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Úvod 

Náplní diplomové práce je vypracovat plán bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci  

na staveništi bytového domu. Sou ástí práce je projektová dokumentace pro provedení 

stavby, rozpo et stavebních a montážních prací a harmonogram.  

Práce je rozd lena na ást textovou a výkresovou. Obsahem textové ásti je pr vodní 

zpráva, souhrnná technická zpráva, technická zpráva k za ízení staveništ , plán bezpe nosti  

a ochrany zdraví p i práci na staveništi bytového domu a p ílohy. Výkresová ást zahrnuje 

jednotlivé výkresy pro provedení stavby bytového domu, detaily a výpisy prvk . 

Plán bezpe nosti a ochrany zdraví (dále je plán BOZP) je dokument, jenž stanovuje 

pravidla, která budou zajiš ovat bezpe nost a ochranu zdraví osob p i práci na staveništi. Plán 

je vypracován na základ  projektové dokumentace pro provedení stavby, podle níž byla 

ur ena jednotlivá rizika vznikající p i innostech, které vystavují fyzické osoby zvýšenému 

ohrožení života a zdraví. Sou ástí plánu je také návrh opat ení vedoucí k minimalizaci t chto 

rizik. 
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A. PR VODNÍ ZPRÁVA 

Dle p ílohy . 6 zákona . 62/2013.  

1 Identifika ní údaje stavby 

1.1 Údaje o stavb

Název stavby:     Bytový d m 

Místo stavby:     Ostrava – Lhotka 

      kraj Moravskoslezský 

Stavební ú ad:     Lhotka 

Parcely dot ené:    Parcela . 374/1, k.ú. Lhotka u Ostravy 

Parcela . 374/2, k.ú. Lhotka u Ostravy 

Parcela . 372/2, k.ú. Lhotka u Ostravy 

Parcela . 869/2, k.ú. Lhotka u Ostravy 

Parcely sousedící:    Parcela . 372/1, k.ú. Lhotka u Ostravy 

Parcela . 375/1, k.ú. Lhotka u Ostravy 

Parcela . 856/1, k.ú. Lhotka u Ostravy 

Charakteristika stavby:   Novostavba bytového domu 

Stupe  projektové dokumentace:   Pro provedení stavby (DPS) 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

Investor:     VŠB – Technická univerzita Ostrava 

      L. Podéšt  1875, Ostrava – Poruba, 708 00 

1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zodpov dný projektant:   Bc. Radka Pšen íková 

      Zádve ice 149, Vizovice 763 12 
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1.4 Údaje o území 

a) Rozsah ešeného území 

Samotná realizace stavby bude probíhat na parcele . 374/1, 374/2, 869/2 

v katastrálním území Ostrava - Lhotka. Lokalita, na které bude stavba situována, se nachází  

v jihozápadní ásti obce. Parcela je mírn  svažitá jihovýchodním sm rem k ulici Pet kovická. 

ešená parcela je ve vlastnictví státního fondu eské republiky a dle územního plánu obce je 

ur ena pro bydlení. 

Na pozemku se v sou asné dob  nachází budovy bývalého zem d lského statku, které  

z technického, dispozi ního a provozního hlediska nevyhovují sou asným požadavk m.  

V okolí pozemku je zástavba rodinných dom , která nepodléhá žádné regulaci. 

Pozemek je napojen na vedlejší komunikaci ul. Hlohová a jsou zde všechny pot ebné 

inženýrské sít . V rámci výstavby bude zajišt no vybudování nových inženýrských sítí  

a p ípojek k navrhovanému objektu. 

b) Údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis

V okolí staveništ  se nenachází žádné historické stavby, nebylo tedy nutné provedení 

stavebn  historických pr zkum . Území není památkovou rezervací, ani památkovou zónou. 

V blízkosti lokality se nachází hranice záplavového území a oblast aktivního toku eky 

Odry. Území však nespadá do povod ové oblasti. Podél ulice Pet kovická vede hranice 

nadregionálního koridoru. Biokoridor pak p echází v interak ní prvek. Území je tvo ené 

horninami paleozoika – spodního karbonu – kulmu. P írodní ani horninové zdroje nebudou 

stavbou nijak ovlivn ny. 

c) Údaje o odtokových pom rech 

Hydrograficky je zájmové území azeno do povodí eky Odry. Je odvod ováno 

drobnými bezejmennými levostrannými p ítoky eky Odry, které protékají ve vzdálenosti  

cca 50 až 300 m východn  od lokality.  Dle morfologie  terénu a geologické skladby  
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lze usuzovat, že srážkové vody spadlé do zájmového prostoru a jeho bezprost edního okolí 

odtékají po povrchu i podzemními cestami práv  jižním sm rem k rybníku a dále do údolnice. 

d) Údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací 

Stavba je v souladu s územn  plánovací dokumentací.  

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve ejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo uzemním souhlasem, pop ípad  regula ním 

plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby  

a v p ípad  stavebních úprav zm nu v užívání stavby, údaje o jejím souladu 

s územn  plánovací dokumentací 

Navrhované ešení je v souladu s územním plánem obce Lhotka. Návrh nepodléhá 

žádným omezením. V regula ním plánu nebyly zadány žádné údaje o typu st echy, jejím 

sklonu, typu oken i jiných konstruk ních prvk . 

f) Údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území 

Byly dodrženy obecné požadavky na využití území dle vyhlášky . 501/2006 Sb. 

g) Údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán

Vý et dot ených orgán : Kraj Moravskoslezský 

Statutární m sto Ostrava 

Ú ad m stského obvodu Lhotka 

Požadavky všech dot ených orgánu byly spln ny. 

h) Seznam výjimek a úlevových ešení 

Návrh nem l žádná úlevová ešení. 
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i) Seznam souvisejících a podmi ujících investic 

Žádné související a podmi ující investice nevznikají. 

j) Seznam pozemk  a staveb dot ených provád ním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

Parcely dot ené:    Parcela . 374/1, k.ú. Lhotka u Ostravy 

Parcela . 374/2, k.ú. Lhotka u Ostravy 

Parcela . 869/2, k.ú. Lhotka u Ostravy 

Parcely sousedící:    Parcela . 372/1, k.ú. Lhotka u Ostravy 

Parcela . 372/2, k.ú. Lhotka u Ostravy 

Parcela . 375/1, k.ú. Lhotka u Ostravy 

Parcela . 856/1, k.ú. Lhotka u Ostravy 

1.5 Údaje o stavb

a) Nová stavba nebo zm na dokon ené stavby 

Jedná se o novostavbu bytového domu. 

b) Ú el užívaní stavby 

 Jedná se o objekt se ty mi nadzemními podlažími, který je áste n  podsklepen. 

První podzemní podlaží je ur eno pro skladování. Jsou zde sklepové boxy, ko árkárna, 

kolárna a technická místnost. První nadzemní podlaží slouží administrativním ú el m. 

V dalších nadzemních podlažích se pak nachází bytové jednotky. 

c) Trvalá nebo do asná stavba 

Stavba je ur ena pro trvalé užívání. 
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d) Údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis

Stavba bytového domu není kulturní památkou, nebude tedy chrán na dle jiných 

právních p edpis . 

e) Údaje o dodržení technických požadavk  a stavby a o dodržení obecných 

technických požadavk  zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb 

Stavebn  technické požadavky jako jsou mechanická odolnost, požární bezpe nost, 

hygiena, ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prost edí, bezpe nost  

p i užívání, úspora energie a tepelná ochrana byly dodrženy dle vyhlášky . 268/2009 Sb.  

ešení bezbariérového užívání je navrženo dle vyhlášky . 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpe ujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace.  

Mechanická odolnost: 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni p sobící v pr b hu výstavby a užívání 

nem lo za následek: 

- z ícení stavby nebo její ásti, 

- v tší stupe  nep ípustného p etvo ení, 

- poškození jiných ástí stavby nebo technických za ízení v d sledku v tšího p etvo ení 

nosné konstrukce, 

- poškození v p ípad , kdy je rozsah neúm rný p vodní p í in . 

Požární bezpe nost: 

Stavba je navržena tak, aby z hlediska požární bezpe nosti splnila veškerá kritéria, 

zejména pak na:  

- zachování nosnosti a stability konstrukce po ur itou dobu, 

- omezení rozvoje a ší ení ohn  a kou e ve stavb , 
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- omezení ší ení požáru na sousední stavbu, 

- umožn ní evakuace osob a zví at,  

- umožn ní bezpe ného zásahu jednotek požární ochrany. 

Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí: 

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala hygienu nebo zdraví pracovník  a okolních 

obyvatel, p edevším v d sledku t chto jev : 

- vypoušt ní toxických plyn , 

- p ítomnosti nebezpe ných ástic nebo plyn  v ovzduší, 

- emise nebezpe ného zá ení, 

- zne išt ní nebo zamo ení vody nebo p dy, 

- nedostate né zneškod ování odpadních vod, kou e a tuhých nebo kapalných odpad , 

- výskyt vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na površích uvnit  staveb. 

Ve všech místnostech je umožn no dostate né v trání, a  už p irozené nebo nucené 

tak, aby nedocházelo ke kondenzaci vodních par a následnému vzniku plísní. Veškeré 

materiály, které se nachází v prostorech se zvýšenou vlhkostí, jsou odolné proti vlhkosti. 

Místnosti jsou dostate n  osv tleny a vytvá ejí tak vyhovující prost edí pro bydlení. 

Stavba nebude zdrojem zne išt ní ŽP. 

Bezpe nost p i užívání: 

Stavba nep edstavuje pro osoby nacházející se v ní nebo v její bezprost ední blízkosti 

žádné nebezpe í. Je t eba respektovat základní požadavek na „Bezpe nost p i užívání“. Pat í 

sem 3 skupiny rizik, které je nutno eliminovat: 

- uklouznutí, pády, nárazy, 

- popálení, zásahy elektrickým proudem, výbuchy, 

- nehody zp sobené pohybujícími se vozidly. 
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P edejít t mto rizik m se dá správným užíváním stavby, její údržbou a odpov dným 

chováním osob, které do objektu vstupují. 

Úspora energie: 

Stavba je ešena s ohledem na úsporu energie a ochranu tepla. Technické  

a konstruk ní ešení obvodového plášt  objektu, st ech a podlah bylo voleno tak, aby byly  

v maximální možné mí e eliminovány ú inky všech typ  tepelných most . 

Tepelná ochrana: 

  

Energetický štítek budovy, není sou ástí zadání práce. 

f) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  a požadavk  vyplývajících z jiných 

právních p edpis

Vý et dot ených orgán : Kraj Moravskoslezský 

Statutární m sto Ostrava 

Ú ad m stského obvodu Lhotka 

Požadavky všech dot ených orgánu byly spln ny. 

g) seznam výjimek a úlevových ešení 

Stavba nemá žádná úlevová ešení. 

h) navrhované kapacity stavby 

Zastav ná plocha         265,40 m2

            
Obestav ný prostor        3 721 m3
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Podlahová plocha místností 1 PP       136,50 m2

                   
Podlahová plocha místností 1 NP       212,10 m2

     
Podlahová plocha místností 2 NP       214,40 m2

    
Podlahová plocha místností 3 NP       214,40 m2  

Podlahová plocha místností 2 NP       214,40 m2

                    
1+kk            44,60 m2

2+1             71,30 m2 

3+1            98,80 m2 

i) Základní bilance stavby 

Bilance pot eby vody dle vyhlášky . 428/2001 sb. [5]:  

Po et osob - 40 osob 

Pot eba vody na osobu – 46m³/rok  

Qrok = 40 x 46 = 1 840 m³/rok 

Pr m rná denní spot eba vody  

Qden = Qrok / 365  

Qden = 1 840 / 365 = 5,04 m³/rok 

Maximální denní spot eba vody  

Qden,max = Qden x 1,5  

Qden,max = 5,04 x 1,5= 7,56 m³/den 

Maximální hodinová spot eba vody  

Qhod,max = Qden,max x 2,1  

Qhod,max = 7,56x 2,1=15,876 m³/den  = 0,6615 m³/den

Dimenze potrubní p ípojky vodovodní p ípojky 

Za izovací p edm ty:  6 x vana    QA = 0,30 l/s 

7 x sprchový kout  QA = 0,20 l/s 
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13 x umyvadlo  QA = 0,20 l/s 

13 x WC   QA = 0,15 l/s 

11x kuchy ský d ez  QA = 0,20 l/s 

Qd = 1,440 l/s = 14,40 . 10-4 m3/s 

Navržena p ípojka o  50 mm. 

Dimenze potrubní p ípojky kanaliza ní p ípojky 

Za izovací p edm ty:  6 x vana    DU = 0,80 l/s 

7 x sprchový kout  DU = 0,80 l/s 

13 x umyvadlo  DU = 0,50 l/s 

13 x WC   DU = 1,80 l/s 

11x kuchy ský d ez  DU = 0,80 l/s 
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Dimenze kanaliza ní p ípojky je DN 150.  

k) Základní p edpoklady výstavby 

asové údaje o realizaci stavby jsou v p íloze . 3  Harmonogramu stavby. 

l) Orienta ní náklady stavby 

Cena stavby        21 019 689 (v etn  DPH) 

Cena byla stanovena na základ  položkového rozpo tu, který je doložen ve svazku E2. 

1.6 len ní stavby na objekty 

SO 01 – Novostavba bytového domu 

SO 02 – Nádvo í 

SO 03 – Nov  navržená p ší komunikace 

SO 04 – Nov  navržená plocha nám stí 

SO 05 – Kanaliza ní p ípojka 

SO 06 – P ípojka Elektro 

SO 07 – Vodovodní p ípojka 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

P íslušné body jsou p evzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby p ílohy . 5 

(Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odstavce 1 písm. a) až 

e) zákona . 62/2013).  

1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek se nachází v JZ ásti obce Lhotka u Ostravy. Pozemky v zadané 

lokalit  jsou ve vlastnictví státního pozemkového fondu eské republiky a obce Lhotka. 

V sou asné dob  se na pozemku nachází budova bývalého zem d lského statku, která bude 

zbourána. Dopravní dostupnost na pozemek je velmi dobrá. Staveništ  bude zp ístupn no 

z komunikace nižší t ídy, která je napojena na hlavní komunikaci ve sm ru Hoš álkovice  

a Pet kovice. Za ízení staveništ  bude umíst no na parcelách pozemku. Za zbudování za ízení 

staveništ  a jeho spravování bude zodpov dný dodavatel. V dob , kdy nebudou provád ny  

na staveništi práce, bude staveništ  zajišt no proti vstupu nepovolaných osob. 

b) Vý et a záv ry provedených pr zkum  a rozbor

Byla provedena obhlídka staveništ  a fotodokumentace pozemku, žádné další 

pr zkumy nebyly provedeny. Na základ  mapových podklad  byly zjišt ny informace  

o geologických a hydrologických pom rech a výskytu radonu. 

Radonový pr zkum: Je nutné odborné zm ení radonu v míst  plánované stavby, dle 

mapových podklad  je výskyt radonu v zadané lokalit  zanedbatelný. Žádná protiradonová 

opat ení nebyla navržena. 

Geologický pr zkum: Dle geologických mapových podklad  byl zjišt n hlinitý až hlinito – 

pís itý sediment. 
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Hydrogeologický pr zkum: Hydrogeologické podloží spl uje požadavky pro zásobování 

užitkovou vodou. Území spadá do povodí eky Odry, ale nenachází se v povod ové oblasti. 

Mapové podklady: Mapa radonového indexu podloží v m ítku 1: 50 000 

Geologická mapa R v m ítku 1:50 000 

Rastrová hydrogeologická mapa v m ítku 1:50 000 

Dopravní infrastruktura: Objekt bude napojen na komunikaci nižší t ídy (ul. Hlohová), která 

slouží pro obsluhu rodinné zástavby nad ešeným územím. Tato komunikace je dále napojena 

na hlavní komunikaci ve sm ru Hoš álkovice a Pet kovice. 

Technická infrastruktura: V rámci stavby budou z ízeny nové inženýrské sít . 

c) Stávající ochranná a bezpe nostní pásma 

Podél ulice Pet kovická vede hranice nadregionálního koridoru. Biokoridor pak 

p echází v interak ní prvek. Realizace stavby nebude mít žádný negativní vliv na životní 

prost edí. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

V blízkosti staveništ  se nachází hranice záplavového území a oblast aktivního toku 

eky Odry. Území není v povod ové oblasti. Staveništ  se nenachází na poddolovaném 

území. 

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

pom ry v území 

 Stavba ani její realizace nebudou mít trvalý vliv na okolní stavby a pozemky. Do asný 

vliv na životní prost edí m že vzniknout b hem realizace stavby. Jedná se p edevším  

o zvýšenou hlu nost a prašnost. Povinností dodavatele stavby bude eliminace t chto 

negativních vliv  v co nejvyšší možné mí e. 
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f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d evin 

 Na pozemku stavby stojí v sou asné dob  budova bývalého zem d lského statku, 

která bude zdemolována. 

g) Požadavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo pozemk

ur ených k pln ní funkce lesa 

V rámci stavby nedojde k záboru zem d lského p dního fondu nebo pozemk

ur ených k pln ní funkce lesa. 

h) Územn  technické podmínky 

Objekt bude napojen na stávající komunikaci nižší t ídy (ulice Hlohová). Tato 

komunikace je obousm rná o ší ce cca 8m. 

  

U bytového domu je navrženo 24 parkovacích míst, z nichž dv  jsou ur ena pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Po et parkovacích míst je navržen  

dle SN 73 6110.  

i) V cné a asové vazby, podmi ující, vyvolané, související investice 

Zahájení stavby:  3.3.2014 

Dokon ení stavby:  27.7.2015 

P edpokládaná doba výstavby je odhadnuta na 16 m síc . 
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2 Celkový popis stavby 

2.1 Ú el užívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek 

Stavba bytového domu je ur ena p evážn  pro bydlení, ale nachází se zde také 

kancelá ské plochy. První podzemní podlaží tvo í skladovací prostory, jako jsou sklepy, 

ko árkárna, údržbá ský sklad, úklidová místnost a technická místnost. V prvním nadzemním 

podlaží jsou kancelá ské prostory s p íslušným zázemím pro zam stnance. Každé další 

podlaží má pak t i samostatné bytové jednotky (1+ kk, 2+1, 3+1). 

2.2 Celkové urbanistické a architektonicko ešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení 

Obec Lhotka má 1203 obyvatel. Charakter obce je nejasný a ne itelný. Domy v obci 

nedodržují uli ní áry. V regula ním plánu nejsou zadány typy st ech, jejich sklon i výška 

objektu. S ohledem na stávající zástavbu bylo vytvo eno nové centrum Lhotky, jehož sou ástí 

je i bytový d m.  

Pro návrh bytového domu byl vybrán pozemek v jihozápadní ásti obce, který leží 

v t sné blízkosti hlavní komunikace ve sm ru Hoš álkovice, Pet kovice. Bytový d m je 

v souladu s urbanistickým ešením, které bylo navrženo pro vytvo ení centra obce. 

Budova bytového domu byla umíst na tak, aby kompozi n  dotvá ela nov  navržené 

nám stí. Stavba je ešena jako solitér o p ti podlažích, z nichž jedno je suterén. Hmotové 

ešení bylo ov eno studií tak, aby budova negativn  neovliv ovala nov  navrženou zástavbu.  

b) Architektonické ešení – kompozice tvarového, materiálového a barevného ešení 

Z hlediska architektonického je snaha o návrh modern  p sobícího domu.  Fasáda je 

pojata v bíle barv  a je z velké ásti prosklená. Kontrast jednoduché fasád  tvo í horizontální  
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pásy umíst né ve st ední ásti objektu. Objekt má obdélníkový tvar, p i emž z jedné své 

strany kopíruje nám stí. Stavbu tvo í p t podlaží. Objekt je áste n  podsklepen. V prvním 

podzemním podlaží se nachází skladovací prostory a technická místnost. 1 NP tvo í velké 

okenní výpln , které slouží k dostate nému prosv tlení kancelá ských prostor. Další t i 

podlaží jsou prosv tlena p evážn  dvouk ídlými okny a nachází se zde bytové jednotky. 

2.3 Celkové provozní ešení, technologie výrob 

Provozní ešení domu je založeno na schodiš ovém systému. Schodišt  je umíst no  

do st edu severní ásti objektu, vedle schodišt  se nachází výtahová šachta. Centrální 

schodišt  bylo zvoleno pro p ízniv jší rozložení místností v obytných podlažích. Obytná 

podlaží jsou rozd lena na 3 byty (1+ kk, 3+1, 2+1).  

Konstrukce domu je ze st nového systému. Vertikální konstrukci tvo í stropní nosníky 

POROTHERM a stropní vložky MIAKO. Na horizontální konstrukce je použito zdivo 

POROTHERM 44 EKO + PROFI DRYFIX, POROTHERM 30 AKU SYM  

a POROTHERM 11,5 PROFI DRYFIX. St echa objektu je plochá s klasickým po adím 

vrstev. 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navrhována v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpe ující bezbariérové užívání staveb.  

2.5 Bezpe nost p i užívání stavby 

Stavba nep estavuje pro osoby nacházející se v ní nebo v její bezprost ední blízkosti 

žádné nebezpe í. Je t eba respektovat základní požadavek na „Bezpe nost p i užívání“. Pat í 

sem 3 skupiny rizik, které je nutno eliminovat: 

- uklouznutí, pády, nárazy, 

- popálení, zásahy elektrickým proudem, výbuchy, 
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- nehody zp sobené pohybujícími se vozidly. 

P edejít t mto rizik m se dá správným užíváním stavby, její údržbou a odpov dným 

chováním osob, které do objektu vstupují. 

2.6 Základní charakteristika objektu 

a) Stavební ešení 

P íprava území a zemní práce 

P ed za átkem zemních prací bude objekt vyty en lavi kami a také bude vyzna en 

výškový bod, od kterého se budou ur ovat další výšky. Z celé plochy staveništ  bude sejmuta 

ornice do hloubky 15 cm. Výkopové práce na staveništi budou provád ny pomocí strojní 

techniky. 

Stavební jáma bude zajišt na svahováním. Násypy ve stavební jám  se zhutní  

na únosnost 0,25 MPa, aby byly spln ny požadavky SN 73 6133.  

Základy budou provedeny tak, jak je uvedeno ve výkresové dokumentaci. Ornice a 

zemina ze základ  bude uskladn na na pozemku a následn  použita pro další terénní úpravy. 

Do základových pás  bude umíst n zemnící pásek hromosvodu  FeZn 30x4 mm. P i 

provád ní zemních a výkopových pracích je nutné dodržovat bezpe nost a ochranu zdraví p i 

práci a dbát na ochranu životního prost edí. Dot ené orgány budou p izvány k p evzetí 

základové spáry. 

Podzemní voda 

Výskyt hladiny podzemní vody se v míst  staveništ  nep edpokládá. Jako ochrana 

proti zemní vlhkosti bude použita vodorovná a svislá izolace BITAGIT 40 MINERAL. 
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Základy 

Základy jsou tvo eny pásy z prostého betonu t ídy C16/20 v podsklepené ásti,  

v nepodsklepené ásti je navíc p idaná výztuž R 10 505. (Návrh výztuže je nutno ov it 

statickým výpo tem). Po vybetonování základ  bude provedena železobetonová deska  

o tl. 100 mm z betonu t ídy C16/20 a vyztužena sít mi kari 100x100x6 mm. 

Svislé nosné a nenosné konstrukce 

Obvodové st ny budou vyzd ny tvárnicemi POROTHERM 44 EKO + DRYFIX. 

Pojícím materiálem bude zdící p na pro vn jší a vnit ní st ny POROTHERM PROFI 

DRYFIX. Vnit ní nosn  st ny budou vyzd ny z tvárnic POROTHERM 30 AKU SYM, 

nenosné p í ky budou tvo it cihly 11,5 PROFI DRYFIX. 

Vodorovné konstrukce 

 Konstrukce stropu byla navržena ze systému POROTHERM. Stropy budou tvo it 

nosníky POT, které budou vypln ny stropními vložkami MIAKO a zmonolitn ny betonem 

C20/25. Sou ástí stropní konstrukce budou v ncovky POROTHERM, které budou uloženy 

 na obvodové zdivo. 

St ešní konstrukce 

Budova je zast ešena jednopláš ovou, plochou, nepochozí st echou se stejným 

spádem. Odvodn ní st echy je navrženo pomocí st ešních vpustí. Nosnou konstrukci st echy 

tvo í stropní konstrukce z POROTHERMU. Na st eše bude umíst n hromosvod. 

Schodišt

Vertikální komunikace v objektu je zajišt na jednak monolitickým železobetonovým 

schodišt m z betonu C25/30, ale také hydraulickým výtahem. Schodišt  a výtah jsou 

situovány do spole ného komunika ního prostoru, který je zárove  únikovou cestou v p ípad

požáru. Je proto od ostatních prostor  objektu odd len požárn  odolnými konstrukcemi. 
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Výpln  otvor

Všechna okna budou plastová navržena od firmy VEKRA. Okna budou zasklená 

izola ním dvojsklem Uw=1,3W/m2K. Veškeréexteriérovéa interiérové dve e jsou blíže 

specifikovány viz. výpis výplní otvor  – dve e. 

Úpravy povrch

Povrchy interiér  budou upraveny dle ú el  jednotlivých místností. V sociálním 

zázemí bude použit keramický obklad. Ostatní místnosti budou v barvách dle investora. 

Podlahy 

  V objektu je ešeno n kolik druh  podlahových konstrukcí. P evažujícími, z hlediska 

plošného množství, jsou konstrukce tvo eny laminátem. Tento typ podlahy je užit 

v prostorech kancelá ských a obytných. V hygienických prostorech a na chodbách je použita 

p evážn  keramická dlažba. V prostorech podzemního podlaží, kde jsou skladovací prostory, 

je podlaha tvo ena betonovou mazaninou s povrchovou úpravou.     

  

Ostatní izolace proti vlhkosti 

Ochranu proti zemní vlhkosti bude tvo it hydroizola ní asfaltový pás BITAGIT 40 

MINERAL. Na st echu bude použita hydroizolace ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR  

a GLASTEK 30 STICKER PLUS. 

Tepelná izolace 

V konstrukci podlahy prvního podzemního podlaží, které p ilehlá k terénu  

je použita tepelná izolace GEMATHERM X o tl. 100 mm. V konstrukci podlahy prvního 

nadzemního podlaží je navržena kro ejová izolace STEPROCK HD tl. 40 mm. Pro zateplení 

st ešního plášt  bude použita tepelná izolace EPS 100 S. 
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Práce PSV 

Truhlá ské práce: zahrnují osazení dve í, oken, montáž dve ních prah .  

Záme nické práce: zahrnuje dopl kové konstrukce (nap . ukotvení zábradlí ke schodišti).  

Klempí ské práce: zahrnuje lemování a oplechování st n, oplechování parapet  a okraj

st echy. Materiál navržený pro oplechování klempí ských výrobk  je titan – zinkový plech  

o tlouš ce 0,6 mm.  

b) Konstruk ní a materiálové ešení 

Konstruk ní systém stavby je vytvo en ze systému POROTHERMU. Na st ešní 

konstrukci je navržena certifikovaná skladba DEKROOF 04. Jednotlivé skladby podlah, 

obvodových konstrukcí a st ešního plášt  jsou popsány v bod  D odst. c) Dokumenty 

podrobností. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita všech konstrukcí musí být prokázána statickým 

výpo tem. Tímto je dokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni p sobící  

v pr b hu výstavby a užívání nem lo za následek: 

- z ícení stavby nebo její ásti, 

- v tší stupe  nep ípustného p etvo ení, 

- poškození jiných ástí stavby nebo technických za ízení anebo instalovaného vybavení 

v d sledku v tšího p etvo ení nosné konstrukce, 

- poškození v p ípad , kdy je rozsah neúm rný p vodní p í in . 

Statické výpo ty nejsou p edm tem projektu. 

2.7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení 

Technická a technologická za ízení nejsou sou ástí diplomové práce. 
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2.8 Požárn  bezpe ností ešení  

Požárn  bezpe nostní ešení 

Bytový d m je vertikáln len n na požární úseky stropními konstrukcemi. 

V horizontální rovin  tvo í samostatné požární úseky jednotlivé byty a kancelá e. Schodišt   

a výtah jsou situovány do spole ného komunika ního prostoru, který je zárove  únikovou 

cestou v p ípad  požáru. Užití únikové cesty je v souladu s tabulkou . 17 SN 730802. 

Stoupa ky v bytech jsou opat eny montážními dví ky s požární odolností EI 45 DPI.   

V každém podlaží bude ve spole ných prostorech umíst n p enosný hasící práškový 

p ístroj ve výšce maximáln  150 cm. Objekt bude vybaven požární signalizací. Úniková cesta 

bude ozna ena fotoluminiscen ním zna ením a vybavena nouzovým osv tlením. 

Stavební konstrukce jsou v souladu s požadavky SN 730802.  

- Stropní konstrukce  REI 180 (DP1). 

- Obvodová konstrukce  REI 180 (DP1), A1. 

- Vnit ní nosné zdivo  REI 180 (DP1). 

- St ešní konstrukce  REI  60  (DP1). 

Význam zna ek 

A1 t ída reakce na ohe

DP1  druh konstrukce 

E celistvost 

EI typ požárního uzáv ru 

I teplota na neoh ívané stran

R únosnost nebo stabilita   

Požárn  nebezpe ný prostor nezasahuje mimo stavební pozemek. Bytový d m  

je od okolní zástavby v dostate né vzdálenosti. 

P íjezd vozidel požární služby bude zabezpe en po místní asfaltové komunikaci 

z ulice Hlohová. Nejbližším požárním útvarem je profesionální hasi ský sbor v Ostrav .  
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2.9 Zásady hospoda ení s energiemi 

Stavba je ešena s ohledem na úsporu energie a ochranu tepla. Technické  

a konstruk ní ešení obvodového plášt  objektu, st ech a podlah bylo voleno tak, aby byly  

v maximální možné mí e eliminovány ú inky všech typ  tepelných most . 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prost edí 

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala hygienu a zdraví pracovník , obyvatel 

bytového domu a okolních obyvatel, p edevším v d sledku t chto jev : 

- vypoušt ní toxických plyn , 

- p ítomnost nebezpe ných ástic nebo plyn  v ovzduší, 

- emise nebezpe ného zá ení, 

- zne išt ní nebo zamo ení vody nebo p dy, 

- nedostate né zneškod ování odpadních vod, kou e a tuhých nebo kapalných odpad , 

- výskyt vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na površích uvnit  staveb. 

2.11 Ochrana stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí 

Žádné negativní ú inky, jako je výskyt radonu, bludných proud  nebo technické 

seismicity nebyly v míst  staveništ  zaznamenány. Stavba se nenachází v povod ové 

oblasti. 



    Diplomová práce

26 

3 P ipojení na technickou infrastrukturu 

V rámci stavby budou z ízeny nové inženýrské sít .  

Deš ové vody vzhledem k neexistující deš ové kanalizaci budou odvod ovány 

vsakem do pozemku stavby. (Výkres není sou ástí práce). 

Odpadní vody budou odvád ny nov  navrženou p ípojkou PE DN 150 do stávající 

kanaliza ní stoky DN 300. Sklon nov  navržené p ípojky se p edpokládá 3%. 

Nov  navržená p ípojka vody PE DN 50 bude napojena na stávající vodovod DN 80. 

Bude provedena p ípojka NN – EZ distribuce. Elektrická energie bude vedena 

zemním kabelem CYKY 5J x 10 do rozvodnice v 1NP. 

4 Dopravní ešení 

P íjezdová komunikace na pozemek, bude vedena ze stávající místní komunikace. 

Parkovací stání p iléhající k objektu je navrženo v dostate ném po tu podle normy  

SN 73 6110 o výhledovém po tu odstavných a parkovacích stání.  

5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Za objektem je navržen pás zelen . Tento pás zelen  pokra uje od nejjižn jších míst 

území až po biokoridor nacházející se v ásti mezi ešeným územím a hlavní komunikací. 

Tato bio bariéra se p ízniv  podílí na odhlu n ní nov  zastav ného území od hlavní 

komunikace. 
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6 Popis vliv  stavby na životní prost edí a jeho ochrana 

V dob  realizace stavby bude zdrojem zne išt ní ovzduší prach, který je b žným 

projevem každé stavební innosti.  Z d vodu stavebních prací provád ných t žkou technikou 

se p edpokládá také zvýšená hlu nost. 

V dob  realizace m že být obyvatelstvo obce ovlivn no s ohledem na stavební práce. 

P ípadnou prašnost ze staveništ  lze však technicky eliminovat. Celý proces výstavby bude 

organiza n  zajišt n tak, aby nenarušoval chod obce. Délka výstavby bude omezená. 

7 Ochrana obyvatelstva 

Objekt neohrožuje okolní obyvatelstvo, nejsou tedy nutná žádná zvláštní opat ení. 

Pouze v dob  výstavby bude objekt oplocen a tímto chrán n proti vniku cizích osob, které  

by na staveništi mohly p ijít k úrazu��
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8 Zásady organizace výstavby 

a) Pot eby a spot eby rozhodujících medií a hmot, jejich zajišt ní 

Elektrická energie 

Elektrická energie bude na staveništ  dovedena pomocí NN p ípojky, která zajistí 

pot ebný p íkon pro za ízení staveništ . Po staveništi bude rozvod elektrické energie 

z bezpe nostních d vod  veden pod povrchem zem  v hloubce 900 mm. Elektrický kabel 

CYKY 5J x 10 bude uložen do pískového lože o tl. 10 cm a bude opat en výstražnou fólií. 

P ípojka bude následn  použita k definitivnímu p ipojení objektu na zdroj elektrické energie. 

Hlavní staveništní rozvad  bude umíst n v severovýchodní ásti pozemku a budou na n j 

napojeny jednotlivé stavební rozvad e. Rozvad  bude obsahovat hlavní stavební vypína , 

který bude opat en ochrannými krytkami a bude uzamykatelný.  Z HSR povede vedení v zemi 

k staveništním bu kám a dále bude pokra ovat sm rem ke staveništnímu výtahu a je ábu. 

Voda 

Místo pro napojení staveništní vodovodní p ípojky bude v severovýchodní ásti 

pozemku, kde bude umíst na vodom rná šachta. 

Rozvod vodovodního potrubí po staveništi bude proveden do asným podzemním 

vedením z potrubí PE DN 50 v hloubce 1 500 mm (z d vodu k ížení s p ípojkou NN).  

Kanalizace 

Kanaliza ní potrubí vedené od bu ky s hygienickou vybaveností bude napojeno  

na nov  vybudovanou kanaliza ní šachtu umíst nou v severní ásti staveništ . Potrubí bude 

vedeno v zemi v hloubce 1 200 mm pod terénem a bude uloženo v pískovém loži a obsypáno 

pískem min. 300 mm nad horní líc potrubí. Zbytek výkopu se dosype zeminou vyt ženou  

p i zemních pracích. 
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b) Odvodn ní staveništ

P i celém obvod  stavební jámy se bude nacházet odvod ovací žlab. Dle projektové 

dokumentace bude vytvo ena odvod ovací jímka s PVC potrubím o pr m ru 100 mm. 

c) Napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Realizace stavby nebude vyžadovat žádná nová napojení na dopravní infrastrukturu, 

která by nebyla v sou asnosti ešena. V pr b hu výstavby se po ítá s nejvyšší intenzitou 

staveništní dopravy v dob  provád ní zemních prací. Dopravní napojení je na místní 

komunikaci nižší t ídy (ulice Hlohová) a dále potom na silnici III/01137 (Pet kovická). 

Elektrická energie: Bude provedena p ípojka SO 06 NN – EZ distribuce. Elektrická energie 

bude vedena zemním kabelem CYKY 5J x 10 do rozvodnice v 1NP . 

Vodovodní p ípojka: Navržená p ípojka SO 07 PE DN 50 bude p ipojena na stávající 

vodovod DN 80 na parcele . 353/2. P ípojka bude ukon ena hlavním uzáv rem vody 

v technické místnosti bytového domu. 

Splaškové a odpadní vody: Navržená p ípojka SO 05 bude p ipojena na stávající kanaliza ní 

stoku DN 300 na parcele . 372/1 v provozování OVaK a.s. Sklon nov  navržené p ípojky  

se p edpokládá 3%. 

Deš ové vody: Vzhledem k neexistující kanalizaci pro odvod deš ových vod, budou deš ové 

vody ze st ešní konstrukce likvidovány vsakem na pozemku stavby. Je navrženo vsakovací 

za ízení DRAINFIX. Za ízení je uloženo od objektu ve vzdálenosti 6,5m. 

d) Vliv provád ní stavby na okolní pozemky 

Výstavbou nejsou dot ena žádná ochranná pásma, chrán né objekty ani porosty. 

Stavba nemá nároky na zábor zem d lského a lesního p dního fondu. Výstavba bude 

provád na t žkou a st edn  lehkou stavební technikou, která nebude výrazn  zat žovat okolní 

prost edí a budovy. P ilehlé objekty budou respektovány. 
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e) Ochrana okolí staveništ  a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

d evin 

Ochrana životního prost edí v dosahu staveništ  bude p evážn  záležitostí zhotovitele 

díla. Bude se ídit zákony na ochranu životního prost edí, tj. jmenovit : zákonem 

. 185/2001 Sb., o odpadech; zákonem . 114/92 Sb., ve zn ní zákona . 289/95 Sb.,  

o ochran  krajiny a p írody; zákonem . 211/94 Sb., ve zn ní zákona . 158/94 Sb.,  

o ochran  ovzduší p ed zne iš ujícími látkami; zákonem . 138/73 Sb., ve zn ní pozd jších 

p edpis , o ochran  vod.  

f) Maximální zábory pro staveništ  (do asné / trvalé) 

Pro za ízení staveništ  (do asný zábor) a pro trvalé zábory bude využito pozemk   

ve vlastnictví státního fondu eské republiky. Jedná se o tyto pozemky . parcely 374/1, 

374/2, 372/2, 869/2. 

g) Maximální produkované množství a druhy odpad  a emisí p i výstavb , jejich 

likvidace 

Období výstavby a odstran ní stavby 

P i vlastní výstavb  bytového domu dojde k produkci odpad  b žných pro stavební 

innost. Stavb  však bude p edcházet demolice stávajícího objektu. 

S odpady vzniklými p i výstavb  bude nakládáno v souladu se zákonem .185/2001 

Sb., o odpadech a jeho provád cími vyhláškami. Nakládání s odpady vznikajícími  

p i stavební innosti bude zajiš ovat zhotovitel stavby. Odpady budou p edány oprávn né 

osob  k jejich p evzetí a odstran ní. Co nejv tší množství odpad  bude recyklováno a využito 

jako druhotná surovina. 

V období výstavby budou vznikat p edevším odpady kategorie „O“ – ostatní odpad. 

Nelze vylou it ani vznik odpad  „N“ – Nebezpe ný odpad. 

V této fázi nelze s jistotou ur it množství odpad  vzniklých p i výstavb . Následující 

p ehled odpad  je pouze orienta ní a je možné, že n které druhy odpad  v tomto období 
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v bec nevzniknou. Ke kolaudaci bude p edložen zhotovitelem stavby zp sob nakládání 

s odpady. 

Tabulka .1 Produkované množství a druhy odpad

Kód 

odpadu 

Druh odpadu Množství

[t] 

Zp sob 

nakládání 

15 01 01  Papírové a lepenkové obaly  recyklace 

15 01 02 Plastové obaly  recyklace 

15 01 03 D ev né obaly  recyklace 

15 01 06 Sm sné obaly  recyklace, 

odstran ní 

17 01 01 Beton  recyklace 

17 01 06 Sm si nebo odd lené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobk  obsahujících nebezpe né látky 

 odstran ní 

17 01 07 Sm si  nebo odd lené frakce betonu, cihel,  tašek a 

keramických  výrobk  neuvedené  pod íslem 17 

0106 

 recyklace 

17 02 02 Sklo  recyklace 

17 02 01 Sklo, plasty a d evo obsahující nebezpe né látky 

nebo nebezle . Látkami zne išt né. 

 odstran ní 

17 04 05 Železo a ocel  recyklace 

20 03 01 Sm sný komunální odpad  odstran ní 

h) Bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin 

Na celém území staveništ  bude odstran na orná p da v tlouš ce 150 mm. Tato 

zemina bude ukládána na deponii situované na severní stran  staveništ . Ke konci stavebního 

procesu se ornice použije na terénní úpravy v okolí objektu. Vzhledem k rozsáhlosti stavby 

bude ást vyt žené zeminy odvezena pry  ze staveništ  na p íslušnou skládku. Zbývající 

výkopek z stane uložen na stavebním pozemku a bude pozd ji využit jako zásyp. 
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i) Ochrana životního prost edí p i výstavb

Plán ochrany ŽP b hem výstavby bude zahrnovat zejména ochranu proti: 

- Hluku stavebních stroj  a dopravních prost edk . 

- Zne iš ování ovzduší výfukovými plyny a prachem. 

- Zne iš ování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu. 

- Strojnímu bourání. 

- Zne iš ování pozemních a povrchových vod a kanalizací. 

- Ochranu vegetace p e poškozením. 

- Nakládaní s odpady. 

j) Zásady bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby 

koordinátora bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných p edpis . 

Je nutné, aby si stavebník zajistil koordinátora BOZP. Plán BOZP je sou ástí této 

diplomové práce. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dot ených staveb 

Výstavbou nebudou dot eny žádné stavby, není tedy nutné provád t úpravy  

pro bezbariérové užívání. 

l) Zásady pro dopravn  inženýrské opat ení 

B hem realizace stavby nebude nutné využití žádných dopravn  inženýrských 

opat ení. Stavba nebude mít žádný vliv na provoz komunikace ve sm ru Hoš álkovice  

a Pet kovice. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby 

Žádné speciální podmínky pro provád ní stavby nejsou stanoveny 
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n) postup výstavby, rozhodující díl í termíny 

 Postup výstavby je uveden v harmonogramu stavby. 
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C. SITUACE STAVBY 

Dle p ílohy . 6 zákona . 62/2013. [1]

1 Situa ní výkres širších vztah

Není sou ástí diplomové práce 

2 Celkový situa ní výkres 

Není sou ástí diplomové práce 

3 Koordina ní situa ní výkres 

Je doložen ve výkresové dokumentaci výkres . C01. 
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D. DOKUMENTACE OBJEKT  A TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZA ÍZENÍ 

Dle p ílohy . 6 zákona . 62/2013. 

1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

1.1 Architektonicko – stavební ást 

Pro návrh bytového domu byl vybrán pozemek nacházející se v jihozápadní ásti obce 

Lhotka u Ostravy. Stavba bytového domu je tvo ena ty mi nadzemními a jedním podzemním 

podlažím. V podzemní ásti objektu se nachází prostory pro údržbu, skladování a úklid. První 

nadzemní podlaží bude sloužit administrativním ú el m, v ostatních patrech budou bytové 

jednotky. Budova má dva vstupy, hlavní vstup, kterým se vchází do bytové ásti domu  

a vedlejší vstup, kterým se vstupuje do kancelá ských prostor. Oba vstupy jsou ešeny jako 

bezbariérové.  

Objekt je jednoduchého obdélníkového tvaru o rozm rech 21,88 x 12,13 m. 

Konstruk ní výška jednotlivých podlaží je 3 metry. Budova je zast ešena plochou st echou 

s klasickým po adím vrstev a se stejným spádem st ešních rovin. Výška atiky je 12,7 m. 

Výškov  stavba dodržuje p edepsané regulativy obce.  

Fasáda je tvo ena bílou omítkou a je z velké ásti prosklená. Kontrast bílé fasád  tvo í 

horizontální pásy umíst né ve st ední ásti objektu. Rozmíst ní oken a jejich velikost byla 

navržena tak, aby byly dostate n  prosv tleny jednotlivé místnosti objektu.  

Provozní ešení domu je založeno na schodiš ovém systému. Schodišt  je umíst no  

do centrální ásti objektu, vedle schodišt  se nachází výtahová šachta.  

Bytový d m je tvo en st novou konstrukcí z cihel POROTHERM, které pro bytovou 

výstavbu zajištují vysokou kvalitu a zaru ují uživatel m zdravé a p íjemné vnit ní klima.  
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Obvodová konstrukce je tvo ena broušenými cihlami POROTHERM 44 EKO + PROFI 

DRYFIX, vnit ní nosné zdivo je tvo eno tvárnicemi POROTHERM 30 AKU SYM a nenosné 

p í ky jsou z broušených cihel POROTHERM 11,5 PROFI DRYFIX.  Vertikální konstrukce 

tvo í stropní nosníky POROTHERM a stropní vložky MIAKO.  
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a) Technická zpráva 

Vyty ení a zemní práce 

P ed zahájením zemních prací bude staveništ  vyty eno a oploceno proti vstupu 

nepovolaných osob, bude zjišt na poloha všech inženýrských sítí. Následn  bude vyty ena 

plocha pro sejmutí ornice. Ornice bude sejmuta do hloubky 150 mm a uložena na deponii  

na staveništi. Od hranice pozemku se vyty í prostorová plocha objektu. Body roh  budou 

stabilizovány železnou zna kou a dopln ny stabiliza ními body mimo stavbu. Poté bude 

provedeno vym ení výkopu stavební jámy a vyty ení obrys  svahování. Výkop stavební 

jámy bude proveden do hloubky 3,25 m. Po vyt žení zeminy ze stavební jámy bude zam en 

a následn  proveden výkop rýh hloubky 0,25 m. Na staveništi bude ponechaná pouze ást 

vyt žené zeminy, která bude použita na zásypy a terénní úpravy. Nepot ebná zemina bude 

odvezena na p edem ur enou skládku. Zemní práce budou provád ny mechanicky, pouze 

do išt ní dna stavební jámy a rýh bude ru ní. 

Podzemní voda 

Výskyt hladiny podzemní vody se v úrovni základové spáry nep edpokládá.  

Dle geotechnického pr zkumu byla zjišt na hladina podzemní vody v hloubce -12,00 m. 

Ochranu proti zemní vlhkosti bude tvo it oxidovaný asfaltový pás BITAGIT 40 MINERAL, 

který bude na základovou desku aplikován ve dvou vrstvách v celkové tlouš ce 8mm.  

Základy 

Na základ  geologického pr zkumu bylo zjišt no, že základovou p du tvo í hlinitý  

až  hlinito - pís itý sediment. Podmínky pro zakládání jsou tedy jednoduché a nenáro né. 

Bytový d m bude založen na základových pásech, které tvo í beton t ídy  

C 16/20, v nepodsklepené ásti je navíc p idaná výztuž R 10 505. (Návrh výztuže je nutno 

ov it statickým výpo tem). Pod obvodovými st nami v podsklepené ásti jsou navrženy 

jednostup ové základy ší ky 940 a výšky 600 mm. Pod obvodovou konstrukcí 

v nepodsklepené ásti je základ v nezamrzlé hloubce 900 mm. Pásy pod vnit ními nosnými  
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st nami jsou široké 880 mm. Do základových pás  bude umíst n zemnící pásek hromosvodu  

FeZn 30x4 mm. 

Základová deska je tvo ena betonem C 16/20 o tlouš ce 100 mm a vyztužena sítí 

KARI 100 x 100 x 6 mm. Pod základovou desku bude proveden št rkopískový podsyp  

o tlouš ce 100 mm. 

Návrh základové konstrukce je nutno ov it statickým výpo tem. P i posuzování 

základ  bude nutno zohlednit r zné sedání  základ  v podsklepené a nepodsklepené ásti 

objektu. 

Pevnost zeminy a hloubku základové spáry p ed betonáží musí ov it autorizovaný 

geolog. 

Svislé nosné a nenosné konstrukce 

  

Na nosnou obvodovou konstrukci bytového domu byly použity broušené cihly 

POROTHERM EKO + PROFI DRYFIX. Cihly plní vysoké nároky na tepelný odpor, proto 

není už t eba objekt dále zateplovat. Pojícím materiálem pro tyto cihly je zdící p na 

POROTHERM  DRYFIX. P na se nanáší pomocí aplika ní pistole ve dvou vrstvách 5 cm  

od vn jšího líce zdiva v tlouš ce p ibližn  3 cm. U okenních otvor  budou na ost ní použity 

dopl kové tvarovky POROTHERM s drážkou pro vlepení pruhu tepelné izolace XPS  

tl. 30 mm. 

Pro nosnou vnit ní konstrukci byly použity tvárnice POROTHERM 30 AKU SYM. 

Tyto tvárnice mají krom  nosné funkce, také funkci akustickou a jsou použity mezi 

jednotlivými byty. Pojícím materiálem je cementová malta M 10. Pro lepší akustické 

vlastnosti zdiva je vhodné vyplnit i kapsu t chto cihel. 

Vnit ní nenosné zdivo je tvo eno broušenými cihlami POROTHERM 11,5 PROFI 

DRYFIX. Ke zd ní t chto cihel se používá také zdící p na POROTHERM DRYFIX, která  

se nanáší v jednom pruhu na st ed ložné plochy cihly. 
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Vodorovné konstrukce 

 Vodorovná konstrukce je tvo ena cihelnými vložkami MIAKO 19/50 PHT, MIAKO 

19/62,5 PHT a keramobetonovými nosníky POT, které jsou vyztuženy prostorovou 

sva ovanou výztuží. Konstrukce je zmonolitn na betonem t ídy C 20/25. Tlouš ka stropní 

konstrukce je 250 mm, p i emž 60 mm tvo í nadbetonávka, která je vyztužena sítí KARI 150 

x 150 x 6 mm. Sou ástí stropní konstrukce jsou v ncovky VT 8/23,8, které jsou uloženy na 

obvodové zdivo. K v ncovkám je p ipevn n pomocí malty pás izolantu XPS tl. 80 mm, tak 

aby bylo zamezeno vzniku tepelných most . Jako ochrana proti ší ení hluku ve svislém sm ru 

je navržen t žký asfaltový pás, který bude uložen p ímo na nosné zdivo. V projektu je 

dodrženo minimální uložení stropních nosník  125 mm. V úrovni stropu bude objekt ztužen 

železobetonovými v nci. (Návrh výztuže ŽB v nc  nutno ov it statickým výpo tem). 

V nosných st nách budou otvory p ekryty p eklady POROTHERM 7, v nenosných 

p í kách p eklady POROTHERM 11,5. 

St ešní konstrukce 

  

Objekt je zast ešen jednopláš ovou, plochou, nepochozí st echou ve spádu 3%. Hlavní 

vodot sná vrstva je tvo ena asfaltovými pásy GLASTEK 30 STICKER PLUS a ELASTEK 

40 SPECIAL DEKOR. Spádová vrstva je vytvo ena spádovými klíny EPS 100S. St echa bude 

odvod na pomocí dvou st ešních vpustí GULLYDEK DN 100. 

Schodišt

Vertikální komunikace v objektu je zajišt na dvouramenným železobetonovým 

schodišt m z betonu t ídy C 25/30 a výztuže R 10 505 o tlouš ce desky 200 mm. V jednom 

schodiš ovém rameni je 9 stup  ší ky 300 mm a výšky 167 mm. Podesta schodišt  je ešena 

pomocí stropních nosník  POT a keramických vložek MIAKO. Povrchovou úpravu schodišt

tvo í keramická dlažba. Schodišt  je opat eno železným zábradlím výšky 1 100 mm. 

Návrh schodišt  je nutno posoudit statickým výpo tem. Schodišt  je v souladu  

s SN 73 4130.  
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Výpln  otvor

Všechna okna budou plastová navržena od firmy VEKRA. Okna budou zasklená 

izola ním dvojsklem Uw=1,3W/m2K. Veškeréexteriérovéa interiérové dve e jsou blíže 

specifikovány viz. výpis výplní otvor  – dve e. 

  

Úpravy povrch

 Vnit ní zdivo a stropy budou opat eny omítkou POROTHERM UNIVERSAL 

v tlouš ce 10 mm. V kuchyních a v hygienických místnostech bude použit keramický obklad. 

Barevný odstín jednotlivých místností bude proveden dle návrhu investorem. 

 Na vn jší zdivo bude použita jemná štuková omítka POROTHERM UNIVERSAL  

v  tl. 5mm, která díky své hydrofobizaci bude složit jako krycí vrstva pro jádrovou omítku 

POROTHERM TO tl. 15 mm. Pro barevné ztvárn ní povrchu je navržena probarvená omítka 

WEBER PAS SILIKÁT v tl. 3 mm, pod kterou bude použita systémová penetrace WEBER 

PAS PODKLAD UNI. 

Podlahy 

  

Nášlapné vrstvy podlah jsou navrženy dle ú elu jednotlivých místností. P evažujícími, 

z hlediska plošného množství jsou konstrukce tvo eny laminátem, dále potom keramickou 

dlažbou a betonovou mazaninou. 

Hydroizolace 

Hydroizolace spodní stavby je navržena z oxidovaného asfaltového pásu BITAGIT 40 

MINERAL. Hydroizola ní pás bude aplikován na betonový podklad, který bude opat en 

penetra ním nát rem DEKPRIMER, natavením ve dvou vrstvách. 

Na st ešní konstrukci byl pro vytvo ení parot sné vrstvy použit hydroizola ní 

modifikovaný pás GLASTEK AL 40 MINERAL tl. 4 mm. Pás bude nataven plamenem  

na stropní konstrukci, která bude opat ena penetra ním nát rem DEKPRIMER. Hlavní 

vodot sná vrstva st echy bude tvo ena dv ma modifikovanými asfaltovými pásy. Spodní 



    Diplomová práce

41 

 vrstva bude ze samolepícího pásu  GLASTEK 30 STICKER PLUS tl. 3 mm. Vrchní pás bude 

tvo it ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR tl. 4,4 mm, který bude celoplošn  nataven 

ke spodnímu pásu. 

Tepelná izolace 

Jako izolace st n suterénu byla navržena tepelná izolace BASF STYRODUR 3035, 

která bude k obvodovému zdivu p ipevn na lepením.  

 V konstrukci podlahy prvního podzemního podlaží je použita tepelná izolace 

GEMATHERM X tl. 100 mm. V prvním nadzemním podlaží, které je p ilehlé k terénu bude 

tepelná izolace GEMATHERM ve dvou vrstvách o tlouš ce 40 a 50 mm. Konstrukce podlah 

v jednotlivých podlažích pak bude zateplena tepelnou izolací STEPROCK HD tl. 40 mm.  

 St echa je zateplena dv ma vrstvami tepelné izolace EPS 100 S. Tlouš ka podkladní 

vrstvy je 40mm, tlouš ka vrchní vrstvy 100 mm. Na tuto izolaci budou ješt  uloženy 

tepeln izola ní spádové klíny EPS 100 S o tl. 20 – 260 mm. 

Práce PSV 

Truhlá ské práce: zahrnují osazení dve í, oken, montáž dve ních prah .  

Záme nické práce: zahrnuje dopl kové konstrukce (nap . ukotvení zábradlí ke schodišti).  

Klempí ské práce: zahrnuje lemování a oplechování st n, oplechování parapet  a okraj

st echy. Materiál navržený pro oplechování klempí ských výrobk  je titan - zinkový 

plech o tlouš ce 0,6 mm.  
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b) Výkresová ást 

Seznam výkresové dokumentace: 

C01 – Koordina ní situace 

D01 – Za ízení staveništ

D02 – Výkopy 

D03 – Základy 

D04 – Suterén 

D05 – P dorys 1NP 

D06 – P dorys 2 - 3 NP 

D07 – P dorys 4NP 

D08 - Strop nad suterénem 

D09 – Strop nad 1 NP 

D10 – Strop nad 4 NP 

D11 – St echa 

D12 – ez A – A´ 

D13 – EZ B – B´ 

D14 – Pohledy 

D15 – Detail A – ST EŠNÍ VPUST 

D16 – Detail B - ATIKA 
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c) Dokumenty podrobností 

Seznam skladeb: 

Skladba podlahy sk1 

Epoxidový nát r KEMAPOX OK     tl. 0,5 mm 

Betonová mazanina        tl. 50 mm 

Separa ní PE fólie       tl. 0,1 mm 

Tepelná izolace GEMATHERM X     tl. 100 mm 

Hydroizola ní asfaltový pás BITAGIT 40 MINERAL (2x)   tl. 8 mm

Penetra ní nát r DEKPRIMER 

Betonová podklad C 16/20       tl 100 mm 

Zhutn ný št rkový podsyp frakce 0 - 63 mm  

zhutn ný na 0,25 MPa,       tl. 100 mm 

Zemina p vod 

Skladba podlahy sk2 

Podlahová dlaždice         tl. 6 mm 

Lepící tmel THERMO KLEBER       tl. 4mm 

Betonová mazanina       tl. 50mm 

Separa ní PE fólie       tl. 0,1mm 

Kro ejová izolace STEPROCK HD     tl. 40mm 

POROTHERM strop        tl. 250 mm 

Skladba podlahy sk3 

Laminát        tl 8 mm 

Podložka TRANSITSOUND      tl. 2 mm 

Polyethylenová fólie        tl 0,2 mm 

Betonová mazanina        tl. 50mm 

Separa ní PE fólie       tl. 0,1mm 

Kro ejová izolace STEPROCK HD     tl. 40mm 

POROTHERM strop       tl. 250 m 
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skladba obvodové st ny sk4 

Geotextilie NETEX M 

Tepelná izolace BASF STYRODUR 3035 CS    tl. 100 mm  

Hydroizola ní asfaltový pás BITAGIT    tl. 8 mm 

POROTHERM 44 EKO+ PROFI DRYFIX     tl.  440 mm 

Jednovrstvá omítka POROTHERM UNIVERSAL    tl. 10 mm

Hloubková penetrace DEN BRAVEN 

WEBER DEKO MAL 

skladba obvodové st ny sk5 

WEBER PAS SILIKÁT       tl. 3 mm 

WEBER PAS PODKLAD UNI  

Jednovrstvá omítka POROTHERM UNIVERSAL    tl. 5 m 

Tepeln  izola ní omítka POROTHERM TO    tl. 15 mm 

POROTHERM 44 EKO+ PROFI DRYFIX    tl. 440 mm 

Jednovrstvá omítka POROTHERM UNIVERSAL   tl. 10 mm 

Hloubková penetrace DEN BRAVEN 

WEBER DEKO MAL 

skladba obvodové st ny sk6 

MARMOLIT WEBER PAS        tl. 4 m 

WEBER PAS PODKLAD UNI  

Jednovrstvá OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL  tl. 5 mm 

Tepeln  izola ní omítka POROTHERM TO    tl. 15 mm 

HI pás BITAGIT 40 MINERAL      tl. 8 mm 

POROTHERM 44 EKO+ PROFI DRYFIX    tl.  440 mm 

Jednovrstvá omítka POROTHERM UNIVERSAL    tl. 10 mm

Hloubková penetrace DEN BRAVEN 

WEBER DEKO MAL 
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skladba schodišt  sk7 

Podlahová dlaždice       tl. 6 mm 

Lepící tmel THERMO KLEBER BÍLÝ     tl. 4mm 

ŽB monolitické schodišt

Jednovrstvá omítka POROTHERM UNIVERSAL    tl. 10 mm

Hloubková penetrace DEN BRAVEN 

WEBER DEKO MAL 

skladba st echy sk8 

ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR      tl. 4,4 mm 

GLASTEK 30 STICKER PLUS      tl. 3 mm 

Nakašírované spádové klíny EPS 100 S     tl. 20-260 mm 

EPS 100 S (vrchní tepelná izolace)      tl. 100 mm 

EPS 100 S (podkladní tepelná izolace)    tl. 40 mm 

PUK (ISTA STICK) polyuretanové lepidlo 

GLASTEK AL 40 MINERAL      tl. 4 mm 

DEKPRIMER - penetra ní emulze 

Stropní konstrukce        tl. 250 mm 

Jednovrstvá omítka POROTHERM UNIVERSAL   tl. 10 mm 

Hloubková penetrace DEN BRAVEN 

WEBER DEKO MAL 
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1 Identifika ní údaje stavby 

1.1 Údaje o stavb

Název stavby:     Bytový d m 

Místo stavby:     Ostrava – Lhotka 

      kraj Moravskoslezský 

Stavební ú ad:     Lhotka 

Parcely dot ené:    Parcela . 374/1, k.ú. Lhotka u Ostravy 

Parcela . 374/2, k.ú. Lhotka u Ostravy 

Parcela . 372/2, k.ú. Lhotka u Ostravy 

Parcela . 869/2, k.ú. Lhotka u Ostravy 

Parcely sousedící:    Parcela . 372/1, k.ú. Lhotka u Ostravy 

Parcela . 375/1, k.ú. Lhotka u Ostravy 

Parcela . 856/1, k.ú. Lhotka u Ostravy 

Charakteristika stavby:   Novostavba bytového domu 

Stupe  projektové dokumentace:   Pro provedení stavby (DPS) 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

Investor:     VŠB – Technická univerzita Ostrava 

      L. Podéšt  1875, Ostrava – Poruba, 708 00 

1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zodpov dný projektant:   Bc. Radka Pšen íková 

      Zádve ice 149, Vizovice 763 12 
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2 Základní údaje 

2.1 Obecný popis stavby 

Novostavba domu je p evážn  ur ena pro bydlení. Jedná se o objekt se ty mi 

nadzemními a jedním podzemním podlažím. První podzemní podlaží je ur eno  

pro skladování. Jsou zde sklepové boxy, ko árkárna, kolárna a technická místnost. V prvním 

nadzemním podlaží se nachází kancelá ské plochy, další podlaží jsou ur ena pro bydlení. 

Konstrukce domu je tvo ena st novým systémem z POROTHERMU. Vertikální 

konstrukce jsou z keramobetonových nosník  POT a ze stropních vložek MIAKO. 

Konstrukce stropu je zmonolitn na betonem t ídy C 25/30. Objekt je založen  

na jednostup ových základových pásech z betonu t ídy C 16/20. St echa objektu je plochá 

s klasickým po adím vrstev. 

2.2 Orienta ní a statistické údaje o stavb

Zastav ná plocha         265,40 m 
           
Obestav ný prostor         3 721 m3

               
Podlahová plocha místností 1 PP       136,50 m2

                   
Podlahová plocha místností 1 NP       212,10 m2

     
Podlahová plocha místností 2 NP       214,40 m2

    
Podlahová plocha místností 3 NP       214,40 m2  

Podlahová plocha místností 2 NP       214,40 m2  
                     
1+kk            44,60 m2

2+1             71,30 m2 

3+1            98,80 m2 
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2.3 Charakteristika staveništ

Stavební pozemek se nachází v JZ ásti obce Lhotka u Ostravy. Pozemky v zadané 

lokalit  jsou ve vlastnictví státního pozemkového fondu eské republiky a obce Lhotka. 

Za ízení staveništ  bude umíst no na parcelách pozemku. Za zbudování za ízení staveništ   

a jeho spravování bude zodpov dný dodavatel. Staveništ  se za ne budovat týden  

p ed zahájením prací na stavb  a bude se postupn  dokon ovat podle pot eb v pr b hu 

výstavby. P ed zahájením stavebních prací bude staveništ  oploceno a ozna eno p íslušnými 

bezpe nostními zna kami. V dob , kdy nebudou provád ny stavební práce, bude staveništ

zajišt no proti vstupu nepovolaných osob. 

2.4 Realizované objekty 

SO 01 – Novostavba bytového domu 

SO 02 – Nádvo í 

SO 03 – Nov  navržená p ší komunikace 

SO 04 – Nov  navržená plocha nám stí 

SO 05 – Kanaliza ní p ípojka 

SO 06 – P ípojka Elektro 

SO 07 – Vodovodní p ípojka 

2.5 Termíny a lh ty výstavby 

Zahájení stavby:  3.3.2014 

Dokon ení stavby:  27.7.2015 
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3 Obecné zásady pro za ízení staveništ

Staveništ  bude p edáno zhotoviteli stavby na základ  protokolu o p edání a p evzetí 

staveništ , bude také proveden zápis do stavebního deníku. P ed zahájením stavby zajistí 

investor vyty ení všech existujících inženýrských sítí v míst  stavby. 

Za ízení staveništ  se za ne budovat týden p ed za átkem zahájení stavebních prací, 

bude navrženo tak, aby b hem výstavby nebyla narušena plynulost provád ní.  

 Staveništ  bude vymezeno rozsahem trvalého záboru pozemku pro výstavbu bytového 

domu. Mimo tento prostor bude nutný do asný zábor pro za ízení staveništ . Za ízení 

staveništ  bude sloužit pro zajišt ní manipulace mechanism  pot ebných p i výstavb  objektu. 

Na staveništi bude vybudována p íjezdová komunikace, plochy pro skladování materiálu, 

unimo bu ky a deponie zeminy a ornice. P esné rozmíst ní deponií, skládek a unimo bun k je 

znázorn no na výkresu . F.03 

 B hem provád ní prací k vybudování za ízení staveništ  nesmí být ohroženo životní 

prost edí. Práce musí být provád ny tak, aby nedocházelo k nadm rnému hluku  

a zne iš ování okolí staveništ .  

 Objekty za ízení staveništ , které b hem výstavby nebudou pot ebné, budou postupn

likvidovány. P ed p edáním stavby bude za ízení staveništ  kompletn  odstran no. 
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4 Popis jednotlivých objekt  za ízení staveništ

4.1 P ístupové cesty a vnitrostaveništní komunikace 

P ístupovou cestou pro primární dopravu materiálu na staveništ  je hlavní komunikace 

III. t ídy ve sm ru Hoš álkovice a Pet kovice, na niž navazuje komunikace nižší t ídy  

ve sm ru ulice Hlohová. Tato jediná sousedí p ímo s prostorem staveništ . 

 Po dokon ení zemních prací bude na staveništi zbudována komunikace s oto ným 

místem o ší ce 5m. Komunikace bude zhotovena ze zhutn né strusky. Podkladem bude 

mechanicky zpevn né kamenivo frakce 4 – 32 mm o tlouš ce 200 mm. Na n j bude uložena 

zhutn ná vrstva št rku frakce 16 – 32 mm o tl. 150 mm. Výjezd (vjezd) na staveništ  bude 

opat en uzamykatelnou branou ší ky 5m. Staveništní komunikace bude udržována 

v provozuschopném stavu. U výjezdu ze staveništ  bude vymezená plocha pro o išt ní 

dopravních prost edk , aby nemohlo dojít ke zne išt ní ve ejné komunikace ve sm ru 

Hoš álkovice – Pet kovice. 

  

 Vnitrostaveništní p eprava materiálu bude zajišt na pomocí je ábu  LIEBHERR 63 K.  

Staveništ  bude ze všech p ístupových stran ozna eno bezpe nostním zna ením. 

Vjezd na staveništ  bude ozna en tabulí vymezující vjezd pouze vozidl m stavby s maximální 

povolenou rychlostí 15 km/h. 

4.2 Oplocení a vjezd na staveništ

Kolem staveništ  bude provedeno nepr hledné oplocení TOI TOI výšky 2m. Nosný 

základ oplocení bude tvo it betonová patka. Povrchovou úpravu bude tvo it žárový pozink. 

Celkový obvod oplocení bude 192,470 m. 
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Vjezd a výjezd ze staveništ  bude situován v jihovýchodní ásti staveništ  a bude 

sloužit jak pro automobily, tak pro p ší. Bude opat en uzamykatelnou bránou ší ky 5 m  

a výšky 2 m. Brána bude dvouk ídlá a bude tvo ena rovn ž z žárového pozinku. V dob

nep ítomnosti pracovník  na staveništi bude brána ádn  uzamknuta tak, aby bylo zabrán no 

vniku nepovolaných osob na staveništ

4.3 Staveništní rozvody IS 

a) Elektrická energie 

Elektrická energie bude na staveništ  dovedena pomocí NN p ípojky, která zajistí 

pot ebný p íkon pro za ízení staveništ . Po staveništi bude rozvod elektrické energie 

z bezpe nostních d vod  veden pod povrchem zem  v hloubce 900 mm. Elektrický kabel 

CYKY 5J x 10 bude uložen do pískového lože o tl. 10 cm a bude opat en výstražnou fólií. 

P ípojka bude následn  použita k definitivnímu p ipojení objektu na zdroj elektrické energie. 

Hlavní staveništní rozvad  bude umíst n v severovýchodní ásti pozemku a budou na n j 

napojeny jednotlivé stavební rozvad e. Rozvad  bude obsahovat hlavní stavební vypína , 

který bude opat en ochrannými krytkami a bude uzamykatelný.  Z HSR povede vedení v zemi 

k staveništním bu kám a dále bude pokra ovat sm rem ke staveništnímu výtahu a je ábu. 
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Výpo et spot eby elektrické energie 

   Tabulka . 2: Spot ebi e provozní 

Stavební stroj P íkon (kW) Po et kus Celkem (kW) 

Je áb LIEBHERR 63 K 27,8 1 27,8 

Gravita ní mícha ka M-Tec 4,5 2 9 

Silomat PFT C100 6,1 1 6,1 

Omítací stroj MP 25 MIXIT 5,5 1 5,5 

Ohýba ka betonové výztuže SIMA DEL 35 2,2 1 2,2 

Vrta ka MAKITA HP 1640 0,68 4 2,72 

Svá e ka Inverspotter 5,8 2 11,6 

Úhlová bruska Narex UBU 10 - EC 1,1 2,2 1,1 

Okružní pila 4 1 4 

Otopné t peso 2,5 8 20 

Pila DEWALT DW 393 1,35 2 2,7 

Míchadlo sm sí MAKITA UT120 1,15 2 2,3 

Elektrické kladivo EINHELL BT - RH 1,5 2 3 

Zásobníkový oh íva  na vodu 5 1 5 

P1 – p íkon provozních spot ebi 103,02 

   Tabulka . 3: Osv tlení 

Venkovní osv tlení P íkon(kW) m2 Celkem (kW) 

Osv tlení staveništ  0,01 2 600 26 

P3 – P íkon venkovního osv tlení 26 

Vnit ní osv tlení P íkon(kW) m2 Celkem (kW 

Šatny, WC, koupelna 0,006 62,5 0,375 

Kancelá e 0,006 15,5 0,093 

Sklad 0,003 12,5 0,0375 

Vnit ní osv tlení objektu 0,006 1072,8 6,44 

P2 – P íkon vnit ního osv tlení   6,9455 
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2. Stanovení maximálního zdánlivého p íkonu: 

 119,85 kW 

Kde: 

1,1 – koeficient ztráty ve vedení 

0,5 a 0,7 – koeficient sou asnosti el. motor

0,8 – koeficient sou asnosti vnit ního osv tlení 

1,0 – koeficient sou asnosti vn jšího osv tlení 

P= 119,85 kW 

b) Voda 

Místo pro napojení staveništní vodovodní p ípojky bude v severovýchodní ásti 

pozemku, kde bude umíst na vodom rná šachta. 

Rozvod vodovodního potrubí po staveništi bude proveden do asným podzemním 

vedením z potrubí PE DN 50 v hloubce 1 500 mm (z d vodu k ížení s p ípojkou NN).  

Výpo et spot eby vody: 

Sou et spot eb p ipadající na práce provád né v období maximálního výkonu se 

stanoví podle vzorce: 

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

Kde: 

Qn – vte inová spot eba vody 

Pn – spot eba vody na den, sm nu 

Kn – sou initel nerovnom rnosti pro danou spot ebu 
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t – doba, po kterou je voda odebírána 

1. Orienta ní spot eba vody pro provozní ú ely A: 

Betoná ské práce za sm nu: 

 70 m3 x 400 l = 28000 l 

Zednické práce:  

20 m3 x 250 l = 5000 l 

Omítky: 

 100 m2 x 30 l = 3000 l 

2. Orienta ní spot eba vody pro hygienické a sociální ú ely B: 

Sociální za ízení: 

Spot eba na jednoho d lníka je 30 l za sm nu  

30 x 20 = 600 l 

Použití sprchy: 

50 l na osobu 

50 x 20 = 1 000 l 

3. Orienta ní spot eba vody pro technologické ú ely C: 

Staveništ , mytí pracovních pom cek apod.  

200 l 

Qn =(A x 1,6 + B x 2,7 +C x 2) / t x 3600 = 

Qn = (36000 x 1,6 + 1600 x 2,7 + 200 x 2) / 8 x 3600 = 2,16 l/sec 

Navrhuji potrubí o pr m ru 50 mm.  

c) Kanalizace 

Kanaliza ní potrubí vedené od bu ky s hygienickou vybaveností bude napojeno  

na nov  vybudovanou kanaliza ní šachtu umíst nou v severní ásti staveništ . Potrubí bude 

vedeno v zemi v hloubce 1 200 mm pod terénem a bude uloženo v pískovém loži a obsypáno 
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pískem min. 300 mm nad horní líc potrubí. Zbytek výkopu se dosype zeminou vyt ženou  

p i zemních pracích. 

5 Je áb 

Pro vertikální dopravu materiál  bude na staveništi umíst n v žový je áb LIEBHERR 

63 K. Umíst ní je ábu bylo zvoleno tak, aby bylo možno manipulovat s materiálem po celém 

staveništi. Je áb bude od objektu ve vzdálenosti 4,75 m. Je áb bude postaven na pevných 

patkách o rozm rech základny 4,45 x 4,15 m. Patky budou vytvo eny ze silni ních panel   

tl. 0,15 m uložených na št rkopískovém zhutn ném podsypu tl. 0,25 m. Je áb se nesmí 

umís ovat na nezhutn né zemin , zmrzlém nebo podmá eném podloží. Maximální vyložení 

je ábu je 43 m, jeho maximální nosnost je 2,25 t.  

6 Stavební výtah 

Pro dopravu pracovník  a menších materiál  ve vertikálním sm ru bude na staveništi 

postaven jeden stavební výtah GEDA500 z/zp. Výtah bude na staveništ  dopraven nákladním 

automobilem a pro jeho montáž bude použit je áb LIEBHERR 63 K. Nosnost výtahu  

je 500 kg (osoby), 850kg (náklad), rozm r klece 1600 x 1400 x 1100 mm. Napojení  

na elektrickou energii bude provedeno ze stavebního rozvad e. Montáž výtahu musí být 

provedena dle návodu výrobce. 

7 Sklady a skládky 

Sklady a skládky jsou na staveništi rozmíst ny tak, aby byl zajišt n plynulý odb r 

materiálu. Venkovní plochy pro skladování materiálu budou rovné, odvodn né a pevné. 

Materiál na nich bude uložen tak, aby byla zajišt na jeho stabilita a nedocházelo k jeho 

znehodnocení.  

Bu ky budou uloženy na betonových panelech KZD 150/12, které je nutno položit  

na zhutn ný št rkopískový podsyp frakce 16-32 mm o tl. 150 mm. 
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Všechny bu ky je nutno napojit na staveništní rozvod elektrické energie, bu ky 

s hygienickou vybaveností budou zárove  napojeny na vodovod a kanalizaci. 

Pro uložení materiálu platí tyto zásady: 

- sypký voln  ložený materiál musí být uložen v p irozeném sklonu, aby nedošlo k jeho 

sesunutí, 

- sypké materiály se v p ípad  ru ního ukládaní uloží do výšky 1,5m., v p ípad

strojního do výšky 3m., 

- sypké materiály v silech budou ukládány dle doporu ení výrobce, 

- kusový materiál pravidelných tvar  bude uložen maximáln  do výšky 1,8 m.,  

v p ípad  kusového materiálu nepravidelných tvar  do výšky 1m., 

- cihly pro zd ní budou uloženy na paletách do výšky 2m., 

- kapalné látky budou uloženy v uzav ených obalech a opat eny popisem.  

8 Šatny, kancelá e, sociální za ízení 

Ve východní ásti staveništ  bude vytvo ena sestava osmi bun k TOI TOI  

o rozm rech 2,5 x 5 m, která bude tvo it provozní a sociální zázemí pro pracovníky stavby.  

Bu ky budou uloženy na betonových panelech KZD 150/12, které je nutno položit  

na zhutn ný št rkopískový podsyp frakce 16-32 mm o tl. 150 mm. 

Všechny bu ky je nutno napojit na staveništní rozvod elektrické energie, bu ky 

s hygienickou vybaveností budou zárove  napojeny na vodovod a kanalizaci. V šatnách 

budou uzamykatelné sk ín  pro všechny pracovníky. Kancelá  stavbyvedoucího bude 

vybavena stolem, židlí a sk ín mi. Bu ky s hygienickým zázemím budou vybaveny 

záchodovými sedadly, pisoáry, sprchových stáními a umyvadly. Všechny bu ky budou 

opat eny dostate ným osv tlením a elektrickými otopnými t lesy. 
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Návrh provozního a sociálního za ízení 

Je navržen na maximální po et pracovník  20. 

  

Šatny:  

Min. plocha 1,25 m2 na jednoho pracovníka + 0,5 m2, jelikož šatna bude využívaná 

dob  jídla.  

20 x 1,75 = 35 m2

Jsou navrženy 3 mobilní bu ky TOI TOI. 

Hygienické za ízení:  

- na 10 pracovníku je nutno navrhnout jedno umyvadlo,

- na 10 pracovník  je nutno navrhnout jednu sprchu, 

- na 50 pracovníku je nutno navrhnout 2 sedadla 2 pisoáry. 

Jsou navrženy 2 bu ky TOI TOI. 

Administrativa:  

Je navržena jedna mobilní bu ka TOI TOI pro stavbyvedoucího a jedna bu ka 

TOITOI pro technický a stavební dozor. 

9 Požární bezpe nost p i výstavb   

Je navržena dle zákona . 133/1985 Sb. o požární ochran , ve zn ní pozd jších 

p edpis .  

B hem prací bude zachován p ístup požární techniky a pr jezdnost komunikace. 

 Na staveništi bude požární ochrana zajišt na dodržováním zásad PO.  P ed opušt ním 

staveništ  bude nutné zabezpe it zdroje energií tak, aby nedošlo k požáru. Bude ur ena osoba, 

která bude vykonávat požární dohled b hem p erušení prací na staveništi. V celém prostoru 
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staveništ  bude platit zákaz kou ení. Stavební bu ka stavbyvedoucího a zam stnanc  bude 

opat ena hasicím p ístrojem. Zam stnanci vyskytující se na stavb  budou seznámeni 

s umíst ním a použitím hasicích p ístroj . 

Telefonní ísla hasi , policie a záchranné služby budou vyv šeny v kancelá i 

stavbyvedoucího. Veškerý uskladn ný ho lavý materiál na staveništi bude ozna en 

výstražnou etiketo 

10 Ochrana životního prost edí 

P i stavb  bytového domu nebude negativním zp sobem ohroženo životní prost edí. 

P i stavebních pracích bude zdrojem zne išt ní a hluku t žká mechanizace, která bude  

na staveništi použita jen omezenou dobu. Proti prašnosti bude okolí áste n  chrán no 

celoplošným oplocením staveništ .  

Odpady vzniklé p i výstavb  budou t íd ny dle jednotlivých druh  a pr b žn

odváženy na p edem stanovené skládky. Pro tyto ú ely budou na staveništi umíst ny dva 

kontejnery. 

11 BOZP  

Plán BOZP, který bude nutno dodržet je uveden ve svazku D této práce. 
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1 Úvod 

Ú elem tohoto dokumentu je napln ní požadavk  § 15 zákona 309/2006 Sb. odst. 2 

tak, aby bylo zajišt no bezpe né a zdraví neohrožující prost edí pro všechny pracovníky 

 na staveništi bytového domu.  

Práce a innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, 

p i jejichž provád ní vzniká povinnost plán vypracovat, stanovuje dále p íloha . 5 na ízení 

vlády . 591/2006 Sb.  

V p ípad  bytového domu se jedná zejména o tyto práce: 

- Práce, p i kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

- Práce spojené s montáží a demontáží t žkých konstruk ních stavebních díl

kovových, betonových a d ev ných ur ených pro trvalé zabudování do staveb. 

  Pro spln ní požadavk  vyplývající ze zákona je nezbytné popsat všechna rizika,  

ke kterým m že na pracovišti dojít, zhodnotit je z hlediska pravd podobnosti výskytu  

a závažnosti jejich následk  a u init taková opat ení, která vedou k jejich minimalizaci. 

  Plán BOZP bude fungovat jako koordina ní a ídící nástroj pro spole nou a bezpe nou 

práci a bude ur en pro všechny pracovníky na stavb  bez ohledu na to, jsou-li zam stnanci 

hlavního zhotovitele nebo pracovníky ostatních zhotovitel , kte í se na realizaci stavby 

podílejí. 

Plán p iložený k projektové dokumentaci stavby nebude obsahovat p ípadné zm ny 

projektu a zm ny technologií, které se objeví pozd ji. Proto je pot eba, aby byl v pr b hu 

realizace stavby pr b žn  aktualizován. Bude tomu tak u in no koordinátorem BOZP  

ve spolupráci se zhotoviteli a  zadavatelem stavby v rámci kontrolních dn . Zhotovitel 

nastupující k provedení prací již b hem realizace stavby obdrží aktuální zn ní plánu BOZP  

od objednávající strany, tedy zadavatele prací. 
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Vstupními podklady pro zpracování plánu BOZP byly: 

- Projektová dokumentace pro provedení stavby. 

- Harmonogram stavby. 

- Výkres za ízení staveništ  a technická zpráva za ízení staveništ . 
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2 Základní pojmy  

  Koordinátor BOZP – Fyzická nebo právnická osoba, která je oprávn na k provád ní 

stanovených inností p i p íprav  stavby, pop ípad  p i realizaci stavby na staveništi. 

Koordinátorem m že být fyzická osoba, která spl uje stanovené požadavky odborné 

zp sobilosti. Koordinátor nem že být totožný s osobou, která odborn  vede realizaci 

stavby. 

  Zadavatel stavby – Je tím, kdo hodlá investovat vlastní prost edky do realizace 

stavby, nebo tím, kdo si objedná díl í stavební práce v rámci údržby staveb. 

  Zhotovitel – Zhotovitel je právnická nebo fyzická osoba oprávn ná k provád ní 

staveb jako p edm tu své innosti. Vystupuje jako smluvní strana ve smlouv  o dílo, 

jejichž p edm tem pln ní je stavba. 

  Zam stnavatel – Právnická nebo fyzická osoba, která zam stnává fyzickou osobu  

v pracovn právním vztahu.  

Zam stnanec – Fyzická osoba, která vstupuje do pracovn právního vztahu  

se zam stnavatelem na základ  pracovní smlouvy. 

  Staveništ  – Místo, na kterém bude stavba realizována. 

  Riziko – Škoda, která vznikala realizací známého nebezpe í a která nelze zcela 

odstranit pouze snížit na únosnou mez. 
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3 Základní právní p edpisy pro zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví 
p i práci na staveništi 

Zákon . 262/2006 Sb., Zákoník práce.  

Zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví  

p i práci v pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy.  

Na ízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu 

zdraví p i práci na staveništích.  

  

Na ízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví  

p i práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky.  

Na ízení vlády . 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prost edk , mycích, isticích a dezinfek ních prost edk .  

Na ízení vlády . 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umíst ní bezpe nostních zna ek  

a zavedení signál .  

  

Na ízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe ný provoz  

a používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí.  

  

Sd lení federálního ministerstva zahrani ních v cí . 433/1991 Sb., Úmluva o bezpe nosti 

a ochran  zdraví ve stavebnictví.  

Vyhláška ze dne 9. ledna 2012, kterou se m ní vyhláška . 268/2009 Sb., o technických  

požadavcích na stavby.  
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4 Identifika ní údaje stavby 

Název stavby:    Bytový d m 

Místo stavby:    Ostrava – Lhotka 

     kraj Moravskoslezský 

Stavební ú ad:    Lhotka 

Parcely dot ené:   Parcela . 374/1, k.ú. Lhotka u Ostravy 

Parcela . 374/2, k.ú. Lhotka u Ostravy 

Parcela . 372/2, k.ú. Lhotka u Ostravy 

Parcela . 869/2, k.ú. Lhotka u Ostravy 

Parcely sousedící:   Parcela . 372/1, k.ú. Lhotka u Ostravy 

Parcela . 375/1, k.ú. Lhotka u Ostravy 

Parcela . 856/,1 k.ú. Lhotka u Ostravy 

Charakteristika stavby:  Novostavba bytového domu 

Investor:    VŠB – Technická univerzita Ostrava 

     L. Podéšt  1875, Ostrava – Poruba, 708 00 

Tel: 597 321 318 

Zodpov dný projektant:  Bc. Radka Pšen íková 

Zádve ice 149 

Vizovice 763 12 

Koordinátor:    Bc. Radka Pšen íková 

Zhotovitel stavby:    Dle výb rového ízení 

Seznam zhotovitel  stavby bude dopl ován v rámci aktualizace plánu BOZP. 

  

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj: 

Sídlo: Ostrava 

Živi ná 1123/2 

       702 00 

Telefon: 595 636 011 
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5 Základní charakteristika stavby a staveništ

5.1 Popis stavby 

Realizace stavby bytového domu bude probíhat na parcele . 374/1, 374/2, 869/2 

v katastrálním území Ostrava - Lhotka. Lokalita, na které bude stavba umíst na se nachází  

v jihozápadní ásti obce. 

Budova bytového domu bude na parcele situována tak, aby kompozi n  dotvá ela 

nov  navržené nám stí v obci. Z hlediska architektonického je snaha o návrh jednoduchého, 

modern  p sobícího domu. Hmotové ešení bylo ov eno studií tak, aby budova negativn

neovliv ovala nov  navrženou zástavbu. Objekt má obdélníkový tvar o rozm rech 21,88 x 

12,13m, p i emž z jedné své strany kopíruje nám stí. Objekt je p tipodlažní, tvo en ty mi 

nadzemními a jedním podzemním podlažím.   

Budova je zast ešena jednopláš ovou, plochou, nepochozí st echou ve spádu 3%. 

Výška atiky je +12,70 m. 

 Na základ  provedeného geologického pr zkumu bylo zjišt no, že podloží tvo í 

hlinitý až hlinito – pís itý sediment, podmínky pro zakládání byly tedy jednoduché  

a nenáro né. Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu C16/20.  

Obvodové st ny budou vyzd ny tvárnicemi POROTHERM 44 EKO + DRYFIX. 

Pojícím materiálem bude zdící p na pro vn jší a vnit ní st ny POROTHERM PROFI 

DRYFIX. Vnit ní nosné st ny budou vyzd ny z tvárnic POROTHERM AKU SYM na MC 

10, nenosné p í ky budou tvo it cihly 11,5 PROFI DRYFIX. 

Konstrukce stropu byla navržena také ze systému POROTHERM. Stropy budou tvo it 

nosníky POT, které budou vypln ny stropními vložkami MIAKO a zmonolitn ny betonem 

C20/25. Sou ástí stropní konstrukce budou v ncovky POROTHERM, které budou uloženy  

na obvodové zdivo. 



    Diplomová práce

67 

Vertikální komunikace v objektu bude zajišt na monolitickým železobetonovým 

schodišt m z betonu C25/30 a hydraulickým výtahem. Schodišt  a výtah jsou situovány   

do spole ného komunika ního prostoru, který je zárove  únikovou cestou v p ípad  požáru. 

5.2 Informace o rozsahu a stavu staveništ

Staveništ  se nachází v ásti obce, která je územním plánem ur ena pro bydlení. staveništ

sestává ze zastav ného stavebního pozemku, zastavitelných ploch a ostatních ploch. Dopravní 

dostupnost na pozemek je velmi dobrá. Staveništ  bude zp ístupn no z komunikace nižší 

t ídy, která je napojena na hlavní komunikaci ve sm ru Hoš álkovice 

a Pet kovice. Za ízení staveništ  bude umíst no na parcelách pozemku. Za zbudování za ízení 

staveništ  a jeho spravování bude zodpov dný dodavatel. Stavební innost nebude b hem 

výstavby zasahovat mimo prostor vyhrazeného hlavního staveništ . Pro stavbu se po ítá 

s minimálními plochami pro skladování – viz plán za ízení staveništ  p íloha .1 tohoto 

dokumentu. Hlavní objemy materiál  budou p iváženy na stavbu v p esných termínech, 

dohodnutých s dodavatelem stavby.  
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6 Situa ní plán staveništ

Situa ní plán staveništ  je sou ástí výkresové dokumentace. Ze situa ního plánu jsou 

patrné: 

- P ístupové, dopravní a únikové cesty. 

- Rozmíst ní skládek, deponií, mobilních bun k a kontejner  na odpad. 

- P ípojky elekt iny vody, kanalizace a jejich hlavní uzáv ry. 

6.1 Oplocení staveništ

Povinnost zajistit staveništ  proti vstupu nepovolaných osob je stanovena v p íloze  

. 1 na ízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost  

a ochranu zdraví p i práci na staveništích. Zhotovitel zabezpe í staveništ  proti vstupu 

nepovolaných osob, zajistí ozna ení hranic staveništ  tak, aby byly z eteln  rozeznatelné  

i za snížené viditelnosti.  Možné zdroje nebezpe í (otvory, jámy, a nestabilní konstrukce) 

obstará zhotovitel v souladu s požadavky na ízení vlády . 591/2006 sb.  

Staveništ  bytového domu bude oploceno nepr hledným oplocením TOI TOI  

do výšky 2m. Vstup na staveništ  bude situovaný v jihovýchodní ásti staveništ  a bude 

opat en uzamykatelnou branou. Na vstupu budou umíst ny p íslušné bezpe nostní zna ky. 

Zobrazení a popis t chto zna ek je p íloze . 11. 

6.2 Deponie a mezideponie 

V prostoru staveništ  budou umíst ny dv  deponie. Na jedné deponii bude 

uložena ornice, která bude po dokon ení stavby rozprost ena na pozemku. Na druhé deponii 

bude uložena vykopaná zemina, která bude použita pro terénní úpravy a zavážení podzemních 

prostor. Zemina uložená mechanickými stroji smí být na skládce uskladn na do jakékoliv 

výšky, ru ním ukládáním pouze do výšky 2m. 



    Diplomová práce

69 

6.3 P íjezdy a p ístupy na staveništ

Staveništ  je nutno ozna it ze všech p ístupových stran bezpe nostním zna ením, vjezd  

na staveništ  bude ozna en tabulí vymezující vjezd pouze vozidl m stavby s maximální 

povolenou rychlostí 15 km/h. Bezpe nostní zna ení bude provedeno v souladu s na ízením 

vlády . 11/2002 sb., kterým se stanoví vzhled a umíst ní bezpe nostních zna ek a zavedení 

signál , ve zn ní na ízení vlády . 405/2004 sb.  

P ístupovou komunikací pro primární dopravu materiálu a mechanizace na staveništi 

je ulice Hlohová. Tato jediná sousedí p ímo s prostorem staveništ . P i provozování dopravy 

v lokalit  bude nutné dbát na stávající dopravní zna ení. Vjezd a výjezd ze staveništ  bude 

opat en uzamykatelnou bránou ší ky 5 m a výšky 2 m. U vstupu na staveništ  bude osazena 

bezpe nostní tabule „Zákaz vstupu nepovolaným osobám.“ Pro p epravu materiálu a suti 

budou použity dopravní prost edky s povolením k vjezdu na staveništ . Veškeré staveništní 

komunikace budou udržovány v provozuschopném stavu a vozidla vyjížd jící ze stavby 

nebudou zne iš ovat ve ejnou komunikaci. U výjezdu ze staveništ  bude vymezená plocha 

pro o išt ní dopravních prost edk . P ekážky na komunikacích budou viditeln  ozna eny  

a nebezpe né otvory nebo prohlubn  budou zakryty. 

6.4 Nakládka a vykládka materiálu 

P i nakládce a vykládce musí být dodržena bezpe nost osob a bezpe ný provoz. 

Nakládka a vykládka bude provád na po vylou ení pohybu osob v prostoru vozidla. Toto 

vylou ení provede odpov dná osoba, která bude opat ena reflexní vestou. Manipulaci 

s materiálem bude provád t pouze osoba k tomu oprávn ná. Materiál bude na vázací za ízení 

upevn n vaza em, který bude k této innosti ádn  proškolen. Materiál bude na staveništi 

uložen tak, aby byla zajišt na jeho stabilita a nedocházelo k jeho znehodnocování. 
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6.5 Za ízení pro rozvod energie 

Rozvody energie existující p ed z ízením staveništ  budou zkontrolovány a viditeln

ozna eny. 

Do asná za ízení pro rozvod energie na staveništi bude nutno zajistit tak, aby nebyla 

zdrojem nebezpe í pro fyzické osoby. Za ízení budou spl ovat normové požadavky a budou 

pravideln  kontrolovány. Hlavní vypína  elektrického za ízení bude umíst n na p ístupném 

míst , bude ádn  ozna en a zabezpe en. S jeho umíst ním budou seznámeny všechny osoby 

pracující na staveništi. V dob , kdy se na staveništi nebude pracovat, budou za ízení, která 

nemusí být z provozních d vod  zapnuta odpojena a zabezpe ena proti neoprávn né 

manipulaci. 

6.6 Prostory pro hygienu 

V areálu staveništ  budou umíst ny mobilní bu ky, které budou sloužit jako šatny 

 a hygienické zázemí pro zam stnance. Množství bun k a hygienických za ízení bude 

odpovídat po tu zam stnanc  na staveništi. Rozmíst ní bun k bude odpovídat situa nímu 

plánu staveništ .  
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7 Základní pravidla spolupráce koordinátora BOZP, zhotovitele stavby 
a zadavatele p i zajiš ování BOZP  v rámci realizace stavby 

Sou innost zadavatele stavby, zhotovitele a koordinátora BOZP je vymezena v zákon

309/2006 Sb. ásti t etí a v na ízení vlády . 591/2006 Sb..  

Zadavatel stavebních prací 

Zadavatel stavby zavazuje všechny zhotovitele, pop ípad  jiné OSV  k sou innosti  

s koordinátorem BOZP po celou dobu její realizace. 

Zadavateli je ze zákona daná povinnost p edat koordinátorovi BOZP všechny 

informace a podklady nutné pro jeho innost.  

Zadavatel stavby doru í ve spolupráci s koordinátorem oznámení o zahájení prací, 

jehož náležitosti jsou stanoveny v p íloze . 4 na ízení vlády . 591/2006 Sb. oblastnímu 

inspektorátu práce nejpozd ji 8 dn  p ed p edáním staveništ  zhotoviteli. 

Zhotovitel stavby 

Je povinen nejpozd ji 8 dn  p ed zahájením stavby informovat koordinátora  

o technologických postupech, které zvolil. Zhotovitel stavby v as p edá koordinátorovi 

všechny pot ebné materiály a informace pro zpracování plánu BOZP a bude se podílet na jeho 

aktualizaci b hem kontrolních dn  stanovených koordinátorem. Seznam dokument , které je 

zhotovitel povinen p edat koordinátorovi je sou ástí  p ílohy . 12. 

Koordinátor BOZP 

Koordinuje spolupráci zhotovitel  nebo osob jimi pov ených p i p ijímání opat ení 

k zajišt ní BOZP.  
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Povinnosti koordinátora p i p íprav  stavby: 

 Pokud již byl ur en zhotovitel stavby je koordinátorovou povinností p edat mu 

veškeré informace o bezpe nostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se 

dotýkají jeho innosti. Koordinátor je povinen p ed zahájením stavby (díla) p edat zadavateli 

p ehled právních p edpis  vztahujících se ke stavb . 

  

Povinnosti koordinátora p i realizaci stavby 

B hem realizace stavby koordinátor navrhuje termíny kontrolních dn  k dodržování 

plánu za ú asti zhotovitel  nebo osob jimi pov ených. Upozor uje zhotovitele na nedostatky 

v uplat ování požadavk  na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci a informuje zhotovitele 

stavby o rizicích, která na staveništi vznikají b hem stavebních prací. V p ípad  nejsou-li tyto 

nedostatky odstran ny v termínech navržených koordinátorem, informuje neprodlen

zadavatele stavby. 

Koordinátorovou povinností je po celou dobu stavby plán BOZP aktualizovat. 

V p ípad  dojde-li k podstatné zm n  dokumentu, p edá aktuální zn ní všem zainteresovaným 

osobám.  

 Koordinátor BOZP je oprávn n vykázat zam stnance ze staveništ , pokud dojde 

k porušováním zásad bezpe nosti práce a to bez jakékoliv náhrady škody zhotoviteli.  

Na staveništ  m že vstupovat bez ohlášení a požadovat po zhotovitelích pln ní ustanovení 

právních p edpis , zejména prokázání pln ní zkoušek a revizi technických za ízení a stroj .  
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8 Stanovení povinností a odpov dností 

8.1 Obecné požadavky bezpe nosti práce na stavb

Stavební práce budou provád ny zejména v souladu s požadavky: 

Na ízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu 

zdraví p i práci na staveništích,  

Zákona . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví 

p i práci v pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy (zákon o zajišt ní dalších podmínek 

bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci),  

Na ízení vlády . 101/2005 Sb., o podrobn jších požadavcích na pracovišt  a pracovní 

prost edí,  

Na ízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví  

p i práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky,  

Na ízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe ný provoz  

a používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí,  

Na ízení vlády . 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umíst ní bezpe nostních zna ek 

 a zavedení signál , ve zn ní na ízení vlády . 405/2004 Sb.  

A dále pak s ostatními souvisejícími p edpisy, nap . zákonem . 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve zn ní pozd jších p edpis .  

B hem samotné výstavby se bude hlavní zhotovitel a ostatní zú astn ní zhotovitelé 

ídit požadavky bezpe nosti práce obsažené v PD, technologických postupech, v pracovních 

postupech jednotlivých prací, v návodech výrobc  a vlastními ídícími dokumenty v oblasti 

bezpe nosti práce. 
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8.2 Základní práva a povinnosti zam stnanc

Základní práva a povinnosti pracovník  v oblasti bezpe nosti a ochrany zdraví jsou 

uvedena v §106 zákoníku práce .262/2006 Sb.  

Zam stnanc m je ze zákona dáno právo na zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví  

p i práci. Zam stnanci musí být informováni o možných rizicích, které jejich práce obnáší  

a musí být seznámeni s opat eními vhodnými pro jejich ochranu. Zam stnanci mají také právo 

odmítnout provád ní práce, která závažným zp sobem ohrožuje jejich život i život jejich 

spolupracovník . 

Povinnosti zam stnance z hlediska BOZP: 

- dbát p í práci na svou vlastní bezpe nost a bezpe nost svých spolupracovník

- ú astnit se školení poskytovaných zam stnavatelem v zájmu BOZP, 

- dodržovat p edem stanovené pracovní postupy, návody, pravidla, pokyny, právní  

a ostatní p edpisy, 

- nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky v pr b hu pracovní doby  

na pracovišti,  

- oznamovat svému nad ízenému nedostatky a závady na pracovišti, 

- neprodlen  informovat svého na ízeného a koordinátora BOZP  o úrazu, 

- používat p i práci ochranná za ízení a OOPP (p edevším pracovní od v, pracovní 

obuv, pracovní rukavice a pracovní p ilbu). 
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8.3 Základní práva a povinnosti vedoucích zam stnanc

Pravidla BOZP: 

Za pln ní úkol  v rámci BOZP zodpovídají v rámci firmy vedoucí zam stnanci. 

Vedoucí zam stnanci jsou povinni: 

- vytvá et p íznivé pracovní podmínky a pracovní prost edí k zajišt ní BOZP, 

- zabezpe ovat dodržování pravidel a ostatních p edpis  pod ízenými pracovníky, 

- seznamovat zam stnance s pracovními p edpisy, které souvisí s jejich pracovní 

inností, 

- vyžadovat používání OOPP. 

Mistr 

Mistr odpovídá zejména za: 

- dodoržování p edpis  bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, 

- odbornou kvalifikaci zam stnanc  (kontrola platných pr kaz , nap . svá e ), 

- vedení docházky zam stnanc  od nástupu až po jejich propušt ní, 

- kontrolu zam stnanc  zda nejsou pod vlivem alkoholu i omamné látky, 

- kontrolu zam stnanc  zda jsou vybaveni p íslušnými OOPP a zda je používají, 

- seznámení zam stnanc  s technologickými postupy plánované práce, 

- poskytnutí informací zam stnanc m o umíst ní lékárni ky. 

Stavbyvedoucí 

Stavbyvedoucí odpovídá zejména za: 

- kontrolu vedení evidence docházky zam stnanc  mistrem, 

- kontrolu zam stnanc  zda jsou vybaveni p íslušnými OOPP a zda je používají, 

- koordinaci BOZP, PO a OŽP s ostatními ú astníky výstavby, 

- p erušení práce v p ípad  zhoršení pracovních podmínek, 

- seznámení zam stnanc  s BOZP a zajišt ní pot ebných opat ení k BOZP, 

- školení zam stnanc  k bezpe nému provád ní prací v pot ebném rozsahu, 

- zajišt ní osv tlení staveništ  a ozna ení p ístupové cesty bezpe nostními zna kami, 
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- provád ní kontrol bezpe nostních pom cek (nap . stabilita a pevnost žeb ík ), 

- seznamovaní zam stnanc  s návodem osobního zajišt ní pro práce ve výškách, 

- provedení všech prací dle technologických postup , 

- kontrolu dodržování podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi. 

Vedoucí projektu 

Vedoucí projektu odpovídá zejména za: 

- ur ení odpov dnosti len  realiza ního týmu za innosti konané na stavb , 

- p ípravu stavby, 

- dopracování dokumentace stavby, 

- dodržení plánu jakosti stavby, 

- ízení a kontrolu subdodavatel , 

- pln ní harmonogramu prací a jeho aktualizování, 

- plány a skute né po ty zam stnanc , 

- dodávky materiálu, 

- plány zajišt ní staveništ  a jejich dodržení, 

- soupis provedených prací na projektu a jejich fakturaci, 

- m sí ní hlášení o projektu, 

- vyhodnocení objektu, 

- p eškolování zam stnanc  s hlediska BOZP, PO, OŽP, 

- p edání díla zadavateli. 
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9 Metodika provád ní kontrol koordinátorem BOZP 

Koordinátor BOZP bude provád t pravidelné kontroly na staveništi, v rámci kterých 

bude sledovat zajišt ní staveništ  proti vstupu nepovolaných osob a zda jsou práce provád né 

na staveništi v souladu s požadavky tohoto plánu BOZP. V p ípad  zjišt ní závad provede 

koordinátor zápis do stavebního deníku, kde také uvede jakým zp sobem a kdy budou tyto 

nedostatky odstran ny. V p ípad  nebudou-li vady odstran ny v prvním termínu, vyhotoví 

koordinátor písemnou urgenci realizace nápravného opat ení. Kontroly na staveništi  

ve spolupráci s hlavním zhotovitelem budou po ádány 1x14 dní.  O projednaných 

záležitostech z kontrolního dne vyhotoví koordinátor BOZP zápis z kontrolního dne. Vzor 

zápisu z kontrolního dne je v p íloze . 7 tohoto dokumentu. 

10 P edpokládaný po et pracovník  pot ebných p i výstavb

Pot ebné stavy zam stnanc  budou stanoveny zhotovitelem stavby p ed zahájením 

stavebních prací a budou up es ovány v rámci kontrolních dn . 

11 Zdravotní a odborná zp sobilost  

Zdravotní zp sobilost zam stnanc  k práci posuzuje léka  v oboru pracovního 

léka ství. Na základ  zdravotní prohlídky vydá léka  zam stnanci posudek o zdravotní 

zp sobilosti k práci.  

Za ov ení zdravotní a odborné zp sobilosti zam stnance odpovídá vždy 

zam stnavatel, u OSV  jejich supervizor. 

12 Evidence osob na staveništi 

Povinností každého zhotovitele je vést dle § 3 zákona . 309/2006 Sb. vlastní záznam 

o p ítomnosti všech pracovník  a dalších fyzických osob, v etn  vymezení jejich právního 

postavení (nap . zam stnanec, OSV ) na ásti staveništ , která mu byla p edána  
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a tento záznam poskytnout kdykoliv svému objednateli, stavbyvedoucímu a koordinátorovi 

BOZP.  
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13 Pracovní úrazy a mimo ádné události 

13.1 Pracovní úrazy 

Na stavb  je nutno vést evidenci záznam  o úrazech dle na ízení vlády . 201/2010.   

Záznam o úrazu bude obsahovat: 

- jméno a p íjmení zam stnance, 

- místo, datum a as úrazu, 

- innost, p i níž k úrazu došlo, 

- druh zran ní i úrazu, 

- p í inu, p i níž k úrazu došlo, 

- jména sv dk  úrazu, 

- po et odpracovaných hodin zam stnance p ed úrazem, 

- jméno a pracovní za azení toho, kdo provedl zápis do knihy úraz . 

Zhotovitel stavby je povinen ohlásit úraz polici eské republiky, p íslušnému OIP, 

zdravotní pojiš ovn  a také koordinátorovi BOZP. 

13.2 První pomoc 

Poskytnutí pomoci, jenž je v asná svojí kvalitou i rozsahem m že omezit následky 

úrazu, ale také zabránit bezprost ednímu ohrožení života. První pomoc má být poskytnuta tak, 

aby škody na zdraví i následky úrazu byly co nejmenší. 

 Lékárni ka první pomoci, bude na staveništi umíst na v bu ce stavbyvedoucího, bude 

ozna ena p íslušnou zna kou a její obsah bude pravideln  kontrolován. 

 V p ípad  dojde-li na staveništi k vážnému úrazu, nebo se náhle zhorší stav zran ného 

je nutno zavolat záchrannou službu – tís ovou linku 155 nebo 112. 
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13.3 Mimo ádné události 

Za mimo ádné události na stavb  se považují všechny nestandardní situace, p i kterých 

dochází k ohrožení života nebo zdraví zú astn ných osob. Jsou to zejména. 

  

- havárie, p i kterých došlo k pracovním úraz m, 

- události, které zp sobily hmotnou škodu na majetku, 

- technické nebo technologické nehody. 

Zhotovitel stavby si je povinen p i své innosti po ínat tak, aby t mto událostem 

p edcházel. Nastane-li situace, p i níž k mimo ádné události dojde, p ijme zhotovitel opat ení 

k její likvidaci. Pokud nebude zhotovitel schopen vy ešit mimo ádnou událost pomocí 

vlastních prost edk , musí být bezodkladn  povolány jednotky integrovaného záchranného 

systému: 

Integrovaný záchranný systém 112 

Zdravotní záchranná služba   155 

Policie eské republiky  158 

Hasi i     150 

O vzniku a pr b hu mimo ádné události bude vždy informován koordinátor BOZP, 

který se rovn ž ú astní vyšet ení jejich p í in. 

13.4 Používání OOPP 

Všichni zam stnanci na stavb  budou vybaveni OOPP dle identifikace rizik a budou 

seznámeni s jejich používáním. Každý pracovník na staveništi bude mít pracovní p ilbu, 

pracovní od v, pracovní obuv a pracovní rukavice. Bez t chto ochranných pracovních 

pom cek nebude pracovníkovi umožn no vykonávat práci. Na pracovním od vu bude také 

vyzna en název firmy, ke které zam stnanec náleží. V závislosti na provád ných stavebních 

pracích budou pracovníci vybaveni i dalšími ochrannými pom ckami. 

- Pracovníci pohybující se v blízkosti stroj  a zdvihacích za ízení budou vybaveni 

reflexní vestou.  

- Pracovníci provád jící práce ve výškách budou používat OOPP proti pádu. 
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- Pracovníci provád jící práce s hlu nými stroji budou používat ochranné pom cky 

proti hlu nosti (zátkové nebo mušlové chráni e). 

- Pracovníci pracující s materiály nebo stroji, u nichž hrozí nebezpe í poškození zraku, 

budou používat ochranné brýle nebo ochranné štíty. 

- Pracovníci vykonávající práci v prašném prost edí, nebo tam kde hrozí vznik 

škodlivých výpar , budou vybaveni OOPP na ochranu dýchacích orgán . 

U n kterých specifických inností, jako je nap íklad sva ování, bude vyžadována 

kombinovaná ochrana t la, rukou, nohou a obli eje.  

14 asový harmonogram prací 

Harmonogram stavebních prací je sou ástí výkresové dokumentace 

Zhotovitel stavby je povinen p edat koordinátorovi BOZP harmonogram ve fázi 

realizace stavby nejpozd ji 8 dní p ed zahájením stavebních prací. P i tvorb  harmonogramu 

je d ležitá sou innost koordinátora a hlavního zhotovitele tak, aby as ur ený pro provád ní 

jednotlivých prací byl dosta ující z hlediska bezpe nosti práce a ochrany zdraví. 
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15 Rizikové práce a innosti 

Na stavb  bytového domu budou probíhat práce a innosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Všechny tyto innosti musí probíhat  

za dodržení podmínek uvedených v p íloze . 2 a v p íloze . 3, na ízení vlády . 591/2006 

Sb. dále pak dle na ízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe nost  

a ochranu zdraví p i práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky  

a na ízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe ný provoz  

a používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí jakož i dalších p edpis  týkajících 

se bezpe nosti práce a ochrany zdraví. P i stavb  bytového domu se bude jednat zejména  

o tyto rizikové innosti: 

- skladování a manipulace s materiálem, 

- zemní práce a výkopové práce, 

- betoná ské práce a práce související, 

- zednické práce, 

- montážní práce a svá e ské práce, 

- práce ve výškách.  

Konkrétní pracovní innosti s uvedenými možnými riziky a návrhem jejich opat ení 

jsou v p íloze . 2 tohoto dokumentu. 

V pr b hu realizace stavby bude nutno plán BOZP a již identifikovaná rizika 

aktualizovat. Za aktuálnost dokumentu bude zodpovídat hlavní zhotovitel a koordinátor 

BOZP. 

15.1 Skladování a manipulace s materiálem 

Manipulace s materiálem 

Plochy ur ené ke skladování materiálu jsou umíst ny na jižní stran  staveništ . 

Pr chody mezi jednotlivými skládkami jsou 0,75 m široké, aby byly v co nejvyšší mí e 

vylou eny možnosti úrazu p i manipulaci s materiálem. 
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P eprava materiálu na staveništi bude primárn  zajišt na strojní mechanikou, avšak 

n které druhy stavebních materiál  bude nutno p emístit ru n . P i ru ní manipulaci  

s materiálem musí být zabrán no nadm rné fyzické zát ži osob. B hem stavebních prací bude 

sledován zdravotní stav zam stnanc . Zam stnanci, kte í budou materiál na staveništi 

p emis ovat ru n , musí být seznámeni s BOZP a se zp soby správného uchopení a zacházení 

s b emeny. 

 P i ru ní manipulaci m že dojít ke zran ní pracovník  zejména díky:  

- ostrým hranám materiálu, jeho drsnému a nerovnému povrchu, 

- vy nívajícím h ebík m, 

- pádu b emene. 

P i manipulaci s materiálem pomocí zdvihacího za ízení je nutné zkontrolovat, zdali 

obsluhující pracovník je seznámen se systémem bezpe né práce pro provoz zdvihacích 

za ízení. 

 Za správné ovládání je ábu je zodpov dný je ábník, který musí být obeznámen 

s povinnostmi provozu je ábu. P ed samotným p emis ováním materiálu pomocí je ábu je 

nutné zkontrolovat správnost zav šení b emene a vylou it p ítomnost pracovník  v zón  jeho 

dopadu. 

 Skladování materiálu 

Materiál na staveništi bude skladován tak, aby byla zajišt na možnost pr jezdu 

hasi ských vozidel a vozidel záchranné služby.  

Venkovní plochy, ur ené pro skladování materiálu budou rovné, odvodn né  

a zpevn né. Materiál na nich bude uložen tak, aby byla zajišt na jeho stabilita a nedocházelo 

k jeho znehodnocení. Podložkami, zarážkami, op rami, klíny nebo provázáním musí být 

zajišt ny všechny prvky, které by byly jinak nestabilní.  
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Prvky, které na sebe t sn  doléhají a nejsou opat eny oky, i jinými úchytkami je 

nutno prokládat. Je vylou eno tyto prvky prokládat kulatinou nebo dv ma i více vrstvenými 

proložkami voln  položenými na sebe.  

Sypké materiály v pytlích se budou v p ípad  ru ního ukládání skladovat do výšky 1,5 

metru, pomocí strojní mechanizace do výšky 3 metr . Pokud nebudou okraje hromad 

zajišt ny op rami nebo st nami, budou pytle uloženy v bezpe ném sklonu a vazb , tak aby 

nemohlo dojít k jejich sesunutí. 

Zásobníky suché maltové sm si budou provozovány v souladu s dodanou provozní 

dokumentací.   

Nebezpe né chemické látky budou skladovány v obalech s ozna ením jejich druhu  

a s požadavky zákona . 356/2003 Sb.  

Rizika spojená s p sobením nebezpe ných látek: 

- nebezpe í výbuchu, 

- nebezpe í požáru, 

- popálení, 

- omrznutí ásti t la, 

- poleptání. 

P ed manipulací s nebezpe nými látkami budou pracovníci seznámení s charakterem 

 a nebezpe nými vlastnostmi látek. Pracovišt  bude opat eno dostate ným množtvím 

asan ních prost edk , prost edk  pro havarijní ú ely a prost edk  k zajišt ní první pomoci. 

P i práci s nebezpe nými látkami budou pracovníci používat OOPP (p edevším pracovní 

rukavice). S práznými chemických obaly bude zacházeno tak, jako by byly plné. 

. 



    Diplomová práce

85 

Zemní práce a výkopové práce 

Mezi nejvíce ohrožující rizika p i výkopových pracích pat í: 

- pád b emene, 

- pád z výšky nebo do hloubky, 

- zasypání zeminou s následným udušením. 

P ed zahájením zemních a výkopových prací je nutno vyty it polohu inženýrských sítí. 

Zhotovitel stavby je povinen ur it rozmíst ní stavebních výkop  a jam a zabránit p ítoku vody 

na staveništ . 

 Výkop je nutno zajistit proti pádu osob jeho ohrazením pomocí zábradlí, které bude 

umíst no ve vzdálenosti 1,5m od hrany výkopu. Zábradlí musí být opat eno zna ením 

ozna ujícím riziko pádu osob. Sesunutí st n výkopu, jehož stabilita bude zajišt na 

svahováním je p edepsáno v projektu stavby. Je nutné zajistit, aby výkop nebyl namáhán 

žádným zatížením 0,5m od hrany. P ístup osob do výkopu bude zajišt n pomocí šikmé rampy. 

Provád ní výkopových prací nebo jejich ástí: 

- p i provád ní výkopových prací nesmí dojít k ohrožení jiných staveb, 

- p ed prvním vstupem do výkopu prohlédne zhotovitel stavby stav st n výkop , 

- p i strojním provád ním výkopových prací se nesmí nikdo nacházet v ohroženém 

prostoru, 

- p i provozu stroje zajistí jeho obsluha stabilitu tak, aby nedošlo k jeho posunutí nebo 

uvoln ní, 

- stroj vykonávající pracovní innost bude pojížd t v takové vzdálenosti od okraje, aby 

nedošlo ke z ícení svahu, 

- pokud obsluha stroje provád jící výkopové práce nebude mít dostate ný rozhled  

p i soub žném ru ním provád ní výkopových prací, nebude dále pokra ovat v práci, 

- materiály ve st nách výkopu, které by mohly uvolnit zeminu je nutno zajistit proti 

uvoln ní nebo odstranit. 

Pracovníci pohybující se ve výkopech budou používat OOPP, p edevším p ilby. 
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Betoná ské práce a práce související 

Bude provedena betonáž základ , základové desky, strop  a podlah.  Základová 

konstrukce objektu bude tvo ena základovými pásy a základovou deskou z betonu prostého 

C16/20. P ed zahájením betonáže bude provedena montáž bedn ní. Bedn ní musí být t sné, 

únosné a prostorov  tuhé. P i montáži a demontáži bedn ní je nutno dbát pokyn  výrobce. 

P ed zahájením betoná ských prací musí být bedn ní prohlédnuto a p ípadné vady musejí být 

odstran ny. 

P eprava a ukládání betonové sm si 

- p i ukládání betonové sm si do konstrukce je nutno pracovat z bezpe ných pracovních 

plošin nebo podlah, tak aby byla zajišt na ochrana pádu osob z výšky nebo  

do hloubky, 

- pro ru ní p epravu betonu musí být vybudovány bezpe né p ístupové cesty, 

- b hem betonáže je nutno kontrolovat stav bedn ní. 

Montážní práce a svá e ské práce 

Montážní práce 

Jedná se zejména o práce na stropní konstrukci, která bude tvo ena keramobetonovými 

stropními nosníky POT a vložkami MIAKO. Hlavním rizikem p i montážních pracích bude 

pád ásti montované konstrukce a pád osob z výšky. 

P ed zahájením montážních prací na stropní konstrukci bude nutné, aby zhotovitel 

zpracoval technologický postup pro provád ní prací a poté zajistil pracovišt  tak, aby 

umož ovalo bezpe né provád ní montážních prací. 

Pracovníci provád jící montážní práce musí spl ovat podmínky zdravotní a odborné 

zp sobilosti, používat ochranné, montážní a vázací pom cky stanovené v technologickém 

postupu. Samotná montáž bude provedena z trvalých nebo do asných konstrukcí, které budou 
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dostate n  únosné a stabilní. Zvolené vázací prost edky ur ené pro manipulaci s montážními 

díly musí umožnit bezpe né zav šení dílce, tak aby nebyla ohrožena bezpe nost a zdraví 

pracovník  na staveništi. P i p emis ování dílce, se budou pracovníci držet v dostate né 

vzdálenosti, teprve po ustálení dílce mohou provád t jeho osazení. Následující dílec bude 

osazován po dostate ném upevn ní p edchozího dílce dle technologického postupu. 

Svá e ské práce 

Mezi rizikové faktory p i sva ování pat í zejména: 

- úraz elektrickým proudem, kterému p edcházíme vylou ením styku s živými 

ásticemi, 

- úraz pohyblivými ásticemi, zam stnanec by m l dodržovat bezpe nou vzdálenost  

od pohyblivých ástí p i ru ní manipulaci, 

- úraz popálením, 

- úraz rozt íšt ním kovu a úlomku strusky. 

P ed zahájením svá e ských prací je nutné zajistit pracovišt  z hlediska požární 

bezpe nosti a stanovit preventivní opat ení pro provád ní svá e ských prací dle vyhlášky  

. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpe nosti p i sva ování a nah ívání 

živic v tavných nádobách. Na p edaném pracovišti za pln ní povinností a bezpe nosti práce 

odpovídá zhotovitel stavby nebo jeho zástupce. Pracovišt  musí být ozna eno proti vstupu 

nepovolaných osob bezpe nostními zna kami. Svá e ské práce budou vykonávat pouze 

odborn  zp sobilé osoby. Zam stnanci vykonávající svá e ské práce budou používat 

p íslušné OOPP. V p ípad  budou-li svá e ské práce provád ny v prostoru se zvýšeným 

nebezpe ím, bude vydán písemný p íkaz, v n mž budou na ízena dopl ková bezpe nostní 

opat ení. Za vystavení p íkazu zodpovídá zam stnavatel, bezpe nostní opat ení v n m stanoví 

odborn  zp sobilí pracovníci. 
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Práce ve výškách 

Jedná se zejména o práce, p i kterých hrozí pracovník m pád z výšky, jsou to 

p edevším: 

- zednické práce, 

- omítká ské a malí ské práce, 

- klempí ské práce, 

- práce na st ešním plášti. 

Tyto práce budou provád ny z venkovního leše ového systému a vnit ního lehkého 

pomocného lešení. Krátkodobé práce budou provád ny z žeb ík . Žeb ík bude použit pouze 

v p ípad , kdy použití jiných bezpe nostních prost edk  nebude opodstatn né.  

Žeb íky 

P i používání žeb íku je nutné: 

- zkontrolovat provozuschopnost žeb íku, 

- zajistit žeb ík proti sesunutí nebo p evrácení, p i emž sklon žeb íku nesmí být menší 

než 2,5:1, 

- zajistit dostate nou únosnost a stabilitu podkladu pod žeb íkem, 

- v p ípad  je-li používán pro výstup, je nutné zajistit, aby jeho p esah byl o min. 1,1 m 

výše než výstupní úrove . 

Mezi zakázané innosti na žeb íku pat í: 

- práce s pneumatickými nástroji, 

- práce s vst elovacími nástroji, 

- práce s et zovými pilami, 

- odbed ovací práce nosných konstrukcí, 

- svá e ské práce ve výšce v tší 1,5m. 
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Lešení 

  Po celém obvodu stavby bude provedeno lešení, které bude zárove  vytvá et 

kolektivní ochranu proti pádu osob z výšky. Lešení bude provedeno až do úrovn  atiky. 

   P ed zahájením provozu na lešení bude nutno zkontrolovat stav lešení a zapsat jej  

do stavebního deníku. Kontrola lešení bude znovu provád na každý další m síc používání. 

Bude kontrolováno: 

- opat ení vertikálních prvk  podložkami, 

- zajišt ní stability konstruk ních prvk  lešení, 

- je-li lešení opat eno proti pádu osob pomocí zábradlí,  

- jsou-li na lešení další ochranné opat ení proti pádu osob (sít ), 

- je.li lešení dostate n  únosné, 

- jsou-li materiály na n m rovnom rn  rozloženy, 

- vede-li se o prohlídkách lešení záznam, 

- zda je lešení postaveno dle postupu stanoveného výrobcem.  

  Montáž lešení budou provád t odborn  zp sobilí pracovníci. P i provád ní lešení 

budou jišt ni osobními ochrannými pracovními pom ckami k zachycení pádu. Kotvícími 

body budou již osazené dílce lešení. P i používání ochranného postroje bude nutno dbát na to, 

aby p ípadná hloubka pádu, byla co nejmenší Lešení bude opat eno dvouty ovým zábradlím 

výšky min. 1,1m. a u podlahy bude opat eno zarážkou 0,15 m. Po dokon ení lešení bude 

provedena ochranná sí . 

  Práce na lešení nebudou zam stnanci provád t bezprost edn  nad sebou z d vodu 

minimalizace rizika zasažením padajícím materiálem z vyšších pater. Pracovníci na lešení 

budou používat p íslušné OOPP p edevším pracovní p ilby. 

Odpov dnost za technická a organiza ní opat ení k zabrán ní pádu zam stnanc   

z výšky, jejich propadnutí nebo sklouznutí bere na svou odpov dnost zam stnavatel. Ochrana 

proti pádu bude p ednostn  zajišt na pomocí prvk  kolektivní ochrany tj. ochranné zábradlí 

nebo ohrazení, záchytná lešení nebo sít . Pokud nebude možné využít prvky kolektivní 
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ochrany, bude nutné použít OOPP proti pádu. Zam stnanec se p ed použitím osobních 

ochranných pracovních pom cek musí ujistit o jejich kompletnosti a nezávadném stavu. 

Práce ve výškách budou p erušeny v p ípad  nep íznivých klimatických podmínek, 

mezi které pat í: 

- déš , sníh, mráz, 

- teplota nižší než -10 °C, 

- vítr o rychlosti v tší 11 m/s. 

Práce ve výškách budou probíhat za dodržení podmínek p ílohy . 3 na ízení vlády  

. 591/2006 Sb.  

Ostatní stavební práce 

Sklá ské práce 

P i práci se sklen nými tabulemi budou pracovníci ohroženi zejména po ezáním. 

Z toho d vodu musí být v nována zvýšená pozornost stavu terénu, manipulaci s materiálem  

a zp sobu skladování. Provozní plochy musí být stabilní a rovné. P i skladování musí být 

jednotlivé díly prokládány podložkami z m kkého materiálu. 

Práce s živicemi 

 P i práci s živicemi jsou pracovníci ohroženi zejména popálením anebo výbuchem 

tavné nádoby. Pracovníci musí být seznámeni s pracovními podmínkami a musí používat 

OOPP. P i práci s otev eným plamenem je dovoleno rozeh ívání živic za p ítomnosti 

minimáln  dvou pracovník .  
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16 Metodika pro vyhodnocování rizik na stavb

Metoda vyhodnocování rizik spo ívá v zjiš ování jejich p í in, ur ení 

pravd podobnosti jejich výskytu a návrhu opat ení vedoucí k jejich minimalizaci nebo 

úplnému vylou ení. Jednotlivá rizika stavby budou odhadem bodov  ohodnocena, dle 

pravd podobnosti jejich výskytu a velikosti vznikajícího ohrožení na staveništi. Hodnocení 

stupn  pravd podobnosti bude vzestupné. Stejným zp sobem se budou hodnotit i možné 

následky. 

Pravd podobnost vzniku rizika: P 

1 Nepravd podobná. 

2 Nahodilá. 

3 Pravd podobná. 

4 Velmi pravd podobná. 

5 Trvalá. 

Možné následky ohrožení: N 

1 Poran ní bez pracovní neschopnosti. 

2 Absen ní úraz (s pracovní neschopností). 

3 Závažn jší pracovní úraz vyžadující hospitalizaci. 

4 Závažný pracovní úraz s trvalými následky. 

5 Smrtelný úraz. 

mR = P x N x H 

Tabulka . 4: Vyhodnocování rizik 

mR – míra rizika H – hodnocení rizika opat ení 

1 – 3 Akceptovatelná 1 Velmi nízká - 

4– 10 P ijatelná 2 Nízká Nápravná opat ení 

11 – 50 Nežádoucí 3 St ední Nápravná opat ení 

51 -100 Velmi nežádoucí 4 Vysoká Bezpe nostní opat ení 

101 - 125 Nep ijatelná 5 Velmi vysoká Zastavení innosti 
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17 Požární ochrana 

 B hem prací bude zachován p ístup požární techniky a pr jezdnost komunikace. 

 Na staveništi bude požární ochrana zajišt na dodržováním zásad PO.  P ed opušt ním 

staveništ  bude nutné zabezpe it zdroje energií tak, aby nedošlo k požáru. Bude ur ena osoba, 

která bude vykonávat požární dohled b hem p erušení prací na staveništi. V celém prostoru 

staveništ  bude platit zákaz kou ení. Stavební bu ka stavbyvedoucího a zam stnanc  bude 

opat ena hasicím p ístrojem. Zam stnanci vyskytující se na stavb  budou seznámeni 

s umíst ním a použitím hasicích p ístroj . 
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18 Seznam dokumentace 

V kancelá i stavby musí být po celou dobu výstavby k dispozici: 

- stavební povolení, 

- stavební a montážní deníky zhotovitel  stavby a koordinátora BOZP, 

- aktuální evidence pracovník , 

- doklady o proškolení zam stnanc  z bezpe nosti práce, 

- doklady o kvalifikaci, zp sobilosti pracovník  zejména u inností: vaza , svá e , 

lešená , je ábník, strojník, 

- doklady provozovaných stroj  a za ízení (provozní dokumentace, návody k obsluze), 

- systém bezpe né práce je ábu, 

- revizní zprávy staveništního rozvodu elektrické energie, 

- vyhodnocená rizika (p edaná ostatním zhotovitel m a koordinátorovi BOZP) – pro 

provád ní innosti na této stavb , 

- kniha úraz , 

- zápisy o p edání staveništ , 

- platná projektová dokumentace, 

- doklady o díl ích zkouškách a kontrolách provedených v pr b hu stavby, 

- požární poplachové sm rnice, havarijní a evakua ní plán, 

- zápisy z kontrolních dn  stavby. 
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Záv r 

Cílem diplomové práce bylo zpracovat plán bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci  

na staveništi tak, aby bylo zajišt no bezpe né a zdraví neohrožující prost edí pro všechny 

pracovníky, kte í se na stavb  bytového domu budou podílet. 

Plán byl zpracován na základ  projektové dokumentace dle uvedených norem, 

právních p edpis  a zákon . Plán zohled uje jen taková opat ení, ke kterým byl dostatek 

informací. Sou ástí plánu je popis p edpokládaných nebezpe í a rizik, která budou  

na staveništi vznikat sou asn  nebo v t sné návaznosti na technologických postupech. Jako 

nejrizikov jší innosti byly vyhodnoceny práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Obsahem 

plánu jsou i navržená opat ení, která povedou k minimalizaci t chto rizik. 
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Na tomto míst  bych velmi ráda pod kovala panu Ing. Marku Jaškovi Ph.D., 

vedoucímu diplomové práce, za jeho trp livost, odborné vedení a cenné rady. Také d kuji 
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Seznam použitých pramen

Normy a vyhlášky 

[1] Vyhláška ze dne 28. února, kterou se m ní vyhláška . 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb. 

[2] Vyhláška . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využítí území. 

[3] Vyhláška . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

[4] Vyhláška . 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe ujících 

bezbariérové užívání staveb.

[5]  Vyhláška . 428/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu a zm n

n kterých zákon . 

[6] SN 73 6110 Projektování místních komunikací. 

[7] SN 73 6133 Návrh a provád ní zemního t lesa pozemních komunikací. 

[8] Zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n  n kterých dalších zákon . 

[9] Zákon . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny. 

[10] Zákon . 211/1994 Sb., o ochran  ovzduší zne iš ujícími látkami, ve zn né pozd jších 
zm n a p edpis . 

[11] Zákon . 138/1973 Sb., o ochran  vod. 

[12] Zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a zm n  n kterých dalších zákon . 

[13] Vyhláška . 381/2001 Sb. Katalog odpad

[14] SN 73 0802 Požární bezpe nost staveb - Nevýrobní objekty. 

[15] Zákon . 133/1985 Sb., o požární ochran . 

[16] Zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany 
zdraví p i práci v pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti  
a ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy. 

[17] Na ízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost  

a ochranu zdraví p i práci na staveništích.  

[18] Zákon . 262/2006 Sb., Zákoník práce.  

[19]  Na ízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví 

p i práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky.  
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[20]  Na ízení vlády . 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prost edk , mycích, isticích  

a dezinfek ních prost edk .  

[21] Na ízení vlády . 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umíst ní bezpe nostních 

zna ek a zavedení signál .  

[22] Na ízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe ný 

provoz a používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí.  

[23] Sd lení federálního ministerstva zahrani ních v cí . 433/1991 Sb., Úmluva  

o bezpe nosti a ochran  zdraví ve stavebnictví. 

[24] Na ízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe ný 

provoz a používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí. 

[25] Na ízení vlády . 101/2005 Sb., o podrobn jších požadavcích na pracovišt  a pracovní 

prost edí. 

[26] SN EN 13707 Hydroizola ní pásy a fólie 

[27] Na ízení vlády . 201/2010 Sb., o zp sobu evidence úraz . Hlašení a zásílání záznamu 

o úrazu. 

[28] Zákon . 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických p ípravcích a o zm n

n kterých zákon . 

[29] Vyhláška . 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpe nosti  

p i sva ování a nah ívaní živic v tavných nádobách. 

[30] SN 73 4130 Schodišt  a šikmé rampy. 
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http://www.isover.cz – tepelná izolace spodní stavby 

http://www.rockwool.cz – akustická izolace 

http://www.zetr.cz – sklepní sv tlíky 
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P íloha . 1 – Identifikace a vyhodnocení rizik, která mohou vzniknout p i stavb  bytového domu 

Zdroj Nebezpe í 

Vyhodnocení 

závažnosti rizika Bezpe nostní opat ení 

P N H mR

Zemní práce 

Výkopy 

Nezajišt ní výkopu. 

Sesunutí svahu. 

Zasypání. 

Pád osob do výkopu. 

Havárie podzemních vedení. 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

1 

1 

2 

2 

2 

4 

4 

18 

12 

12 

Zabezpe ení výkopových prací v okolí staveb tak, aby nehrozilo jejich z ícení. 

Zajistit bezpe ného vstupu a výstupu z výkopu. 

Nep ipustit nedovolené zat žování zeminy v blízkosti výkopu. 

Výkop opat it zábradlím. 

P i ru ním provád ní výkopu rozmístit osoby tak, aby se vzájemn  neohrožovaly. 

Betonové konstrukce 

Ocelové výztuže 

Nedostate ná pevnost materiálu. 

Nerovnost materiálu. 

Pád materiálu p i jeho ukládání. 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

12 

4 

4 

Atest materiálu. 

Potvrzení o shod . 

Rovnání materiálu. 

Skladování materiálu dle druhu a rozm ru. 

Bedn ní 

Pád bedn ní. 2 4 2 16 Kontrola t snosti, únosnosti a prostorové tuhosti bedn ní. 

Doklad o únosnosti podp rných konstrukcí bedn ní. 

Kontrola stability bedn ní p i betonování. 

Provád ní montáže a demontáže bedn ní dle pokyn  výrobce. 

Betonáž 

Nedodržení technologie provád ní. 

Pád z výšky nebo do hloubky. 

Uklouznutí. 

2 

2 

2 

3 

4 

2 

2 

2 

1 

12 

16 

4 

Kontrola odpov dného vedoucí na dodržení technologických postup . 

Zajišt ní pomocí prvk  kolektivní ochrany, z ízení bezpe né pracovní podlahy. 

Omezení pohybu zam stnanc  v místech možného uklouznutí 



Zasažení o í. 

Rychlé tuhnutí betonové sm si. 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

12 

4 

Zajišt ní bezpe ných cest pro ch zi, používání OOPP (ochranné brýle, ochranný 

štít). 

Promíchávání betonové sm si. 

Tuhnutí a tvrdnutí 

betonu 

Vysoušení. 

Vyplavení. 

Snížení krychelné pevnosti. 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

Skráp ní betonu vodou. 

Zamezení p sobení pov trnostním vliv m. 

Zakrývání konstrukcí fólií. 

Vedení záznam  o tvrdnutí. 

Zednické práce 

Zd ní 

Zasažení materiálem 

Pád materiálu 

Pád z výšky 

Poleptání 

Zasažení o í 

Zborcení konstrukce 

P evrácení kole ek s materiálem 

3 

4 

3 

3 

4 

2 

3 

3 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

2 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

18 

12 

12 

6 

12 

8 

6 

Stanovení bezpe ného zp sobu dorozumívání mezi zam stnanci provád jícími 

ukládání nebo nanášení malty a ostatními zam stnanci. 

Materiál pro zd ní ukládat tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu a aby pro zd ní 

z stal volný pracovní prostor, široký nejmén  0,6 m. 

V místech, kde hrozí nebezpe í pádu dodržovat  NV . 362/05Sb. 

Dodržení p edepsaných pracovních postup . 

Zabezpe ení materiálu proti pádu. 

Zajišt ní bezpe ných cest pro p epravu na staveništi, pln ní kole ek dle fyzických 

p edpoklad  zam stnance. 

Úprava povrch  st n 

Zasažení o í 

Pád osob z výšek 

3 

3 

3 

4 

2 

3 

6 

12 

Používání OOPP (ochranné brýle, ochranný štít). 

Zajišt ní pomocí prvk  kolektivní ochrany. 



P íprava suchých 

sm sí 

Zasažení o í. 

Zasažení elektrickým proudem. 

P evrácení mícha ky. 

Kontakt kon etiny s rotujícím 

bubnem. 

4 

2 

2 

2 

3 

4 

3 

4 

3 

2 

2 

2 

12 

8 

6 

8 

Používání OOPP (ochranné brýle, ochranný štít). 

Nezasahovat do el. instalace, p i p emis ování stroj odpojit od el. proudu. 

Zajišt ní tvrdého a rovného podkladu pod mícha ku, plynulé nakláp ní bubnu p i 

vyprazd ování. 

Zákaz išt ní mícha ky za chodu. 

Montážní práce  

Pracovišt

Špatné klimatické podmínky. 

Nezajišt ní pracovišt  proti pádu 

osob. 

Pády díl  stropní konstrukce. 

Uklouznutí osob. 

2 

3 

3 

2 

3 

4 

3 

1 

2 

3 

12 

1 

6 

12 

9 

2 

Zákaz provád ní montážních prací p i zhoršených klimatických podmínkách. 

Vytvo ení podmínek k zajišt ní bezpe né práce ve výškách (kolektivní zajišt ní, 

OOPP pro práci ve výškách). 

Ukládání díl  tak, aby nemohlo dojít k jejich sesunutí. 

Omezení pohybu zam stnanc  v místech možného uklouznutí. 

Montáž 

Pád b emene a materiálu. 

P evrácení dílu. 

Pád z výšky.  

Sražení osob zav šeným b emenem. 

3 

2 

3 

2 

3 

3 

4 

4 

2 

2 

3 

2 

9 

6 

12 

8 

Pro p epravu materiálu zvedacím za ízením je nutné zvolit vhodné vázací 

prost edky a bezpe ný zp sob jejich uchycení. 

Ukládat montážní díly tak, aby nemohlo dojít k jejich sesunutí nebo pádu. 

Svislé montované díly zajistit proti p eklopení. 

Z ídit pracovní podlahy. 

B hem p emis ování montážních dílu se nezdržovat v zón  jejich možného 

dopadu. 

Svá e ské práce

Sva ování a ezání 

Vznik požáru. 

Výbuch. 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

36 

36 

Odstran ní ho lavých látek z prostoru sva ování. 

Sva ování na místech odpovídajících bezpe nosti práce. 

Skladování láhví v prostorech, kde nem že dojít k jejich zah átí, zajišt ní  lahví 

proti pádu. 



Práce ve výškách 

Pád z výšky v míst  výkonu práce. 

Pád do hloubky. 

Propadnutí otvory. 

Pád b emene nebo materiálu. 

Nepoužívání OOPP. 

3 

2 

2 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

4 

3 

2 

2 

2 

3 

36 

12 

12 

18 

36 

Pracovišt  zajistit vhodnou, dostate n  vysokou, ochrannou nebo záchytnou 

konstrukcí proti pádu osob nebo k jeho zachycení. 

Používání kolektivního zajišt ní a OOPP pro práci ve výškách. 

Zakrývání otvor , ov ování únosnosti poklop . 

Zajišt ní volných okraj  podlah, st ech, lešení apod. proti pádu, sklouznutí, 

shození p edm t , ná adí nebo materiálu. 

Vybavit zam stnance p íslušnými OOPP a seznámit je s jejich používáním. 

Žeb íky 

Pád žeb íku. 

Pád osoby z žeb íku. 

Snížená stabilita žeb íku. 

Zlomení p í le žeb íku. 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

18 

36 

18 

Používáni typizovaných žeb íku v souladu s návody. 

Zam stnanec používající žeb ík musí být p i práci obli ejem k žeb íku. 

Zajišt ní stability žeb íku po celou dobu jeho použití. 

Kontrola p ed použitím, nep et žování žeb íku, ádné skladování. 

Lešení  

Pád dílu lešení. 

Zborcení konstrukce. 

Pád zam stnance. 

Pád ná adí. 

Špatná stabilita lešení. 

Zborcení lešení. 

Nedostate ná únosnost lešení. 

Špatná prostorová tuhost. 

2 

2 

3 

4 

2 

2 

2 

2 

5 

5 

5 

3 

4 

5 

5 

4 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

20 

20 

45 

36 

16 

20 

20 

16 

P i skládání lešení je nutno zajistit stabilitu jednotlivých díl  lešení. 

P ed použitím lešení zkontrolovat, zda bylo provedeno náležité p edání a p evzetí 

konstrukce, pr b žn  kontrolovat zda je montáž i demontáž provád na: 

-v souladu s technickou dokumentací 

-pod dohledem odborné osoby 

-školenými pracovníky. 

Kolektivní zajišt ní pomocí zábradlí a sítí nebo OOPP pro práci ve výškách. 

Veškeré nedostatky lešení nechat neprodlen  odstranit. 

Kotvení lešení do st n, úhlop í né ztužení. 

Ozna ení únosnosti lešení. 

Pravidelné kontrolování, zda do asné stavební lešení je podrobováno p edepsaným 



zp sobem pravidelným odborným prohlídkám. 

Práce na st echách 

Sklouznutí. 

Pád zam stnance. 

Pád ná adí. 

Propadnutí neúnosnou konstrukcí. 

2 

3 

3 

2 

2 

5 

2 

5 

1 

3 

2 

2 

4 

45 

12 

20 

Zabrán ní práce v nep íznivých klimatických podmínkách. 

Zajišt ní pomocí prvk  kolektivní ochrany a OOPP proti pádu z výšky. 

Správné skladování materiálu na st eše. 

Dodržování technologických postup

Stavební práce 

Malí ské a 
nat ra ské práce 

Pád z výšky. 

P sobení zdraví škodlivých látek. 

Otrava. 

Poleptání. 

Poškození zraku. 

Požár, exploze. 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

36 

36 

16 

24 

18 

36 

Zajišt ní proti pádu pomocí prvk  kolektivní ochrany a OOPP. 

Zamezení rozlití barev nebo edidel, neskladovat nát rové hmoty na pracovišti, 

na n mž se nát r provádí. 

V trání prostoru p i práci s nebezpe nými látkami. 

P i práci s nebezpe nými látkami nejíst ani nepít. 

P i práci používat ochranné brýle nebo ochranné štíty. 

Zákaz manipulace s ohn m na pracovišti, kde se vyskytují nebezpe né látky 

Provést kontrolu hasících p ístroj . 

Skladovat materiály v souladu s pokyny výrobc

Obklada ské práce 

Nevhodná a nebezpe ná manipulace 

s materiálem. 

Zasažení st epinou. 

Poškození zraku. 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

18 

18 

36 

Dodržení technologických postup  a pokyn  výrobc . 

Používání OOPP (zejména ochranné brýle nebo ochranné štíty) 

Práce se živicemi 

Pád z výšky. 

Popálení, opa ení. 

Otrávení. 

Požár, vzplanutí živice.

3 

4 

2 

3 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

2 

3 

36 

64 

16 

36 

Zajišt ní proti pádu pomocí prvk  kolektivní ochrany a OOPP. 

Dodržování technologického postupu, v trání, používání OOPP. 

Zabrán ní styku živic s ohn m. 



Klempí ské práce 

Zakopnutí, uklouznutí. 

Pád z výšky. 

Zachycení pochybujícími se ástmi 

za ízení. 

Ust ižení prst . 

Po ezání, bodnutí.

2 

3 

3 

3 

3 

1 

4 

3 

4 

3 

1 

3 

2 

3 

2 

2 

36 

18 

36 

18 

Provád t po ádek na pracovišti, odstranit jakékoliv komunika ní p ekážky, o které 

lze zakopnou. 

Zajišt ní proti pádu z výšky odpovídajícími OOPP, udržovat žeb íky v dobrém 

technickém stavu.. 

Nep ekra ovat povolenou tlouš ku ohýbaného materiálu 

St ihaný plech p idržovat v bezpe né vzdálenosti od st ihané roviny. 

Používat vhodné OOPP. 

Práce s ohn m 

Natavování lepenky 
Popálení. 

Únik plynu, požár. 

3 

3 

3 

4 

2 

3 

18 

36 

Obez etná manipulace, používání OOPP. 

Pravidelné revize, kontrola hadic ho áku. 

Stroje a za ízení 

Zemní stroje 

Neodborná manipulace. 

P evrácení stroje. 

Zasypání stroje. 

Zran ní v d sledku nepln ní 

povinnosti. 

Havárie stroje. 

Úder, zachycení ásti t la. 

Pád materiálu. 

Nepoužívání OOPP. 

Srážka stroj . 

Vibrace a ot esy. 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

4 

3 

4 

3 

3 

2 

5 

4 

3 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

12 

16 

12 

18 

12 

45 

36 

18 

16 

16 

Dodržení návodu k obsluze stroje. 

Používání za ízení pouze na práce, na které je ur eno. 

Dodržovat stanovenou bezpe nou techniku jízdy p i práci na svahu, p i jízd  ze 
svahu. 
Pracování se strojem v bezpe né vzdálenosti od okraje svahu. 

Provád ní p edepsané kontroly a revize stroje.. 

P i ukon ení práce se strojem provést opat ení k zabrán ní jeho pohybu. 

Neprovád ní údržby stroje za jeho chodu. 

Nezdržování se v prostoru, kde hrozí pád materiálu nebo b emene z pracovního 

za ízení stroje. 

Vybavit zam stnance  p edepsanými OOPP a seznámit je s jejich používáním. 

Zachovávat p i práci bezpe nou vzdálenost mezi stroji. 

P i práci zemních stoj  kontrolovat stabilitu okolních objekt . 



Je áb 

P evrácení stroje. 

Zran ní v d sledku nepln ní 

povinností. 

Úder, Zachycení ásti t la. 

Pád materiálu. 

Nepoužívání OOPP. 

2 

4 

3 

3 

3 

4 

3 

4 

4 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

16 

36 

36 

36 

18 

Nivelizace, vyrovnání terénu. 

Zajistit, aby pracovníci provád jící provoz, údržbu nebo opravy za ízení byli ke 

své innosti odborn  zp sobilí. 

Nezdržovat se v prostoru, kde hrozí kde pád materiálu nebo b emene z pracovního 

za ízení stroje. 

Vybavit zam stnance s p edepsanými OOPP a seznámit je s jejich používáním. 

výtah 

Z ízení výtahové konstrukce. 

Uklouznutí. 

Elekt ina. 

P epravování b emen t žkých 

b emen. 

Nepoužívání OOPP. 

P etížení výtahu. 

Pád do výtahové šachty. 

Zachycení osoby p i p eprav  ve 

stavebním výtahu se zákazem 

dopravy osob. 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

2 

3 

2 

4 

4 

3 

2 

4 

4 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

18 

12 

36 

16 

18 

12 

16 

16 

Vizuální kontrola výtahu. 

Kontrolování doklad  organizace provád jící montáž výtahu. 

Ohrazení volných okraj  míst ve všech nakládacích a vykládacích podlažích.

P i pohybu v blízkosti výtahu je nutno používat OOPP (p ilby, pracovní obuv, 

od v a pracovní rukavice). 

Kontrolování technického stavu elektrického za ízení výtahu. 

P epravování b emen, která svým rozm rem a vahou odpovídají používání výtahu. 

Školení zam stnanc  o používání výtahu. 

Zajišt ní proti pádu pomocí prvk  kolektivní ochrany. 

Seznámit pracovníky se systémem bezpe né práce se zdvihacím za ízením a 

dodržovat ho. 

Vázací prost edky 

Používání nevhodných prost edk . 

Špatné uchycení b emene, 

neoprávn ná manipulace. 

Nerovnováha b emene. 

P etížení vázacího prost edku. 

2 

3 

3 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

16 

36 

18 

36 

Kontrolování vázacích prost edk  p ed jejich použitím. 

Provád ní uchycování zdravotn  a odborn  zp sobilou osobou. 

Zkouška vyváženosti b emene. 

Ozna ení hmotnosti b emene. 

Neprovád ní prací za zhoršeného po así. 



Špatné klimatické podmínky 2 4 2 16 

Elektrická za ízení 

Odborná nezp sobilost zam stnanc . 

Neprovád né pravidelných kontrol a 

revizí. 

Demontované ochranné krytky. 

Zasažení strojem poškození zraku. 

Zasažení elektrickým proudem. 

Vytržení p ívodní š ry. 

Poškození izolace vodi . 

2 

4 

3 

3 

3 

4 

4 

2 

3 

3 

3 

4 

2 

3 

1 

3 

2 

2 

3 

2 

3 

4 

36 

18 

18 

36 

16 

36 

Zajišt ní kvalitního kvalitní školení zam stnance obsluhujícího elektrické za ízení. 

Zajišt ní t v asného provád ní revizí a kontrol, zjišt né závady neprodlen

odstranit. 

Zákaz demontování jakýchkoliv krytek.. 

Používat OOPP. 

Vylou ení innosti, p i kterých hrozí p ímý styk s živými ástmi pod nap tím. 

Šetrné zacházení s kabely, prodlužování šn ry pomocí prodlužovacích kabel . 

Udržování elektrického vedení v bezpe ném stavu a jeho kontrola. 

Tavící za ízení 

Požár. 

Výbuch. 

Popálení. 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

4 

36 

36 

64 

Provád ní zdravotn  a odborn  zp sobilou osobou. 

Zabránit p evrácení a p eh ívání za ízení. 

Používání OOPP. 

Ru ní a elektrické ná adí

Ru ní ná adí 

Se né, bodné, ezné rány. 

P imá knutí osob. 

Úrazy o í. 

Pády ná adí. 

3 

2 

3 

4 

3 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

18 

16 

18 

24 

Použití ná adí k innostem, ke kterým je ur eno. 

Používat OOPP (pracovní obuv, pracovní p ilby, pracovní od v, pracovní rukavice, 

ochranné brýle nebo štíty). 

Dodržování po ádku na staveništi a odkládání ná adí na místa k tomu ur ená 



Okružní pily, 
frézovací stroje 

Poškození, destrukce kotou e. 

Zran ní obsluhy stroje. 

Zasažení o í. 

Po ezání i amputace prst . 

Demontované ochranné krytky. 

Zasažení elektrickým proudem. 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

4 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

18 

36 

18 

36 

18 

Práce provád t bez zvýšeného tlaku na ru n  vedené ná adí. 

Práce provád t s funk ním nepoškozeným za ízením. 

Používání OOPP. 

Kontrola odborné a zdravotní zp sobilosti osob provád jící práce se stroji. 

Provád ní kontrol uchycení a kryt  ná adí. 

Vylou ení innosti, p i kterých hrozí p ímý styk s živými ástmi pod nap tím 

Vrta ky 

Zhmožd ní, vykloubení i zlomení 

horních kon etin. 

Namotání volných ástí od vu na 

vrták. 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

18 

18 

Zakázaní provád ní prací s vrta kou na žeb ících. 

Zajišt ní volných ástí od vu, rukáv  aj. p ed zahájením prací. 

Ná adí se 
spalovacími 

motory 

Zran ní kon etin. 

Požár nebo výbuch pohonných hmot. 

Ekologické škody p i úniku ropných 

látek. 

3 

3 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

2 

18 

36 

12 

Kontrola odborné a zdravotní zp sobilosti osob provád jící práce se stroji. 

Zabezpe ení staveništ  prost edky pro likvidaci požáru. 

Vybavená pracovišt  prost edky pro p ípadný únik ropných hmot. 

Vysokotlaké istící 
za ízení 

Zran ní osob tryskajícím paprskem. 

Zran ní o í, obli eje tryskajícím 

paprskem istící látky. 

Zran ní osob v blízkém okolí 

jemnými ásticemi z išt ných ploch. 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

36 

18 

18 

Kontrola odborné a zdravotní zp sobilosti osob provád jící práce se stroji. 

Používání funk ních a nepoškozených za ízení s platnou revizí 

Používání OOPP. 

Zamezení p ístupu t etích osob do prostoru innosti za ízení a obsluhy 



Doprava a skladování materiálu 

Doprava 

Rozjetí vozidla. 

Nastupování a vystupování z vozidla. 

Zasypání osoby. 

Pád b emene. 

P itla ení osoby. 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

4 

4 

4 

2 

1 

3 

3 

3 

12 

4 

36 

36 

36 

Zajistit vozidlo proti jeho náhodnému rozjetí brzdou. 

Nejsou-li pro výstup na ložnou plochu vozidla stupa ky, použít pro výstup, 

sestup, žeb ík. 

Nezdržovat se v nebezpe ném prostoru v okolí vozidla. 

Zajistit dostate ný manipula ní prostor pro nakládku a vykládku. 

Používání zvukového signálu, nezdržování se v blízkosti couvajícího 

vozidla 

išt ní a mytí a 
vozidel 

Pád, uklouznutí. 

Poškození zraku. 

Kontakt s istícími prost edky. 

2 

3 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

4 

3 

12 

Zvýšená opatrnost pohybu po zne ist ném a mokrém povrchu 

Používání OOPP (ochranné brýle nebo ochranné štíty). 

Dodržení návodu stanoveného výrobcem. 

Skladování  

Špatná manipulace s materiálem. 

Špatné stabilita skladovaného 

materiálu. 

Zakopnutí o uložený materiál. 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

3 

2 

2 

1 

2 

2 

18 

3 

18 

12 

Dodržení bezpe nosti práce. 

Materiál skladovat na rovné pevné ploše. 

Zajišt ní materiálu podložkami, zarážkami, op rami, klíny.

Dodržení minimálních pr chod  mezi jednotlivými materiály. 

Staveništ

Podlahy a 
komunikace  

Klimatické podmínky. 

Propíchnutí chodidla. 

Zakopnutí, podvrtnutí nohy. 

Uklouznutí. 

Pád do hloubky. 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

3 

18 

12 

12 

12 

36 

Údržba komunikací 

Vhodná pracovní obuv, kontrola komunikací, ohýbání h ebík .

Odstran né komunika ních p ekážek. 

Vyhýbání se míst m, kde hrozí uklouznutí, ist ní a udržování komunikace. 

ádn  ozna it a zakrýt všechny prohlubn  a šachty. 



P - Pravd podobnost 

vzniku rizika 

N - Možné následky ohrožení H – hodnocení rizika mR – míra rizika 

1 Nepravd podobná 

2 Nahodilá 

3 Pravd podobná 

4 Velmi pravd podobná 

5 Trvalá 

1 Poran ní bez pracovní neschopnosti 

2 Absen ní úraz (s pracovní 

neschopností) 

3 Závažn jší pracovní úraz vyžadující 

hospitalizaci 

4 Závažný pracovní úraz s trvalými 

následky 

5 Smrtelný úraz 

1 Velmi nízká 

2 Nízká 

3 St ední 

4 Vysoká 

5 Velmi vysoká

1 -  3        Akceptovatelná 

4 – 10       P ijatelná 

11 – 50     Nežádoucí 

51– 100    Velmi nežádoucí 

100 – 125 Nep ijatelná 

mR = P x N x H 

Zabezpe ení 
objektu 

Ohrožení osob. 4 4 3 48 Z ídit staveništní oplocení. 

Uzamykatelný vstup. 

Opat it staveništ  bezpe nostními zna kami. 



P íloha . 2 – P ehled právních p edpis

Ozn. Nebezpe í Koordinovaná opat ení Právní a ostatní p edpisy Poznámka 

1 Vstup 
nepovolaných osob 
na staveništ

Povinnost oplotit staveništ  na jeho hranici do výšky nejmén  1,8 m. NV . 591/2006 Sb., p íloha . 1 

2 Zakrytí nebo ohrazení prohlubní, jam, propadlin a  jiných míst proti 
pádu osob. 

NV . 591/2006 Sb., p íloha . 1

3 Zákaz vstupu nepovolaným osobám musí být vyzna en p íslušnou 
bezpe nostní zna kou na každém vstupu na staveništ . 

NV . 591/2006 Sb., p íloha . 1 
NV . 11/2002 Sb., 

4 Vjezd cizích 
vozidel na 
staveništ

Zákaz vjezdu na staveništ  vymezit dopravní zna kou B11. NV . 591/2006 Sb., p íloha . 1 
Vyhl. . 30/2001 Sb. §9 

5 Nebezpe í úrazu 
elektrickým 
proudem 

Rozvody energie, existující p ed z ízením staveništ , musí být 
identifikovány, zkontrolovány a viditeln  ozna eny. 

NV . 591/2006 Sb., p íloha . 1 

6 Do asná elektrická za ízená na staveništi musí být podrobována 
pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených termínech. 

NV . 591/2006 Sb., p íloha . 1 
SN 33 1500 

7 Elektrická za ízení na staveništi je nutno zabezpe it a ozna it 
p íslušnými bezpe nostními zna kami. 

NV . 591/2006 Sb., p íloha . 1 
NV . 11/2002 Sb. 

8 P ed zapo etím práce na elektrickém za ízení musí být provedena 
analýza elektrického nebezpe í, která zajistí, jakým zp sobem bude 
obsluha vykonávat pracovní innost, aby byla zajišt na bezpe nos.t 

SN EN 50110 

9 Vylou ení innosti, p i které hrozí p ímý styk s živými ástmi pod 
nap tím. 

SN EN 61140 

10 Špatné skladování 
materiálu 

Materiál by m l být p ednostn  skladován v takové poloze, v jaké 
bude zabudován do stavby. 

NV . 591/2006 Sb., p íloha . 3 

11 Zajišt ní rovné, odvodn né a pevné skladovací plochy. NV . 591/2006 Sb., p íloha . 3 

12 Zajišt ní materiálu podložkami, zarážkami, op rami a klíny tak, aby 
byla zajišt na jeho stabilita. 

NV . 591/2006 Sb., p íloha . 3 



13 Zran ní osob 
strojem nebo 
vozidlem na 
staveništi 

Dodržování bezpe nostních postup  p i nakládání a vykládání 
materiálu. 

NV . 168/2002 Sb. 

14 Zabezpe ení bezpe ného couvání a otá ení pomocí navigace dalšího 
zam stnance. 

NV . 168/2002 Sb. 

15 Používání OOPP (p edevším vest) zam stnanci, kte í se v blízkosti 
vozidel a stroj  na staveništi pohybují. 

NV . 168/2002 Sb. 

16 Srážka stroj  na 
staveništi 

Dodržení maximální povolené rychlosti na staveništi. NV . 168/2002 Sb. 

17 Zachování bezpe né vzdálenosti mezi stroji p i práci. NV . 168/2002 Sb. 

18 Ohrožení osob p i 
výkopových pracích 

Výkopy musí být zajišt ny proti pádu fyzických vhodnou zábranou. NV . 591/2006 Sb., p íloha . 3 

19 Nezat žovat okraje výkop do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu, aby 
nedošlo k jeho sesunutí. 

NV . 591/2006 Sb., p íloha . 3 

20 Zabezpe it bezpe ný vstup a výstup pro osoby pracující ve výkopech 
pomocí žeb ík , schod  nebo šikmých ramp. 

NV . 591/2006 Sb., p íloha . 3 

 Kontrola st n výkopu, p ed vstupem zam stnanc  do výkopu. NV . 591/2006 Sb., p íloha . 3 Provádí mistr nebo 
stavbyvedoucí 

21 Ohrožení osob p i 
betoná ských 
pracích 

Zajišt ní únosnosti a prostorového tuhosti bedn ní. NV . 591/2006 Sb., p íloha . 3 

22 Provád ní kontrol stavu podp rné konstrukce bedn ní. NV . 591/2006 Sb., p íloha . 3 

23 Z ízení bezpe ných pracovních plošin a podlah p ed ukládáním betonu 
do konstrukce. 

NV . 591/2006 Sb., p íloha . 3 

24 Zajišt ní prostoru proti vstupu nepovolaných osob p i odbed ování 
konstrukce. 

NV . 591/2006 Sb., p íloha . 3 

25 Zajišt ní uložení sou ásti bedn ní na ur ená místa tak, aby 
nep ekážela na staveništi. 

NV . 591/2006 Sb., p íloha . 3 



26 Ohrožení osob p i 
zednických pracích 

Na staveništi je nutno umístit stroje na výrobu, p epravu a výrobu 
malty tak, aby nemohlo dojít ke zran ní fyzických osob. 

NV . 591/2006 Sb., p íloha . 3 

28 Je nutno zajistit používání vhodných OOPP u inností, p i kterých 
hrozí odst íknutí malty. 

NV . 591/2006 Sb., p íloha . 3 

29 Materiál pro zd ní je nutno uložit tak, aby pro práci z stal prostor 
minimáln  0,6m široký . 

NV . 591/2006 Sb., p íloha . 3 

30 Je nutné zajišt ní fyzických osob proti pádu. NV . 591/2006 Sb., p íloha . 3 
NV . 362/2005 Sb., viz. p íloha 
na ízení 

31 Ohrožení osob p i 
montážních pracích 

Zajišt ní používání OOPP zam stnanci p i montážních pracích. NV . 591/2006 Sb., p íloha . 3 

32 Zhotovitel musí zajistit bezpe né pracovní prost edí pro provedení 
montážních prací, tak aby nebylo ohroženo zdraví a bezpe nost 
fyzických osob. 

NV . 591/2006 Sb., p íloha . 3 

33 Zvolené vázací prost edky musí umožnit bezpe né zav šení dílce dle 
pr vodní dokumentace.  

NV . 591/2006 Sb., p íloha . 3 

34 Zajišt ní dílc  proti p eklopení šrouby, vzp rami nebo montážními 
stolicemi. 

NV . 591/2006 Sb., p íloha . 3 

35 Ohrožení osob p i 
sva ování 

Zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární ochrany. NV . 591/2006 Sb., p íloha . 3 

36 Zajišt ní zabezpe ení pracovišt  proti vstupu nepovolaných osob 
p íslušnými bezpe nostními zna kami. 

NV . 591/2006 Sb., p íloha . 3 
NV . 11/2002 Sb. 

37 Zajišt ní používání OOPP proti popálení. NV . 591/2006 Sb., p íloha . 3 

38 Zajišt ní provád ní svá e ských prací odborn  zp sobilou osobou. NV . 591/2006 Sb., p íloha . 3 
Vyhl. . 87/2000 Sb. 

39 Ohrožení osob p i 
malí ských a 
nat ra ských 
pracích 

Dodržení stanovených technologických postup  . NV . 591/2006 Sb., p íloha . 3 



40  Ve schodiš ových prostorech se tyto práce budou provád t 
z pracovních podlah nebo ze žeb ík  k tomu uzp sobených. 

NV . 591/2006 Sb., p íloha . 3 

41 Ohrožení osob 
pádem z výšky 

Zajišt ní proti pádu pomocí prvk  kolektivní ochrany (ochranná 
zábradlí, ohrazení, poklopy, záchytná lešení, sít  nebo pracovní 
plošiny). Není-li možné použít prvky kolektivní ochrany, používají se 
osobní ochranné prost edky proti pádu. 

NV . 362/2005 Sb. § 3 
SN 73 8106 

42 Zam stnavatel zajistí plochy, které nejsou bezpe né proti prolomení. NV . 362/2005 Sb. § 3 

43 P i nep íznivých klimatických podmínkách zajistí zam stnavatel 
p erušení práce. 

NV . 362/2005 Sb. § 3 

44 Zam stnavatel v dostate né mí e poskytuje pracovník m školení 
BOZP. 

NV . 362/2005 Sb 

45 Zam stnanci musejí být seznámeni s používáním žeb ík .  P ed 
použitím žeb íku musí být provedena jeho kontrola. 

SN EN 131-3 

46 Do asná lešení musí být provedena tak, aby byla únosná a stabilní. SN EN 12811-1 

47 Zajišt ní bezpe ného prostoru pod místem práce ve výšce pomocí 
ohrazení nebo st ežení. 

NV . 362/2005 Sb. p íloha odst. V 

48 Místo dopadu shazovaného materiálu musí být zabezpe eno proti 
vstupu osob a mimo dopravní komunikace staveništ . 

NV . 362/2005 Sb. p íloha odst. 
VIII 

49 Použití žeb íku na staveništi v p ípad  není-li použití jiných prost edk
opodstatn né.  

NV . 362/2005 Sb 

50 Pád do asné 
stavební konstrukce 
(lešení) 

Montáž a demontáž lešení provádí pouze odborn  zp sobilá osoba. NV . 591/2006Sb. 

51 Provedení zápisu o p edání a p evzetí lešení. NV . 362/2005 Sb 

52 Požít jen ádn  ukotvené lešení, jehož provedení odpovídá pr vodní 
dokumentaci. 

NV . 591/2006Sb. 



P íloha . 3 Oznámení o zahájení prací 

Oznámení o zahájení prací 

dle § 15 odst. 1 zákona . 309/2006 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis )

Stavba
P esná adresa, pop . popis umíst ní 
staveništ

Druh stavby, stru ný popis 

Práce a innosti podle p ílohy . 5 
k na . vlády . 591/2006 Sb. 

Zadavatel stavby (stavebník)
Název / jméno a p íjmení 

Identifika ní íslo 

Sídlo / adresa místa bydlišt , p íp. 
místo podnikání 

Zhotovitel stavby 
Název / jméno a p íjmení 

Identifika ní íslo 

Sídlo / adresa místa bydlišt , p íp. 
místo podnikání   

Odborní vedení provád ní stavby 
Název / jméno a p íjmení 

Identifika ní íslo 

Sídlo / adresa místa bydlišt , p íp. 
místo podnikání   

Koordinátor p i p íprav  stavby 
Jméno a p íjmení / název 

Identifika ní íslo 

Sídlo / adresa místa bydlišt , p íp. 
místo podnikání 

Koordinátor p i realizaci stavby 
Jméno a p íjmení / název 

Identifika ní íslo 

Sídlo / adresa místa bydlišt , p íp. 
místo podnikání 

Další zhotovitelé na staveništi 
Plánovaný po et 
zhotovitel  na staveništi 

Identifika ní údaje o zhotovitelích 
na staveništi 

Datum p edání 
staveništ  zhotoviteli



P íloha . 4 Seznámení s plánem BOZP 

Seznámení s plánem BOZP 

S tímto plánem BOZP byli dle § 7 písm. c) Na ízení vlády . 591/2006 Sb. seznámeni a souhlasí s ním: 

Zhotovitel: 
Zástupce 
zhotovitele: 

Kontakt: Datum: Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



P íloha . 5 Zápis z kontrolního dne 

Zápis z kontrolního dne …….. 

Datum a místo konání: 
P ítomni Dle prezen ní listiny  
Koordinace BOZP pro období 
1. Ú ast na jednání (jméno a p íjmení, organizace, email, telefon, podpis) 
1     

2     

3     

4     

5     

2. Kontrola zjišt ní z minulého kontrolního dne BOZP 

3. Hlavní rizika stavby a jejich opat ení 

4. Zjišt ní koordinátora BOZP 

5. Harmonogram 

6. Seznam dodavatel  a soub h jejich inností v koordinovaném období 

Dodavatel Provád né innosti v daném období Rizika a opat ení 

1   

2   

3   

4   

5   

Pozn. Stavbyvedoucí zajistí prokazatelné seznámení p ípadných subdodavatel ,  provád jících práce v 

uvedeném období, s tímto zápisem (subdodavatel potvrdí podpisem).   



P íloha . 6 Formulá  - Kniha kontrol BOZP

Dokument: Kniha kontrol BOZP 

Název 
spole nosti 

List . 

P edm t kontroly 
Výsledek kontroly, 
zjišt né závady 

Navržená opat ení 
Provedeno 
dne 

1 

Odstran ní závad 
z minulé kontroly, 
z kontrol provedených 
státními orgány 

   

2 
Nov  vzniklá rizika 
na pracovištích 

   

3 

Ukládání stavební 
dokumentace 
a kolauda ního 
rozhodnutí, dodržování 
stanovených podmínek 

   

4 

Ozna ení pracoviš
bezpe nostními 
tabulkami, zna ení 
únikových cest 

   

5 
Provád ní léka ské pé e 
o zam stnance, zajišt ní 
první pomoci 

   

6 
Evidence pracovních 
úraz

   

7 
Výdej a používání 
osobních ochranných 
pracovních prost edk

   

8 
Provedení školení 
zam stnanc

   

9 
Sklady a skladování, 
manipulace s b emeny, 
regály, žeb íky 

   

10 
Používání elektrických 
spot ebi  a za ízení 

   

11 

Provedení revizí a kontrol 
(elektro, plyn, komíny, 
hromosvody, hasicí 
p ístroje, hydranty) 

   

Kontrolu provedl (jméno, funkce, podpis): 



P íloha . 7 Formulá  – Kniha úraz  a drobných poran ní 

Dokument: Kniha úraz  a drobných poran ní 

Název spole nosti List .

1 Jméno a p íjmení zran ného: Datum narození: Profese: 

Jméno a p íjmení dalších zran ných osob: Datum narození: Profese: 

2 Datum úrazu:      as úrazu:   

Od po átku sm ny odpracoval: 

3 Místo, kde k úrazu došlo: Celkový po et zran ných osob: 

4 Jaký úkon byl v okamžiku úrazu provád n: 

5 Druh zran ní a zran ná ást t la: 

6 Druh úrazu: 
  bez pracovní neschopnosti nebo s pracovní neschopností max. 3 kalendá ní dny 
  s pracovní neschopností delší než 3 kalendá ní dny 
  smrtelný 

7 Podrobný popis úrazu,(zdroj a p í ina úrazu): 

8 Navržená opat ení – organiza ní, technická, výchovná: Provedena dne: 

9 Podpis zran ného 
(dle možnosti): 

Jména / podpisy 
sv dk : 

Jméno / podpis 
vedoucího 
pracovníka: 

Jméno / podpis / 
pracovní za azení toho, 
kdo úraz šet il a 
zapsal: 

10
Zapsáno dne:   



P íloha . 8 Zápis o p edání a p evzetí staveništ  (pracovišt ) 

Zápis o p edání a p evzetí staveništ  (pracovišt ) 

dle § 2 na ízení vlády . 591/2006 Sb., 

Objednatel: Zhotovitel:
Sídlo:  Sídlo:
I :  I :
DI :  DI :
Zastoupený   Zastoupený 
Telefon:  Telefon:

Stavba (název, místo, íslo):
íslo SOD (objednávky):  ze dne: 
íslo stavebního povolení:  ze dne: 

Vymezení staveništ :   

Zp sob oplocení, ohrazení, ozna ení 
nebo jiné ochrany bezpe nosti osob: 

P ístupové komunikace, chodníky, 
p echody, p ejezdy, osv tlení 
komunikací: 
Pevné body  
(výškové, sm rové): 

Komunikace dot ené stavbou (dráhy, 
silnice, povolení): 

Ochrana sousedních budov, 
technického za ízení, strom  apod. 
(ochranná pásma, zp sob ochrany): 
Prostor pro uložení materiálu:  

Nadzemní a podzemní vedení 
(elekt ina, plyn, voda, kanalizace, 
ostatní, ochranná pásma, zp sob 
vytý ení): 
Zdroje vody:  

Zdroje elektrické energie:  

Zdroje ostatních médií:  

Sociální za ízení:  

Upozorn ní na místa a zdroje 
ohrožení osob (rizika): 

Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci, 
požární ochrana: 

Ochrana životního prost edí, odpady:  

Havarijní a povod ový plán:  

Pracovní doba na staveništi 
(pracovišti): 

Zp sob vrácení staveništ
(pracovišt ): 

Pracovišt  p edal dne:       Pracovišt  p evzal dne: 



P íloha . 9  – Doklady BOZP, které je zhotovitel p edat vyššímu zhotoviteli a koordinátorovi 
BOZP 

Doklady BOZP, které je zhotovitel (subdodavatel) povinen p eda vyššímu zhotoviteli a 
koordinátorovi BOZP 8 dn  p ed zahájením prací 

dle § 16 zákona . 309/2006 Sb.

1. Zápis o p edání a p evzetí staveništ  (pracovišt ) 
(sepíše subdodavatel s vyšším zhotovitelem, v etn  základních informací o BOZP dle § 101, odstavce 
3 zákoníku  práce).

2. Technologický postup pro práce, konkrétn  pro práce provád né na dané stavb . 

3. Soupis bezpe nostních  rizik, které vyplývají z prací uvedených v technologickém postupu. 

4. Vyhodnocení rizik uvedených v bod  3. 

5. estné prohlášení zhotovitele (subdodavatele) o proškolení jeho pracovník  v oblasti BOZP. 

6. Potvrzení o zdravotní zp sobilosti pracovník  pracujících na stavb

Po dohod  mezi koordinátorem BOZP a vyšším zhotovitelem stavby je možné doklady ukládat pouze u vyššího 

zhotovitele stavby. 

Datum: 

Zhotovitel (subdodavatel): 

Odpov dný zástupce: 

Telefon: 

Email: 

Výše uvedený zhotovitel (subdodavatel) prohlašuje, že má – nemá1  smluvené tyto další své 
subdodavatele. 

Subdodavatel: 

P edm t innosti na stavb : 

Zahájení innosti: 

1 Nehodící se škrtne 



P íloha . 10 Zna ky na staveništi 

Zna ka Popis zna ky Umíst ní zna ky 

Vyzna ení zákazu vstupu 
nepovolaným osobám 
na staveništ  z d vodu 
bezpe nosti. 

Na všech p ístupech 
ke staveništi. 

Vyzna ení zákazu použití 
nákladního výtahu pro p epravu 
osob. 

Na viditelném míst  u výtahu. 

Vyzna ení zákazu výstupu 
na žeb ík z d vodu bezpe nosti. 

Na viditelném míst  v blízkosti 
p ístupu k žeb íku. 

Upozorn ní na nebezpe í úrazu 
p i pádu do výkopu. 

Na viditelném míst
p i provád ní výkopu,  
možnost vyv šení pouze 
na p echodnou dobu dle 
výskytu rizika. 

Upozorn ní na nebezpe í úrazu 
p i pádu na kluzkém povrchu. 

P i vstupu do daného prostoru 
nebo na viditelném míst
na pracovišti. 



Upozorn ní na nebezpe í úrazu 
p i pádu p edm t  v souvislosti 
s provád ním prací ve výškách, 
na st eše nebo p i havarijním 
stavu objektu. 

P i vstupu do daného prostoru 
nebo na viditelném míst
na pracovišti.

Upozorn ní na nebezpe í úrazu 
zp sobené r znými, stru n
t žko popsatelnými vlivy. 

V místech, kde hrozí nebezpe í 
vzniku úrazu z nejr zn jších 
p í in, které nelze stru n , asto 
ani jednozna n  popsat. 

Upozorn ní na výskyt 
elektrického za ízení. 

Na viditelném míst
u p íslušného elektrického 
za ízení. 

Upozorn ní na nebezpe í, že je 
stroj, p ístroj nebo za ízení 
pod nap tím. 

Na viditelném míst
u p íslušného elektrického 
za ízení.

Upozorn ní na prostor 
s provozem manipula ních 
vozík  a nebezpe í úrazu 
p i st etu s vozíkem. 

V místech, kde se používají 
manipula ní, motorové vozíky. 

Ozna ení elektrického za ízení s 
hlavním vypína em elektrické 
energie, p íkaz k vypnutí 
v p ípad  nebezpe í a zákaz
použití vody, vodního nebo 
p nového hasicího p ístroje 
nebo hydrantu jako hasiva 
v p ípad  nutnosti hasit požár 
pod nap tím. 

Na viditelném míst
u elektrického za ízení 
s hlavním vypína em.  



P íkaz k použití ochranné p ilby 
nejen b hem pracovní innosti, 
ale již p i samotném vstupu do 
daného prostoru, k vylou ení 
nebo snížení rizika vzniku úrazu 
hlavy. 

Na viditelném míst
p i vstupu do daného 
prostoru.

P íkaz k použití vesty s vysokou 
viditelností nejen 
b hem pracovní innosti, ale již 
p i samotném vstupu do daného 
prostoru, k vylou ení nebo 
snížení rizika st etu nebo srážky 
p i snížené viditelnosti 

Na viditelném míst
p i vstupu do daného 
prostoru.

P íkaz i povolení 
k provád ní obsluhy stroje nebo 
za ízení jen pov enými 
pracovníky. 

Na viditelném míst  u 
stavebního výtahu.

Ozna ení hlavního 
vypína e výtahu 
a p íkaz k vypnutí v p ípad
nebezpe í. 

Na viditelném míst  u hlavního 
vypína e výtahu. 

P ehled ísel tís ového volání 
s možností dopln ní dalších 
d ležitých telefonních ísel. 

Na viditelném míst
dle pot eby. 

Ozna ení lékárni ky, 
zdravotnických prost edk , 
ošet ovny nebo místa 
k poskytování první pomoci. 

.

P i vstupu do daného prostoru 
nebo na jiném viditelném 
míst  dle pot eby
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POLOŽKOVÝ ROZPO ET

Rozpo et 1 Bytový d m JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
SO01 Bytový d m - Lhotka u Ostravy M rná jednotka
Stavba Název stavby Po et jednotek 0
SO01 Bytový d m Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové íslo 1
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY

Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 9 993 998 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 5 610 605 Oborová p irážka 0

R M práce celkem 1 186 375 P esun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 750 000 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 17 540 978 Za ízení staveništ 386 192

Provoz investora 0

HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 350 820

ZRN+HZS 17 540 978 Ostatní náklady neuvedené 0

18 277 990 Ostatní náklady celkem 737 012
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 :

18 277 990 K
2 741 699 K

0 K
0 K

21 019 689 K

Radka Pšen íková
Radka Pšen íková

ZRN+ost.náklady+HZS

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



SO01 Bytový d m Rozpo et : 1
SO01 Bytový d m - Lhotka u Ostravy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 630 804 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 539 520 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 2 585 679 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 1 967 492 0 0 0 0
5 Komunikace 804 195 0 0 0 0
61 Upravy povrch  vnit ní 1 916 152 0 0 0 0
62 Úpravy povrch  vn jší 552 770 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 164 217 0 0 0 0
64 Výpln  otvor 8 853 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 143 918 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 91 300 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 589 099 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 273 445 0 0 0
712 Živi né krytiny 0 181 741 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 785 799 0 0 0
721 Vnit ní kanalizace 0 160 314 0 0 0
722 Vnit ní vodovod 0 189 463 0 0 0
725 Za izovací p edm ty 0 699 554 0 0 0
733 Rozvod potrubí 0 160 314 0 0 0
734 Armatury 0 102 018 0 0 0
735 Otopná t lesa 0 131 166 0 0 0
764 Konstrukce klempí ské 0 86 997 0 0 0
766 Konstrukce truhlá ské 0 590 493 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 90 852 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 573 507 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 821 883 0 0 0
781 Obklady keramické 0 510 199 0 0 0
783 Nát ry 0 22 890 0 0 0
784 Malby 0 229 969 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 801 572 0
M24 Montáže vzduchotechnických za ízení 0 0 0 358 632 0
M33 Montáže dopravních za ízení a vah-výtahy 0 0 750 000 26 170 0

CELKEM  OBJEKT 9 993 998 5 610 605 750 000 1 186 375 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN K % Základna K
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 15 604 603 0
Oborová p irážka 0 0,0 15 604 603 0
P esun stavebních kapacit 0 0,0 15 604 603 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 15 604 603 0
Za ízení staveništ 0 2,3 16 790 978 386 192
Provoz investora 0 0,0 16 790 978 0
Kompleta ní innost (I D) 0 2,0 17 540 978 350 820
Rezerva rozpo tu 0 0,0 17 540 978 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Bytový d m

737 012
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SO01 Bytový d m Rozpo et: 1
SO01 Bytový d m - Lhotka u Ostravy

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Díl: 1 Zemní práce

1 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, p emíst ní do 50 m m3 99,31 77,90 7 736,51

99,31

2 131101114R00 Hloubení nezapaž. jam hor.2 nad 10000 m3, STROJN m3 1 213,98 111,00 134 752,20

738,90

475,08

3 132101211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3,STROJN m3 29,29 167,50 4 906,04

22,13

7,16

4 133101101R00 Hloubení šachet v hor.2 do 100 m3 m3 11,84 556,00 6 583,26

11,84

5 161101102R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 124,24 127,50 15 840,03

84,98

39,26

6 162201102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 907,80 33,50 30 411,30

907,80

7 162701105R14 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t m3 760,08 170,50 129 594,29

760,08

8 162701109R14 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km kapacita 
vozu 12 m3, nosnost 13,5 t m3 1 367,43 11,00 15 041,70

1 367,43

9 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 907,80 57,10 51 835,38

907,80

10 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 475,08 91,50 43 469,82

475,08

11 181301103R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 49,66 56,30 2 795,67

49,66

12 183405211R00 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 160,00 19,80 3 168,00
13 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 760,08 242,00 183 940,28
14 00572465 Sm s travní standard balení 25 kg PROFI kg 8,00 91,16 729,28

8,00

Celkem za 1 Zemní práce 630 803,76
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
15 271571111R00 Polštá  základu ze št rkopísku t íd ného m3 17,72 945,00 16 743,51

17,72

16 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 m3 17,72 2 360,00 41 814,48

17,72

17 273361921RT4 Výztuž základových desek ze sva ovaných sítí sva ovanou 
sítí - drát 6,0  oka 100/100 t 3,73 30 190,00 112 578,51

3,73

18 274313611R00 Beton základových pas  prostý C 16/20 m3 63,40 2 360,00 149 631,55

46,21

17,19

19 274321311R00 Železobeton základových pas  C 16/20 m3 7,99 2 355,00 18 816,45

6,61

plocha bez zakladu*tl.100mm:177,18*0,10

plocha bez zakladu*tl.100mm:177,18*0,10

3,729

podsklepená 
ást:2*(12,63*0,94*0,60)+2*(13,30*0,94*0,60)+(13,30*0,80*0,60)+(10,

75*0,80*0,60)+(1,10*0,48*0,60)+2*(0,55*1,90*1,60)+(0,55*2,00*1,60)

nepodsklepená 
ást:(12,63*0,94*0,60)+2*(6,26*0,94*0,60)+(6,26*0,80*0,60)

základ výtahu:2*(1,90*0,55*1,70)+(1,80*1,70)

1367,4274

453,90*2

podsklepená ást:475,08

49,6567

20kg/m2:160/20

nepodsklepená 
ást:(12,63*0,94*0,25)+2*(6,26*0,94*0,25)+(6,26*0,80*0,25)

2,76*2,86*1,50

7% z objemu jámy:0,07*1213,9838

100% z objemu hloubení rýh v podsklepené ásti:39,2566

453,90*2

1213,9838-453,90

Položkový rozpo et 

Stavba :
Objekt : Bytový d m

(21,880*15,130*0,150)*2

nepodsklepená ást :16,38*13,88*3,25

svah:475,0820

podsklepená 
ást:2*(12,63*0,94*0,25)+2*(13,30*0,94*0,25)+(13,30*0,80*0,25)+(10,

75*0,80*0,25)+(1,10*0,48*0,05)+2*(0,55*1,90*1,60)+(0,55*2,00*1,60)
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SO01 Bytový d m Rozpo et: 1
SO01 Bytový d m - Lhotka u Ostravy

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Položkový rozpo et 

Stavba :
Objekt : Bytový d m

1,38

20 274351215R00 Bedn ní st n základových pas  - z ízení m2 83,16 384,50 31 975,02

83,16

21 274351216R00 Bedn ní st n základových pas  - odstran ní m2 83,16 78,80 6 553,01

83,16

22 274361821R00 Výztuž základových pas  z betoná ské oceli 10 505 t 5,71 28 260,00 161 406,99

0,64

5,07

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 539 519,52
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
23 311112320RT3 St na z tvárnic ztraceného bedn ní Best, tl. 20 cm zalití 

tvárnic betonem C 20/25 m2 82,14 857,00 70 393,98

92,04

-1,98

-1,98

-1,98

-1,98

-1,98

24 311238127R00 Zdivo POROTHERM 30 AKU SYM P15 na MVC 5, tl.300 mm 
m2 487,65 1 413,00 689 055,10

95,40

-9,90

123,75

-5,86

79,15

-16,16

79,15

-16,16

79,15

79,15

25 311238547R00 Zdivo POROTHERM 44 EKO+ Profi DRYFIX P8, tl.440 mm m2 957,85 1 289,00 1 234 673,81

137,43

-2,00

182,22

-37,65

182,22

-25,50

182,22

-25,50

182,22

182,22

26 317168111R00 P eklad POROTHERM plochý 115x71x1000 mm kus 19,00 166,00 3 154,00

1,00

3,00

5,00

otvory:2*(21,*2,75)+2*(12,13*2,75)

suterén:1

1NP:3

2NP:5

otvory:-(4*3,00*2,00+2*1,25*1,50+2*1,50*1,50+2*1,20*2,25)

2NP:2*(21,*2,75)+2*(12,13*2,75)

otvory:-
(4*2,00*1,50+3*1,25*1,50+1,50*1,00+2*1,50*1,50+1,25*1,10+0,50*1,0
0)

3NP:2*(21,*2,75)+2*(12,13*2,75)

otvory:-
(4*2,00*1,50+3*1,25*1,50+1,50*1,00+2*1,50*1,50+1,25*1,10+0,50*1,0
0)

4NP:2*(21,*2,75)+2*(12,13*2,75)

otvory:-(3*1,10+2*1,5+0,80+0,90)*2,02

4NP:(2*5,25+2*5,70+4,33+2,55)*2,75

otvory:(2*5,25+2*5,70+4,33+2,55)*2,75

Suterén:(2*(14,68*2,65)+2*(11,25*2,65))

otvory:-(2*0,75*0,50+2*1,25*0,50)

1NP:2*(21,*2,75)+2*(12,13*2,75)

otvory:-(4*1,00*2,02+0,90*2,02)

1NP:(21,00+3*5,25+5,70+2,55)*2,75

otvory:-(2*1,00*2,02+0,90*2,02)

2NP:(2*5,25+2*5,70+4,33+2,55)*2,75

otvory:-(3*1,10+2*1,5+0,80+0,90)*2,02

3NP:(2*5,25+2*5,70+4,33+2,55)*2,75

výtah:11,80*(2*2,20+2*1,70)

- otvory dve í:

1S:-(0,90*2,20)

1NP:-(0,90*2,20)

2NP:-(0,90*2,20)

3NP:-(0,90*2,20)

4NP:-(0,90*2,20)

suterén:(11,25+5,70+5,25+13,80)*2,65

základová deska výtahu:1,80*1,70*0,45

(2*12,63*0,60)+(2*22,38*0,60)+(6*4,75*0,60)+(4*5,20*0,60)+(2*2,50*0
,60)+(3,2*0,60)+(1,5*0,60)+(2*1,10*0,60)+(0,48*0,60)+(2*1,90*0,60)+(
3,10*0,60)

83,16

80kg/m3:

výtah:7,99*0,08

základy:63,4032*0,08
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SO01 Bytový d m Rozpo et: 1
SO01 Bytový d m - Lhotka u Ostravy

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Položkový rozpo et 

Stavba :
Objekt : Bytový d m

5,00

5,00

27 317168112R00 P eklad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm kus 26,00 232,00 6 032,00

4,00

4,00

6,00

6,00

6,00

28 317168130R00 P eklad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1000 mm kus 12,00 243,50 2 922,00

12,00

29 317168131R00 P eklad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm kus 104,00 302,00 31 408,00

16,00

28,00

20,00

20,00

20,00

30 317168132R00 P eklad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm kus 72,00 349,50 25 164,00

12,00

12,00

16,00

16,00

16,00

31 317168133R00 P eklad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1750 mm kus 68,00 427,00 29 036,00

8,00

20,00

20,00

20,00

32 317168135R00 P eklad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2250 mm kus 4,00 614,00 2 456,00

4,00

33 317168136R00 P eklad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2500 mm kus 56,00 753,00 42 168,00

8,00

16,00

16,00

16,00

34 317168140R00 P eklad POROTHERM 7 vysoký 70x235x3500 mm kus 20,00 988,00 19 760,00

20,00

35 328352010R00 Odbedn ní konstrukcí šachet ploch rovinných m2 27,53 207,50 5 712,48
36 342248152R00 P í ky POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX, tl. 115 mm m2 660,30 452,00 298 454,79

121,53

-6,26

105,66

-8,48

158,39

-9,10

158,39

-9,10

158,39

-9,10

2NP:(2,92+1,385+3,795+3*1,81+3,335+5,25+1,070+1,375+3,375+3,2
6+3,36+2*1,80+2*1,43+2,095*4+6*1,00+2,20)*2,75

otvory:-(7*0,80+5*0,70)

3NP:(2,92+1,385+3,795+3*1,81+3,335+5,25+1,070+1,375+3,375+3,2
6+3,36+2*1,80+2*1,43+2,095*4+6*1,00+2,20)*2,75

otvory:-(7*0,80+5*0,70)

4NP:(2,92+1,385+3,795+3*1,81+3,335+5,25+1,070+1,375+3,375+3,2
6+3,36+2*1,80+2*1,43+2,095*4+6*1,00+2,20)*2,75

otvory:-(7*0,80+5*0,70)

4NP:4*4

1NP:5*4

suterén:(3,80+2,92+1,40+1,85+5,70+2*1,18+2*0,40)*2,75+(2*1,53+2*
5,57+6*2,02)*2,65

otvory:-(3*0,80*2,02+0,70*2,02)

1NP:(3,00+2,48+5,70+2*2,10+2*1,80+2*1,43+4*2,095+6*1,00+2,20)*2
,75

otvory:-(3*0,70*2,02+3*0,70*2,02)

3NP:5*4

4NP:5*4

1NP:1*4

1NP:2*4

2NP:4*4

3NP:4*4

1NP:3*4

2NP:4*4

3NP:4*4

4NP:4*4

1NP:2*4

2NP:5*4

suterén:4*4

1NP:7*4

2NP:5*4

3NP:5*4

4NP:5*4

suterén:3*4

suterén:4

1NP:4

2NP:6

3NP:6

4NP:6

suterén:3*4

3NP:5

4NP:5
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SO01 Bytový d m Rozpo et: 1
SO01 Bytový d m - Lhotka u Ostravy

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Položkový rozpo et 

Stavba :
Objekt : Bytový d m

37 376351111R00 Bedn ní st n šachet jednostranné m2 27,53 346,00 9 525,38

1,98

2,68

2,68

2,68

7,00

9,48

1,05

38 389381001RT3 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem t ídy C 
25/30 m3 28,48 4 065,00 115 763,07

5,62

7,62

7,62

7,62

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 585 678,60
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
39 411168141R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.250 mm, nosník do 2 m m2 68,30 1 336,00 91 248,80

14,08

14,08

14,08

14,08

12,00

40 411168145R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.250, nosník 5,25-6 m m2 357,30 1 438,00 513 797,40

64,57

62,35

62,35

62,35

105,70

41 411168241R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.250 mm,nosník do 2 m m2 49,35 1 237,00 61 045,95

11,40

11,40

11,40

11,40

3,75

42 411168242R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.250, nosník 2,25-3 m m2 50,06 1 322,00 66 182,63

5,56

11,13

11,13

11,13

11,13

43 411168245R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.250, nosník 5,25-6 m m2 332,87 1 340,00 446 042,45

26,72

84,70

84,70

84,70

1S:0,635*5,25+4,455*5,25

1NP:0,635*5,25+4,455*5,25+4,00*5,70+6,70*5,25

2NP:0,635*5,25+4,455*5,25+4,00*5,70+6,70*5,25

3NP:0,635*5,25+4,455*5,25+4,00*5,70+6,70*5,25

4NP:1,25*3,00

1S:1,25*2,00+1,25*2,45

1NP:(1,25*2,00+1,25*2,45)*2

2NP:(1,25*2,00+1,25*2,45)*2

3NP:(1,25*2,00+1,25*2,45)*2

4NP:(1,25*2,00+1,25*2,45)*2

3NP:1,63*5,70+2,50*5,70+1,65*5,70+4,60*5,25+0,50*5,25+0,50*5,25

4NP:1,63*5,7+2,50*5,70+4,60*5,25+0,50*5,25+2,60*5,70+0,65*2,70+
1,65*5,70+0,50*5,25+0,50*5,25+4,60*5,25

1S:1,30*3,00+1,50*3,00+1,00*3,0

1NP:1,30*3,00+1,50*3,00+1,00*3,0

2NP:1,30*3,00+1,50*3,00+1,00*3,0

3NP:1,30*3,00+1,50*3,00+1,00*3,0

1S:1,00*1,50+1,00*1,50+1,50*3,00+1,15*0,50+2,00*3,00

1NP:1,00*1,50+1,00*1,50+1,50*3,00+1,15*0,50+2,00*3,00

2NP:1,00*1,50+1,00*1,50+1,50*3,00+1,15*0,50+2,00*3,00

3NP:1,00*1,50+1,00*1,50+1,50*3,00+1,15*0,50+2,00*3,00

4NP:3,00*4,00

1S:1,63*5,7+2,50*5,70+4,60*5,25+0,50*5,25+2,50*5,70

1NP:1,63*5,70+2,50*5,70+1,65*5,70+4,60*5,25+0,50*5,25+0,50*5,25

2NP:1,63*5,70+2,50*5,70+1,65*5,70+4,60*5,25+0,50*5,25+0,50*5,25

4NP:

výlez:(1,4*0,25*2+0,70*0,25*2)

suterén:5,615

1NP:7,621

2NP:7,621

3NP:7,621

1S:(0,40*0,25*2+1,00*0,25*2)+(1,65*0,25*2+0,30*0,25*2)+(0,35*0,25*
2+0,25*0,25*2)

1NP:(0,40*0,25*2+1,00*0,25*2)+(0,40*0,25*2+1,00*0,25*2)+(1,65*0,2
5*2+0,30*0,25*2)+(0,35*0,25*2+0,25*0,25*2)

2NP:(0,40*0,25*2+1,00*0,25*2)+(0,40*0,25*2+1,00*0,25*2)+(1,65*0,2
5*2+0,30*0,25*2)+(0,35*0,25*2+0,25*0,25*2)

3NP:(0,40*0,25*2+1,00*0,25*2)+(0,40*0,25*2+1,00*0,25*2)+(1,65*0,2
5*2+0,30*0,25*2)+(0,35*0,25*2+0,25*0,25*2)

+výtah:((1,7*0,25*2+1,8*0,25*2))*4

+schodist :((1,5*2*0,25+3,24*0,25*2))*4
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SO01 Bytový d m Rozpo et: 1
SO01 Bytový d m - Lhotka u Ostravy

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Položkový rozpo et 

Stavba :
Objekt : Bytový d m

52,05

44 411361921RT8 Výztuž strop  sva ovanou sítí z drát  tažených sva ovaná sí  - 
drát 6,0 mm, oka 150 / 150 mm t 9,79 29 860,00 292 209,96

1,46

2,06

2,06

2,06

2,14

45 413941121RT2 Osazení válcovaných nosník  ve stropech do . 12 v etn
dodávky profilu L . 10 t 0,09 28 610,00 2 706,51

0,01

0,02

0,02

0,04

46 417238112R00 Obezd ní ztuž.v nce v ncovkou VT 8 výšky 238 mm m 324,10 206,50 66 926,65

53,30

67,70

67,70

67,70

67,70

47 417388134R00 V nec vn jší pro PTH ze  tl. 440, tl.stropu 250 mm m 318,64 537,00 171 109,68

52,16

66,62

66,62

66,62

66,62

48 417388174R00 V nec vnit ní pro PTH ze  tl.300, tl.stropu 250 mm m 225,00 345,00 77 625,00

30,00

48,75

48,75

48,75

48,75

49 430321314R00 Schodiš ové konstrukce, železobeton C 20/25 m3 16,61 3 350,00 55 629,10

4,50

7,24

4,87

50 430361121R00 Výztuž schodiš ových konstrukcí z oceli 10216 t 1,33 37 890,00 50 336,87

1,33

51 431351121R00 Bedn ní podest p ímo arých - z ízení m2 21,00 987,00 20 727,00

18,00

3,00

52 431351122R00 Bedn ní podest p ímo arých - odstran ní m2 21,00 97,90 2 055,90
53 433351131R00 Bedn ní schodnic p ímo arých - z ízení m2 36,18 979,00 35 420,22
54 433351132R00 Bedn ní schodnic p ímo arých - odstran ní m2 36,18 112,00 4 052,16

9,05

9,05

9,05

9,05

55 434351141R00 Bedn ní stup  p ímo arých - z ízení m2 16,23 573,00 9 301,17

4,06

4,06

1S: 1,35*3,35*2

1NP:1,35*3,35*2

2NP:1,35*3,35*2

3NP:1,35*3,35*2

1S:1,35*0,167*18

1NP:1,35*0,167*18

mezipodesty 4ks:4*(3,00*1,50*0,25)

schodištov  ramena 8ks:8*(3,35*1,35*0,20)

schodištove stupne 4*18stup.:4*18*(0,167*0,300*1,35)

80kg/m3:16,6057*0,080

schodišt  4ks:4*(3,00*1,50)

dobetování ke stropu:4*(3,00*0,25)

4NP:2*21,53+2*11,78

suterén:2*5,25+13,80+5,70

1NP:5,25+2*11,25+21,00

2NP:5,25+2*11,25+21,00

3NP:5,25+2*11,25+21,00

4NP:5,25+2*11,25+21,00

3NP:2*21,88+2*11,97

4NP:2*21,88+2*11,97

suterén:2*14,30+2*11,78

1NP:2*21,53+2*11,78

2NP:2*21,53+2*11,78

3NP:2*21,53+2*11,78

2NP:1,6*0,00739*2

3NP:1,6*0,00739*2

4NP:1,6*0,00739*3

suterén:2*14,68+2*11,97

1NP:2*21,88+2*11,97

2NP:2*21,88+2*11,97

1NP:2,061

2NP:2,061

3NP:2,061

4NP:2,143

m=7,39kg:

1NP:1,6*0,00739

4NP:3,00*5,70+3,95*5,70+1,25*5,70+1,25*4,25

SUTEREN:1,460
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SO01 Bytový d m Rozpo et: 1
SO01 Bytový d m - Lhotka u Ostravy

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Položkový rozpo et 

Stavba :
Objekt : Bytový d m

4,06

4,06

56 434351142R00 Bedn ní stup  p ímo arých - odstran ní m2 16,23 66,20 1 074,58

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 1 967 492,01
Díl: 5 Komunikace
57 564952111R00 Podklad z mechanicky zpevn ného kameniva tl. 15 cm m2 432,00 209,00 90 288,00
58 565131211R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm m2 432,00 283,50 122 472,00
59 567132115R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm m2 432,00 331,00 142 992,00
60 576111123R00 Koberec asfalt.mastix SMA 8 S (AKMJ) nad 3 m, 4 cm m2 432,00 246,50 106 488,00
61 577113123R00 Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.nad 3 m,4 cm m2 432,00 242,00 104 544,00
62 577152213R00 Beton asfaltový ACO 16 obrusný, š.nad 3 m, tl.6 cm m2 432,00 299,50 129 384,00
63 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drt  tl. 4 cm m2 64,00 220,50 14 112,00
64 632921911R00 Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 50 mm m2 34,09 435,00 14 830,46
65 639571110R00 Okapový chodník podél budovy ze št rkopísku tl.100 m2 34,93 115,00 4 016,95

34,93

66 917712111RT5 Osazení ležat. obrub. bet. bez op r, lože z kamen. v etn
obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25 m 69,86 207,00 14 461,02

69,86

67 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s op rou,lože z C 12/15 m 78,00 181,00 14 118,00
68 58337213 Št rkopísek frakce 0-32 Z m3 39,04 343,21 13 398,92

39,04

69 59217410 Obrubník chodníkový GRANITOID ABO 100/10/25 II nat kus 78,00 112,53 8 777,34
70 59245093 Dlažba zámková UNI-DEKOR 23x12x6 cm m2 64,00 379,88 24 312,32

64,00

Celkem za 5 Komunikace 804 195,00
Díl: 61 Upravy povrch  vnit ní
71 601016193R00 Penetrace hloubková strop  Den Braven m2 906,56 52,80 47 866,37
72 602016193R00 Penetrace hloubková st n Den Braven m2 3 424,28 45,80 156 832,07
73 610991111R00 Zakrývání výplní vnit ních otvor m2 263,95 34,20 9 027,09

1,13

1,25

17,71

9,05

2,64

7,50

4,50

24,00

5,40

4,83

19,91

9,38

6,75

1,25

1,00

12,00

8,05

10,86

6,06

dve e 700/1970:5*1,61

dve e 800/1970:6*1,81

dve e 900/1970:3*2,02

2NP:

okno 1250/1500 5ks :5*(1,25*1,50)

okno 1500/1500 3ks:3*(1,50*1,50)

okno 1250/1000 1ks:(1,25*1,00)

okno 500/1000 2ks:(0,50*1,00)*2

okno 2000/1500 4ks:4*(2,00*1,50)

okno 1250/1500 4ks:4*(1,25*1,50)

okno 1500/1500 2ks:2*(1,50*1,50)

výkladec 3000/2000 4ks:4*(3,00*2,00)

dve e 1200/2250 2ks:2*(1,20*2,25)

dve e 700/1970:3*1,61

dve e 800/1970:11*1,81

okna + dve e:

1S:

okno 750/500 3ks:3*(0,75*0,50)

okno 1250/500 2ks:2*(1,25*0,50)

dve e 700/1970:11*1,61

dve e 800/1970:5*1,81

dve e 1200/2200:1*2,64

1NP:

2NP:1,35*0,167*18

3NP:1,35*0,167*18

(2*22,80*0,50+2*12,13*0,50)

(22,80*2+12,13*2)

hospodá ský dv r + chodníky:0,61*64

hospodá ský dv r + chodníky:64
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SO01 Bytový d m Rozpo et: 1
SO01 Bytový d m - Lhotka u Ostravy

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Položkový rozpo et 

Stavba :
Objekt : Bytový d m

9,38

6,75

1,25

12,00

1,00

8,05

10,86

6,06

9,38

6,75

12,00

1,00

1,25

8,05

10,86

6,06

74 611478111R00 Omítka vnit ní strop  POROTHERM UNIVERSAL tl.10mm m2 906,59 298,00 270 163,82

9,00

24,45

3,20

20,50

3,60

6,00

4,90

11,94

3,60

3,60

3,60

4,70

4,70

4,70

4,20

3,60

3,60

3,60

18,70

3,20

12,70

1,30

13,50

24,10

29,40

7,20

3,60

3,60

36,20

1.09:29,40

1.10:7,20

1.11:3,60

1.12:3,60

1.13:36,20

1.01:18,70

1.02:3,20

1.05:12,70

1.06:1,30

1.07:13,50

1.08:24,10

S.16:4,70

S.17:4,20

S.18:3,60

S.19:3,60

S.20:3,60

1NP:

S.10:11,94

S.11:3,60

S.12:3,60

S.13:3,60

S.14:4,70

S.15:4,70

S.04:24,45

S.05:3,20

S.06:20,50

S.07:3,6

S.08:6,00

S.09:4,90

dve e 700/1970:5*1,61

dve e 800/1970:6*1,81

dve e 900/1970:3*2,02

stejná jako podlahové plochy:

1S:

S.02:9,00

4NP:

okno 1250/1500 5ks:5*(1,25*1,50)

okno 1500/1500 3ksokno 1250/1000 1ksokno 1250/1000 
1ks:3*(1,50*1,50)

okno 2000/1500 4ks:4*(2,00*1,50)

okno 500/1000 2ks:(0,50*1,00)*2

okno 1250/1000 1ks:(1,25*1,00)

okno 1250/1000 1ks:(1,25*1,00)

okno 2000/1500 4ks:4*(2,00*1,50)

okno 500/1000 2ks:(0,50*1,00)*2

dve e 700/1970:5*1,61

dve e 800/1970:6*1,81

dve e 900/1970:3*2,02

3NP:

okno 1250/1500 5ks:5*(1,25*1,50)

okno 1500/1500 3ks:3*(1,50*1,50)
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SO01 Bytový d m Rozpo et: 1
SO01 Bytový d m - Lhotka u Ostravy

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Položkový rozpo et 

Stavba :
Objekt : Bytový d m

23,20

1,30

13,50

8,60

6,70

8,80

7,10

1,30

32,00

4,80

12,30

1,80

3,60

3,60

35,30

9,40

15,30

7,20

1,30

38,10

8,60

6,70

8,80

7,10

1,30

32,00

4,80

12,30

1,80

3,60

3,60

35,30

9,40

15,30

7,20

1,30

38,10

8,60

6,70

8,80

7,10

1,30

32,00

4,80

12,30

1,80

3,60

3,60

35,30

4.12:3,60

4.13:3,60

4.14:35,30

4.06:7,10

4.07:1,30

4.08:32,00

4.09:4,80

4.10:12,30

4.11:1,80

3.18:1,30

3.19:38,10

4NP:

4.02:8,60

4.04:6,70

4.05:8,80

3.12:3,60

3.13:3,60

3.14:35,30

3.15:9,40

3.16:15,30

3.17:7,20

3.06:7,10

3.07:1,30

3.08:32,00

3.09:4,80

3.10:12,30

3.11:1,80

2.18:1,30

2.19:38,10

3NP:

3.02:8,60

3.04:6,70

3.05:8,80

2.12:3,60

2.13:3,60

2.14:35,30

2.15:9,40

2.16:15,30

2.17:7,20

2.06:7,10

2.07:1,30

2.08:32,00

2.09:4,80

2.10:12,30

2.11:1,80

1.15:1,30

1.16:13,50

2NP:

2.02:8,60

2.04:6,70

2.05:8,80

1.14:23,20
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SO01 Bytový d m Rozpo et: 1
SO01 Bytový d m - Lhotka u Ostravy

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Položkový rozpo et 

Stavba :
Objekt : Bytový d m

9,40

15,30

7,20

1,30

38,10

75 612478111R00 Omítka vnit ní st n POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm m2 3 424,28 207,50 710 538,33

17,80

34,44

46,40

16,49

55,43

15,42

25,01

20,66

43,35

17,44

17,44

17,44

19,74

19,74

19,74

19,74

17,44

17,44

17,44

65,32

17,61

17,80

33,79

10,85

41,87

46,15

49,70

26,79

18,45

20,45

1.07:(2,40*2,65+2,89*2,65+5,70*2,65+1,95*2,65+0,90*2,65+2,95*2,65
)-(1*1,81+1,25*1,50)+(0,25*1,25+0,25*1,50*2)

1.08:(4,60*2*2,65+5,25*2*2,65)-
(1*1,81+3,00*2,00)+(0,25*3,00+2,00*2*0,25)

1.09:(5,60*2*2,65+5,25*2*2,65)-
(3*1,81+3,00*2,00)+(2*0,19*0,90+2*2*2,02*0,19+3,00*0,25+2,00*0,25
*2)

1.10:(3,92*2,65+1,00*2,65+3,00*2,65+1,90*2,65+2,50*2,65)-
(3*1,81+1,00*2,25)+(2*0,90*0,16+2*2*2,02*0,19)

1.11:(1,90*2*2,65+1,885*2*2,65)-(1*1,61)

1.12:(3,00*2*2,65+1,20*2,65*2)-(1,81*1)

1NP:

1.01:(5,70*2,65+7,35*2,65+1,53*2,65+2,67*2,65+4,20*5,65)-
(1,20*2,20+1,81+1,10*2,25)+(0,50*1,20+2,20*0,50*2)

1.02:(1,365*2,65*2+2,30*2,65*2)-(1,81*1)

1.03:(2*1,25*3,00+4,12*2,5)

1.05:(2,10*2,65+2,095*2,65+3,82*2,65+3,38*2,65+2,465*2,65)-
(1*1,81+1,50*1,50)+(1,50*0,25+1,50*0,25*2)

1.06:(2*1,35*2,65+1,00*2*2,65)-(1,61*1)

S16:(2*2,27*2,50+2*2,00*2,50)-(1,61*1)

S17:(2*2,27*2,50+2*2,00*2,50)-(1,61*1)

S18:(2,00*2,50*2+1,81*2*2,50)-(1,61)

S19:(2,00*2,50*2+1,81*2*2,50)-(1,61)

S20:(2,00*2,50*2+1,81*2*2,50)-(1,61)

(plocha st n - ode et otvor  + p ípo et špalet) výška 2,65m:

S10:(10,50*2*2,60+1,1*2*2,60)-
(10*1,61+1,81)+(0,19*0,90+0,19*2*2,02)

S11:(2,00*2,50*2+1,81*2*2,50)-(1,61)

S12:(2,00*2,50*2+1,81*2*2,50)-(1,61)

S13:(2,00*2,50*2+1,81*2*2,50)-(1,61)

S14:(2*2,27*2,50+2*2,00*2,50)-(1,61*1)

S15:(2*2,27*2,50+2*2,00*2,50)-(1,61*1)

S04:(4,28*2*2,6+5,70*2*2,60)-
(3*1,81+1,25*0,50)+(0,25*1,25+2*0,50*0,25)

S05:(2,30*2,60*2+1,365*2*2,30)-
(0,75*0,50+1,81*1)+(0,25*0,50*2+0,25*0,75)

S06:(3,69*2*2,60+5,70*2,60*2+1,00*2*2,60+0,63*2*2,60)-
(1*1,81+1,25*0,50)+(1,25*0,25+0,50*2*0,25)

S07:(3,32*2*2,60+1,00*2*2,60)-(3*1,81+1*1,61)

S08:(3,32*2*2,60+1,80*2*2,60)-(1*1,61)

S09:(1,82*2,60+3,00*2,60+1,39*2,60+1,915*2,60+0,415*2,60)-
(0,75*0,50+1*1,61)+(0,75*0,25+0,50*0,25*2)

4.18:1,30

4.19:38,10

(plocha st n - ode et otvor  + p ípo et špalet) výška 2,60m:

1S:

S01:(2*1,25*3,00+4,12*2,5)

S02:(1,7*2,6+5,40*3,60+1,60*2,6+2,40*3,60)-
(1,81*2+1*2,64)+(0,19*2,02*2+0,17*0,90*2+0,53*2,2*2+0,53*1,20)

4.15:9,40

4.16:15,30

4.17:7,20
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SO01 Bytový d m Rozpo et: 1
SO01 Bytový d m - Lhotka u Ostravy

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Položkový rozpo et 

Stavba :
Objekt : Bytový d m

51,53

36,97

10,85

41,87

65,32

27,23

26,91

28,43

38,93

10,85

148,26

22,76

34,58

14,54

33,15

14,32

62,16

28,27

81,86

25,92

10,85

156,21

822,57

822,57

76 622471312R00 Nát r st n barvou disperzní m2 4 360,87 165,50 721 724,17

4 360,87

Celkem za 61 Upravy povrch  vnit ní 1 916 151,85
Díl: 62 Úpravy povrch  vn jší
77 602015183RT8 Omítka tenkovrstvá weber.pas silikát zrnitá, tlouš ka vrstvy 

3,0 mm m2 707,52 326,50 231 005,93

Stejné jako 2NP:822,57

4NP:

Stejné jako 2NP:822,57

3454,2811+906,59

2.15:(5,00*2,65+1,43*2,65+1,00*2,65+1,00*2,65+0,61*2,65+2,83*2,65
+1,78*2,65)-(2*1,81+2*1,61+2,02)+(0,19*1,00+2*2,02*0,19)

2.16:(3,18*2*2,65+3,15*2*2,65+2,30*2,65*2+1,365*2,65)-
(2*1,81+0,50*1,00+1,5*1,5)+(0,25*0,50+2*1*0,25+1,50*025+2*1,50*0,
25)

2.17:(2,27*2,65+3,26*2,65+0,90*2,65+2,095*2,65+2,10*2,65)-
(1*1,61+1,5*1,00)+(1,50*0,25+2*1,00*0,25)

2,18:(2*1,35*2,65+1,00*2*2,65)-(1,61*1)

2.19:(3,00*2,65+2,89*2,65+2,40*2,65+5,70*2,65+2,95*2,65+1,43*2,65
+3,00*2,65+2*3,45*2,65+2*5,25*2,65)-
(1,500*2,15+2,00*1,50+2*1,50*1,25+1,81*1)+(2*1,25*025+2*2*1,50*0,
25+0,25*2,00+2*1,50*0,25)

3NP:

2.09:(1,45*2*2,65+3,35*2*2,65)-(2*1,81)+(0,19*0,9+2,02*2*0,19)

2.10:(3,685*2*2,65+3,335*2*2,65)-
(1*1,81+1,25*1,50)+(1,25*0,25+1,50*2*0,25)

2.11:(1,885*2*2,65+1,20*2,65*2)-(1,81*1)

2.12:(1,885*2*2,65+2,00*2*2,65)*(1,61*1)

2.13:(2,80*2*2,65+1,27*2,00*2,65)-(2*1,81+1,61+2,02)

2.14:(5,25*2,65+5,60+2,65+8,90*2,65+2,915*2,65+1,50*2,65+0,95*2,
65+1,915*2,65+1,39*2,65)-
(1,81+2*2,00*1,50)+(2,00*0,25+2*1,50*0,25)

2.02:(1,78*2,65+1,98*2,65+2,37*2,65+5,45*2,65)-
(2*1,81+1,20*2,20)+(0,50*1,20+2,20*0,50*2)

2.04:(3,785*2,65+1,43*2,65+1,23*1,65+0,95*2,65+1,30*2,65+0,95*2,6
5)-(2*1,81-2*1,61-2,02)+(0,19*1,00+2*2,02*0,19)

2.05:(2,060*2,65+4,35*2,65+3,375*2,65+1,10*2,65+0,95*2,65)-
(1,81*1+1,50*1,50)+(1,50*0,25+1,50*2*0,25)

2.06:(2,21*2,65+2,10*2,65+2,095*2,65+0,80*2,65+3,375*2,65)-
(1*1,61+1,00*0,50)+(0,25*050+2*1,00*0,25)

2.07:(2*1,35*2,65+1,00*2*2,65)-(1,61*1)

2.08:(2,89*2,65+2,40*2,65+5,70*2,65+2,95*2,65+1,43*2,65+3,00*2,65
+2*3,45*2,65+2*5,25*2,65)-
(1,500*2,15+2,00*1,50+2*1,50*1,25+1,81*1)+(2*1,25*025+2*2*1,50*0,
25+0,25*2,00+2*1,50*0,25)

1.13:(6,90*2,65*2+5,25*2,65*2)-
(2*3,00*2,00+1,81*2)+(0,19*0,90+2*2,20*0,19+3,00*0,25+2,00*0,25*2
)

1.14:(4,385*2,65+3,38*2,65+3,10*2,65+2,095*2,65+2,10*2,65)-
(1,50*1,50+1*1,81)+(1,50*0,25+2*1,50*0,25)

1.15:(2*1,35*2,65+1,00*2*2,65)-(1,61*1)

1.16:(2,40*2,65+2,89*2,65+5,70*2,65+1,95*2,65+0,90*2,65+2,95*2,65
)-(1*1,81+1,25*1,50)+(0,25*1,25+0,25*1,50*2)

2NP:

2.01:(5,70*2,65+7,35*2,65+1,53*2,65+2,67*2,65+4,20*5,65)-
(1,20*2,20+1,81+1,10*2,25)+(0,50*1,20+2,20*0,50*2)
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SO01 Bytový d m Rozpo et: 1
SO01 Bytový d m - Lhotka u Ostravy

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Položkový rozpo et 

Stavba :
Objekt : Bytový d m

840,05

-7,50

-4,50

-24,00

-5,40

-9,38

-6,75

-1,25

-1,00

-12,00

-9,38

-6,75

-1,25

-1,00

-12,00

-9,38

-6,75

-1,25

-1,00

-12,00

78 602015191R00 Podkladní nát r pod tenkovrstvé omítky m2 742,95 32,00 23 774,46

742,95

79 602017131RT1 Omítka jednovrstvá Porotherm universal tlouš ka vrstvy 5 mm
m2 742,95 141,50 105 127,71

742,95

80 620991121R00 Zakrývání výplní vn jších otvor  z lešení m2 132,53 34,20 4 532,36

7,50

4,50

24,00

5,40

9,38

6,75

1,25

1,00

12,00

9,38

6,75

1,25

1,00

12,00

9,38

6,75okno 1500/1500 3ks:3*(1,50*1,50)

okno 1500/1500 3ks:3*(1,50*1,50)

okno 1250/1000 1ks:(1,25*1,00)

okno 500/1000 2ks:(0,50*1,00)*2

okno 2000/1500 4ks:4*(2,00*1,50)

4NP:

okno 1250/1500 5ks:5*(1,25*1,50)

okno 1500/1500 3ks:3*(1,50*1,50)

okno 1250/1000 1ks:(1,25*1,00)

okno 500/1000 2ks:(0,50*1,00)*2

okno 2000/1500 4ks:4*(2,00*1,50)

3NP:

okno 1250/1500 5ks:5*(1,25*1,50)

okno 1250/1500 4ks:4*(1,25*1,50)

okno 1500/1500 2ks:2*(1,50*1,50)

výkladec 3000/2000 4ks:4*(3,00*2,00)

dve e 1200/2250 2ks:2*(1,20*2,25)

2NP:

okno 1250/1500 5ks:5*(1,25*1,50)

okno 1250/1000 1ks:-(1,25*1,00)

okno 500/1000 2ks:-(0,50*1,00)*2

okno 2000/1500 4ks:-4*(2,00*1,50)

709,0220+33,9300

709,0220+33,9300

1NP:

okno 1250/1000 1ks:-(1,25*1,00)

okno 500/1000 2ks:-(0,50*1,00)*2

okno 2000/1500 4ks:-4*(2,00*1,50)

4NP:

okno 1250/1500 5ks:-5*(1,25*1,50)

okno 1500/1500 3ks:-3*(1,50*1,50)

okno 1250/1000 1ks:-(1,25*1,00)

okno 500/1000 2ks:-(0,50*1,00)*2

okno 2000/1500 4ks:-4*(2,00*1,50)

3NP:

okno 1250/1500 5ks:-5*(1,25*1,50)

okno 1500/1500 3ks:-3*(1,50*1,50)

okno 1500/1500 2ks:-2*(1,50*1,50)

výkladec 3000/2000 4ks:-4*(3,00*2,00)

dve e 1200/2250 2ks:-2*(1,20*2,25)

2NP:

okno 1250/1500 5ks:-5*(1,25*1,50)

okno 1500/1500 3ks:-3*(1,50*1,50)

výška budovy bez soklové ásti 12,35m:12,35*(21,88*2+12,13*2)

-ode et otvor  + dve e:

1NP:

okno 1250/1500 4ks:-4*(1,25*1,50)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 11



SO01 Bytový d m Rozpo et: 1
SO01 Bytový d m - Lhotka u Ostravy

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Položkový rozpo et 

Stavba :
Objekt : Bytový d m

1,25

1,00

12,00

81 622432111R00 Omítka st n dekorativní Terra-marmolit jemnozrnná m2 33,93 372,00 12 621,96

33,93

82 622478112R00 Omítka vn jší st n POROTHERM TO tl. 15 mm m2 742,95 236,50 175 707,68

Celkem za 62 Úpravy povrch  vn jší 552 770,10
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
83 631312511R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 m3 36,89 2 795,00 103 093,58

6,95

9,98

9,98

9,98

84 631312511RT2 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 vyztužená ocelovými 
vlákny 20 kg / m3 m3 9,98 3 265,00 32 599,39

6,32

3,66

85 631351101R00 Bedn ní st n, rýh a otvor  v podlahách - z ízení m2 26,48 254,50 6 739,16

1,98

1,75

2,37

2,68

1,75

2,37

2,68

1,75

2,37

2,68

1,75

2,37

86 631351102R00 Bedn ní st n, rýh a otvor  v podlahách -odstran ní m2 26,48 63,70 1 686,78
87 631361721R00 Výztuž mazanin z oceli 10425 (BSt 500 S) t 0,80 25 160,00 20 097,81

0,80

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 164 216,71
Díl: 64 Výpln  otvor
88 648991111R00 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm m 78,00 113,50 8 853,00

2,25

2,50

1S:

okno délky 750 3ks:3*0,75

okno délky 1250 2ks:2*1,25

1NP:

prostupy:(0,40*0,25*2+1,00*0,25*2)+(0,40*0,25*2+1,00*0,25*2)+(1,65
*0,25*2+0,30*0,25*2)+(0,35*0,25*2+0,25*0,25*2)

výtahová šachta:(1,7*0,25*2+1,80*0,25*2)

schodišt :(1,5*2*0,25+3,24*0,25*2)

0

80kg/m3:9,9845*0,08

schodišt :(1,5*2*0,25+3,24*0,25*2)

2NP:

prostupy:(0,40*0,25*2+1,00*0,25*2)+(0,40*0,25*2+1,00*0,25*2)+(1,65
*0,25*2+0,30*0,25*2)+(0,35*0,25*2+0,25*0,25*2)

výtahová šachta:(1,7*0,25*2+1,80*0,25*2)

schodišt :(1,5*2*0,25+3,24*0,25*2)

3NP:

1NP:(18,70+3,20+11,80+3,00+12,70+1,30+13,50+24,10+29,40+7,20+
3,60+3,60+6,80)*0,05

2NP:(8,60+9,10+8,80+7,10+1,30+32,00+4,80+12,30+1,80+3,60+3,60
+35,30+9,40+15,30+7,20+1,30+38,10)*0,050

3NP:(8,60+9,10+8,80+7,10+1,30+32,00+4,80+12,30+1,80+3,60+3,60
+35,30+9,40+15,30+7,20+1,30+38,10)*0,050

4NP:(8,60+9,10+8,80+7,10+1,30+32,00+4,80+12,30+1,80+3,60+3,60
+35,30+9,40+15,30+7,20+1,30+38,10)*0,050

1S:(9,00+3,00+24,45+3,20+20,50+3,60+6,00+4,90+11,94+3,60+3,60
+3,60+4,70+4,70+4,70+4,20+3,60+3,60+3,60)*0,050

1PP:(36,20+14,20+1,30+13,50+8,00)*0,050

1S:

prostupy:(0,40*0,25*2+1,00*0,25*2)+(1,65*0,25*2+0,30*0,25*2)+(0,35
*0,25*2+0,25*0,25*2)

výtahová šachta:(1,7*0,25*2+1,80*0,25*2)

okno 1250/1000 1ks:(1,25*1,00)

okno 500/1000 2ks:(0,50*1,00)*2

okno 2000/1500 4ks:4*(2,00*1,50)

výška soklu 0,5m:0,50*(21,80*2+12,13*2)

schodišt :(1,5*2*0,25+3,24*0,25*2)

1NP:

prostupy:(0,40*0,25*2+1,00*0,25*2)+(0,40*0,25*2+1,00*0,25*2)+(1,65
*0,25*2+0,30*0,25*2)+(0,35*0,25*2+0,25*0,25*2)

výtahová šachta:(1,7*0,25*2+1,80*0,25*2)
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SO01 Bytový d m Rozpo et: 1
SO01 Bytový d m - Lhotka u Ostravy

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Položkový rozpo et 

Stavba :
Objekt : Bytový d m

5,00

3,00

8,75

4,50

0,50

8,00

8,75

4,50

0,50

8,00

8,75

4,50

0,50

8,00

Celkem za 64 Výpln  otvor 8 853,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
89 941941052R00 Montáž lešení leh. ad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m m2 863,85 53,60 46 302,57

863,85

90 941941392R00 P íplatek za každý m síc použití lešení k pol.1052 m2 1 727,71 38,10 65 825,67

1 727,71

91 941941852R00 Demontáž lešení leh. ad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m m2 863,85 36,80 31 789,83

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 143 918,08
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
92 952901111R00 Vy išt ní budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 242,18 73,50 91 300,35

180,56

265,40

265,40

265,40

265,40

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 91 300,35
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
93 998011003R00 P esun hmot pro budovy zd né výšky do 24 m t 2 347,01 251,00 589 099,21

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot 589 099,21
Díl: 711 Izolace proti vod
94 711141559RT2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy p itavením 2 vrstvy - 

materiál ve specifikaci m2 281,65 149,50 42 106,53

191,72

89,93

95 711142559RT2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy p itavením 2 vrstvy - materiál 
ve specifikaci m2 389,28 174,00 67 734,93

389,28

96 711491172RZ1 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná v etn  dodávky 
textilie Netex F - 300 m2 348,99 54,90 19 159,66

353,89

-2,50SS 1250/1000 2ks:-2*(1,25*1,00)

1S  :(15,18*12,63)

1NP:(7,12*12,63)

(14,68*3,3*2+12,13*3,3*2)*2*1,1

1S:(14,68*3,3*2+12,13*3,3*2,0)*2

ve dvou vrstvách:

- sklepní sv tlíky:

plocha daná vn jším obrysem podlaží:

1S:14,68*12,30

1NP:21,88*12,13

2NP:21,88*12,13

3NP:21,88*12,13

4NP:21,88*12,13

okno délky 500 1ks:1*0,50

okno délky 2000 4ks:4*2,00

obvod stavby :(21,88*2+12,13*2)*12,70

výška lešení 12,70m:

obvod stavby:((21,88*2+12,13*2)*12,70)*2

výška lešení:

okno délky 1500 3ks:3*1,50

okno délky 500 1ks:1*0,50

okno délky 2000 4ks:4*2,00

4NP:

okno délky 1250 7k:7*1,25

okno délky 1500 3ks:3*1,50

okno délky 1250 4ks:4*1,25

okno délky 1500 2ks:2*1,50

2NP:

okno délky 1250 7ks:7*1,25

okno délky 1500 3ks:3*1,50

okno délky 500 1ks:1*0,50

okno délky 2000 4ks:4*2,00

3NP:

okno délky 1250 7ks:7*1,25
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SO01 Bytový d m Rozpo et: 1
SO01 Bytový d m - Lhotka u Ostravy

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Položkový rozpo et 

Stavba :
Objekt : Bytový d m

-2,40

97 713191100RT9 Položení izola ní fólie v etn  dodávky fólie PE m2 1 624,20 29,90 48 563,58

812,10

168,90

214,40

214,40

214,40

98 771101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 130,26 15,90 2 071,13

130,26

99 11163230 Nát r asfaltový penetra ní DEKPRIMER kg 41,21 41,66 1 716,70

9,73

31,47

100 111632301 Nát r asfaltový penetra ní DEKPRIMER kg 89,05 41,66 3 709,62

89,05

101 62832134 Pás asfaltovaný t žký Bitagit 40 mineral V 60 S 40 m2 1 020,68 82,56 84 267,39

439,02

197,28

389,28

-2,50

-2,40

102 998711102R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 12 m t 5,37 767,00 4 115,34

Celkem za 711 Izolace proti vod 273 444,89
Díl: 712 Živi né krytiny
103 712341559R00 Povlaková krytina st ech do 10°, NAIP p itavením m2 511,20 73,30 37 470,96

255,60

255,60

104 713141221R00 Montáž parozábrany, ploché st echy, p elep. spoj m2 255,60 45,30 11 578,68

236,25

19,35

105 62852256 Pás modifikovaný asfalt Elastodek 40 special dekor m2 281,16 151,04 42 466,41

259,88

21,29

106 62852265 Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral m2 309,54 140,29 43 425,37

259,88

49,67

107 62852269 Pás modif. asfalt samolep Glastek 30 sticker plus m2 309,54 139,75 43 258,22

259,88

49,67

108 998712103R00 P esun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 3,95 897,00 3 541,37

Celkem za 712 Živi né krytiny 181 740,99
Díl: 713 Izolace tepelné
109 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá 1S+1NP m2 350,41 21,90 7 673,98

350,41

110 713121121R00 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá 1NP m2 190,40 31,30 5 959,52

190,40

111 713131131R00 Izolace tepelná st n lepením m2 155,96 90,60 14 129,98

GEMATHERM 100mm:138,31+212,10

GEMATHERM 40mm+50mm:95,20+95,20

st echa:(21*11,25*1,1)

výška atiky 0,70:(2*21*0,3+11,25*2*0,30)*1,1

st echa:(21*11,25)*1,1

atika:(2*21*0,7+11,25*2*0,70)*1,1

st echa:(21*11,25)*1,10

st echa:(2*21*0,7+11,25*2*0,70)*1,1

1S (svislý):(14,68*3,3*2+12,13*3,3*2)*2*1,1

- sklepní sv tlíky:

SS 1250/1000 2ks:-2*(1,25*1,00)

SS 800/1000 3ks:-3*(0,80*1,00)

(2*21*0,3+11,25*2*0,30)+(21*11,25)

(2*21*0,3+11,25*2*0,30)+(21*11,25)

st echa:21,00*11,25

atika:2*21*0,3+11,25*2*0,30

st echa:((20,90*11,25)+(0,30*2*20,90+0,30*2*11,25))*0,35

spot eba nát ru 0,35kg/m2:

1S (vodorovný):(15,80*12,63)*2*1,1

ve dvou vrstvách:

1NP (vodorovný):(7,1*12,63)*2*1,1

ve dvou vrstvách:

4NP:214,40

89,05+41,21

1S (spodní stavba):(15,180+12,63)*0,35

spot eba penetrace 0,35 kg/m2:

1NP:(7,12*12,63)*0,35

spot eba penetrace 0,35 kg/m2:

SS 800/1000 3ks:-3*(0,80*1,00)

1S:812,10

1NP:168,90

2NP:214,40

3NP:214,40
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SO01 Bytový d m Rozpo et: 1
SO01 Bytový d m - Lhotka u Ostravy

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Položkový rozpo et 

Stavba :
Objekt : Bytový d m

155,96

112 713131142R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, cihla plná st na
m2 48,08 110,50 5 312,29

48,08

113 713141125R00 Izolace tepelná st ech, desky, na polyur. lepidlo m2 532,78 115,00 61 269,13

532,78

114 28375773 Deska polystyren. POLYDEK EPS100 S m2 48,08 357,73 17 197,87

48,08

115 283759701 Deska - klín spádový EPS 70 S Stabil 1-8,R1 m3 38,19 2 640,00 100 808,40
116 28375971 Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil m3 34,91 2 440,00 85 180,40
117 283763405 Deska XPS Styrodur 3035 CS 1265 x 615 x 100 mm m2 155,96 384,93 60 033,68

160,86

-2,50

-2,40

118 28376750 Dílec st ešní kašír EPS 100 S St PYEV60S3 tl 40 mm m2 229,84 217,57 50 006,29

229,84

119 28376754 Dílec st ešní kašír EPS 100 S St PYEV60S3 tl.100mm m2 229,84 317,98 73 084,52

229,84

120 56284033 Hmoždinka IDK-T 8/60Lx 155 mm EJOT kus 65,00 4,17 271,05

65,00

121 63153802.A Deska z minerální vlny STEPROCK HD tl. 40 mm m2 812,10 150,62 122 318,50

168,90

214,40

214,40

214,40

122 71310 Gematherm X,tl. 100 mm izolace spodní stavby m2 350,41 400,00 140 164,00

138,31

212,10

123 71311 Gematherm X, tl. 40 mm m2 95,20 160,00 15 232,00

95,20

124 71312 Gematherm X, tl. 50 mm m2 95,20 200,00 19 040,00

95,20

125 998713103R00 P esun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 10,08 805,00 8 116,95

Celkem za 713 Izolace tepelné 785 798,56
Díl: 721 Vnit ní kanalizace
126 72110 Vnit ní kanalizace soubor 160 314,48 1,00 160 314,48

160 314,48

Celkem za 721 Vnit ní kanalizace 160 314,48
Díl: 722 Vnit ní vodovod
127 72210 Vnit ní vodovod soubor 189 462,56 1,00 189 462,56

189 462,56

Celkem za 722 Vnit ní vodovod 189 462,56
Díl: 725 Za izovací p edm ty
128 72510 Za izovací p edm ty soubor 699 554,07 1,00 699 554,07

699 554,07

1,3% z ceny celkové:189462,5617

4,8% z ceny celkové:699554,0741

1NP:36,20+8,00+36,20+1,30+13,50

1NP:36,20+8,00+36,20+1,30+13,50

1,1% z ceny celkové:160314,4753

1NP:13,50+1,30+12,70+6,80+18,70+33,20+11,80+3,00+24,10+29,40
+3,60+3,60+7,20

2NP:11,80+8,60+3,00+9,10+8,80+7,10+1,30+32,00+4,80+12,30+1,80
+3,60+3,60+35,30+9,40+15,30+7,20+1,30+38,10

3NP:11,80+8,60+3,00+9,10+8,80+7,10+1,30+32,00+4,80+12,30+1,80
+3,60+3,60+35,30+9,40+15,30+7,20+1,30+38,10

4NP:11,80+8,60+3,00+9,10+8,80+7,10+1,30+32,00+4,80+12,30+1,80
+3,60+3,60+35,30+9,40+15,30+7,20+1,30+38,10

1S:11,80+9,00+3,00+24,45+3,20+20,50+3,60+6,00+4,90+11,94+3,60
+3,60+3,60+4,70+4,70+4,70+4,20+3,60+3,60+3,62

1NP:18,70+3,20+11,80+3+12,70+1,30+13,50+24,10+29,40+7,20+3,6
0+3,60+36,20+14,20+1,30+13,50+8,00+6,80

SS 1250/1000 2ks:-2*(1,25*1,00)

SS 800/1000 3ks:-3*(0,80*1,00)

plocha st echy:20,800*11,050

plocha st echy:20,800*11,050

6ks hmoždinek na 0,75m2 izolace:

st echa POLYDEK 48,075/0,75=65ks:65

st na 1S:155,96

izolace st echy POLYDEK svislá:48,0750

EPS 100S tl 40MM+EPS 100S TL100mm+klín spádový 70S + klín 
spádový 100S:229,84+229,84+38,185+34,91

(2*11,25+2*20,800)*0,75

1S izolace st n:(14,68*2*3,00+12,13*3,00*2)

- sklepní sv tlíky:
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SO01 Bytový d m Rozpo et: 1
SO01 Bytový d m - Lhotka u Ostravy

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Položkový rozpo et 

Stavba :
Objekt : Bytový d m

Celkem za 725 Za izovací p edm ty 699 554,07
Díl: 733 Rozvod potrubí
129 73310 Rozvod potrubí soubor 160 314,48 1,00 160 314,48

160 314,48

Celkem za 733 Rozvod potrubí 160 314,48
Díl: 734 Armatury
130 73410 Armatury soubor 102 018,30 1,00 102 018,30

102 018,30

Celkem za 734 Armatury 102 018,30
Díl: 735 Otopná t lesa
131 73510 Otopná t lesa soubor 131 166,39 1,00 131 166,39

131 166,39

Celkem za 735 Otopná t lesa 131 166,39
Díl: 764 Konstrukce klempí ské
132 764410230R00 Oplechování parapet  v etn  roh  Pz, rš 200 mm m 79,50 311,00 24 724,50

2,25

2,50

5,00

3,00

8,75

4,50

1,00

8,00

8,75

4,50

1,00

8,00

8,75

4,50

1,00

8,00

133 765799151R00 Montáž bezpe nostn.st ešních hák  a hromosv.podp r kus 20,00 79,60 1 592,00
134 767422111R00 Montáž oplášt ní - oplechování atiky m 68,02 50,40 3 428,21

68,02

135 19112164.A Plech st ešní zinek+titan tl. 0,70 mm 1000x2000 mm kg 229,69 82,72 18 999,95

229,69

136 35441020 Ty  jímací JV 1,5 1500 mm s vrutem kus 2,00 186,11 372,22
137 35441510 Podp ra vedení do d ev ných konstr. PV 18 kus 2,00 24,14 48,28
138 55342088 Parapet vn jší hliníkový ALIN bílý š 200 mm m 79,50 430,91 34 257,35
139 76410 Svorka spojovací ks 8,00 114,84 918,72
140 76411 Svorka zemnící ks 4,00 146,16 584,64
141 76412 Svorka okapová ks 4,00 177,48 709,92
142 76413 Svorka k jímací ty i ks 4,00 183,74 734,96
143 998764103R00 P esun hmot pro klempí ské konstr., výšky do 24 m t 0,46 1 373,00 626,53

Celkem za 764 Konstrukce klempí ské 86 997,27

okno délky 1500 3ks:3*1,50

okno délky 500 1k:2*0,50

okno délky 2000 4ks:4*2,00

obvod st echy:(2*21,88+2*12,13)

5,04kg/m2:

délka st echy*ší ka oplechovaní*spot eba v kg/m2:68,02*0,67*5,04

okno délky 1250 7ks:7*1,25

okno délky 1500 3ks:3*1,50

okno délky 500 1ks:2*0,50

okno délky 2000 4ks:4*2,00

4NP:

okno délky 1250 7ks:7*1,25

2NP:

okno délky 1250 7ks:7*1,25

okno délky 1500 3ks:3*1,50

okno délky 500 1ks:2*0,50

okno délky 2000 4ks:4*2,00

3NP:

0,9% z ceny celkové:131166,3889

1S:

okno délky 750 3ks:3*0,75

okno délky 1250 2ks:2*1,25

1NP:

okno délky 1250 4ks:4*1,25

okno délky 1500 2ks:2*1,50

1,1% z ceny celkové:160314,4753

0,7% z ceny celkové:102018,3025
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SO01 Bytový d m Rozpo et: 1
SO01 Bytový d m - Lhotka u Ostravy

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Položkový rozpo et 

Stavba :
Objekt : Bytový d m

Díl: 766 Konstrukce truhlá ské
144 713582126RT5 Revizní dví ka Promat do masivních st n,600x400 mm typ 

SP, požární odolnost EI 90 kus 14,00 7 385,00 103 390,00

2,00

3,00

3,00

3,00

3,00

145 721233115R00 Vtok st ešní PVC DN 100 kus 2,00 1 630,00 3 260,00
146 766624052R00 Montáž st ešního výlezu rozm r 70/140 cm kus 1,00 554,00 554,00
147 766629301R00 Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 kus 12,00 789,00 9 468,00

3,00

3,00

3,00

3,00

148 766629302R00 Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 kus 35,00 950,00 33 250,00

2,00

6,00

9,00

9,00

9,00

149 766629303R00 Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 kus 20,00 1 100,00 22 000,00

8,00

4,00

4,00

4,00

150 766661112R00 Montáž dve í do zárubn ,otevíravých 1k .do 0,8 m kus 60,00 401,00 24 060,00

16,00

11,00

11,00

11,00

11,00

151 766661422R00 Montáž dve í protipožárních 1k íd. nad 80 cm kus 11,00 493,50 5 428,50

2,00

3,00

3,00

3,00

152 766670011R00 Montáž obložkové zárubn  a d ev ného k ídla dve í kus 2,00 1 243,00 2 486,00

2,00

153 766695212R00 Montáž prah  dve í jednok ídlových š. do 10 cm kus 11,00 74,20 816,20

2,00

3,00

3,00

3,00

154 769 151111 Montáž sklepního sv tlíku z plastku ks 5,00 1 324,00 6 620,00
155 769 151115 Montáž nastavovacího prvku sklepního sv tlíku ks 5,00 510,00 2 550,00
156 61140719 Výlez st ešní Roto WSA R85 7/14  K Al  70 x 140 cm kus 1,00 16 880,85 16 880,85
157 61143006 Okno plastové jednodílné 50 x 100 cm O, S kus 6,00 2 054,47 12 326,82

2,00

2,00

2,00

158 611430061 Okno plastové jednodílné 75 x 50 cm O, S kus 3,00 2 054,47 6 163,41

2NP:2

3NP:2

4NP:2

4NP:3

1NP:2

1NP:2

2NP:3

3NP:3

4NP:3

2NP:11

3NP:11

4NP:11

1NP:2

2NP:3

3NP:3

1NP:8

2NP:4

3NP:4

4NP:4

1S:16

1NP:11

4NP:3

1S:2

1NP:6

2NP:9

3NP:9

4NP:9

1S:2

1NP:3

2NP:3

3NP:3

4NP:3

1S:3

2NP:3

3NP:3
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SO01 Bytový d m Rozpo et: 1
SO01 Bytový d m - Lhotka u Ostravy

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Položkový rozpo et 

Stavba :
Objekt : Bytový d m

3,00

159 61143031 Okno plastové jednodílné 100 x 125 cm O, S kus 3,00 2 540,93 7 622,79

1,00

1,00

1,00

160 61143051 Okno plastové jednodílné 125 x 50 cm O, S kus 2,00 2 070,00 4 140,00

2,00

161 61143066 Okno plastové jednodílné 125 x 150 cm O, S kus 14,00 3 172,28 44 411,92

2,00

4,00

4,00

4,00

162 61143094 Okno plastové jednodílné 150 x 200 cm P kus 8,00 2 618,55 20 948,40

8,00

163 61143151 Okno plastové 2dílné bez sloupku 150 x 150 cm OS/O kus 11,00 4 962,83 54 591,13

2,00

3,00

3,00

3,00

164 61143157 Okno plastové 2dílné bez sloupku 200 x 150 cm OS/O kus 12,00 5 640,75 67 689,00

4,00

4,00

4,00

165 61143791.A Dve e vchodové plast ROPLASTO 1000x2250 otevíravé
kus 2,00 22 920,08 45 840,16

166 61160102 Dve e vnit ní hladké plné 1k . 70x197 bílé kus 29,00 790,74 22 931,46

11,00

3,00

5,00

5,00

5,00

167 61160103 Dve e vnit ní hladké plné 1k . 80x197 bílé kus 32,00 822,83 26 330,56

5,00

9,00

6,00

6,00

6,00

168 61160216 Dve e vnit ní hladké plné 1 k íd. 90x197 lak A kus 9,00 1 111,59 10 004,31

3,00

3,00

3,00

169 61181305.A Zárube  obklad. Sapeli š.100 cm/tl.st.36 cm a více kus 2,00 4 502,25 9 004,50

2,00

170 61187174 Prah dubový délka 90 cm ší ka 8 cm tl. 2 cm kus 9,00 73,49 661,41

3,00

3,00

3,00

171 61187185 Prah dubový délka 100 cm ší ka 8 cm tl. 2 cm kus 2,00 119,03 238,06

2,00

172 76610 Sklepní sv tlík ZETR 800x1000x400 ks 3,00 4 093,00 12 279,00
173 76612 Sklepní sv tlík ZETR 1252x1000x400 ks 2,00 5 921,00 11 842,00
174 998766103R00 P esun hmot pro truhlá ské konstr., výšky do 24 m t 3,35 808,00 2 704,58

4NP:3

1NP:2

2NP:3

3NP:3

4NP:3

1NP:2

2NP:3

3NP:3

4NP:5

1S:5

1NP:9

2NP:6

3NP:6

4NP:6

3NP:4

4NP:4

1S:11

1NP:3

2NP:5

3NP:5

1NP:8

1NP:2

2NP:3

3NP:3

4NP:3

2NP:4

1NP:1

1S:2

1NP:2

2NP:4

3NP:4

4NP:4

1S:3

2NP:1

3NP:1
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SO01 Bytový d m Rozpo et: 1
SO01 Bytový d m - Lhotka u Ostravy

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Položkový rozpo et 

Stavba :
Objekt : Bytový d m

Celkem za 766 Konstrukce truhlá ské 590 493,06
Díl: 767 Konstrukce záme nické
175 728212712R00 Montáž st išky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm kus 2,00 163,00 326,00
176 728415115R00 Montáž m ížky v trací nebo ventila ní nad 0,20 m2 kus 13,00 467,50 6 077,50
177 76510 Odv trávací hlavice hliníková kus 2,00 923,00 1 846,00
178 76710 P íst ešek  1950x1000 mm ks 2,00 2 648,00 5 296,00
179 767161210R00 Montáž zábradlí z trubek na ocel.konstr. do 20 kg m 31,40 90,70 2 847,98
180 767681110R00 Montáž zárubní montovat.1k . hl. 8,5, š. do 80 cm kus 59,00 238,50 14 071,50
181 767681120R00 Montáž zárubní montovat.1k . hl. 8,5, š. p es 80cm kus 9,00 248,00 2 232,00

3,00

3,00

3,00

182 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 20,00 75,90 1 518,00
183 12730103 Trubka nerez bezešvá 6,0 x 1,0 schodišt m 31,40 119,20 3 742,88
184 429 Montáž st išky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm 

odv travací hlavice - st echa kus 2,00 163,00 326,00
185 55330317 Zárube  ocelová H 110   700x1970x110 L kus 13,00 640,06 8 320,78

6,00

1,00

2,00

2,00

2,00

186 55330318 Zárube  ocelová H 110   700x1970x110 P kus 15,00 640,06 9 600,90

5,00

1,00

3,00

3,00

3,00

187 55330319 Zárube  ocelová H 110   800x1970x110 L kus 17,00 653,72 11 113,24

3,00

5,00

3,00

3,00

3,00

188 55330320 Zárube  ocelová H 110   800x1970x110 P kus 14,00 653,72 9 152,08

2,00

3,00

3,00

3,00

3,00

189 55330321 Zárube  ocelová H 110   900x1970x110 L kus 6,00 663,18 3 979,08

2,00

2,00

2,00

190 55330322 Zárube  ocelová H 110   900x1970x110 P kus 3,00 663,18 1 989,54

1,00

1,00

1,00

191 55363000 M ížka v trací ASV 150 x 100 mm kus 13,00 584,36 7 596,68
192 998767103R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 24 m t 0,81 1 003,00 815,79

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 90 851,95
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

3NP:2

4NP:2

2NP:1

3NP:1

4NP:1

1S:2

1NP:3

2NP:3

3NP:3

4NP:3

2NP:2

4NP:3

1S:3

1NP:5

2NP:3

3NP:3

4NP:3

3NP:2

4NP:2

1S:5

1NP:1

2NP:3

3NP:3

2NP:3

3NP:3

4NP:3

1S:6

1NP:1

2NP:2
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SO01 Bytový d m Rozpo et: 1
SO01 Bytový d m - Lhotka u Ostravy

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Položkový rozpo et 

Stavba :
Objekt : Bytový d m

193 771475014R00 Obklad soklík  keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 426,57 65,80 28 068,31

6,00

18,78

7,33

6,00

4,70

16,20

11,32

7,58

8,40

4,70

16,20

10,29

9,56

6,00

8,96

9,47

10,68

4,70

9,57

6,17

7,55

8,14

13,23

10,68

4,70

6,00

8,96

9,47

10,68

4,70

9,57

6,17

7,55

8,14

13,23

10,68

4,70

6,00

8,96

9,47

10,68

4,70

9,57

6,17

7,55

8,14

4.12:(1,89*2+1,885*2)

4.13:(1,27*2+2,80*2)

4.02:(1,78*2+5,40)

4.04:(3,785+1,10+1,20+0,95+1,00+1,43)

4.06:(2,21+2,10+2,095+0,90+3,375)

4.07:(2*1,00+2,*1,35)

4.09:(3,335*2+1,45*2)

4.11:(1,20*2+1,885*2)

3.13:(1,27*2+2,80*2)

3.15:(5,00+1,53+1,43+1,00+0,95+0,50+2,82)

3.17:(2,27+3,26+0,95+2,095+2,10)

3.18:(2*1,00+2,*1,35)

4NP:

4.01:(1,5*2+3,00)

3.04:(3,785+1,10+1,20+0,95+1,00+1,43)

3.06:(2,21+2,10+2,095+0,90+3,375)

3.07:(2*1,00+2,*1,35)

3.09:(3,335*2+1,45*2)

3.11:(1,20*2+1,885*2)

3.12:(1,89*2+1,885*2)

2.15:(5,00+1,53+1,43+1,00+0,95+0,50+2,82)

2.17:(2,27+3,26+0,95+2,095+2,10)

2.18:(2*1,00+2,*1,35)

3NP:

3.01:(1,5*2+3,00)

3.02:(1,78*2+5,40)

2.06:(2,21+2,10+2,095+0,90+3,375)

2.07:(2*1,00+2,*1,35)

2.09:(3,335*2+1,45*2)

2.11:(1,20*2+1,885*2)

2.12:(1,89*2+1,885*2)

2.13:(1,27*2+2,80*2)

1.17:(3,835+2,175+3,10+1,18)

1.18:(2,465+3,27+2,175+1,65)

2NP:

2.01:(1,5*2+3,00)

2.02:(1,78*2+5,40)

2.04:(3,785+1,10+1,20+0,95+1,00+1,43)

1S:

S01:(1,5*2+3,00)

1NP:

1.01:(5,70+7,35+1,53+4,20)

1.02:(2*1,365+2*2,30)

1.03:(1,5*2+3,00)

1.06:(2*1,00+2,*1,35)

1.07:(2,40+5,70+2,95+2,095+2,10+0,95)

1.10:(3,92+3,00+2,50+1,90)

1.11:(1,885*2+1,905*2)

1.12:(2*3,00+2*1,20)

1.15:(2*1,00+2,*1,35)

1.16:(2,40+5,70+2,95+2,095+2,10+0,95)
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SO01 Bytový d m Rozpo et: 1
SO01 Bytový d m - Lhotka u Ostravy

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Položkový rozpo et 

Stavba :
Objekt : Bytový d m

13,23

10,68

4,70

194 771575109RT5 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm lepící tmel 
Thermo Kleber m2 754,30 307,00 231 570,10

195 597642030 Dlažba MIJA 300x300x9 mm m2 754,30 406,54 306 653,12

11,80

95,50

247,80

199,60

199,60

196 998771103R00 P esun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m t 16,82 429,00 7 215,78

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 573 507,31
Díl: 776 Podlahy povlakové
197 775541412R00 Podlaha laminátová tl. 8 mm, zámkový spoj m2 515,60 606,00 312 453,60

116,60

133,00

133,00

133,00

198 775542021R00 Podložka Transitsound 2 mm pod lamelové podlahy m2 515,60 34,80 17 942,88
199 776981114R00 Lišta hliníková podlahová krycí m 1 638,08 299,00 489 786,52

91,52

515,52

515,52

515,52

200 998776103R00 P esun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m t 4,63 367,50 1 699,70

Celkem za 776 Podlahy povlakové 821 882,70
Díl: 781 Obklady keramické
201 781101121R00 Provedení penetrace podkladu - práce m2 322,85 15,90 5 133,37

322,85

202 781230121R00 Obkládání st n vnit .keram. do tmele do 300x300 mm m2 322,85 363,00 117 195,82

322,85

203 781497131R00 Lišta nerezová ukon ovacích k obklad m m 172,11 735,00 126 497,18

8,53

16,97

36,48

36,48

36,48

2NP koupelny + 
wc:(2*1,35+2*1,00+2*1,35+2*1,00+2*1,90+2*1,885+3,26+2,27+2,10+
2,21+3,375+2,095+2,10+2,095)

3NP koupelny + 
wc:(2*1,35+2*1,00+2*1,35+2*1,00+2*1,90+2*1,885+3,26+2,27+2,10+
2,21+3,375+2,095+2,10+2,095)

4NP koupelny + 
wc:(2*1,35+2*1,00+2*1,35+2*1,00+2*1,90+2*1,885+3,26+2,27+2,10+
2,21+3,375+2,095+2,10+2,095)

1NP:3,822+2,10+2,095+2,465+3,38+5,25+4,60+5,25+4,60+2*5,25+2*
5,60+6,90*2+5,25*2+4,385+2,10+3,38+2,095

2NP:2,21+2,10+2,095+3,375+2*3,45+2*5,25+2*3,335+2*3,685+8,90+
1,50+1,65+415+2,80+5,60+5,25+2*4,60+2*5,25+3,15+3,80*2+3,15

3NP:2,21+2,10+2,095+3,375+2*3,45+2*5,25+2*3,335+2*3,685+8,90+
1,50+1,65+415+2,80+5,60+5,25+2*4,60+2*5,25+3,15+3,80*2+3,15

4NP:2,21+2,10+2,095+3,375+2*3,45+2*5,25+2*3,335+2*3,685+8,90+
1,50+1,65+415+2,80+5,60+5,25+2*4,60+2*5,25+3,15+3,80*2+3,15

26,0295+296,8240

26,0295+296,8240

1S koupelny + wc:(0,40+1,915+1,39+3,00+1,82)

1NP koupelny+ wc:(2*1,35+2*1,00+2*1,35+2*1,00+2*1,90+2*1,885)

1NP:18,70+3,20+11,80+3,00+1,30+13,50+7,20+3,60+3,60+1,30+13,5
0+8,00+6,80

2NP:11,80+8,60+9,10+7,10+1,30+4,80+180+3,60+3,60+9,40+7,20+1,
30

3NP:8,60+9,10+8,80+7,10+1,30+32,00+4,80+12,30+1,80+3,60+3,60+
35,30+9,40+15,30+7,20+1,30+38,10

4NP:8,60+9,10+8,80+7,10+1,30+32,00+4,80+12,30+1,80+3,60+3,60+
35,30+9,40+15,30+7,20+1,30+38,10

1NP:12,70+24,10+29,40+36,20+14,20

2NP:32,00+12,30+35,30+15,30+38,10

3NP:32,00+12,30+35,30+15,30+38,10

4NP:32,00+12,30+35,30+15,30+38,10

4.15:(5,00+1,53+1,43+1,00+0,95+0,50+2,82)

4.17:(2,27+3,26+0,95+2,095+2,10)

4.18:(2*1,00+2,*1,35)

1S:11,80
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SO01 Bytový d m Rozpo et: 1
SO01 Bytový d m - Lhotka u Ostravy

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Položkový rozpo et 

Stavba :
Objekt : Bytový d m

7,35

9,95

9,95

9,95

204 781497132R00 Lišta nerezová rohová k obklad m m 188,80 735,00 138 768,00

8,80

26,40

51,20

51,20

51,20

205 23596042 Nát r penetra ní základní- ed ný balení 5 kg kg 32,29 131,80 4 255,22

32,29

206 585821382 weber.color comfort - milk (bílý) spárovací tmel kg 96,86 17,78 1 722,10

96,86

207 597813551 Obkláda ka Color One 14,8x14,8 erná lesk koupelna m2 296,82 361,43 107 281,10

18,76

37,33

80,25

80,25

80,25

208 597813601 Obkláda ka Color One 19,8x19,8 bílá lesk kuchy m2 26,03 297,84 7 752,63

5,15

6,96

6,96

6,96

209 998781103R00 P esun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m t 3,71 429,00 1 593,71

Celkem za 781 Obklady keramické 510 199,11
Díl: 783 Nát ry
210 783851223R00 Nát r epoxidový betonových podlah Kemapox m2 124,74 183,50 22 889,79

124,74

Celkem za 783 Nát ry 22 889,79
Díl: 784 Malby
211 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 4 330,87 12,40 53 702,80

4 330,87

212 784195312R00 Malba tekutá Primalex Fortisimo, bílá, 2 x m2 4 330,87 40,70 176 266,45

4 330,87

Celkem za 784 Malby 229 969,26
Díl: M21 Elektromontáže
213 2110 Elektromontáže soubor 801 572,38 1,00 801 572,38

801 572,38

Celkem za M21 Elektromontáže 801 572,38
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických za ízení
214 2410 Vzduchotechnika soubor 358 632,24 1,00 358 632,24

358 632,24

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických za ízení 358 632,24
Díl: M33 Montáže dopravních za ízení a vah-výtahy
215 330530209R00 Montaž výtahového stroje do nosnosti 1600 kg kus 1,00 26 170,00 26 170,00
216 3310 Hydraulický výtah Votolift ks 1,00 750 000,00 750 000,00

Celkem za M33 Montáže dopravních za ízení a vah-výtahy 776 170,00

5,5% z ceny celkové:801572,3765

2,4% z ceny celkové:358632,24

1S:9,00+3,00+24,45+3,20+20,50+3,60+6,00+4,90+11,94+3,25+3,25+
3,25+4,00+4,70+4,70+4,20+3,60+3,60+3,60

3424,2811+906,59

3424,2811+906,59

4NP:2,2*(2*1,35+2*1,00+2*1,35+2*1,00+2*1,90+2*1,885+3,26+2,27+
2,10+2,21+3,375+2,095+2,10+2,095)

1NP:(2,10+2,40+2,85)*0,70

2NP:(2,10+2,40+2,85+0,945+1,65)*0,70

3NP:(2,10+2,40+2,85+0,945+1,65)*0,70

4NP:(2,10+2,40+2,85+0,945+1,65)*0,70

spot eba 0,1kg/m2:0,10*322,8535

spot eba 0,3 kg/m2:0,3*322,8535

1S:2,2*(0,40+1,915+1,39+3,00+1,82)

1NP:2,2*(2*1,35+2*1,00+2*1,35+2*1,00+2*1,90+2*1,885)

2NP:2,2*(2*1,35+2*1,00+2*1,35+2*1,00+2*1,90+2*1,885+3,26+2,27+
2,10+2,21+3,375+2,095+2,10+2,095)

3NP:2,2*(2*1,35+2*1,00+2*1,35+2*1,00+2*1,90+2*1,885+3,26+2,27+
2,10+2,21+3,375+2,095+2,10+2,095)

4NP kuchy :(2,10+2,40+2,85+0,945+1,65)

1S:4*2,20

1NP:12*2,20

2NP:22*2,20+4*0,70

3NP:22*2,20+4*0,70

4NP:22*2,20+4*0,70

1NP kuchy :(2,10+2,40+2,85)

2NP kuchy :(2,10+2,40+2,85+0,945+1,65)

3NP kuchy :(2,10+2,40+2,85+0,945+1,65)
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