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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá variantním řešením základové konstrukce u objektu občanské 

vybavenosti – zdravotní středisko. Budova je řešena jako zcela podsklepená s jedním 

podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Cílem práce je porovnat založení objektu na 

základových pasech a železobetonové desce z hlediska realizačního, časového a finančního 

a zjistit tak efektivnost a výhody daných variant. Pro každou variantu je navržen rozpočet 

a harmonogram. Součástí práce je technologický postup pro provádění základových pasů. 
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Bachelor’s thesis is devoted to the alternative solutions of the foundation of building of 

medical center. The building is designed with one basement floor and two floors above 

ground. The aim of the thesis is to compare two types of understructure - foundation walls and 
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to determine the efficiency and benefits of the named options. For each variant is designed 
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SEZNAM ZKRATEK 

BOZP  - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

B. p. v.  - Balt po vyrovnání 

ČKAIT - česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 

ČSN  - česká technická norma 

DKM  - digitální katastrální mapa 

EPS  - pěnový (expandovaný) polystyren 

HI  - hydroizolace 

HSV  - hlavní stavební výroba 

HUP  - hlavní uzávěr plynu 

KV  - konstrukční výška 

NP  - nadzemní podlaží 

OOP  - osobní ochranné pracovní pomůcky 

PD  - projektová dokumentace 

PE  - polyetylen 

PO  - požární ochrana 

PP  - podzemní podlaží 

PSV  - přidružená stavební výroba 

PUR  - polyuretan 

PVC  - polyvinylchlorid 

RAL - Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen (Říšský výbor pro dodací 

podmínky), standardizovaný vzorník barevných odstínů 

SO  - stavební objekt 

TI  - tepelná izolace 

LV  - list vlastnictví 

XPS  - extrudovaný polystyren 

ZS  - zařízení staveniště 

ŽB  - železový beton 

ŽP  - životní prostředí 

k. ú.  - katastrální území 

m. n. m. - metrů nad mořem 

p. č.  - parcelní číslo 

 

  



SEZNAM ZNAČENÍ 

U  - součinitel prostupu tepla (W/m²K) 

U,N  - požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla (W/m²K) 

Uw  - součinitel prostupu tepla oknem jako celek (W/m²K) 

Ug  - součinitel prostupu tepla sklem okna (W/m²K) 

Mc,a  - roční množství zkondenzované vodní páry (kg/m²,rok) 

Mev,a  - roční množství odpařené vodní páry (kg/m²,rok) 

Mc,N  - maximální množství zkondenzované vodní páry (kg/m²,rok) 

f,Rsi,N  - požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu (-) 

f,Rsi,m - vypočtená průměrná hodnota teplotní faktor vnitřního povrchu (-) 

f,Rsi,cr  - kritický teplotní faktor vnitřního povrchu (-) 

Ti  - návrhová vnitřní teplota (°C) 

Tae  - návrhová venkovní teplota (°C) 

Te  - teplota na vnější straně (°C) 

Tai  - návrhová teplota vnitřního vzduchu (°C) 
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 

Novostavba zdravotního střediska Polanka nad Odrou. 

 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 

Adresa stavby:    Polanka nad Odrou 725 25, ul. Josefova 

Katastrální území:    Polanka nad Odrou 

Parcela:     p. č. 2698 

 

c) předmět dokumentace. 

Dokumentace pro stavební povolení dle přílohy č. 4 zákona č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb ve znění pozdějších předpisů. [1] 

 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 

Město Polanka nad Odrou 

Janova 1 

Polanka nad Odrou, 725 25 

IČ: 00300870 

DIČ: CZ00300870 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

Projekční kancelář 

STAV-PRO s.r.o. 

Oty Váni 35 

Ostrava Poruba, 709 00 

IČO: 20305670 

 

Hlavní projektant 

Jméno:      Ing. Jiří Plachý 
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Číslo autorizace:    0101019 

Obor autorizace:    autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

 

Zpracovatel inženýrsko-geologického a radonového průzkumu 

GEO-PRO s.r.o. 

Opavská 19 

Ostrava Poruba, 709 00 

IČO: 20505743 

 

Zpracovatel tachymetrického plánu 

TACHYMAP s.r.o. 

Stavební 356 

Ostrava Poruba, 709 00 

IČO: 26035029 

 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

• Architektonická studie. 

• Tachymetrický plán – zaměření účelové mapy polohopisu a výškopisu. 

• Kopie katastrální mapy. 

• Inženýrsko-geologický průzkum. 

• Posudek o stanovení radonového indexu pozemku. 

• Inventarizace zeleně - vlastní průzkum a doměření. 

• Podklady správců inženýrských sítí. 

• Územní plán města Ostravy. 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území, 

Řešená parcela č. 2698 v k. ú. (725081) Polanka nad Odrou se nachází v zastavěném území v 

blízkosti centra obce. Okolí tvoří soustředěná občanská vybavenost. 
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b) dosavadní využití a zastavěnost území, 

Dotčená parcela č. 2698 byla dosud využívána jako městská zeleň a manipulační plocha bez 

stávající stavby. Jedná se o zastavitelnou plochu. 

 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů, 

Dotčená parcela č. 2698 a bezprostřední okolí nemá statut ochrany dle jiných právních 

předpisů. [2-4] 

 

d) údaje o odtokových poměrech, 

Plocha řešené parcely je svažitá, plnoplošně zatravněná, což umožňuje vsakování dešťových 

vod. Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. 

 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, 

Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací města. Řešená parcela je určená jako 

plocha občanského vybavení. [5] 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

Při řešení projektu byly dodrženy následující vyhlášky ve znění pozdějších právních předpisů: 

• předpis č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), [5] 

• předpis č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území.[6] 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu se všemi písemnými vyjádřeními, 

podmínkami a technickými požadavky všech dotčených orgánů a institucí. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení, 

K danému projektu se nevztahují žádné výjimky a nebyla zaznamenána úlevová řešení. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

K danému projektu nejsou známy další podmiňující investice. 
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j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle 

katastru nemovitostí). 

Parcela:     p. č. 2 698 

Číslo LV:     2 489 

Mapový list:     DKM 

Výměra [m2]:     1 482 

Způsob využití:    zeleň 

Druh pozemku:    ostatní plocha 

 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

Jedná se o novostavbu zdravotního střediska. 

 

b) účel užívání stavby, 

Stavba bude sloužit jako objekt zdravotního střediska pro poskytování zdravotní péče 

a přidružených komerčních služeb komerčních. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů, 

K projektu se nevztahují žádné zvláštní požadavky o ochraně stavby dle jiných právních 

předpisů. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

Stavba respektuje a splňuje požadavky následujících vyhlášek ve znění pozdějších předpisů: 

• předpis č. 183/2006 Sb. – o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), [5] 

• předpis č. 268/2009 Sb. – o technických požadavcích na stavby, [7] 

• předpis č. 398/2009 Sb. - o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, [8] 

• předpis č. 92/20012 Sb. - o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení 

zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, [9] 
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a dotčených ČSN týkajících se navrhování staveb. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů, 

Projektová dokumentace respektuje písemná vyjádření, podmínky, technické požadavky 

všech dotčených orgánů a institucí a požadavky vyplývající z jiných právních předpisů. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení, 

K danému projektu se nevztahují žádné výjimky a nebyla zaznamenána úlevová řešení. 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 

apod.), 

Zastavěná plocha:    386 m2 

Obestavěný prostor:    4 368 m3 

Užitná plocha:     878 m2 

Počet pracovníků:    25 

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod.), 

Není předmětem zadání bakalářské práce. 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy), 

Předpokládaný začátek stavby:  03/2014 

Předpokládané ukončení stavby:  01/2014 

Předpokládaná kolaudace:   02/2015 

 

k) orientační náklady stavby. 

Předpokládaný celkový náklad stavby je 14 716 502,- Kč vč. DPH. 
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A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ 

 

SO 01      Zdravotní středisko 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

Řešená parcela č. 2 698 v k. ú. Polanka nad Odrou se nachází v zastavěném území v blízkosti 

centra obce v prostoru soustředěné občanské vybavenosti. Parcela je v současnosti přístupná 

z místní komunikace – ulice Josefova. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

Průzkumy byly řešeny šetřením přímo na místě na parcele č. 2 698.  

 

Průzkumy 

 Inženýrsko-geologický 

Průzkum stanovil průběh vrstev podloží a jejich základní charakteristiky. Podloží v základové 

spáře je tvořeno hlinitými štěrky. Zemina je dostatečně únosná, zkonsolidovaná a propustná. 

Úroveň ustálené hladiny podzemní vody byla zjištěna 2,5m pod úrovní základové spáry. 

Pozemek je vhodný k stavbě objektu a nevznikají zvláštní potřeby a podmínky ve vztahu ke 

geofondu. Výsledky a závěry stanovené odbornou firmou jsou uvedeny v příloze k této 

dokumentaci. 

 

 Měření radonového indexu 

Průzkum stanovil nízký radonový index řešeného pozemku v souladu s metodikou pro 

stanovení radonového indexu pozemku. Nevznikají tak požadavky na zvláštní opatření. 

Výsledky a závěry stanovené odbornou firmou jsou uvedeny v příloze k této dokumentaci. 

 

 Inventarizace dřevin 

Na pozemku se nachází travnatý porost a náletové křoviny, které nebrání průběhu stavby 

a nevznikají tak zvláštní požadavky. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

V dotčeném území se vyskytují liniové inženýrské sítě podél ulice Josefova. Jedná se o volné 

vedení CEZ NN, vedení kanalizace, vodovodu, kabelové sítě správců sítí, vedení STL plynu. 
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Stavba nezasahuje do ochranného pásma volného vedení NN. Stavba nevyvolává přeložky 

inženýrských sítí. 

 

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

Řešený pozemek se nenachází v záplavovém, poddolovaném či jinak narušeném území. 

 

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

poměry v území, 

Projekt je řešen ve vztahu k okolním objektům občanské vybavenosti. Řešení nemá negativní 

vliv ve vztahu k sousedním objektům. Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry 

daného území. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Na řešeném pozemku se nachází náletové dřeviny (jehličnaté keře – borovice kleč, jalovec 

chvojka aj.), které budou před započetím realizačních prací odstraněny. Nevznikají požadavky 

na asanace či demolice. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

Stavbou nevznikají požadavky na zábory půdy. 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu), 

Objekt bude napojen na komunikační systém na stávající komunikaci – ul. Josefova. Dále 

komunikace pro pěší bude napojena na stávající chodník vedoucí podél ul. Josefova. 

 

Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu, která je vedena souběžně s ul. 

Josefova – viz výkres koordinační Situace. Jedná se o vedení NN, STL plynovod, kanalizace 

a vodovod. 

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Stavba nemá věcné a časové vazby na okolní výstavbu. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o novostavbu zdravotního střediska v Polance nad Odrou. V objektu se nachází 

prostory ordinací pro lékaře, komerční prostory, které budou sloužit k provozování 

přidružených činností a služeb, prostory určené pro zázemí zaměstnanců a potřebné technické 

zázemí zajišťující chod střediska. 

Účel stavby:     zdravotnické zařízení 

Počet pracovníků:    25 

Užitná plocha:     878 m2 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Stavba je situována ve stavební proluce, kde se nacházel původní objekt, a která byla doposud 

využívána jako městská zeleň a manipulační prostor. Pozemek se nachází v blízkosti centra 

obce. Okolní pozemky jsou zastavěny individuálně řešenými objekty s různým využitím. 

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení. 

Objekt je řešen jako plně podsklepená budova s 2 nadzemními podlažími s plochou střechou. 

Hmota objektu je řešena jednoduše bez narušujících prvků. Prosklená okna, která jsou 

uspořádána do pravidelného rastru, jsou zvýrazněna slunolamy. Zděný objekt bude mít 

hladkou fasádní omítku. Barevné řešení zahrnuje kombinaci bílého povrchu fasády s šedými 

klempířskými prvky. V jižním průčelí, které kopíruje linii ulice Josefova, je umístěn hlavní 

vstup, do objektu, je řešen bezbariérově. Objekt se napojuje na stávající chodník a nenarušuje 

tak přirozenou pěší komunikaci. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V objekt je dispozičně rozdělen na základě požadavků investora pro zajištění všech 

zdravotních potřeb a služeb. V objektu budou umístěny ordinace a komerční prostory pro 

provoz přidružených zdravotnických služeb. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Řešení celého objektu je v souladu s danými vyhláškami ve znění pozdějších právních 

předpisů pro bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Jedná se o napojení objektu na stávající infrastrukturu, a vnitřní komunikaci v objektu 

zdravotního střediska. [8] 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Celý objekt je řešen v souladu s danými předpisy a normami a bude splňovat požadavky na 

bezpečné užívání staveb. Bude sepsán provozní řád, který se upraví na základě zkušebního 

provozu. Budou dodrženy všechny bezpečnostní požadavky na výstavbu, především pak 

BOZP všech osob pohybujících se na stavbě i po dokončení stavby. Pro užívání nejsou 

stanoveny zvláštní bezpečnostní předpisy. [5, 7] 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 

V úvodu realizace objektu budou provedeny hrubé terénní úpravy parcely a zaměření objektu 

s instalací laviček. Budou odstraněny náletové křoviny a proběhne sejmutí ornice. Výkopové 

práce se budou provádět strojně pomocí rypadla s hloubkovou lopatou. Stavební jáma bude 

pažena pomocí záporového pažení. Provedou se přípojky jednotlivých sítí. 

 

Následně se provede realizace základových monolitických pasů z prostého betonu včetně 

podkladní betonové mazaniny, která se opatří vodorovnou hydroizolace. Provedou se svislé 

nosné konstrukce suterénu, obou nadzemních podlaží a realizuje se stropní konstrukce nad 

všemi podlažími. Práce na hrubé stavbě se dokončí provedením jednoplášťové ploché střechy. 

 

Namontují se výplně obvodového pláště a provede se dokončení svislé hydroizolace spodní 

stavby včetně ochranné vrstvy. Pracovní prostor stavební jámy vymezený pažením se zasype 

a zhutní. 

 

Provedou se vnitřní sítě – elektřina, plyn, voda, kanalizace – a osadí se zárubně. Následně se 

začnou práce na vnitřních povrchových úpravách – stěny, strop podlahy. Souběžně se 

realizuje kontaktní zateplení obvodového pláště včetně povrchových úprav. 
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Dokončí se vnitřní instalace a montáže výrobků. Následně se provedou zpevněné plochy 

a terénní úpravy 

 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

Svislý nosný konstrukční systém objektu je stěnový – zděný. Jako zdící materiál budou 

použity tvárnice z lehčeného liaporbetonu. Tepelná izolace obvodového pláště je pak 

z polystyrenu (EPS/XPS). 

 

Stropní konstrukce je navržena z filigránových stropních desek z liaporbetonu. Zastřešení 

objektu je navrženo jako jednoplášťová plochá střecha. 

 

Plochá střecha je řešena jako jednoplášťová se spádovými klíny z EPS polystyrenu. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Není předmětem zadání bakalářské práce. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Hydraulický osobní výtah pro přepravu osob 

a) technické řešení, 

Prostor pro výtah je vymezen výtahovou šachtou, která je po celé své výšce oddělena od 

svislých a vodorovných konstrukcí objektu dilatační spárou, která je vyplněna minerální 

rohoží. Návrh šachty splňuje požadavky na ochranu proti hluku a šíření vibrací. Výtahová 

šachty splňuje stavebně-technické požadavky výrobce. Je proveden snížený základ výtahové 

šachty pro bezpečný dojezd a zvýšená koruna výtahu pro bezpečné provádění servisních 

prací. 

 

Vstup do výtahu je proveden v každém podlaží objektu. Řídicí a pohonná jednotka výtahu je 

umístěna v suterénu v místnosti, která přímo sousedí s výtahovou šachtou. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

Hydraulický osobní výtah pro přepravu osob. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem zadání bakalářské práce. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Není předmětem zadání bakalářské práce. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  

Objekt bude větrán přirozeně okny, vnitřní sociální místnosti budou odvětrány přirozeně nebo 

nuceně v podtlaku – budou instalovány ventilátory s vyvedením nad střechu objektu. Odvod 

vzduchu budou zajišťovat radiální ventilátory umístěné vždy ve větraném prostoru. Výfuk 

ventilátoru je do vertikální stoupačky ukončené stříškou. Ventilátory jsou v tichém režimu. 

Úhrada vzduchu je přes mřížku ve dveřích. 

 

Osvětlení je kombinované, částečně přirozeně a částečně uměle. Přirozené osvětlení je 

zajištěno okenními otvory. Umělé osvětlení je zajištěno zářivkami umístěnými v podhledu. 

Vzhledem k charakteru vykonávaných činností je stanovena třída zrakové činnosti a jsou 

dodrženy všechny s tímto související právní předpisy a normy. 

 

Během provozu v objektu není počítáno s hlukově náročnými činnostmi ani zdroji, které by 

měly negativní vliv na okolní prostředí a zástavbu. [7] 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Není předmětem zadání bakalářské práce. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Objekt bude napojen na inženýrské sítě, které jsou vedeny podél ulice Josefova. Přípojky 

inženýrských sítí budou vedeny přes pozemky investora. 

 

Přípojky: 

• vodovod 
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• stoková síť 

• plynovodní síť STL 

• elektrická síť NN 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Není předmětem zadání bakalářské práce 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení, 

Stavba bude dopravně napojena na přilehlou pozemní komunikaci ul. Josefova. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Vjezd ke stavbě bude realizován v jihozápadní části pozemku z ulice Josefova. 

 

c) doprava v klidu, 

Pro parkování vozidel návštěvníků a zaměstnanců bude využito veřejné obecní parkoviště, 

které je ve vlastnictví obce a v blízkosti řešeného pozemku. 

 

d) pěší a cyklistické stezky. 

Přístup k stavbě pro pěší bude proveden ze stávajícího chodníku, který lemuje ulici Josefova. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy, 

Po dokončení stavebních prací se provedou dokončovací terénní úpravy. Provedou se 

zpevněné plochy a na zbývající ploše se rozprostře ornice, která byla sejmuta a uložena na 

meziskládce. Terénní úpravy nezmění charakter tvaru původního terénu a nebudou mít 

negativní vliv na odtokové poměry a okolní zástavbu. 

 

b) použité vegetační prvky, 

Všechny plochy, které budou zasaženy stavebními pracemi, budou srovnány a zpětně osety 

travním semenem Vstupní plochy budou osázeny okrasnými dřevinami typově uzpůsobenými 

místním druhům. 
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c) biotechnická opatření. 

Není součástí daného projektu. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

Není předmětem zadání bakalářské práce. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Není předmětem zadání bakalářské práce. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Na jižní hranici pozemku z ulice Josefova budou přivedeny přípojky inženýrských sítí. Pro 

potřeby staveniště bude na hranici pozemku zbudována připojovací skříň s podružným 

měřením pro sledování odběru elektrické energie. 

 

Staveniště bude zásobováno vodou, která bude odebírána z provizorní vodovodní šachty 

vybudované na hranici pozemku. Pro sledování odběru vody bude ve vodoměrné šachtě 

vodoměr s podružným měřením. 
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SPOTŘEBA UŽITKOVÉ VODY 

Tab. 01 – Spotřeba užitkové vody 

 

VÝROBA MALT A OŠETŘIVÁNÍ STROJŮ 

Celkový objem prací (viz. výkaz výměr rozpočet)   a = 3917 m2  

Časová potřeba (viz. harmonogram)     b = 37 dny 

Průměrný denní pracovní výkon pracovní     c=a/b=3917/37=106m2/den 

Spotřeba vody na měrnou jednotku     s = 5 l / m2  

Průměrná denní spotřeba vody v době největšího výkonu  x = s x c = 106 x 5 = 530 l 

 

ZDĚNÍ Z CIHEL 

Celkový objem prací (viz. výkaz výměr rozpočet)   a = 382 m3  

Časová potřeba (viz. harmonogram)     b = 29 dny 

Průměrný denní pracovní výkon pracovní     c =a/b=382/29=13 m3/den 

Spotřeba vody na měrnou jednotku     s = 275 l / m3  

Průměrná denní spotřeba vody v době největšího výkonu  x = s x c = 13x275=3 575 l 

 

PŘÍČKY 

Celkový objem prací (viz. výkaz výměr rozpočet)   a = 675 m2  

Časová potřeba (viz. harmonogram)     b = 10 dny 

Průměrný denní pracovní výkon pracovní     c=a/b=675/10=67,5 m3/den 

Spotřeba vody na měrnou jednotku     s = 22,5 l / m2  

ČINNOST 

Pn DENNÍ 

SPOTŘEBA 

VODY [l] 

kn KOEFICIENT 

NEROVNOMĚR-

NOSTI [-] 

Pn x kn 

Výroba malt a ošetřování 

betonu 
530 1,6 848 

Zdění z cihel 3 575 1,5 5 363 

Příčky 1 519 1,5 2 279 

Omítky 2 385 1,5 3 588 

Mytí vozidel 2 500 2,0 5000 

CELKEM   17 078 l 
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Průměrná denní spotřeba vody v době největšího výkonu  x =s x c=67,5x22,5=1 519 l 

 

OMÍTKY 

Celkový objem prací (viz. výkaz výměr rozpočet)   a = 3916 m2  

Časová potřeba (viz. harmonogram)     b = 37 dny 

Průměrný denní pracovní výkon pracovní     c=a/b=3916/37=106 m2/den 

Spotřeba vody na měrnou jednotku     s = 22,5 l/m2  

Průměrná denní spotřeba vody v době největšího výkon  x =s x c= 106x22,5=2 385 l 

 

MYTÍ VOZIDEL 

Denní počet vozidel       a = 2 ks  

Spotřeba vody na měrnou jednotku     s = 1250 l/ks 

Průměrná denní spotřeba vody v době největšího výkonU  x= s x c = 1250x2=2 500 l 

 

SPOTŘEBA PITNÉ VODY 

Tab. 02 – Spotřeba pitné vody 

 

PRACOVNÍCI NA STAVENIŠTI 

Průměrný denní počet pracovníků na staveništi   a = 7 prac. 

Denní spotřeba vody na pracovníka     b = 40 l 

Průměrná denní spotřeba vody v době největšího výkonu   x = a x b = 7 x 40 = 280 l 

 

SPRCHY 

Průměrný denní počet pracovníků na staveništi   a = 7 prac. 

Denní spotřeba vody na pracovníka     b = 45 l 

ČINNOST 

Pn DENNÍ 

SPOTŘEBA 

VODY [l] 

kn KOEFICIENT 

NEROVNOMĚR-

NOSTI [-] 

Pn x kn 

Pracovníci na staveništi 280 2,0 560 

Sprchy 315 1,8 567 

Výdej jídel 87,5 2,0 175 

CELKEM   1 302 l 
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Průměrná denní spotřeba vody v době největšího výkonu   x = a x b = 7 x 45 = 315 l 

 

VÝDEJ JÍDEL 

Průměrný denní počet pracovníků na staveništi   a = 7 prac. 

Denní spotřeba vody na pracovníka     b = 12,5 l 

Průměrná denní spotřeba vody v době největšího výkonu   x = a x b = 7 x 12,5 = 87,5 l 

 

PRŮMĚRNÁ VTEŘINOVÁ SPOTŘEBA VODY 

Qn = (Pn x kn ) / (t x 3600) 

Qn = (17 078 + 1 302) / (8 x 3600) 

Qn = 0,64 l/sec 

 

DIMENZE POTRUBÍ 

DN = 32 x 4,5 

 

VÝPOČET MAXIMÁLNÍHO PŘÍKONU ELEKTRICKÉ ENERGIE 

 

Tab. 03 – Příkon elektromotorů 
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Tab. 04 – Příkon vnitřního osvětlení 

 

 

Tab. 05 – Příkon venkovního osvětlení 

 

 

 

b) odvodnění staveniště, 

Nezpevněné a zpevněné plochy staveniště budou svahovány a odvodňovány do rýh, které 

budou spádovány do sběracích jímek. Z jímek bude nasbíraná dešťová voda přečerpávána 

kalovým čerpadlem do vsakovacích jímek. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Příjezd a výjezd na staveniště je zřízen na jižní hranici pozemku z ulice Josefova. Staveniště 

bude napojeno na stávající místní komunikace. Tento vjezd bude využíván pro zásobování 

staveniště materiály nákladními vozidly a pro obsluhu staveniště stavebními stroji. Vchod pro 

pracovníky bude zajištěn brankou vedle vjezdu na staveniště. Brána pro vozidla i pracovníky 

bude uzamykatelná a bude chránit staveniště proti vstupu neoprávněných osob. 

 



31 
 

Stávající příjezdové komunikace budou pravidelně čištěny a případně chráněny proti 

poškození těžkými mechanismy. Po skončení prací bude dotčené území uvedeno do 

původního stavu (vyspravení zpevněných ploch a vyčištění včetně zatravnění nezpevněných 

ploch porušených stavbou). 

 

Staveniště bude napojeno na inženýrské sítě, jejichž přípojky budou přivedeny na jižní hranici 

pozemku z ulice Josefova. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Staveniště je situováno v proluce mezi stávající zástavbou. Vzhledem k tomuto umístění 

budou veškeré negativní vlivy spojené s výstavbou omezeny na minimum. 

 

Během realizace dojde k zvýšení hlučnosti a prašnosti v okolí stavby v souvislosti se 

zvýšenou intenzitou dopravy na okolních komunikacích v návaznosti na stavební práce. 

Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím mechanismů s malou hlučností 

a dodržováním nočního klidu. Zvýšená prašnost bude eliminována kropením. Okolní 

komunikace budou udržovány a pravidelně čištěny. 

 

Staveniště bude oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v blízkosti 

staveniště bude chráněna proti poškození. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin, 

Do řešeného pozemku, kde se nachází staveniště, nezasahuje žádná oblast (územní systém 

ekologické stability, chráněná oblast, přírodní rezervace, národní park, chráněné stromy, atd.) 

ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vyžadující zvláštní podmínky pro 

ochranu přírody. V prostoru lokality stavby nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů 

rostlin a živočichů. [3] 

 

Budovy nacházející se na pozemcích sousedících s pozemkem, kde proběhne realizace 

stavebního díla a jsou dotčené stavebními prácemi, nejsou památkově chráněnou stavbou. 
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f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

Pro účely stavby bude vymezeno staveniště, jehož rozsah koresponduje s hranicemi pozemku, 

na němž bude realizováno stavební dílo. Během výstavby nebudou nutné dlouhodobé záběry 

okolních pozemků. Výjimkou je zřizování přípojek inženýrských sítí. Daný zábor dotčených 

pozemků bude, co nejkratší a v co nejmenším možném rozměru a budou předem domluveny s 

příslušným vlastníkem pozemku a správcem sítě. 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace, 

V průběhu realizace stavby budou vznikat odpady, které budou likvidovány v souladu 

s právními předpisy přímo na stavbě, odvozem do sběrných surovin či uložením na skládku 

k tomu určenou. [10-12] 

 

Odpad, který vznikne stavebními činnostmi při realizaci stavby, bude v souladu s právními 

předpisy likvidován na stavbě, odvážen do sběren surovin či na skládku k tomu určenou. 

Likvidací nebezpečných odpadů bude pověřena subdodavatelská firma s potřebnými 

oprávněními. 

 

Odpadní voda z hygienických zařízení staveniště je jímána do fekálních tanků. Tyto čistí 

a likvidaci odpadních zajišťuje subdodavatelská firma. 

 

Hlavní dodavatel stavby navrhne investorovi a zajistí skládku k odvozu vytěžené zeminy, 

která bude na staveništi přebytečná či nevhodná.  

 

KÓD ODPADU NÁZEV ODPADU 
KATEGORIE 

ODPADU 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasty O 

17 03 01 
Asfaltové směsi 

obsahující dehet 
O 

17 04 05 Železo a ocel O 
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17 05 01 Zemina a kameny O 

17 06 04 Izolační materiály O 

   

17 09 04 
Směsný stavební a 

demoliční odpad 
O 

Tab. 06 – Kategorie odpadů 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Na pozemku bude před zahájením výkopových prací plnoplošně sejmuta ornice a bude 

uložena na staveništní meziskládce. Tato zemani bude následně využita při dokončovacích 

terénních a sadbových úpravách pozemku po dokončení prací na stavebním objektu. 

 

Další výkopové práce budou prováděny v nutném rozsahu pro zhotovení základových 

konstrukcí a přípojek inženýrských sítí. Část výkopku bude odvezena na zhotovitelem 

navrženou a zajištěnou skládku. Zbylé množství bude přesunuto na mezideponii přímo na 

staveništi. Po dokončení 1. podzemního podlaží bude zemina opět použita na zásypy a hutnění 

pracovních prostor kolem stavby vymezených pažením. 

 

S přísunem zeminy se nepočítá. Zhodnotí se kvalita a množství deponované ornice a případně 

se zajistí její nahrazení. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Při realizaci stavebního díla bude kladen důraz na ochranu životního prostředí. Veškeré 

činnosti budou prováděny s maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodrženy 

příslušné zákonné předpisy: 

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně), [13] 

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, [14] 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, [3] 

- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z 

hlediska emise hluku. 

 

V rámci stavby se bude dbát zejména na omezení hlučnosti důsledkem stavebních prací. Bude 

se dbát na volbu vhodné mechanizace, která se bude užívat pouze v potřebných případech 
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s ohledem na okolí stavby. Veškeré stavební stroje budou čištěny a udržovány v dobrém 

technickém stavu, aby nedošlo k znečištění zeminy ropnými produkty. Veškerá vozidla 

opouštějící staveniště budou čištěna, aby se předcházelo znečišťování pozemních komunikací. 

 

S veškerým odpadem bude nakládáno dle právních předpisů. Budou se dodržovat požadavky 

na nakládání s odpady a jejich likvidaci. V průběhu realizace stavby se počítá se vznikem 

běžných staveništních odpadů. Ty budou následně recyklovány, odváženy do sběrných 

surovin či ukládány na skládkách tomu určených. Zvýšená pozornost bude kladena vzniku 

nebezpečných odpadů. Jejich likvidací bude pověřena subdodavatelská firma s potřebnými 

pověřeními. 

 

Odpadní vody z hygienických zařízení staveniště budou odváděny do fekálních tanků a jejich 

čištění a likvidaci má na starost subdodavatelské firma s potřebnými oprávněními. 

 

Nákladní vozidla musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou nebo musí být uzavřena při 

převozu sypkých materiálů. Zároveň budou dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou 

komunikaci očištěny. Při manipulaci se sypkým a prašným materiálem se bude provádět 

opatření proti zvýšené prašnosti skrápěním vodou. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů, 

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky minimálně 1,8 m na betonových 

stojkách. Výplň staveniště je ze svařované sítě, na niž bude plnoplošně instalována textilie 

zabraňující šíření prachu a nečistot zejména z jižní hranice pozemku lemující přilehlou 

vozovku s komunikací pro pěší. Staveniště bude viditelně označeno výstražnými cedulemi, 

které budou upozorňovat na probíhající stavební práce a budou vyzývat na zvýšenou 

pozornost a ostrahu při pohybu v blízkosti staveniště. V místě vjezdu, výjezdu a vstupu pro 

pěší bude osazena brána. V blízkosti této brány bude také vrátnice s obsluhou zajišťující 

provoz na staveništi. 

 

Na viditelném místě u vstupu na staveniště bude po celou dobu výstavby vyvěšeno oznámení 

o zahájení prací. Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární 
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stanice, první pomoci a policie. Součástí zařízení staveniště je také plně vybavená lékárnička 

viditelně označená, s jejímž umístěním budou všichni seznámeni a pučeni. 

 

Na staveništi se budou pohybovat pracovníci hlavního dodavatele a subdodavatelů. Při 

provádění veškerých prací spojených s výstavbou budou dodržovány veškeré požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci: 

• předpis č. 361/2007 Sb. - nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci, [15] 

• předpis č. č. 591/2006 Sb. - nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, [16] 

• předpis č. 393/2006 Sb. - vyhláška o zdravotní způsobilosti, [17] 

• předpis č. 309/2006 Sb. – zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, [18] 

• předpis č. 362/2005 Sb. - nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky, [19] 

• předpis č. 101/2005 Sb. - nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí. [20] 

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

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích 

a dezinfekčních prostředků. [37] 

 

Pro práce na staveništi bude zpracován plán BOZP na staveništi. Ten zpracuje investorem 

zvolená osoba s příslušnou odbornou způsobilostí a autorizací. Koordinátor zajistí, aby plán 

BOZP byl přiměřený rozsahu stavby a zvoleným stavebním či montážním technologiím 

daných realizačních etap tak, aby zajišťoval nezbytnou bezpečnost na stavbě. 

 

Před zahájením dílčích prací je nezbytně nutné, aby všichni zúčastnění a dotčení pracovníci 

byli seznámeni s riziky daných prací, se zásadami ochrany a prevence. Dále budou seznámeni 

s použitým materiálem, realizační technologií a postupem. 

  



36 
 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Nebudou provedeny žádné úpravy pro bezbariérové užívání. Výstavbou nebudou dotčeny 

stavby určené pro bezbariérové užívání. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

Nebudou provedena žádná speciální dopravně-inženýrská opatření. Stavbou nebude narušen 

provoz veřejné dopravy a chodců s výjimkou budování přípojek inženýrských sítí. Veškerá 

omezení budou odsouhlasena a konzultována s majiteli daných pozemků a vždy se bude dbát 

zachování co největší plynulosti dopravy. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro 

provádění stavby. Pozemek, na kterém se nachází staveniště, neleží v záplavové oblasti ani 

jiné chráněné oblasti, jež by vznášela speciální požadavky pro provádění stavby. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, 

Doba výstavby se předpokládá v trvání cca 9 měsíců po započetí stavby. Stavba není členěna 

na etapy, bude provedena jako jednorázová akce. 

 

Vzhledem k velikosti pozemku a prostorovým možnostem bude zařízení staveniště v plném 

rozsahu vybudováno po realizaci základových konstrukcí, hrubé stavby 1. podzemního 

podlaží včetně svislé hydroizolace spodní stavby a následném násypu zeminy okolo stavby. 

 

Navržená stavba i ostatní úpravy na pozemku předpokládají běžný postup výstavby: 

- zemní práce 

- základové konstrukce 

- hrubá stavby 

- střešní konstrukce 

- kompletace vnitřních rozvodů 

- úprava vnitřních a vnějších povrchů 

- dokončovací stavební práce 

- okolní zpevněné plochy 
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ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Zázemí 

Zázemí pro pracovníky staveniště bude zřízeno z mobilních stavebních buněk. Zázemí bude 

tvořeno buňkami pro šatnu, umývárnu, WC a pobytový prostor. Dále budou zřízeny 

samostatné buňky pro stavbyvedoucího a vrátného/nočního hlídače. 

 

Buňky WC a umývárny budou opatřeny fekálním tankem pro zachytávání odpadních vod, 

které je možné odčerpat pomocí speciálně upraveného vozidla. 

 

PLOCHA ŠATEN 

Průměrný denní počet zaměstnanců   z = 6 

Plocha na 1 zaměstnance    a = 1,25 m2  

Potřebná plocha     s = z x a = 6 x 1,25 = 7,5 m2  

Navržená stavební buňka    TOI TOI Kancelář, šatna - BK1; 15m2  

 

Vnitřní vybavení: 

• 1 x elektrické topidlo 

• 3 x elektrická zásuvka 

• okna s plastovou žaluzií 

• nábytek do kontejnerů BK1 – dle volby objednatele (stoly, židle, skříně, věšák) 

 

Technická data: 

• šířka: 2 438 mm 

• délka: 6 058 mm 

• výška: 2 800 mm 

• elektrická přípojka: 380 V/32 A 

 

PRACOVIŠTĚ STAVBYVEDOUCÍCH 

Počet stavbyvedoucích    z = 1 

Plocha na 1 stavbyvedoucího    a = 15 m2  

Potřebná plocha     s = z x a = 1 x 15 = 15 m2  

Navržená stavební buňka    TOI TOI Kancelář, šatna - BK1; 15m2  
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Vnitřní vybavení: 

• 1 x elektrické topidlo 

• 3 x elektrická zásuvka 

• okna s plastovou žaluzií 

• nábytek do kontejnerů BK1 – dle volby objednatele (stoly, židle, skříně, věšák) 

 

Technická data: 

• šířka: 2 438 mm 

• délka: 6 058 mm 

• výška: 2 800 mm 

• elektrická přípojka: 380 V/32 A 

 

PLOCHA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ 

Průměrný denní počet zaměstnanců   z = 6 (muži) 

 

Potřeba WC      1 sedadlo + pisoár na max. 10 mužů 

Potřeba sprch      na 20 osob min. 1 sprcha 

Potřeba umývadel     na 15 osob min. 1 umývadlo 

 

Navržená stavební buňka    TOI TOI Kancelář, šatna - SK1; 15m2  

 

Vnitřní vybavení: 

• 2 x elektrické topidlo 

• 2 x sprchová kabina 

• 3 x umývadlo 

• 2 x pisoár 

• 2 x toaleta 

• 1 x boiler 200 litrů 

  

Technická data: 

• šířka: 2 438 mm 

• délka: 6 058 mm 
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• výška: 2 800 mm 

• el. přípojka: 380 V/32 A 

• přívod vody: 3/4" 

• odpad: potrubí DN 100 

 

Skladovací plochy a prostory 

Pro skladování materiálu jsou určeny otevřené zpevněné plochy či uzamykatelné stavební 

buňky. Otevřené plochy jsou zpevněny pomocí železobetonových panelů uložených do 

štěrkopískového lože. 

 

SKLADOVACÍ PROSTOR – LIAPOR KM 11,5 

Celková potřeba zdících prvků    a = 30,13 m3  

Objem zdících prvků na paletě    b = 1,03 m3  

Počet palet       n = a / b = 30,13/1,03 =29,25 = 

30ks 

Plocha palety       p = 0,96 m 

POTŘEBNÁ PLOCHA – PALETY VE DVOU ŘADÁCH 

x = (n/2)xp=(30/15)x0,96= 14,4 m2  

 

SKLADOVACÍ PROSTOR – PŘEKLADY 

Překlad nosný Liapor PS 115 x 240 - 1490/1000 mm 11 ks 

Plocha        s=(0,115x1,49)x11=1,885m2  

Překlad nosný Liapor PS 115 x 240 - 1740/1250 mm 1 ks 

Plocha        s=(0,115x1,74)x1=0,200m2 

Překlad nosný Liapor PS 175 x 240 - 1490/1000 mm 12 ks 

Plocha        s=(0,175x1,49)x12=3,129m2 

Překlad nosný Liapor PS 175 x 240 - 1740/1250 mm 5 ks 

Plocha        s=(0,175x1,74)x5=1,523m2 

Překlad nosný Liapor PS 175 x 240 - 2240/1750 mm 8 ks 

Plocha        s=(0,175x2,24)x1=3,136m2 
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Překlad nosný Liapor PS 175 x 240 - 2490/2000 mm 6 ks 

Plocha        s=(0,175x2,49)x6=2,615m2 

Překlad nosný Liapor PSI 175 x 240 - 1490/1000 mm 1 ks 

Plocha        s=(0,175x1,49)x1=0,261m2 

Překlad nosný Liapor PSI 175 x 240 - 1740/1250 mm 4 ks 

Plocha        s=(0,175x1,74)x4=1,218m2 

Překlad nosný Liapor PSI 175 x 240 - 2240/1750 mm 1 ks 

Plocha        s=(0,175x2,24)x1=0,392m2 

Překlad nosný Liapor PSI 175 x 240 - 2490/2000 mm 6 ks 

Plocha        s=(0,175x2,49)x6=2,615m2 

CELKOVÁ PLOCHA     SC = Σs = 16,974 m2  

POTŘEBNÁ PLOCHA - ULOŽENÍ VE DVOU ŘADÁCH 

S = SC/2 = 16,974/2 = 8,5 m2 

 

Komunikace 

Vjezd na staveniště je umožněn z jižní hranice pozemku z ulice Josefova. Vjezd je opatřen 

samostatnou uzamykatelnou bránou pro vozidla a pro vstup osob. Oplocení je opatřeno textilií 

proti šíření prachu. 

 

Zpevněná vnitro-staveništní komunikace pro vozidla a stroje je provedena 

z železobetonových silničních panelů, které jsou uloženy do štěrkopískového lože tloušťky 

200 mm.  Krajnice jsou zpevněny štěrkovým násypem. Trasy pro pěší jsou provedeny 

z hutněného štěrkového násypu tloušťky 200 mm. 

 

Přípojky a rozvody 

Přípojky inženýrských sítí jsou přivedeny na hranici pozemku z hlavních větví, které vedou 

podél ulice Josefova. Na hranici pozemku je zřízeny dočasná šachtice pro odběr vody 

s podružným vodoměrem a dočasná elektroměrná skříň (hlavní staveništní rozvaděč) 

s podružným měřením. Tyto přípojky budou zajišťovat chod staveniště. 

 



41 
 

Vnitro-staveništní vodovod bude realizován pomocí potrubí z PVC hadice, která bude 

chráněna pomocí chráničky z tvrdého PVC a bude vedena v rýze. Vodovod bude přiveden 

k buňkám s hygienickým zázemím, k silu na suché maltové směsi a k bodu s místním 

odběrem vody. 

 

Vnitro-staveništní rozvod elektřiny bude realizován pomocí kabelu pro průmyslové a stavební 

čely se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození. Kabel bude veden v chráničce 

z tvrdého PVC volně ložený v rýze. Kabel bude přiveden k bodu s místním odběrem vody, 

k stavebním buňkám a k staveništnímu rozvaděči (silo, jeřáb). 
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C SITUAČNÍ VÝKRESY  

C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

Není předmětem zadání bakalářské práce. 

 

C.2 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES 

Není předmětem zadání bakalářské práce. 

 

C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 

Viz projektová dokumentace – výkres č. D.14 Koordinační situace. 

 

C.4 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 

Není předmětem zadání bakalářské práce. 

 

C.5 SPECIÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 

Viz projektová dokumentace – výkres č. D.15 Zařízení staveniště. 
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D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 

SO 01  Zdravotní středisko 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

Objekt je řešen jako plně podsklepená budova s 2 nadzemními podlažími s plochou střechou. 

Hmota objektu je řešena jednoduše tak, aby nebyla v přímém rozporu se stávající zástavbou. 

Objekt je členěn horizontálně. Prosklená okna, která jsou uspořádána do pravidelného rastru, 

jsou zvýrazněna slunolamy. Zděný objekt bude mít hladkou fasádní omítku. Barevné řešení 

zahrnuje kombinaci bílého povrchu fasády s šedými klempířskými a zámečnickými prvky. V 

jižním průčelí, které kopíruje linii ulice Josefova, je umístěn hlavní vstup do objektu, který je 

řešen bezbariérově. Objekt se napojuje na stávající chodník a nenarušuje tak přirozenou pěší 

komunikaci. 

 

Objekt je řešen jako zděná budova z tradičních materiálů. Nosný systém je tvořen 

obvodovými a vnitřními nosnými stěnami. Pro výstavbu svislých konstrukcí budou použity 

tvárnice LIAPOR z lehkého keramického betonu. [24] 

 

Objekt je dispozičně rozdělen na zázemí pro zaměstnance a personál zdravotního střediska 

a na část s ordinacemi a komerčními prostory, které slouží k provozu přidružených 

zdravotnických činností. 

 

Všechna podlaží objektu jsou řešena jako veřejně přístupná a je tomu přizpůsobeno 

hygienické zázemí. 

 

V Suterénu se nachází prostor s šatnami a hygienickým zázemím pro zaměstnance a personál 

zdravotního střediska. Nachází se zde také technické zázemí budovy a prostory určené 

k pronájmu pro zázemí jednotlivých provozoven. 

 

V prvním nadzemním podlaží se nachází recepce, čekárny, sesterny a ordinace lékařů. Je zde 

také sociální zařízení pro návštěvníky zdravotního střediska. 
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V druhém nadzemním podlaží se nachází čekárny, sesterny a ordinace lékařů. Je zde také 

sociální zařízení pro návštěvníky zdravotního střediska. Nachází se zde komerční prostory 

k pronájmu pro přidružené zdravotnické služby. 

 

Řešení celého objektu je v souladu s danými vyhláškami ve znění pozdějších právních 

předpisů pro bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Jedná se o napojení objektu na stávající infrastrukturu, a vnitřní komunikaci v objektu 

zdravotního střediska. [8] 

 

Osvětlení vnitřních prostor objektu je řešeno duálně. Částečně přirozeným osvětlením 

a částečně umělým osvětlením. 

 

V objektu se nepředpokládá provoz činností se zvýšenou hlučností a zdrojem vibrací. 

V objektu se nachází výtah pro dopravu osob mezi jednotlivými patry. Konstrukce jeho 

výtahové šachty je řešena s ohledem na co nejmenší šíření hluku a vibrací. [22] 

 

Konstrukce objektu byly navrženy s ohledem na tepelně technické požadavky. [23] Tepelně 

technická posouzení jsou součástí tohoto dokumentu. 

 

b) Výkresová část 

Výkresová dokumentace je součástí přílohy této technické zprávy viz Seznam příloh. 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 

 

Zemní práce 

Na staveništi bude sejmuta ornice v mocnosti 200 mm. Odtěžená zemina se uloží na 

mezideponii přímo na staveništi a bude následně použita pro dokončovací terénní úpravy. 

Výkopy budou strojně hloubeny pomocí rypadel. Stavební jáma bude pažena pomocí 

záporového pažení. Jako zápory budou použity ocelové válcované profily, které se zavibrují 

do podloží. Pro pažiny se použije nehoblované deskové řezivo. 
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Odtěžená zemina se částečně uloží na mezideponii na staveništi. Následně bude použita pro 

dokončovací terénní úpravy a pro zásypy pracovního prostoru v stavební jámě okolo objekt. 

Zbytek zeminy bude odvezen a uložen na skládku. 

 

Výkopy budou prováděny strojně a poté ručně začištěny, zhutněny. Ihned po dokončení 

výkopových prací se začne s realizačními pracemi na základových konstrukcích. 

 

Založení objektu 

Založení objektu je navrženo s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického průzkumu, 

který stanovil vhodné základové podmínky bez vzniku zvláštních opatření a konstrukčních 

řešení. 

 

Základová konstrukce objektu je navržena z oboustranně rozšířených monolitických pasů 

z prostého betonu. Základové pasy obvodového a vnitřního nosného zdiva jsou založeny v 

nezámrzné hloubce a mají pravidelný profil 600x450 mm. 

 

Jako hrubá podlaha bude vybetonovaná podkladní betonová mazanina o mocnosti 150 mm. 

 

Hydroizolace 

Spodní stavba objektu bude opatřena hydroizolační vrstvou z asfaltových pásů proti zemní 

vlhkosti. Hydroizolační souvrství se skládá z 2 asfaltových SBS modifikovaných pásů Elastek 

40 Special Mineral s nosnou vložkou z polyesterové rohože. [23] 

 

Hydroizolační vrstva vnější svislé plochy obvodového suterénního zdiva bude chráněna 

vrstvou tepelné izolace z XPS desek o tloušťce 100 mm. Hydroizolace bude vyvedena 300 

mm nad úroveň upraveného terénu. 

 

Svislé nosné konstrukce 

Veškeré svislé nosné konstrukce jsou navrženy z tvárnic LIAPOR z lehkého keramického 

betonu. Při návrhu byly použity informační technické podklady LIAPOR. [24] 

 

Obvodové suterénní zdivo je navrženo z tvárnic LIAPOR ZB 300 ztraceného bednění. Zdivo 

je vyztuženo ocelovými pruty, které jsou provázány se základovými pasy a zmonolitněno 

betonovou směsí. 
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Obvodové zdivo 1 NP, 2 NP a vnitřní nosné zdivo ve všech podlažích je navrženo z tvárnic 

LIAPOR KSL 300. Tyto broušené tvárnice s pérem a drážkou jsou výrobně uzpůsobeny pro 

ukládání na tenkovrstvé maltové lože s velmi tenkými ložnými spárami. 

 

Stěny mezi komunikačními a funkčními prostory jsou navrženy z tvarovek LIAPOR KSL 

300, které splňují akustické požadavky na prostory s rozdílnými hlukovými úrovněmi 

provozu. [25] 

 

Svislé nenosné konstrukce 

Veškeré svislé nenosné konstrukce jsou navrženy z tvárnic LIAPOR z lehčeného keramického 

betonu. Při návrhu byly použity technické podklady výrobce LIAPOR. [25] 

 

Vnitřní nenosné příčky a stěny oddělující prostory se stejnou úrovní hluku provozu jsou 

navrženy z tvárnic LIAPOR KM 115. Tyto broušené tvárnice s pérem a drážkou jsou výrobně 

uzpůsobeny pro ukládání do tenkovrstvého maltového lože. 

 

Výtahová šachta 

Výtahová šachta je řešena s ohledem na požadavky na šíření hluku a vibrací. [22] 

Výtahová šachta je po celé své výšce konstrukčně oddělena od vodorovných a svislých 

konstrukcí objektu dilatační spárou tloušťky 50 mm, která je vyplněna rohoží z minerálních 

vláken. Dilatační spára působí jako ochrana proti přenosu hluku a vibrací způsobených 

provozem výtahu z obvodového pláště výtahové šachty do konstrukcí objektu. 

 

Výtahová šachta je navržena z tvárnic LIAPOR KM 200. Ve výškové úrovni stropní 

konstrukce každého podlaží je vynechána jedna řada tvárnic a je po obvodu celého pláště 

výtahové šachty proveden železobetonový monolitický věnec. 

 

Komíny 

Komínové těleso je navrženo ze systému SCHIEDEL pro odvod spalin od jednoho plynového 

spotřebiče, který bude zajišťovat vytápění objektu a ohřev teplé užitkové vody potřebné pro 

provoz v objektu. 
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Místnost v suterénu, kde bude umístěn plynový kotel, bude trvale větraná a napojena na 

venkovní prostředí. Vzduch pro spalování bude přiváděn z venkovního prostředí a spaliny 

odváděny pomocí komína nad střechu objektu. 

 

Komínové těleso prostupuje všemi podlažími objektu. V místech styku s vodorovnými 

a svislými konstrukcemi objektu bude těleso komína konstrukčně odděleno pomocí dilatační 

spáry vyplněné rohoží z minerální vlny, která umožňuje dilatační pohyby. Při návrhu byly 

použity technické podklady výrobce SCHIEDEL. [26] 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1 PP, 1 NP a 2 NP je navržena jako prefa-monolitická. Je tvořena ze 

stropních filigránových panelů LIASTROP z dobetonávky z prostého betonu s vloženou 

konstrukční výztuží ze svařovaných sítí tzv. kari sítě. Při návrhu byly použity technické 

podklady výrobce LIAPOR. [27] 

 

Filigránové stropní desky jsou uloženy na obvodové a vnitřní nosné stěny. Minimální uložení 

je 100 mm. Jednotlivé stropní panely jsou vyráběny na míru pro danou stavbu a tvarově se jí 

přizpůsobují. Panely jsou k sobě ukládány na sraz. Jejich tloušťka je 90 mm. Po uložení 

filigránových stropních panelů se provede dobetonávka z prostého betonu C 20/25 s vloženou 

svařovanou výztuží. Mocnost dobetonávky je 160 mm. 

 

Pozední věnec 

Pozední ztužující věnce jsou provedeny nad obvodovými nosnými stěnami v úrovni uložení 

stropních filigránových desek. Výztuž je tvořena čtyřmi profily hlavní tahové výztuže 

a třmínky. Výztuž je navržena v části Statický výpočet této dokumentace. U výztuže musí být 

dodrženo minimální krytí, které bude zajištěno distančníky. Beton bude použit C20/25. 

 

Překlady 

Překlady otvorů jsou navrženy LIAPOR z lehčeného liaporbetonu. Při návrhu byly použity 

technické podklady výrobce LIAPOR. [25] 

 

Překlady jsou použity v nosných stěnách 1. PP, 1. NP a 2. NP. Sestava překladů je navržena 

s ohledem na světlou šířku daného otvoru, tloušťku zdiva, ve kterém se otvor nachází, a na 

minimální uložení překladu, které činí 245 mm na každé straně. Předpokládá se uložení 
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překladu na osu daných otvorů. Překlady ve vnitřních nenosných stěnách jsou navrženy přímo 

ze zdících tvárnic. 

 

Schodiště 

Konstrukce schodiště je navržena jako deskový prefabrikát z lehčeného liaporbetonu. 

Schodiště individuálně vyrábí výrobce LIAPOR. Při návrhu byly použity technické podklady 

výrobce LIAPOR. [28] 

 

Schodiště bude tvořeno železobetonem a bude uloženo v úrovni mezipodesty na ozub do 

kapes na pryžové profily a v úrovni v úrovni podlaží na stropní konstrukci také na pryžové 

profily, které zajišťují kročejovou neprůzvučnost uložení a minimální šíření hluku a vibrací. 

 

Stupnice i podstupnice budou povrchově upraveny pomocí keramické dlažby s protiskluzovou 

úpravou na cementovou maltu. Sloupky zábradlí jsou z L profilů. Výplně zábradlí je z 

vodorovných ocelových profilů. Madlo je ocelové kruhového průřezu. Návrh zábradlí je 

proveden v souladu s požadavky na bezpečné užívání staveb. 

 

Zábradlí jsou navržena z ocelových prvků. Rám a sloupky jsou z jeklů, výplň je z pásoviny, 

madlo z trubky. Schodišťová zábradlí jsou kotvena z boku do schodišťových ramen 

a navzájem jsou provařena pásovinou naplocho. Zábradlí na podestách a mezipodestách 

a schodišťová madla jsou kotvena do stěn. Veškeré prvky budou mít povrchovou úpravu 

leštěné oceli. 
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VÝPOČET SCHODIŠTĚ 1. S – 1. NP (KV = 3200 mm) 

 

Výpočet počtu stupňů v schodišti 

N = KV / hopt. 

N = 3200 / 165 = 19,39 

N = 20 

 

Výpočet výšky schodišťového stupně 

h = KV / N 

h = 3200 / 20 

h = 160,0 mm 

 

Výpočet šířky schodišťového stupně 

600< 2h + b < 650 mm 

b = 630 - (2 x 160,0) = 310 

b = 320 mm 

 

Sklon schodišťového ramene 

tg α = h/b 

tg α = 160/320 

α = 26,56° 

 

Rekapitulace 

• konstrukční výška:   3200 mm 

• počet schodišťových stupňů:  20 

• výška schodišťových stupňů:  160,0 mm 

• šířka schodišťového stupně:  320,0 mm 

• sklon schodišťového ramene: 26,56° 

• délka schodišťového ramene: 2880 mm 

• šířka schodišťového ramene:  1500 mm 

• šířka mezipodesty:   2170 mm 

• jalový stupeň    320 mm 

• schodišťový prostor   3200 x 5370 mm  
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VÝPOČET SCHODIŠTĚ 1. NP – 2. NP (KV = 3250 mm) 

 

Výpočet počtu stupňů v schodišti 

N = KV / hopt. 

N = 3250 / 160 = 20,312 

N = 22 

 

Výpočet výšky schodišťového stupně 

h = KV / N 

h = 3250 / 22 

h = 147,72 mm 

 

Výpočet šířky schodišťového stupně 

600< 2h + b < 650 mm 

b = 630 - (2 x 147,72) = 305 

b = 320 mm 

 

Sklon schodišťového ramene 

tg α = h/b 

tg α = 147,72/320 

α = 24,78° 

 

Rekapitulace 

• konstrukční výška:   3250 mm 

• počet schodišťových stupňů:  22 

• výška schodišťových stupňů:  147,72 mm 

• šířka schodišťového stupně:  320 mm 

• sklon schodišťového ramene: 26,92° 

• délka schodišťového ramene: 2880 mm 

• šířka schodišťového ramene:  1500 mm 

• šířka mezipodesty:   2710 mm 

• jalový stupeň    320 mm 

• schodišťový prostor   3200 x 5370 mm  
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SCHÉMA SCHODIŠTĚ 

Obr. 01 – Schéma schodiště 
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Podlahy 

 PODLAHA 1 PP 

Hrubá podlaha je navržena z podkladní betonové mazaniny z prostého betonu o tloušťce 150 

mm. Na podkladní betonové mazanině je hydroizolační vrstva z asfaltových pásů. Následuje 

tepelná izolace o mocnosti 100 mm a betonová mazanina o tloušťce 50 mm, která je od TI 

vrstvy oddělena separační PE folií. Nášlapná vrstva je nevržena v sociálních prostorech, v 

komunikačních prostorech a v technickém zázemí z keramické dlažby lepené cementovou 

maltou. V ostatních prostorech je jako nášlapná vrstva navrženo marmoleum, které je lepeno 

disperzním montážním lepidlem. Marmoleum je lepeno na samonivelační stěrku. 

 

 PODLAHA 1 NP a 2 NP 

Na stropní konstrukci o tloušťce 250 mm je aplikována vrstva kročejové izolace o mocnosti 

50 mm. Na kročejové izolaci je separační vrstva z PE folie betonová mazanina o tloušťce 50 

mm. Jako nášlapná vrstva je navržena keramická dlažba do prostor určených pro komunikaci, 

technické zázemí a sociální zařízení. Keramická dlažba je lepena do cementového lože. Do 

ostatních prostor je navrženo marmoleum. Marmoleum je kotveno pomocí disperzního lepidla 

na samonivelační stěrku. 
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SCHÉMA PODLAH 

Tab. 07 – Schéma podlah 

 

Výplně otvorů 

Všechna okna a venkovní dveře jsou navržena z plastových pětikomorových profilů s 

izolačním dvojsklem. Okna i dveře splňuji všechny normové požadavky, týkající se stavební 

fyziky. Odstín vnějšího povrchu dveřních a okenních výplní obvodového pláště je bílý (RAL 

9011). 
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Hlavní vstupní dveře jsou navrženy jakou dvoukřídlé. Hlavní křídlo je otevíratelné o šířce 900 

mm. Vedlejší křídlo je otevíratelné o šířce 450 mm. Prah je řešen jako bezbariérový pro 

pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

Dveře do jednotlivých místností jsou navrženy dřevěné, plné s bezbariérovým hliníkovým 

prahem. 

 

Suterénní okenní výplně pod úrovní upraveného terénu jsou chráněny proti zemině sklepními 

světlíky ACO. Světlíky jsou řešeny jako polypropylenový korpus vyztužený skelnými vláky. 

Odvodnění je řešeno pomocí drenáže mimo stavební objekt. Světlík je kotven do suterénního 

zdiva. [29] 

 

Úpravy vnějších povrchů 

Vnější plocha obvodového suterénního zdiva 1. PP bude opatřena hydroizolační vrstvou 

z asfaltových pásů, která bude chráněna extrudovaným polystyrénem (XPS) tloušťky 100 

mm. 

 

Vnější plocha obvodového zdiva 1. NP a 2. NP bude opatřena kontaktním zateplením 

tloušťky 20 cm z expandovaného polystyrenu (EPS). 

 

Na kontaktní zateplení bude nanesena výztužná vrstva z lepící stěrky s vloženou armovací 

tkaninou. Stěrka bude penetrována a následně bude upravena jemnou štukovou akrylátovou 

omítkou. Povrch bude natřen fasádní akrylátovou barvou v bílém odstínu (RAL 9011). 

 

Sokl bude upraven po celém obvodu vnějšího pláště ve výšce 300 mm od upraveného terénu 

mozaikovou soklovou omítkou se zvýšenou odolností proti odstřikující a stékající vodě. 

 

Obvodový plášť je navržen s ohledem na tepelně technické požadavky na stavby. [23] 

 

Úpravy vnitřních povrchů 

Vnitřní omítky budou tvořeny jádrovou vápeno-cementovou štukovou omítkou. Sanitární 

prostory budou obloženy keramickým obkladem do výšky zárubní. Omítka bude opatřena 

bílou malbou. 
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Vnitřní obklady jsou navrženy jako keramické formát 200 x 250 mm. Na zdivo bude 

proveden penetrační nátěr a stěrková hydroizolace, která plní také funkci lepidla obkladů. 

Spárování bude provedeno spárovací disperzní hmotou. 

 

Podhledy 

Ve všech třech podlažích bude provedena konstrukce zavěšeného podhledu. Jedná se o 

systémové řešení. Nosný rošt je tvořen ocelovými profily kotvenými do stropní konstrukce. 

Výplň je pak tvořena minerálními dílci o formátu 600x600 mm. Do podhledu bude taky 

nainstalováno technologie umělého osvětlení, které je součástí systému podhledu. 

 

Návrh podhledu a kotvení nosného roštu byl proveden na základě materiálu výrobce. Při 

provádění musí být dodržen technologický postup výrobce. 

 

Slonolam 

Je použit systém Batima. Konstrukce slunolamu je vyrobena z hliníkových profilů kotvených 

do obvodového zdiva certifikovaným systémem výrobce. Hliníkové profily mají povrchovou 

úpravu šedým nátěrem. 

 

Kotvení a návrh slunolamu provedl výrobce. Při montáži je nutno dodržet technologický 

postup výrobce. [30] 

 

Střešní konstrukce [31] 

Nosná konstrukce je tvořena filigránovými stropními panely s dobetonávkou. Samotná 

skladba střešního pláště je pak navrhnuta jako jednoplášťová plochá střecha. Je použita 

systémová skladba Dekroof 04. Skladba střešního pláště směrem od exteriéru: 

• Elastek 40 Special Dekor, tl. 4,4 mm, pás z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným 

posypem, kotvený pomocí natavení, 

• Glastek 30 Sticker Plus, tl. 3,0 mm, samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu, 

mechanikcé kotvení viz Statický výpočet, 

• tepelná izolace - spádové klíny EPS 100 S, kotvené pomocí montážního PUR lepidla, 

• parotěsnící vrstva - Glastek Al 40 Mineral, tl. 4,0 mm, SBS pás s vloženou hliníkovou 

vložkou, 

• Asfaltová penetrační emulze - Dekprimer. 
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Střešní plocha bude odvodněna dovnitř dispozice pomocí 3 odvodňovacích vpustí. Dešťová 

voda bude odváděna svislými svody instalačních šachet do vtokové sítě. Vpustí a svody jsou 

řešeny tak, aby splňovaly veškeré technické a normové požadavky. 

 

Klempířské výrobky 

Oplechování atiky, komína, parapetů a další plošné klempířské konstrukce budou vyráběny 

z hliníkového plechu s šedou povrchovou úpravou (RAL 5011). 

 

Okapní žlaby budou vyrobeny z hliníkového plechu s šedou povrchovou úpravou. Svody 

budou vyrobeny z PVC potrubí s šedou povrchovou úpravou (RAL 5011). 

 

b) Výkresová část 

Výkresová dokumentace je součástí přílohy této technické zprávy viz Seznam příloh. 

 

c) Statické posouzení 

Není předmětem zadání bakalářské práce. 

 

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 

Není předmětem zadání bakalářské práce. 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem zadání bakalářské práce. 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb  

Není předmětem zadání bakalářské práce. 

 

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ  

Není předmětem zadání bakalářské práce. 
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E DOKLADOVÁ ČÁST 

Není předmětem zadání bakalářské práce. 

E.1 ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, ROZHODNUTÍ, VYJÁDŘENÍ 

DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

E.2 STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ 

INFRASTRUKTURY 

E.3 GEODETICKÝ PODKLAD PRO PROJEKTOVOU ČINNOST ZPRACOVANÝ 

PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

E.4 PROJEKT ZPRACOVANÝ BÁŇSKÝM PROJEKTANTEM 

E.5 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE ZÁKONA O 

HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ 

E.6 OSTATNÍ STANOVISKA, VYJÁDŘENÍ, POSUDKY A VÝSLEDKY JEDNÁNÍ 

VEDENÝCH V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 
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1. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ VYBRANÝCH KONSTRUKCÍ 

Tepelně technické posouzení vybraných konstrukcí dle ČSN 73 0540-2  bylo provedeno 

pomocí programu Teplo 2011 a Area 2011. [22], [Soft. 02, Soft. 03] 

 

1.1. POSOUZENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ – NADZEMNÍ ČÁST 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodový plášť - nadzemní podlaží 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  25,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Liapor M - tř. 12 Mpa  0,300       0,320  9,0 
   3  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)  0,200       0,039  20,0 
   4  JUB Akrylátová drásaná omítka  0,012       0,870  100,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,767 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,961 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,180 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 70 F Fasádní (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1715 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,3286 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software  
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1.2. POSOUZENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ – SUTERÉNNÍ ČÁST 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodový plášť - suterén 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  3,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Železobeton 1  0,300       1,430  23,0 
   3  Elastodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   4  Elastodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   5  Austrotherm XPS TOP 30 SF  0,100       0,035  140,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,330 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,928 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,30 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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1.3. POSOUZENÍ PODLAHY V SUTERÉNU (NA ZEMINĚ) 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na zemině 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Stomix AlfaFORM SCE  0,002       0,780  45,0 
   3  Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 
   4  Rigips EPS 100 Z (1)  0,100       0,037  30,0 
   5  Elastodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   6  Elastodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  50000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,208 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,919 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,34 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   10,24 C 
  dT10 > dT10,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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1.4. POSOUZENÍ PLÁŠTĚ PLOCHÉ STŘECH 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Plochá střecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  25,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,020       0,990  19,0 
   2  Keramzitbeton 2  0,090       0,414  11,0 
   3  Beton hutný 1  0,160       1,230  17,0 
   4  Alventbit Al S 42 H  0,0042       0,210  156867,0 
   5  Rigips EPS 100 S Stabil (2)  0,150       0,037  70,0 
   6  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   7  Elastodek 40 Standard Dekor  0,004       0,210  50000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,767 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,948 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,19 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,180 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 100 S Stabil (2)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0037 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0040 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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1.5. POSOUZENÍ DETAILU - SOKL 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Sokl 
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   23,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   24,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,763 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,939 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

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

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Obr. 02 – Průběh teplotního pole - sokl 

 

Obr. 03 – Rozložení vlhkosti – sokl  
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1.6. POSOUZENÍ DETAILU – ATIKA 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Atika 
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   24,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   24,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,765 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,895 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

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

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  

  Výsledky výpočtu:   V detailu dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
    Maximální množství kondenzátu: Mc,a = 5,144 e02 kg/m2 
    Kondenzát se nestačí odpařit. 
    ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Obr. 04 – Průběh teplotního pole - atika 

Obr. 05 – Rozložení vlhkosti - atika  



66 
 

2. TECHNOLOGICKÝ POSTUP - PROVÁDĚNÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 

2.1. OBECNÉ INFORMACE 

2.1.1. Charakteristika objektu 

Jedná se o novostavbu objektu zdravotního střediska v Polance nad Odrou. Stavba je umístěna 

na parcele č. 2698, ulice Josefova, katastrální území Polanka nad Odrou (725081). 

 

Budova má pravidelný obdélníkový půdorys o rozměrech 23,00 x 16,75 m, je řešena jako 

volně stojící v mírně svažitém terénu. Objekt zdravotního střediska je navržen jako plně 

podsklepená 3 podlažní budova s 1 podzemním a 2 nadzemními podlažími o zastavěné ploše 

386 m2. Objekt je založen na monolitických oboustranně rozšířených základových pasech 

z prostého betonu. Konstrukční systém objektu je zděný stěnový z cihelných tvárnic LIAPOR 

s obvodovým a vnitřním nosným zdivem. Stropní konstrukce je tvořena prefabrikovanými 

stropními panely tzv. filigrány s dobetonávkou z prostého betonu a vloženými kari sítěmi. 

Zastřešení objektu je navrženo jako jednoplášťová plochá střecha se spádovými klíny z EPS 

polystyrenu. 

 

2.1.2. Charakteristika základových konstrukcí 

Technologický předpis řeší provádění základových konstrukcí pro objekt zdravotního 

střediska. Součástí realizace základových konstrukcí jsou práce bednící, armovací, betonovací 

a izolatérské (hydroizolace). 

 

Samotné provádění základových konstrukcí je z technologických a konstrukčních důvodů 

rozděleno do tří na sebe navazujících etap. 

• I. etapa - provádění základová konstrukce výtahové šachty – železobetonová vana – 

včetně hydroizolační a ochranné vrstvy. 

• II. etapa - provádění základových konstrukcí obvodového a vnitřního nosného zdiva – 

monolitické oboustranně rozšířené základové pasy. 

• III. etapa – provádění podkladní betonové mazaniny. 
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2.2. MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 

2.2.1. Charakteristika použitého materiálu 

Betonová směs C12/15 

Betonová směs třídy C12/15 z portlandského cementu pevnostní třídy 42,5. Maximální frakce 

kameniva do 16 mm. Konzistence S2 měkká. Poměr jednotlivých složek a betonové směsi 

určí dodavatel (betonárka) na základě požadavků uvedených v části statika. 

 

Betonová směs C16/20 

Betonová směs třídy C16/20 z portlandského cementu pevnostní třídy 42,5. Maximální frakce 

kameniva do 22 mm. Konzistence S3 velmi měkká. Poměr jednotlivých složek a betonové 

směsi určí dodavatel (betonárka) na základě požadavků uvedených v části statika. 

 

Penetrační asfaltová emulze 

Za studena zpracovatelná penetrační asfaltová emulze Dekprimer. Určena k aplikaci na 

silikátové povrchy. Zvyšuje přilnavost podkladu k povlakovým hydroizolacím z asfaltových 

pásů. Emulze se dodává v nádobách o objemu 12 kg. [32] 

 

Asfaltové hydroizolační pásy 

SBS modifikovaný asfaltový pás Elastek 40 Special Mineral s  nosnou vložkou z polyesterové 

rohože o plošné hmotnosti 200 g/m2. Povrch asfaltového pásu je z jedné strany opatřen 

separačním minerálním posypem a z druhé strany je opatřen spalitelnou separační PE fólií. 

Pás je vhodný k izolacím proti zemní vlhkosti popřípadě v kombinaci s dalším pásem proti 

tlakové vodě. Pás se dodává v rolích o šířce 1,0 m a délce 7,5 m. [23] 

 

Nopová fólie 

Jedná se o tvarovanou polyethylenovou fólii. Je vhodná k ochraně povlakových hydroizolací. 

Fólie se dodává v rolích o šířce 1,34 m a délce 20 m. 

 

Bednění z deskového řeziva 

K bednění malých částí bude použito smrkové deskové řezivo třídy A různých délek 

a rozměrů. K spojování těchto prvků bude použit vazačský drát a ocelové hřebíky. 
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Bednění systémové 

Systémové bednění NOE tvoří rámové bednící panely s povrchem z překližky. Pro stabilizaci 

a spojování panelů se používají stabilizační vzpěry a univerzální spojovací zámkové prvky. 

Jedná se o univerzální systém pro bednění různých konstrukcí. [33] 

 

Betonářská výztuž 

K vyztužování bude použita betonářská ocel ve formě svařovaných kari sítí či armokošů, 

které se připraví v dílně a na stavbu budou dodány již kompletní a připravené k uložení. 

Jednotlivé prvky výztuže jsou individuálně navrženy v části Statika. 

 

2.2.2. Dodání materiálu 

Potřebný materiál bude dodán ve třech samostatných dodávkách. 

• 1. Dodávka -  materiál pro I. etapu provádění základů 

• 2. dodávka - materiál pro II. etapu provádění základů 

• 3. dodávka - materiál pro III. etapu provádění základů 

 

Každá objednávka materiálu potřebného pro dílčí etapu se bude řídit dle harmonogramu 

stavebních prací a bude vždy zařízena u subdodavatelů minimálně 7 pracovních dní před 

zahájením prací na dané etapě. Dodávka materiálu potřebného v menším objemu (např. 

materiál pro I. etapu) bude zajištěna samotným zhotovitelem prací (hlavní dodavatel stavby) 

z vlastních zdrojů 1 pracovní den před zahájením prací na dílčí etapě. 

 

Množství materiálu určeného k objednání/zajištění je stanoveno na základě výpočtu v příloze 

č. 1 tohoto technologického předpisu, který vychází z projektové dokumentace daného 

objektu. 

 

Veškerý materiál, který není určen k okamžitému zpracování (např. betonová směs) bude 

vždy dodán 1 pracovní den před dnem zahájení prací na dané etapě a bude vhodně uskladněn 

na staveništi. Materiál určený k okamžité spotřebě bude dodáván vždy v den spotřeby a jeho 

přesné dodání bude domluveno se subdodavatelem 1 pracovní den před dnem dodávky. 
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2.2.3. Doprava materiálu 

Objednané materiály potřebné k dílčím etapám budou na staveniště dodávat subdodavatelé, 

kteří jsou vždy povinni určit vhodný způsob daného materiálu, tak aby nedošlo během 

přepravy k jeho poškození či znehodnocení. 

 

Čerstvá betonová směs 

Pro přepravu čerstvých betonových směsí bude použit autodomíchávač s objemem bubnu 8 

m3, který zajistí dodavatel – betonárka. Pro sekundární dopravu čerstvé betonové směsi se 

vzhledem k objemu a rozsahu prací určí vhodný způsob. Pro menší objemy se použije věžový 

staveništní jeřáb MB1030 se závěsnou bádií o objemu 1m3. Pro přepravu a ukládání většího 

objemu se použije čerpadlo na automobilovém podvozku s teleskopickým ramenem 

s dosahem 32 m. 

 

Hydroizolační materiál 

Materiál pro hydroizolační vrstvu bude dovezen pomocí valníku s krytou ložnou plochou 

a hydraulickou zvedací plošinou. Materiál bude na staveništi vyložen pomocí pracovníků. 

 

Asfaltové pásy se dodávají v rolích o šířce 1,0 m a délce 7,5 m. Jsou přepravovány ve svislé 

poloze. Role musí být během převozu zajištěny proti pádu a poškození pomocí stahovacích 

pásů. Je nepřípustné na ně ukládat jiný materiál. 

 

Penetrační asfaltová emulze je dodávána v nádobách o objemu 12 l, které se přepravují 

volně ložené. Musí být zajištěny proti pádu a poškození a mohou se převážet ve dvou řadách. 

Nesmí se na ně ukládat jiný materiál. 

 

Nopová fólie se dodává v rolích o šířce 1,4 m a délce 20 m. Roli lze dopravovat buď ve 

stojaté pozici či v pozici ležaté, kdy role smí být na sebe uskladněny ve 4 řadách. Na uložené 

role se nesmí ukládat další materiál. 

 

Výztuž 

Výztuž bude dovezena z dílny na staveniště pomocí valníku s otevřenou ložnou plochou. Pro 

vyložení bude použit staveništní věžový jeřáb MB 1030. 
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Zhotovené armokoše se pro přepravu uloží na ložnou plochu na podkladní dřevěné hranoly a 

zajistí se proti pohybu pomocí stahovacích pásů. Jednotlivé armokoše se nesmí ukládat ve 

více řadách. 

 

Výztuž ve formě kari sítí se uloží na podkladní dřevěné hranoly a zajistí se proti pohybu 

pomocí stahovacích pásů. Sítě se smí na sebe ukládat ve více řadách na ně je však nepřípustné 

ukládat další materiál. 

 

2.2.4. Skladování materiálu 

Betonové směsi 

Skladování betonových směsí je nepřípustné. Jsou určeny k okamžitému zpracování a uložení 

po jejich dodání na staveniště! 

 

Hydroizolační materiál 

Materiál pro provedení hydroizolačních prací základové vany výtahové šachty bude uložen 

v uzavřeném stavebním kontejneru pro skladování drobného materiálu. V průběhu skladování 

musí být materiál chráněn proti nepříznivým klimatickým vlivům. Stavební kontejner musí 

být uzamykatelný a větraný. 

 

Nádoby s penetrační asfaltovou emulzí budou uloženy volně na podlaze skladovacího 

kontejneru. Nádoby se mohou ukládat na sebe ve 2 řadách. 

 

Role asfaltových pásů a nopové fólie budou uloženy v skladovacím kontejneru ve stojaté 

poloze. Není přípustné na ně ukládat další materiál. 

 

Výztuž 

Výztuž bude uskladněna na staveništi na nekrytém skladovacím prostoru se zpevněnou 

plochou ze silničních panelů. Plocha musí být vodorovná, únosná a odvodněná. Materiál bude 

přikryt plachtou, která jej bude chránit proti nepříznivým vlivům počasí. Plachta musí být 

zajištěna proti větru pomocí upínacích pásů. 
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2.2.5. Převzetí materiálu 

Převzetí materiálů 

Materiál přebírá od subdodavatele stavbyvedoucí, který dodaný materiál pečlivě zkontroluje 

a vyřídí nápravu případných nesrovnalostí. Přejímka materiálu se zapisuje do denního 

záznamu v Stavebním deníku včetně provedených zkoušek a jejich výsledků. 

 

Převzetí betonové směsi 

Pře převzetí čerstvé betonové směsi se kontroluje, zda se dodávka shoduje s objednávkou. 

Veškeré informace o betonové směsi jsou uvedeny v dodacím listu, který je součástí 

jednotlivých dodávek betonových směsí, a stavbyvedoucímu jej předá řidič autodomíchávače. 

Dodací list musí obsahovat tyto údaje: 

• výrobce betonové směsi, 

• odběratel betonové směsi, 

• třída betonové směsi, 

• třída cementu, 

• přísady a příměsi, 

• obsah frakcí a maximální velikost zrna, 

• množství betonové směsi, 

• datum a čas zamíchání betonové směsi. 

 

U dodávaných čerstvých betonových směsí se dále provádí zkoušky jejich vlastností, postup 

viz Jakost a kontrola kvality. Stavbyvedoucí u dodané čerstvé betonové směsi provádí: 

• zkoušku konzistence – zkouška sednutí kužele, 

• odběr vzorků pro zkoušku krychelné pevnosti. 

 

Převzetí betonové směsi musí být vždy co nejrychlejší, aby nedošlo k časové prodlevě 

a znehodnocení materiálu. Na staveništi musí být zajištěny vhodné podmínky – volná 

příjezdová komunikace a výložní plocha bez překážek. Maximální doba, která smí uběhnout 

při přepravě čerstvé betonové směsi pomocí autodomíchávače od času zamíchání po její 

uložení je maximálně 45 minut. 

 

Drobný materiál 

Převzetí materiálu provádí stavbyvedoucí, který je povinen: 
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• zkontrolovat množství fyzicky dodaného materiálu, 

• zkontrolovat shodnost množství udaného materiálu na dodacím listě, 

• zkontrolovat, zda se dodaný materiál shoduje s objednávkou, 

• vizuálně zkontrolovat, zda samotný materiál či obaly materiálu nejsou poškozeny, 

• zkontrolovat, zda materiály s uvedeným datem spotřeby nebyly dodány po tomto 

datu uvedeném na obalech těchto materiálů, 

• zkontrolovat jakost dodaných materiálů a jejich stav. 

 

2.3. SPOTŘEBA MATERIÁLŮ 

Spotřeba materiálů je stanovena na základě výpočtu viz příloha tohoto technologického 

postupu. 

 

Tab. 08 – Spotřeba materiálu 

Systémové bednění 

Výpis prvků systémového bednění: 

MATERIÁL 

ROZSAH 

APLIKA

CE 

BALENÍ 

SPOTŘEBA 
CEL -

KEM I. 

ETAPA 

II. 

ETAPA 

III. 

ETAPA 

Asfaltová 

penetrační 

emulze 

S=18,3 m2 
Nádoba 

12kg(l) 
1 ks 0 0 1 ks 

Asfaltové 

pásy 
S=18,3 m2 

Role 7,5 

m2 
6 rolí 0 0 6 rolí 

Nopová fólie S=5,05 m2 
Role 20 

m2 
1 role 0 0 1 role 

Betonová 

směs C 12/15 
- - 1,0 m3 0 0 1,0 m3 

Betonová 

směs C 16/20 
- - 4,0 m3 47 m3 62 m3 113 m3 
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• Panel 1000 x 660 mm, 4 ks 

• Panel 1325 x 660 mm, 4 ks 

• Panel 1000 x 1325 mm, 8 ks 

• Panel 1325 x 1325 mm, 4 ks 

• Panel 750 x 1325 mm, 4 ks 

• Stabilizační vzpěra: 8 ks 

• Zámkový spojovací prvek: 32 ks 

• Doplňkový materiál: spínací tyče, křídlové matice, deskové špalíky, odbedňovací olej, 

organické rozpouštědlo. 

 

Bednění z deskového řeziva 

• Fošna 25 x 150 x 4000 mm, cca 30 ks 

• Hranol 40 x 60 x 4000 mm, cca 30 ks 

 

2.4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

2.4.1. Obecné pracovní podmínky 

Staveniště je ohraničeno mobilním oplocením do výšky minimálně 1,8 m po celém svém 

obvodu. Příjezd na staveniště je zřízen z přilehlé komunikace (ul. Josefova) a vjezd na 

staveniště pro pozemní vozidla je opatřen uzamykatelnou bránou. Vjezd na staveniště je řádně 

označen s ohledem na okolní pohyb pěších a provoz na přilehlé pozemní komunikaci. 

Staveništní komunikace je provedena ze silničních panelů dle výkresu zařízení staveniště se 

zpevněnými krajnicemi z štěrkopískového hutněného násypu. Staveniště je napojeno na 

technickou infrastrukturu pomocí přípojek vodovodního řadu a elektrické sítě NN. Staveniště 

je vybaveno buňkami, které slouží jako zázemí pro pracovníky – šatna, umývárna, WC, 

pobytová místnost. 

 

Veškerý stavební materiál je na staveništi skladován na místě k tomu určeném a je chráněn 

proti negativním klimatickým vlivům tak, ať nedochází k jeho znehodnocení. 

 

Všichni pracovníci na pracovišti musí být seznámeni s provozním řadem staveniště a se 

zásadami BOZP a jsou povinni používat OOPP. Veškeré údaje o pracovnících a prováděných 

prací včetně provozu na staveništi zapisuje stavbyvedoucí do Stavebního deníku. 
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2.4.2. Klimatické podmínky 

Práce na základových konstrukcích (montáž bednění, armování, betonáž) a izolatérské práce 

budou probíhat ve venkovním nekrytém prostředí a jsou závislé na stavu počasí. Klimatické 

podmínky musí zhodnotit stavbyvedoucí před zahájením každého pracovního dne. 

 

Veškeré práce se musí provádět za příznivých klimatických podmínek. Pokud dojde 

k zhoršení stavu počasí, které by ohrožovalo bezpečnost prováděných prací, samotné 

pracovníky, či by znemožňovalo dodržení technologického postupu a tím nedodržení kvality 

a jakosti, musí být tyto práce přerušeny. 

 

Práce by neměly probíhat či by měly být přerušeny za silného větru, intenzivního deště, 

bouřek, snížené viditelnosti (30 m), či nepříznivé teploty (pod + 5°C). Vzhledem k tomu, že 

se dané práce budou provádět během jarních měsíců - viz harmonogram stavby - nepočítá se 

proto s venkovními teplotami pod bodem mrazu a s působením sněhových přeháněk. 

 

2.5. PŘIPRAVENOST A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 

Pracoviště k provádění základových konstrukcí přebírá vedoucí čety, který provede kontrolu 

připravenosti a stavu pracoviště. Musí být sepsán protokol o tomto převzetí a proveden 

záznam do Stavebního deníku. Podepsáním protokolu o převzetí pracoviště a zahájením prací 

přebírá vedoucí odpovědnost za pracoviště, své zaměstnance a kvalitu provedené práce. 

Dokončené dílo pak předává dále. 

 

Kontrola dna a stěn výkopů 

• geometrický tvar a rozměry dle projektové dokumentace,  

 

Kontrola základové spáry 

Základová spára musí být: 

• rovinná (odchylka maximálně +/- 30 mm na 3 m lati), 

• musí být výškově správně osazená vůči srovnávací rovině (maximálně +30 mm,- 50 

mm), 

• musí být nerozmáčená a odvodněná, 
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• únosná, konsolidovaná, 

• neporušená a nerozbředlá. 

 

Kontrola základových konstrukcí 

• tvar a rozměry dle projektové dokumentace, 

• poloha konstrukce dle projektové dokumentace. 

 

I. etapa základových konstrukcí 

Před započetím prací na I. etapě základových konstrukcí musí být dokončeny výkopové práce 

stavební jámy (hlavní figura 1 a dílčí figura 2) pro základovou vanu výtahové šachty. Provede 

se kontrola výkopů a základové spáry. 

 

II. etapa základových konstrukcí 

Před započetím prací na II. etapě základových konstrukcí musí být provedena základová vana 

výtahové šachty, musí být zasypány a zhutněny šikmá čela výkopu dílčí figury 2 a musí být 

dokončeny výkopové práce rýh (dílčí figura 3 - 18). Provede se kontrola základové vany, 

provedených výkopů a základové spáry. 

 

III. etapa základových konstrukcí 

Před započetím prací na III. etapě základových konstrukcí musí být provedena základové 

pasy. Provede se kontrola základových pasů a základové spáry. 

 

2.6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Na průběh a kvalitu provádění základových konstrukcí bude dohlížet stavbyvedoucí. Jeho 

úkolem je kontrolovat dodržování technologického postupu, spotřebu materiálu a dodržování 

zásad BOZP. Dále koordinuje a řídí veškeré práce a předává hotové dílo. 

 

Jednotlivé práce na etapách základových konstrukcí bude provádět pracovní četa, která se 

skládá z vedoucího čety a 6 pracovníků. Před započetím prací na jednotlivých etapách budou 

pracovníci řádně poučeni o technologickém postupu prací, který jim vysvětlí kvalifikovaná 

osoba a seznámí je se zásadami BOZP. Pracovníci čety se zodpovídají vedoucímu čety 

a společně sním také stavbyvedoucímu. 
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Složení pracovní čety 

• 1 x vedoucí, 

• 3 x pracovník s potřebnou kvalifikací, 

• 3 x pomocný dělník. 

 

Během prací na jednotlivých etapách, budou na staveništi zapotřebí přítomnost pracovníků 

s různým profesním zaměřením a kvalifikační způsobilostí. Přítomnost těchto osob vždy 

zajistí zhotovitel daných prací. 

 

Profese I. etapa 

• Tesař, železář, betonář, izolatér. 

 

Profese II. etapa 

• Tesař, železář, betonář. 

 

Profese III. etapa 

• Tesař, železář, betonář. 

 

Stálí pracovníci na staveništi 

• Obsluha věžového staveništního jeřábu a vazač. 

 

Během prací na daných etapách provádění základových konstrukcí se na staveništi budou také 

pohybovat pracovníci subdodavatelských firem. Ti musí být vždy poučeni o průběhu prací, 

staveništním řádu a zásadách BOZP a budou se zodpovídat hlavnímu stavbyvedoucímu. 

 

Pracovníci subdodavatelů 

• 2x řidič autodomíchávače s oprávněním, 

• 1x obsluha čerpadla na betonovou směs. 

 

2.7. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

Železářské práce 

Pracovní nářadí – skládací metr, křída, armovací kleště, pákové štípací kleště, klíč na ohýbání 

trnů. 
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Elektrické nářadí - úhlová bruska, svářečka. 

 

Betonářské práce 

Pracovní nářadí – skládací metr, olovnice, vodováha, hladítko. 

Elektrické nářadí – míchačka, stahovací vibrační lišta, ponorný vibrátor. 

Ostatní – čerpadlo na automobilovém podvozku, věžový jeřáb, bádie, skluz. 

 

Tesařské práce 

Pracovní nářadí – skládací metr, olovnice, vodováha, křída, kladivo, gumová palice, pila na 

dřevo, kleště, ocelové pravítko. 

Elektrické nářadí – vrtačka, úhlová pila. 

 

Pracovní náčiní – izolatérské práce 

Pracovní nářadí – skládací metr, olovnice, vodováha, křída, kladivo, gumová palice, pila na 

dřevo, kleště, ocelové pravítko, váleček, štětka. 

Elektrické nářadí – bruska na odstraňování nerovností, vysokotlaký čistič, vrtačka, úhlová 

pila. 

 

2.8. PRACOVNÍ POSTUP 

2.8.1. Posloupnost prací na základových konstrukcích 

1. Převzetí a kontrola pracoviště, 

2. provedení základové vany výtahové šachty, 

3. technologická pauza (dokončení výkopových prací viz technologický předpis výkopů) 

4. provedení základových pasů, 

5. provedení podkladní betonové mazaniny, 

6. předání staveniště. 

 

2.8.2. Technologický postup prací I. etapy – základová vana výtahové šachty 

Kontrola pracoviště před zahájením prací I. etapy - základová vana výtahové šachty 

Před zahájením realizačních prací I. etapy se provede kontrola výkopů (hlavní figura 1 a dílčí 

figura 2) a základové spáry. 
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Pokud je základová spára podmáčená v důsledku působení deště je nutné ji odvodnit 

vytvořením odvodňovacích rýh a odčerpáním přebytečné vody. Vzhledem k dobré 

propustnosti základové zeminy by k tomuto nemělo dojít. 

 

Je-li základová spára mechanicky poškozena či její povrch není dostatečně rovinný, je nutné 

toto napravit srovnáním povrchu dna a následným zhutněním pomocí vibrační desky. 

K srovnání a vytvoření násypu se může použít odtěžená zemina z výkopu či štěrkopísek. Po 

této úpravě je vždy nutné zkontrolovat výškovou polohu dna základové spáry vůči srovnávací 

rovině. Poloha se musí shodovat s předepsanou polohou ve výkresu výkopů. 

 

Zaměření podkladní betonové mazaniny výtahové šachty 

Prvním krokem je zaměření polohy podkladní betonové mazaniny výtahové šachty (dále jen 

PBM). Dle výkresu základů je nutné zaměřit polohu a geometrický tvar PBM a toto vhodně 

zaznačit pomocí vápna či zatlučením ocelových tyčí do rohů půdorysného průmětu PBM. 

Zaměření se provede pomocí teodolitu a ověří se průsečnou metodou pomocí laviček. 

 

Bednění podkladní betonové mazaniny výtahové šachty 

Následně se vytvoří svislé bednění ohraničující obvod PBM dle výkresu bednění viz příloha 

tohoto technologického postupu. 

 

Pro zhotovení bednění se použije deskové nehoblované řezivo. Desky se délkově upraví na 

požadovaný rozměr pomocí ruční elektrické pily. Jednotlivé prvky uloží do svislé polohy na 

vyznačený obvod PBM dle výkresu bednění. Desky se uloží tak, ať jejich horní hrana je ve 

vodorovné poloze a výškové umístění vůči srovnávací rovině odpovídá poloze ve výkresu. 

Poloha se následně zajistí pomocí svislých svlaků a šikmých vzpěr. Pro spojování 

jednotlivých prvků se použije ocelový vázací drát a ocelové hřebíky. Nutné je kvalitní a těsné 

provedení styků desek v rozích. Je nutné dodržet polohu a tvar bednění. 

 

Armování podkladní betonové mazaniny výtahové šachty 

Do vytvořeného bednění se následně uloží konstrukční výztuž ze svařovaných kari sítí 

z betonářské oceli dle výkresu výztuže. 

 

K vyztužení se použije připravená výztuž z dílny, která byla skladována na staveništi. Nejprve 

se na základovou spáru usadí plastové distanční lišty, které se od sebe umisťují ve vzdálenosti 
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cca 1,0 – 1,2 m. Umisťují se tak, ať v každém místě uložené svařované výztuže je dodrženo 

minimální krytí výztuže. Svařovaná výztuž se uloží na distančníky dle výkresu výztuže. 

Jednotlivé sítě se musí překrývat o velikost 2 polí ok a musí být provázány pomocí vázacího 

drátu. Je nutné dodržet polohu a požadované krytí výztuže. Výztuž se do bednění ukládá 

neznečištěná. Musí být zbavena tuků, olejů mastnost a hrubých nečistot. 

 

Betonáž podkladní betonové mazaniny výtahové šachty 

Pro betonáž se použije betonová směs C12/15, kterou dodá betonárka pomocí 

autodomíchávače s bubnem o objemu 8 m3. Čerstvou betonovou směs vždy převezme 

stavbyvedoucí a provede zkoušku konzistence sednutím kužele. Betonáž bude probíhat během 

1 pracovního dne. Přesun a uložení betonové směsi proběhne za pomoci stavebního jeřábu 

MB 1030 a závěsné bádie o objemu 1 m3. Během transportu je nutné předejít rozmísení 

složek betonové směsi a jejím ztrátám nevhodnou přepravou. 

 

Betonová směs se uloží do připraveného bednění. Nesmí se ukládat z výšky větší než 1m. 

Ukládání betonové směsi do připraveného bednění se provádí v 1 souvislé horizontální vrstvě 

o mocnosti 100 mm. K snazšímu rozprostření betonové směsi použijí ruční nástroje (hrábě, 

lopata). Povrch PBM se následně bude srovnávat pomocí stahovací latě a bude se hutnit 

pomocí vibrační lišty. 

 

Uložená betonová směs se musí následně ošetřovat po dobu 3 dnů. Směs musí být chráněna 

proti nepříznivým klimatickým vlivům – déšť, vítr, přímý sluneční svit. Beton se udržuje 

vlhký a zakryje se pomocí textilie, která se udržuje mokrá. Během tuhnutí betonu se také 

v okolí nesmí provádět práce s těžkou technikou, které by způsobovaly otřesy/vibrace 

a následný vznik trhlin a prasklin v uloženém betonu. [34] 

 

Hydroizolace podkladní betonové mazaniny 

Izolatérské práce se mohou zahájit 3 dny po provedení PBM. Zkontroluje se pevnost betonu 

pomocí Schmidtova kladívka a také vlhkost povrchu PBM pomocí impedančního vlhkoměru. 

 

Před zahájením realizačních prací hydroizolační vodorovné vrstvy se odstraní bednění. 

Jednotlivé hřebíkové spoje bednících prvků se od sebe rozpojí pomocí páčidla. Spoje 

z vázacího drátu se rozpojí pomocí kleští. Při demontáži bednění se musí dbát na to, aby 

nedošlo k poškození PBM. 
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Následně se provede kontrola povrchu podkladu a veškeré vady se odstraní. Odstraní veškeré 

volně ležící nečistoty a cizí tělesa. K tomuto se použije vysokotlaký čistič, metla a ocelový 

kartáč. V případě, že se na povrchu nachází ostré výstupky či zaschlé stavební hmoty, musí se 

pomocí ocelového sekáče a kladiva odstranit. Následně se vysokotlakým čističem odstraní 

veškeré nečistoty vzniklé při likvidaci ostrých výstupků. 

 

K odstranění olejů a mastnost se použijí organická rozpouštědla. Rozpouštědlo se naředí 

v kýblu s vodou dle instrukcí výrobce. Rozpouštědlo se následně na znečištěný povrch nanáší 

pomocí kartáče a vše se omyje proudem vody z mobilní hadice. 

 

Pomocí latě se zkontroluje rovinnost podkladu. Všechny vyduté nerovnosti budou zahlazeny 

pomocí betonové vyrovnávací stěrky. Před aplikací betonové vyrovnávací stěrky se musí 

zkontrolovat podklad. Musí být zbaven veškerých nečistot, mastnot, tuků, olejů atd. Suchou 

směs betonové stěrky následně smícháme s vodou dle přesně určených poměrů uvedených 

v technickém listě výrobcem. Směs následně promícháme tak dlouho, dokud nevznikne 

konzistentní hmota bez hrudek. Při vyrovnávání podkladu betonovou stěrkou je následně 

nutná 2 denní technologická přestávka před zahájením izolatérských prací. Vypuklé plochy 

budou zbroušeny pomocí elektrické brusky na beton a následně se povrch očistí 

vysokotlakým čističem. 

 

Před aplikací penetrační asfaltové emulze je potřebné objem nádoby velmi dobře promíchat. 

Na suchý a očištěný povrch se nanese vrstva penetrační asfaltové emulze, která schne 1,5-2 

hodiny. K nanesení penetrační asfaltové nátěru se použije váleček nebo stavební štětka. 

Penetrace se nanáší plnoplošně na PBM s přesahem 100 mm na každou stranu od hrany 

budoucí základové vany výtahové šachty. 

 

Po zaschnutí penetrační emulze se na ošetřenou plochu nataví hydroizolační asfaltové pásy 

typu S. Asfaltové pásy se před aplikací délkově upraví na potřebný rozměr. Všechny asfaltové 

pásy se pokládají a natavují v jednom směru s přesahem sousedních pásů minimálně 100 mm. 

Délkově upravený asfaltový pás se přiloží na plochu, kde bude nataven. Od jednoho konce se 

pás sroluje až do poloviny jeho délky a do role pásu se zavede ocelová tyč s dlouhou rukojetí 

pro snadné rozvíjení pásu. Od tohoto místa se začne pás natavovat pomocí ručního plynového 

hořáku. Natavování a rozvíjení pásu musí být plynulé! Povrch PBM opatřený penetrační 
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asfaltovou emulzí a asfaltový pás (pohledová část s PE fólií) se plnoplošně nataví. Nahřátí 

musí být krátké, intenzivní a musí se dávat pozor, aby nedošlo k propálení pásu či smrštění 

polyesterové nosné vložky vlivem dlouhého nahřátí, což má za následek deformaci vložky  

a zvlnění asfaltového pásu. Při natavování a rozvíjení pásu izolatér couvá směrem od středu 

pásu k okraji PBM. Stejný proces natavení se opakuje směrem k druhému okraji PBM. 

Izolatér musí dávat pozor na vznik bublin a boulí. Na čerstvě natavený a položený pás se 

nesmí šlapat ani nijak jej zatěžovat dokud nejoduje k zatuhnutí a zchladnutí. Celý proces 

natavování se opakuje až je pokryta celá plocha. Po dostatečném ztuhnutí a zchladnutí první 

vrstvy hydroizolace z  se provádí druhá vrstva. Asfaltové pásy se pokládají ve stejném směru 

jako pásy první vrstvy a pokládají se na vazbu tak, aby podélné spoje první a druhé 

hydroizolační vrstvy nebyly umístěny nad sebou. Vystřídání spojů a se provede posunutím 

pásu o polovinu jeho šířky. Proces natavování a pokládky druhé vrstvy hydroizolace 

z asfaltových pásů je stejný jako u pokládky první vrstvy. 

 

Po dokončení izolatérských prací na vodorovné ploše PBM se musí hydroizolace dočasně 

chránit proti mechanickému poškození pomocí OSB desek. 

 

Armování desky základové vany 

K vyztužení desky základové vany se použije již zhotovená výztuž, která byla připravena 

v dílně a je skladována na staveništi. K osazení výztuže – armokoše - se použije věžový jeřáb. 

Navázání armokoše smí provádět pouze kvalifikovaná osoba s platným vazačským průkazem. 

Poloha výztuže se zaměří dle výkresu výztuže a pomocí křídy se zaznačí. Nejprve se na 

základovou spáru usadí betonové distančníky (min 4 ks na m2), které se umisťují tak, ať 

v každém místě uložené svařované výztuže je dodrženo minimální krytí výztuže. Svařovaná 

výztuž se následně uloží na distančníky a prováže se s nimi pomocí vázacího drátu. Je nutné 

dodržet polohu a požadované krytí výztuže. Výztuž se ukládá neznečištěná. 

 

Bednění desky základové vany 

Bednění základové vany se provede ze systémového bednění NOE. Hlavními bednícími 

prvky jsou rámové panely. Pracovníci, kteří provádí bednící práce, musí být seznámeni 

s tímto systémovým bedněním a musí být proškoleni o způsobu montáže. 

 

Zaměří se poloha bednění dle výkresu bednění, viz příloha tohoto technologického postupu. 

Vnitřní plocha bednících panelů, která bude v kontaktu s betonovou směsí, se ošetří 
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odbedňovacím přípravkem. Po obvodu půdorysného průmětu základové vany se začnou 

ukládat bednící panely, jejichž pozice se zajistí pomocí stabilizačních vzpěr. Bednit se začíná 

vždy od vnějšího rohu provedením styku dvou panelů. Při ukládání panelů se musí dávat 

pozor, aby nedošlo k jejich kontaktu s již uloženou výztuží. Svislost panelů kontrolujeme 

pomocí vodováhy či olovnice. Sousední panely se k sobě spojí pomocí rastrového zámku. 

Spoje vnějších rohů panelů se zajistí pomocí ocelového drapáku, spínací tyče a křídlové 

matice s podložkou. S dokončeným bedněním následně nepohybujeme. 

 

Betonáž desky základové vany 

Pro betonáž desky základové vany výtahové šachty se použije samozhutnitelná betonová směs 

C16/20, kterou dodá betonárka pomocí autodomíchávače. Směs přebírá stavbyvedoucí  

a provede zkoušku konzistence sednutím kužele. 

 

Z autodomíchávače se čerstvá betonová směs vyprázdní do bádie, která se následně naváže na 

staveništní jeřáb. Ten směs přepraví na místo uložení. Během transportu je nutné předejít 

rozmísení složek betonové směsi a jejím ztrátám nevhodnou přepravou. Směs se ukládá do 

bednění z výšky maximálně 1,0 m. Ukládání směsi probíhá plynule a rovnoměrně do celého 

objemu. V průběhu betonáže se musí kontrolovat úroveň horní hladiny ukládané betonové 

směsi, která musí odpovídat projektové dokumentaci. 

 

Uložená betonová směs se musí následně ošetřovat po dobu 7 dní. Směs musí být chráněna 

proti nepříznivým klimatickým vlivům – déšť, vítr, přímý sluneční svit. Beton se zakryje 

pomocí textilie, která se udržuje vlhká. Během tuhnutí betonu se také v okolí nesmí provádět 

práce s těžkou technikou, které by způsobovaly otřesy/vibrace a následný vznik trhlin  

a prasklin v uloženém betonu. 

 

Armování stěn základové vany 

Po technologické pauze (7 dní) se provede vyztužení stěn základové vany. K vyztužení se 

použije již zhotovená výztuž, která byla připravena v dílně a je skladována na staveništi. 

K osazení výztuže – armokoše - se použije věžový jeřáb. Navázání armokoše smí provádět 

pouze kvalifikovaná osoba s platným vazačským průkazem. Poloha výztuže se zaměří dle 

výkresu výztuže a pomocí křídy se zaznačí. Výztuž se do vyměřené polohy a prováže se 

s výztuží vystupující z desky základové vany. Na výztuž, která vymezuje svislou plochu 
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budoucí stěny, se pomocí vázacího drátu naváží betonové distančníky (minimálně 4 ks/m2), 

které budou zajišťovat minimální krytí výztuže. Výztuž se ukládá neznečištěná. 

 

Bednění stěn základové vany 

Bednění stěn základové vany se bude provádět pomocí systémového bednění NOE. Hlavními 

bednícími prvky jsou rámové panely. Pracovníci, kteří provádí bednící práce, musí být 

seznámeni s tímto systémovým bedněním a musí být proškoleni o způsobu montáže. 

 

Nejprve se zaměří poloha bednění dle výkresu bednění, viz příloha tohoto dokumentu, které 

bude vymezovat vnitřní stranu stěn základové vany. Vnitřní plocha bednících panelů, která 

bude v kontaktu s betonovou směsí, se před uložením ošetří odbedňovacím přípravkem. 

Následně se provede bednění vnitřního obvodu stěn základové vany. Bednit se začíná od 

vnitřního rohu, provedením styku dvou panelů. Panely se budou ukládat po vnitřním obvodu  

a jejich pozice se zajistí stabilizačními vzpěrami. Při ukládání panelů nesmí dojít k jejich 

kontaktu s uloženou výztuží. Svislost panelů kontrolujeme pomocí vodováhy či olovnice. 

Sousední panely a spoje vnitřních rohů se k sobě spojí pomocí rastrového zámku. 

 

Po dokončení vnitřního bednění se provede nastavení již hotového bednění, které vymezuje 

vnější povrch stěn základové vany. Bednící panely se začnou ukládat od vnějšího rohu, kde se 

provede spoj dvou sousedních panelů pomocí ocelového drapáku, spínací tyče a křídlové 

matice. Bednící panely se usadí na horní hranu již osazených panelů (bednění desky 

základové vany) a jejich stabilita se zajistí pomocí stabilizačních vzpěr. Pomocí zámků se 

provede spojení všech sousedních a na sobě stojících panelů. S dokončeným bedněním 

následně nepohybujeme. 

 

Betonáž stěn základové vany 

Pro betonáž stěn základové vany výtahové šachty se použije samozhutnitelná betonová směs 

C16/20, kterou dodá betonárka pomocí autodomíchávače. Směs přebírá stavbyvedoucí  

a provede zkoušku konzistence sednutím kužele. 

 

Z autodomíchávače se čerstvá betonová směs vyprázdní do bádie, která se následně naváže na 

staveništní jeřáb. Ten směs přepraví na místo uložení. Během transportu je nutné předejít 

rozmísení složek betonové směsi a jejím ztrátám nevhodnou přepravou. Směs se ukládá do 

bednění z výšky maximálně 1,0 m. Ukládání směsi probíhá plynule a rovnoměrně do celého 
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objemu. V průběhu betonáže se musí kontrolovat úroveň horní hladiny ukládané betonové 

směsi, která musí odpovídat projektové dokumentaci. 

 

Uložená betonová směs se musí následně ošetřovat po dobu 7 dnů. Směs musí být chráněna 

proti nepříznivým klimatickým vlivům – déšť, vítr, přímý sluneční svit. Beton se zakryje 

pomocí textilie, která se udržuje mokrá. Během tuhnutí betonu se také v okolí nesmí provádět 

práce s těžkou technikou, které by způsobovaly otřesy/vibrace a následný vznik trhlin  

a prasklin v uloženém betonu. 

 

Demontáž bednění 

Demontáž je možno provést, když beton dosáhne 70% své pevnosti 28 denní pevnosti (cca po 

7 dnech). Toto se ověří zkouškou pomocí Schmidtova kladívka. 

 

Demontáž začne rozebráním vnějšího obvodového. U bednění se povolí křídlové matky  

a odstraní se spínací tyče z rohových spojů. Postupně se povolí spojení jednotlivých panelů 

rastrovými zámky. Po odstranění rastrových zámků také odstraní stabilizační vzpěra a daný 

panel se demontuje. Celý proces se opakuje, dokud nejsou demontovány všechny bednící 

panely. 

 

Stejný postup se aplikuje při demontáži vnitřního obvodového bednění.  

 

Provede se odstranění zbytků odbedňovacího oleje z povrchu základové vany. Organické 

rozpouštědlo se aplikuje na betonový povrch pomocí kartáče či štětky a následně se povrch 

omyje proudem vody pomocí staveništní mobilní hadice. 

 

Svislá hydroizolace stěn základové vany 

Před zahájením realizačních prací hydroizolační vodorovné vrstvy se provede kontrola 

svislého povrchu stěn základové vany. 

 

Na svislý povrch se nejprve provede nátěr z penetrační asfaltové emulze Dekprimer. Pro 

aplikaci nátěru se použije stejný postup, který byl použit při aplikaci nátěru na podkladní 

betonovou mazaninu. 
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Po zaschnutí penetrační emulze se na ošetřenou plochu nataví hydroizolační asfaltové pásy 

Elastek 40 Special Mineral. Asfaltové pásy se před aplikací délkově upraví na potřebný 

rozměr. U pásů se nechává dostatečný délkový přesah z důvodu napojení na vodorovné části 

hydroizolace (zpětný spoj)!!! U dolního konce se nechá přesah 100 mm a u vrchního konce 

pak přesah 300 mm. Všechny asfaltové pásy se natavují ve svislém směru s minimálním 

přesahem sousedních pásů 100 mm. Asfaltové pásy se natavují na svislý povrch směrem 

zezdola nahoru. U paty stěny základové vany se provede napojení na vodorovnou 

hydroizolační vrstvu – tzv. zpětný spoj. 

 

Provádění hydroizolace vnějšího povrchu svislých stěn základové vany se začíná provádět od 

rohu, kde se nataví 0,5 m široký pruh pásu, který bude přesahovat na obě styčné stěnové 

plochy daného rohu. 

 

Asfaltový pás se sroluje a do role se zavede ocelová tyč, pomocí které se bude pás odmotávat. 

Konec asfaltového pásu se nejprve intenzivně a krátce nataví pomocí plynového hořáku  

a spojí se s vodorovnou přesahující části hydroizolace u paty stěny. Následně se pás postupně 

a plynule natavuje a odmotává směrem zezdola nahoru. Během natavování se musí dávat 

pozor, aby nedošlo k propálení pásu či smrštění polyesterové nosné vložky vlivem dlouhého 

nahřátí, což má za následek deformaci vložky a zvlnění asfaltového pásu. Izolatér musí dávat 

pozor na vznik bublin a boulí. Čerstvě natavený pás se nesmí nijak mechanicky zatěžovat, 

dokud nejodoje k zatuhnutí a zchladnutí. Celý proces natavování se opakuje až je pokryta celá 

svislá plocha stěn. 

 

Po dostatečném ztuhnutí a zchladnutí první vrstvy hydroizolace z asfaltových pásů se provádí 

druhá vrstva. Asfaltové pásy se pokládají ve stejném směru jako pásy první vrstvy a pokládají 

se na vazbu tak, aby podélné spoje první a druhé hydroizolační vrstvy nebyly umístěny nad 

sebou. Vystřídání spojů a se obvykle provádí posunutím pásu o polovinu jeho šířky. Proces 

natavování a pokládky druhé vrstvy hydroizolace z asfaltových pásů je stejný jako u pokládky 

první vrstvy. 

 

Ochrana svislé hydroizolace 

Po dokončení izolatérských prací se provede ochrana hydroizolace svislých stěn základové 

vany pomocí nopové fólie. Provede se ochrana severní a západní stěny základové vany. 
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Nopová fólie se délkově upraví na potřebný rozměr s přesahem 200 mm na oba konce. 

Sousední pásy nopové fólie musí mít přesah minimálně 100 mm. Nopová fólie se u horního 

okraje zajistí proti sesunutí pomocí přítlačné dřevěné latě. Při kotvení přítlačné lišty se nesmí 

perforovat již provedená hydroizolace stěn základové vany. Přítlačná lišta se kotví do horního 

povrchu stěny základové vany. Na styku stěn (vnější roh) se provede ochranný pás, který 

bude přesahovat na obě styčné stěny daného rohu. Nopová fólie musí mít přesah u spodního 

okraje na styku s vodorovnou plochou minimálně 200 mm. 

 

Technologická pauza 

Po dokončení I. etapy prací na základových konstrukcích se provede dokončení výkopových 

prací – viz technologický předpis výkopových prací. Provede se zasypání a zhutnění šikmých 

čel dílčí figury č. 2. Následně se dokončí rýhy pro základové pasy a provede se jejich 

začištění. 

 

2.8.3. Technologický postup prací II. etapy – základové pasy 

Kontrola pracoviště před zahájením prací II. etapy – základové pasy 

Před zahájením realizačních prací II. etapy se provede kontrola výkopů (dílčí figura 3-18) a 

základové spáry. 

 

Pokud je základová spára podmáčená či mechanicky poškozená, tak se nedostatky napravují 

dle stejného postupu, jako při ošetřování základové spáry dílčí figury 2 před provedením 

základové vany výtahové šachty. 

 

Betonáž základových pasů 

Pro betonáž se použije betonová směs C16/20, kterou dodá betonárka pomocí 

autodomíchávačů. Betonáž bude probíhat během 1 pracovního dne a k dopravě betonu se 

použijí 4 autodomíchávače s objemem bubnu 8 m3, které budou zajišťovat plynulý přísun 

betonové směsi. Samotné ukládání betonové směsi bude probíhat za pomoci čerpadla na 

automobilovém podvozku s hydraulickým ramenem o dosahu 32 m, které i s obsluhou bude 

pronajato od dodavatele betonové směsi. Během provádění betonáže se nesmí používat 

staveništní jeřáb, aby nedošlo ke kolizi s ramenem čerpadla. 
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Čerstvou betonovou směs vždy převezme stavbyvedoucí a provede zkoušku konzistence 

sednutím kužele. Obsluhu čerpadla na automobilovém podvozku bude mít na starosti 

pracovník dodavatele betonové směsi (betonárka), který s postupem seznámí ostatní 

pracovníky. Před zahájením betonáže se provede zajištění automobilu čerpadla roztažením 

patek. Následně se provede roztažení hydraulického ramena čerpadla. 

 

Autodomíchávače budou směs vyprazdňovat do násypky čerpadla na automobilovém 

podvozku. Betonová směs se začne ukládat od nejnižšího místa, které tvoří snížené pasy 

nosných stěn lemujících obvod základové vany výtahové šachty. Ukládání betonové směsi do 

rýh se provádí v souvislých vrstvách o mocnosti 400 mm. Každá vrstva se následně bude 

hutnit pomocí ponorných vibrátorů. K dispozici budou 4 ponorné elektrické vibrátory. 

Elektrický ponorný vibrátor se kolmo ponoří do směsi tak hluboko, aby zasahoval i do 

předešlé již zhutněné vrstvy (cca 50-100 mm) a nechá se působit tak dlouho, dokud vystupují 

na povrchu bublinky a začne se tvořit cementová kaše. Následně se vibrátor vynoří a posune 

se o 1,4 násobek jeho poloměru dál. Proces se opakuje, dokud není zhutněn celý objem 

betonové směsi. 

 

Uložená betonová směs se musí následně ošetřovat po dobu 7 dnů. Směs musí být chráněna 

proti nepříznivým klimatickým vlivům – déšť, vítr, přímý sluneční svit. Beton se zakryje 

pomocí textilie, která se udržuje mokrá. Během tuhnutí betonu se také v okolí nesmí provádět 

práce s těžkou technikou, které by způsobovaly otřesy/vibrace a následný vznik trhlin  

a prasklin v uloženém betonu. 

 

Čištění čerpadla na automobilovém podvozku 

Po dokončení betonáže se provede čištění potrubí čerpadla. Na spodní konec potrubí se vloží 

záchytný koš. Na horní konec se namontuje speciální koncovka pro připojení vzduchového 

kompresoru. Před připojením kompresoru se speciální hnací houby namočí do vody a vloží se 

do horního konce potrubí. Připojí se kompresor a houby se pomocí tlaku vzduchu proženou 

celou délkou potrubí. Při čištění dojde k uvolnění zbytku betonové směsi (cca 1,5 m3). Houby 

se zachytí do speciálního koše. Zbytková směs uvolněná z potrubí se vypouští zpětně do 

autodomíchávače, který ji odveze k zlikvidování do betonárky. 
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2.8.4. Technologický postup prací III. etapy – podkladní betonová mazanina 

Zaměření podkladní betonové mazaniny 

Pro zaměření podkladní betonové mazaniny se použije stejný postup jako při zaměření PBM 

výtahové šachty viz 8.2 Technologický postup prací I. etapy – základová vana výtahové 

šachty. 

 

Bednění podkladní betonové mazaniny 

Pro montáž bednění podkladní betonové mazaniny se použije stejný postup jako při montáži 

bednění PBM výtahové šachty viz 8.2 Technologický postup prací I. etapy – základová vana 

výtahové šachty. 

 

Armování podkladní betonové mazaniny 

Pro vyztužení podkladní betonové mazaniny se použije stejný postup jako při vyztužování 

PBM výtahové šachty viz 8.2 Technologický postup prací I. etapy – základová vana výtahové 

šachty. 

 

Betonáž podkladní betonové mazaniny 

Pro betonáž se použije betonová směs C16/20, kterou dodá betonárka pomocí 

autodomíchávačů. Betonáž bude probíhat během 1 pracovního dne a k dopravě betonu se 

použijí 4 autodomíchávače s objemem bubnu 8 m3, které budou zajišťovat plynulý přísun 

betonové směsi. Samotné ukládání betonové směsi bude probíhat za pomoci čerpadla na 

automobilovém podvozku s hydraulickým ramenem o dosahu 32 m, které i s obsluhou bude 

pronajato od dodavatele betonové směsi. Během provádění betonáže se nesmí používat 

staveništní jeřáb, aby nedošlo ke kolizi s ramenem čerpadla. 

 

Čerstvou betonovou směs vždy převezme stavbyvedoucí a provede zkoušku konzistence 

sednutím kužele. Obsluhu čerpadla na automobilovém podvozku bude mít na starosti 

pracovník dodavatele betonové směsi (betonárka), který s postupem seznámí ostatní 

pracovníky. Před zahájením betonáže se provede zajištění automobilu čerpadla roztažením 

patek. Následně se provede roztažení hydraulického ramena čerpadla. 

 

Autodomíchávače budou směs vyprazdňovat do násypky čerpadla na automobilovém 

podvozku. Betonová směs se začne ukládat od nejvzdálenějšího místa PBM a bude se 
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postupovat směrem k pozici čerpadla. Ukládání betonové směsi do připraveného bednění se 

provádí v 1 souvislé horizontální vrstvě o mocnosti 150 mm. K snazšímu rozprostření 

betonové směsi použijí ruční nástroje (hrábě, lopata). Povrch PBM se následně bude 

srovnávat pomocí stahovací latě a bude se hutnit pomocí vibrační lišty (k dispozici budou 2). 

Uložená betonová směs se musí následně ošetřovat po dobu 7 dnů. Směs musí být chráněna 

proti nepříznivým klimatickým vlivům – déšť, vítr, přímý sluneční svit. Beton se zakryje 

pomocí textilie, která se udržuje mokrá. Během tuhnutí betonu se také v okolí nesmí provádět 

práce s těžkou technikou, které by způsobovaly otřesy/vibrace a následný vznik trhlin  

a prasklin v uloženém betonu. 

 

Čištění čerpadla na automobilovém podvozku 

Pro čištění čerpadla se použije stejný postup, jako při betonáži základových pasů viz 8.3 

Technologický postup prací II. etapy – základové pasy 

 

Demontáž bednění podkladní betonové mazaniny 

Po 7 dnech od betonáže se provede demontáž obvodového bednění. Jednotlivé hřebíkové 

spoje bednících prvků se od sebe rozpojí pomocí páčidla. Spoje z vázacího drátu se rozpojí 

pomocí kleští. Při demontáži bednění se musí dbát na to, aby nedošlo k poškození PBM. 

 

2.9. JAKOST A KONTROLA KVALITY 

2.9.1. Vstupní a výstupní kontroly 

Kontrola bednění 

Po dokončení bednících prací se provádí kontrola zhotoveného bednění. Kontroluje se: 

• tvar a geometrie bednění, 

• svislost bednění. 

• stabilita tuhost bednění, 

• provedení styků bednících prvků a jejich těsnost, 

• provedení prostupů, 

• čistota povrchu bednění, 

• úprava stykové plochy odbedňovacím olejem. 

 

Kontrola a výsledek kontroly bednění se zapisuje do Stavebního deníku. 
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Kontrola výztuže 

Po dokončení armovacích prací se provede kontrola výztuže. Kontroluje se: 

• druh oceli, 

• průměr jednotlivých prvků, 

• geometrie jednotlivých prvků dle výkresu výztuže, 

• počet jednotlivých prvků, 

• poloha jednotlivých prvků, 

• stykování a provázání prvků, 

• krytí výztuže, 

• čistota povrchu výztuže. 

 

Dovolená odchylka polohy výztuže je +/- 20% maximálně však 30 mm. Kontrola a výsledek 

kontroly výztuže se zapisuje do Stavebního deníku. 

 

Kontrola silikátového podkladu pro penetrační nátěry a povlakové hydroizolace 

Před provedením penetračních nátěrů a povlakových hydroizolace se provádí kontrola 

podkladu, který je určen k zakrytí. Kontroluje se: 

• geometrie podkladu, 

• čistota podkladu, 

• rovinnost (maximální dovolená odchylka +/-5 mm na 2 m lati), 

• vlhkost (maximálně 6%), 

• pevnost (minimálně 70% pevnosti po 28 dnech), 

• teplota povrchu (minimálně + 5°C) 

 

Výsledek kontroly podkladu se zapisuje do Stavebního deníku. 

 

Kontrola betonových monolitických konstrukcí 

Po dokončení monolitických betonových konstrukcí se provede je jich kontrola. Kontroluje 

se: 

• geometrie, 

• kvalita provedení povrchu, 

• provedení prostupů, 
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• polohové a výškové umístění, 

• pevnost použitého betonu. 

 

Odchylky rozměrů a tvaru betonové monolitické konstrukce se řídí dle požadavků ČSN 73 

0210-2. 

 

Kontrola povlakové hydroizolace z asfaltových pásů 

Po dokončení povlakové hydroizolace z asfaltových pásů se provede její kontrola. Kontroluje 

se: 

• překrytí jednotlivých pásů, 

• vystřídání spojů, 

• kvalita natavení k podkladu, 

• kvalita provedených spojů, 

• přítomnost bublin či boulí. 

 

Hydroizolační vrstva musí být celistvá bez prasklin. Při provádění izolačních vrstev musí být 

každá vrstva řádně zkontrolovaná před zakrytím. Případné zjištěné závady musí být 

bezprostředně odstraněny a zapsány do stavebního deníku. Kontrolu provedených prací 

provádí stavbyvedoucí za účasti investora. Výsledky kontroly se zapisují do stavebního 

deníku. 

 

2.9.2. Zkoušky 

Postup zkoušky Schmidtovým kladívkem 

Pomocí Schmidtova kladívka zjišťujeme pevnost betonů. Zkouška se provádí na očištěném 

povrchu betonové směsi zkoumaného prvku. Povrch nesmí být zkarbonatovaný (zjistíme 

pomocí zkoušky fenoftalenem, kdy po aplikaci nesmí zfialovatět.) a přístroj nesmíme umístit 

proti zrnu kameniva. Schmidtovo kladívko natáhneme a přiložíme k povrchu zkoumaného 

vzorku, následně přitlačíme a po úderu se na stupnici zobrazí pevnost betonu. Zkoušku 

opakujeme několikrát na různých místech. 

 

Postup zkoušky sednutím kužele 
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Tato zkouška se provádí pro stanovení konzistence čerstvé betonové směsi. Dodržuje se ČSN 

EN 12350-2. Pro provedení zkoušky je zapotřebí mít k dispozici: [35] 

• podkladní deku, 

• násypku, 

• lopatku, 

• propichovací tyč. 

 

Na podkladní desku se umístí násypka a přišlápne se pomocí příložek. Do násypky vkládáme 

betonovou směs pomocí lopatky ve 3 vrstvách. Každou vrstvu zhutníme pomocí propichovací 

tyče 25 vpichy. Poslední vrstva musí dosahovat horního okraje. Následně se zvedne násypka  

a okamžitě se změří výška sednuté betonové směsi. Tato hodnota se následně odečte od výšky 

formy a získáme tak velikost sednutí. Dle normové tabulky z ČSN EN 260-1 zjistíme 

konzistenci dodané směsi. [34] 

 

 

Obr. 06 – Sednutí kužele [36] 

 

Měření vlhkosti povrchu 

Měření vlhkosti povrchů se provádí pomocí příložných impedančních vlhkoměrů. Zjištění 

vlhkosti materiálu se provádí přiložením elektrod přístroje na povrch zkoumaného vzorku. 

Přístroj následně uvede hodnotu vlhkosti na displeji přístroje. Zkoušku opakujeme několikrát 

na různých místech. 
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Jiskrová zkouška 

Jiskrová se zkouška se provádí pro zjištění kvality provedení povlakových hydroizolací 

pomocí elektrického přístroje tzv. proroskopu. Pomocí přístroje jsme schopni detekovat místa 

s perforací. 

 

Princip spočívá v tažení elektrody přístroje s napětím 5 kV - 40 kV po povrchu provedené 

hydroizolace rychlostí cca 10 m/min. V místě perforace hydroizolační vrstvy dojde 

k přeskakování jisker mezi elektrodou a podkladem. Přeskakující jiskry jsou viditelné  

a slyšitelné. 

 

Jiskrová zkouška se nesmí provádět na vlhkém či mokrém povrchu, za špatného počasí (déšť, 

bouřka, atd.) a snížení viditelnosti. Ideální teplotní podmínky panují v rozmezí teplot 0 – 35 

°C. 

 

2.10. BOZP 

Pracovníci provádějící práce na základových konstrukcích musí být proškoleni 

kvalifikovanou osobou a seznámeni s bezpečnostními předpisy a zásadami při práci na 

staveništi. Pracovníci musí být také seznámeni s technologickým postupem provádění 

základových konstrukcí a upozorněni na charakteristiky používaného materiálu. 

 

Pří práci je každý pracovník povinen chránit své zdraví a používat osobní ochranné pomůcky 

(rukavice, pevná pracovní obuv, přilba, brýle/štít na obličej, ochranný oděv, dýchací rouška). 

Součástí zařízení staveniště je plně vybavené lékárnička, jejíž umístění je výrazně označeno. 

Každý pracovník bude proškolen, jak poskytovat první pomoc, co dělat při poškození svého 

zdraví či zdraví svých spolupracovníků na staveništi a které hygienické zásady dodržovat 

během pracovní činnosti. 

 

Pracovníci musí být seznámeni a dodržovat následující právní předpisy: 

• předpis č. 361/2007 Sb. - nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci, [15] 

• předpis č. č. 591/2006 Sb. - nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, [16] 

• předpis č. 393/2006 Sb. - vyhláška o zdravotní způsobilosti, [17] 
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• předpis č. 309/2006 Sb. – zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, [18] 

• předpis č. 362/2005 Sb. - nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky, [19] 

• předpis č. 101/2005 Sb. - nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště  

a pracovní prostředí. [20] 

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

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích  

a dezinfekčních prostředků. [37] 

 

2.11. EKOLOGIE 

Během provádění základových konstrukcí se bude dbát na šetrné chování k životnímu 

prostředí. Budou použity technologie a postupy, které neohrožují životní prostředí. 

 

Vzniklé odpady při realizaci smí likvidovat pouze odborná firma s platnými osvědčeními pro 

nakládání s odpady. Při práci se dbá na ochranu životního prostředí a musí být dodrženy 

platné zákony a nařízení: 

• Zákon 17/1992 Sb. o životním prostředí. [13] 

• Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. [3] 

• Zákon 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění. [5] 

 

Automobily opouštějící staveniště budou vždy očištěny, aby nedocházelo k znečištění 

pozemních komunikací a zvýšení prašnosti v okolí. 

 

Veškeré práce budou prováděny v časovém rozmezí od 6:00 – 20:00 a bude dodržován noční 

klid. 

 

2.12. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 

Změnové řízení podléhá ustanovení dokumentovaného postupu společnosti v ON „Změnové 

řízení“. 
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2.13. ROZDĚLOVNÍK 

• 1 x technický dozor investora 

• 1 x zhotovitel prací 

• 1 x projektant 

 

2.14. SEZNAM PŘÍLOH 

• Příloha – výpočet spotřeby materiálů 

• Schéma bednění 
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PŘÍLOHA – VÝPOČET SPOTŘEBY MATERIÁLŮ 

1. Výpočet spotřeby penetrační asfaltové emulze 

Vodorovná plocha 

S= 2,6 x 2,35= 6,11 m2 

Svislá plocha 

S= 1,34 x 2 x (2,4 + 2,15) = 12,19 m2 

Celková plocha 

S= 6,11 + 12,19 = 18,30 m2 

Spotřeba penetrace 

0,25 kg/m2 

Spotřeba 

A = 0,25 x 18,30 = 4,58 kg 

Spotřeba balení 

N= 4,58 / 12 = 0,38 => 1 nádoba 

 

2. Výpočet spotřeby asfaltových pásů 

Vodorovná plocha 

S= 2,6 x 2,35= 6,11 m2 

Svislá plocha 

S= 1,34 x 2 x (2,4 + 2,15) = 12,19 m2 

Celková plocha 

S= 6,11 + 12,19 = 18,30 m2 

Zohlednění přesahů (15%) 

S(2) = 18,30 x 1,15 = 21,05 m2 

2 vrstvy asfaltových pásů 

S(3) = 21,05 x 2 = 42,10 m2 

Spotřeba rolí 

N = 42,10 / 7,5 = 5,61 => 6 ks role 
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3. Výpočet spotřeby Nopové fólie 

Aplikační plocha 

S= 1,34 x (2,4 + 2,15) = 6,10 m2 

Zohlednění přesahů (15%) 

S(2) = 6,10 x 1,15 = 7,02 m2 

Spotřeba rolí 

N = 7,02 / 20 = 0,35 => 1 ks role 

 

4. Výpočet spotřeby betonové směsi c12/15 

Objem podkladní betonové mazaniny výtahové šachty 

V= 3 x 2,75 x 0,1 = 0,83 m3 

Součinitel (3,5%) 

V(2) = 0,83 x 1,035 = 0,86 m3 => objednávka 1 m3 

 

5. Výpočet spotřeby betonové směsi c16/20 

I. etapa – základová vana 

Objem desky základové vany výtahové šachty 

V= 2,4 x 2,15 x 0,4 = 2,06 m3 

Objem stěn základové vany výtahové šachty 

V= 0,2 x 0,94 x 8,3 = 1,56 m3 

Celkový objem 

V= 2,06 + 1,56 = 3,62 m3 

Součinitel (3,5%) 

V = 3,62 x 1,035 = 3,75 m3 => objednávka 4 m3 

 

II. etapa – základové pasy 

Objem základových pasů 

V= 0,45 x 0,6 x (16,65 + 22,2 + 22,2 +2,95 + 11,15 + 14,1 + 6,15 + 7,45 + 5,55 + 2,25 

+ 11,15 + 3,45 + 16,65) + 0,87 x 0,6 (1 + 1) + 1,29 x 0,6 (3,15 + 2,3) = 43,52 m3 

Součinitel (3,5%) 
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V = 43,52 x 1,035 = 45,05 m3 

Čerpadlo na automobilovém podvozku 

V = 45,05 + 1,50 = 46,60 m3 => objednávka 47 m3 

 

III. etapa – podkladní betonová mazanina 

Objem podkladní betonové mazaniny 

V= 0,15 x (23,4 x 16,65) – 0,15 x (2,4 x 2,15) = 57,67 m3 

Součinitel (3,5%) 

V = 57,67 x 1,035 = 59,69 m3 

Čerpadlo na automobilovém podvozku 

V = 59,69 + 1,50 = 61,19 m3 => objednávka 62 m3 

 

Celková spotřeba 

Celkový objem 

V= 4 + 47 + 62 = 113,00 m3 
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3. POROVNÁNÍ VARIANT ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 

3.1. ÚVOD 

Porovnání se zabývá variantním řešením základových konstrukcí řešeného objektu 

zdravotního střediska. První varianta využívá tradiční systém monolitických oboustranně 

rozšířených základových pasů z prostého betonu v kombinaci s podkladní betonovou 

mazaninou. Druhé řešení pak využívá monolitickou železobetonovou základovou desku. 

Klíčovými charakteristikami jsou časová a finanční náročnost. 

 

Základové pasy se používají pro založení objektů se stěnovým či skeletovým nosným 

systémem. Zatížení je přenášeno do styčné plochy základových pasů se základovou spárou. 

S tímto řešením se můžeme nejčastěji setkat u rodinných domů či staveb občanské 

vybavenosti menšího rozsahu. Jedná se o rozšířený systém, který je technologicky a finančně 

poměrně nenáročný. [38] 

 

Základová deska se používá pro založení objektů se stěnovým či skeletovým nosným 

systémem. Zatížení se přenáší do celé styčné plochy se základovou spárou. Využívá při stavbě 

objektů s nevhodnými základovými podmínkami (nehomogenní a málo únosná půda) či pro 

stavby s vysokým zatížením. V poslední době se také rozšiřuje trend rodinných domů 

založených na základové desce s ohledem na omezení tepelných ztrát odstraněním tepelného 

mostu v patě obvodových stěn s ohledem na snížení energetické náročnosti. [38, 39] 

 

Praktické využití nalezneme v průběhu předinvestiční fáze výstavbového projektu, kdy se 

například investor rozhoduje mezi 2 lokalitami pro realizaci svého záměru, snaží se nalézt 

jejich výhody a nevýhody a určit dopad na časový průběh výstavby a pořizovací cenu. Druhou 

situací může být porovnání obou variant z hlediska pořizovacích nákladů a následným 

výpočtem návratnosti investice do varianty s menšími tepelnými ztrátami. 

 

Cílem tohoto posudku je vytvořit podklady pro rozhodnutí investora v přípravné fázi stavby. 

Pro obě varianty je vypracován položkový rozpočet pomocí programu BUILDpower S  

a Ganttův řádkový diagram v programu Microsoft Project 2007. [Soft. 04, Soft. 05] 
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3.2. POROVNÁNÍ ROZPOČTŮ 

Položkové rozpočty pro obě varianty byly zpracovány v programu BUILDpower S a jsou 

součástí přílohy tohoto posudku. [Soft. 04] 

 

Varianta I. - základové pasy 

Celková cena:     546 055,- Kč vč. DPH 

 

Varianta II. – základová deska 

Celková cena:     1 398 327,- Kč vč. DPH 
 

Rozbor 

Z finančního hlediska je výhodnější varianta I. – základové pasy. Největší vliv na cenu 

v neprospěch základové desky mají tyto položky: 

• železobeton základových desek C 20/25 – čerpadlo na a. p. (42% z celkové ceny), 

• výztuž základových desek z betonářské oceli 10505 (37% z celkové ceny). 

 

Objem potřebné betonové směsi a výztuže pro vybudování základové desky je mnohonásobně 

větší než u základových pasů a tyto dvě položky mají největší vliv na výslednou cenu 

základové desky. Z toho vyplývá nutnost dobře znát geologické podmínky daného pozemku, 

které získáme pomocí inženýrsko-geologického průzkumu. Na základě těchto informací může 

statik provést optimální a co nejefektivnější návrh základové desky, což se může pozitivně 

projevit v celkové ceně. 
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Grafické znázornění porovnání 
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3.3. POROVNÁNÍ ČASOVÝCH HARMONOGRAMŮ 

Časové harmonogramy ve formě Ganttových řádkových diagramů byly zpracovány 

v programu Microsoft Project a jsou součástí přílohy tohoto posudku. Jako podklad pro 

výpočet délky trvání jednotlivých činností byly použity hodnoty normo-hodin z programu 

BUILDpower S při tvorbě položkového rozpočtu. [Soft. 04, Soft. 05]  

 

Varianta I. - základové pasy 

Celková doba:     42 dní 

 

Varianta II. – základová deska 

Celková doba:     31 dní 
 

Rozbor 

Z časového hlediska je výhodnější varianta II. – základová deska. V neprospěch základových 

pasů se zejména projevuje nutnost provádět betonáž jednotlivých částí na více etap, s čímž 

jsou spjaty následné technologické přestávky a prodloužení doby výstavby.  

 

Při provádění základových pasů se musí dodržet posloupnost jednotlivých procesů, které jsou 

oproti provádění základové desky poměrně členité, a proto jen velmi těžko můžeme zkrátit 

dobu výstavby. Toho bychom mohli dosáhnout použitím přísad do betonových směsí k 

urychlení tvrdnutí, kdy by se zkrátili technologické přestávky po betonáži. Abychom předešli 

naopak prodloužení doby výstavby, je nutné mít dobře naplánovány dodávky materiálů, 

a potřebu zdrojů (pracovníci, stroje) v čase. 
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Grafické znázornění porovnání 
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3.4. ZÁVĚR 

V rámci tohoto posudku jsem si vyzkoušel proces tvorby podkladů pro investora v rámci 

přípravné fáze stavby. Na základě těchto informací se může investor rozhodnout, které 

variantě by dal přednost. Podklady může dále s výhodou použít pro plánování potřeby 

finančních zdrojů v průběhu výstavby. 

 

Pokud bych se měl jako investor rozhodnout na základě předložených čísel a faktů, určitě 

bych volil variantu I. – základové pasy. Finanční úspora oproti základové desce činí cca 60% 

(852 272,- Kč vč. DPH), což jsou nemalé finanční prostředky. Naproti tomu časová úspora 11 

dní při zvolení varianty II. – základová deska je poměrně zanedbatelná v porovnání 

s celkovou dobou výstavby, která bude činit zhruba 12 měsíců. 

 

Každá varianta má svá specifika, která se v praxi dají využít v různých případech. Ať si 

uděláme závěr jakýkoli jisté ovšem je, že pro správný a zároveň efektivní návrh základové 

konstrukce je potřeba mít k dispozici dostatek informací o základových poměrech pozemku, 

kde bude stavba stát. 

 

3.5. SEZNAM PŘÍLOH 

• Rozpočet, varianta I. – základové pasy 

• Rozpočet, varianta II. – základová deska 

• Harmonogram, varianta I. – základové pasy 

• Harmonogram, varianta II. – základová deska 
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Položkový rozpočet

01/2014 - 01 Rozpočet základových pasů

Stavba:

Objekt:

01/2014

Zdravotní středisko

440 318,90

Celkem: 451 284,68

Rozpočet:

Bakalářská práce

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel:

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

10 965,78

0,00

0,00

0,00

Rozpis ce... Celkem:

Rekapitulace...
Základ pro DPH 15 0,00 CZK

DPH 15 0,00 CZK

Základ pro DPH 21 451 284,68 CZK

DPH 21 94 770,00 CZK

Zaokrouhlení 0,32 CZK

Cena celkem: 546 055,00 CZK

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Popis:

Zpracováno programem BUILDpower S
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List č.2Stavba: 01/2014

Objekt:

Rozpo... 01/2014 - 01 Rozpočet základových pasů

Zdravotní středisko

Bakalářská práce

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem

Základy a zvláštní zakládání2 372 134,36HSV

Staveništní přesun hmot99 68 184,52HSV
Izolace proti vodě711 10 965,78PSV

451 284,66

Zpracováno programem BUILDpower S
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List č.3Stavba: 01/2014

Objekt:

Rozpo... 01/2014 - 01 Rozpočet základových pasů

Zdravotní středisko

Bakalářská práce

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

2 Základy a zvláštní zakládáníD...
Bednění stěn základových desek - zřízení273351215R001 m2 16,80500 508,78 8 550,05

Výkaz vý...
Bednění podkladní betonové mazaniny výtahové šachty.:

1,150002*(3+2,75)*0,1
Bednění desky základové vany výtahové šachty.:

3,640002*(2,4+2,15)*0,4
Bednění podkladní betonové mazaniny.:

12,015002*(23,4+16,65)*0,15
Bednění stěn základových desek - odstranění273351216R002 m2 16,80500 76,47 1 285,08

Popis: Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.

Výkaz vý...
Bednění podkladní betonové mazaniny výtahové šachty.:

1,150002*(3+2,75)*0,1
Bednění desky základové vany výtahové šachty.:

3,640002*(2,4+2,15)*0,4
Bednění podkladní betonové mazaniny.:

12,015002*(23,4+16,65)*0,15
Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení279351105R003 m2 15,60400 378,55 5 906,89

Výkaz vý...
Vnitřní plocha zdí základové vany výtahové šachty.:

7,050002*(2+1,75)*0,94
Vnější plocha zdí základové vany výtahové šachty.:

8,554002*(2,4+2,15)*0,94
Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.279351106R004 m2 15,51000 169,12 2 623,05

Popis: Včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Výkaz vý...

Vnitřní plocha zdí výtahové šachty.:
6,32620(1,6*2+1,765*2)*0,94

Vnější plocha zdí výtahové šachty.:
9,18380(2,22*2+2,665*2)*0,94

Beton základových desek prostý C 12/15 - Jeřáb + 
bádie

2733135RRT005 m3 0,85388 2 208,13 1 885,48

Výkaz vý...
Podkladní betonová mazanina výtahové šachty.:

0,853903*2,75*0,1*1,035
Beton základových desek prostý C 16/20 - čerpadlo na 
a. p.

273313611T006 m3 61,18586 2 245,55 137 395,91

Výkaz vý...
Podkladní betonová mazanina.:

59,68590((23,4*16,65)-(2,4*2,15))*0,15*1,035
Čerpadlo na automobilovém podvozku.:

1,500001,5
Železobeton základových desek C 16/20 - jeřáb + bádie2733213RRT007 m3 2,13624 2 349,39 5 018,86

Výkaz vý...
Deska základové vany výtahové šachty.:

2,136202,4*2,15*0,4*1,035
Železobeton základových zdí C 16/20 - jeřáb + bádie279321311T008 m3 1,61501 2 380,89 3 845,16

Výkaz vý...
Zdi základové vany výtahové šachty.:

1,615000,2*8,3*0,94*1,035
Beton základových pasů prostý C 16/20 - čerpadlo na 2743136RRT009 m3 46,60044 2 334,72 108 798,98

Zpracováno programem BUILDpower S
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List č.4Stavba: 01/2014

Objekt:

Rozpo... 01/2014 - 01 Rozpočet základových pasů

Zdravotní středisko

Bakalářská práce

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
a. p.

Výkaz vý...
Figura 1:

4,652800,45*0,6*16,65*1,035
Figura 2:

6,203800,45*0,6*22,2*1,035
Figura 3:

6,203800,45*0,6*22,2*1,035
Figura 4:

0,824400,45*0,6*2,95*1,035
Figura 5:

3,115900,45*0,6*11,15*1,035
Figura 6:

3,940300,45*0,6*14,1*1,035
Figura 7:

1,718600,45*0,6*6,15*1,035
Figura 8:

2,081900,45*0,6*7,45*1,035
Figura 9:

1,551000,45*0,6*5,55*1,035
Figura 10:

0,628800,45*0,6*2,25*1,035
Figura 11:

0,540300,87*0,6*1*1,035
Figura 12:

2,523401,29*0,6*3,15*1,035
Figura 13:

0,540300,87*0,6*1*1,035
Figura 14:

1,842501,29*0,6*2,3*1,035
Figura 15:

3,115900,45*0,6*11,15*1,035
Figura 16:

0,964100,45*0,6*3,45*1,035
Figura 17:

4,652800,45*0,6*16,65*1,035
Čerpadlo na automobilovém podvozku - ztráta.:

1,500001,5
Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505273361821R0010 t     0,10681 28 125,13 3 004,05

Výkaz vý...
Deska základové vany výtahové šachty. 50 kg/m3:

0,106802,4*2,15*0,4*1,035*0,050
Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505279361821R0011 t 0,08075 29 138,49 2 352,93

Výkaz vý...
Zdi základové vany výtahové šachty. 50 kg/m3:

0,080800,2*8,3*0,94*1,035*0,050
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, 
svařovanou sítí - drát 6,0  oka 150/150

273361921RT512 t 3,07500 29 745,67 91 467,94

Výkaz vý...
Podkladní betonová mazanina. 8kg/m2:

3,00900((22,9*16,65)-(2,4*2,15))*0,008
Podkladní betonová mazanina výtahové šachty. 8kg/m2:

0,066003*2,75*0,008
2 Základy a zvláštní zakládáníCelkem za: 372 134,38

Zpracováno programem BUILDpower S
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List č.5Stavba: 01/2014

Objekt:

Rozpo... 01/2014 - 01 Rozpočet základových pasů

Zdravotní středisko

Bakalářská práce

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

99 Staveništní přesun hmotD...
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m998011002R0013 t 284,52896 239,64 68 184,52

99 Staveništní přesun hmotCelkem za: 68 184,52

711 Izolace proti voděD...
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 
vrstvy - materiál ve specifikaci

711141559RT214 m2 6,11000 140,35 857,54

Výkaz vý...
Podkladní betonová mazanina základové vany výtahové 
šachty.:

6,110002,6*2,35
Příplatek za plochu do 10 m2, pásy711199097R0015 m2 6,11000 20,42 124,77

Výkaz vý...
I. fáze HI Podkladní betonová mazanina základové vany 
výtahové šachty.:

6,110002,6*2,35
Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstvy -
 materiál ve specifikaci

711142559RT216 m2 12,19400 163,38 1 992,26

Výkaz vý...
Zdi základové vany výtahové šachty.:

12,194002*(2,4+2,15)*1,34
Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral62852251R17 m2 42,09920 149,00 6 272,78

Výkaz vý...
Podkladní betonová mazanina základové vany výtahové 
šachty. 2 vsrtvy, 15% přesahy:

14,053002,6*2,35*2*1,15
Zdi základové vany výtahvé šachty. 2 vrstvy, 15% přesahy:

28,046202*(2,4+2,15)*1,34*2*1,15
Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků711132311R0018 m2 7,01155 177,52 1 244,69

Výkaz vý...
Zdi základové vany výtahové šachty. 15% přesahy:

7,01160(2,4+2,15)*1,34*1,15
Fólie nopová DELTA MS š.1500mm l=20m, nopy 8 mm28323132R19 m2 7,01155 46,90 328,84

Výkaz vý...
Zdi základové vany výtahové šachty. 15% přesahy:

7,01160(2,4+2,15)*1,34*1,15
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m998711101R0020 t 0,21235 682,36 144,90

711 Izolace proti voděCelkem za: 10 965,78

Zpracováno programem BUILDpower S
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Položkový rozpočet

01/2014 - 02 Rozpočet základové desky

Stavba:

Objekt:

01/2014

Zdravotní středisko

1 150 300,45

Celkem: 1 155 641,89

Rozpočet:

Bakalářská práce

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel:

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

5 341,44

0,00

0,00

0,00

Rozpis ce... Celkem:

Rekapitulace...
Základ pro DPH 15 0,00 CZK

DPH 15 0,00 CZK

Základ pro DPH 21 1 155 641,89 CZK

DPH 21 242 685,00 CZK

Zaokrouhlení 0,11 CZK

Cena celkem: 1 398 327,00 CZK

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Popis:

Zpracováno programem BUILDpower S
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List č.3Stavba: 01/2014

Objekt:

Rozpo... 01/2014 - 02 Rozpočet základové desky

Zdravotní středisko

Bakalářská práce

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

2 Základy a zvláštní zakládáníD...
Bednění stěn základových desek - zřízení273351215R001 m2 50,55500 508,78 25 721,37

Výkaz vý...
Bednění základové desky.:

43,505002*(22,9+16,65)*0,55
Stěny výtahové šachty.:

7,050002*(2+1,75)*0,94
Bednění stěn základových desek - odstranění273351216R002 m2 50,55500 76,47 3 865,94

Popis: Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.

Výkaz vý...
Stěny výtahové šachty.:

7,050002*(2+1,75)*0,94
Bednění základové desky.:

43,505002*(22,9+16,65)*0,55
Beton základových desek prostý C 16/20 - Jeřáb + 
bádie

273313RR3T003 m3 20,90398 2 846,50 59 503,18

Výkaz vý...
Dno výtahové šachty.:

0,267002,4*2,15*0,05*1,035
Šikmá čela výtahové šachty.:

0,74170(0,062573*5,726)*2*1,035
Základová deska.:

19,89530((23,4*16,65)-(2,4*2,15))*0,05*1,035
Výztuž základových desek z betonářské ocelí 105052733618RRT004 t 16,91857 25 253,97 427 261,06

Výkaz vý...
Dno výtahové šachty.:

0,175402,4*2,15*0,4*0,085
Šikmá čela výtahové šachty.:

0,40400(0,415033*5,726)*2*0,085
Základová deska.:

16,33910((23,4*16,65)-(2,4*2,15))*0,5*0,085
Železobeton základových desek C 20/25 - čerpadlo na 
a. p.

273321RR2T005 m3 207,50843 2 366,75 491 120,58

Výkaz vý...
Dno výtahové šachty.:

2,136202,4*2,15*0,4*1,035
Šikmá čela výtahové šachty.:

4,91930(0,415033*5,726)*2*1,035
Základová deska.:

198,95290((23,4*16,65)-(2,4*2,15))*0,5*1,035
Čerpadlo na automobilovém podvozku.:

1,500001,5
2 Základy a zvláštní zakládáníCelkem za: 1 007 472,13

99 Staveništní přesun hmotD...
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m998011002R006 t 596,01200 239,64 142 828,32

99 Staveništní přesun hmotCelkem za: 142 828,32

711 Izolace proti voděD...
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 
vrstvy - materiál ve specifikaci

711141559RT27 m2 3,50000 140,35 491,23

Výkaz vý...
Dno výtahové šachty.:

Zpracováno programem BUILDpower S
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List č.4Stavba: 01/2014

Objekt:

Rozpo... 01/2014 - 02 Rozpočet základové desky

Zdravotní středisko

Bakalářská práce

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
3,500002*1,75

Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstvy -
 materiál ve specifikaci

711142559RT28 m2 7,05000 163,38 1 151,83

Výkaz vý...

Stěny výtahové šachty.:
7,050002*(2+1,75)*0,94

Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral62852251R9 m2 24,26500 149,00 3 615,49

Výkaz vý...
Dno výtahové šachty. 2 vsrtvy, přesahy 15%.:

8,050002*(2*1,75)*1,15
Stěny výtahové šachty. 2 vrstvy, 15% přesahy:

16,215002*(2*(2+1,75)*0,94)*1,15
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m998711101R0010 t 0,12147 682,36 82,89

711 Izolace proti voděCelkem za: 5 341,44

Zpracováno programem BUILDpower S
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