této bakalářské práce jsem získal mnoho informací a poznatků z 

pracovních a technologických postupů, které jsou rozhodující při výstavbě rodinného domu. 
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Seznam softwaru použitého k vypracování: 

AutoCAD 2013 

– detailní vypracování výkresové dokumentace 

  ArchiCad 16 

– vypracování výkresové dokumentace 

 Microsoft Project 2007 

– zpracování harmonogramů staveb 

 BUILD power 2010 

– zpracování rozpočtů staveb 

 

http://www.velox.cz/
http://www.cad-detail.cz/
http://www.cadforum.cz/
http://www.tzb-info.cz/
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10. Seznam výkresů 

 

C.1-01 Situace širších vztahů  1:5000 

C.1-02 Koordinační situace   1:200 

E.1-01 Zařízení staveniště   1:200 

F.1-01 Výkopy    1:50 

F.1-02 Základy    1:50 

F.1-03 Půdorys 1.NP    1:50 

F.1-04 Půdorys 2.NP    1:50 

F.1-05 Strop 1.NP    1:50 

F.1-06 Střecha    1:50 

F.1-07 Řez A-Á    1:50 

F.1-08 Pohled 1    1:100 

F.1-09 Pohled 2    1:100 

F.1-10  Harmonogram prací 

 

 

 

 

 

 




